
 
 النظام األساسي العام لقوات األمن الداخلي

 
مثلما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى  )1 (1982  وتأ 6 مؤرخ في 1982 لسنة 70 عدد قانون

 2000 أوت 6 المؤرخ في 2000 لسنة 58القانون عدد 
 
 
 األول العنوان

 
  عامةأحكام

 
ا إلى أحكام هذا القانون  أعوانهيخضعة ني الداخلي هي قوة مسلحة مدمناأل إن قوات -1 الفصل

 . والقوانين األساسية الخاصة بكل سلك العاماألساسي 
 

 الداخلية تحت سامي وزير أعوان قوات األمن الداخلي بالنظر إلى يرجع) جديد (2 الفصل
 الوزير األول أو وزير طريقمرهم بمباشرة أو عن أسلطة رئيس الجمهورية الذي يأذنهم وي

 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 60 من القانون عدد 10حكام الفصل  أمراعاة مع ،الداخلية 
  .1988 بقانون المالية اإلضافي لسنة والمتعلق 1988
 الداخلي طبقا للتشريع الجاري به األمن استعمال األساسية من قبل أعوان قوات يقع -3 الفصل

لحاالت االستثنائية  أو في االجنائية من المجلة 42 و40 و39الفصول العمل وخاصة ألحكام 
 والمتعلق 1969 جانفي 24 في المؤرخ 69 لسنة 4المنصوص عليها بالقانون عدد 

 وبالخصوص أحكام والتجمهر اتستعراضات والمظاهرإلجتماعات العامة والمواكب واإلبا
  . منه20الفقرة الثانية للفصل 

رطة الوطنية وأعوان  والشالوطني تتكون قوات األمن الداخلي من أعوان األمن - 4 الفصل
 .واإلصالحالحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون 

 األمن الداخليوكذلك المهام  بكل سلك تابع لقواتالخاصة بأمر القوانين األساسية تضبط
  . مع اعتبار التكامل بينهاوالمشموالت الموكولة لكل هيئة من هيئات هذه القوات

 القانون األساسي العام والقوانين األساسية الخاصة هذا تطبيق  وزير الداخلية علىيسهر
 طابع عام تهم ذات سألة الداخلي الذي ينظر في كل ماألمنس المجلس األعلى لقوات أوير

 وبالخصوص تطوير الهيئات لتلك ةأعوان وأجهزة قوات األمن الداخلي وسير المصالح العمومي
 . بأمرالمجلسركيبة وسير هذا ويقع ضبط ت. أساليب العمل ضمن الوحدات

 
------------------------------------------------------ 

 
وشهدت بعض أحكام هذا 1982جويلية 30 وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخالنواب مجلس مداولة :التحضيرية األعمال )1(

 وقد تمت اإلشارة إلى 2000 جوان 13 المؤرخ في 2000 لسنة 58النظام األساسي العام مراجعة بمقتضى القانون عدد
 "جديد"األحكام الجديدة ضمن هذه النسخة المحينة من خالل عبارة 

 
 

 
 



 
 الثاني العنوان

 متيازاتإل والحقوق واالواجبات في
 األول الباب

  والحقوقالواجبات في
 
 

 وملزمونمن العام  مكلفون بالمحافظة على األالداخلي أعوان قوات األمن -5 الفصل
 في شخصعانة أو إغاثة كل إل ذلك من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الغير كان سواء تدخلبال

 و قمع كل عمل من شانه أن يكون خطرا على األشخاص أو  أذلك لمنعكحالة خطر و
 . األمن العاملصفو  ا أو تعكيرالممتلكات
 العاديةت العمل  الوارد ذكرها بالفقرة السابقة تبقى نافذة المفعول خارج أوقاالواجبات إن

 كان ذلك ولو يعتبر هؤالء األعوان مباشرين شرعيا لعملهم كلما دعتهم الحاجة للتدخل يثبح
 باألماكن يلتحقوان أند دعوتهم من قبل رؤسائهم بعخارج أوقات العمل العادية وهم ملزمون 

 .ة العاديالعمل أوقات خارجالمعينة لهم للقيام بوظفتهم ولو كانوا في عطلة أو 
كل حسب اختصاصات وظيفته ،  األمن الداخلي مكلفون بالخصوص بالسهرقوات وأعوان
  من قبل الجميع ومعاينة المخالفات عند االقتضاءالقانونعلى احترام 
طبقا ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائية و أحكام القوانين ،  الضابطة العدلية مهام ويمارس

 :ي ذكرهمأعوان قوات األمن الداخلي اآلت، الخاصة
  ، رتبهمبمختلف الشرطة محافظو -
  ، الشرطةوضباط  األولون رطة الشضباط -
  ، رتبهمبمختلف األمن ضباط -
  ،الشرطة مراكز رؤساء -
  ،الوطني الحرس ضباط -
  ،الوطني صف الحرس ضباط -
  ، الوطنيالحرس مراكز رؤساء -

 
مل أداء اليمين  على أعوان قوات األمن الداخلي حين مباشرتهم للعيجب -6 الفصل      

 :في ذلك محضر جلسة ويحرر المحكمة االبتدائية ذات النظر الترابي رئيسالتالية أمام 
هر على احترام أسن أشرف وأمانة وب المسندة إلى الوظائف العظيم أن أؤدي باهللا قسمأ"

 لم تقع دعوتي إلى ما في كل الظروف على السر المهني حافظأن أالقانون واألنظمة العامة و
 ". الوطنةدافع على حرمأن أ القانونية والشرعيةشاء هذا السر في نطاق إف

 
 الداخلي كل عمل أو قول من شانه أن يحط األمن على أعوان قوات يحجر -7 الفصل
 . السلك أو يخل باألمن العامةمن سمع

 مهما والمساعي بالخصوص أن يتجنبوا التدخالت والوساطات والتأثيرات عليهم ويجب
 . ماديا على الغيرأو تؤدي إلى عمل من شانه أن يكون أو يعتبر ضغطا أدبيا التيعها كان نو
 
 



 

 عقد الزواج التحصيل مسبقا إبراممن الداخلي قبل أل على أعوان قوات ايجب -8الفصل
تم أ به يجب عليهم مدالرخصةتحصيل على هذه للعلى رخصة في ذلك من زير الداخلية و

و نشاطها أو نشاطه أ مهنتهو أل خطيبة أو خطيب ومهنتها اإلرشادات التي تخص هوية ك
 بعد الزواج في مهنة الزوج يحصلالمنجر عنه مداخيل لها أو له و إعالم الوزير بكامل تغيير 

 أو نشاطه
نه أن أن كان هذا النشاط من شإ للزوج العون كتابيا بإيقاف النشاط الصناعي ويؤذن 

  مضراالتباسالعون يمس من سمعة السلك أو يحيط بوظيف ا
 تنبيهتجابة المعني باألمر لهذا اإلذن وذلك في اآلجل المعين بالإس م عدصورة وفي

 وزير الداخلية يتخذ كل اإلجراءات الكفيلة بصيانة مصلحة اإلدارة و إحالة إنفالموجه له 
 للشرطة الوطنية أو مجلس الشرف للحرس الوطني شرافال المجلس االقتصاد علىعندالعون 

جلس شرف للسجون واإلصالح المنصوص عليها م أوو مجلس الشرف للحماية المدنية أ
  الداخلياألمنبالقوانين األساسية الخاص بقوات 

 الجنائية فيما يخص السر المجلة يصرف النظر عن القواعد التي جاءت بهذا -9الفصل
 كل ما يتعلق  بكتمان السر فيملزمن كل عون من أعوان قوات األمن الداخلي إالمهني ف

  وظيفته أو بمناسبة مباشرته ممارسة أثناءباألحداث والمعلومات التي تصل لعلمه 
 للغير لألوراق أو الوثائق التي إحالة سر شفويا أو كتابيا أو اختالس أو إفشاءلها وكل 

 باتا إذا كان مخالفا للتراتيب تحجيراتهم مصالح آو وحدات قوات األمن الداخلي محجر 
 يرفع عنه التحجير أن أو كتمان السر واجب يعفي من أن وال يمكن للعون  .بها العملالجاري 

 .الداخليةالسابق الذكر إال برخصة كتابية من وزير 
 ملزما بكتمان السر والتحجير المنصوص عليهما بالفقرة السابقة طيلة عشرة العون ويبقى

 .صورة من الصور بعد انقطاعه نهائيا عن مباشرة العمل بأية وذلكسنوات 
لقاء محاضرات أو إل يتجنبوا نشر كتابات أو  أن أعوان قوات األمن الداخليعلى يجب

 الصحافة سواء كانت الصحافة المكتوبة أو إلى العموم أو اإلدالء بتصريحات فياخذ الكلمة 
 . والمرئية إال بترخيص مسبق من زير الداخليةالسمعية

داخلي ملزمون باإلقامة بالمكان الذي يباشرون فيه  الاألمن أعوان قوات إن -10 الفصل
 .عملهم 
 إذن استثنائي ومؤقت من وزير الداخلية ال يمكن لهم مغادرة تراب الجمهورية صورة في

 .ريح منهص إذنبدون 
 .من الداخليأل باتا على أعوان قوات اتحجيرا يحجر اإلضراب -11 الفصل
ي أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات  الداخلمنألا ألعوان قوات يمكن -12 الفصل

