
 

 

 يتعلق بضبط النظـام األساسـي       1990 ديسمبر   10 مؤرخ في    1990 لسنة   2063أمر عدد  
 .الخاص بأعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون االجتماعية

 
 إن رئيس الجمهورية

 باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية
 

وض بالمعاقين وحمايتهم، كما وقع  المتعلق بالنه1981 ماي 29 المؤرخ في 1981 لسنة 46بعد االطالع على القانون عدد
 .1989 مارس 14 المؤرخ في 1989 لسنة 52تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد

 ، المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد
  اإلدارية،والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

 والمتعلق بالنظام األساسي الخاص باألعوان المدرسين 1973 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد
 بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية،

ان المدرسين  والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص باألعو1985 جوان 17 المؤرخ في 1985 لسنة 841وعلى األمر عدد
 بمدارس ترشيح المعلمين ومدارس التطبيق والمدارس االبتدائية،

 وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 :يصدر األمر اآلتي نصه 
 :أحكام عامة : العنوان األول 
لمختصة للمعاقين وغير المتكيفين اجتماعيا يضبط هذا األمر األحكام النظامية األساسية على أعوان التربية ا: الفصل األول 

 .بالمؤسسات والمعاهد التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
 :ويتكون هذا السلك من الرتب المذكورة أسفله 

 مربي مختص -
 مربي متعدد االختصاصات -
 مساعد التربية المختصة -

ألمر حسب األصناف واألصناف الفرعية طبقا  توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل األول من هذا ا):مكرر(الفصل األول 
 : للجدول التالي 

 
 األصناف الفرعية األصناف الرتب

 2أ أ مربي مختص
 3أ أ مربي متعدد االختصاص
  ب مساعد التربية المختصة

 
 .درجة) 25(تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون االجتماعية على خمس وعشرين 

 .تضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجيرو
 

 :العنوان الثاني 
  المربون المختصون 

 
يتولى المربون المختصون أساسا التكفل بالمعاقين والغير المتكيفين اجتماعيا ويمكن أن تكون هذه الكفالة جزئيا أو  : 2الفصل 

 .كليا نظرية أو عملية
 :صوصية التكوين والهيكل الذي يباشرون فيه ويمكن تكليفهم حسب خ

 بالتكفل بالحياة الجماعية وتنظيم النشاطات اليومية ذات الصبغة العائلية واالستقالل الذاتي -
 بتنشيط الورشات التربوية وأنشطة التربية المختصة -
 كفل بهمبوضع وتطبيق التقنيات الصحية المناسبة لصنف المعاقين أو غير المتكيفين اجتماعيا المت -
 بإعطاء دروس تعليمية مناسبة للذين ال تخول لهم إعاقتهم أو عدم تكيفهم من متابعة دراسة عادية -
 بوضع وتطبيق برامج التربية وإعادة التأهيل البسيكوحركي في المستوى الفردي والجماعي -
أو عدم تكييفهم من متابعة تكوين بوضع وتطبيق برامج تدريب وإعادة تأهيل لفائدة المعاقين الذين ال تخول لهم إعاقتهم  -

 مهني عادي
 :كما أنهم مطالبون  -
 بتنظيم نشاطات الترفيه والرحالت وكذلك تنظيم وتأطير العطل والمصائف -



 

 

 بمتابعة النشاط التربوي خارج المؤسسة  -
 بالسهر على حسن استعمال وعلى المالئمة بين التجهيزات والمواد المخصصة لنشاطاتهم -
 ييم الخاصة المنجزة من طرف فنيين آخرين تابعين لميدان التربية المختصةبتطبيق تجارب التق -
 بتأطير الطلبة المتربصين التابعين لمعاهد تكوين أعوان التربية المختصة -
 :وعالوة على ذلك فهم مطالبون  -
 بالمشاركة في االجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية التي تستوجب حضورهم -
 ت الدراسات والبحوث البيداغوجية التي تنظم بمؤسستهمبالمشاركة في أشغال مجموعا -
 

 :يقع انتداب المربين المختصين  : 4الفصل 
 عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المحرزين على شهادة في التربية المختصة تسلم من طرف مؤسسة -1

