
 
 يتعلّق بضبط النظام األساسي 1999 ديسمبر 06 مؤرخ في 1999 لسنة 2760أمر عدد 

 .الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة
 

 إّن رئيس الجمهورية، 
 بإقتراح من وزير الثقافة،

 
 المتعلّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ر  ديسمب12 المؤرخ في 1983 لسنة 112بعد اإلطالع على القانون عدد 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تّممته وخاصة 
 ، 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد 

 
 المتعلّق بالقانون األساسي للموظفين العلميين التابعين للمعهد 1975يلية  جو04 المؤرخ في 1975 لسنة 434وعلى األمر عدد 

 ،1983 جوان 07 المؤرخ في 1983 لسنة 524القومي لآلثار والفنون كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
 

ق  المتعلّق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطر1993 جويلية 26 المؤرخ في 1993 لسنة 1609وعلى األمر عدد 
 ،1995 جانفي 02 المؤرخ في 1995 لسنة 08تسييره، كما تّم تنقيحه باألمر عدد 

 
 المتعلّق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية 1993 سبتمبر 06 المؤرخ في 1993 لسنة 1823وعلى األمر عدد 

 ،1997 سبتمبر 03 المؤرخ في 1997 لسنة 1801لدراسات الدكتورا كما تّم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 

 المتعلّق بالتأهيل الجامعي كما تّم تنقيحه وإتمامه باألمر 1993 سبتمبر 06 المؤرخ في 1993 لسنة 1824وعلى األمر عدد 
 ، 1997 سبتمبر 03 المؤرخ في 1997 لسنة 1803عدد 

 
ي ألعوان الدولة  المتعلّق بضبط المرتب األساس1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 

 والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 

 المتعلّق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999 جانفي 04 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
 .موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 
 وعلى رأي وزيري التعليم العالي والمالية،

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية
  : يصدر األمر اآلتي نّصه

 
 العنوان األول
 أحكام عاّمة

 
 

يضبط هذا األمر أحكام النظام األساسي الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة  : الفصل األول
 .الثقافة

 
 : يشتمل سلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث على الرتب التالية  : 2الفصل 

  مدير البحوث األثرية والتاريخية-
  أستاذ البحوث األثرية والتاريخية-
  مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية-
  ملحق بالبحوث األثرية والتاريخية-
 

فصل الثاني من هذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعية المنصوص عليها توّزع الرتب المشار إليها بال : 3الفصل 
 : بالجدول التالي 

 
 
 



 
 األصناف الفرعيةاألصناف الرتب

 1أ أ مدير البحوث األثرية والتاريخية
 1أ أ أستاذ البحوث األثرية والتاريخية
 1أ أ مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية

 1أ أ ريخيةملحق بالبحوث األثرية والتا
 

يوزع األعوان المنتمون لسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث حسب رتبهم على األصناف  : 4الفصل 
 .واألصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل الثالث أعاله

 
 ) 25( ى خمس وعشرين تشتمل كل رتب من رتب سلك موظّفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث عل : 5الفصل 

 .درجة ) 20( درجة، بإستثناء رتبة مدير البحوث األثرية والتاريخية التي تشتمل على عشرين 
 .وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحّددة بشبكة األجور

 
 وبسنتين 4 و 3 و 2بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات تقّدر المّدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية  : 6الفصل 

 .بالنسبة إلى بقية الدرجات، غير أنّه بالنسبة إلى رتبة مدير البحوث األثرية والتاريخية ضبطت مّدة التدرج بسنتين
 

رتبة أعلى يخضع المترشحون المترسمون في رتبة من رتب سلك الموظفين العلميين الذين تّمت ترقيتهم في  ) 1 – 7الفصل 
منصوص عليها بأحكام هذا األمر إلى ترّبص يدوم سنة يتّم عند إنتهائها بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة، إّما ترسيمهم 

 .في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة وإعتبارهم بالنسبة إلى الترقية كأنهم لم يغادروها قط
سمين في أي رتبة من رتب سلك الموظفين العلميين، والمنتدبون في إحدى الرتب يخضع المترشحون غير المتر ) 2

وعند نهاية التربص يتّم بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة . المنصوص عليها بأحكام هذا األمر إلى ترّبص يدوم سنتين
 .إّما ترسيمهم برتبتهم أو فصلهم

