
 يتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي  2891أوت  6مؤرخ في  2891لسنة  07قانون عدد 

 الشعب،باسم 

 بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية  الحبيبنحن 

 بعد موافقة مجلس النواب،

 نصه: اآلتيأصدرنا القانون 

 أحكام عامة – العنوان األول

داخلي هي قوة مسلحة مدنية يخضع أعوانها إلى أحكام هذا القانون األساسي العام والقوانين األساسية إن قوات األمن ال – 2الفصل 

 الخاصة بكل سلك.

أعوان قوات األمن الداخلي يرجع  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  –د( )جدي 1الفصل 

طريق الوزير األول أو وزير  رئيس الجمهورية الذي يأذنهم ويأمرهم مباشرة أو عن إلى وزير الداخلية تحت سامي سلطة بالنظر

والمتعلق بقانون المالية اإلضافي  0811جوان  2المؤرخ في  0811لسنة  01من القانون عدد  01الداخلية، مع مراعاة أحكام الفصل 

 .0811 لسنة

 01و  98الداخلي طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة ألحكام الفصول  يقع استعمال األسلحة من قبل أعوان قوات األمن – 1الفصل 

والمتعلق  0808جانفي  20المؤرخ في  08ـدد لسنة 0في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها بالقانون عـ أومن المجلة الجنائية  02و

 منه. 21أحكام الفقرة الثانية للفصل باالجتماعات العامة والمواكب واالستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالخصوص 

تتكون قوات األمن الداخلي من أعوان األمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية  – 4الفصل 

 .واإلصالحوأعوان السجون 

المشموالت الموكولة إلى كل هيئة من هيئات تضبط بأمر القوانين األساسية الخاصة بكل سلك تابع لقوات المن الداخلي وكذلك المهام و

 هذه القوات مع اعتبار التكامل بينها.

يسهر وزير الداخلية على تطبيق هذا القانون األساسي العام والقوانين األساسية الخاصة ويرأس المجلس العلى لقوات األمن الداخلي الذي 

من الداخلي وسير المصالح العمومية لتلك الهيئات وبالخصوص تطوير عام تهم أعوان وأجهزة قوات األينظر في كل مسألة ذات طابع 

 أسليب العمل ضمن الوحدات. ويقع ضبط تركيب وسير هذا المجلس بأمر.

 في الواجبات والحقوق واالمتيازات – العنوان الثاني

 في الواجبات والحقوق – ولالباب األ

ة على األمن العام وملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بطلب أعوان قوات األمن الداخلي مكلفون بالمحافظ – 8الفصل 

من الغير إلعانة أو إغاثة كل شخص في حالة خطر وكذلك لمنع أو قمع كل عمل من شأنه أن يكون خطرا على األشخاص أو الممتلكات 

 أو تعكيرا لصفو األمن العام.

بقى نافذة المفعول خارج أوقات العامل العادية بحيث يعتبر هؤالء األعوان مباشرين شرعيا إن الواجبات الوارد ذكرها بالفقرة السابقة ت

كان ذلك خارج أوقات العمل العادية. وهو ملزمون عند دعوتهم من قبل رؤسائهم، بأن يلتحقوا لعملهم كلما دعتهم الحاجة للتدخل ولو 

 العمل العادية. أوقاتة أو خارج باألماكن المعينة لهم للقيام بوظيفتهم ولو كانوا في عطل

ومعاينة  حترام القانون من قبل الجميعوأعوان قوات األمن الداخلي مكلفون بالخصوص بالسهر، كل حسب اختصاصات وظيفته، على ا

 المخالفات عند االقتضاء.



، أعوان قوات األمن الداخلي اآلتي الجزائية وأحكام القوانين الخاصة اإلجراءاتويمارس مهام الضابطة العدلية، طبقا ألحكام مجلة 

 ذكرهم:

 الشرطة بمختلف رتبهم، فظومحا 

 ،ضباط الشرطة األولون وضباط الشرطة 

 ،ضباط األمن بمختلف رتبهم 

 ،رؤساء مراكز الشرطة 

 ،ضباط الحرس الوطني 

 ،ضباط صف الحرس الوطني 

 .رؤساء مركز الحرس الوطني 

حين مباشرتهم للعمل أداء اليمين التالية أمام رئيس المحكمة االبتدائية ذات النظر يجب على أعوان قوات األمن الداخلي  – 6الفصل 

 الترابي ويحرر في ذلك محضر جلسة:

" أقسم باهلل العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون واألنظمة العامة وأن أحافظ في كل 

 لم تقع دعوتي إلى إفشاء هذا السر في نطاق الشرعية القانونية وأن أدافع على حرمة الوطن".ما  الظروف على السر المهني

 يحجر على أعوان  قوات األمن الداخلي كل عمل أو قول من شأنه أن يحط من سمعة السلك أو يخل باألمن العام. – 0الفصل 

لمساعي مهما كان نوعها التي تؤدي إلى عمل من شأنه أن يكون ويجب عليهم بالخصوص أن يتجنبوا التدخالت والوساطات والتأثيرات وا

 ضغطا أدبيا أو ماديا على الغير.أو يعتبر 

الداخلية، عقد الزواج التحصيل مسبقا على رخصة في ذلك من وزير  إبراميجب على أعوان قوات األمن الداخلي قبل  – 9الفصل 

التي تخص هوية كل خطيبة أو خطيب ومهنتها أو مهنته أو نشاطها أو  شاداتاإلر أتمبلتحصيل على هذه الرخصة يجب عليهم مدهم لو

 نشاطه المنجر عنه مداخيل لها أو له وإعالم الوزير بكل تغيير يحصل بعد الزواج في مهنة الزوج أو نشاطه.

لك أو يحيط بوظيف العون التباسا النشاط الصناعي للزوج إن كان هذا النشاط من شأنه ان يمس من سمعة الس بإيقافويؤذن العون كتابيا 

 مضرا.

الكفيلة  اإلجراءاتوفي صورة عدم استجابة المعني باألمر لهذا اإلذن وذلك في الجل المعين بالتنبيه الموجه له فان وزير الداخلية يتخذ كل 

للحرس الوطني أو مجلس  أو مجلس الشرفمجلس الشرف للشرطة الوطنية بصيانة مصلحة اإلدارة وإحالة العون عند االقتضاء على 

ومجلس الشرف للسجون واإلصالحالشرف للحماية المدنية أو 
 المنصوص عليها بالقوانين األساسية الخاصة بقوات األمن الداخلي. 1

بصرف النظر عن القواعد التي جاءت بها المجلة الجنائية فيما يخص السر المهني فان كل عون من أعوان قوات األمن  – 8الفصل 

لي ملزم بكتمان السر في كل ما يتعلق باألحداث والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها. وكل الداخ

للغير لألوراق أو الوثائق التي تهم مصالح مصالح أو وحدات قوات األمن الداخلي محجر كتابيا أو اختالس أو إحالة  أوشفويا  إفشاء

ن مخالفا للتراتيب الجاري بها العمل. وال يمكن للعون أن يعفى من واجب كتمان السر أو أ، يرفع عنه التحجير السابق تحجيرا باتا إذا كا

 برخصة كتابية من وزير الداخلية. إالالذكر 

ئيا عن مباشرة ويبقى العون ملزما بكتمان السر والتحجير المنصوص عليهما بالفقرة السابقة طيلة عشرة سنوات  وذلك بعد انقطاعه نها

 العمل بأية صورة من الصور.

بتصريحات إلى  اإلدالءمحاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو  إلقاءيجب على أعوان قوات األمن الداخلي أن يتجنبوا نشر كتابات أو 

 الصحافة سواء كانت الصحافة المكتوبة أو السمعية والمرئية إال بترخيص مسبق من وزير الداخلية.

 النقابي بنشاطهم المتعلقة بالتصريحات اإلعالم وسائل إلى اإلدالء الداخلي األمن قوات ألعوان المهنية للنقابات المسّيرين عوانلأل يجوز

 (.1722ماي  18المؤرخ في  1722لسنة  41أضيفت بمقتضى المرسوم عدد  –)فقرة رابعة جديدة 

                                                           
 

1
 02و 22و 21و 92و 22و 1المنصوص عليهما بالفصول  " واإلصالح المجلس األعلى للشرطة الوطنية والمجلس األعلى للسجون" عوضت عبارة   

 "مجلس الشرف للشرطة الوطنية ومجلس الشرف للسجون واإلصالحبعبارة " 12و 10و



استثنائي ومؤقت من  إذنة بالمكان الذي يباشرون فيه عملهم إال في صورة إن أعوان قوات األمن الداخلي ملزمون باإلقام – 27الفصل 

 صريح منه. إذنوزير الداخلية وال يمكن لهم مغادرة تراب الجمهورية بدون 

ألعوان قوات األمن الداخلي الحق  – 1722ماي  18المؤرخ في  1722لسنة  41نقح بمقتضى المرسوم عدد  – ()جديد 22الفصل 

 .عمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتهافي ممارسة ال

على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من قانونها األساسي وقائمة في مسّيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلطة اإلدارية التي يرجع 

لمنخرطون فيها. كما يجب أن يتم بنفس الكيفية إعالم ذات السلطة اإلدارية بكل تغيير يتعلق إليها بالنظر أعوان قوات األمن الداخلي ا

 .بالقانون األساسي للنقابة أو بقائمة األشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها

 .وجهيحجر على أعوان قوات األمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، اإلضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي 

يمكن ألعوان قوات األمن الداخلي أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية أو رياضية أو ثقافية أو ترمي إلى  – 21الفصل 

 التعاون االجتماعي دون غيرها ولهم الحق في أن ينخرطوا في تعاونية سواء كان ذلك وجوبيا أو خياريا.

