
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي 1999 سبتمبر 27 مؤرخ في 1999 لسنة 2161أمر عدد  
 الخاص بأعوان المصالحة لوزارة الشؤون اإلجتماعية،

 
 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير الشؤون اإلجتماعية،
  
 

ار مجلة الشغل وعلى  المتعلق بإصد1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966 لسنة 27بعد اإلطالع على القانون عدد 
، وخاصة على 1996 جويلية 15 المؤرخ في 1996 لسنة 62جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 .  منها378الفصل 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد  

ة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الدولة والجماعات المحلي
 .1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون 1975 أكتوبر 30 المؤرخ في 1975 لسنة 775وعلى األمر عدد 
 اإلجتماعية، 

 الضابط للنظام األساسي الخاص بسلك أعضاء 1985 أوت 7 المؤرخ في 1985 لسنة 1008وعلى األمر عدد  
 ، 1997 جانفي 20 المؤرخ في 1997 لسنة 96المصالحة لوزارة الشؤون اإلجتماعية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

ات الجهوية  المتعلق بضبط تنظيم ومشموالت اإلدار1989 أوت 4 المؤخر في 1989 لسنة 1123وعلى األمر عدد  
 للشؤون اإلجتماعية ،

 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي 1993 جوان 7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد  
 لسنة 299وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،1995 فيفري 20 المؤرخ في 1995
 المتعلق بضبط كيفية تطبق األحكام الخاصة 1994 نوفمبر 14 المؤرخ في 1994 لسنة 2322وعلى األمر عدد  

 بالترقية باإلختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة 1997 سبتمبر 16  المؤرخ في1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد  

 .والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف 1999 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد  

 .والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةرتب موظفي الدولة والجماعات المحلية 
 وعلى رأي وزير المالية، 
 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية 

 :يصدر األمر اآلتي نصه
 

 الباب األول
 أحكام عامة

 
 يكلف أعوان المصالحة لوزارة الشؤون اإلجتماعية تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون اإلجتماعية – الفصل األول

 . قصد البحث مع كل األطراف المعنية عن الحلول الكفيلة بحسم النزاعات الجماعية للشغلبمهام المصالحة
وباإلضافة إلى ذلك فهم مؤهلون إلتخاذ اإلجراءات الضرورية لتمكين اللجنة المركزية واللجان الجهوية للمصالحة من 

عية بالبالد إنطالقا من اإلحصائيات ويقترحون اإلجتماع في الظروف المالئمة، كما يبدون رأيهم حول وضعية النزاعات الجما
التدابير التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى إدخال تحسينات في قانون الشغل أو في طريقة تسوية النزاعات الجماعية للشغل، 

 .ويقومون كذلك بكل األبحاث والمهام التي يعهد بها إليهم بصفة خاصة
ن القيام بمهامهم بحق إجراء كل بحث يرونه ضروريا وخاصة بقبول  يتمتع أعوان المصالحة بي– 2الفصل 

التصريحات والمطالبة باإلستظهار بكل الوثائق ودفاتر الحسابات وزيارة المؤسسات وأماكن العمل المعنية واإلستماع إلى كل 
 .شخص يكون رأيه وشهادته ضرورية لحسم نزاع الشغل

عالنات المسبقة لإلضراب وصد العمال عن العمل، مرفوقة بالملفات  يكلف أعوان المصالحة بقبول اإل– 3الفصل 
 .التابعة لها ودراستها طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالقانون الجاري به العمل

 
 
 



 

 

 الباب الثاني 
 أعوان المصالحة

 
 : يشتمل سلك أعوان المصالحة لوزارة الشؤون اإلجتماعية على الرتب التالية -4الفصل 

 .عام مصالح -
 . مصالح رئيس-
 .مصالح  -

 
 توزع الرتب المشار إليها بالفصل الرابع من هذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعية طبقا للجدول – 5الفصل 

 :التالي 
 

 األصناف الفرعية األصناف الرتب
 1أ أ  مصالح عام-
 1أ أ  مصالح رئيس-
 1أ أ  مصالح-

 
درجة ورتبة مصالح ) 20(درجة، ورتبة مصالح رئيس على عشرين ) 16(تشتمل رتبة مصالح عام على ست عشرة 

 .درجة) 25(على خمس وعشرين 
 .تضبط المطابقة بين درجات أعوان المصالحة ومستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة األجور بمقتضى أمر