 
 العنوان الثاني

 تاريخيةمديرو البحوث األثرية وال
 

 الباب األول
 المشموالت

 
 : يكلّف مديرو البحوث األثرية والتاريخية  : 8الفصل 
 .بالقيام ببحوث في مادة اآلثار والتاريخ واألتنوغرافية والباليونتولوجية -
قين بتسيير وتنشيط أشغال البحث األثري والتاريخي واألتنوغرافي والباليونتولوجي وتأطير المكلفين بالبحوث والملح -

 .بالبحوث
 .كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تدخل ضمن مشموالت اإلدارات أو المصالح التابعين لها

 
 الباب الثاني
 التسمية

 
يسّمى مديرو البحوث األثرية والتاريخية عن طريق مناظرة بالملفات من بين أساتذة البحوث األثرية والتاريخية  : 9الفصل 

ربع سنوات أقدمية بهذه الرتبة والذين يثبتون أّن لهم أبحاثا وإنتاجا علميا منشورا بصفة منتظمة المرسمين برتبهم الذين قضوا أ
 .منذ إرتقائهم إلى رتبة أستاذ البحوث األثرية والتاريخية

 
تضاء تتضّمن ملفّات الترشح عالوة على أعمال المترشح تقريرا مفصال عن أنشطته الميدانية والتأطيرية وعند اإلق : 10الفصل 

 .عن مشاركته في حياة المؤسسة وفي المحيط اإلجتماعي والثقافي
 

 : تعرض ملفات الترشح للنظر على لجنة إستشارية تتركب من  : 11الفصل 
 ثالثة مديري بحوث أثرية وتاريخية ينتخبهم مجموع مديري البحوث األثرية والتاريخية حسب الطرق التي تحدد بقرار من –أ 

وإذا لم يتوفر . ي تكون اإلنتخابات صحيحة يجب أن تشارك في التصويت األغلبية المطلقة من مديري البحوثوزير الثقافة ولك
وإذا لم تشارك هذه األغلبية المطلقة . يوما ) 15( هذا النصاب تنظم إنتخابات جديدة حسب نفس الشروط في أجل خمسة عشر 

 .الموالية" ب"ير الثقافة حسب األحكام المبينة بالفقرة في اإلنتخابات الثانية يتّم تعيين األعضاء من قبل وز



 
 مديرين للبحوث األثرية والتاريخية يعينهما وزير الثقافة من بين مديري البحوث األثرية والتاريخية المنتمين للمعهد -ب

ء من بين الموظفين العلميين الوطني للتراث أو عند الضرورة من بين أساتذة التعليم العالي بالجامعة التونسية، أو عند اإلقتضا
 .التابعين لمؤسسة أجنبية تخص بالدراسات األثرية والتاريخية واإلتنوغرافية والباليونتولوجية

 .ويعّين وزير الثقافة أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعاله بصفة رئيس
رشحين المقبولين مرتبين حسب الجدارة بعد درس ملفات الترشح، تحرر اللجنة اإلستشارية المشار إليها أعاله قائمة المت

 .وتضبط القائمة النهائية من طرف وزير الثقافة
 

يسّمى مديرو البحوث األثرية والتاريخية بمقتضى أمر بإقتراح من وزير الثقافة، ويتّم ترسيمهم بداية من تاريخ  : 12الفصل 
 .إختتام مداوالت اللجنة اإلستشارية

 
 العنوان الثالث

 وث األثرية والتاريخيةأساتذة البح
 

 الباب األول
 المشموالت

 
 : يكلّف أساتذة البحوث األثرية والتاريخية :  13لفصل ا

 .بالقيام ببحوث أثرية وتاريخية وأتنوغرافية وباليونتولوجية -
 .بتسيير حفريات أثرية أو ترميم معالم تاريخية أو تنظيم معارض متحفية -

 . ضمن مشموالت اإلدارات أو المصالح التابعين لهاكما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تدخل
 

 الباب الثاني
 اإلنتداب

 
 : ينتدب أساتذة البحوث األثرية والتاريخية عن طريق مناظرة بالملفات من بين  : 14الفصل 

بر  سبتم06 المؤرخ في 1993 لسنة 1823المترشحين المتحصلين على شهادة دكتورا وطنية طبقا ألحكام األمر عدد ) أ 
 لسنة 1801، المتعلّق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، كما تّم تنقيحه باألمر عدد 1993
، 1993 لسنة 1824 أو على شهادة معترف بمعادلتها والمؤهلين طبقا ألحكام األمر عدد 1997 سبتمبر 03 المؤرخ في 1997

 سبتمبر 03 المؤرخ في 1997 لسنة 1803أهيل الجامعي، كما تّم تنقيحه باألمر عدد  المتعلّق بالت193 سبتمبر 06المؤرخ في 
 . وذلك في الميادين األثرية والتاريخية واإلتنوغرافية والباليونتولوجية1997

 .المترشحين المحرزين على دكتورا دولة وطنية أو دكتورا دولة أجنبية معترف بمعادلتها) ب
 

 الباب الثالث
 الترقية

 
 : تسند الترقية إلى رتبة أستاذ البحوث األثرية والتاريخية إلى  : 15فصل ال
 لسنة 1824المكلفين بالبحوث األثرية والتاريخية المرسمين برتبهم والمتحصلين على تأهيل جامعي طبقا ألحكام األمر عدد ) أ 

 المؤرخ في 1997 لسنة 1803 باألمر عدد  والمتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تّم تنقيحه1993 سبتمبر 06 المؤرخ في 1993
 .1997 سبتمبر 03
المترشحين المحرزين على دكتورا وعلى تأهيل أجنبي معترف بمعادلته مع إثبات تجربتهم في البحث واألعمال الميدانية ) ب

 .في ميادين الحماية والمحافظة على المواقع والمعالم األثرية والفنون التقليدية
 

 الباب الرابع
 أحكام مشتركة بين اإلنتداب والترقية

 
يجب على المترشحين لرتبة أستاذ البحوث األثرية والتاريخية أن يقدموا ملفا علميا يتضمن أعمالهم وكذلك تقريرا  : 16الفصل 

 .قافيمفصال عن أنشطتهم الميدانية والتأطيرية وعند اإلقتضاء عن مشاركتهم في حياة المؤسسة وفي المحيط اإلجتماعي والث
 

 . من هذا األمر11تعرض ملفات الترشح للنظر على اللجنة اإلستشارية المنصوص عليها بالفصل  : 17الفصل 



 
 

 : تشتمل إختبارات القبول على    :18الفصل 
 إّما مناقشة لألشغال ) أ 
 وإّما مناقشة لألشغال مع تقديم عمل ميداني ) ب

ث األثرية والتاريخية منذ ثالث سنوات على األقل أن يختاروا بين إجراء ويمكن للمترشحين الذين لهم رتبة مكلف بالبحو
 .  المذكورتين أعاله" ب"وحسب الفقرة " أ"المناظرة حسب الفقرة 

والمترشحون الذين ليست لهم عند إيداع ترشحهم رتبة مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية منذ ثالث سنوات ملزمون بإجراء 
 .المذكورة أعاله" ب"المناظرة حسب الفقرة 

 
أعاله، تستدعي اللجنة المترشح إلى  ) 17( من الفصل السابع عشر " أ" بالنسبة إلى المترشحين على أساس الفقرة : 19الفصل 

يوما على األقل بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه بالعنوان المذكور  ) 15( حصة علنية للمناقشة قبل خمسة عشر 
دقيقة  ) 30( وثالثين  ) 20(  إختبار المناقشة مّدة ال تتجاوز ساعتين يخصص منها ما بين عشرين بمطلب الترشح، ويدوم

 .يقدم المترشح أثناءها أشغاله وتدور المناقشة حول أشغال المترشح ومادة إختصاصه
 

دعي اللجنة المترشح إلى أعاله تست ) 17( من الفصل السابع عشر " ب" بالنسبة إلى المترشحين على أساس الفقرة  :20الفصل 
يوما على األقل بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه بالعنوان المذكور  ) 15( حصة علنية للمناقشة قبل خمسة عشر 

دقيقة  ) 15( وخمسة عشر  ) 10( بمطلب الترشح، ويدوم إختبار المناقشة مدة ال تتجاوز ساعة يخصص منها ما بين عشر 
اله وتدور المناقشة حول أشغال المترشح ومادة إختصاصه وإثر ذلك تعلم اللجنة المترشح بتاريخ يقدم المترشح أثناءها أشغ

 .وساعة إجراء اإلختبار على األعمال الميدانية
 

 :   تأخذ اللجنة بعين اإلعتبار عند المداوالت الختامية ما يلي : 21الفصل 
 قيمة الدراسات واألعمال الميدانية والعلمية والتأطير .1
 إختبار المناقشة  .2
من الفصل السابع عشر " ب"إختبار األعمال الميدانية بالنسبة إلى المترشحين الذين شاركوا في المناظرة حسب الفقرة  .3

 .أعاله ) 17( 
وبعد درس ملفات الترشح، تقدم لجنة اإلنتداب المشار إليها أعاله قائمة في المترشحين المقبولين مرتبين حسب الجدارة وتضبط 

 .ائمة النهائية من طرف وزير الثقافةالق
 

يسّمى أساتذة البحوث األثرية والتاريخية بمقتضى أمر بناء على إقتراح من وزير الثقافة، بداية من تاريخ إختتام  : 22الفصل 
 .مداوالت لجنة اإلنتداب المعنية

 
 العنوان الرابع

 المكلفون بالبحوث األثرية والتاريخية
 

 الباب األول
 تالمشموال
 

 :  يكلف المكلفون بالبحوث األثرية والتاريخية : 23الفصل 
 .بتقديم بحوث في اآلثار والتاريخ واألتنوغرافية والباليونتولجية

بمساعدة مديري البحوث األثرية والتاريخية وأساتذة البحوث األثرية والتاريخية في تنفيذ برامج البحث العلمي والنظري أو 
 .ثرية أو ترميم معلم تاريخي أو تنظيم معرض متحفيالتطبيقي كتسيير حفرية أ

 .كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تدخل ضمن مشموالت اإلدارات أو المصالح التابعين لها
 

 الباب الثاني
 اإلنتداب

 
 : ينتدب المكلفون بالبحوث األثرية والتاريخية عن طريق مناظرة بالملفات من بين  : 24الفصل 

 سبتمبر 06 المؤرخ في 1993 لسنة 1823حصلين على شهادة دكتورا المنصوص عليها باألمر عدد المترشحين المت) أ 
 لسنة 1801، المتعلّق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، كما تّم تنقيحه باألمر عدد 1993



 
ميادين التاريخية واألثرية واإلتنوغرافية  أو على شهادة معترف بمعادلتها في ال1997 سبتمبر 03 المؤرخ في 1997

 .والباليونتولوجية
 .المترشحين المحرزين على دكتورا دولة وطنية أو على دكتورا دولة أجنبية معترف بمعادلتها) ب 

 
 

 الباب الثالث
 الترقية

 
ين، إّما على دكتورا مرحلة تستند الترقية إلى رتبة مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية إلى المترشحين المحرز : 25الفصل 

ثالثة أو على دكتورا إختصاص، أو على شهادة التعمق في البحث أو على شهادة معترف بمعادلتها والذين يثبتون أن لهم أبحاثا 
 . وإنتاجا علميا منشورا بصفة منتظمة والذين قضوا سنتين على األقل أقدمية برتبة ملحقين بالبحوث األثرية والتاريخية

 
  الرابعالباب

 أحكام مشتركة بين اإلنتداب والترقية
 

 : تعرض ملفات الترشح للنظر على لجنة إنتداب تتركب من  : 26الفصل 
ثالثة من مديري البحوث األثرية والتاريخية وأساتذة البحوث األثرية والتاريخية حسب التراتيب التي تحدد بقرار من وزير ) أ 

. حة يجب أن، تشارك في التصويت األغلبية المطلقة من مديري البحوث وأساتذة البحوثالثقافة، ولكي تكون اإلنتخابات صحي
 .يوما ) 15( وإذا لم يتوفر هذا النصاب تنظم إنتخابات جديدة حسب نفس الشروط في أجل خمسة عشر 

ثقافة حسب األحكام المبينة بالفقرة وإذا لم تشارك هذه األغلبية المطلقة في اإلنتخابات الثانية يتّم تعيين األعضاء من قبل وزير ال
 .الموالية" ب"

مديرين أو أستاذين للبحوث األثرية والتاريخية يعينهما وزير الثقافة من بين مديري البحوث األثرية والتاريخية وأساتذة ) ب 
 لعالي أو األساتذة البحوث األثرية والتاريخية المنتمين للمعهد الوطني للتراث أو عند الضرورة من بين أساتذة التعليم

المحاضرين التابعين للجامعة التونسية أو عند اإلقتضاء من بين الموظفين العلميين التابعين لمؤسسة أجنبية تختص بالدراسات 
 .األثرية والتاريخية واإلتنوغرافية والباليونتولوجية

 .ويعّين وزير الثقافة أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعاله بصفة رئيس
 
وعلى حصة علنية للمناقشة تدوم ساعة تقريا  دقيقة ) 20(  يشتمل إختبار القبول على عرض يدوم حوالي عشرين  :27صل الف

