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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 للحماية الوطني للديوان التنظيمي الهيكل بضبط يتعلق 2019 أوت 15 في مؤرخ 2019 لسنة 757 عدد حكومي أمر
 المدنية

 

 الحكومة،  رئيس إن

 الداخلية،  وزير من باقتراح

 الدستور، على االطالع  بعد

  جميع  وعلى  الداخلي،  األمن  لقوات العام  األساسي القانون  بضبط المتعلق 1982 أوت  6 في  المؤرخ 1982 لسنة  70 عدد  القانون وعلى
  للتعويض   خاص  نظام   بضبط  المتعلق  2013  ديسمبر  19  في  المؤرخ  2013  لسنة   50  عدد  القانون  وخاصة   تممته  أو  نقحته  التي  النصوص

 المهنية،  واألمراض الشغل حوادث  عن الداخلي  األمن  قوات  ألعوان  الناتجة األضرار  عن

  تنقيحه تم  كما العمومية،  والمؤسسات  والمنشآت  بالمساهمات  المتعلق 1989 فيفري  أول  في  المؤرخ 1989 لسنة 9 عدد القانون  وعلى
 ، 2006 جوان 12 في  المؤرخ 2006 لسنة  36 عدد القانون وخاصة   الالحقة بالنصوص  وإتمامه

 المدنية، للحماية الوطني  الديوان بإحداث  المتعلق 1993 ديسمبر 27 في  المؤرخ  1993 لسنة 121  عدد القانون وعلى

  من  92 الفصل ألحكام طبقا العليا المدنية الوظائف بضبط المتعلق 2015 أوت 17 في المؤرخ 2015 لسنة 33 عدد القانون وعلى
 الدستور،

  لسنة   1454  عدد   باألمر  المنقح  الداخلية   وزارة   مشموالت   بضبط   المتعلق   1975  ماي   30  في   المؤرخ   1975  لسنة   342  عدد   األمر   وعلى
 ،2001 جوان  15 في المؤرخ  2001

  السكن  ومنحة  والمسؤولية  القيادة ومنحة  الخطر  ومنحة  األمنية التكاليف منحة  بإسناد  المتعلق 1992 فيفري  أول  في  المؤرخ  األمر  وعلى
  جوان  21 في  المؤرخ 2016 لسنة  170 عدد الحكومي  األمر وخاصة الالحقة  بالنصوص  وإتمامه  تنقيحه تم  كما الداخلي  األمن لقوات 

2016، 

  المدنية للحماية  الوطني  للديوان والمالي  اإلداري  بالتنظيم المتعلق 1994 مارس  15 في  المؤرخ  1994 لسنة  568 عدد  األمر وعلى
 تسييره،  طرق  وبضبط

  المدنية  الحماية سلك بأعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق  2006 أفريل 13 في  المؤرخ 2006 لسنة 1164 عدد األمر وعلى
 ،2011 سبتمبر 5 في المؤرخ  2011 لسنة 1260 عدد باألمر المنقح

  واإلعفاء   المركزية  باإلدارة  الوظيفية  الخطط   إسناد   نظام   بضبط   المتعلق  2006  أفريل   24  في  المؤرخ  2006  لسنة   1245  عدد  األمر   وعلى
 منها،

 المدنية،  للحماية الوطني للديوان  الهيكلي التنظيم بضبط  المتعلق 2007 أوت 15 في  المؤرخ  2007 لسنة  247 عدد األمر  وعلى

 مشموالتها، وضبط  الحوكمة خاليا  بإحداث المتعلق 2016  أوت 12 في  المؤرخ 2016 لسنة 1158 عدد الحكومي  األمر  وعلى

 وأعضائها،  الحكومة  رئيس  بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في  المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 بالحكومة،  أعضاء يةبتسم المتعلق 2017  سبتمبر 12 في  المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 بالحكومة، عضو  بتسمية المتعلق 2018 جويلية  30 في  المؤرخ  2018 لسنة  69 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 بالحكومة،  أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في  المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 .اإلدارية المحكمة رأي  وعلى

 :نصه اآلتي الحكومي  األمر  يصدر

 .الحكومي األمر لهذا المصاحبين والملحق البياني للرسم  طبقا  المدنية  للحماية الوطني للديوان التنظيمي الهيكل  يضبط – األول  الفصل

  بكل   تصف   وظيفية   بطاقات   أساس   على   الحكومي   األمر  هذا  من   األول   بالفصل   عليه   المنصوص   التنظيمي  بالهيكل  العمل   يجري   –   2  الفصل 
 .المدنية للحماية الوطني بالديوان عمل  مركز  كل إلى الموكولة  المهام دقة 

  2006 أفريل 24 في المؤرخ 2006 لسنة 1245 عدد  األمر ألحكام وفقا منها واإلعفاء به المدرجة  الوظيفية  الخطط في  التسمية وتتم
 .منها  واإلعفاء المركزية  باإلدارة الوظيفية الخطط إسناد نظام بضبط  المتعلق

  مشموالت ضمن  تندرج  مهمة بكل  للقيام المتبعة القواعد يضبط لإلجراءات دليل  وضع  المدنية  للحماية الوطني الديوان  يتولى –  3 الفصل
 .بينها فيما  الهياكل وعالقات  حدة  على  هيكل كل

 .ذلك إلى  الحاجة دعت كلما اإلجراءات  دليل تحيين ويتم
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn  

  2007 أوت  15 في   المؤرخ 2007 لسنة 247 عدد األمر  أحكام  وخاصة  الحكومي  األمر  لهذا المخالفة  األحكام جميع ألغيت  –  4 ل الفص 
 .أعاله إليه  المشار

 .التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  ينشر  الذي  الحكومي  األمر  هذا  بتنفيذ  يخصه،  فيما  كل  مكلفان،  المالية  ووزير  الداخلية  وزير  –  5  الفصل

 . 2019 أوت  15 في  تونس 
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