
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي 1983 ديسمبر 21 مؤرخ في 1983 لسنة 1216أمر عدد  
  المتفقدينلسلك األطباء البياطرة

 
 ديسمبر 12، المؤرخ في 1983 لسنة 112نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطالعنا على القانون عدد 

عوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  المتعلّق بضبط النظام األساسي العام أل1983
 اإلدارية،

 مارس 15 المؤرخ في 1958 لسنة 38 المتمم للقانون عدد 1958 جويلية 9، المؤرخ في 1985 لسنة 77وعلى القانون عدد 
 ديسمبر 31 المؤرخ في 1980ون عدد ، وعلى القانة المتعلق بمباشرة وتنظيم مهن الطب وجراحة األسنان والبيطر1958
 . المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبالد التونسية 1980

 المتعلق بالقانون األساسي لسلك المتفقدين الطبيين ومن وازاهم حسبما 1974 سبتمبر 20 المؤرخ في 1974وعلى األمر عدد 
 جاءت بتنقيحه واتمامه النصوص الموالية،

 ، المتعلق بالقانون األساسي لإلطار العام لألطباء البياطرة،1978 نوفمبر 7 في 1987سنة  ل963وعلى األمر عدد 
 وباقتراح من وزير الفالحة،
 وعلى رأي وزير المالية،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 :أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي

 
 الباب األول
 األحكام العامة

 
 على سلك األطباء البياطرة المتفقدين المباشرين لعملهم في إطار الخطط الفنية  تنطبق أحكام هذا القانون األساسي :1الفصل 

 .اإلدارية بوزارة الفالحة
 

 : يشتمل سلك األطباء البياطرة المتفقدين على الخطط التالية   :2الفصل 
 طبيب بيطار متفقد عام -
 طبيب بيطار متفقد مركزي -
 طبيب بيطار متفقد جهوي -

 .اطرة المتفقدون يباشرون عملهم حسب نظام كامل الوقت برمته بوزارة الفالحة باستثناء كل نشاط آخر األطباء البي :3الفصل 
 

 األطباء البياطرة المتفقدون مكلفون بمهام ذات صبغة عامة تهدف إلى االستنباط والتنسيق والتطبيق قصد رفع  :4الفصل 
 .دارة مصالح فنية مركزية أو جهويةمستوى األنشطة في ميدان البيطرة ويمكن أن يكلفوا أيضا بإ

 
 الباب الثاني

 األطباء البياطرة المتفقدون العامون
 

:  يرجع األطباء البياطرة المتفقدون العامون بالنظر مباشرة لوزير الفالحة وهم مكلفون تحت إشرافه بمهام استنباطية  :5الفصل
 :ويمكن أن يكلفوا على األخص 

لبيطرة ويتعين عليهم لهذا الغرض بعث جميع الدراسات واقتراح جميع التدابير الصالحة  بتنظيم وتوسيع نطاق مصالح ا-
إلدخال التجديد على الطرق المتبعة في ميدان الطب البيطري وحفظ الصحة العامة وتحسين اإلنتاجية والجدوى في نطاق 

 .المنشات والتكتالت البيطرية
 .تصرف وبتكوين إطارات المصالح البيطرية وبإتقان معلوماتهم وبإدارة المصالح الفنية التي تعنى بال-     

 . والقيام بأية مهمة أخرى يوكلها إليهم وزير الفالحة-
 وعالوة على ما تقدم فان األطباء البياطرة المتفقدين العامين يمكن أن يدعوا للمشاركة في أي اجتماع يتعلق بالتعليم -

 .ان المساعدين لألطباء واإلطارت الفنيةالعالي للبيطرة أو بتكوين إطارات األعو
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 : تقع تسمية األطباء المتفقدين العامين عن طريق االختيار من بين  :7الفصل 
 .تهم األطباء البياطرة المتفقدين المركزين الذين قضوا على األقل ثالثة أعوام في خط-



 

 

