
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1974 نوفمبر 2 مؤرخ في 1974 لسنة 950 أمر عدد
بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارات الرياضة وشؤون المرأة واألسرة الطفولة والثقافة 

 .والشباب والترفيه
 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
 المتعلق بضبط القانون األساسي العام ألعوان الدولة 1968 جوان 3 المؤرخ في 1968ة  لسن12بعد اطالعنا على القانون عدد

 والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص باألعوان الفنيين بإدارة 1959 أفريل 13 المؤرخ في 1959 لسنة 93وعلى األمر عدد

 لشباب والرياضة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،ا
 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على 1970 جوان 11 المؤرخ في 1970 لسنة 203وعلى األمر عدد

 بعض أصناف الموظفين بوزارة التربية القومية والشباب والرياضة،
 

 وعلى رأي وزير المالية
 زير الشباب والرياضةوباقتراح من و

 :أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي 
 
 

 العنوان األول
 أحكام عامة

 
يشتمل سلط التفقد البيداغوجي لوزارات الرياضة وشؤون المرأة واألسرة الطفولة والثقافـة والشـباب    : )جديـد (الفصل األول  

 :والترفيه على الرتب التالية 
 

 الصنف الفرعي الصنف الرتبة
 بية بدنية ورياضةمتفقد عام تر

 متفقد عام شباب وطفولة
 1أ أ

 متفقد أول تربية بدنية ورياضة
 1أ أ متفقد أول شباب وطفولة

 متفقد الدرجة الثانية تربية بدنية ورياضة
 1أ أ متفقد الدرجة الثانية شباب وطفولة

 متفقد الدرجة األولى تربية بدنية ورياضة
 1أ أ متفقد درجة أولى شباب وطفولة

 شد بيداغوجي تربية بدنية ورياضةمر
 2أ أ مرشد بيداغوجي شباب وطفولة

 
أعاله على النحـو    ) جديد  ( ضبط عدد الدرجات التي تشتمل عليها الرتب المشار إليها بالفصل األول             :)مكرر  ( الفصل األول   

 :التالي 
 درجة ) 16(  ستة عشرة  : متفقد عام للشباب والرياضة -
 درجة) 21( واحد وعشرون : والرياضة  متفقد أول للشباب -
 درجة ) 23( ثالثة وعشرون :  متفقد درجة ثانية للشباب والرياضة -
 درجة ) 23( ثالثة وعشرون :  متفقد الدرجة األولى للشباب والرياضة -
 درجة ) 25( خمسة وعشرون :  مرشد بيداغوجي للشباب والرياضة -

 . السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة األجوروتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا
 

 :العنوان الثاني 
 :المتفقدون األولون للشباب والرياضة

 
 :يمكن تكليف المتفقدين األولين للشباب والرياضة وقطاع الطفولة  : 2الفصل 

  ، إما باستنباط وتحديد ، وإصالح البرامج وطرق التعليم والتربية في ميدان الشباب والرياضة-



 

 

  وإما بتنسيق نشاطات فريق من المتفقدين والسهر على حسن تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بطرق التعليم والتربية-
 . وإما بتحمل مسؤولية مصلحة أو مجموعة من المصالح باإلدارة المركزية أو الجهوية-
 

 .1999 أكتوبر 27  المؤرخ في1999 لسنة 2366ألغي هذا الفصل بمقتضى األمر عدد : 3الفصل 
 

 يسمى المتفقدون األولون بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير الرياضـة أو وزيـرة شـؤون المـرأة                    ) :جديد (4الفصل  
واألسرة والطفولة أو وزير الثقافة والشباب والترفيه حسب االختصاص من بين متفقدي الدرجة الثانية ومتفقدي الدرجـة األول                  

 :األساليب التالية وتتم هذه التسمية حسب 
 إثر مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لمتفقدي الدرجة الثانية للشباب والرياضة ومتفقدي الدرجة األولـى للشـباب                    –أ  

 .والرياضة المرسمين في رتبتهم
الرياضـة الـذين لهـم     إثر امتحان مهني يفتح لمتفقدي الدرجة الثانية للشباب والرياضة ومتفقدي الدرجة األولى للشباب و          -ب

