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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 يتعلق بضبط مشموالت اإلطارات العليا لإلدارة الجهوية 1975جوان  13مؤرخ في  1975لسنة  52قانون عدد 

 ،باسم الشعب

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 مجلس األمة،بعد موافقة 

 أصدرنا القانون اآلتي نصه:

المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعوض باألحكام  1956جوان  21ألغي الباب الثاني من األمر المؤرخ في  – فصل وحيد

 التالية:

 اإلطارات العليا لإلدارة الجهوية واختصاصاتها –الباب الثاني )جديد( 

 أحكام عامة – القسم األول

يجير شؤون المناطق اإلدارية المشار إليها بالباب األول سلك من الموظفين يتركب من الوالة والمعتمدين األول والكتاب  – 6الفصل 
 العامين والمعتمدين ويساعدهم بالمناطق الترابية العمد.

 .يساعد الوالي بمركز الوالية معتمد أول وكاتب عام وسلك من موظفي الدولة – 7الفصل 

 يساعده معتمد بكل معتمدية ترابية أو عمدة بكل منطقة.كما 

 مشمــوالت الــوالي – القسم الثــاني

 الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة واليته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية. – 8الفصل 

الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل  – 9الفصل 
 الكفيلة بتحقيق النهضة االقتصادية االجتماعية لدائرة واليته.

 :ين بدائرة واليته. وبهذا االعتبارالوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشر – 10الفصل 

 .يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية 

  يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم األمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر لإلدارات المدنية
 .التابعة للدولة

  الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات يباشر سلطة اإلشراف والمراقبة اإلدارية على
والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها االجتماعي بدائرة واليته، وينبغي أن يحاط علما 

 بنشاطاتها بصفة دورية.

 ون العامة للوالية ويسهر على المحافظة على األمن العام بها.يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤ – 11الفصل 

 يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة االلتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف االستثنائية. – 12الفصل 

 كل تفويض بأمر. يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود – 13الفصل 

يفوض الوالي حق اإلمضاء بالنيابة إلى المعتمد األول والى الكاتب العام للوالية والى المعتمدين بالنسبة للشؤون التي تندرج  – 14الفصل 
ضمن مشموالت وزير الداخلية وكذلك إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى اإلدارات المدنية التابعة للدولة بالنسبة للشؤون 

 خصائصها.التي هي من 



 2 / 3 
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يفوض الوالي كل مشموالته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى اإلدارات المدنية التابعة  – 15الفصل 
 للدولة وذلك خاصة قصد تنفيذ البرامج القومية التي تكون قد تولت الوزارات المعنية وضع االعتمادات الالزمة النجازها تحت تصرفه.

 السالف ذكرهما على: 14و  13ال تنطبق أحكام الفصلين  – 16الفصل 

 .المشموالت التي هي من خصائص وزارة العدل 

 .المشموالت التي هي من خصائص وزارة الدفاع الوطني 

 .المشموالت التي هي من خصائص وزارة المالية 

  البيداغوجية.المشموالت التي هي من خصائص وزارة التربية القومية فيما يتعلق بالشؤون 

 يتولى الوالي رئاسة مجلس الوالية بدائرة واليته. – 17الفصل 

 يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة. – 18الفصل 

يحيطوا الوالي علما بكل على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية وشبه العمومية أن  – 19الفصل 
 المسائل التي هي من مشموالتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسالت الهامة الموجهة إلى اإلدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها 
 حها الخارجية.بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسالتها مع مصال

 وعلى هذا األساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.

يقع إعالم الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجرى في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل  – 20الفصل 
ء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزرا

 بملف كل واحد منهم.

 يمكن للوالي بدائرة واليته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة اإلدارية. – 21الفصل 

 المعتمد األولمشموالت  –الثالث القسم 

األول هو المساعد المباشر للوالي الذي ينوبه في حالة الغياب، وهو يعتني خاصة بالشؤون السياسية واالجتماعية المعتمد  – 22الفصل 
 بالعالقات مع المنظمات القومية ومع مصالح األمن.مكلف الية وبتنسيق أنشطة المعتمدين، وهو والثقافية وبالوقاية المدن

 الكاتب العاممشموالت  –الرابع القسم 

يادين اإلدارية عمل موظفيها في الم وينسق ب العام للوالية تحت سلطة الوالي على حسن سير إدارة الواليةالكاتيسهر  – 23الفصل 
 التابعة لإلدارات المدنية.والمالية واالقتصادية، كما أنه مكلف بالعالقات مع رؤساء المصالح الجهوية 

 المعتمدينمشموالت  –الخامس القسم 

المعتمدون الوالي في مباشرة مهامه بالمعتمديات الترابية حيث يضطلعون تحت سلطته بمسؤولية إدارة شؤون يساعد  – 24الفصل 
 مناطقهم.

لية الراجعة بالنظر حنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المالي مسؤولية تالمعتمدون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الويتولى  – 25الفصل 
 للدولة.لإلدارات المدنية التابعة 

 العمدمشموالت  –السادس القسم 

العمد تحت سلطة المعتمد بمد يد المساعدة إلى مختلف المصالح اإلدارية والعدلية والمالية بغية إعانتها في مباشرة يقوم  – 26الفصل 
 مهامها.

 اإلدارة وإرشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.مع م أنهم مكلفون بالسهر على مصالح منظوريهم وإعانتهم في عالقاتهكما 
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 من مجلة اإلجراءات الجزائية. 15لترابية طبقا للفصل صفة ضابط الشرطة العدلية في حدود مناطقهم اللعمد  – 27الفصل 

 كــةمشمــوالت مشتر – القسم السـابع

 للوالة والمعتمدين األول والمعتمدين والعمد صفة ضابط الحالة المدنية. – 28الفصل 

 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 .1975جـوان  13صدر بتونس، في 


