
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسـي      1994 جويلية   11 مؤرخ في    1994 لسنة   1490 أمر عدد   
 الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل 

 
 إن رئيس الجمهورية ،

 باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية ،
اتجة عن حوادث  المتعلق بنظام جبر األضرار الن1957 ديسمبر 11 المؤرخ في 1957 لسنة 73بعد االطالع على القانون عدد

 .الشغل واألمراض المهنية
 إلى 289 وخاصة الفصول من 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد

 . منها292
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد

 لجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوا
 المؤرخ 1987 لسنة 31 بشأن السالمة والصحة المهنية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد7وعلى اتفاقية العمل العربية رقم 

  منها،12 وخاصة الفصل 1987 جويلية 6في 
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1985فيفري  15 المؤرخ في 1985 لسنة 261وعلى األمر عدد

 موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية 1985 جوان 17 المؤرخ في 1985 لسنة 838وعلى األمر عدد

 21 المؤرخ في 1992 لسنة 1710العمومية ذات الصبغة اإلدارية لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه باألمر عددوالمؤسسات 
 ،1992سبتمبر 

 المتعلق بإلحاق إدارة طب الشغل واألمراض المهنية بوزارة 1990 مارس 30 المؤرخ في 1990 لسنة 559وعلى األمر عدد
 الشؤون االجتماعية،
  المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،1993 ماي 17 المؤرخ في 1993سنة  ل1155وعلى األمر عدد

 
 وعلى رأي وزير المالية،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  :يصدر األمر اآلتي نصه

 
 الباب األول

 أحكام عامة 
 

 292 إلى 289يضبط هذا األمر النظام األساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل المنصوص عليه بالفصول  : الفصل األول
 .من مجلة الشغل

 
سلك التفقد الطبي للشغل مكلف ، إلى جانب المهام المناطة بعهدته وفقا لمقتضيات مجلة الشغل والقانون المتعلق  : 2الفصل 

 :بنظام جبر األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية بما يلي 
  لم تتعرض لها بصفة خاصة األحكام القانونية الموجودة إعالم السلط المختصة بالنقائص أو التجاوزات التي-
 إمداد المؤجرين والعملة باإلرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق األحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية -

 .المتعلقة بالصحة في ميدان الشغل
 

امل ويحجر عليه القيام بأي نشاط ال يتناسب والمهام الموكولة يخضع سلك التفقد الطبي للشغل إلى نظام الوقت الك : 3الفصل 
 .إليه
 

 :يشتمل سلك التفقد الطبي للشغل على الرتب اآلتية  : 4الفصل 
 طبيب متفقد عام للشغل -
 طبيب متفقد فرعي للشغل -
 طبيب متفقد جهوي للشغل -
 .طبيب متفقد للشغل -
-  

 . من الصنف أ1ن هذا األمر بالصنف الفرعي أتصنف الرتب المشار إليها بالفصل الرابع م : 5الفصل 
 

 .درجة) 19( تشتمل رتبة طبيب متفقد عام للشغل على تسع عشرة )مكرر (5الفصل 



 

 

 .درجة) 21(وتشتمل رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل على واحد وعشرين 
 .درجة) 25(وتشتمل رتبتا طبيب متفقد جهوي للشغل وطبيب متفقد للشغل على خمس وعشرين 

 .بط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجيروتض
 

يرتب الموظفون الذين وقعت تسميتهم في إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا األمر بالدرجة  : 6الفصل 
 .الموافقة للمرتب األساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في رتبهم القديمة

قدمية المكتسبة في وضعيتهم القديمة إذا كان االمتياز المنجر عن هذا الترتيب يعادل أو يقل عن اإلمتياز الذي قد ويحتفظون باأل
 .يحصلون عليه من ترقية في الدرجة بوضعيتهم القديمة

 
عند تاريخ يرتب المترشحون الذين وقعت تسميتهم بإحدى الرتب المشار إليها أعاله والذين ليست لهم صفة موظف  : 7الفصل 

 .تسميتهم بالدرجة األولى من رتبهم
 

 .يخضع أعضاء سلك التفقد الطبي للشغل لتربص ضبطت مدته بسنتين : 8الفصل 
وعند انتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يقع إما ترسيم األعوان المتربصين أو إرجاعهم إلى رتبهم األصلية واعتبارهم 

 .كانوا غير تابعين لإلدارةكأنهم لم يغادروها أو رفتهم إذا 
وفي صورة ما إذا لم يقع البت في ترسيم العون المتربص في أجل أربع سنوات من تاريخ االنتداب أو الترقية، فإن العون 

 .يعتبر مترسما وجوبا
 

 .ضبطت األقدمية المشترطة لالرتقاء من درجة إلى درجة التي تعلوها مباشرة بسنتين : 9الفصل 
 

 :الباب الثاني 
 األطباء المتفقدون العامون للشغل

 
يكلف األطباء المتفقدون العامون للشغل بأعمال التأطير والتصور والتنسيق كما يمكن أن يعهد إليهم اإلشراف :  10الفصل 

 على تسيير مجموعة من اإلدارات أو المصالح أو تكليفهم بإجراء البحوث والدراسات والتفقد
 

 .1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2750مر عددألغي بمقتضى األ : 11الفصل 
 

 :تقع تسمية األطباء المتفقدين العامين للشغل بمقتضى أمر طبقا للشروط اآلتية  : 12الفصل 
باالختيار من بين األطباء المتفقدين الفرعيين للشغل الذين لهم ثالث سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة والمرسمين  -1

 .بقائمة كفاءة
عن طريق مناظرة حسب الشهادات والدراسات والبحوث المنجزة تفتح لألساتذة في طب الشغل دون اشتراط أقدمية  -2

 .ولألستاذة المحاضرين المبرزين في طب الشغل الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة مدة سنتين على األقل
 

 من جملة عدد األطباء المتفقدين الفرعيين للشغل %15غل ال يمكن أن يتجاوز عدد األطباء المتفقدين العامين للش : 13الفصل 
 .واألطباء المتفقدين الجهويين للشغل واألطباء المتفقدين للشغل

 
 :الباب الثالث 

 األطباء المتفقدون الفرعيون للشغل
 

عهد إليهم تسيير يكلف األطباء المتفقدون الفرعيون للشغل بأعمال التأطير والتصور والتنسيق كما يمكن أن ي : 14الفصل 
 .مجموعة من المصالح أو تكليفهم بإجراء البحوث والتفقد

 
 .1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2750ألغي بمقتضى األمر عدد : 15الفصل 

 
 :تقع تسمية األطباء المتفقدين الفرعيين للشغل بمقتضى أمر طبقا للشروط اآلتية  : 16الفصل 

باالختيار من بين األطباء المتفقدين الجهويين للشغل الذين لهم ثالث سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة والمرسمين  -1
 .بقائمة كفاءة

 :عن طريق مناظرة حسب الشهادات والدراسات والبحوث المنجزة تفتح لـ  -2
 .مدة أربع سنوات على األقلالمساعدين االستشفائيين في طب الشغل الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة  -
 .األطباء االختصاصيين األولين في طب الشغل -



 

 

 
 :الباب الرابع 

 األطباء المتفقدون الجهويون للشغل
 

يعهد لألطباء المتفقدين الجهويين للشغل القيام بأعمال التفقد كما يمكن أن يقع تكليفهم بتسيير مصالح أو إجراء  : 17الفصل 
 .دراسات في ميدان نشاطهم

 
 .1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1990 لسنة 2750ألغي بمقتضى األمر عدد : 18الفصل 

 
 :تقع تسمية األطباء المتفقدين الجهويين للشغل بمقتضى أمر حسب الشروط اآلتية  : 19الفصل 

ث سنوات  من الخطط المزمع تسديدها عن طريق االختيار من بين األطباء المتفقدين للشغل الذين لهم ثال%70في حدود  -1
 .أقدمية في هذه الرتبة والمرسمين بقائمة كفاءة

 : من الخطط المزمع تسديدها عن طريق مناظرة حسب الشهادات والدراسات والبحوث المنجزة تفتح %30في حدود  -2
لألطباء المحرزين على شهادة الدراسات الخاصة في طب الشغل والذين باشروا العمل حسب نظام الوقت الكامل مدة  -

 . سنوات على األقل في هيكل حكومي أو خاص لطب الشغلثالث
لألطباء االختصاصيين في طب الشغل، الذين باشروا العمل حسب نظام الوقت الكامل مدة سنة على األقل في هيكل  -

 .حكومي أو خاص لطب الشغل
ن باشروا العمل لمدة سنة لألطباء األولين للصحة العمومية المحرزين على شهادة الدراسات الخاصة في طب الشغل والذي -

 .على األقل في ميدان طب الشغل
 

 :الباب الخامس 
 األطباء المتفقدون للشغل

 .يوقم األطبا المتفدون للشغل بأعمال التفقد وبتنفيذ المهمات األخرى التي توكل إليهم : 20الفصل 
 