 ير الداخلية ضمن التجمعات ذات الصبغة االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية.ويمكن لهم كذلك االنخراط بترخيص مسبق من وز

)نقحت بمقتضى المرسوم  يحجر على أعوان قوات األمن الداخلي االنخراط في منظمة ذات صبغة سياسية، أو تعاطي أي نشاط مماثل

 (.1722ماي  18المؤرخ في  1722لسنة  41عدد 

 عملهم حسب ضرورة الخدمة سواء بالليل أو بالنهار أو بكامل تراب الجمهورية.من الداخلي يباشر أعوان قوات األ – 21الفصل 

يخضع أعوان قوات األمن الداخلي إلى قضاء تربصات بالداخل والخارج كلما دعت مصلحة العمل إلى ذلك مع مواصلة  – 24الفصل 

 لتربص وكذلك المنح المتعلقة بهاته التربصات.تمتعهم بالمنح والجرايات التي كانوا يتقاضونها وذلك طيلة فترة ا

 ويضبط نظام هاته التربصات بأمر.

أعوان قوات المن الداخلي ملزمون بتنفيذ مقررات وزير الداخلية المتعلقة بالنقل. وفي صورة النقلة لصالح العمل، تتكفل  – 28الفصل 

 اإلدارة بتحمل المصاريف الناجمة عن نقل األدباش.

 الداخلية والمكلف بالمالية كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.ترك من وزيري ويضبط قرار مش

تتم إعادة الترتيب قصد القيام بعمل غير شاق بسلك آخر من قوات األمن الداخلي أو بسلك إداري تابع لوزارة الداخلية أو  – 26الفصل 

عدم مقدرته البدنية على مواصلة القيان بعمله السابق  إثرهاه ثبت لوزارة أخرى بالنسبة إلى كل عون أصيب بجروح أثناء مباشرته لوظيف

وذلك بعد استشارة لجنة السقوط المنصوص عليها بالقانون األساسي الخاص بكل سلك من أجهزة قوات المن الداخلي. ويقع عند االقتضاء 

 القانون.من هذا  01ترتيب العون في خطته الجديدة طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل 

العون الذي بت بعد إجراء بحث إداري مدقق أنه تمنح حسب التشريع الجاري به العمل جراية التقاعد الكامل إلى مستحقي  – 20الفصل 

 توفي أثناء ممارسته لوظيفته األمنية وذلك دون اعتبار األقدمية التي قضاها العون المتوفى في العمل.

ألقدمية في العمل للعون الذي تعرض أثناء ممارسته لوظيفته المنية إلى عجز بدني نجم عنه سقوط ويمنح التقاعد الكامل دون اعتبار ا

 مستمر أصبح بموجبه غير قادر على القيام بأي عمل مهما كان نوعه.

كان نوعه كما  بواسطة الغير نشاطا تجاريا مهما أويحجر تحجيرا باتا على أعوان قوات المن الداخلي أن يتعاطوا مباشرة  – 29الفصل 

 القيام بأي عمل خاص مأجور عليه. -فيما عدا البحوث العلمية واالبتكار الفني واألدبي–يحجر عليهم 

ويحجر على أعوان قوات األمن الداخلي مهما تكن وضعيتهم أن تكون لهم مباشرة او بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح 

و متعاقدة معها أو لها اتصال بهذه الوزارة إذا كانت تلك المصالح الخاصة لألعوان مخلة بمؤسسة خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية أ

 باستقاللهم الوظيفي.



مع مراعاة القانون الجاري به العمل في خصوص اختيار الزوج الذي ينتفع بامتيازات اجتماعية أحسن، يتمتع أعوان قوات  – 28الفصل 

ي هم في كفالتهم وعلى نفقتهم أو الذين يزاولون تعلمهم حتى سن الخامسة والعشرين عاما من وأبناؤهم الذاألمن الداخلي وأزواجهم 

عمرهم وهم على نفقة والديهم وكذلك أصولهم الذين هم على نفقتهم بحق الفحوص والمعالجة المجانية وما ينجر عنها وذلك بالمستفيات 

 المدنية والعسكرية.

قرة السابقة أعوان قوات األمن الداخلي المتقاعدون باألقدمية أو لسبب صحي وأرامل المتقاعدين كما يتمتع بالحق المنصوص عليه بالف

 المذكورين ما لم يتزوجن وكذلك أفراد عائالتهم المبينون بالفقرة السايقة.

هذا الفصل بكل بالفقرتين السابقتين من وفي خصوص الفحوص والمعالجة وما ينجر عنها يتمتع أيضا المنتفعون المنصوص عليهم 

 االمتيازات األخرى التي تمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل إلى موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين.

يتمتع أعوان قوات األمن الداخلي الذين تضررت مالبسهم أو ممتلكاتهم أو فقدت بمناسبة القيام بعمل أمروا به في نطاق  – 17الفصل 

 انونية أو من اجل صفتهم بحق جبر الضرر عينا أو نقدا.الشرعية الق

تتكفل اإلدارة عند وفاة أحد أعوان قوات األمن الداخلي ولو كان متربصا أثناء قيامه بعمل أمر به أو بمناسبة مباشرته  – 12الفصل 

 طرف عائلة الفقيد. لوظيفه بجميع مصاريف الدفن وعند االقتضاء بمصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن المعين من

تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات األمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في  – 11الفصل 

ت نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحالت العمومية والمؤسسا

 والمظاهرات والتجمهر.أو إثر االجتماعات العامة والمواكب واالستعراضات  أثناءالعمومية والخاصة وذلك 

وفي هذه الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لنفس الهيئة التي ينتمي إليها العون الذي يهمه األمر يقع تعيينهما بقرار 

 التعيين رتبة ووظيفة العون المظنون فيه أو المتهم. من وزير الداخلية الذي راعي في ذلك

قوات األمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة ات النظر القضايا التي يكون أعوان تحال على محاكم الحق العام ذ

حفظ النظام في الطريق العام والمحالت العمل أو لها عالقة بممارسة وظائفهم وليس لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وال ب

العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو اثر االجتماعات العامة والمواكب واالستعراضات والمظاهرات والتجمهر. وتلتئم 

 وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون األمن الداخلي.  

بالنظر أن اقتضت ذلك مصلحة العمل بأجهزة قوات األمن الداخلي صالح اإلدارية المختصة الراجعة له ويمكن لوزير الداخلية أن يأذن للم

أو بالقيام بالدفاع عن األعوان الذين وقع تتبعهم في المادة الجزائية لدى المحاكم العسكرية أو لدى المحاكم العدلية في المادة المدنية 

ة الوظيف أو بمناسبة مباشرتهم له وذلك من جراء قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه الجزائية من أجل واقعة جدت أثناء ممارس

 أو خطأ وإن كان خطأ فادحا منهم.

