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 قاعدة البيانات

 القانونية المتعلقة بقطاع األمن في تونسالنصوص 
www.legislation-securite.tn 

 
 يتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية 1975ماي  30 في مؤرخ 1975لسنة  342أمر عدد 

 
 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
 

 الوقتي للسلط العامة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،المتعلق بالتنظيم  1955سبتمبر  21بعد اطالعنا على األمر المؤرخ في 
 

 المتعلق بإحداث وزارة الداخلية وضبط تنظيمها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 1955أكتوبر  6وعلى األمر المؤرخ في 
 

 ،المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة 1971أكتوبر  29المؤرخ في  1971لسنة  348وعلى األمر عدد 
 

 وعلى اقتراح وزير الداخلية،
 

 وعلى رأي الوزير األول، 
 

 أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
 

تقوم وزارة الداخلية في إطار مشموالتها بالسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة في جميع الميادين وخاصة السياسية واالقتصادية  – 1الفصل 
 واالجتماعية.

 ويمكنها في هذا الصدد أن تقترح البوادر الالزمة. وتبلغ الحكومة تطور الوضع العام بالبالد

 كما تسهر على احترام القانون وتحافظ على النظام العام في كامل تراب الجمهورية.
 

تمارس وزارة الداخلية سلطتها على اإلدارة الجهوية التي تقوم بتوجيهها وتنسيق أعمالها ومراقبتها ويترأس وزير الداخلية  – 2الفصل 
 دورية للوالة.الندوة ال

 .1وتمارس الرقابة واإلشراف على الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها
 

 . 2إن وزارة الداخلية مسؤولة على تنظيم وحسن إجراء العمليات االنتخابية وكذلك التصريح بنتائجها – 3الفصل 
 

 لى النظام العام في كامل تراب الجمهورية مكلفة خاصة:إن وزارة الداخلية بوصفها مسؤولة عن المحافظة ع – 4الفصل 

 باألمن الدائم والفوري والشخصي لرئيس الدولة والشخصيات الرسمية. (1

 صفة عامة.ببأمن األشخاص والممتلكات  (2

 مراقبة جوالن األشخاص بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية. (3

 3توجيه نشاط الشرطة العدليةب (4
 

 توجه وزارة الداخلية وتنسق مجموع اإلجراءات والعمليات لفائدة الوقاية المدنية. – 5الفصل 
 

 كلفة خاصة:تباشر وزارة الداخلية سلطة الشرطة اإلدارية ولهذا الغرض فهي م – 6الفصل 

 والترخيص لالجتماعات العمومية. 4بالموافقة على الجمعيات 

 .بالترخيص بفتح المؤسسات الخاضعة لموافقتها ومراقبة نشاطها 

                                                             

 وزارة تتولى، المحلية الشؤون وزارة مشموالت وضبط بإحداث تعلقالم 2016 مارس 18 في مؤرخال 2016 لسنة 365 عددالحكومي  األمربمقتضى  1
 .لها التابعة العمومية والمؤسسات المحلية الجماعات مصالح عمل مراقبة على السهر المحلية الشؤون

 مستقلة عمومية هيئة أحدثت، لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة علقالمت 2012 ديسمبر 20 في مؤرخال 2012 لسنة 23 عدد ساسياأل قانونالبمقتضى  2
 عليها. واإلشراف وإدارتها واالستفتاءات االنتخابات بتنظيم المرتبطة العمليات بجميع القيام تتولى" لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة" تسمى ودائمة

 .2001 جوان 15 في المؤرخ 2001 لسنة 1454 عدد األمر من 1 الفصل بمقتضى نقحت – 4نقطة  – 4الفصل   3
 التصريح نظام إلىيخضع  الجمعيات تأسيس صبحأ، الجمعياتتنظيم المتعلق ب 2011ر سبتمب 24المؤرخ في  2011لسنة  88المرسوم عدد بمقتضى  4

 اإلعالن نشر تاريخ من انطالقا القانونية الشخصية وتكتسب إليه المشار المكتوب إرسال يوم من قانونا مكونة الجمعية تعتبرو .للحكومة العام الكاتببمراسلة 
 التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد

https://legislation-securite.tn/ar/node/45640
https://legislation-securite.tn/ar/node/43765
https://legislation-securite.tn/ar/node/43765
https://legislation-securite.tn/ar/node/42079
https://legislation-securite.tn/ar/node/42079
https://legislation-securite.tn/ar/node/43430


 

 

 

 
 المحينة القانونية النصوص من أخرى وأصناف واألوامر القوانين إلى النفاذ مكانيةإ

WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN 

 .بالتأشيرة على وثائق توريد األسلحة والذخيرة ومنح رخص مسك وحمل السالح 
 

 ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر. – 7الفصل 
 

 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. – 8الفصل 
 

 . 1975ماي  30قصــر قرطـاج في 
 