 .سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم عند تاريخ إجراء االمتحان) 05( خمس 
ويتمثل االمتحان المهني في تقديم مذكرة أو أعمال أو دراسات أو بحوث أمام لجنة امتحان يتم ضبط تركيبتها بمقتضى قـرار                     

 .من الوزير األول
 . إليه أعاله بمقتضى قرار من وزير الشباب والطفولة والرياضةوتضبط أساليب تنظيم االمتحان المهني المشار

ي ــ باالختيار من بين متفقدي الدرجة الثانية للشباب والرياضة ومتفقدي الدرجة األولى للشباب والرياضة الذين لهم ثمان                -ج
 .سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 08(

 ثالث العنوان ال
 متفقدو الدرجة الثانية للشباب والرياضة وقطاع الطفولة

 
 يشترط أن تحضى سلفا مواضيع البحوث واالنتاج بتزكية وزير الشباب والرياضة:  5الفصل 

 
متفقدو الدرجة الثانية للشباب والرياضة مكلفون على الخصوص بالقيام بالمساعدة البيداغوجيـة وبتفقـد مدرسـي                 : 6الفصل  
 البدينة بالمعاهد المدرسية للتعليم الثانوي العام والتقني والمهني وكذلك األعوان البيداغوجيين العـاملين بالمؤسسـات أو                 التربية

 .المنظمات االجتماعية والتربوية
ويمكن تكليفهم كذلك بمراقبة وتفقد نشاطات الجمعيات الرياضية ومنظمات الشباب ولهذا الغرض يتعـين علـيهم أن يقومـوا                   

ير كل الدراسات والبحوث البيداعوجية واقتراح كل االجراءات التي من شـأنها تحديـد الطـرق والبـرامج وتجديـدها                    بتطو
 .وتحسينها

 :وزيادة على ذلك ، يمكن تكليفهم 
 بتسيير مصلحة باإلدارة المركزية أو الجهوية -
 بتنشيط فرق الدراسات والبحوث أو الملتقيات -
 لتكوينية والتهذيبية الخاصة باألعوان الفنيين واإلطارات األخرىبالوقوف واإلشراف على التربصات ا -
 وبالقيام بكل تحقيق ذي صبغة إدارية أو تأديبية -
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 :لتالية ينتدب متفقدو الدرجة الثانية للشباب والرياضة حسب الشروط ا : 8الفصل 
 من المناصب الشاغرة المزمع تسديدها بطريق مناظرة حسب االختبارات ، يقع ضبط تراتيبها وبرنامجها               %70في حدود  -أ  

 .بمقتضى قرار من وزراء الرياضة وشؤون المرأة واألسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه حسب االختصاص
 على األقل القيام بمهام مدير لمدرسة مختصة في تكوين إطارات الشباب والرياضةلألساتذة المجازين الذين تولوا مدة عامين  -
لألساتذة المجازين الذين تولوا مدة ثالث سنوات على األقل القيام بمهام مدير للدراسات أو التربصات بمدرسة مختصة فـي                    -

 تكوين إطارات الشاب والرياضة
 . سنوات على األقل كأقدمية إدارية9عادلة المرسمين والذين توفرت لديهم لألساتذة أو المحرزين على رتبة بيداعوجية م -

 .ويجب أن يشتمل برنامج تلك المناظرة بالخصوص على اختبارات في مواد أساسية يفوق مستواها درجة األستاذية
ة خمس سنوات على األقل   من المناصب المزمع تسديدها باالختيار من بين األساتذة المجازين الذين تولوا مد            %30في حدود   -أ

القيام بمهام مدير لمدرسة مختصة في تكوين إطارات الشباب والرياضة أو األساتذة الذين توفرت لديهم عشر سنوات كأقدمية                  
في رتبتهم وأثبتوا ما يفيد قيامهم ببحوث وإصدارهم لنشريات بيداغوجية تقرر قبولها بعد أخذ رأي لجنة استشـارية يضـبط                    

 .من وزراء الرياضة وشؤون المرأة واألسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه حسب االختصاصتركيبها بقرار 
 