 .تتعلّق بأشغال المترشح وبمادة إختصاصه
يوما على األقل بواسطة رسالة  ) 15( وتستدعي لجنة اإلنتداب كل مترشح إلى حصة المناقشة المذكورة قبل خمسة عشر 

الوصول توجه إلى العنوان المذكور بمطلب الترشح، وفي ختام هذه الحصة تقوم اللجنة بتقييم المناقشة المجراة مع مضمونة 
ولقبول المترشحين تأخذ اللجنة بعين اإلعتبار في مداوالتها الختامية األشغال والدراسات واألعمال الميدانية وكذلك . المترشح

 .نيةالمناقشة مع اللجنة أثناء الحصة العل
بعد درس ملفات الترشح، تحرر لجنة اإلنتداب المشار إليها أعاله قائمة المترشحين المقبولين مرتبين حسب الجدارة وتضبط 

 .القائمة النهائية من طرف وزير الثقافة
 

 .مهامهميسّمى المكلّفون بالبحوث األثرية والتاريخية بقرار من وزير الثقافة بداية من تاريخ مباشرتهم ل : 28الفصل 
 

 
 العنوان الخامس

 الملحقون بالبحوث األثرية والتاريخية
 

 الباب األول
 المشموالت

 
 : الملحقون بالبحوث األثرية والتاريخية مكلفون  : 29الفصل 
 .بتنفيذ البحوث األثرية والتاريخية واإلتنوغرافية والباليونتولوجية -
 .تنظيم معرض متحفيبالمساهمة في حفرية أو ترميم معلم أو القيام ب -



 
بمساعدة مديري البحوث األثرية والتاريخية وأساتذة البحوث التاريخية واألثرية أو المكلفين بالبحوث األثرية  -

 .والتاريخية والمساهمة في القيام بأشغال البحث
 .كما يمكن تكليفهم بوظائف آخر تدخل ضمن مشموالت اإلدارات أو المصالح التابعين لها

 
 
 نيالباب الثا
 اإلنتداب

 
ينتدب الملحقون بالبحوث األثرية والتاريخية عن طريق مناظرة بالملفات من بين المترشحين المتحصلين على  : 30الفصل 

األقل إّما على التبريز وإّما على شهادة الدراسات المعمقة وإّما على شهادة تمنح في نهاية ستّ سنوات من الدراسات العليا وإّما 
ف بمعادلتها في ميدان اآلثار والتاريخ واإلتنوغرافية والباليونتولوجية وإّما على شهادة تكوينية منظرة بهذا على شهادة معتر

 .المستوى
ويجب على المترشحين بإستثناء المتحصلين على التبريز أن يثبتوا أنهم وصلوا في إعداد أطروحاتهم إلى مرحلة متقدمة تسمح 

، 1993 سبتمبر 06 المؤرخ في 1993 لسنة 1823 من األمر عدد 16عليها بالفصل لهم بالمناقشة في اآلجال المنصوص 
 1997 لسنة 1801المتعلّق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، كما تّم تنقيحه باألمر عدد 

 .1997 سبتمبر 03المؤرخ في 
 

 : تتركب من تعرض ملفات الترشح للنظر على لجنة إنتداب  : 31الفصل 
ثالثة مديري بحوث أثرية وتاريخية أو أساتذة بحوث أثرية وتاريخية أو مكلفين بالبحوث األثرية والتاريخية ينتخبهم مجموع ) أ 

مديري البحوث األثرية والتاريخية وأساتذة البحوث األثرية والتاريخية والمكلفين بالبحوث األثرية والتاريخية حسب الطرق 
ر من وزير الثقافة، ولكي تكون اإلنتخابات صحيحة يجب أن تشارك في التصويت األغلبية المطلقة لنفس هذه التي تضبط بقرا

وإذا لم يتوفر هذا . الرتب وإذا لم يشارك في التصويت مديرو البحوث األثرية والتاريخية وأساتذة البحوث األثرية والتاريخية
وإذا لم تشارك هذه األغلبية المطلقة في . يوما ) 15(  أجل خمسة عشر النصاب تنظم إنتخابات جديدة حسب نفس الشروط في

 .الموالية" ب"اإلنتخابات الثانية يتّم تعيين األعضاء من قبل وزير الثقافة حسب األحكام المبينة بالفقرة 
أثرية وتاريخية يعينهما مديرين للبحوث األثرية والتاريخية أو أستاذين للبحوث األثرية والتاريخية أو مكلفين بالبحوث ) ب