ويمكن لهذه المصالح اإلدارية المختصة تولي الدفاع على األعوان لدى المحاكم العسكرية أو المحاكم العدلية المدنية أو الجزائية وذلك 

 يق محام.مباشرة أو عن طر

بصرف النظر عن االتصال المباشر باألعوان الذي يمكن للوزير أن يقوم به في كل الظروف والحاالت لعون قوات األمن  – 11الفصل 

الداخلي الحق في أن يلفت أنظار رؤسائه عن طريق التسلسل اإلداري بشأن حالته وأن يخاطب في ذلك وعند االقتضاء وزير الداخلية عن 

 ل.طريق التسلس

 في االنتدابات والتسميات والترقيات – الباب الثاني

ال يمكن ألي شخص أن يعين في   –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  – )جديد( 14الفصل 

 أعوان قوات األمن الداخلي: خطة عون من

 .نصوص عليها بمجلة الجنسية التونسيةمراعاة الموانع الم إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع (0

 .بحقوقه المدنية وبحسن السيرة واألخالق إذا لم يكن متمتعا  (2

 .ترشحه إذا لم يصادق وزير الداخلية على (9

 .( سنة على األقل21إذا لم يكن له من العمر عشرون ) (0



بخلوه من األمراض السارية المنصوص  طبيا لم تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية المفروضة لممارسة الوظيف ولم يتم التصريح إذا (2

أو أية إصابة بمرض السرطان أو بمرض عقلي أو لم يتم  0882جويلية  21المؤرخ في  0882لسنة  10عليها بالقانون عدد 

 .الجمهورية شفي تماما من هذه األمراض أو إذا كانت حالته الصحية ال تسمح له بالعمل بكافة جهات التصريح طبيا بأنه

االختبارات أو الشهائد أو الملفات. ويتم تقييم المؤهالت المهنية  م انتداب أعوان قوات األمن الداخلي عن طريق مناظرات تعتمدويت

 .الجدارة لجنة امتحان تعين بقرار من وزير الداخلية، وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب للمترشحين من قبل

 .مناظرة ن نهائيا في كلويضبط وزير الداخلية قائمة الناجحي

 .المباشرة وينتدب خريجو المدارس المصادق عليها عن طريق التسمية

 .كيفية تطبيق هذه األحكام ويضبط النظام األساسي الخاص بكل سلك الشروط األخرى لالنتداب وكذلك

قوات األمن الداخلي  عون – 1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89أضيف بمقتضى القانون عدد  – )مكرر( 14الفصل 

بإطارات السلك الذي يرجع إليه بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط  المتربص هو العون الذي ينتدب ليشغل خطة دائمة

 .التربص والترسيم عليها بالنظام األساسي الخاص المنطبق عليه ويضبط النظام األساسي الخاص بكل سلك شروط المنصوص

بالنسبة إلى المتخرجين من مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها وكذلك  بسنتين غير أن هذه المدة تحدد بسنة واحدة وتحدد مدة التربص

 .متعاقدين الذين قضوا على األقل سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو بالنسبة إلى

لمدة سنة على األكثر وإما إرجاعه إلى رتبته األصلية ويعتبر كأنه  هوبانتهاء مدة التربص يتم إما ترسيم العون المتربص أو تمديد تربص

 .رفته لم يغادرها قط وإما

معلل من المدير العام للسلك الذي ينتمي إليه العون تقرير إعفاء  ويمكن لوزير الداخلية في كل وقت وبدون سابق إعالم وبناء على اقتراح

 .أو عمله غير مرضي كل متربص أصبح سلوكه

األمن  تتمثل ترقية عون قوات  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  – )جديد( 18صل الف

مباشرة وتتم ترقية أعوان قوات األمن الداخلي حسب األساليب  الداخلي في ارتقائه من الرتبة التي تم ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية

 : التالية

  أقدمية دنيا في الرتبة التي هي دون  لمناظرات الداخلية واالمتحانات المهنية التي تفتح لفائدة األعوان الذين لهمإثر ا إما

الخاص بكل سلك ضبط هذه األقدمية وكذلك الشروط الخاصة بهذه  رتبة الترقية مباشرة ويتولى النظام األساسي

 .يمهاواالمتحانات المهنية وإجراءات تنظ المناظرات الداخلية

النتائج  لجنة امتحان تعين بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب ويتم تقييم مؤهالت المترشحين من قبل

 .المتحصل عليها

 أعوان قوات األمن الداخلي المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة  أو إثر النجاح في مراحل تكوين يتم تنظيمها لفائدة

 .مباشرة قيةالتر

 .وتضبط بأمر كيفية تطبيق األحكام الخاصة بمراحل التكوين

 الترقية مباشرة والذين لهم  باالختيار من بين أعوان قوات األمن الداخلي المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة أو

 .الخاص بكل سلك أقدمية دنيا بهذه الرتبة يتولى ضبطها النظام األساسي

 من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة لكل سلك بعد استشارة مجلس الشرف للسلك لية سنويا قائمة الكفاءة للترقية باالختيارويضبط وزير الداخ

 .المعني



باعتبار معدل األعداد المهنية التي تحصل عليها للثالث سنوات األخيرة  ويتم تقييم جدارة العون بعد القيام بدراسة عميقة لقيمته المهنية

المقدمة من قبل السلطة التي لها حق إعطاء  التي يقع بعنوانها إعداد قائمة الكفاءة واألقدمية في الرتبة واالقتراحات المعللة نةالسابقة للس

 .بكل سلك والتي يتم ضبطها بالنظام األساسي الخاص بكل سلك األعداد المهنية وكذلك المقاييس الخاصة

 .ن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقيةالكفاءة على جميع األعوان الذي وتشتمل قائمة

األقدمية العامة وإذا تساوت أقدمياتهم  التسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويرتب المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب ويكون

 .فحسب التقدم في السن

 .كامل الحرية إلدخال تحويرات على ترتيب التسجيل لوزير الداخلية

الترتيب الوارد بقائمة الكفاءة  األعوان الذين ستتم ترقيتهم وتتم التسميات في الرتبة المنجرة عن الترقية حسب ة قائمةويختم وزير الداخلي

 .السابقة النهائية المنصوص عليها بالفقرة

 .للتراتيب الجاري بها العمل وتحجر كل ترقية في الرتبة ال يكون القصد منها تسديد شغور طبقا

 يكون التدرج من الدرجة إلى –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89أضيف بمقتضى القانون عدد  – )مكرر( 18الفصل 

)مكرر( من هذا القانون، يتم  10جديد( و) 10و 00)جديد( و 21و 02)رابعا( و 22الدرجة الموالية مباشرة. مع مراعاة أحكام الفصول 

 مة األساسية الخاصة بكل سلك من أسالك قوات األمن الداخلي.باألنظ التدرج بصفة آلية حسب المدة المنصوص عليها

يرتب عون قوات األمن الداخلي  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89أضيف بمقتضى القانون عدد  – )ثالثا( 18الفصل 

 .ته القديمةاألساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعي المنتفع بترقية في درجة توافق المرتب

قوات األمن الداخلي من تدرج عادي ضمن  ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن االمتياز الذي كان سيحصل عليه عون غير أنه

 .وضعيته القديمة

نائية يمكن أن تمنح مكافأة استث – 1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89أضيف بمقتضى القانون عدد  – )رابعا( 18الفصل 

 .القانون ألعوان قوات األمن الداخلي الخاضعين لهذا

تدرج بدرجة أو عدة درجات أو في شكل منحة جملية تحدد حسب  ويمكن أن تسند المكافأة االستثنائية في شكل ترقية إلى رتبة أعلى أو

 : الداخلي الذين الحالة ألعوان قوات األمن

  اإلدارية والمهنية الخدماتأنجزوا طريقة عمل ترتب عنها تحسن في نوعية. 

 أو قاموا بعمل جنب اإلدارة أضرارا فادحة. 

 تميزوا بدرجة عالية من اإلتقان في أداء مهامهم أو. 

بناء على تقرير معلل وبعد أخذ رأي  أو باقتراح من وزير الداخلية .االستثنائية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية وتسند هذه المكافأة

 .مجلس الشرف للسلك

 رتبة أعلى  لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل أن يمنح مكافأة استثنائية في شكل ترقية إلى وباإلضافة إلى ذلك يمكن

 :أو تدرج بدرجة أو عدة درجات ألعوان قوات األمن الداخلي الذين

 يتميزون بشجاعتهم وإخالصهم للصالح العام. 

 باشرتهم لوظيفتهميتوفاهم األجل أثناء م و يصابون بجروح خطيرة أوأ. 

تضبط بأمر الشروط التي يخضع لها أعوان قوات المن الداخلي المكلفون بخطة وظيفية أو بخطة قيادة وخاصة من حيث  – 16الفصل 

بها وذلك بالنسبة لكل خطة وظيفية منصوص عليها باألمر المنظم للمصالح المركزية والخارجية لوزارة شروطة واألقدمية الرتبة الم

 ية وباألمر الخاص بالتركيز الترابي لوحدات كل سلك من أجهزة قوات األمن الداخلي.الداخل

يمكن لوزير الداخلية أن ينتدب أعوان وقتيين أو متعاقدين ضمن قوات األمن الداخلي وعند االقتضاء تضبط شروط  – 10الفصل 

 أجهزة قوات األمن الداخلي.االنتداب وكيفية وضع حد لوظائفهم بالقانون األساسي الخاص ب كل سلك من 



 الرسمي للجمهورية التونسية لتسميات والترقيات التي تهم أعوان قوات األمن الداخلي.ال تخضع للنشر بالرائد  – 19الفصل 

 في المرتبات – الباب الثالث

ازات العينية وعند االقتضاء جملة المرتب الراجع لعون قوات األمن الداخلي يحتوي على الراتب ومختلف المنح واالمتي – 18الفصل 

 المنح العائلية.

 ويضبط بأمر الراتب والمنح الفرعية والمخصصات العينية الراجعة لعون قوات المن الداخلي.