 معترف بها لتكوين المربين المختصين
زوا بنجاح اختبارات مناظرة يقع ضبط تراتيبها وبرنامجها بمقتضى قرار من وزير الشؤون  من بين المترشحين الذين اجتا-2

 .االجتماعية وتفتح للمربين المتعددي االختصاص المرسمين والذين لهم أقدمية ال تقل عن الخمس سنوات في هذه الصفة
 :العنوان الثالث 

 .ماعياالمربون المتعددو االختصاص للمعاقين وغير المتكيفين اجت
 

يكلف المربون المتعددو االختصاص خاصة بالتكفل الشامل بالمعاقين وغير المتكيفين اجتماعيا ويمكن أن يكون هذا  : 5الفصل 
 .التكفل كليا أو جزئيا ، نظريا أو تطبيقيا

 :ويكلفون بنفس النشاطات الموكولة إلى المربين المختصين باستثناء الحالتين التاليتين 
 .مج من خاصيات المربين المختصين ويمكن للمربين المتعددي االختصاص المشاركة فقط في إعدادهاإن وضع البرا -
يعد تأطير المتربصين من خاصيات المربي المختص غير أنه وفي حالة غيابه يمكن انجاز ذلك من طرف المربي المتعدد  -

 .االختصاص
 

 . المتكيفين اجتماعيا على تسع درجاتتشتمل رتبة مربي متعدد االختصاص للمعاقين وغير : 6الفصل 
 

 .ينتدب المربون المتعددو االختصاص للمعاقين وغير المتكيفين اجتماعيا : 7الفصل 
عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الحائزين على شهادة المربين المتعددي االختصاص تسلم من طرف  -1

 .صاصمدرسة معترف بها لتكوين المربين المتعددي االخت
من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات مناظرة يتم ضبط تراتيبها وبرنامجها بقرار من وزير الشؤون  -2

 .االجتماعية وتفتح لمساعدي التربية المختصة المباشرين لمدة خمس سنوات على األقل في هذه الصفة
 :مساعدو التربية المختصة : العنوان الرابع 

 
 .اعدو التربية المختصة بتعليم ومساعدة المعاقين أو غير المتكيفين على التدرب على االستقاللية الذاتيةيكلف مس : 8الفصل 

 :ويكلفون أيضا 
 .بتنشيط األشغال الجماعية للتربية المدرسية واإلعداد للتدريب المهني والترفيه وتأطير العطل والمصائف -
تطبيق البرامج والتوجيهات التربوية المنجزة من طرف فنيين آخرين في ميدان التربية المختصة ويمكن أن يشاركوا في  -

وضع وتطبيق برامج التربية الجماعية واالختبارات التقييمية الخاصة المنجزة من قبل فنيين آخرين في ميدان التربية 
 .المختصة

 :وهم مطالبون بالمشاركة  -
 .جتماعات ذات الصبغة البيداغوجية التي يكون حضورهم فيها ضروريا في كل اال- -
 .في أشغال مجموعات التفكير والدراسات أو البحوث البيداغوجية المنظمة داخل المؤسسة -
 

 .تشتمل رتبة مساعد التربية المختصة على عشر درجات  : 9الفصل 
 

 تفتح للمترشحين الحاملين لشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ينتدب مساعدو التربية المختصة عن طريق مناظرة : 10الفصل 
 .شهادة معادلة ويقع ضبط تراتيب المناظرة وبرنامجها بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعية

 
 
 
 
 



 

 

 :العنوان الخامس 
  أحكام مشتركة ألعوان التربية المختصة

 
 :يتعين على أعوان التربية المختصة  : 11الفصل 

 حترام المعاقين وغير المتكيفين اجتماعياا -
التفرغ الكامل بحضور دائم ومشاركة نشيطة في كل حاالت التكفل وهم مسؤولون على النظافة البدنية والمادية والغذائية  -

 .لألشخاص الذين في عهدتهم
 :وهم مطالبون أيضا 

 .النشاطات وتدوين مالحظاتهم في ذلكبمعاينة تصرفات وسلوك األشخاص الذين في عهدتهم وذلك من خالل مختلف  -
المساهمة مع أعضاء فرقهم في وضع المشاريع البيداغوجية الفردية والجماعية والتعاون فيما بينهم بروح التضامن  -