 العنوان الرابع
 متفقدو الدرجة األولى للشباب والرياضة



 

 

 
متفقدو الدرجة األولى للشباب والرياضة مكلفون على الخصوص بمساعدة وتفقد رجال السلك البيداغوجي للشـباب                : 9الفصل  
 .ة المباشرين للعمل بالمدارس االبتدائية أو المؤسسات والمنظمات التربوية واالجتماعيةوالرياض

 :وعالوة على ذلك فهم مكلفون تحت سلطة رؤسائهم المباشرين 
بالقيام بمراقبة تنظيم وحسن سير المعاهد والمؤسسات والمنظمات االجتماعية والتربوية التي تشرف عليها وزارة الشـباب                 -

 ، وباالعتناء بالبناءات واألثاث والمحافظة على األدوات والمحفوظات وبالسهر بصفة عامة على تطبيق التعليمـات                والرياضة
 .الرسمية

 بتقديم كل االقتراحات الرامية إلى تحسين طرق التصرف في المؤسسات التربوية االجتماعية -
 .وبالقيام بكل تحقيق ذي صبغة إدارية أو تأديبية -
 

 .1999 أكتوبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2366ألغي هذا الفصل بمقتضى األمر عدد : 10الفصل 
 

 :ينتدب متفقدو الدرجة األولى للشباب والرياضة حسب الشروط التالية   :11الفصل 
 من المناصب المزمع تسديدها بطريقة مناظرة حسب االختبارات يقع ضبط تراتيبها وبرنامجها بقرار مـن                %70في حدود   -أ

 :ر الشباب والرياضة وتفتح وزي
  سنوات على األقل كأقدمية إدارية9لألساتذة أو المحرزين على رتبة بيداغوجية معادلة المترسمين الذين توفرت لديهم  -
لألساتذة المرسمين المحرزين على إجازة في التعليم العالي الذين يثبتون قيامهم مدة سنتين على األقـل بنشـاط بيـداغوجي                     -

 بالمصالح أو المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة 
 . سنوات على األقل بتلك الصفة4وللمرشدين البيداغوجيين للشباب والرياضة الذين لهم  -
 من المناصب المزمع تسديدها باالختيار بعد أخذ رأي لجنة استشارية يقع ضبط تركيبها بقرار مـن وزيـر                   %30في حدود   -أ

 سنوات أقدمية في رتبتهم والـذين       6الشباب والرياضة من بين األساتذة أو المحرزين على رتبة بيداغوجية معادلة ، الذين لهم               
بمدرسة مختصة في تكوين إطارات الشباب والرياضـة أو مـن بـين المرشـدين               باشروا العمل مدة ثالث سنوات على األقل        
 .البيداغوجيين الذين لهم أقدمية عشر سنوات

 العنوان الخامس
 المرشدون البيداغوجيون للشباب والرياضة

لرياضـة  تنحصر مهمة المرشدين البيداغوجيين أوال وبالذات في مساعدة رجال السلك البيـداغوجي للشـباب وا               : 12الفصل  
المباشرين للعمل بالمدارس االبتدائية والمؤسسات التربوية االجتماعية ويوضعون تحت رقابة متفقد الشباب والرياضة المكلـف               

 .بتفقد تلك المعاهد
 .ويساهمون في مختلف النشاطات الرامية إلى تحسين مستوى سلك الموظفين وتهذيب معلوماتهم 

 .واإلدارية المناطة عادة بعهدة متفقدي الشباب والرياضةويمكن تشريكهم في المهام التنظيمية 
 

 .1999 أكتوبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2366ألغي هذا الفصل بمقتضى األمر عدد : 13الفصل 
 

ينتدب المرشدون البيداغوجيون للشباب والرياضة بطريق المناظرة حسب االختبارات يقع ضبط تراتيبها             : )جديد   (14الفصل  
 .ا بقرار من وزير الشباب والطفولةوبرنامجه

 :وتفتح 
 سنوات أقدميـة    10لمعلمي التربية البدنية والرياضية وللمنشطين ولمنشطي رياض األطفال الذين يثبتون أن لهم على األقل                -

