
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي الخـاص لسـلك         1996 جوان   17 مؤرخ في    1996 لسنة   1134أمر عدد    
 .مندوبي حماية الطفولة ومجاالت تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات اإلجتماعية المعنية

 
 إن رئيس الجمهورية،

 ،باقتراح من وزير الشباب والطفولة
 

 المتعلق بضبط مشموالت اإلطارات العليا لإلدارة       1975 جوان   13 المؤرخ في    1975نة   لس 52بعد اإلطالع على القانون عدد      
 الجهوية،

 المتعلق بضبط النظام األساسي العـام ألعـوان الدولـة           1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112و على القانون عدد     
وجميع النصوص التي نقحتـه أو تممتـه وخاصـة          والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية         

 ،1992 أوت 3 المؤرخ في 1992 لسنة 82القانون عدد 
  منه،28 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة الفصل 1995 نوفمبر 9 المؤرخ في 1995 لسنة 92وعلى القانون عدد 
 مشموالت وزارة الشباب والرياضة، المتعلق بضبط 1975 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 370وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلـف رتـب           1985 فيفري   15 المؤرخ في    1985 لسنة   261وعلى األمر عدد    

 موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 10 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والطفولة وخاصة الفصل         1989يلية   جو 20 المؤرخ في    1989 لسنة   999وعلى األمر عدد    

 منه،
  المتعلق بتنظيم المعهد األعلى إلطارات الطفولة،1992 أكتوبر 5 المؤرخ في 1992 لسنة 1804وعلى األمر عدد 
وطـرق تسـيير     المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمـالي        1993 ماي   10 المؤرخ في    1993 لسنة   1129وعلى األمر عدد    

 ،1994 أكتوبر 3 المؤرخ في 1994 لسنة 2053المندوبيات الجهوية للشباب والطفولة كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة         1993 جوان   7 المؤرخ في    1993 لسنة   1220وعلى األمر عدد    

 ت العمومية ذات الصبغة اإلدارية،والجماعات العمومية المحلية والمؤسسا
 

وعلى رأي وزراء العدل والداخلية والشؤون اإلجتماعية والمالية والصحة العمومية والتربية والوزيرة المعتمدة لدى الوزير               
 األول المكلفة بشؤون المرأة واألسرة،

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 :يصدر األمر اآلتي نصه

 العنوان األول
 أحكام عامة

 يضبط هذا األمر النظام األساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجاالت تدخله وطرق تعامله مع – الفصل األول
 .المصالح والهيئات اإلجتماعية المعنية

 .يرجع سلك مندوبي حماية الطفولة بالنظر إلى وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة ويخضع إلى سلطة الوالي المعني
 

 يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يستعين عند أداء مهامه بمصالح وفروع الوزارات والهياكل والمؤسسات والهيآت – 2الفصل 
 .اإلجتماعية والصحية والتربوية والقضائية والثقافية التي تعني بالطفولة وذلك طبقا لإلجراءات اإلدارية الجاري بها العمل

 
مال بأحكام مجلة حماية الطفل معاينة كل الوضعيات والحاالت المستوجبة داخل  يمكن لمندوب حماية الطفولة ع– 3الفصل 

المؤسسات والهياكل التربوية واإلجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية واإلصالحية واإلستشفائية وغيرها سواء كانت هذه 
 .ليهاالمؤسسات والهياكل عمومية أو خاصة وذلك بالتعاون وبالتنسيق مع المشرفين ع

 .كما يمكنه معاينة هذه الوضعيات والحاالت في جميع األماكن والمحالت العمومية التي يؤمها الطفل
 

 : يشتمل سلك مندوبي حماية الطفولة على الرتب التالية – 4الفصل 
 "رتبة أولى" مندوب حماية الطفولة 
 "رتبة ثانية " مندوب حماية الطفولة 
 "لثة رتبة ثا" مندوب حماية الطفولة 

 
 .1 تنتمي الرتب المشار إليها بالفصل الرابع من هذا األمر إلى الصنف أ الصنف الفرعي أ – 5الفصل 

 
 : ضبط عدد الدرجات التي تشتمل عليها رتب سلك مندوبي حماية الطفولة على النحو التالي )مكرر ( 5الفصل 

 درجة) 16(ستة عشر : مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة  -



 

 