 .1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1990 لسنة 2750ألغي بمقتضى األمر عدد : 21الفصل 
 

يقع انتداب األطباء المتفقدين للشغل بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعية إثر مناظرة حسب الشهادات  : 22الفصل 
والدراسات والبحوث المنجزة، تفتح للمترشحين المحرزين على دكتورا في الطب والحاملين لشهادة الدراسات الخاصة في طب 

 .الشغل أو لشهادة معترف بمعادلتها
 :اب السادس الب

 أحكام انتقالية
 

 :للتأليف األولي لإلطارات، وفي أجل ال يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا األمر  : 23الفصل 
يدمج في رتبة طبيب متفقد عام للشغل المتفقدون المركزيون للصحة العمومية المكلفون بتفقد طب الشغل منذ ثالث  ) أ

 .سنوات على األقل عند تاريخ نشر هذا األمر 
يدمج في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل المتفقدون الجهويون للصحة العمومية المكلفون بتفقد طب الشغل منذ ثالث  ) ب

 .سنوات على األقل عند تاريخ نشر هذا األمر
 :يدمج في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل  ) ج
لصحة العمومية المكلفون بتفقد طب األطباء اإلختصاصيون للصحة العمومية المترسمون أو الوقتيون واألطباء األولون ل -

 .الشغل منذ سنة على األقل عند تاريخ نشر هذا األمر
 أطباء الصحة العمومية المترسمون أو الوقتيون المحرزون على شهادة الدراسات الخاصة في طب الشغل والمكلفون بتفقد  -

 .طب الشغل منذ ثالث سنوات على األقل عند تاريخ نشر هذا األمر
ي رتبة طبيب متفقد للشغل أطباء الصحة العمومية المترسمون أو الوقتيون المكلفون بتفقد طب الشغل عند تاريخ نشر يدمج ف) د

 .هذا األمر 
 الباب السابع
 أحكام مشتركة

 
 .يضبط بقرار من وزير الشؤون االجتماعية نظام وطرق إجراء المناظرات المنصوص عليها بهذا األمر : 24الفصل 

ان هذه المناظرات بقرار من الوزير األول باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية وتتركب هذه اللجان من خمسة يقع تعيين لج
 .أعضاء على األقل تنتمي أغلبيتهم إلى سلك التفقد الطبي للشغل

 



 

 

متفقد جهوي يتم االختيار للتسمية في خطط طبيب متفقد عام للشغل وطبيب متفقد فرعي للشغل وطبيب  : )مكرر ( 24الفصل 
 المشار 1994 جويلية 11 المؤرخ في 1994 لسنة 1490 من األمر عدد 19 و 16 و 12للشغل المنصوص عليه بالفصول 

 :إليه أعاله بعد دراسة ملفات المترشحين من قبل لجنة استشارية تتركب من 
 .وزير الشؤون اإلجتماعية أو من ينوبه: رئيس 

 : أعضاء 
 إلدارية والوظيفة العمومية أو من ينوبه المدير العام للمصالح ا-
 . مدير تفقدية الطب وطب األسنان-
 .  طبيبان متفقدان عامان للشغل أو عند االقتضاء متفقدان عامان للصحة العمومية-

 :تقيم اللجنة ملفات المترشحين حسب المقاييس التالية وطبقا للترتيب اآلتي  
 ).1الضارب : ( الرتبة واألقدمية  -1
 ).1الضارب : (ركة في المؤتمرات وتظاهرات أخرى وطنية ودولية لها صلة باإلدارة وتنظيم التفقد الطبي للشغل  المشا -2
 ).1الضارب (  المسؤوليات التي عهدت إلى المترشح خاصة على المستوى اإلداري والتفقد الطبي للشغل  -3

 .عضائها على األقلال يمكن أن تجتمع اللجنة االستشارية بصفة قانونية إال بحضور نصف أ
 .وفي صورة عدم اكتمال النصاب إثر دعوة أولى تجتمع اللجنة بعد دعوة ثانية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين
 .تبدي اللجنة االستشارية آراءها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

 .يها رئيسها وأعضائهاتدون أعمال هذه اللجنة في محاضر جلسات ويمض
 

 . وزير الشؤون اإلجتماعية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية– 25الفصل 
 
 
 

 .1994 جويلية 11تونس في 
 زين العابدين بن علي

 
 
 
 
 
 
 
 

 .1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2750تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى األمر عدد