 4 و 3 و 2 تقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات – 6الفصل 
 .وبسنتين بالنسبة لبقية الدرجات وذلك قيما يخص رتبة مصالح

 .وبالنسبة إلى رتبتي مصالح عام ومصالح رئيس ضبطت مدة التدرج بسنتين
رتب بقرار من وزير الشؤون اإلجتماعية في حدود الخطط المراد سد  يضبط عدد الترقيات إلى مختلف ال-7الفصل 

 .شغورها
 . ال يخضع أعوان المصالحة لمدة تربص– 8الفصل 

 
 القسم األول

 المصالحون العامون
 

 يسمى المصالحون العامون عن طريق الترقية من بين المصالحين الرؤساء المترسمين في رتبتهم – 9الفصل 
 : من وزير الشؤون اإلجتماعية و في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية بمقتضى أمر باقتراح

 . إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها – أ
المترسمين  إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمصالحين الرؤساء –ب 

 .سنوات على األقل أقدمية بهذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(برتبتهم والمتوفر فيهم شروط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير الشؤون اإلجتماعية

سنوات على األقل بهذه ) 8(هم والذين لهم أقدمية ثماني  باإلختيار من بين المصالحين الرؤساء المترسمين برتبت–ج 
 الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 يرتب المصالحون العامون الذين تمت ترقيتهم طبقا ألحكام الفصل التاسع من هذا األمر بالدرجة – 10الفصل 
 .تهم القديمةالموافقة لمستوى التأجير األعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعي

وال يمكن أن تقل الزيادة المنجرة عن هذه الترقية عن اإلمتياز الذي كانوا سيحصلون عليه إثر تدرج عادي في رتبتهم 
 .القديمة

 القسم الثاني
 المصالحون الرؤساء

 يسمى المصالحون الرؤساء عن طريق الترقية من بين المصالحين المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر – 11الفصل 
 :وباقتراح من وزير الشؤون اإلجتماعية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 

 . إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم بتنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها–أ  
المترسمين برتبتهم  إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمصالحين –ب  

 .سنوات على األقل أقدمية بهذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(والمتوفر فيهم شروط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير الشؤون اإلجتماعية  



 

 

سنوات على األقل بهذه الرتبة ) 8(لذين لهم أقدمية ثماني  باإلختيار من بين المصالحين المترسمين برتبتهم وا–ج  
 .والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 يرتب المصالحون الرؤساء الذين تمت ترقيتهم طبقا ألحكام الفصل الحادي عشر من هذا األمر بالدرجة -12الفصل  
 .تهم القديمةالموافقة لمستوى التأجير األعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعي

 
 القسم الثالث
 المصالحون

 
 يتم انتداب المصالحين عن طريق مناظرة بالشهائد أو دراسة الملفات من بين المتفقدين المركزيين – 13الفصل  

سنوات أقدمية في رتبتهم والمتحصلين على األقل على شهادة األستاذية ) 3(للشغل أو من لهم رتبة معادلة والذين قضوا ثالث 
 .لوم الشغل أو في العلوم القانونية أو اإلقتصاديةفي ع

ويجب أن تكون للمترشحين لهذه المناظرة خبرة ثابتة في حسم نزاعات الشغل الجماعية، أو في ميدان قانون الشغل  
 .وتراتيبه

 .وتسهر على هذه المناظرة لجنة يتم تعيينها بقرار من وزير الشؤون اإلجتماعية 
 المصالحين المعلن عن نجاحهم في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الثالث عشر من هذا  تتم تسمية– 14الفصل  

 . األمر بقرار من وزير الشؤون اإلجتماعية
 يرتب المصالحون الذين تمت تسميتهم طبقا ألحكام الفصل الرابع عشر من هذا األمر بالدرجة الموافقة – 15لفصل ا 

 .كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمةلمستوى التأجير األعلى مباشرة لما 
 

 الباب الثالث
 أحكام ختامية

 
 المؤرخ 1985 لسنة 1008 تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد -16الفصل 

 . الضابط للنظام األساسي الخاص بسلك أعضاء المصالحة لوزارة الشؤون اإلجتماعية 1985 أوت 7في 
 وزيرا الشؤون اإلجتماعية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرئد الرسمي – 17صل الف

 .للجمهورية التونسية
 
 

 .1993 سبتمبر 27تونس في                                                        
 زين العابدين بن علي                                                      

 
 