 . األساتذة اإلستشفائيين الجامعيين البيطريين بدون شرط االقدمية-
 . األساتذة المحاضرين المبرزين االستشفائين الجامعيين في طب البيطرة الذين قضوا على األقل عامين في خطتهم-
اء المتفقدين المركزين من جملة عدد األطب% 15 ال يمكن أن يتجاوز عدد األطباء البياطرة المتفقدين العامين -     

 .والجهويين
 

 الباب الثالث
 األطباء ا لبياطرة المتفقدون المركزيون

 
 

 يمارس األطباء البياطرة المتفقدون المركزيون نشاطهم تحت إشراف األطباء البياطرة المتفقدين العامين ويمكن أن  :8الفصل 
 .ايكلفوا على األخص بالتفقد الفني للمنشات البيطرية وأعوانه

 وبإدارة عدة مصالح فنية للتصرف وبتكوين اإلطارات البيطرية وإتقان معلوماتهم،
 والقيام بأية مهمة أخرى يوكلها إليهم وزير الفالحة والبياطرة المتفقدون العامون،

 وبتنسيق نشاطات عدة أطباء بياطرة متفقدين جهويين،
همون في الدراسات التي تهدف إلى وضع السياسة البيطرية لوزارة وعالوة على ما تقدم فان األطباء البياطرة المركزيين يسا

الفالحة موضع التطبيق ويبدون آراءهم من الوجهة الفنية في شان انتداب السلك الطبي البيطري وسلك المساعدين له وتعيينهم 
 .ونقلهم

 .في اإلبانويشاركون في ضبط مشروع البناء والتجهيز للمؤسسات البيطرية ويسهرون على إنجازها 
 

ينتدب األطباء البيطريون المتفقدون المركزيون عن طريق االختيار بالنسبة لكل اختصاص بيطري وبمقتضى أمر :  9الفصل
 : بإقتراح من وزير الفالحة من بين 

 .األطباء البيطريين المتفقدين الجهويين الذين قضوا على األقل ثالثة أعوام في خطتهم -
 .تشفائيين الجامعيين المبرزين في الطب البيطري بدون شرط أقدميةاألساتذة المحاضرين اإلس -
 .المساعدين االستشفائيين الجامعيين في الطب البيطري الذي قضوا على األقل خمسة أعوام في خطتهم -
 .األطباء البيطريين المتخصصين الذين قضوا على األقل خمسة أعوام في خطتهم -
 .ا على األقل أربعة أعوام في خطتهماألطباء البيطريين االولين الذين قضو -
 .األطباء البيطريين المتخصصين االولين بدون شرط االقدمية -

 % 40ويضبط عدد االختصاصات بقرار من وزير الفالحة وال يمكن أن يتجاوز عدد األطباء البياطرة المتفقدين المركزيين 
 .من جملة األطباء البياطرة المتفقدين الجهويين

 
   1999 جوان 21 مؤرخ في 1999 لسنة 1448غي بمقتضى األمر عدد أل : 10الفصل 

 
 الباب الرابع

 األطباء البيطريون الجهويون
 

 يمارس األطباء البياطرة المتفقدون الجهويون نشاطهم تحت إشراف األطباء البياطرة المتفقدين المركزيين وهم  :11الفصل
 .طرة الموضوعة تحت مسؤولياتهممكلفون بالقيام بتفقدات فنية في نطاق هياكل البي

 .وبتنسيق األنشطة البيطرية في نطاق الجهة -
 .ويدعون للقيام بدور المستشار لدى  السلطات الجهوية، والمجموعات العمومية المحلية -
ويكلفون متصلين بها بالتنسيق بين كافة أنشطة حفظ الصحة ومراقبة المواد الغذائية المشتقة من األصل الحيواني  -

 .ون على تطبيق التعليمات التي تصدرها السلطة المركزية وعلى حسن تسيير مصالح البيطرة الجهويةويسهر
 .ويشاركون بوصفهم أعضاء بحكم وظيفتهم في مختلف مجالس الصحة -
 .ويجمعون اإلرشادات في مادة اإلحصائيات ويحيلونها بانتظام على األطباء البياطرة المتفقدين المركزيين التابعيين لهم -