 درجة) 20(عشرون : اية الطفولة رتبة ثانية مندوب حم -
 درجة) 25(خمس وعشرون : مندوب حماية الطفولة رتبة أولى  -
 .وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة االجور -

 
 . واحدة وبسنتين إلى بقية الدرجات بسنة4 و 3 و 2تقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجات  : )ثالثا (5الفصل 

ضبطت مدة التدرج " رتبة ثالثة " ومنوب حماية الطفولة  " رتبة ثانية " غير أنه بالنسبة إلى رتبتي مندوب حماية الطفولة  
 ). 2(بسنتين 

 بمصالح ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو
 .أخرى غير خاضعة إلشرافه

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤهل للمهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس اإلدارة تعيين معوض له 
طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه بدون أن يجري عليه 

 .ي تغيير حتى نهاية التربصأ
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية حول تقييم المؤهالت المهنية للعون المتربص وتقرير نهائي عند نهاية فترة 

 .التربص كما يجب على العون المعني تقديم تقرير لختم التربص يضمنه مالحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص
رية المتناصفة في ترسيم العون المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيال بمالحظات رئيس وتنظر اللجنة اإلدا

 .اإلدارة ومرفقا بتقرير ختم التربص المعد من العون المعني
 .ويدوم التربص سنتين

األصلية ويعتبرون كأنهم لم وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم ترسيم مندوبي حماية الطفولة أو إرجاعهم إلى رتبتهم 
 .يغادروها قط

 
 العنوان الثاني

 "رتبة ثالثة " مندوب حماية الطفولة 
 

إلى جانب المهام الموكولة إليهم بمقتضى مجلة حماية الطفل " رتبة ثالثة "  يمكن تكليف مندوبي حماية الطفولة -7الفصل 
 .بمهام التأطير والدراسات والبحوث والمراقبة العامة والتصور والمتابعة والتنسيق

 
  ألغي– 8الفصل 

 
مر باقتراح من وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة وتتم بمقتضى أ" رتبة ثالثة " يسمى مندوبو حماية الطفولة – 9الفصل 

 :هذه التسمية حسب األساليب التالية 
 "رتبة ثانية " إثر مرحلة تكوينتتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة مندوبي حماية الطفولة  ) أ
 "رتبة ثانية" إثر اجتياز إمتحان مهني يتم تنظيمه لفائدة مندوبي حماية الطفولة  ) ب
سنوات أقدمية في ) 8(الذين لهم على األقل ثماني " رتبة ثانية " ختيار من بين مندوبي حماية الطفولة باإل) ج

 .رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة
" يشترط في المؤهلين لمرحلة التكوين المشار إليها بالفقرة أ من هذا الفصل أن يكونوا مرسمين برتبة مندوب حماية الطفولة 

 " .ة ثانية رتب
 .تضبط كفية تنظيم اإلمتحان المهني المشار إليه بالفقرة ب من هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير الشباب والطفولة

 
 العنوان الثالث

 "رتبة ثانية " مندوب حماية الطفولة 
 

 بمقتضى مجلة حماية الطفل إلى جانب المهام الموكولة إليهم" رتبة ثانية "  يمكن تكليف مندوبي حماية الطفولة – 10الفصل 
 .بأعمال التصور والتأطير والدراسات والبحوث

 
  ألغي– 11الفصل 

 
بمقتضى أمر وباقتراح من وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة " رتبة ثانية "  يسمى مندوبو حماية الطفولة – 12الفصل 

 :وتتم هذه التسمية حسب األساليب التالية 
 

 "رتبة أولى " تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة منندوبي حماية الطفولة إثر مرحلة تكوين يتم  ) أ
 ".رتبة أولى " إثر إجتياز إمتحان مهني يتم تنظيمه لفائدة مندوبي حماية الطفولة  ) ب



 

 

سنوات أقدمية في رتبتهم ) 8(الذين لهم على األقل ثماني " رتبة أولى " باإلختيار من بين مندوبي حماية الطفولة  ) ج
 .رسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءةوالم

" يشترط في المؤهلين لمرحلة التكوين المشار إليها بالفقرة أ من هذا الفصل أن يكونوا مرسمين برتبة مندوب حماية الطفولة 
 ".رتبة أولى 