 ال يمكن تخويل تعويضات أو منح مهما كان نوعها ألعوان قوات المن الداخلي إذا لم يصدر أمر في شأنها.

 في العطل – 2الباب الرابع

األمن   يمكن ألعوان قواتال  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  – جديد() 17الفصل 

 .الداخلي االنتفاع بعطلة أو برخصة دون موافقة مسبقة

لي يتمتع أعوان قوات األمن الداخ  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  – )جديد( 12الفصل 

جانفي إلى  10( يوما على األكثر خالصة األجر عن كل سنة عمل منجز من 02يوما ) بعطلة سنوية لالستراحة مدتها خمسة وأربعون

الالزمة الستحقاق العطلة السنوية بعطلة سنوية  ديسمبر. ويتمتع أعوان قوات األمن الداخلي الذين لم يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة 90

 : لصة األجر تحتسب كاآلتيلالستراحة خا

 9،12 يوم عطلة عن كل شهر عمال فعليا. 

 1،12 أيام عمال فعليا بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر (06) يوم عطلة عن كل ستة. 

 .تحقاق العطلةتلي مباشرة سنة اس الداخلية أن يقرر ألسباب تحتمها ضرورة العمل تأجيل العطلة السنوية وذلك لسنة واحدة ويمكن لوزير

األمن الداخلي  يمكن لعون قوات  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  – )جديد( 11الفصل 

 : تدخل في عطل االستراحة والرخص أن يمنح بطلب منه عطال استثنائية مع االحتفاظ بكامل المرتب ودون أن

 .انون وفي حدود المدة الالزمةالق للقيام بأحد الواجبات التي يفرضها -0

هذه العطلة االستثنائية إال لمدة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحج ولمرة  ألداء مناسك الحج، وال يمكن أن تمنح -2

 .خالل الحياة المهنية لعون قوات األمن الداخلي واحدة

 .( أيام في السنة10ملحة وفي حدود ستة ) للقيام بواجبات عائلية -9

أيام من  األمن الداخلي ومدة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون في أجل ينتهي بموفى عشرة ل والدة لعون قواتبمناسبة ك -0

 .واحدة من هذا الصنف وال تعطي والدة توأمين أو توائم الحق إال في عطلة .تاريخ الوالدة

ن الداخلي المنتمين إلى الفرق الرياضية الوطنية وتمنح لفائدة أعوان قوات األم بمناسبة استدعاء إلى مباريات رياضية دولية وذلك -2

باالستدعاء يضاف إليها عند االقتضاء  العطلة بطلب من الوزير المكلف بالرياضة. وتقدر مدة هذه العطلة بعدد األيام المذكورة هذه

 .آجال السفر الالزمة

تها بين أربع وعشرين وست وثالثين ساعة بعد قضاء فترة عمل يمكن لعون قوات المن الداخلي أن ينتفع بإجازة تتراوح مد – 11الفصل 

 .األسبوعال تقل عن 

يبت وزير الداخلية في المطالب   –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد قح ن –( )جديد 14الفصل 

 عوان قوات األمن الداخلي المتمتعين بعطلة سنويةجميع األنواع ويمكن له أن يأذن أل واالقتراحات المتعلقة بالعطل أو الرخص من

 .إلى ذلك لالستراحة أو برخصة بقطع هذه العطلة أو الترخيص والعودة إلى العمل كلما دعت الضرورة

                                                           
2
 .0222جوان  31المؤرخ في  0222لسنة  85القانون عدد من  4الفصل بمقتضى  الرابع الباب تسمية عوضت  



يمثل أمام المجلس األعلى للشرطة الوطنية أو مجلس الشرف للحرس الوطني أو مجلس الشرف للحماية المدنية أو المجلس  – 18الفصل 

عون قوات األمن الداخلي الذي ال يلتحق بمقر عمله بعد قضائه إلجازة راحة بدون أن يدلي بعذر شرعي في  واإلصالحعلى للسجون األ

 ذلك والخصم وجوبا من جرايته المدة التي تغيب فيها عن العمل بصفة غير شرعية.

يمكن لوزير الداخلية منح العطل   –  1777وان ج 21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد  نقح – )جديد( 16الفصل 

 : التالية

 : عطل ألسباب صحية وتشتمل على (0

 ( أشهر10تتجاوز ستة ) عطلة المرض العادي لمدة ال. 

 طويلة من أجل اإلصابة باألمراض المنصوص عليها  عطلة المرض طويل األمد الذي يستوجب المعالجة آلماد

 .من هذا القانون 01بالفصل 

 والدةعطلة ال. 

 عطلة األمومة. 

 وراحة الرضاعة. 

قوات األمن الداخلي  أجل االنقطاع عن العمل بسبب اإلحالة على التقاعد العادي ويمكن منح هذه العطلة لعون عطلة من (2

( أشهر بالنسبة إلى بقية 19إلى الصنف "أ" وثالثة ) ( أشهـــر بالنسبة إلـــى األعوان المنتمين10لمدة أقصاها ستة )

 .المرتب وان مع التمتع بكاملاألع

 .( أشهر19عطلة بدون مرتب لمدة أقصاها ثالثة ) (9

يمكن منح عون قوات األمن  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد ح نق – )جديد( 10الفصل 

 أنه غير قادر تماما على القيام بمهامه بعد ( أشهر خالصة األجر إذا ما اتضح10الستة ) الداخلي عطلة للمرض العادي لمدة ال تتجاوز

اإلدارة تنص على المدة التي يكون فيها العون غير  تقديمه مطلبا في ذلك يكون مصحوبا بشهادة طبية مسلمة أو مصادقا عليها من طبيب

 .القيام بتفقد عن طريق طبيب اإلدارة قادر على العمل ولإلدارة الحق في

 .للمعالجة ضبط كل إجراء من شأنه التحقق من أن العطلة الممنوحة للعون مستغلة خصيصا هذا التفقد، كما يمكن لإلدارة زيادة على

استرخاص مسبق من آمر الوحدة التي ينتمي إليها إال في الحاالت  وال يمكن للعون المتحصل على عطلة مرض مغادرة مقر عمله بدون

 .عليه إثباتها االستعجالية التي يجب

قاضى العون المتحصل على عطلة مرض عادي ال يفوق الستة أشهر أثناء الفترة الواحدة لثالثمائة وخمسة وستين يوما يت – 19الفصل 

 من هذا القانون. 28جملة مرتبة المنصوص عليه بالفصل 

ن عند انتهاء والعون الذي تحصل خالل فترة قدرها ثالثمائة وخمسة وستون يوما على عطل مرض مدتها الجملية ستة أشهر ولم يتمك

العطلة األخيرة من العودة إلى عمله يوضع وجوبا أو بطلب منه في حالة عدم المباشرة أو يحال على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن 

 ممارسة عمله.

 2المؤرخ في  0828ـدد لسنة 01من القانون عـ 20وإذا كان العجز ناتجا عن أحد األسباب المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل 

والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية أو عن حادث طرأ للعون أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبة  0828فيفري 

نه يحتفظ بجملة مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد لعجز بدني وله الحق زيادة على مباشرته له فا

في استرجاع أجر الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث، وتعطى العطلة التي من هذا النوع من طرف وزير  ذلك

الداخلية بعد أخذ رأي لجنة السقوط المنصوص عليها بالقانون األساسي الخاص بكل سلك وينبغي أ يحتوي الملف الخاص بالعجز البدني 

 السابق الذكر. 0828فيفري  2المؤرخ في  0828ـدد لسنة 01من القانون عـ 28ة بالفصل المذكور على األوراق المعدد

 ال يمكن لعون قوات األمن الداخلي –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد  نقح – )جديد( 18الفصل 

 .لجنة السقوط ال بإذن منالحصول على عطلة مرض عقب تمتعه بالعطلة السنوية لالستراحة أو برخصة إ

 .المرض غير انه يمكن أن تعقب العطلة السنوية لالستراحة عطلة

أو تمنح عطلة مرض طويلة األمد ألعوان قوات األمن الداخلي المصابين بالخصوص بمرض السل أو مرض السرطان  – 47الفصل 

ض األخرى الشبيهة بها والتي لها انعكاس على نشاط األمرا أومرض من األمراض العقلية أو مرض الشلل أو مرض العيون الخطير 



إذا ما  أعوامالعون مع التمتع بجملة المرتب لمدة أقصاها ثالثة أعوام وذلك بعد استشارة لجنة السقوط على هذا األجل يرفع إلى خمسة 

 ثبت أن المرض كان ناتجا عن ممارسته لوظيفته.

ه استئناف العمل على إثر انتهائها تنطبق عليه أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل والعون المتحصل على هذه العطلة والذي ال يمكن

 من هذا القانون. 91

ال يقطع الوقت المقضى في عطلة المرض الطويلة األمد األقدمية، ويقع اعتباره عند الترقية من درجة إلى أخرى كما يقع اعتباره في 

 ة.والجراية النسبي واإلعفاءالتقاعد 

 يقع ضبط كيفية تطبيق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل بأمر.