ويمكن أن يكلفوا بإدارة المصالح الفنية والجهوية للتصرف والتكوين أو إلتقان المعلومات أو بالقيام بأية مهمة أخرى ينيطها 
 .بعهدتهم وزير الفالحة أو الطبيب البيطري المتفقد العام، أو الطبيب البيطري المتفقد المركزي

 
 :  يقع انتداب األطباء البياطرة المتفقدين الجهويين عن طريق االختبار بمقتضى أمر من بين  :12الفصل 
 . األطباء البياطرة  الذين قضوا على األقل أربعة أعوام في هذه الخطة-
 



 

 

 1999 جوان 21 مؤرخ في 1999 لسنة 1448ألغي بمقتضى أمر عدد  : 13الفصل 
 

 الباب الخامس
 األحكام المشتركة

 
 من هذا األمر يرتبون من 18 و12، 9 الموظفون الواقعة تسميتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول  :14صل الف

حيث األجرة في الدرجة ذات الرقم القياسي الذي يعادل أو يعلو مباشرة الدرجة التي كانوا يتمتعون بها في وضعيتهم القديمة 
تهم القديمة إن كان النفع المنجز من إعادة ترتيبهم يعادل أو يكون دون النفع ويحتفظون باالقدمية المكتسبة في الدرجة من خط

 .الراجع لهم لترقيتهم في خطتهم األصلية
 

يقع االختيار للتسمية في رتب طبيب بيطري متفقد عام وطبيب بيطري متفقد مركزي وطبيب بيطري  : )مكرر (14الفصل 
 من هذا األمر بعد دراسة ملفات المترشحين من قبل لجنة استشارية 12، و9، 7متفقد جهوي المنصوص عليه بالفصول 

 :تتركب من 
 . المدير العام لإلنتاج الحيواني-:  رئيس 

 . مدير معهد البحوث البيطرية بتونس-: أعضاء 
 . مدير المدرسة القومية للطب البيطري-
 . طبيبين بيطريين متفقدين عامين-     

 
 :ه ملفات المترشحين حسب المقاييس التالية وطبق الترتيب اآلتي تقيم اللجنة المذكورة أعال

 .الضارب واحد: الرتبة واألقدمية  )1
 .0.5الضارب :  االقدمية العامة -
 0.5الضارب :  االقدمية في ا لرتبة الحالية -

الضارب  : ( المشاركات في المؤتمرات وتظاهرات أخرى وطنية ودولية لها صلة باإلدارة والتنظيم الصحي البيطري )2
 )واحد 

 بالنسبة إلى المترشحين إلى رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي تؤخذ بعين االعتبار المشاركات المذكورة أعاله التي قاموا بها -
 .خالل األربع سنوات األخيرة السابقة لدورة و الترشح

 :بار بالنسبة إلى المترشحيين إلى رتبة طبيب بيطري متفقد مركز ي تؤخذ بعين االعت-
 .المشاركات المذكورة أعاله التي قاموا بها خالل السنوات التي تلت التسمية في رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي •
المشاركات المذكورة أعاله التي قاموا بها خالل السنوات األخيرة السابقة لدورة الترشح بالنسبة للمنتمين إلى الرتب  •

 .األخرى
 :طبيب بيطري متفقد عام تؤخذ بعين االعتبار  بالنسبة إلى المترشحين إلى رتبة -

 .المشاركات المذكورة أعاله التي قاموا بها خالل السنوات التي تلت  التسمية في رتبة طبيب بيطري متقد مركزي •
المشاركات المذكورة أعاله التي قاموا بها خالل الثالث سنوات األخيرة السابقة لدورة الترشح بالنسبة للمنتمين إلى  •

 .ب األخرىالرت
 ).الضارب واحد: ( في إطار خطط وظيفية إدارية أو فنية حالمسؤوليات اإلدارية والفنية التي تحملها المتر ش )3

 .اليمكن أن تجتمع اللجنة االستشارية بصفة قانونية إال بحضور نصف أعضائها على األقل
 .ية مهما كان عدد األعضاء الحاضرينوفي صورة عدم اكتمال النصاب اثر دعوة أولى تجتمع اللجنة بعد دعوة ثان