 .لطفولةتضبط كيفية تنظيم اإلمتحان المهني المشار إليه بالفقرة ب من هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير الشباب وا
 

 العنوان الرابع
 "رتبة أولى " مندوب حماية الطفولة 

 
 .بالمهام المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل" رتبة أولى "  يكلف مندوبو حماية الطفولة – 13الفصل 

 
 . ألغي– 14الفصل 
 .بمقتضى قرار من وزير الشباب والطفولة" رتبة أولى "  يسمى مندوبو حماية الطفولة – 15الفصل 

وتتم هذه التسمية عن طريق المناظرة بالملفات تفتح بقرار من وزير الشباب والطفولة للموظفين المنتمين إلى الصنف أ  
 المتحصلين على األستاذية في الحقوق أو علم النفس أو علم اإلجتماع أو الدراسات اإلجتماعية أو التربية 1الصنف الفرعي أ 

 .أو شهادة معادلةالمختصة أو علوم وتقنيات الطفولة 
 العنوان الخامس
 أحكام إنتقالية

 
"  للتكوين األولي للسلك ولمدة السنة بداية من صدور هذا األمر تقع تسمية أعضاء سلك مندوبي حماية الطفولة – 16الفصل 

 .ر  من هذا األم19 و 18 و 17ورتبة ثالثة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل " رتبة ثانية " و " رتبة أولى 
 

 :عن طريق مناظرة بالملفات تفتح بقرار من وزير الشباب والطفولة" رتبة أولى "  ينتدب مندوبو حماية الطفولة – 17الفصل 
 . والمتحصلين على شهادة مربي من المعهد األعلى للشباب1 للموظفين المنتمين إلى الصنف الفرعي أ-
سنوات على األقل والمتحصلين على األستاذية في ) 5( منذ خمس 2 للموظفين المنتمين إلى الصنف الفرعي أ-

 .الحقوق أو علم النفس أو علم اإلجتماع أو الدراسات اإلجتماعية أو التربية المختصة أو شهادة معادلة
سنوات على االقل والمتحصلين على شهادة مربي من ) 7( منذ سبع 2 للموظفين المنتمين إلى الصنف الفرعي أ-

 شبابالمعهد األعلى لل
 :عن طريق مناظرة بالملفات تفتح بقرار من وزير الشباب والطفولة " رتبة ثانية " ينتدب مندوبو حماية الطفولة -18الفصل 

سنوات في رتبتهم والمتحصلين ) 7( والذين لهم أقدمية ال تقل عن سبع 1 للموظفين المنتمين إلى الصنف الفرعي أ-
 .ابعلى شهادة مربي من المعهد األعلى للشب

سنوات على األقل والمتحصلين على األستاذية في ) 5( منذ خمس 1 للموظفين المنتمين إلى الصنف الفرعي أ-
 .الحقوق أو علم النفس أو علم اإلجتماع أو الدراسات اإلجتماعية أو التربية المختصة أو شهادة معادلة

 :ناظرة بالملفات تفتح بقرار من وزير الشباب والطفولة عن طريق م" رتبة ثالثة "  ينتدب مندوبو حماية الطفولة -19الفصل 
سنوات على األقل والمتحصلين على األستاذية في ) 8( منذ ثمان 1 للموظفين المنتمين إلى الصنف الفرعي أ-

 .الحقوق أو علم النفس أو علم اإلجتماع أو الدراسات اإلجتماعية أو التربية المختصة أو شهادة معادلة
سنوات على األقل والمتحصلين على شهادة مربي من ) 10( منذ عشر1لمنتمين إلى الصنف الفرعي أ للموظفين ا-

 .المعهد األعلى للشباب
يرتب مندوبو حماية الطفولة بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير األعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في : )جديد ( -20الفصل 

يادة المنجرة عن هذه التسمية عن اإلمتياز الذي كانوا سيحصلون عليه إثر التدرج في وضعيتهم القديمة، وال يمكن أن تقل الز
 .وضعيتهم القديمة

 وزيرا الشباب والطفولة والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية -21الفصل 
 .التونسية

 .1996 جوان 17تونس في 
 زين العابدين بن علي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تم تنقيحه بمقتضى 
 1999 أآتوبر 27المؤرخ في  1999 لسنة 2372األمر عدد -
 2003 دیسمبر 23 المؤرخ في 2003 لسنة 2649واألمر عدد -