جتماعي دون غيرها ولهم الحق في إل إلى التعاون اترميصبغة ودادية ورياضية أو ثقافية أو 
  . ذلك وجوبيا أو اختيارياكانأن ينخرطوا في تعاونية سواء 

من الجمعيات والنوادي ضنخراط بترخيص مسبق من وزير الداخلية إل كذلك الهم ويمكن
 .جتماعية والثقافية أو الرياضيةإل التجمعات ذات الصبغة انم غيرها أو

 أو نقابية أوخراط في منظمة ذات صبغة سياسية ن يحجر عليهم تحيجرا باتا اإلانه إال
 . نشاط مماثلأيتعاطي 
 
 



 

 بالليل سواءعوان قوات االمن الداخلي عملهم حسب ضرورة الخدمة أ يباشر 13 الفصل
 . الجمهوريةاو بالنهار او بكامل تراب

 الداخلي إلى قضاء تربصات بالداخل والخارج األمن أعوان قوات يخضع – 14 الفصل
 تمتعهم بالمنح والجرايات التي كانوا يتقاضونها مواصلةكلما دعت مصلحة العمل إلى ذلك مع 

 هاته التربصات نظام ويضبط  المتعلقة بهاته التربصاتالمنحوذلك طيلة فترة التربص وكذلك 
 .مرأب

 ملزمون بتنفيذ مقررات وزير الداخلية المتعلقة الداخلي قوات األمن أعوان -15 الفصل
 تتكفل اإلدارة بتحمل المصاريف الناجمة عن نقل  ، العمللصالح في صورة النقلة  ، وبالنقل

  .االدباش
رة ق كيفية تطبيق أحكام الفبالمالية مشترك من وزيري الداخلية والمكلف قرار ويضبط

 .بقة ساال
خر من قوات األمن آ القيام بعمل غير شاق بسلك قصد إعادة الترتيب تتم -16 الفصل

 الداخلية أو لوزارة أخرى بالنسبة إلى كل عون أصيب لوزارةالداخلي أو بسلك إداري تابع 
ثبت إثرها عدم مقدرته البدنية على مواصلة القيام بعمله السابق  تهلوظيفبجروح أثناء مباشرته 

 لجنة السقوط المنصوص عليها بالقانون األساسي الخاص بكل سلك من استشارةبعد وذلك 
حكام أل الداخلي ويقع عند االقتضاء ترتيب العون في خطته الجديدة طبقا أمنأجهزة قوات 

 . من هذا القانون68 من الفصل خيرةألا ةالفقر
امل إلى مستحقي  به العمل جراية التقاعد الكالجاريح حسب التشريع ن تم-17 الفصل

نه توفى أثناء ممارسته لوظيفته األمنية وذلك أق ق مدإداريالعون الذي ثبت بعد إجراء بحث 
 .توفي في العملالم العون قضاهادون اعتبار األقدمية التي 

 ممارسته أثناء تعرض الكامل دون اعتبار األقدمية في العمل للعون الذي  التقاعد ويمنح
ي أصبح بموجبه غير قادر على القيام بأ نجم عنه سقوط مستمر نيدبجز لوظيفته األمنية إلى ع
  .عمل مهما كان نوعه

 أعوان قوات األمن الداخلي أن يتعاطوا مباشرة أو على يحجر تحجيرا باتا -18 الفصل
 فيما عدا البحوث العلمية -  نوعه كما يحجر عليهمكانبواسطة الغير نشاط تجاريا مهما 

 .جور عليهأ عمل خاص ميأب القيام - واالدبيواالبتكار الفني 
ن تكون لهم مباشرة أو أ تكن وضعيتهم ا أعوان قوات األمن الداخلي مهمعلى ويحجر

خلية او الدابة وزارة ق وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراالغيربواسطة 
خلة ماصة لألعوان  او لها اتصال بهذه الوزارة إذا كانت تلك المصالح الخمعهامتعاقدة 
 . الوظيفيباستقاللهم

 به العمل في خصوص اختيار الزوج الذي ينتفع الجاري مراعاة القانون مع -19 الفصل
جتهم وأبناؤهم الذدين هم ازوأ قوات األمن الداخلي وأعوان يتمتع  ،حسنأجتماعية إمتيازات إب

 من ماامسة والعشرين عا يزاولون تعلمهم حتى سن الخالذينفي كفالتهم وعلى نفقتهم أو 
 أصولهم الذين هم على نفقتهم بحق الفحوص والمعالجة وكذلكعمرهم وهنم على نفقة والديهم 

  . بالمستشفيات المدينة والعسكريةوذلكالمجانية وما ينجر عنها 
 
 بالحق بالمنصوص عليه بالفقرة السابقة أعوان قوات األمن الداخلي المتقاعدون يتمتع كما
 وأرامل او لسبب صحي وأرامل المتوفين من األعوان وهم في حالة مباشرة العمل باألقدمية

  .السابقةرة فقن بالنيالمتقاعدين المذكورين ما لم يتزوجن وكذلك أفراد عائالتهم المبي



 
 الفحوص والمعالجة ما ينجر عنها يتمتع أيضا المنتفعون المنصوص عليهم خصوص وفي
متيازات األخرى التي تمنح بمقتضى القوانين إللفصل بكل ا من هذا االسابقتينبالفقرتين 
 . أو العسكريينوالمدنيينلى موظفي الدولة  إ الجاري بها العمل والتراتيب
 أعوان قوات األمن الداخلي الذين تضررت مالبسهم أو ممتلكاتهم أو يتمتع -20 لفصلا
 جبر بحقية أو من اجل صفتهم  بمناسبة القيام بعمل أمروا به في نطاق الشرعية القانونفقدت

  .دانق أوالضرر عينا 
  أحد أعوان قوات األمن الداخلي ولو كان متربصاوفاة تتكفل اإلدارة عند -21 الفصل

 بجميع مصاريف الدفن وعند االقتضاء ه بعمل أمر به أو بمناسبة مباشرته لوظيفقيامه أثناء
 . عائلة الفقيد نقل الجثمان إلى مكان الدفن المعين من طرفبمصاريف
 ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات العسكرية على المحاكم تحال -22 الفصل

س بأمن الدولة سا جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مواقعةجل أ مناألمن الداخلي طرفا فيها 
 في الطريق العام وبالمحالت العمومية والمؤسسات النظامالداخلي أو الخارجي أو بحفظ 

ستعراضات إلجتماعات العامة والمواكب واإلثر اإ أومومية والخاصة وذلك أثناء الع
 .والمظاهرات والتجمهر

 الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لنفس الهيئة التي ينتمي هذه وفي
عيين  التذلك العون الذي يهمه األمر يقع تعيينهما بقرار من وزير الداخلية الذي يراعي في إليها

 .رتبة ووظيفة العون المظنون فيه أو المتهم
 محاكم الحق العام ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات األمن الداخلي على تحال

و لها عالقة بممارسة وظائفهم وليس أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل أ من فيهاطرفا 
النظام في الطريق العام والمحالت حفظ باس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وال س ملها

 والمواكبجتماعات العامة إلثر اإ والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو العمومية
 مغلقة وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة .ستعراضات والمظاهرات والتجمهرإلوا

  .لمحاكمة عون األمن الداخلي
 أناإلدارية المختصة الراجعة له بالنظر   الداخلية أن يأذن للمصالح يرلوز ويمكن

 بالقيام بالدفاع عن األعوان الذين وقع الداخلياقتضت ذلك مصلحة العمل بأجهزة قوات األمن 
 العسكرية أو لدى المحاكم العدلية في المادة المدنية أو المحاكمتتبعهم في المادة الجزائية لدى 

وظيف أو بمناسبة مباشرتهم له وذلك من جراء  جدت أثناء ممارسة الواقعةجل أالجزائية من 
 .منهم  وان كان خطا فادحا ا أو إهمال أو عدم تنبه أو خطاحتياطقصور أو عدم 

ويمكن لهذه المصالح المختصة تولي الدفاع عن األعوان لدى المحاكم العسكرية أو 
 .المحاكم العدلية أو الجزائية وذلك مباشرة أو عن طريق محام 

 المباشر باألعوان الذي يمكن للوزير أن يقوم به تصالإلا النظر عن صرفب -23 الفصل
نظار رؤسائه عن أن يلفت أ األمن الداخلي الحق في قواتفي كل الظروف والحاالت لعون 

 عن الداخليةقتضاء وزير  اإلن يخاطب في ذلك وعند أ وحالتهطريق التسلسل اإلداري بشان 
 .طريق التسلسل

 
 

 
 
 



 
  الثانيالباب

 نتدابات والتسميات والترقياتإل افي
 

عوان قوات أ يعين في خطة عون من أني شخص أل يمكن ال - )جديد (24 الفصل
 :من الداخليألا

 الموانع المنصوص عليها بمجلة مراعاة لم يكن محرزا عن الجنسية التونسية مع إذا )1
 الجنسية التونسية

  واألخالقالسيرة لم يكون متمتعا بحقوقه المدنية وبحسن إذا )2
  لم يصادق وزير الداخلية على ترشحهإذا )3
 .األقلسنة على ) 20( لم يكن له من العمر عشرون إذا )4
 لممارسة الوظيف ولم يتم التصريح المفروضة لم تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية إذا )5

 1992 لسنة 71 بالقانون عدد عليهاطبيا بخلوه من األمراض السارية المنصوص 
و لم أ إصابة بمرض سرطان أو بمرض عقلي يهأ أو 1992جويلية  27يفالمؤرخ 

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

 تعتمد انتداب أعوان قوات األمن الداخلي عن طريق مناظرات ويتم             
 لجنة قبل ويتم تقييم المؤهالت المهنية للمترحشين من  .هائد أو الملفاتاالختبارات أو الش

 حسب وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين  ،امتحان تعين بقرار من وزير الداخلية
  .الجدارة
 . الداخلية قائمات الناجحين نهائيا في كل مناظرةوزير ويضبط
 .سمية المباشرة المدارس المصادق عليها عن طريق التخريجو وينتدب
نتداب وكذلك كيفية تطبيق إلخرى لاألشروط ال األساسي الخاص بكل سلك النظام ويضبط

 .هذه األحكام
 المتربص هو العون الذي ينتدب الداخلي قوات األمن عون - جديد )مكرر(24 الفصل

 بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه إليهليشغل خطة دائمة بإطارات السلك الذي يرجع 
 المنطبق عليه ويضبط النظام الخاصالشروط المنصوص عليها بالنظام األساسي حسب 

 .األساسي الخاص بكل سلك شروط التربص والترسيم
 التربص بسنتين غير أن هذه المدة تحدد بسنة واحدة بالنسبة إلى المتخرجين مدة وتحدد
 على األقل  تكوين محدثة أو مصادق عليها وكذلك بالنسبة إلى الذين قضوامدرسةمن 

 . الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدينفيسنتين 
 التربص يتم إما ترسيم العون المتربص أو تمديد تربصه لمدة سنة على مدة وبانتهاء

 . إلى رتبته األصلية ويعتبر كأنه لم يغادرها قط وإما رفتهإرجاعهاألكثر و إما 
من ل سابق إعالم وبناء على اقتراح معل الداخلية في كل وقت وبدون لوزير ويمكن

صبح سلوكه أو عمله أ الذي ينتمي إليه العون تقرير إعفاء كل متربص للسلكالمدير العام 
 .غير مرضي

 
 
 



 
 من الرتبة التي تم ترسيمه بها إلى ارتقائه ترقية عون قوات األمن الداخلي في تتمثل  - )جديد (25 الفصل

 : أعوان قوات األمن الداخلي حسب األساليب التالية ترقيةة وتتم الرتبة العليا الموالية مباشر
  
 التي تفتح لفائدة األعوان الذين لهم أقدمية دنيا في المهنيةإما إثر المناظرات الداخلية واالمتحانات *  

 الترقية مباشرة ويتولى النظام األساسي الخاص بكل سلك ضبط هذه األقدمية رتبةالرتبة التي هي دون 
 . الخاصة بهذه المناظرات الداخلية واالمتحانات المهنية وإجراءات تنظيمهاالشروطكذلك و

 تعين بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه امتحان تقييم مؤهالت المترشحين من قبل لجنة ويتم 
 . المتحصل عليهاالنتائجاللجنة ترتيب المترشحين حسب 

 
 لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي المترسمين في نظيمهاتأو إثر النجاح في مراحل تكوين يتم *  

 . مباشرةالترقيةالرتبة التي هي دون رتبة 
 . التكوينبمراحل بأمر كيفية تطبيق األحكام الخاصة وتضبط 

 
 المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية الداخليأو باالختيار من بين أعوان قوات األمن *  

 . بهذه الرتبة يتولى ضبطها النظام األساسي الخاص بكل سلكدنياهم أقدمية مباشرة والذين ل
 باالختيار من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة لكل للترقية وزير الداخلية سنويا قائمة الكفاءة ويضبط 

 . مجلس الشرف للسلك المعنياستشارةسلك بعد  
ته المهنية باعتبار معدل األعداد المهنية التي  لقيمعميقة تقييم جدارة العون بعد القيام بدراسة ويتم 

 السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد قائمة الكفاءة واألقدمية في الرتبة األخيرةتحصل عليها للثالث سنوات 
 المقاييس الخاصة وكذلك المعللة المقدمة من قبل السلطة التي لها حق إعطاء األعداد المهنية واالقتراحات
 .التي يتم ضبطها بالنظام األساسي الخاص بكل سلكبكل سلك و

 . تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقيةالذين قائمة الكفاءة على جميع األعوان وتشتمل 
 المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب ويرتب التسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويكون 

 . في السن التقدمفحسبهم تاألقدمية العامة وإذا تساوت أقدمي
 . على ترتيب التسجيلتحويرات الداخلية كامل الحرية إلدخال لوزير 
 ترقيتهم وتتم التسميات في الرتبة المنجرة عن الترقية ستتم وزير الداخلية قائمة األعوان الذين ويختم 

 . الكفاءة النهائية المنصوص عليها بالفقرة السابقةبقائمةحسب الترتيب الوارد 
 . تسديد شغور طبقا للتراتيب الجاري بها العملمنهاية في الرتبة ال يكون القصد  كل ترقوتحجر 
مع مراعاة . مباشرة التدرج من الدرجة إلى الدرجة الموالية يكون  -  جديد)مكرر (25 الفصل 

 يتم القانون،من هذا ) مكرر (76و) جديد (76 و61و) جديد(50 و)جديد( 42و) رابعا (25أحكام الفصول 
 سلك من أسالك قوات بكلج بصفة آلية حسب المدة المنصوص عليها باألنظمة األساسية الخاصة التدر

 .األمن الداخلي
 درجة توافق المرتب في عون قوات األمن الداخلي المنتفع بترقية يرتب -  جديد)ثالثا (25 الفصل 

 .القديمةاألساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته 
 الترقية عن االمتياز الذي كان سيحصل عليه عون قوات من أنه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية رغي 

 . وضعيته القديمةضمناألمن الداخلي من تدرج عادي 
 األمن الداخلي الخاضعين قوات أن تمنح مكافأة استثنائية ألعوان يمكن - جديد) رابعا (25 الفصل 

 .لهذا القانون
 ترقية إلى رتبة أعلى أو تدرج بدرجة أو عدة درجات شكلالمكافأة االستثنائية في  أن تسند ويمكن 

 : ألعوان قوات األمن الداخلي الذين الحالةأو في شكل منحة جملية تحدد حسب 
  
 . الخدمات اإلدارية والمهنيةنوعيةأنجزوا طريقة عمل ترتب عنها تحسن في *  
 .ادحةفأو قاموا بعمل جنب اإلدارة أضرارا *  
 .مهامهمأو تميزوا بدرجة عالية من اإلتقان في أداء *  
  



 
 . رئيس الجمهوريةقبل هذه المكافأة االستثنائية مباشرة من وتسند 

 
 . معلل وبعد أخذ رأي مجلس الشرف للسلكتقرير باقتراح من وزير الداخلية بناء على أو 
 معلل أن يمنح مكافأة استثنائية في شكل  على تقريربناء إلى ذلك يمكن لوزير الداخلية وباإلضافة 

 : أو عدة درجات ألعوان قوات األمن الداخلي الذين بدرجةترقية إلى رتبة أعلى وتدرج 
 

 .العاميتميزون بشجاعتهم وإخالصهم للصالح *  
 . مباشرتهم لوظيفتهمأثناءأو يصابون بجروح خطيرة أو يتوفاهم األجل *  
  
 أعوان قوات األمن الداخلي المكلفون بخطة لهاط التي يخضع  تضبط بأمر الشرو-26 الفصل 

 المشروطة واألقدمية بها وذلك بالنسبة لكل خطة وظيفية الرتبةوظيفية أو بخطة قيادة وخاصة من حيث 
 للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الداخلية وباألمر الخاص بالتركيز المنظممنصوص عليها باألمر 

 . سلك من أجهزة قوات األمن الداخلي لوحدات كلالترابي
 أعوان وقتيين أو متعاقدين ضمن قوات األمن الداخلي ينتدب يمكن لوزير الداخلية أن -27 الفصل 

ع حد لوظائفهم بالقانون األساسي الخاص بكل سلك من ض وكيفية واالنتدابوعند االقتضاء تضبط شروط 
 . الداخلياألمنأجهزة قوات 

 للجمهورية التونسية التسميات والترقيات التي تهم الرسمي للنشر بالرائد  ال تخضع-28 الفصل 
 .أعوان قوات األمن الداخلي

 
 
 

 الثالث الباب
 المرتبات في

 
 األمن الداخلي يحتوي على الراتب ومختلف المنح قوات جملة المرتب الراجع لعون -29 الفصل 

 . المنح العائليةاالقتضاءواالمتيازات العينية وعند 
 . العينية الراجعة لعون قوات األمن الداخليوالمخصصات بأمر الراتب والمنح الفرعية ويضبط 
 ألعوان قوات األمن الداخلي إذا لم يصدر أمر نوعها يمكن تخويل تعويضات أو منح مهما كان ال 
 .في شأنها

 
 

 الرابع الباب
 العطل في

 
 

موافقة    أو برخصة دون بعطلةداخلي االنتفاع  يمكن ألعوان قوات األمن الال -)جديد (30 الفصل 
 .مسبقة

 
 لالستراحة مدتها خمسة سنوية أعوان قوات األمن الداخلي بعطلة يتمتع  -) جديد (31 الفصل 

 31 جانفي إلى 01 عمل منجز من سنةيوما على األكثر خالصة األجر عن كل ) 45(وأربعون يوما 
 يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة الالزمة الستحقاق لملي الذين ويتمتع أعوان قوات األمن الداخ. ديسمبر

 : خالصة األجر تحتسب كاآلتي لالستراحةالعطلة السنوية بعطلة سنوية 
 

 . عطلة عن كل شهر عمال فعليايوم 3,75*  



 
     تقل عن التيأيام عمال فعليا بالنسبة إلى فترات العمل ) 06( عطلة عن كل ستة يوم 0,75*  
 .شهر

 ضرورة العمل تأجيل العطلة السنوية وذلك لسنة تحتمها لوزير الداخلية أو يقرر ألسباب ويمكن 
 .العطلةواحدة تلي مباشرة سنة استحقاق 

 منه عطال استثنائية مع بطلب لعون قوات األمن الداخلي أن يمنح يمكن  - )جديد (32 الفصل 
  :والرخصراحة حتفاظ بكامل المرتب ودون أن تدخل في عطل االستإلا
 

 . وفي حدود المدة الالزمةالقانون للقيام بأحد الواجبات التي يفرضها -1 
 العطلة االستثنائية إال لمدة شهر على أقصى تقدير هذه ألداء مناسك الحج، وال يمكن أن تمنح -2 

 . الحياة المهنية لعون قوات األمن الداخليخاللطيلة موسم الحج ولمرة واحدة 
 .أيام في السنة) 06 (ستة بواجبات عائلية ملحة وفي حدود  للقيام-3 
 ومدة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون في الداخلي بمناسبة كل والدة لعون قوات األمن -4 

 . تاريخ الوالدةمنأجل ينتهي بموفى عشرة أيام 
 . واحدة من هذا الصنفعطلة الحق في  إال تعطي والدة توأمين أو توائموال 
 وذلك لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي المنتمين دولية بمناسبة استدعاء إلى مباريات رياضية -5 

وتقدر مدة هذه العطلة .  هذه العطلة بطلب من الوزير المكلف بالرياضةوتمنحإلى الفرق الرياضية الوطنية 
 .لالزمة المذكورة باالستدعاء يضاف إليها عند االقتضاء آجال السفر ااأليامبعدد 

 أن ينتفع بإجازة تتراوح مدتها بين أربع وعشرين الداخلي قوات األمن لعون يمكن -33 الفصل 
 . عمل ال تقل عن األسبوعفترةوست وثالثين ساعة بعد قضاء 

 بالعطل المرخص فيها المتعلقة وزير الداخلية في المطالب واالقتراحات يبت  - )جديد (34 الفصل 
 المتمتعين بعطلة سنوية لالستراحة أو الداخلين له أن يأذن ألعوان قوات األمن من جميع األنواع ويمك

 . إلى العمل كلما دعت الضرورة إلى ذلكوالعودةبرخصة بقطع هذه العطلة أو الترخيص 
 الوطنية أو مجلس الشرف للحرس الوطني أو مجلس للشرطة يمثل أمام مجلس الشرف -35 الفصل 

 للسجون واإلصالح عون قوات األمن الداخلي الذي ال يلتحق بمقر الشرفو مجلس الشرف للحماية المدنية أ
 راحة بدون أن يدلي بعذر شرعي في ذلك وتخصم وجوبا من جرايته المدة التي إلجازةعمله بعد قضائه 

 . عن العمل بصفة غير شرعيةفيهاتغيب 
 : لوزير الداخلية منح العطل التالية يمكن  - )جديد (36 الفصل 
  
 : وتشتمل على صحية ألسباب عطل ) 1 
 .أشهر) 06(عطلة المرض العادي لمدة ال تتجاوز ستة *  
     آلماد طويلة من أجل اإلصابة باألمراض المعالجةعطلة المرض طويل األمد الذي يستوجب *  

 . من هذا القانون40 عليها بالفصل المنصوص
 .عطلة الوالدة*  
 .عطلة األمومة*  
 .الرضاعةوراحة *  

 
 عن العمل بسبب اإلحالة على التقاعد العادي ويمكن منح هذه العطلة االنقطاع من أجل عطلة ) 2 

 وثالثة" أ "الصنفأشهر بالنسبة إلى األعوان المنتمين إلى ) 06( األمن الداخلي لمدة أقصاها ستة قواتلعون 
 .المرتبأشهر بالنسبة إلى بقية األعوان مع التمتع بكامل ) 03(
 

 .أشهر) 03( لمدة أقصاها ثالثة مرتبة بدون عطلة) 3 
  
 العادي لمدة ال تتجاوز للمرض منح عون قوات األمن الداخلي عطلة يمكن  - )جديد (37 الفصل 
 تماما على القيام بمهامه بعد تقديمه مطلبا في قادرأشهر خالصة األجر إذا ما اتضح أنه غير ) 06(الستة 



 
 أو مصادقا عليها من طبيب اإلدارة تنص على المدة التي يكون فيها مسلمةة طبية ذلك يكون مصحوبا بشهاد

 . على العمل ولإلدارة الحق في القيام بتفقد عن طريق طبيب اإلدارةقادرالعون غير 
 كل إجراء من شأنه التحقق من أن العطلة الممنوحة ضبط يمكن لإلدارة زيادة على هذا التفقد، كما 

 .يصا للمعالجةللعون مستغلة خص
 مقر عمله بدون استرخاص مسبق من أمر مغادرة يمكن للعون المتحصل على عطلة مرض وال 

 . التي يجب عليه إثباتهااالستعجاليةالوحدة التي ينتمي إليها إال في الحاالت 
 عطلة مرض عادي ال تفوق الستة أشهر أثناء الفترة على يتقاضى العون المتحصل -38 الفصل 
 . من هذا القانون29 جملة مرتبه المنصوص عليه بالفصل يومالثالثمائة وخمسة وستين الواحدة 
 وخمسة وستون يوما على عطل مرض مدتها ثالثمائة الذي تحصل خالل فترة قدرها والعون 

 العطلة األخيرة من العودة إلى عمله يوضع وجوبا أو بطلب منه في انتهاءالجملية ستة أشهر ولم يتمكن عند 
 . أو يحال على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن ممارسة عملهالمباشرةة عدم حال

 من القانون 26 عليها بالفقرة األولى من الفصل المنصوص كان العجز ناتجا عن أحد األسباب وإذا 
  والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية 1959 فيفري 5 المؤرخ في 1959 لسنة 18عدد 

 أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبة مباشرته له فإنه يحتفظ بجملة مرتبه للعون أو عن حادث طرأ والعسكرية
 ذلك على  زيادة قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد لعجز بدني وله الحقيصبحإلى أن 

 التي من هذا لعطلةافي استرجاع أجر الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث، وتعطى 
 بالقانون األساسي الخاص بكل عليهاالنوع من طرف وزير الداخلية بعد أخذ رأي لجنة السقوط المنصوص 

 من القانون 29 األوراق المعددة بالفصل علىسلك وينبغي أن يحتوي الملف الخاص بالعجز البدني المذكور 
 .ر السابق الذك1959 فيفري 5 المؤرخ في 1959 لسنة 18عدد 

 عطلة مرض عقب تمتعه على يمكن لعون قوات األمن الداخلي الحصول ال - )جديد (39 الفصل 
 .السقوطبالعطلة السنوية لالستراحة أو برخصة إال بإذن من لجنة 

 .المرض أنه يمكن أن تعقب العطلة السنوية عطلة غير 
المصابين بالخصوص  ألعوان قوات األمن الداخلي األمد ة تمنح عطلة مرض طويل-40 الفصل 

 من األمراض العقلية أو مرض الشلل أو مرض العيون الخطير مرضبمرض السل أو مرض السرطان أو 
 بها والتي لها انعكاس على نشاط العون مع التمتع بجملة المرتب لمدة أقصاها الشبيهةأو األمراض األخرى 

 ما ثبت أن إذا يرفع إلى خمسة أعوام  أعوام وذلك بعد استشارة لجنة السقوط على أن هذا األجلثالثة
 .المرض كان ناتجا عن ممارسته لوظيفته

 استئناف العمل على إثر انتهائها تنطبق عليه يمكنه المتحصل على هذه العطلة والذي ال والعون 
 . من هذا القانون38 الفصل منأحكام الفقرتين الثانية والثالثة 

 األمد األقدمية، ويقع اعتباره عند الترقية من لطويلا يقطع الوقت المقضي في عطلة المرض ال 
 . في التقاعد واإلعفاء والجراية النسبيةاعتبارهدرجة إلى أخرى كما يقع 

 . هذا الفصل بأمرمن ضبط كيفية تطبيق أحكام الفقرة األولى يقع 
شهران عند  والدة مدتها بعطلة النساء من أعوان قوات األمن الداخلي تنتفع - )جديد (41 الفصل 

 . بين هذه العطلة والعطلة السنوية لالستراحةالجمعاإلدالء بشهادة طبية مع استحقاق كامل المرتب ويمكن 
 قوات األمن الداخلي بطلب منها عطلة أمومة لمدة ال عون نهاية عطلة الوالدة ال يمكن أن تمنح وفي 

 . نصف المرتباستحقاقأشهر مع ) 04(تتجاوز أربعة 
 منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية بطلب يحق لعون قوات األمن الداخلي التمتع كما 

 . ال تقل حصة العمل عن أربع ساعاتأنحصة العمل أو في نهايتها شريطة 
 باألمر راحتان مدة كل واحدة منهما ساعة واحدة للمعنية كان العمل موزعا على حصتين تمنح وإذا 

 شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على نهايتهاصة أو في وذلك في بداية كل ح
 .األقل في اليوم

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



 
 الداخلي وبطلب منهم عطل بدون أجر ومدة هذه األمن يمكن أن تعطي ألعوان قوات -42 الفصل 
 أثناء الفترة الواحدة لثالثمائة وخمسة وستين يوما وال تدخل هذه أشهرال يمكن أن تتجاوز ثالثة العطل 

 . العملية بالنسبة للترقية أو التقاعدالخدمةالعطل في حساب 
 المنصوص عليها بأحكام فصول الباب الرابع لهذا واالمتيازات فيما يخص الحقوق -43 الفصل 

وات األمن الداخلي بكل حق أو امتياز آخر يمنح لموظفي الدولة المدنيين أو  قأعوانالقانون يتمتع أيضا 
 . لهؤالء األعوانبالنسبة بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون أكثر نفعا العسكريين

 
 الخامس الباب

  والزياللباس في
 

 .مول على الدولة وتجهيزه وتسليحه محالداخلي لباس عون قوات األمن -44 الفصل 
 الداخلي الخاضعين للباس الزي أن يرتدوا البدلة المدنية األمن ال يجوز ألعوان قوات -45 الفصل 

 . القانون األساسي الخاص بكل سلكيضبطهاإال في الحاالت التي 
 

 السادس الباب
  أعوان قوات األمن الداخلي والتأديبمسؤولية في

 
 تنص عليها القوانين األساسية الخاصة فإن كل عون التي  بصرف النظر عن األحكام-46 الفصل 

 كانت رتبته أو سلم سلكه مسؤول عن المهام المنوطة بعهدته وعن تنفيذ مهمامن أعوان قوات األمن الداخلي 
 . يتلقاها من رؤسائه في سياق الشرعية القانونيةالتياألوامر 
صلحة من مصالح سلكه أـو وحدة من  مبتسيير عون من أعوان قوات األمن الداخلي كلف وكل 

 عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ رؤسائهوحدات أجهزة قوات األمن الداخلي مسؤول أمام 
 الفردية أو الجماعية التي تحملها مرؤوسوه ال تعفيه من المسؤولية الخاصةالمسؤولية وما يصدره من أوامر 

 . عاتقهعلىالملقاة 
 من المسؤولية عند ضياع األموال أو إتالف األمتعة الداخليعفي عون قوات األمن  ال ي-47 الفصل 

 . القوة القاهرة التي يقع إثباتها بصفة قانونيةحالةالراجعة للدولة إال في 
 الداخلي إال إذا وقعت معاينة الضياع أو األمن يمكن أن تحمل المسؤولية على عون قوات وال 

 .في ذلكاإلتالف بحضوره وسجل محضر 
 يجب إجراء بحث إداري مدقق في خصوص االقتضاء النظر عن تتبع العون عدليا عند وبصرف 

 .الضياع أو اإلتالف
 في أن يحظوا بالحماية ضد ما قد يتعرضون إليه الحق ألعوان قوات األمن الداخلي -48 الفصل 

 .ثلبمن تهديد أو هضم جانب أو شتم أو 
 من التهديدات واالعتداءات مهما كان نوعها التي الداخليقوات األمن  ملزمة بحماية أعوان واإلدارة 

 وظيفتهم وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك ولها في سبيل ممارسةقد يتعرضون لها بمناسبة 
 حق الدعوى المباشرة التي يمكنها ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى ذكرالتحصيل على ما 

 .المدنية لجزائية أو بالقيام بدعوى في جبر الضرر لدى المحكمة  االمحكمة
 بالفقرة السابقة محل المتعدي عليهم في حقوقهم عليها الدولة الملزمة طبقا للشروط المنصوص وتحل 

 . االعتداء المبالغ المدفوعة لهؤالء األعوانأولكي تسترجع من مرتكبي التهديد 
 يرتكبه عون قوات األمن الداخلي أثناء ممارسة فادح  كل خطإ شخصي أو تهاون-49 الفصل 

 لعقاب تأديبي بصرف النظر عند االقتضاء عن العقوبات التي نص يعرضهوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها 
 من هذا 22 ويجوز عند االقتضاء تطبيق الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الجزائيعليها القانون 

 .القانون
 

 من طرف الغير من أجل خطإ غير فادح انجر الداخليبع عون من أعوان قوات األمن  وقع تتوإذا 
 . تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضررأنعن ممارسة الوظيف، يجب على اإلدارة 



 
 . التي انجرت عنها المتتبعات العدليةالوقائع كل الحاالت يجري بحث إداري مدقق حول وفي 
 أن يفوض لإلطارات له حق التأديب إلى وزير الداخلية الذي يمكن جعير - )جديد (50 الفصل 

 . بأمرضبطهاالسامية بالوزارة سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم 
 : ضد أعوان قوات األمن الداخلي على ما يلي تتخذ العقوبات التأديبية التي يمكن أن وتشتمل 

 
 واإليقاف البسيط واإليقاف الشديد والنقلة والتوبيخ عقوبات من الدرجة األولى وهي اإلنذار) أ 

 . واإليقاف الشديد بأمرالبسيطالوجوبية وتحدد مدة اإليقاف 
 

 أو درجتين ولو انجر عن هذا الحط االنخفاض في بدرجةعقوبات من الدرجة الثانية وهي الحط ) ب 
أشهر مع ) 06( لمدة ال تتجاوز ستة  قائمة الكفاءة، والرفت المؤقتمنالرتبة والحط من الرتبة، والحذف 

 . والعزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعدالمرتب،الحرمان من 
 

 معلل ودون استشارة مجلس الشرف الخاص قرار العقوبات من الدرجة األولى بناء على وتتخذ 
 .المجلس ال يمكن اتخاذها إال بعد استشارة هذا فإنهبالسلك، أما العقوبات من الدرجة الثانية 

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

 بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي الشرف عون قوات األمن الداخلي على مجلس ويحال 
تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو إلمضاء  بالوزارة التي لها الساميةلها حق التأديب أو عن اإلطارات 

 . على مجلس الشرفاإلحالةتقارير 
 األفعال المنسوبة إلى العون وعند االقتضاء واضحة تقرير اإلحالة على مجلس الشرف بصفة ويبين 

 .الظروف التي ارتكبت فيها
امي الذي أسند له  حق التأديب، أو اإلطار السلها العقوبات بقرار معلل من السلطة التي وتتخذ 

 العقوبات التأديبية، غير أن عقوبتي الحط من الرتبة والعزل ال إلمضاءتفويض لممارسة السلطة التأديبية أو 
  السلطة التي لها التأديب دون سواهقبلتتخذان إال من 

و مجلس  لدى المجلس األعلى أالتأديبية بمجرد رفع الدعوى  المدان لعون قوات األمن الداخلي- 51 الفصل
 الحجج والوثائق المتعلقة بالتهمة ويمكن أن يسلم جميعالشرف لسلكه حسب الحالة، الحق في االطالع على 

 . في االطالع على ملفه الشخصيالحقنسخة منها وله زيادة على ذلك 
غي على العون أن يصرح ب عن اإلدارة ويننائب هذا االطالع على عين المكان وبمحضر ويكون 
 . عنه بمحض اختيارهتنازل قام بهذا االطالع أو أنه كتابيا بأنه
 أو مجلس الشرف لسلكه مالحظات كتابية أو األعلى لدى المجلس -حسب الحالة- أن يقدم ويمكنه 

 .حضار الشهودإ يختاره للدفاع عنه ولإلدارة أيضا الحق في بشخصشفاهية وأن يحضر شهودا وأن يستعين 
 التفاصيل الالزمة لمختلف هذه العمليات بنفسهلشرف للسلك  المجلس األعلى أو مجلس اويضبط 

 . هذا القانونمن 54 و53وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 
 لها حق التأديب وهو التقرير الذي يتعهد التي بناء على التقرير الكتابي الصادر عن السلطة - 52 الفصل

 الذي ينتمي إليه العون المدان وبناء على  مجلس الشرف للسلكأوبمقتضاه وحسب الحالة، المجلس األعلى 
 للعون من قبل اإلدارة أو المقدمة من قبل العون المعني باألمر والبيانات الشفاهية المقدمةالمالحظات الكتابية 

 قد يتم إجراؤه، يبدي ذيالالمدان وللشخص الذي يتولى الدفاع عنه وللشهود واستنادا كذلك على نتائج البحث 
 اجتناده، األفعال المنسوبة إلى العون المدان حسبمعلال في العقوبة التأديبية التي تستوجبها، المجلس رأيا 

 .الداخليةويحال هذا الرأي فورا على وزير 
 يمكن للمجلس أن يقرر إرجاء إبداء رأيه إلى أن زجرية، صورة تتبع العون المدان أمام محكمة وفي 

عن المحاكم الزجرية المختصة اإلدارة عند ممارستها لسلطتها  الصادر الحكميصدر حكم نهائي وال يقيد 
 .المدنية كانت نتيجة هذا الحكم الذي أصبح نهائيا ال تسحب عن العون المدان حقوقه إذاالتأديبية 

 
 مجلس الشرف لكل جهاز من قوات األمن أو ضبط كيفية تركيب وسير المجلس األعلى ويقع 

 . التأديبية بالقوانين األساسية الخاصةبالدعوى المتعلقة الداخلي وكذلك اإلجراءات األخرى



 
 أو استشارة المجلس األعلى أو مجلس الملف خالفا لألحكام السابقة وبدون االطالع على - 53 الفصل

 قوات األمن الداخلي صدر ضده حكم بات يتضمن منالشرف للسلك حسب الحالة، يقع عزل كل عون 
 منأجلجنحة العصيان أو  عقوبة بالسجن أو األشغال الشاقة خاصةأو جناية عقوبة مهما كانت شدتها من أجل

 وظيفية أو االعتداء على األخالق الحميدة أو تزوير صفة صفة التمتع بمسؤولية أو بقيادة أو ا نتحال إنتحال
 الدولة أو  أو االدعاء بالباطل أو الثلب أو من أجل ارتكاب جنحة ضد أمنمؤتمنالشهادة أو السرقة أو خيانة 

 . مباشرة الوظيف أو بمناسبة القيام بهأثناءجنحة 
 الداخلي سواء كان بإخالله األمن جسيم من طرف عون من قوات إفي صورة ارتكاب خط - 54 الفصل

 عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من حاال يمكن إيقافه فإنهبالواجبات المهنية أو بارتكابه مخالفة للحق العام 
 إن لزم األمر على أن يعلم هذا األخير حاال بذلك وزير الداخلية الذي المباشرذن من رئيسه مرتبه وذلك بإ

 .يتخذ المقرر الالزم
 حالة العون الواقع إيقافه في أجل أربعة الداخلية أن تسوى بصفة نهائية من طرف وزير وينبغي 

انتهاء األشهر األربعة المذكورة  وإذا لم يصدر أي مقرر عند اإليقاف قررأشهر من تارخ إجراء العمل بم
  هذا العون أو لم تسلط عليه أية عقوبة يكون له الحق في قبض كامل مرتبه من جديدقضيةولم يقع البت في 

 وإسترجاع كامل مرتبه الموافق للمدة التي قضاها وهو موقمف عن العمل ويرجع إلى وظيفته من جديد 
 .القانون األساسي الخاص بكل سلك ضبط كيفية تطبيق أحكام هذه الفترة بويقع

 جزائية فال تسوى حالته نهائيا إال بعد أن يصبح الحكم لتتبعات أنه إذا تعرض العون الواقع إيقافه إال 
 قرار المحكمة النهائي تسحب عن العون حقوقه نتيجة المتعهدة باتا وإذا كانت المحكمةأو القرار الصادر عن 

 .عن الوظيف أو السياسية يقع عزله المدنية
الذي كان ينتمي إليه العون الواقع ) حسب الحالة( للمجلس األعلى أو مجلس الشرف للسلك ويمكن 

 العون من هذا القانون أن يقترح إبقاء حق  74 و50 عليه الفصالن نصعزله طبقا للفقرة السابقة وحسبما 
 . بهااالنتفاعفي جراية التقاعد إذا توفرت فيه شروط 

 
 
 

  ثالثال العنوان
  والتحول من سلك إلى أخرالوضعيات  في

 
 

 : الداخلي هي األتية األمن الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها عون قوات - 55 الفصل
 

 المباشرة ،- 
 اإللحاق،- 
 عدم المباشرة ،- 
 هو مرسم برتبة بصفة قانونية ومباشر الذي المباشرة هي وضعية عون قوات األمن الداخلي - 56 الفصل

 العون الذي وقع تعيينه خارج سلكه األصلي للقيام بمأمورية أوفعال لوظائف إحدى الخطط المقابلة لرتبته 
 المؤسساتلمدة مؤقتة قابلة للتجديد بإحدى اإلدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات شبه العمومية أو 

 .الخاصة
منحت له مع استحقاق كامل ) ان نوعهامهما ك (بعطلة في وضعية المباشرة العون المتمتع ويعتبر 

 .األجر أو نصفه
 األساسية الخاصة بأجهزة قوات األمن الداخلي القوانين إلى بعض الخطط التي تضبطها وبالنسبة 

 المرسمات لممارسة وظائفهن نصف الوقت مع اعتبارهن في وضعية اإلناثيمكن أن يعين بها االعوان من 
 .المباشرة

 
 والذي يوضع خارج سلكه األصلي المرسم هو وضعية عون قوات األمن الداخلي  اإللحاق- 57 الفصل

 . بحقوقه في الترقية والتقاعدالتمتعولكنه يبقى تابعا لهذا السلك ويواصل فيه 



 
 من وزير الداخلية يؤخذ باقتراح من مدير السلك بقرار اإللحاق لمدة أقصاها خمسة أعوام ويقرر 

 الذي سيلحق به به العون بالنسبة إلى أجهزة قوات األمن الداخلي أو السلك رالذي ينتمي إليه العون ومدي
 بالنسبة إلى اإلدارات األخرى الخارجة عن وزارة الداخلية أو رئيس الجماعة العمومية المعنيالوزير 
 . أو المؤسسة العمومية أو شبه العموميةالمحلية

د أجنبي أو لدى منظمة دولية أو لدى إدارة  بلبإدارة إلحاق أعوان قوات األمن الداخلي ويمكن 
 .سسة عمومية أو شركة قومية أو شركة مختلطةؤ مأوعمومية أو جماعة عمومية محلية 

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

 وضعهم الضرورة إدارة بلد أجنبي يمكن وفق ما تقتضيه لدىبمهام  ن للقيام ي إلى األعوان المعينوبالنسبة
 مباشرة لدى إدارة البلد إلحاقهمإما تحت تصرف وزارة الشؤون الخارجية أو وكالة التعاون الفني أو 

حكام المنطبقة على االعوان العاملين األ االجتماعية بالتغطيةاألجنبي وفي هذه الحالة تنطبق عليهم فيما يتعلق 
 .الفنيفي نطاق التعاون 

 .بسلكهم كل الحاالت يبقى االعوان مرتبطين وفي 
 بسلك ما من هذه األجهزة بقرار من وجوبا ضمن قوات األمن الداخلي يمكن أن يقع اإللحاق - 58 الفصل

ات  مرة واحدة أو بطلب من العون المعني باألمر لمدة خمس سنوللتجديدوزير الداخلية لمدة سنة واحدة قابلة 
 .قابلة للتجديد 

 . المعني باألمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديدالعون هذه االجهزة يقرر اإللحاق بطلب من وخارج 
 بطلب من المعني باألمر لمدة عام واحد قابلة الداخلي أن يقرر اإللحاق خارج قوات األمن ويمكن 

يدمج بسلك اإلدارة العمومية أو الجماعة  أو العون إلى سلكه األصلي يرجعللتجديد مرة واحدة وبانقضائها 
 . أو المؤسسة التي ألحق بهاالمحليةالعمومية 
 باإلدارات أو المؤسسات التابعة للحكومات الداخلي أنه ال يمكن إدماج عون قوات األمن غير 

ة للتجديد مرة  ألحق بها وبانقراض مدة اإللحاق المحددة بعام واحد قابلالتياألجنبية أو لدى المنظمة الدولية 
 . وجوبا إرجاع عون قوات األمن الداخلي إلى سلكه األصلييقعواحدة 

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

لية يؤخذ باقتراح من  قرار من وزير الداخبمقتضى قوات األمن الداخلي يوضع حد لإللحاق ضمن 
حق به وخارج أجهزة قوات األمن الداخلي يوضع حد أل الذي السلكمدير السلك األصلي للعون أو مدير 

 وزير الداخلية بناء على اقتراح الوزير المعني أو رئيس الجماعة العمومية منلإللحاق بمقتضى قرار 
 بنفس لإللحاقذي يهمه األمر كما يمكن وضع حد  المؤسسة العمومية أو المؤسسة شبه العمومية الأوالمحلية 

 بالنسبة إلى العون الذي وقع الخارجيةالطريقة بناء على طلب العون المعني أو باقتراح من وزير الشؤون 
 . المنظمات الدوليةأوإلحاقه للقيام بمهام لدى الحكومات األجنبية 

 تعويضه في خطته خاضعا للقانون نيمك يبقى عون قوات األمن الداخلي الملحق الذي - 59 الفصل
 مجموع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها ايضااألساسي الخاص بسلكه االصلي إال انه ينسحب عليه 

 .ديبأ التإلى بالنسبةبسبب إلحاقه وكذلك الشان 
 القانون االساسي الخاص لسلكه االصلي وذلك عليهاعداد حسب الشروط التي ينص أل له اوتعطى 

خر الذي يهمه األمر أو من قبل رئيس الجماعة العمومية اآل الوزيرمن قبل وزير الشؤون الخارجية أو 
 . بها العونألحق التي المؤسسةالمحلية أو رئيس 

 الداخلي وجوبا إلى سلكه األصلي ويعين األمن عندما يقع وضع حد لإللحاق يرجع عون قوات - 60 الفصل
 .لوية التعيين في الخطة التي كان يشغلها قبل إلحاقهأو وله السلكفي هذا من جديد في خطة تناسب رتبته 

 االصلي يمكن إرجاعه إلى هذا السلك بصفة زائدة سلكه لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في وإذا 
 . شغور بالرتبة المعنية باألمر أول هذه الزيادة عند حدوثاستنفادعلى العدد المحدد على أن يقع 

 
 قوات االامن الداخلي قصد استنفاد الزيادة في أجهزة منتعديل قانون اإلطار الخاص بكل سلك  ويقع 

 إللحاقهم وإن كان ذلك بإحداث خطط إضافية وتقدر التكاليف حدعدد األعوان الحاصلة بموجب وضع 
 .ول ميزانية مقبلة تخصص لوزارة الداخليةبأ االستنفادالمالية المنجرة عن هذا 



 
 قوات االمن الداخلي المرسم عند إحالته عون عدم المباشرة هي الوضعية التي يكون عليها - 61 الفصل

 . السلكلهذانه يبقى تابعا أخارج سلكه االصلي مع 
 بقرار من وزير الداخلية ويقع إقرار المباشرة عون قوات االمن الداخلي في حالة عدم ويوضع 

 .لعون من ابطلبوضعية عدم المباشرة سواء وجوبا او 
صلي في التاريخ الذي اصبحت فيه األ في سلكه المكتسبة عون قوات االمن الداخلي بحقوقه فظتويح 

 . المفعولنافذةاإلحالة على عدم المباشرة 
ي لجنة السقوط أخذ رأسباب صحية وبعد أل إال ال تقرر اإلحالة الوجوبية على عدم المباشرة - 62 الفصل

 بكل سلك وذلك عندما يكون عون قوات األمن الداخلي الخاصون االساسي المختصة المنصوص عليها بالقان
 عند انتهاء عطلة مرض عادي او عطلة مرض طويلة االمد ومدة اإلحالة عمله يستأنف أنغير قادر على 
 ان يجب ال يمكن ان تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين ولنفس المدة وعند انتهائها المباشرةالوجوبية عدم 

 :ن العون يكو
 

 هذا الرجوع يتوقف على اإلدالء بشهادة طبية أن المالحظةجع لسلكه االصلي مع أر قد أنه إما - أ 
 . تسمح له باستئناف مهامه دون خشية ضررحالةتثبت أن المعني باالمر في 

  أحيل على التقاعدأو -ب 
والتي يمكنها في حق العون إما  انتهاء العام الثالث عند أحيل وجوبا على لجنة السقوط المذكورة -ج 

 إعادة ترتيبه بسلك آخر لقوات األمن الداخلي أو بسلك إداي تابع لوزارة وإمااقتراح دعوته لمباشرة العمل 
 .ير شاق وإما اقتراح إحالته على التقاعدغ وذلك قصد القيام بعمل الداخلية
 وضعوات األمن الداخلي الذي   القانون عون قهذا من 29 بمرتبه المنصوص عليه بالفصل ويتمتع 

 . ثالث سنواتأقصاهاوجوبا في حالة عدم المباشرة ألسباب صحية تمنعه من ممارسة وظيفه ولمدة 
 على القيام بأي عمل والمحال على التقاعد قادر العون الذي أصبح غير -  حسب الحالة- ويتمتع 

السقوط بجراية التقاعد واإليراد حسب الشروط  على اقتراح لجنة بناءبمقتضى قرار من وزير الداخلية متخذ 
 التقاعد واإليراد الممنوحة لموظفي  والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بجراياتبالقوانينالمنصوص عليها 

 5 المؤرخ في 59 لسنة 18 بها بالخصوص أحكام القانون عدد جاءت المدنيين أو العسكريين والتي الدولة
 . له بالنصوص المواليةنقيحهت حسبما وقع 1959فيفري 
 وأحكام 61 الفقرة الثالثة من الفصل بأحكام فيما يخص الحقوق واالمتيازات المنصوص عليها - 63 الفصل

 الوجوبية يتمتع أيضا أعوان قوات األمن الداخلي المباشرة في شأن وضعية عدم  القانون من هذا62الفصل 
المدنيين أو العسكرين بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها  الدولة لموظفيبكل حق أو امتياز آخر يمنح 

 . يكون أكثر نفعا بالنسبة لهؤالء األعوانوالذيالعمل 
 : الداخلي في إحالته على عدم المباشرة إال األمن ال يمكن أن يستجاب لطلب عون قوات - )جديد (64 الفصل

 
 أحد حادث أو مرض خطير أصاب قرينه أو  سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة من أجللمدة -1 

 .أصوله أو فروعه
 

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

 
 من الداخلي ال تتجاوز سنتين يمكن تجديدها مرتين لتمكين المرأة المنتمية لقوات األمن لمدة -3 

 . تتطلب عناية مستمرةبعاهات من عمرهم أو مصابين سادسة أو عدة أطفال لم يبلغوا الالقيام بتربية طفل
 

 منه وبقرار من الوزير األول على بطلب يمكن إحالة عون قوات األمن الداخلي -  جديد)مكرر (64 الفصل
الموظف قد نقل  اقتضت الحاجة ذلك وعندما يكون قرينه كلماعدم المباشرة الخاصة ولمدة سنة قابلة للتجديد 

وفي وضعية عدم المباشرة الخاصة يفقد عون قوات .  دعي للعمل بالخارجأوللعمل داخل تراب الجمهورية 
 . بالمرتب ويحتفظ بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعدالتمتعاألمن الداخلي 



 
مقتضى الفصل ألسباب صحية وب (المباشرة العون الذي وضع وجوبا في حالة عدم على ينبغي - 65 الفصل

 في وضعية  للعمل لمباشرة العمل بسلكه ويتم وجوبا إرجاعهأن يلتمس إرجاعه)  من هذا القانون62
 إذا ما المباشرة في سلكه األصلي وبالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما قبل وضعه في حالة عدم المباشرة

 . من هذا القانون62 للقصل )-أ-الجزء (توفر فيه الشرط المنصوص عليه بأحكام الفقرة األولى 
 بطلب منه في حالة عدم المباشرة أن يطلب وضع  الذي على عون قوات األمن الداخلييجب 
 رسالة مضمونة بواسطة إلى الوظيفة شهرين على األقل قبل انتهاء مدة اإلحالة على عدم المباشرة إرجاعه
 .الوصول
ذا العون أن يرجع إلى سلكه األصلي ولو بصفة  لهيحق انتهاء مدة اإلحالة على عدم المباشرة وعند 

 . حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليها المعني باألمرعندزائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة 
 فإنه يعتبر قد قطع كل صلة  ، ا لمذكور أعالهاألجل لم يطلب العون إرجاعه إلى الوظيفة في وإذا 

 .بقوات األمن الداخلي
 يرفض عند إرجاعه لسلكه األصلي الخطة التي والذيي وضع في حالة عد المباشرة  العون الذإن 

 قائمة أعوان سلكه وذلك عن طريق اإلعفاء وبعد أخذ رأي ا منيعين فيها يمكن التشطيب على اسمه 
 . ذي النظرالشرفلمجلس األعلى أو مجلس 

بحاث الالزمة للتحقق من أن نشاط  األبإجراء يمكن لوزير الداخلية أن يأذن في كل وقت - 66 الفصل
 وضع من أجلها في حالة عدم المباشرة ويتحتم إجراء تلك التيالعون المعني باألمر يوافق فعال األسباب 

 . األقلعلىاألبحاث مرتين في السنة 
 من هذا 62 بمقتضى أحكام الفصل المتخذة الوقت المقضى في وضعية عدم المباشرة الوجوبية - 67 الفصل
 والتي ال تفوق مدتها ثالث سنوات يعتبر بالنسبة إلى العون صحيةنون وبقرار من وزير الداخلية ألسباب القا

 . التقاعد فحسبحيثلالنتفاع بحقوقه من 
 من هذا القانون بمقتضى قرار من وزير 64 الفصل بأحكام وضعية عدم المباشرة المتخذة عمال إن 

 ال تخول له االنتفاع بمرتبه وبحقوقه من حيث الترقية والتقاعد  باألمرالمعنيالداخلية وبطلب من العون 
 . إلى المدة التي قضاها في تلك الوضعيةبالنسبةوذلك 
 من هذا القانون فإن أعوان قوات 60 إلى 57 من بقطع النظر عن اإللحاق الوارد بالفصول - 68 الفصل

ى سلك آخر من أجهزة قوات األمن الداخلي  إليه إلينتموناألمن الداخلي يمكن تحويلهم من السلك الذي 
 . العملضرورةبطلب منهم أو إذا اقتضت ذلك 

 . استشارة المديرين المعنيين باألمربعد التحول بمقتضى قرار من وزير اداخلية ويقع 
 سلك آخر حسب ضرورة العمل أو بطلب منه برتبة ودرجة إلى ترتيب العون الذي تم تحويله من سلك ويعاد 

 . األصليسلكهين لرتبته ودرجته في متساوي
 
 
 

  الرابع العنوان
  عن مباشرة العملنهائيا االنقطاع

 
 عنه فقدان صفة عون من أعوان الدولة ينجر إن االنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي - 69 الفصل

 :يكون ناتجا عن 
 االستقالة المقبولة بصفة نهائية-1 
 اإلعفاء-2 
 العزل-3 
 لة على التقاعداإلحا-4 

 
 عن عزمه الصريح وغير المشروط على العون ال تقع االستقالة إال بطلب كتابي يعبر فيه - 70 الفصل

 . نهائيةبصفةمغادرة عمله ضمن قوات األمن الداخلي وذلك 



 
 الداخلية الذي يبت في الموضوع في أجل أقصاه وزير يكون لها مفعول إال إذا قبلت من طرف وال 

 االستقالة مع ضبط تاريخ بداية االنقطاع النهائي عن مباشرة عرض ابتداء من تاريخ وصول ثالثة أشهر
 .العمل

 قبل التاريخ المحدد بداية االنقطاع النهائي العمل قوات اآلمن الداخلي الذي ينقطع عن وعون 
 . الثانيةالدرجةيتعرض إلى عقوبة تأديبية من 

 ال يمنع، عند االقتضاء، من القيام بالدعوى وهو ال رجوع فيها  قبول االستقالة يجعلها باتة- 71 الفصل
 . إال بعد هذا القبولاإلدارةالتأديبية بسبب أفعال لم تكتشفها 

 المعني أن يرفع أمره إلى مجلس الشرف لسلكه الذي يبدي للعون رفض وزير الداخلية االستقالة يمكن وإذا
 .طة التي لها حق التسمية ويحيله على السلالموضوعحاال رأيا معلال في 

 : بسلكه يجري في شأنه ما يأتي وظيفته إن العون الذي يبدو منه قصور في ممارسة - 72 الفصل
 لها  وتقع تسوية حالته بنفس رتبته أو برتبة مماثلةالداخلييحول إلى سلك آخر من أجهزة قوات األمن - 
 أو النسبية إذا توفرت فيه الشروط الالزمة  الكاملةالتقاعدأو يحال على التقاعد مع تمتعه بمنحة - 

 باألقدمية، أو تقع إعادة ترتيبه حسب مؤهالته في رتبة أدنى مع تسوية الجرايتينالستحقاق إحدى هاتين 
 الالزمة الستحقاق الشروط بسلكه أو بسلك آخر من أجهزة قوات األمن الداخلي وذلك إذا لم تتوفر فيه حالته

 .و النسبيةمنحة التقاعد الكاملة أ
 .أو يقع إعفاؤه- 
 الداخلية بعد استشارة مجلس الشرف الذي وزير القرار في جميع هاته الحاالت من طرف ويتخذ 

 . الدرجة الثانيةمن بالعقوبات التأديبية يتعلقيبدي رأيه في الموضوع كما لو كان األمر 
 

لي الشهري عن كل سنة قضيت  تساوي المرتب الجمإعفاء صورة اإلعفاء يتمتع العون بغرامة وفي 
 . الغرامة مرتب ستة أشهرهذهفي العمل الفعلي وبدون أن تفوق 

 يمكن النسبي أو االستقالة للتقاعد   طلبهبسببعون قوات األمن الداخلي الذي ينقطع عن العمل - 73 الفصل
عت إلى ذلك مصلحة  إذا دثناء مدة الخمس سنوات التي تتلو تاريخ إنقطاعه عن العمل إرجاعه إلى العمأل

 .الخدمة ولم يرفض العون المعني هذا
 والدرجة اللتين تحصل عليهما عند انقطاعه عن الرتبة هذه الصورة، يرتب العون المعني بنفس وفي 
 .العمل

 أو  التدرج العادي و في حساب األقدمية للترقية العمل تدخل مدة االنقطاع عن ال هذه الحالة وفي 
 .اعد منحة التقةفي تصفي
 بحق التمتع بمنحة التقاعد سواء كانت كاملة االحتفاظ العزل هو الرفت النهائي عن العمل مع - 74 الفصل

 .أو نسبية أو الحرمان منها
 التونسية أو حقوقه المدنية أو السياسية يقع الجنسية عون من أعوان قوات األمن الداخلي فقد كل 

 .عزله عن العمل وجوبا
 عند انقطاعهم نهائيا عن العمل الفعلي المرسمين هو حالة أعوان قوات األمن الداخلي  التقاعد- 75 الفصل

 التي نصت عليها أحكام هذا القانون ط أو نسبية وذلك حسب الشروكاملةنحة التقاعد سواء كانت بموتمتعهم 
 التقاعدات  والمتعلق بضبط نظام جراي1959 فيفري 05 المؤرخ في 1959 لسنة 18 عدد القانونأو أحكام 

 . بها العسكريونيتمتعالمدنية والعسكرية وخاصة منها األحكام المتعلقة بنظام منحة التقاعد التي 
 قوات األمن الداخلي، سن التمتع بجراية أجهزة القوانين األساسية الخاصة بكل سلك من تضبط 

 . األعوان التابعين لهذه القواتأصنافالتقاعد وذلك بالنسبة إلى كل صنف من 
 
 
 

 
 

 لعنوان الخامسا
 متياز واألوسمة والصفة الشرفيةإلمكافآت ا



 
 

تمنح ألعوان قوات األمن الداخلي الذين يمتازون بالشجاعة واإلخالص للصالح العام  - )جديد (76الفصل 
 :التالية مكافآت االمتياز 

 معلقة شرف،* 
 شهادة رضا،* 
 رسالة تشجيع،*  
 .رسالة استحسان*  
ة األساسية الخاصة بكل سلك السلطة التي لها حق منح مكافآت االمتياز كما تحدد وتضبط األنظم 

 .االمتيازات المنجرة عن كل مكافآة
يمنح وسام الشرف لقوات األمن الداخلي لألعوان وفق الشروط  -  جديد)مكرر (76الفصل  

علق بإصدار مجلة  المت1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 لسنة 80المنصوص عليها بالقانون عدد 
 .1998 ماي 11 المؤرخ في 1998 لسنة 31األوسمة المنقح بالقانون عدد 

متيازات المنجرة عن إلويحدد النظام األساسي الخاص بكل سلك من أسالك قوات األمن الداخلي ا 
 .منح هذا الوسام

قطع نهائيا عن يمكن أن تسند بأمر لعون قوات األمن الداخلي الذي ان -  جديد)ثالثا (76الفصل  
مباشرة مهامه والذي قضى خمسة وعشرين عاما على األقل في الخدمة المدنية الفعلية الصفة الشرفية في 
الرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه، وبنفس شرط األقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح 

 .لك معين دون أن يغادر اإلدارة نهائياالصفة الشرفية للعون الذي قد ينفصل عن االنتماء إلى س
 .وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للعون الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة 
ويحرم من االنتفاع بالصفة الشرفية العون الذي وقع عزله أو إعفاؤه لقصوره المهني أو بموجب  

 .عقوبة تأديبية
 التي تنسحب على أعوان قوات األمن الداخلي والمخالفة لهذا تلغى جميع األحكام - 77الفصل  

القانون، تبقى نافذة المفعول أحكام القوانين األساسية الخاصة التي ال تخالف هذا القانون والجاري بها العمل 
 12 المؤرخ في 1972 لسنة 230األمر عدد (في تاريخ صدوره والتي تنطبق على أعوان الشرطة الوطنية 

 ). حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له1972جويلية 
 حسبما 1972 ديسمبر 21 المؤرخ في 1972 لسنة 406األمر عدد (وعلى أعوان الحرس الوطني  

 المؤرخ في 1975 لسنة 250األمر عدد (وعلى أعوان الحماية المدنية ) وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له
 ماي 19 المؤرخ في 1973 لسنة 220األمر عدد (صالح وعلى أعوان السجون واإل) 1975 أفريل 25

 نوفمبر 30 المؤرخ في 1976 لسنة 1021 حسبما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له، واألمر عدد 1973
وذلك حتى صدور األوامر المتعلقة بالقوانين األساسية الخاصة بأعوان الشرطة الوطنية وأعوان ) 1976

المدنية وأعوان السجون واإلصالح وهي القوانين األساسية المنصوص الحرس الوطني وأعوان الحماية 
 .24 و8 و4عليها بهذا القانون وخاصة بفصوله 

 باستثناء األحكام المتعلقة 1982 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي - 78الفصل 
 .صدور هذا القانونباإلجراءات الجزائية والتأديبية التي تدخل حيز التطبيق بداية من 

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

 1982 أوت 6وصدر بقصر صقانس في       
 رئيس الجمهورية التونسية       
       الحبيب بورقيبة       

 