تنتفع النساء من أعوان قوات  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد ح نق – د()جدي 42الفصل 

الجمع بين هذه العطلة والعطلة  بعطلة والدة مدتها شهران عند اإلدالء بشهادة طبية مع استحقاق كامل المرتب ويمكن األمن الداخلي

 .السنوية لالستراحة

أشهر مع استحقاق  (04) يمكن أن تمنح عون قوات األمن الداخلي بطلب منها عطلة أمومة لمدة ال تتجاوز أربعة وفي نهاية عطلة الوالدة

 .بنصف المرت

 بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن كما يحق لعون قوات األمن الداخلي التمتع

 .ال تقل حصة العمل عن أربع ساعات

 كل حصة أو في للمعنية باألمر راحتان مدة كل واحدة منهما ساعة واحدة وذلك في بداية وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح

 .اليوم نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على األقل في

 .الوالدة وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة

تتجاوز ثالثة أشهر  أنل ال يمكن تعطى ألعوان قوات المن الداخلي وبطلب منهم عطل بدون أجر ومدة هذه العط أنيمكن  – 41الفصل 

 الفعلية بالنسبة للترقية والتقاعد.أثناء الفترة الواحدة لثالثمائة وخمسة وستين يوما و ال تدخل هذه العطل في حساب الخدمة 

قوات المن فيما يخص الحقوق واالمتيازات المنصوص عليها بأحكام فصول الباب الرابع لهذا القانون يتمتع أيضا أعوان  – 41الفصل 

ظفي الدولة المدنيين أو العسكريين بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون والداخلي بكل حق أو امتياز آخر يمنح لم

 نفعا بالنسبة لهؤالء األعوان. أكثر

 في اللباس والزي - الباب الخامس

 مول على الدولة.لباس عون قوات األمن الداخلي وتجهيزه وتسليحه مح – 44الفصل 

ال يجوز ألعوان قوات األمن الداخلي الخاضعين للباس الزي أن يرتدوا البدلة المدنية إال في الحاالت  التي يضبطها القانون  – 48الفصل 

 األساسي الخاص بكل سلك.

 في مسؤولية أعوان قوات األمن الداخلي والتأديب – الباب السادس

التي تنص عليها القوانين األساسية الخاصة فان كل عون من أعولن قوات األمن الداخلي مهما  يصرف النظر عن الحكام – 46الفصل 

 كانت رتبته في سلم سلكه مسؤول عن المهام المنوطة بعهدته وعن تنفيذ األوامر التي يتلقاها من رؤسائه في نطاق الشرعية القانونية.

صلحة من مصالح سلكه أو وحدة من وحدات أجهزة قوات األمن الداخلي وكل عون من أعوان قوات األمن الداخلي مكلف بتسيير م

والمسؤولية الخاصة الفردية أو الجماعية  أوامرمسؤول أمام رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدره من 

 التي يتحملها مرؤوسوه ال تعفيه من المسؤولية الملقاة على عاتقه.



األمتعة الراجعة للدولة إال في حالة القوة  إتالفعفى عون قوات المن الداخلي من المسؤولية عند ضياع األموال أو ال ي – 40الفصل 

 إثباتها بصفة قانونية.القاهرة التي يقع 

 ذلك. بحضوره وسجل محضر في  اإلتالفالمسؤولية على عون قوات المن الداخلي إال إذا وقعت معاينة الضياع أو  تحمل أنوال يمكن 

 .اإلتالفداري مدقق في خصوص الضياع أو إ بحث إجراءوبصرف النظر عن تتبع العون عدليا عند االقتضاء يجب 

هضم جانب أو شتم أو  أويحظو بالحماية ضد ما قد يتعرضون إليه من تهديد  أنألعوان قوات األمن الداخلي الحق في  – 49الفصل 

 ثلب.

األمن الداخلي من التهديدات واالعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة واإلدارة ملزمة بحماية أعوان قوات 

وظيفتهم وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى المباشرة التي يمكنها ممارستها 

 ية أو بالقيام بدعوى في جبر الضرر لدى المحكمة المدنية.بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الجزائ

وتحل الدولة الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المتعدى عليهم في حقوقهم لكي تسترجع من مرتكبي التهديد أو 

 ن.ء المبالغ المدفوعة لهؤالء األعوااالعتدا

بمناسبة مباشرته لها يعرضه  أورتكبه عون قوات األمن الداخلي أثناء ممارسة وظيفته كل خطأ شخصي أو تهاون فادح ي – 48الفصل 

بصرف النظر عند االقتضاء عن العقوبات التي نص عليها القانون الجزائي ويجوز عند االقتضاء تطبيق الفقرتين الرابعة  تأديبيلعقاب 

 من هذا القانون. 22والخامسة من الفصل 

عن ممارسة الوظيف، يجب على وان قوات األمن الداخلي من طرف الغير من اجل خطأ غير فادح انجر ‘ا وإذا وقع تتبع عون من

 اإلدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر.

 وفي كل الحاالت يجري بحث إداري مدقق حول الوقائع التي انجرت عنها المتتبعات العدلية.

يرجع حق التأديب إلى وزير  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89قانون عدد ال نقح بمقتضى – )جديد( 87الفصل 

 .ضبطها بأمر يمكن له أن يفوض لإلطارات السامية بالوزارة سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم الداخلية الذي

 :ما يلي األمن الداخلي على وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان قوات

 والتوبيخ واإليقاف البسيط واإليقاف الشديد والنقلة الوجوبية وتحدد مدة اإليقاف عقوبات من الدرجة األولى وهي اإلنذار - أ

 .البسيط واإليقاف الشديد بأمر

أو درجتين ولو انجر عن هذا الحط االنخفاض في الرتبة والحط من  عقوبات من الدرجة الثانية وهي الحط بدرجة - ب

والعزل  ( أشهر مع الحرمان من المرتب،10قائمة الكفاءة، والرفت المؤقت لمدة ال تتجاوز ستة ) والحذف من الرتبة،

 .بدون توقيف الحق في جراية التقاعد

الثانية  بناء على قرار معلل ودون استشارة مجلس الشرف الخاص بالسلك، أما العقوبات من الدرجة وتتخذ العقوبات من الدرجة األولى

  .ال يمكن اتخاذها إال بعد استشارة هذا المجلس فإنه

 .الخاص بكل سلك التأديبية حسب اإلجراءات التي يضبطها هذا القانون واألمر الضابط للنظام األساسي وتتخذ العقوبات

اإلطارات  كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو عن ويحال عون قوات األمن الداخلي على مجلس الشرف بمقتضى تقرير

 .الشرف لها تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو إلمضاء تقارير اإلحالة على مجلس السامية بالوزارة التي

 .العون وعند االقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها ويبين تقرير اإلحالة على مجلس الشرف بصفة واضحة األفعال المنسوبة إلى

التأديبية أو  التي لها حق التأديب، أو اإلطار السامي الذي أسند له تفويض لممارسة السلطةالسلطة  وتتخذ العقوبات بقرار معلل من

  .تتخذان إال من قبل السلطة التي لها حق التأديب دون سواها إلمضاء العقوبات التأديبية، غير أن عقوبتي الحط من الرتبة والعزل ال



رفع الدعوى التأديبية لدى المجلس األعلى أو مجلس الشرف لسلكه حسب الحالة، لعون قوات األمن الداخلي المدان بمجرد  – 82الفصل 

على ملفه  اإلطالععلى جميع الحجج والوثائق المتعلقة بالتهمة ويمكن أن يسلم نسخة منها وله زيادة على ذلك الحق في  اإلطالعالحق في 

 الشخصي.

أو أنه تنازل  اإلطالعرة وينبغي على العون أن يصرح كتابيا بأنه قام بهذا نائب عن اإلداعلى عين المكان وبمحضر  اإلطالعويكون هذا 

 عنه بمحض اختياره.

مالحظات كتابية أو شفاهية وأن يحضر شهودا وان يستعين لدى المجلس األعلى أو مجلس الشرف لسلكه  -حسب الحالة –ويمكنه أن يقدم 

 الشهود. بشخص يختاره للدفاع عنه ولإلدارة أيضا الحق في إحضار

 29ويضبط المجلس األعلى أو مجلس الشرف للسلك بنفسه التفاصيل الالزمة لمختلف هذه العمليات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 

 من هذا القانون. 20و

الة، بناء على التقرير الكتابي الصادر عن السلطة التي لها حق التأديب وهو التقرير الذي يتعهد بمقتضاه وحسب الح – 81الفصل 

 المجلس األعلى أو مجلس الشرف للسلك الذي ينتمي إليه العون المدان وبناء على المالحظات الكتابية المقدمة من قبل اإلدارة أو المقدمة

 يانات الشفاهية للعون المدان وللشخص الذي يتولى الدفاع عنه وللشهود واستنادا كذلك على نتائج البحثمن قبل العون المعني باألمر والب

، يبدي المجلس رأيا معلال في العقوبة التأديبية التي تستوجبها، حسب اجتهاده، األفعال المنسوبة إلى العون المدان إجراؤهالذي قد يتم 

 فورا على وزير الداخلية.ويحال هذا الرأي 

يصدر حكم نهائي وال يقيد الحكم وفي صورة تتبع العون المدان أمام محكمة زجرية، يمكن للمجلس أن يقرر إرجاء إبداء رأيه إلى أن 

الصادر عن المحاكم الزجرية المختصة اإلدارة عند ممارستها لسلطتها التأديبية إذا كانت نتيجة هذا الحكم الذي أصبح نهائيا ال تسحب 

 على العون المدان حقوقه المدنية.

