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 وزارة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية

  
 بإحداث يتعلق  2014 أوت 8 مؤرخ 2014 لسنة 2887 عدد أمر
 االبتدائية بالمحاكم االنتقالية العدالة في متخصصة جنائية وائرد

 وسوسة وقابس وقفصة بتونس االستئناف محاكم بمقار المنتصبة
  .بوزيد وسيدي والقصرين وبنزرت والكاف
  الحكومة، رئيس إن

  االنتقالية، والعدالة اإلنسان وحقوق العدل وزير من باقتراح
 في المؤرخ 2011 لسنة 6 عدد سيالتأسي القانون على االطالع بعد

 تم كما العمومية للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 2011 ديسمبر 16
 3 في المؤرخ 2014 لسنة 3 عدد األساسي بالقانون وإتمامه تنقيحه
 5 في المؤرخ 2014 لسنة 4 عدد األساسي القانون وعلى 2014 فيفري
  ،2014 فيفري

 ماي 2 في المؤرخ 2013 لسنة 13 عدد األساسي القانون وعلى
  العدلي، القضاء على لإلشراف وقتية هيئة بإحداث المتعلق 2013

 24 في مؤرخال 2013 لسنة 53 عدد األساسي القانون وعلى
 الفصل وخاصة وتنظيمها االنتقالية العدالة بإرساء المتعلق 2013 ديسمبر

  منه، 8
 جوان 12 في مؤرخال 2014 لسنة 17 عدد األساسي القانون وعلى

 بالفترة مرتبطة وبقضايا االنتقالية بالعدالة متصلة بأحكام المتعلق 2014
  ،2011 فيفري 28و 2010 ديسمبر 17 بين الممتدة

 1967 جويلية 14 في المؤرخ 1967 لسنة 29 عدد القانون وعلى
 األساسي والقانون للقضاء األعلى والمجلس القضاء نظام بضبط المتعلق
 األساسي القانون وآخرها وتممته نقحته التي صوصالن جميع وعلى للقضاة
 هيئة بإحداث المتعلق 2013 ماي 2 في المؤرخ 2013 لسنة 13 عدد
  العدلي، القضاء على لإلشراف وقتية

 23 عدد القانون بمقتضى الصادرة الجزائية اإلجراءات مجلة وعلى
 التي النصوص جميع وعلى 1968 جويلية 24 في المؤرخ 1968 لسنة
 22 في المؤرخ 2011 لسنة 106 عدد المرسوم وخاصة وتممته هنقحت

  ،2011 أكتوبر
 المحكمة بإحداث المتعلق 1884 أفريل 4 في المؤرخ األمر وعلى
  بتونس، االبتدائية
 بإحداث المتعلق 1896 مارس 18 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  بقفصة، االبتدائية المحكمة

 بإحداث المتعلق 1896 سمار 18 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  بقابس، االبتدائية المحكمة

 بإحداث المتعلق 1897 فيفري 25 في المؤرخ العلي األمر  وعلى
  بسوسة، االبتدائية المحكمة

 بإحداث المتعلق 1898 ماي 23 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  بالكاف، االبتدائية المحكمة

 المحكمة اثبإحد المتعلق 1956 أوت 3 في المؤرخ األمر وعلى
   ت،رببنز االبتدائية
 محكمة بإحداث المتعلق 1956 أوت 3 في المؤرخ األمر وعلى
  بتونس، استئناف

 محكمة بإحداث المتعلق 1956 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى
 1976 لسنة 899 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما بسوسة استئناف
  ،1976 أكتوبر 21 في المؤرخ

 1961 سبتمبر 9 في المؤرخ 1961 لسنة 314 دعد األمر وعلى
  بالقصرين، االبتدائية المحكمة بإحداث المتعلق

 1975 سبتمبر 16 في المؤرخ 1975 لسنة 644 عدد األمر وعلى
  بوزيد، بسيدي االبتدائية المحكمة بإحداث المتعلق

 1976 أكتوبر 21 في المؤرخ 1976 لسنة 898 عدد األمر وعلى
  بالكاف، استئناف كمةمح بإحداث المتعلق

 1987 ديسمبر 5 في المؤرخ 1987 لسنة 1313 عدد األمر وعلى
  بقفصة، استئناف محكمة بإحداث المتعلق

 1988 مارس 26 في المؤرخ 1988 لسنة 667 عدد األمر وعلى
  بقابس، استئناف محكمة بإحداث المتعلق

