
 

 

 يتعلق بضـبط النظـام األساسـي        2002 فيفري   14 مؤرخ في    2002 لسنة   328أمر عدد   
الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات االجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى           

 .وزارة الشباب والطفولة والرياضة
 

 إن رئيس الجمهورية
 باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة

 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112طالع على القانون عددبعد اال

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
 .1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد

 . المتعلق بالنظام التربوي1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 65وعلى القانون عدد
المتعلق بالخطط الوظيفية بالمعاهذ التابعة لوزارة الشباب 1974 نوفمبر 2 المؤرخ في 1974 لسنة 955وعلى األمر عدد

 1983 لسنة 492 واألمر عدد1981اي  م13 المؤرخ في 1981 لسنة 623والرياضة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد
 1983 ماي 20المؤرخ في 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشباب والرياضة كما تم 1975 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 370وعلى األمر عدد
  2001 أفريل 18 المؤرخ في 2001 لسنة 856تنقيحه وإتمامه باألمر عدد

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالقيمين العاملين 1991 سبتمبر 17  المؤرخ في1991 لسنة 1377وعلى األمر عدد
 بالمعاهد والمؤسسات االجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة

 المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد
 عمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةال

 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي 1999 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد
 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك القيمين 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001 لسنة 1766وعلى األمر عدد
 العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس اإلعدادية التابعة لوزارة التربية

 
 وعلى رأي وزير المالية

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 

 :يصدر األمر اآلتي نصه 
 المشار إليه أعاله على 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 لسنة 1766تنسحب أحكام األمر عدد : )يدجد(الفصل األول 

القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات االجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارات الرياضة وشؤون المرأة واألسرة 
 .والطفولة والثقافة والشباب والترفيه

 
 .ألحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر تلغى جميع ا : 2الفصل 

 
يدمج آليا أعضاء سلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات االجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة  : 3الفصل 

 الشباب والطفولة والرياضة سابقا والمباشرين في تاريخ صدور هذا األمر حسب مركز التعيين في إحدى رتب سلك القيمين
العاملين بالمعاهد والمؤسسات االجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارات الرياضة وشؤون المرأة واألسرة والطفولة 

 .والثقافة والشباب والترفيه
 .ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر : 4الفصل 

 
ثقافة والشباب والترفيه مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ  الية والوزراء الرياضة وشؤون المرأة واألسرة والطفولة والم :5الفصل 

 .هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
                                   

 2003 أكتوبر 27تونس في                                     
 ابدين بن عليزين الع                                         

 
 
 