األمن الداخلي وكذلك اإلجراءات األخرى المتعلقة ويقع ضبط كيفية تركيب وسير المجلس األعلى أو مجلس الشرف لكل جهاز من قوات 

 بالدعوى التأديبية بالقوانين األساسية الخاصة.

على الملف أو استشارة المجلس األعلى أو مجلس الشرف للسلك حسب الحالة، يقع  اإلطالعخالفا لألحكام السابقة وبدون  – 81الفصل 

ت يتضمن عقوبة مهما كانت شدتها من اجل جناية أو عقوبة بالسجن أو حكم باعزل كل عون من قوات األمن الداخلي صدر ضده 

األشغال الشاقة خاصة من اجل جنحة العصيان أو انتحل صفة التمتع بمسؤولية أو بقيادة أو انتحال صفة وظيفية أو االعتداء على الخالق 

جنحة أثناء  أوالثلب أو من أجل ارتكاب جنحة ضد امن الدولة  أوالسرقة أو خيانة مؤتمن أو االدعاء بالباطل  أوالحميدة أو تزوير الشهادة 

 مباشرة الوظيف أو بمناسبة القيام به.

في صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف عون من قوات األمن الداخلي سواء كان بإخالله بالواجبات المهنية أو بارتكابه  – 84الفصل 

ة وظيفته مع حرمانه من مرتبه وذلك بإذن من رئيسه المباشر إن لزم األمر على أن حاال عن مباشر إيقافهمخالفة للحق العام فانه يمكن 

 يعلم هذا األخير حاال بذلك وزير الداخلية الذي يتخذ األمر الالزم.

 وينبغي أن تسوى بصفة نهائية من طرف وزير الداخلية حالة العون الواقع إيقافه في أجل أربعة أشهر من تاريخ إجراء العمل بمقرر

 اإليقاف وإذا لم يصدر أي مقرر عند انتهاء األشهر األربعة المذكورة ولم يقع البت في قضية هذا العون أو لم تسلط عليه أية عقوبة يكون

في قبض كامل مرتبه من جديد واسترجاع كامل مرتبه الموافق للمدة التي قضاها وهو موقوف عن العمل ويرجع إلى وظيفته من له الحق 

 ضبط كيفية تطبيق أحكام هذه الفقرة بالقانون األساسي الخاص بكل سلك.جديدي ويقع 

إال أنه إذا تعرض العون الواقع إيقافه لتتبعات جزائية فال تسوى حالته نهائيا إال بعد أن يصبح الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة 

 وقه المدنية أو السياسية يقع عزله عن الوظيف.المتعهدة باتا وإذا كانت نتيجة قرار المحكمة النهائي تسحب عن العون حق

ويمكن للمجلس األعلى أو مجلس الشرف للسلك )حسب الحالة( الذي كان ينتمي إليه العون الواقع عزله طبقا للفقرة السابقة وحسبما نص 

 روط االنتفاع بها.من هذا القانون أن يقترح إبقاء حق العون في جراية التقاعد إذا توفرت فيه ش 10و 21عليه الفصالن 

 في الوضعيات والتحول من سلك إلى آخر – العنوان الثالث

 الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها عون قوات األمن الداخلي هي اآلتية: – 88الفصل 



 ،المباشرة 

 ،اإللحاق 

 .عدم المباشرة 

قانونية ومباشر فعال لوظائف إحدى الخطط  المباشرة هي وضعية عون قوات األمن الداخلي الذي هو مرسم برتبة بصفة – 86الفصل 

ت المقابلة لرتبته أو العون الذي وقع تعيينه خارج سلكه األصلي للقيام بمأمورية لمدة مؤقتة قابلة للتجديدي بإحدى اإلدارات أو المؤسسا

 العمومية أو المؤسسات شبه العمومية أو المؤسسات الخاصة.

 تع بعطلة )مهما كان نوعها( منحت له مع استحقاق كامل األجر أو نصفه.العون المتمويعتبر في وضعية المباشرة 

وبالنسبة إلى بعض الخطط التي تضبطها القوانين األساسية الخاصة بأجهزة قوات المن الداخلي يمكن أن يعين بها األعوان من اإلناث 

 المرسمات لممارسة وظائفهن نصف الوقت مع اعتبارهن في وضعية المباشرة.

اإللحاق هو وضعية عون قوات   –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  – )جديــد( 80 الفصل

 األمن الداخلي المرسم والذي يوضع خارج سلكه األصلي ولكنه يبقى تابعا لهذا السلك ويواصل فيه التمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد.

ة أعوام بقرار من وزير الداخلية يؤخذ باقتراح من مدير السلك الذي ينتمي إليه العون ومدير السلك الذي ويقرر اإللحاق لمدة أقصاها خمس

سيلحق به العون بالنسبة إلى أجهزة قوات المن الداخلي أو الوزير المعني بالنسبة إلى اإلدارات األخرى الخارجة عن وزارة الداخلية أو 

 لمؤسسة العمومية أو شبه العمومية.رئيس الجماعة العمومية المحلية أو ا

 .أو المنظمات الدولية تحت تصرف وزارة الشؤون الخارجية يوضع األعوان المعينون للقيام بمهام لدى الحكومات األجنبية

الشؤون  تحت تصرف وزارة المعينين للقيام بمهام لدى إدارة بلد أجنبي يمكن وفق ما تقتضيه الضرورة وضعهم إما وبالنسبة إلى األعوان

 إدارة البلد األجنبي وفي هذه الحالة تنطبق عليهم فيما يتعلق بالتغطية االجتماعية الخارجية أو وكالة التعاون الفني أو إلحاقهم مباشرة لدى

 .األحكام المنطبقة على األعوان العاملين في نطاق التعاون الفني

 .الحاالت يبقى األعوان مرتبطين بسلكهم وفي كل

ة القانونية التكميلية لتكوين جراية التقاعد على كاهل الوزارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة التي ألحق بها العون وتحمل المنح

 إال أن اإللحاق بالخارج لدى إدارة بلد أجنبي أو لدى منظمة دولية يقتضي اإلعفاء من دفع هذه المنحة.

جهزة بقرار من وزير الداخلية لمدة سنة واحدة يقع اإللحاق وجوبا بسلك ما من هذه األضمن قوات األمن الداخلي يمكن أن  – 89الفصل 

 قابلة للتجديد مرة واحدة أو بطلب من العون المعني باألمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ة للتجديد مرة واحدة وبانقضائها خارج أجهزة قوات األمن الداخلي بطلب من المعني باألمر لمدة عام واحد قابل اإللحاقويمكن أن يقرر 

 يرجع العون إلى سلكه األصلي أو يدمج بسلك اإلدارة العمومية أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة التي ألحق بها.

ة التي ألحق لدوليأو المؤسسات التابعة للحكومات األجنبية أو لدى المنظمة ا غير أنه ال يمكن إدماج عون قوات األمن الداخلي باإلدارات

 بها وبانقراض مدة اإللحاق المحددة بعام واحد قابلة للتجديد مرة واحدة يقع وجوبا إرجاع عون قوات األمن الداخلي إلى سلكه األصلي.

 وفي كل هاته الحاالت فان اإللحاق أساسا قابل لإللغاء ويتم حسب اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل السابق من هذا القانون.

ت األمن الداخلي يوضع حد لإللحاق بمقتضى قرار من وزير الداخلية يؤخذ باقتراح من مدير السلك األصلي للعون أو مدير ضمن قوا

السلك الذي ألحق به وخارج أجهزة قوات األمن الداخلي يوضع حد لإللحاق بمقتضى قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح الوزير 

ية المحلية أو المؤسسة العمومية أو المؤسسة شبه العمومية الذي همه األمر كما يمكن وضع حد لإللحاق المعني أو رئيس الجماعة العموم

بنفس الطريقة بناء على طلب العون المعني أو باقتراح من وزير الشؤون الخارجية بالنسبة إلى العون الذي وقع إلحاقه للقيام بمهام لدى 

 .الحكومات األجنبية أو المنظمات الدولية

الذي يمكن تعويضه في خطته خاضعا للقانون األساسي الخاص بسلكه األصلي إال ن الداخلي الملحق ديبقى عون قوات الم – 88الفصل 

 التي يباشرها بسبب الحاقه وكذلك الشأن بالنسبة إلى التأديب. بالوظيفة أنه ينسحب عليه أيضا مجموع القواعد المتعلقة 



التي ينص عليها القانون األساسي الخاص لسلكه األصلي وذلك قبل رئيس الجماعة العمومية المحلية أو  وتعطى له األعداد حسب الشروط

 رئيس المؤسسة الذي ألحق بها العون.

عندما يقع وضع حد لإللحاق يرجع عون قوات األمن الداخلي وجوبا إلى سلكه األصلي ويعين من جديد في خطة تناسب  – 67الفصل 

 لك وله أولوية التعيين في الخطة التي كان يشغلها قبل إلحاقه.رتبته في هذا الس

العدد المحدد على أن يقع وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في سلكه األصلي يمكن إرجاعه إلى هذا السلك بصفة زائدة على 

 استنفاد هذه الزيادة عند حدوث شغور بالرتبة المعنية باألمر.

ر الخاص بكل سلك من أجهزة قوات المن الداخلي قصد استنفاد الزيادة في عدد األعوان الحاصلة بموجب وضع ويقع تعديل قانون اإلطا

حد إللحاقهم وإن كان ذلك بإحداث خطط إضافية وتقدر التكاليف المالية المنجرة عن هذا االستنفاد بأول ميزانية مقبلة تخصص لوزارة 

 الداخلية.

وضعية التي يكون عليها عون قوات األمن الداخلي المرسم عند إحالته خارج سلكه األصلي مع أنه عدم المباشرة هي ال – 62الفصل 

 يبقى تابعا لهذا السلك.

ويوضع عون قوات األمن الداخلي في حالة عدم المباشرة بقرار من وزير الداخلية ويقع إقرار وضعية عدم المباشرة سواء وجوبا أو 

 بطلب من العون.

ت األمن الداخلي بحقوقه المكتسبة في سلكه األصلي في التاريخ الذي أصبحت فيه اإلحالة على عدم المباشرة نافذة ويحتفظ عون قوا

 المفعول.

ال تقرر اإلحالة الوجوبية على عدم المباشرة إال ألسباب صحية وبعد أخذ رأي لجنة السقوط المختصة المنصوص عليها  – 61الفصل 

غير قادر على أن يستأنف عمله  عند انتهاء عطلة سلك وذلك عندما يكون عون قوات األمن الداخلي بالقانون األساسي الخاص بكل 

مرض عادي أو عطلة مرض طويلة األمد ومدة اإلحالة الوجوبية على عدم المباشرة ال يمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين 

 لنفس المدة وعند انتهائها يجب أن يكون العون:

قد أرجع لسلكه األصلي مع المالحظة أن هذا الرجوع يتوقف على اإلدالء بشهادة طبية تثبت أن المعني باألمر إما أنه  .أ 

 في حالة تسمح له باستئناف مهامه دون خشية ضرر.

 أو أحيل على التقاعد. .ب 

تراح دعوته لمباشرة أحيل وجوبا على لجنة السقوط المذكورة عند انتهاء العام الثالث والتي يمكنها في حق العون إما اق .ج 

الداخلي أو بسلك إداري تابع لوزارة الداخلية وذلك قصد القيام بعمل العمل وإما إعادة ترتيبه بسلك آخر لقوات األمن 

 غير شاق وإما اقتراح إحالته على التقاعد.

ا في حالة عدم المباشرة ألسباب من هذا القانون عون قوات األمن الداخلي الذي وضع وجوب 28ويتمتع بمرتبه المنصوص عليه بالفصل 

 صحية تمنعه عن ممارسة وظيفه ولمدة أقصاها ثالث سنوات.

العون الذي أصبح غير قادر على القيام بأي عمل والمحال على التقاعد بمقتضى قرار من وزير الداخلية متخذ  -حسب الحالة –ويتمتع 

الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة  حسببناء على اقتراح لجنة السقوط بجراية التقاعد واإليراد 

 28ـدد لسنة 01بجرايات التقاعد واإليراد الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين أو العسكريين والتي جاءت بها بالخصوص أحكام القانون عـ

 حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له. 0828فيفري  2المؤرخ في 

من هذا القانون  02وأحكام الفصل  00فيما يخص الحقوق واالمتيازات المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل  – 61الفصل 

في شأن وضعية عدم المباشرة الوجوبية يتمتع أيضا أعوان قوات األمن الداخلي بكل حق أو امتياز آخر يمنح لموظفي الدولة المدنيين أو 

 انين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون أكثر نفعا بالنسبة لهؤالء األعوان.العسكريين بمقتضى القو

يستجاب لطلب عون  ال يمكن أن  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  – )جديد( 64الفصل 

 : قوات األمن الداخلي في إحالته على عدم المباشرة إال

 .أصوله أو فروعه لة للتجديد مرة واحدة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب قرينه أو أحدلمدة سنة واحدة قاب  (0



 .أو دراسات تكتسي صبغة المصلحة العامة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاث (2

 القيام بتربية طفل أو عدة مرتين لتمكين المرأة المنتمية لقوات األمن الداخلي من لمدة ال تتجاوز سنتين يمكن تجديدها  (9

 .مستمرة أطفال لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو مصابين بعاهات تتطلب عناية

إحالة عون قوات األمن  يمكن – 1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89أضيف بمقتضى القانون عدد   – )مكرر( 64الفصل 

الخاصة ولمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك وعندما يكون  رةالداخلي بطلب منه بقرار من الوزير األول على عدم المباش

الخاصة يفقد عون قوات األمن  نقل للعمل داخل تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج. وفي وضعية عدم المباشرة قرينه الموظف قد

 .والترقية والتقاعد الداخلي التمتع بالمرتب ويحتفظ بحقوقه في التدرج

من هذا القانون( أن  02ألسباب صحية وبمقتضى الفصل ينبغي على العون الذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة ) – 68ل الفص

يلتمس إرجاعه لمباشرة العمل بسلكه ويتم وجوبا إرجاعه في وضعية المباشرة في سلكه األصلي وبالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما قبل 

 من هذا القانون. 02( للفصل -أ-إذا ما توفر فيه الشرط المنصوص عليه بأحكام الفقرة األولى )الجزء وضعه في حالة عدم المباشرة

على األقل قبل  الداخلي الذي وضع بطلب منه في حالة عدم المباشرة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة شهرين يجب على عون قوات األمن

 .الوصول لة مضمونةانتهاء مدة اإلحالة على عدم المباشرة بواسطة رسا

إلى سلكه األصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند  وعند انتهاء مدة اإلحالة على عدم المباشر يحق لهذا العون أن يرجع

 .السلك الذي ينتمي إليه المعني باألمر حدوث أول شغور في

 .الداخلي فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بقوات األمن الوظيفة في األجل المذكور أعاله، وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى

ن العون الذي وضع في حالة عدم المباشرة والذي يرفض عند إرجاعه لسلكه األصلي الخطة التي يعين فيها يمكن التشطيب على إسمه إ

 من قائمة أعوان سلكه وذلك عن طريق اإلعفاء وبعد أخذ رأي المجلس األعلى أو مجلس الشرف ذي النظر.

يمكن لوزير الداخلية أن يأذن في كل وقت بإجراء األبحاث الالزمة للتحقق من أن نشاط العون المعني باألمر يوافق فعال  – 66الفصل 

 األسباب التي وضع من أجلها في حالة عدم المباشرة ويتحتم إجراء تلك األبحاث مرتين في السنة على األقل.

وبقرار من وزير من هذا القانون  02المباشرة الوجوبية المتخذة بمقتضى أحكام الفصل الوقت المقضي في وضعية عدم  – 60الفصل 

 من حيث التقاعد فحسب.بحقوقه  لالنتفاعالداخلية ألسباب صحية والتي ال تفوق مدتها ثالث سنوات يعتبر بالنسبة إلى العون 

بمقتضى قرار من وزير الداخلية وبطلب من العون المعني  من هذا القانون 00إن وضعية عدم المباشرة المتخذة عمال بأحكام الفصل 

 باألمر ال تخول له االنتفاع بمرتبه وبحقوقه من حيث الترقية والتقاعد وذلك بالنسبة إلى المدة التي قضاها في تلك الوضعية.

النظر عن اإللحاق الوارد بقطع   –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  –)جديــد(  69 الفصل

من هذا القانون فإن أعوان قوات األمن الداخلي يمكن تحويلهم من السلك الذي ينتمون غليه إل سلك آخر من أجهزة  01إل  21بالفصول 

 قوات األمن الداخلي بطلب منهم أو إذا اقتضت ذلك ضرورة العمل.