 .والمسؤولية لتحقيق الرفاهة البدنية والذهنية واألخالقية لألشخاص الذين في كفالتهم
 المشاركة في كل جلسات العمل والتفكير -
 .شاركة في كل التظاهرات التي تسهل تكوينهم وتطويرهالم -
 

يتمتع أعوان التربية المختصة العاملين بالمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية بنفس االمتيازات  : )مكرر(11الفصل 
 :قا للجدول التالي المخولة ألعوان سلك التعليم لوزارة التربية فيما يتعلق بالتأجير ونسق التدرج والمنح والغرامات طب

 
 رتب التربية المختصة

 لوزارة الشؤون االجتماعية
 رتب رجال التعليم لوزارة التربية

 أستاذ التعليم الثانوي مربي مختص
 أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى مربي متعدد االختصاص
 معلم التعليم العام مساعد التربية المختصة

 
 :  )جديدة (1 فقرة 12الفصل 

 يطالب المترشحون المترسمون في رتبة من رتب التربية المختصة والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع ألحكام هذا  -1
األمر بقضاء مدة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى 

 .رتبتهم السابقة
 .لتدرج كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفةواعتبارهم من حيث ا

ويرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته 
 .القديمة

كان سيحصل عليه الموظف من تدرج عادي ضمن غير أنه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن اإلمتياز الذي 
 .وضعيته القديمة

يطالب المترشحون الخارجيون الذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة ألحكام هذا األمر بتربص يدوم عامين يمكن  -2
 . المتناصفةتمديده بعام واحد يتم بانتهائه إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفائهم وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية

 
تكون المدة الالزمة للتدرج في رتبتي مربي مختص ومربي متعدد االختصاص عامين وثالثة أشهر  : )مكرر (12الفصل 

 .وتكون المدة الالزمة للتدرج في رتبة مساعد للتربية المختصة سنة وتسعة أشهر
 المشار إليه أعاله يضبط 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832 من األمر عدد6غير أنه وعمال بأحكام الفصل 

عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى األمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب ) 2(نسق التدرج بسنتين 
 .هذا السلك مع مستويات التأجير

 :العنوان السادس 
  توقيت العمل األسبوعي والعطل

 
 :النسبة للمربين المختصين والمربين المتعددي االختصاص على النحو التالي يضبط التوقيت األسبوعي ب : 13الفصل 

 إثنان وعشرون ساعة تكفل مباشر -
 .ثالث ساعات اجتماعات وتحضيرات بيداغوجية -
 

 :يضبط توقيت العمل بالنسبة لمساعدي التربية المختصة على النحو التالي  : 14الفصل 
 ثالثون ساعة تكفل مباشر -
 ماعات وتحضيرات بيداغوجيةثالث ساعات اجت -
 



 

 

 .تنجز مجموعة الساعات طبقا لجدول أوقات يتم ضبطه حسب الحاجيات الخصوصية لتسيير المؤسسة : 15الفصل 
 

 . أعاله14 و13يتمتع أعوان التربية ا لمختصة المشار إليهم بالفصلين  : 16الفصل 
 بإجازة سنوية بشهرين -
 .وعها   عشر يوما في السنة يتم إسنادها باعتبار مصلحة المؤسسةبإجازات دورية لمدة قصيرة ال يتجاوز مجم -

 .تمنح هذه اإلجازات بعد موافقة مدير المؤسسة حسب حاجيات تسيير المؤسسة وضروريات التأطير
 

بصفة انتقالية ولمدة ال تتجاوز السنة ابتداء من تاريخ نشر هذا األمر يمكن إدماج في رتبة مساعد للتربية  : 17الفصل 
المختصة األشخاص الذين لهم مستوى السنة الخامسة ثانوي كاملة ويثبتون أن لهم خبرة ال تقل عن سبع سنوات في مؤسسة 

 .لتربية أو إعادة تأهيل المعاقين
 

وزيرا االقتصاد والمالية والشؤون االجتماعية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي :  18الفصل 
 .للجمهورية التونسية

 

 .1990 ديسمبر 10تونس في 
 زين العابدين بن علي

 
 

 
 
 
 
 
 

 2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 1794تم تنقيحه بمقتضى األمر عدد