 1999 أوت 11 في المؤرخ 1999 لسنة 2769 عدد األمر وعلى
  ببنزرت، استئناف محكمة بإحداث قالمتعل

 2008 ماي 13 في مؤرخال 2008 لسنة 1806 عدد األمر وعلى
   لها، تابعتين ناحية ومحكمتي ابتدائية محاكم ثالث بإحداث المتعلق

 2013 ماي 28 في المؤرخ 2013 لسنة 2222 عدد األمر وعلى
  بالقصرين، استئناف محكمة بإحداث المتعلق

 2013 سبتمبر 19 في المؤرخ 2013 لسنة 3771 عدد األمر وعلى
  بوزيد، بسيدي استئناف محكمة بإحداث المتعلق

 جانفي 29 في المؤرخ 2014 لسنة 32 عدد الجمهوري القرار وعلى
  الحكومة، رئيس بتعيين المتعلق 2014

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413 عدد األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق

  اإلدارية، المحكمة رأي وعلى
  .الجمهورية رئيس إعالم وبعد الوزراء مجلس مداولة وعلى

  األوامـر والقـرارات
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   :نصه اآلتي األمر يصدر
 بكل االنتقالية العدالة في متخصصة جنائية دائرة أحدثت ـ األول الفصل

 وقابس وقفصة بتونس االستئناف محاكم بمقار منتصبة ابتدائية محكمة
  .بوزيد وسيدي ينوالقصر وبنزرت والكاف وسوسة
 والمحكمة 2 تونس االبتدائية المحكمة على األمر هذا أحكام تنطبق ال

  .2 صفاقس االبتدائية والمحكمة 2 سوسة االبتدائية
 بتنفيذ مكلف االنتقالية والعدالة اإلنسان وحقوق العدل وزير ـ 2 الفصل

  .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا
  .2014 أوت 8 في تونس

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة

  
  .2014  أوت5 في مؤرخ 2014 لسنة 2888 عدد أمر بمقتضى

يوضع حد إللحاق السيدة رجاء الشواشي القاضي من الرتبة 
الثالثة بالهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري ابتداء 

  .2014من أول سبتمبر 
  
  

 وزارة الداخلية

  
  يتعلق2014 جويلية 24 في خلية مؤّرخقرار من وزير الدا

بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام 
  .بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

  إن وزير الداخلية،
 المؤرخ 2011  لسنة6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

  عمومية،المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط ال 2011 ديسمبر 16في 
 ديسمبر 12 المؤّرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعـّلـق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الّدولة 1983
ة، ـة اإلدارّيـة ذات الصبغـوالجماعات المحلّية والمؤّسسات العمومّي

وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011  سبتمبر23خ في  المؤر2011 لسنة 89

 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي 
اإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 113األمر عدد 
 المتعلق بضبط كيفية 1999 سبتمبر 14مؤرخ في وعلى القرار ال

تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك 
المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات 

  .الخاضعة إلشرافها) المجالس الجهوية ـ البلديات(المحلية 
  :لي قرر مـا يـ

 أكتوبر 10ح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم تفتالفصل األول ـ 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2014

  .مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
  .خطط) 8 (بثماني ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 

  .2014 سبتمبر 10 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 
  .2014 جويلية 24تونس في 

  وزير الداخلية 
  لطفي بن جدو

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة

 
  يتعلق2014 جويلية 24 في قرار من وزير الداخلية مؤّرخ

 رئيسبفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس 
  .بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

  ية،إن وزير الداخل
 2011  لسنة6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط  2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
  العمومية،

 ديسمبر 12 المؤّرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعـّلـق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الّدولة 1983

ة، ـة اإلدارّيـة ذات الصبغـ العمومّيوالجماعات المحلّية والمؤّسسات
وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

          ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي 
ت العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اإلدارا

  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 113األمر عدد 
 المتعلق بضبط كيفية 1999 سبتمبر 14وعلى القرار المؤرخ في 

 رئيستنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس 
مومية بوزارة الداخلية بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات الع

  .الخاضعة إلشرافها) المجالس الجهوية ـ البلديات(والجماعات المحلية 
  :لي قرر مـا يـ

 أكتوبر 10تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم الفصل األول ـ 
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2014

  . اإلدارات العمومية بالسلك المشترك لمهندسيرئيسمهندس 
  .خطط) 6 (بست ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 
  .2014 سبتمبر 10 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 

  .2014 جويلية 24تونس في 
  وزير الداخلية 
  لطفي بن جدو

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة




