
يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك الحماية  6001أفريل  61مؤرخ في  6001لسنة  6611أمر عدد  
 المدنية

 إن الرئيس الجمهورية

 باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

سي العام لقوات األمن الداخلي، القانون األسا المتعلق بضبط 2891أوت  6المؤرخ في  2891لسنة  07االطالع على القانون عدد  بعد
 منه، 4، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 1777جوان  21المؤرخ في  1777لسنة  58 المنقح والمتمم بالقانون عدد

منه  06وخاصة الفصل  2894المتعلق بقانون المالية لتصرف  2891سبتمبر  17المؤرخ في  2891لسنة  221وعلى القانون عدد 
 مدرسة األركان، المتعلق بإحداث

 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد 1985 مارس 1المؤرخ في  2891لسنة  21وعلى القانون عدد 
 الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 علق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،المت 2881ديسمبر  10المؤرخ في  2881لسنة  212وعلى القانون عدد 

لسنة  12، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 2880لسنة  97مجلة األوسمة الصادرة بالقانون عدد  وعلى
 ،2889ماي  22المؤرخ في  2889

 علق بالتربية والتعليم المدرسي،المت 1771جويلية  11المؤرخ في  1771لسنة  97وعلى القانون التوجيهي عدد 

 2414وزارة الداخلية، المنقح باألمر عدد  المتعلق بضبط مشموالت 2801ماي  17المؤرخ في  2801لسنة  141األمر عدد  وعلى
 ،1772جوان  21المؤرخ في  1772لسنة 

الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى  األساسي المتعلق بضبط النظام 2894أفريل  17المؤرخ في  2894لسنة  011األمر عدد  وعلى
 ،1771نوفمبر  22المؤرخ في  1771لسنة  1840تممته وخاصة األمر عدد  جميع النصوص التي نقحته أو

الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بالتنظيم 2882المؤرخ في غرة أفريل  2882لسنة  141األمر عدد  وعلى
 ،1774أكتوبر  4المؤرخ في  1774لسنة  1111األمر عدد  وخاصةنقحته أو تممته 

للديوان الوطني للحماية المدنية  المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي 2884مارس  21المؤرخ في  2884لسنة  568 وعلى األمر عدد
 وبضبط طرق تسييره،

وكذلك شروط تنظير شهادات  سلم الوظائف الوطنيالمتعلق بضبط  2884جوان  17المؤرخ في  2884لسنة  1397 وعلى األمر عدد
 ومؤهالت التكوين المهني األساسي المستمر،

العامة إلسناد العدد المهني وعدد منحة  المتعلق بضبط الشروط 2884أوت  21المؤرخ في  2884لسنة  2076األمر عدد  وعلى
 2796المنقح والمتمم باألمر عدد  العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة

 2881جوان  28المؤرخ في  2881لسنة 

 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين، 2886مارس  11المؤرخ في  2886لسنة  128وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط المرتب األساسي للعسكريين وقوات األمن الداخلي، 2880 سبتمبر 29المؤرخ في  2880لسنة  217وعلى األمر عدد 

تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة  المتعلق بضبط األصناف التي 2888جانفي  4المؤرخ في  2888لسنة  21األمر عدد  وعلى
 .1771نوفمبر  22المؤرخ  1771لسنة  1119اإلدارية المنقح والمتمم باألمر عدد  والجماعات العمومية ذات الصبغة

المدرسة العليا لقوات األمن الداخلي وضبط  المتعلق بإحداث 2888أكتوبر  10المؤرخ في  2888لسنة  1192األمر عدد  وعلى
 مهامها وتنظيمها اإلداري والمالي،

 ان الوطني للحماية المدنية،المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديو 2888سبتمبر  21المؤرخ في  2888لسنة  1719وعلى األمر عدد 

الوزير المكلف بالداخلية لسلطته أو حق  المتعلق بضبط شروط تفويض 1772أوت  0المؤرخ في  1772لسنة  2088األمر عدد  وعلى
 اإلمضاء في المادة التأديبية،



ي العسكري تسّمى "المدرسة للتعليم العال المتعلق بإحداث مؤسسة 1771أفريل  18المؤرخ في  1771لسنة  2776األمر عدد  وعلى
 ،"الحربية العليا

العام المنظم لمراحل التكوين األساسي  والمتعلق بضبط اإلطار 1771نوفمبر  4المؤرخ في  1771لسنة  1161األمر عدد  وعلى
 ،العسكري للضباط بمؤسسات التعليم العالي

 وعلى رأي وزير المالية،

 ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :الي نصهيصدر األمر الت

 ام عامةـــأحك – اب األولـــالب

 .ـ يضبط هذا األمر النظام األساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية الفصل األول

 .ـ يمثل سلك الحماية المدنية هيئة تدخل لحماية ونجدة األفراد وممتلكاتهم 6الفصل 

نجدة األفراد وحماية الممتلكات من مختلف الحوادث  تي تستوجبهامكلف، في كامل تراب الجمهورية، بجميع المهمات والتدخالت ال وهو
 .وبسالمة المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها والفواجع والكوارث،

سات الحماية المدنية وأن يحددوا ألصحاب المؤس سلك الحماية المدنية، طبقا للتشريع النافذ، أن يعاينوا كل مخالفة لقواعد وألعوان
تلك المنشآت والمؤسسات، وأن  المالئمة الواجب اتخاذها لتالفي أخطار الحوادث والتلّوث التي تهدد سالمة والمنشآت المعنية اإلجراءات
 والدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالجوانب الوقائية واالختياريةيقدموا لهم الخدمات التكوينية 

والنجدة، وفي تنفيذ سياسة الدولة في مجال  الرامية إلى تحسيس األفراد إلى الوقاية والحمايةمختلف البرامج واألنشطة  ويساهمون في
 .المدنية وتقديم المساعدة الفنية وإسداء الخدمات خارج تراب الجمهورية التعاون الدولي في ميدان الحماية

 :ـ يتكّون سلك الحماية المدنية من الهيئات التالية 1الفصل 

  ،وتتكّون من الضباط السامين والضباط األعوان،هيئة الضباط 

 ،هيئة ضباط الصف 

 هيئة الرقباء. 

توزع الرتب المنتمية إلى الهيئات المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل حسب األصناف واألصناف الفرعية المبينة بالجدول 
 :1التالي

 األصناف الرتب الهيئة
األصناف 

 الفرعية

 هيئة الضباط

 ط السامونالضبا

 2أ أ عميد
 2أ أ عقيد

 2أ أ مقدم

 2أ أ رائد

 الضباط األعوان

 1أ أ نقيب

 1أ أ مالزم أول
 1أ أ مالزم

هيئة ضباط 
 الصف

 ضباط الصف

 ب       وكيل أول

 ب       وكيل

 ج       عريف أول
 ج       عريف

 الرقباء هيئة الرقباء
 د        رقيب أول

 د        رقيب
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بمقتضى األمر عدد  عريفبرتبة حرس الوطني والحماية المدنية لك التم ترتيب األعوان المنتمين إلى رتبة رقيب من الصنف األعلى بالنسبة إلى س  
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 :2من هذا األمر على الدرجات التالية 1ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان الحماية المدنية المنصوص عليها بالفصل  1الفصل 

 الدرجـــــات الـــرتب

 26 عميد

 20 عقيد

 17 مقدم

 12 رائد

 11 نقيب

 11 مالزم أول

 11 مالزم

 17 وميل أول

 11 وكيل

 17 عريف أول

 11 عريف

 11 رقيب أول

 11 رقيب

، وبسنتين بالنسبة إلى 4و 1و 1بالنسبة إلى الدرجات  ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها لالرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة، 5 الفصل
 .بسنتين بالنسبة إلى الرتب غير المفتوحة للمترشحين الخارجيين ضبطت مدة التدرج بقية الدرجات، غير أنه

ـ يسند إلى األعوان الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين مستمر، وفق أحكام تضبط بأمر، تدرج في حدود درجتين في األقدمية  1فصل ال
 .برتبتهم

األصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة  ـ يرتب العون، المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي 7 الفصل
 .السابقة

 . يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن االمتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقةال

واالمتحانات  باالختبارات أو بالشهائد أو بالملفات، ـ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالداخلية شروط وكيفية إجراء المناظرات 8 الفصل
 .بالداخلية ناظرات واالمتحانات المهنية ويعين أعضاء لجانها بقرار من الوزير المكلفالم المهنية. وتفتح

 العام لقوات األمن الداخلي، ال يمكن ألي شخص أن ينتدب بهيئات أعوان من القانون األساسي 14ـ مع مراعاة أحكام الفصل  9الفصل 
 :الحماية المدنية

 ت النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب إذا لم يتضح بعد الفحوص الطبية واالختبارا
 الجمهورية،

 ( على األقل للعينين قبل إصالح النظر 21/17إذا لم يتضـح أن جملـة حدة بصره تبلغ خمسة عشر من عشرين )
 بالنظارات،

 ( على األقل بالنسبة2707إذا لم يبلغ طول القامة مترا وسبعين صنتمترا )لذكور ومترا وخمسة وستين صنتمترا إلى ا م
 .اإلناث م( على األقل بالنسبة إلى2761)

السن القصوى المحددة لالنتداب بكل رتبة، في حدود سنة واحدة، ومن  ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية االستثناء من شرط 60الفصل 
 .خاصة ألشخاص أدوا خدمات جليلة للوطن ة لحاالتصم(، حسب حاجة اإلدارة أو مراعا 1القامة، في حدود خمسة صنتمترات ) شرط

الوطني، باستثناء من شرط  الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع يتمتع المترشحون، الذين أدوا
التكوين  ناظرات القبول بمراحليتم اعتبار هذه الشهادة ضمن مقاييس المشاركة في م السن القصوى لالنتداب، في حدود سنة واحدة. كما

 ".األساسي، وتعتبر أيضا ضمن هذه المقاييس رخصة السياقة من الصنف "ب

 :ـ يخضع أعوان سلك الحماية المدنية لتربص حددت مدته كما يلي 66الفصل 

 :سنة واحدة . أ

 أو مصادق عليها من والتنمية المحلية  بالنسبة إلى األعوان المتخرجين من مدرسة تكوين تابعة لوزارة الداخلية
 والمنتدبين عن طريق التسمية المباشرة، قبل الوزير المكلف بالداخلية

                                                
2
األمر عدد بمقتضى  عريفبرتبة حرس الوطني والحماية المدنية لك الرقيب من الصنف األعلى بالنسبة إلى ستم ترتيب األعوان المنتمين إلى رتبة   
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  بالنسبة إلى األعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على األقل بصفة
 عون وقتي أو عون متعاقد.

 :سنتان . ب

 مرحلة تكوين أو إثر المشاركة بنجاح  ى رتبة أعلى، إما إثر متابعةبالنسبة إلى األعوان الذين تمت ترقيتهم إل
 مهني بنجاح، في مناظرة داخلية أو اجتياز امتحان

 .بالنسبة إلى األعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق االختيار 

أو تمديد تربصهم لمدة سنة على األكثر األعوان المتربصين  مدة التربص المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل يتم إما ترسيم بانتهاء
 .إذا كانوا غير تابعين للسلك رتبتهم األصلية، ويعتبرون في هذه الحالة كأنهم لم يغادروها قط، وإما رفتهم وإما إرجاعهم إلى

 .ين الخارجيين يخضع لشرط التربص األعوان الذين شملتهم الترقية إلى رتبة ال تخّول أحكام هذا األمر االنتداب بها للمترشحال

 .يعفى من شرط التربص المترشحون الداخليون للترقية إلى رتبة وكيل

 .المهني للعون ولسلوكه طيلة مدة التربص لألداءيتم ترسيم العون المتربص بناء على تقرير من رئيسه المباشر يتضمن تقييما 

 مجلس الشرف للحماية المدنية – يـــاب الثانــالب

عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما  س الشرف للحماية المدنية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضهاـ يبدي مجل 12 الفصل
بالنسبة إلى كافة أعوان الحماية  ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد االنتداب والترسيم والترقية والتأديب يتعلق بسمعة وشرف السلك

 .المدنية

لشرف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه للغرض على أن ال تقل خطته عن خطة ـ يترأس مجلس ا 61الفصل 
 .مدير

تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالداخلية  مجلس الشرف من أربعة ضباط من سلك أعوان الحماية المدنية بوصفهم أعضاء يتم يتركب
 .ي للحماية المدنيةالوطن باقتراح من المدير العام للديوان

اختيارهما  مجلس ترقية أو تأديب، عونان تابعان لنفس هيئة العون الذي يهمه األمر، يتم يضاف إلى مجلس الشرف، عندما يجتمع بصفته
المدنية،  ةوالمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للديوان الوطني للحماي واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين األعوان المرسمين

 .ويتم تحرير محضر في ذلك

 .تتولى اإلدارة المكلفة باألعوان مهام كتابة المجلس

النائبين عن األعوان، عند اجتماعه بصفته مجلس  اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على األقل وحضور ينعقد
 .ترقية أو تأديب

 .صورة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية األصوات، وفي

 .ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على األقل كل سنة بصفته مجلس ترقية 61الفصل 

 ةـــالترقي – الثـــاب الثــالب

ل التكوين المستمر المخصصة للترقية أو بفتح مراح ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يأذن، حسب حاجيات اإلدارة، باعتماد 15 الفصل
المنصوص عليها باألبواب السادس والسابع  األعوان من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة إلى من لهم األقدمية الدنيا مناظرات داخلية لترقية

 .والثامن من هذا األمر

األعوان المؤهلين للترقية إما باعتماد مراحل التكوين أو  ، قائماتـ تعد اإلدارة، في إطار الترقية بمختلف أساليبها إلى كل رتبة 16 الفصل
المطلوبة لذلك والمسجلين بقائمة الكفاءة  مناظرات داخلية أو باالختيار بالنسبة إلى األعوان الذين تتوفر فيهم الشروط إثر النجاح في

 .للترقية باالختيار

كل سنة، ويتم إعداد قائمة الكفاءة للترقية باالختيار  ة بالنسبة إلى كل رتبة بعنوانـ ال يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحد 17 الفصل
 .المعنية بمجرد انتهاء السنة

 :ـ تسجل أسماء المترشحين على قائمة الكفاءة للترقية باالختيار حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية 61الفصل 



 :ساء المباشرين لألعوان التنصيص على إحدى المالحظات التاليةاالقتراحات المعللة : تتضمن اقتراحات الرؤ (2

 ،ممتاز 

 ،حسن جدا 

 ،حسن 

 ،فوق المتوسط 

 ،متوسط 

 .دون المتوسط 
  :المؤهالت الشخصية، وتتضمن (1

 ،كيفية االنتداب بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة 

 ،األقدمية في الرتبة 

  منذ تسميته بالرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة،مراحل التكوين المستمر التي تابعها المرشح 

 ،األقدمية العامة في السلك 

 .الشهائد العلمية التي يحملها العون 

 :المؤهالت المهنية وتتضمن (1

 ،معدل األعداد المهنية للثالث سنوات األخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة 

 ،المسؤولية المضطلع بها العون 

 للعون أو إثر متابعته لمرحلة تأهيل  جدارة العون بتحمل مسؤولية أعلى، ويتم تقديرها من قبل الرئيس المباشر
 التالية: وظيفي وقيادي وفق إحدى المالحظات

 ،مقتدر 

 ،يستوعب وقابل للتحسن 

 .متوسط اإلمكانيات 

 لى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية األوسمة ومكافآت االمتياز التي تحصل عليها العون أثناء فترة انتمائه إ
 .مباشرة

ال تؤخذ بعين االعتبار إال العقوبات غير الممحّوة المسلطة أثناء فترة االنتماء إلى الرتبة التي هي دون : التأديب (4
 .رتبة الترقية مباشرة

 تقدير المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية ألهلية العون للترقية. (1
 ية والسلوكية والعالئقية.الصفات الذات (6

 .تضبط كيفية إسناد األعداد بعنوان المقاييس المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالداخلية

 .ـ تعرض قائمات الترقية، بمختلف أساليبها، من رتبة إلى رتبة أعلى على مجلس الشرف إلبداء رأيه فيها 69الفصل 

 .من هذا األمر 28لف بالداخلية نهائيا القائمات المنصوص عليها بالفصل ـ يضبط الوزير المك 60الفصل 

وفق مختلف أساليب الترقية، وتسجل أسماؤهم حسب  ـ يختم الوزير المكلف بالداخلية قائمات األعوان الذين ستتم ترقيتهم، 21 الفصل
 :نفس الترتيب الوارد

 احل التكوين المستمر المخصصة للترقية،بالنتائج النهائية لالختبارات المجراة إثر متابعة مر 

 ،بالنتائج النهائية للمناظرات الداخلية 

 .بقائمة الكفاءة النهائية للترقية باالختيار 

بصرف النظر عن  – 6066سبتمبر  5المؤرخ في  6066لسنة  6610نقحت بمقتضى األمر عدد  –فقرة أولى جديدة  – 66الفصل 
ئية، تدّرج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى األعوان الذين أصيبوا بجروح كل األحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنا

 خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

 .تنطبق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل على األعوان الذين يمتازون بشجاعتهم وإخالصهم لفائدة المصلحة العامة

بالداخلية ويسري مفعول التدرج أو الترقية بداية من  ما بهذا الفصل، بقرار من الوزير المكلفالتدرج وتتم الترقية، المنصوص عليه يسند
 .تاريخ القرار



وفق الشروط  أعلى، مرة واحدة طيلة حياته المهنية،  ـ يتمتع العون بتخفيض في األقدمية المطلوبة للترقية من رتبة إلى رتبة 23 الفصل
 :التالية

 ( بالنسبة إلى1بسنتين ) شهادة معادلة لها وإلى األعوان الحاملين  األعوان المحرزين على شهادة الماجستير أو على
 األمن الداخلي أو لشهادة المدرسة الحربية العليا، لشهادة المدرسة العليا لقوات

 ( بالنسبة إلى األعوان الحاملين لشهادة مدرسة األركان.2بسنة واحدة ) 

 .نجاح في مراحل التكوين إلى أحكام تضبط بأمرـ تخضع الترقية إثر ال 61الفصل 

 آت االمتيازـــام الشرف ومكافـــوس – عـــاب الرابــالب

الحماية المدنية الذين يتميزون أثناء القيام بمهامهم  ـ يشتمل وسام الشرف ومكافآت االمتياز التي يمكن إسنادها إلى أعوان سلك 25 الفصل
 :على ما يلي بشجاعتهم أو بإخالصهم

  وسام الشرف . أ

 وسام الشرف لقوات األمن الداخلي صنفان: 

 ،وسام الشرف لقوات األمن الداخلي من الصنف األول 

 .وسام الشرف لقوات األمن الداخلي من الصنف الثاني 

تضبط مكافآت االمتياز وتحدد السلطة التي لها حق منحها لفائدة أعوان سلك الحماية المدنية  :مكافآت االمتياز . ب
 : جدول التاليوفقا لل

 السلطة

 

 المكافأة

الوزير المكلف 
 بالداخلية

المدير العام 
للديوان الوطني 

 للحماية المدنية
 المديرون

رؤساء اإلدارات الفرعية والمديرون 
 الجهويون ورؤساء المصالح

    * معلقة الشرف
   * * شهادة رضا

  * * * رسالة التشجيع

رسالة 
 االستحسان

* * * * 

األمن الداخلي بصنفيه بتخفيض في المدة المطلوبة  ـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية الذين يمنحون وسام الشرف لقوات 26 الفصل
 بسنة واحدة بالنسبة إلى كل صنف للتدرج في سلم الدرجات

من هذا  11الفرعية "ب" من الفصل  الحماية المدنية الذين يمنحون مكافآت االمتياز المشار إليها بالفقرة ـ يتمتع أعوان سلك 62الفصل 
 :سلم الدرجات يضبط كما يلي األمر بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في

  : أشهر 9معلقة الشرف، 

  : أشهر، 4شهادة الرضا 

 ،رسالة التشجيع : شهران 

 .رسالة االستحسان : شهر واحد 

 .االمتياز الممنوحة من قبل السلطة األعلى في صورة تعدد مكافآت االمتياز من أجل نفس السبب يتم اعتبار مكافأة

 بـــالتأدي – امســـاب الخــالب

" المشار إليهم بهذا األمر، 1" و"أ2المدنية من صنفي "أ ـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يفّوض، إلى أعوان سلك الحماية 28 الفصل
للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء  ن يفّوض إلى المدير العامالتخاذ العقوبات من الدرجة األولى، ويمكن له أ سلطته التأديبية

باستثناء عقوبتي الحط من  للحماية المدنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية تقارير اإلحالة على مجلس الشرف
 .الرتبة والعزل

 :الشديد المشار إليهما بالقانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي كما يليـ تحدد مدة عقوبتي اإليقاف البسيط واإليقاف  69الفصل 



 ( يوما بالنسبة إلى اإليقاف البسيط،17من يوم واحد إلى ثالثين ) 

 ( يوما بالنسبة إلى اإليقاف الشديد.17من يوم واحد إلى ثالثين ) 

ال  الخطأالعقوبات من الدرجة األولى من أجل نفس  صورة تعدد ـ ال تنجر عن خطإ تأديبي إال عقوبة تأديبية واحدة. وفي 30 الفصل
 .من قبل السلطة األعلى تعتبر إال العقوبة المسلطة

 .ـ يبدي مجلس الشرف المجتمع بصفته مجلس تأديب رأيه، بعد التداول في العقوبة المتجه تسليطها 16الفصل 

العقوبات من الدرجتين األولى والثانية باستثناء  جلس الشرف، أن يقرر محوـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة م 32 الفصل
األولى، ومضي خمس  من المعني باألمر وبعد مضي ثالث سنوات، بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة عقوبة العزل، بناء على طلب

 .سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الثانية

 اطـــضبة الـــهيئ – ادســاب الســالب

 والتــــالمشم – م األولـــالقس

 :ـ ضباط الحماية المدنية بمختلف رتبهم مكلفون 11الفصل 

 ،بمهام قيادة وتأطير أعوان سلك الحماية المدنية 

 ،بتفقد ومراقبة الوحدات المركزية والجهوية للحماية المدنية 

 لفنية وفقا للتشريع النافذ.بمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية وبإنجاز االختبارات ا 

 امونـــاط الســـالضب – انيـــم الثـــالقس

 داءـــالعم – ىــرة األولــالفق

بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين  ـ يسمى العمداء باالختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف 34 الفصل
 .الجدارة، بقائمة الكفاءة ( سنوات على األقل برتبتهم والمسجلين، حسب4دة أربع )باشروا بصفة فعلية م العقداء الذين

 داءـــالعق – ةــرة الثانيــالفق

بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين  ـ يسمى العقداء باالختيار، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف 35 الفصل
 .الجدارة، بقائمة الكفاءة ( سنوات على األقل برتبتهم والمسجلين، حسب1ة فعلية مدة ثالث )باشروا بصف المقدمين الذين

 ونـــالمقدم – ةــرة الثالثــالفق

حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من بين الرّواد الذين  ـ تسند الترقية إلى رتبة مقدم، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في 36 الفصل
 .الكفاءة ( سنوات على األقل برتبتهم والمسجلين، حسب الجدارة، بقائمة1مدة ثالث ) ة فعليةباشروا بصف

 روادـــال – ةــرة الرابعــالفق

المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات  الترقية إلى رتبة رائد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط ـ تسند 12الفصل 
 :ترقية، كما يلياألعوان المؤهلين لل

برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى  ( سنوات على األقل4إلى النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع ) -أ 
 ،والموافقة لرتبتهم مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية

( سنوات 1) داخلية باالختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة خمس إلى النقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة -ب 
 برتبتهم في تاريخ المناظرة، على األقل

 ( سنوات على األقل برتبتهم.6باالختيار من بين النقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست ) -ج 

 وانــــاط األعــالضب – ثــم الثالــالقس

 اءـــالنقب – ىــرة األولــالفق



حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات  ير المكلف بالداخلية فيـ تسند الترقية إلى رتبة نقيب، بقرار من الوز 38 الفصل
 :كما يلي األعوان المؤهلين للترقية،

( سنوات على األقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح 1ثالث ) إلى المالزمين األول الذين باشروا بصفة فعلية مدة -أ 
 ،لرتبتهم المستمر المخصصة للترقية والموافقة إحدى مراحل التكوين

( 4فعلية مدة أربع ) األول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية باالختبارات وباشروا بصفة إلى المالزمين -ب 
 سنوات على األقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

 ( سنوات على األقل برتبتهم.6باالختيار من بين المالزمين األول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست ) -ج 

 ون األولـــالمالزم  – ةــلثانيرة اــالفق

 :ـ تتم تسمية المالزمين األول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، كما يلي 19الفصل 

 ،( على األقل برتبتهم1من بين المالزمين الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين ) -أ 
تكوين أساسي بمدرسة تابعة  ترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلةعن طريق التسمية المباشرة، من بين الم -ب 

 عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية، لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق
عليا ال تقل  الخارجية باالختبارات، من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عن طريق المناظرة -ج 

التقنية، على أن ال تتجاوز سنهم  ات بعد الباكالوريا، في إحدى االختصاصات( سنو1مدتها عن خمس )
سنة المناظرة. ويحدد قرار فتح المناظرة االختصاص أو  ( سنة في تاريخ أول جانفي من17الثالثين )

 االختصاصات المطلوبة.

 ونـــالمالزم – ةــرة الثالثــالفق

المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة  ر المكلف بالداخلية في حدود الخططـ يسمى المالزمون، بقرار من الوزي 40 الفصل
 .من هذا األمر 41و 42بالفصلين 

من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة  ـ ينتدب المالزمون، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة 41 الفصل
 .بالداخلية اخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلفلوزارة الد تكوين أساسي بمدرسة تابعة

 :ـ تسند الترقية إلى رتبة مالزم، من ضمن قائمات األعوان المؤهلين للترقية، كما يلي 16الفصل 

 األقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح ( سنوات على4إلى الوكالء األول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع ) -أ 
 ،مرحلة التأهيل للترشح لرتبة مالزم

( 1وباشروا بصفة فعلية مدة خمس ) إلى الوكالء األول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية باالختبارات -ب 
 المناظرة، سنوات على األقل برتبتهم في تاريخ

 برتبتهم. ( سنوات على األقل6باالختيار من بين الوكالء األول الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست ) -ج 

 فــاط الصـــة ضبــهيئ – عـــاب السابـــالب

 والتـــالمشم – م األولــالقس

عمل يرمي إلى الوقاية والحماية والنجدة  ـ ضباط صف الحماية المدنية مكلفون، حسب رتبهم وتحت إمرة الضباط، بكل 43 الفصل
تهدد أمن األشخاص  لحوادث والكوارث بأنواعها التي من شأنها أنومجابهة األخطار الناتجة عن ا واإلسعاف والتدريب والتدخل لتالفي

 .النافذ بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها طبقا للتشريع وممتلكاتهم وبمعاينة كل مخالفة لقواعد الحماية المدنية

 الء األولـــالوك – يــم الثانــالقس

الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن  كيل أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدودالترقية إلى رتبة و ـ تسند 11الفصل 
  :يلي قائمات األعوان المؤهلين للترقية، كما

على األقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى  ( سنوات1إلى الوكالء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ثالث ) -أ 
 ،ترقية والموافقة لرتبتهملل مراحل التكوين المستمر المخصصة

( سنوات 4مناظرة داخلية باالختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة أربع ) إلى الوكالء الذين شاركوا بنجاح في -ب 
 األقل برتبتهم في تاريخ المناظرة، على

 ( سنوات على األقل برتبتهم.6باالختيار من بين الوكالء الذين باشروا بصفة فعلية مدة ست ) -ج 



 الءـــالوك – ثــالم الثــالقس

المقرر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين  ـ يسمى الوكالء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط 45 الفصل
 .من هذا األمر 40و 46

ن تابعوا بنجاح مرحلة بين المترشحين الذي ـ ينتدب الوكالء، لمباشرة اختصاصات محددة، عن طريق التسمية المباشرة من 46 الفصل
 .الداخلية والتنمية المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة

 :ـ تسند الترقية إلى رتبة وكيل، من ضمن قائمات األعوان المؤهلين للترقية، كما يلي 12الفصل 

برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح  ( سنوات على األقل1مدة خمس )إلى العرفاء األول الذين باشروا بصفة فعلية  -أ 
 ،والموافقة لرتبتهم إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية

( 6مناظرة داخلية باالختبارات وباشروا بصفة فعلية مدة ست ) إلى العرفاء األول الذين شاركوا بنجاح في -ب 
 برتبتهم في تاريخ المناظرة، سنوات على األقل

 ( سنوات على األقل برتبتهم.0باالختيار من بين العرفاء األول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع ) -ج 

 اء األولــــالعرف – عــم الرابــالقس

في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن  ـ تسند الترقية إلى رتبة عريف أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية 48 الفصل
 :للترقية، كما يلي عوان المؤهلينقائمات األ

( سنوات على األقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى 1خمس ) إلى العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة -أ 
 ،المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم مراحل التكوين

سنوات  (6فة فعلية مدة ست )شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية باالختبارات وباشروا بص إلى العرفاء الذين -ب 
 على األقل برتبتهم في تاريخ المناظرة،

 ( سنوات على األقل برتبتهم.0باالختيار من بين العرفاء الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع ) -ج 

 اءـــالعرف – ســامـم الخــالقس

رر تسديد شغورها، حسب الصيغ المحددة بالفصلين المق ـ يسمى العرفاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط 49 الفصل
 .من هذا األمر 12و 17

تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة  ـ ينتدب العرفاء عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين 50 الفصل
 .خليةالمحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالدا لوزارة الداخلية والتنمية

تسند الترقية إلى رتبة عريف، من  – 6066سبتمبر  5المؤرخ في  6066لسنة  6610نقح بمقتضى األمر عدد  – )جديد( 56الفصل 

 : ضمن قائمات األعوان المؤهلين للترقية، كما يلي

بنجاح إحدى مراحل سنوات على األقل برتبتهم وتابعوا فيها ( 4) إلى الرقباء األول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع .أ 

 .التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم

( سنوات على 1إلى الرقباء األول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية باالختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس ) .ب 

 .األقل برتبتهم في تاريخ المناظرة

 .( سنوات على األقل برتبتهم0ة فعلية مدة سبع )باالختيار من بين الرقباء األول الذين باشروا بصف .ج 

 اءـــة الرقبـــهيئ – امنـــاب الثــالب

 والتـــالمشم – األول مــالقس

والحراسة وباألعمال األخرى التي يعهد بها إليهم لتعزيز  ـ رقباء الحماية المدنية مكلفون حسب رتبهم بالقيام بالخدمات العامة 52 الفصل
 .مدنيةال وحدات الحماية

 ىـــف األعلـاء من الصنـــالرقب – يــم الثانــالقس

 6066لسنة  6610بمقتضى األمر عدد  الحماية المدنيةحذفت أحكام المتعلقة برتبة رقيب من الصنف األعلى بالنسبة إلى سلك 
 .6066سبتمبر  5المؤرخ في 



 اء األولـــالرقب – ثـــم الثالــالقس

تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول،  – 6066سبتمبر  5المؤرخ في  6066لسنة  6610نقح بمقتضى األمر عدد  – د()جدي 51الفصل 

 : بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات األعوان المؤهلين للترقية، كما يلي

سنوات على األقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين ( 4) أربع إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة -أ 

 .المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم

( سنوات على األقل 4إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية باالختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع ) -ب 

 .برتبتهم في تاريخ المناظرة

 .( سنوات على األقل برتبتهم1تيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس )باالخ -ج 

 اءـــالرقب – عــم الرابــالقس

المقرر تسديد شغورها، عن طريق التسمية المباشرة من  ـ ينتدب الرقباء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط 55 الفصل
المحلية أو مصادق عليها من قبل الوزير  عوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعة لوزارة الداخلية والتنميةتاب بين المترشحين الذين

 .المكلف بالداخلية

 ةــام مختلفـــأحك – اسعـــاب التــالب

 .الوزير المكلف بالداخليةـ ألعوان سلك الحماية المدنية زي تضبط مواصفاته وتركيبته وخاصياته وكيفية ارتدائه بقرار من  51الفصل 

الوطني للحماية المدنية أن يأذن بارتداء البدلة المدنية عند  األعوان ارتداء الزي أثناء مباشرتهم لمهامهم ويمكن للمدير العام للديوان على
 .االقتضاء

ة التكوين األساسي بالمدارس التابعة مميزة طيلة مد ـ يحمل التالمذة الضباط والتالمذة ضباط الصف والتالمذة الرقباء شارات 57 الفصل
 .والتنمية المحلية لوزارة الداخلية

 .ـ تضبط مختلف الشعارات والشارات المميزة وخاصياتها وكيفية حملها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية 51الفصل 

 .ـ يمكن للمتقاعدين ارتداء الزي مع حمل األوسمة بمناسبة االحتفاالت الرسمية 59الفصل 

المدنية ال يحمل رتبة عسكرية، يمكن له ارتداء الزي وحمل  ـ في الحالة التي يكون فيها المدير العام للديوان الوطني للحماية 60 الفصل
الحرب والحاالت الشبيهة، وبصفة  بالنظام األساسي الخاص للسلك أثناء المواكب الرسمية والمناورات وفي زمن أعلى رتبة مدرجة

 .شرفية فقط

الصالحيات المترتبة عن مهامهم طبقا  أعوان سلك الحماية المدنية بطاقة مهنية تنص خاصة على رتبتهم وعلى ـ تسند إلى 16ل الفص
 .متقاعد" عليها" ويحتفظ األعوان المحالون على التقاعد ببطاقتهم المهنية بعد وضع لفظ .للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

لقوات  كان العون متحصال على الصفة الشرفية وفق أحكام القانون األساسي العام نية على صفة "شرفي" إذايتم التنصيص بالبطاقة المه
 .األمن الداخلي

 .تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادها وسحبها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية

بمجانية النقل حسب شروط يتم ضبطها بقرار من الوزير  ية لعملهمـ يتمتع أعوان سلك الحماية المدنية المباشرون بصفة فعل 62 الفصل
 .والوزير المكلف بالنقل المكلف بالداخلية

 .( سنة11ـ تحدد سن التقاعد، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية، بخمس وخمسين ) 11الفصل 

بالفقرة األولى من هذا الفصل، مدة سنة كاملة قابلة  يهابطلب من العون، استبقاؤه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن المنصوص عل يمكن،
 .الوزير المكلف بالداخلية ( سنة، وذلك بمقتضى قرار من الوزير األول بناء على اقتراح من67ستون ) للتجديد إلى سن أقصاها

اسي العام لقوات األمن الداخلي سـ تتركب لجنة السقوط الخاصة بأعوان سلك الحماية المدنية المنصوص عليها بالقانون األ 11الفصل 
  من:

 ،المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية أو من ينيبه عنه لهذا الغرض : رئيسا 



 ،ضابطين من سلك الحماية المدنية يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان 

 ،مدير إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية : عضوا 

  بعمادة األطباء يعينان بقرار من الوزير المكلف بالداخلية : عضوان.طبيبين مرسمين 

 .تضطلع اإلدارة المكلفة باألعوان بمهام كتابة اللجنة

قائمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ  للجنة السقوط أن تستعين، عند االقتضاء، برأي أطباء أخصائيين تضبط في شأنهم يمكن
 .العمومية بالصحة رأي الوزير المكلف

 سلك الحماية المدنية سواء بطلب من المعني باألمر أو من اإلدارة أو من ـ تنظر لجنة السقوط في الحاالت الصحية ألعوان 15الفصل 
 .الطبيب المباشر إذا كان العون تحت العالج

الطبيبين. وتبدي اللجنة رأيها  العضوينالسقوط بصفة قانونية بحضور نصف أعضائها على األقل وبحضور  ـ تجتمع لجنة 11الفصل 
 .العون المعني باألمر. وفي صورة تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين بعد سماع

 .ـ يخضع مجموع أعوان سلك الحماية المدنية إلى تنظيم هرمي 12الفصل 

للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء كل  يفّوض بمقتضى قرار إلى المدير العامـ يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن  68 الفصل
باستثناء القرارات ذات الصبغة  سلك الحماية المدنية المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية المدنية وثائق التصرف في شؤون أعوان

 .الترتيبية

المدنية في تفويض حق إمضائه  قتضى قرار، للمدير العام للديوان الوطني للحمايةبالداخلية أن يرخص، بم ويمكن للوزير المكلف
الذي  وغير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم خبرة سنتين على األقل في الميدان للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه

 .ينسحب عليه التفويض، وذلك إلمضاء الوثائق المحددة بنفس القرار

 ةــــام ختاميـــأحك – اشرـــاب العــالب

 2894أفريل  17المؤرخ في  2894لسنة  011ـ ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة األمر عدد  69 الفصل
 .بأعوان الحماية المدنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص

بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  لداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه،ـ وزيرا ا 70 الفصل
 .التونسية

 .6001 أفريل 61تونس في 