 المديرين المعنيين باألمر.ويقع التحول بمقتضى قرار من وزير الداخلية بعد استشارة 

لرتبته ودرجته في  تم تحويله من سلك إلى سلك آخر حسب ضرورة العمل أو بطلب منه برتبة ودرجة مساويتين ويعاد ترتيب العون الذي

 .سلكه األصلي

 االنقطاع نهائيا عن مباشرة العمل – العنوان الرابع

 لذي ينجر عنه فقدان صفة عون من أعوان الدولة يكون ناتجا عن:إن االنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة ا – 68الفصل 

 االستقالة المقبولة بصفة نهائية، (0

 اإلعفاء، (2

 العزل، (9

 اإلحالة على التقاعد. (0



ه ضمن قوات المن ال تقع االستقالة إال بطلب كتابي يعبر فيه العون عن عزمه الصريح وغير المشروط على مغادرة عمل – 07الفصل 

 ة نهائية.بصفالداخلي وذلك 

وال يكون لها مفعول إال إذا قبلت من طرف وزير الداخلية الذي يبت في الموضوع في أجل أقصاه ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ وصول 

 عرض االستقالة مع ضبط تاريخ بداية االنقطاع النهائي عن مباشرة العمل.

 حدد لبداية االنقطاع النهائي يتعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.وعون قوات المن الداخلي الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ الم

قبول االستقالة يجعلها باتة ال رجوع فيها وهو ال يمنع، عند االقتضاء، من القيام بالدعوى التأديبية بسبب أفعال لم تكتشفها  – 02الفصل 

 اإلدارة إال بعد هذا القبول.

إلى المجلس األعلى أو مجلس الشرف لسلكه الذي  -حسب الحالة –الة يمكن للعون المعني أن يرفع أمره وإذا رفض وزير الداخلية االستق

 يبدي حاال رأيا معلال في الموضوع ويحيله على السلطة التي لها حق التسمية.

 إن العون الذي يبدو منه قصور في ممارسة وظيفته بسلكه يجرى في شأنه ما يأتي: – 01الفصل 

 قوات األمن الداخلي وتقع تسوية حالته بنفس رتبته أو برتبة مماثلة لها. أجهزةسلك آخر من يحول إلى  -

أو يحال على التقاعد مع تمتعه بمنحة التقاعد الكاملة أو النسبية إذا توفرت فيه الشروط الالزمة الستحقاق إحدى هاتين  -

 أجهزةمع تسوية حالته بسلكه أو بسلك آخر من  أدنى تقع إعادة ترتيبه حسب مؤهالته في رتبة أوالجرايتين باألقدمية، 

 قوات األمن الداخلي وذلك إذا لم تتوفر فيه الشروط الالزمة الستحقاق منحة التقاعد الكاملة أو النسبية.

 أو يقع إعفاؤه. -

مجلس الشرف الذي يبدي  أوالمجلس األعلى  -حسب الحالة –ويتخذ القرار في جميع هاته الحاالت من طرف وزير الداخلية بعد استشارة 

 رأيه في الموضوع، كما لو كان هذا األمر يتعلق بالعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.

تفوق هذه  أنوفي صورة اإلعفاء يتمتع العون بغرامة إعفاء تساوي المرتب الجملي الشهري عن كل سنة قضيت في العمل الفعلي وبدون 

 الغرامة مرتب ستة أشهر.

عون قوات األمن الداخلي الذي انقطع عن العمل بسبب طلبه للتقاعد النسبي أو االستقالة يمكن إرجاعه إلى العمل أثناء مدة  – 01الفصل 

 الخمس سنوات التي تتلو تاريخ انقطاعه عن العمل إذا دعت إلى ذلك مصلحة الخدمة ولم يرفض العون المعني هذا.

 الرتبة والدرجة التين تحصل عليهما عند انقطاعه عن العمل.وفي هذه الصورة، يرتب العون المعني بنفس 

 وفي هذه الحالة ال تدخل مدة االنقطاع في حساب األقدمية للترقية والتدرج العادي أو في تصفية منحة التقاعد.

 نسبية أو الحرمان منها. أوسواء كانت كاملة النهائي عن العمل مع االحتفاظ بحق التمتع بمنحة التقاعد العزل هو الرفت  – 04الفصل 

 كل عون من أعوان قوات األمن الداخلي فقد الجنسية التونسية أو حقوقه المدنية أو السياسية يقع عزله عن العمل وجوبا.

 التقاعد هو حالة أعوان قوات األمن الداخلي المرسمين عند انقطاعهم نهائيا عن العمل الفعلي وتمتعهم بمنحة التقاعد سواء – 08الفصل 

 2المؤرخ في  0828ـدد لسنة 01أو أحكام القانون عـكانت كاملة أو نسبية وذلك حسب الشروط التي نصت عليها أحكام هذا القانون 

والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية وخاصة منها األحكام المتعلقة بنظام منحة التقاعد التي يتمتع بها  0828فيفري 

 العسكريون.

ط القوانين األساسية الخاصة بكل سلك من أجهزة قوات األمن الداخلي، سن التمتع بجراية التقاعد وذلك بالنسبة إلى كل صنف من تضب

 أصناف األعوان التابعين لهذه القوات.

 في مكافآت االمتياز واألوسمة والصفة الشرفية – 3العنوان الخامس
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 .0222 جوان 31 في المؤرخ 0222 لسنة 85 عدد القانون من 4 الفصل ىبمقتض العنوان الخامس تسمية عوضت  



األمن الداخلي  تمنح ألعوان قوات –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد نقح  –)جديد(  06الفصل 

 : التالية الذين يمتازون بالشجاعة واإلخالص للصالح العام مكافآت االمتياز

 معلقة شرف. 

 شهادة رضا. 

 رسالة تشجيع. 

  رسالة استحسان. 

 .ت االمتياز كما تحدد االمتيازات المنجرة عن كل مكافأةمنح مكافآ وتضبط األنظمة األساسية الخاصة بكل سلك السلطة التي لها حق

يمنح وسام الشرف لقوات  –  1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد  أضيف – )مكرر( 06الفصل 

لمتعلق بإصدار ا 0881ديسمبر  المؤرخ في أول 0881لسنة  11الداخلي لألعوان وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد  األمن

 .0881ماي  00في  المؤرخ 0881لسنة  90مجلة األوسمة المنقح بالقانون عدد 

 .الداخلي االمتيازات المنجرة عن منح هذا الوسام ويحدد النظام األساسي الخاص بكل سلك من أسالك قوات األمن

أن تسند بأمر لعون قوات يمكن  – 1777ان جو 21المؤرخ في  1777لسنة  89بمقتضى القانون عدد  أضيف  –)ثالثا(  06الفصل 

 مهامه والذي قضى خمسة وعشرين عاما على األقل في الخدمة المدنية الفعلية الصفة األمن الداخلي الذي انقطع نهائيا عن مباشرة

أن تمنح الصفة الشرفية األقدمية في الخدمة يمكن  الشرفية في الرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه، وبنفس شرط

 .إلى سلك معين دون أن يغادر اإلدارة نهائيا للعون الذي قد ينفصل عن االنتماء

 .للعون الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح

 .عقوبة تأديبية هني أو بموجباالنتفاع بالصفة الشرفية العون الذي وقع عزله أو إعفاؤه لقصوره الم ويحرم من

تلغى جميع األحكام التي تنسحب على أعوان قوات األمن الداخلي والمخالفة لهذا القانون وتبقى نافذة المفعول أحكام القوانين  – 00الفصل 

طة الوطنية )األمر األساسية الخاصة التي ال تخالف هذا القانون والجاري بها العمل في تاريخ صدوره والتي تنطبق على أعوان الشر

حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له( وعلى أعوان الحرس الوطني )األمر  0812جويلية  02المؤرخ في  0812ـدد لسنة 291عـ

بالنصوص الموالية له( وعلى أعوان الحماية المدنية )األمر حسبما وقع تنقيحه  0812ديسمبر  20المؤرخ في  0812ـدد لسنة 010عـ

المؤرخ في  0819ـدد لسنة 221)األمر عـ واإلصالح( وعلى أعوان السجون 0812افريل  22المؤرخ في  0812لسنة ـدد 221عـ

( وذلك 0810نوفمبر  91ي المؤرخ ف 0810ـدد لسنة 0120حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له، واألمر عأ 0819ماي  08

ة بأعوان الشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية ى صدور األوامر المتعلقة بالقوانين األساسية الخاصحت

 .20و1و0وهي القوانين األساسية المنصوص عليها بهذا القانون وخاصة بفصوله  واإلصالحوأعوان السجون 

جزائية والتأديبية التي ال راءاتباإلجباستثناء األحكام المتعلقة  0812يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي  – 09الفصل 

 التطبيق بداية من صدور هذا القانون. تدخل حيز

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

  0812أوت  0وصدر بقصر صفاقس في 

 