 . على أقل تقدير16/20بهذه الرتبة عند تاريخ إجراء المناظرة وأحرزوا على عدد صناعي بيداغوجي يساوي 
سنوات أقدمية برتبتهم عند تـاريخ      ) 6(ة التعليم الثانوي للمرحلة األولى والمربين الذين يثبتون أن لهم على األقل ست              ألساتذ -

 .إجراء المناظرة
لمعلمي التطبيق ومنشطي التطبيقومنشطي تطبيق رياض األطفال الذين يثبتـون أن لهـم علـى األقـل                 ) : جديدة(فقرة ثالثة   

 .برتبتهم عند تاريخ إجراء المناظرةسنوات أقدمية ) 3(الث ــث
 

 العنوان السادس
 أحكام مشتركة

 :إن المترشحين الذين يقع تعيينهم بصفة  : 15الفصل 
 متفقد من الدرجة الثانية للشباب والرياضة -
 متفقد من الدرجة األولى للشباب والرياضة -
 مرشد بيداغوجي للشباب والرياضة -



 

 

مدة عام واحد ، يمكن تجديدها مرة واحدة ويتم عند انقضائها وبعد أخذ رأي اللجنة المتناصـفة                 مطالبون بقضاء فترة اختباريه ل    
التي يعنيها األمر إما ترسيمهم في خطتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى إطارهم األصلي واعتبارهم من حيث األقدميـة كـأنهم لـم       

 .يبارحوها قط
 
ن والمتفقدين األولين للتربية البدنية والرياضة والمتفقدين العـامين والمتفقـدين           يتم إقرار المتفقدين العامي    : )جديد (16الفصل   

 .األولين للشباب والطفولة ابتداء من تاريخ التسمية
 

يرتب األعوان الخاضعون ألحكام هذا األمر في الدرجة الموافقة لمستوى التأجير األعلى مباشرة لما كانوا                : )جديد (17الفصل  
يتهم القديمة وال يمكن أن تقل الزيادة المنجرة عن هذه التسمية عن االمتياز الذي كانوا سيحصلون عليه إثر                  يتقاضونه في وضع  

 .التدرج في وضعيتهم القديمة
 

 أعاله الدرجة المحددة بالجدول التالي بضبط نسق        16 و 15عند بلوغ الموظفين المشار إليهم بالفصلين        : )مكرر   ( 17الفصل  
 :ن تدرج رتبهم بسنتي

 
الدرجة التي يتغير فيها نسق  الرتب

 التدرج
 5 متفقد أول للشباب والرياضة

 6 متفقد الدرجة الثانية للشباب والرياضة
 6 متفقد الدرجة األولى للشباب والرياضة
 8 مرشد بيداغوجي للشباب والرياضة

 .ويضبط نسق تدرج رتبة متفقد عام للشباب والرياضة بسنتين
 

 يسمى متفقدو الدرجة الثانية ومتفقدو الدرجة األولى والمرشدون البيداغوجيون بمقتضى قرار من وزيـر               )د  جدي ( 18الفصل  
 .الرياضة أو وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة أو وزير الثقافة والشباب والترفيه حسب االختصاص

 
 العنوان السابع
 أحكام انتقالية

 
أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا األمر ، يدمج في إطار متفقدي الدرجة الثانيـة للشـباب    بصفة انتقالية ولمدة ستة    :19لفصل  ا

والرياضة األستاذة المجازون الرسميون والمرسمون بقائمة تأهل خاصة والذين يثبتون أن لهم ثالث سنوات أقدمية منها سنتان                 
 .ضية أو بمهام متفقد للشباببصفتهم مكلفين بمهام متفقد للتعليم الثانوي للتربية البدنية والريا

 
بصفة انتقالية ولمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا األمر ، يدمج في إطار متفقدي الدرجة األولى للشـباب                     : 20الفصل  

والرياضة األساتذة المساعدون الرسميون المتخرجون من مدرسة مختصة في تكوين إطارات الشباب والرياضـة المرسـمون                
خاصة والذين يثبتون أن لهم ثالث سنوات أقدمية في تلك الخطة منها سنتان بصفتهم مكلفين بمهام متفقـد للتعلـيم                    بقائمة تأهل   

 .االبتدائي للتربية البدنية والرياضية أو بمهام متفقد للشباب
 

اريـة تـدون     أعاله ، مطالبون بقضاء مـدة اختب       20 و 19إن األعوان الذين تقع تسميتهم حسب شروط الفصلين          : 21الفصل  
عامين يمكن تمديدها بسنة واحدة ويتم على إثرها بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتناصفة التي يعنيها األمر إما إقـرارهم وإمـا            

 .إرجاعهم إلى رتبتهم األصلية واعتبارهم من حيث األقدمية كأنهم لم يبارحوها قط
 
ناء على اقتراح من وزير الرياضـة أو وزيـرة شـؤون المـرأة     يسمى المتفقدون العامون بمقتضى أمر ب  ) : جديد(22لفصل  ا

 .واألسرة والطفولة أو وزير الثقافة والشباب والترفيه حسب االختصاص من بين المتفقدين األولين
 

 :يقوم المتفقدون العامون للتربية البدنية والرياضة أو للشباب والطفولة حسب االختصاص  : )مكرر  ( 22الفصل 
 .في ضبط االختيارات واالتجاهات التربوية في مجاالت التربية البدنية والرياضة أو الشباب والطفولةبالمساهمة  -
 .باستنباط وتحديد وإصالح البرامج وطرق التعليم والتربية في قطاعات التربية البدنية والرياضة أو الشباب والطفولة -
 بالمساهمة في تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية -
 تنسيق نشاطات فريق من المتفقدين والسهر على حسن تطبيق التعليمات الرسمية في مجال اختصاصهمب -
 بالمشاركة في أشغال لجان انتداب المتفقدين وارتقائهم -
 بالقيام بالبحوث والدراسات في مجال اختصاصهم -



 

 

 بضبط حاجيات المتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازه -
  المتفقدين المبتدئين وتكوينهم مهنيابتأطير -

 وعالوة على ذلك يمكن تكليفهم بكل مهمة أحرى يعهد بها إليهم الوزير الراجعين إليه بالنظر
 

متفقد التربية البدنية والرياضية للتعليم االبتدائي ، متفقد الشباب ، متفقـد التربيـة البدنيـة                : تحذف الرتب التالية     : 23الفصل  
: عليم الثانوي، واألعوان الحاملون لهذه الرتب في تاريخ صدور هذا األمر يدمجون ترتيبيا في الرتـب التـالي                   والرياضية للت 

متفقد الشباب والرياضة درجة أولى ، متفقد الشباب والرياضة درجة ثانية طبقا لجدو ل المقارنة الصادر عن وزيـر الشـباب                     
 والرياضة

 
 ة المخالفة لهذا األمر ألغيت جميع األحكام السابق : 24الفصل 

 
 وينشر بالرائد   1973 وزير الشباب والرياضة مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي                  :25الفصل  

 الرسمي للجمهورية التونسية
 

 1974 نوفمبر 2تونس في  
 عن رئيس الجمهورية   

 الوزير األول
 .الهادي نويرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
 .2003 أكتوبر 27 المؤرخ في 2003 لسنة 2228تمت إضافة هذين الفصلين صلب األمر عدد -

 المشـار إليـه   1974 نـوفمبر  2 المؤرخ في 1974 لسنة 950ص عليها باألمر عددتنسحب األحكام المتعلقة بترقية أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للشباب والطفولة المنصو     : 4الفصل  
 .أعاله على أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارات الرياضة وشؤون المرأة واألسرة والطفولة والثقافة والشباب والترفيه

 



 

 

) جديـد ( تاريخ صدور هذا األمر حسب االختصاص في إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل األول             يدمج آليا أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للشباب والطفولة المباشرون في          : 7الفصل  
 .من هذا األمر

 
 .2000 أكتوبر 31 المؤرخ في 2000 لسنة 2489تم إضافتها بمقتضى األمر عدد) : فقرة ثالثة ( جديد 14الفصل 

 
  
 
 
 
 