وزير الثقافة من بين مجموع مديري البحوث األثرية والتاريخية وأساتذة البحوث األثرية والتاريخية والمكلفين بالبحوث األثرية 
تذة والتاريخية المنتمون للمعهد الوطني للتراث أو عند الضرورة من بين أساتذة التعليم العالي أو األساتذة المحاضرين أو األسا

المساعدين التابعين للجامعة التونسية أو عند اإلقتضاء من بين الموظفين العلميين التابعين لمؤسسة أجنبية تختص بالدارسات 
 .األثرية والتاريخية واإلتنوغرافية والباليونتولوجية

 .ويعّين وزير الثقافة أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعاله بصفة رئيس
 

يوما على األقل إلى حصة مناقشة تدوم خمس  ) 15( لجنة اإلنتداب كل مترشح قبل خمسة عشر تستدعي  : 32الفصل 
دقيقة تقريبا وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى العنوان المذكور بمطلب الترشح، وتتعلق هذه  ) 45( وأربعين 

 .اللجنة بتقييم المناقشة مع المترشحالمناقشة بأشغال المترشح وبمادة إختصاصه، وفي ختام هذه الحصة تقوم 
ولقبول المترشحين تأخذ اللجنة بعين اإلعتبار في مداوالتها الختامية مدى تقدم المترشح في إعداده ألطروحة الدكتورا واألشغال 

 .والدراسات من ناحية والمناقشة من ناحية أخرى
 قائمة في المترشحين المقبولين مرتبين حسب الجدارة وتضبط بعد درس ملفات الترشح، تحرر لجنة اإلنتداب المشار إليها أعاله

 .القائمة النهائية بقرار من وزير الثقافة
 

 .يسّمى الملحقون بالبحوث األثرية والتاريخية بقرار من وزير الثقافة بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم : 33الفصل 
 

 
 العنوان السادس
 أحكام مختلفة

 
 .الحية اللجان اإلستشارية ولجان اإلنتداب المنصوص عليها بهذا األمر سنتين متتاليتينتدوم مدة ص : 34الفصل 

 .ال يمكن ألّي عضو بهذه اللجان اإلضطالع برئاستها أكثر من سنتين متاليتين
 .ال يمكن ألعضاء لجنة إستشارية أو لجنة إنتداب أن يمارسوا أكثر من نيابتين متتاليتين

 .ات المشار إليها أعاله في رتبتين على األكثرحددت المشاركة في الهيئ
 .ال يمكن ألحد أن يكون عضوا في لجنة إستشارية أو في لجنة إنتداب إذا كان موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية



 
 .وزير الثقافةفي حالة عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خالل المدة النيابية يعوض عضو اللجان المشار إليها أعاله بمقرر من 

يدوم المنع من العضوية بإحدى اللجان اإلستشارية أو اإلنتداب بالنسبة إلى الدورة المعنية كل عضو تعذّرت مشاركته في إحدى 
 .إجتماعات هذه اللجان

 .تضبط كيفية سير اللجان اإلستشارية ولجان اإلنتداب وطرق إنتخاب أعضائها والطعن فيهم بقرار من وزير الثقافة
 

 العنوان السابع
 األحكام اإلنتقالية

 
 : إبتداء من تاريخ نشر هذا األمر يدمج  : 35الفصل 
المتفقدون العامون للمعالم التاريخية والمواقع األثرية والمحافظون األولون للمتاحف في رتبة أستاذ البحوث األثرية  -

 .والتاريخية
 .لمتاحف في رتبة مكلف بالبحوث األثرية والتاريخيةمتفقدو المعالم التاريخية والمواقع األثرية ومحافظو ا -
المتفقدون المساعدون للمعالم التاريخية والمواقع األثرية والمحافظون المساعدون للمتاحف في رتبة ملحق بالبحوث  -

 .األثرية والتاريخية
 

 04 المؤرخ في 1975 لسنة 434تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد  : 36الفصل 
 والمتعلق بالقانون األساسي للموظفين العلميين التابعين للمعهد القومي لآلثار والفنون، وعلى جميع النصوص 1975جويلية 

 .1983 جوان 07 المؤرخ في 1983 لسنة 524التي نقحته أو تممته وخاصة منها األمر عدد 
 

 . األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوزير الثقافة مكلف بتنفيذ هذا : 37الفصل 
 

  1999 ديسمبر 06تونس في
     زين العابدين بن علي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