 .تبدي اللجنة االستشارية آراءها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا
 .تدون أعمال هذه اللجنة في محاضر جلسات تمضيها رئيسها

 
ا عاما يمكن أن يمدد فيها لعام ثان وعدد  األطباء البياطرة المتفقدون الجهويون ملزمون بقضاء مدة تربص قدره :15الفصل

انتهاء هذا التربص يقع إما ترسييمهم في إطارهم أو يعادون إلى صنفهم األصلي ويعتبرون من حيث الترقية كأنهم لم يبرحوه 
 .قط

ة كأنهم لم  يمكن أن يعاد األطباء البياطرة المتفقدون إلى خطتهم األصلية بطلب منهم ويعتبرون من حيث الترقي :16الفصل 
 .يبرحوا سلك الخطة أصال

 
 ).19(تشمل رتبة طبيب بيطري متفقد عام على تسعة عشر درجة  : )مكرر(16الفصل 

 ).21(تشمل رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي على إحدى وعشرون درجة 
 ).23(تشمل رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي على ثالثة وعشرين درجة 



 

 

اء إلى الدرجة الموالية في رتب طبيب بيطري متفقد عام وطبيب بيطري متفقد مركزي تضبط مدة الواجب قضاءها لالرتق
 .وطبيب بيطري متفقد جهوي بسنتين

 .ويضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك األطباء البياطرة المتفقدين ومستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة األجور
 

 .قدون بنفس االمتيازات واألجور والمنح المخولة إلى الصيادلة المتفقدينيتمتع األطباء البياطرة المتف:  17الفصل 
 
 الباب السادس

 األحكام االنتقالية
 

ألجل تأليف اإلطارات في مرحلة البداية ولمدة ستة اشهر ابتداء من صدور هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية :  18الفصل 
 .التونسية

بياطرة متفقدين جهويين عن طريق االختبار وبمقتضى أمر باقتراح من وزير الفالحة من بين يمكن أن يقع انتداب أربعة أطباء 
 .األطباء البياطرة الرسميين الذين قضوا على األقل عاما في خطتهم

 : متفقدين مركزيين عن طريق االختبار بمقتضى أمر باقتراح من وزير الفالحة من بيننويمكن أن يقع انتداب طبيبين بيطريي
 .ألطباء البياطرة المختصين االولين بدون شرطة االقدميةا •
 .المساعدين االستشفائيين في طب البيطرة بدون شرط االقدمية •
 ةاألطباء البياطرة األولين بدون شرط أقدمي •
 ةاألطباء البياطرة المتخصصين بدون شرط أقدمي •
 .ا عام على األقل في خطة وظيفيةفي خطتهم منه) 6(األطباء البياطرة الذين قضوا على األقل ستة أعوام •

 
 :ويمكن أن يقع انتداب طبيب بيطري متفقد عام عن طريق االختبار باقتراح من وزير الفالحة من بين 

) 10(على األقل في خطتهم وعشرة أعوام )  3(األطباء البياطرة المتخصصين األوليين  الذين قضوا ثالثة أعوام •
 .على األقل في خطة وظيفية

على األقل في ) 12(في خطتهم واثني عشرة عاما ) 5(البياطرة األولين الذين قضوا على األقل خمسة أعوام األطباء  •
 .خطة وظيفية

فـي خطـة    ) 15(على األقل منها على األقل خمسة عشرة أعـوام          ) 20(األطباء البياطرة الذين قضوا عشرين عام        •
 .وظيفية

 
 بعد ترسيمهم بجدول ترقية خاص تعده اللجنة 18مختلف فقرات الفصل يقع إدماج األعوان المشار إليهم ب:  19الفصل 

 .المتناصفة المختصة
 

 . ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر :20الفصل 
 

 . وزيرا المالية والفالحة مكلفان كل فيما يخص بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية :21الفصل 
 

 1983 ديسمبر 21  وصدر بقصر قرطاج في 
    رئيس ا لجمهورية التونسية

   الحبيب بورقيبة                          
 
 

 
 

 : التناقيح 
 1999 جوان 21 مؤرخ في 1999 لسنة 1448 أمر عدد -
 

 
 
 
 


