
 
 

 1999أفريل  30 مؤرخ في 1999لسنة  951أمر عدد 
 .شرطة هواني الصيد البحري  يتعلق بتنظيم ممارسة

 
 ، الجمهوريةس يإن رئ
 
 ة،راح من وزبر الفالحإقتب
 

وت أ 6وبعد االطالع على األمر المؤرخ في 
  اليمين منء، المتعلق بآدا1884

عوان الدولة والبلديات والمؤسسات أطرف  
 هما تم تنقيح، آ وبتحرير محاضر الضبطالعمومية

 7 المؤرخ في 1958 لسنة 103ن عدد وبالقان
 ،1958آتوبر أ

 7المؤرخ في  1992 ة لسن32وعلى الفانون عدد 
 مواني لة وآاثحداإيق علت، الم1992أفربل 

 ، البحرييد الصتزايهتجو
المؤرخ في  1991لسنة  1822وعلى األمر عدد 

بضبط قائمة المعاليم  ، المتعلق1991نوفمبر  25
الموظفة على استعمال التجهيزات العمومية بمواني 

 الصيد
لسنة  998 ي، آما تم تنقيحه باألمر عدد حربلا 

واألمر عدد  1995ان وج 5المؤرخ في  1995
جويلية  15المؤرخ في  1996لسنة  1251
1996, 

آتوبر  أ9 قرار وزير الفالحة المؤرخ في عليو
مة لمواني ظمنلا ام العامةالمتعلق باألحك 1996

 20الصيد البحري المتمم بالقرار المؤرخ في 
 ,1998جانفي 

 ، وعلى راي المحكمة اإلدارية
 : يصدر االحر اآلتي نصه

 
 
 

 الباب األول
 

 في المهام
 

 المنظمة لمواني  التشريعية والترتيبية األحكاميقطبتد البحري بي مواني الصكلف أعوان شرطة ب– لوصل األلفا
 لبيعو األ ق النية في عملواء سيحةواعد الصحق البحري للتجا منتوجيروت قة مدى مطابةبقد البحري وبمرايالص
 .لك الموانيتداخل حدود محيط  اليةالبحري وبحماالصيد   موانيداخل

 
 انيثالباب ال

 هيل أعوان شرطة مواني الصيد البحريأفي ت
 

 
ي  تمارس شرطة مواني الصيد البحر- 2الفصل 

 من قبل األعوان التابعين
لوآالة مواني وتجهيزات الصيد البحري المؤهلين  

 . لهذا الفرض
 

عوان شرطة مواني الصيد أ يؤدي - 3الفصل 
المحكمة االبتدائية ذات  مامأالبحري اليمين القانونية 

 ,حكام التشريعية الجاري بها العمللألالنظر طبقا 
إلى ذلك بالبطاقة المهنية المنصوص عليها  ويشار

 .مرألمن هذا ا 4بالفصل 
 

عوان شرطة مواني الصيد أل تسلم - 4الفصل 
لممارسة وظائفهم  البحري بطاقة مهنية تؤهلهم

وتخول لهم في إطار القيام بمهامهم دخول 
والخاصة الموجودة داخل  المؤسسات العمومية
 .مواني الصيد البحري

 
عوان شرطة مواني الصيد أع  يخض- 5الفصل 

السر المهني وهم  البحري لواجب المحافظة على
ية معلومة تحصلوا عليها عند أمطالبون بعدم إفشاء 

بعمليات المراقبة إال متى طلب منهم ذلك  قيامهم
 . طبقا للقانون

   1999    ماي 11 -  38الرائد الرسمي للجمهورية التونسّية عدد 

 - 1                                                                                                 -  



 
 
 

 الباب الثالث
 في إجراءات معاينة المخالفات

 
 
 

يد  يحرر عون شرطة مواني الص- 6الفصل 
ع يمخالفة للتشار يةأالبحري محضرا عند معاينة 

وللتراتيب المنظمة لمواني الصيد البحري وللنظام 
 الداخلي للميناء

وللتشريع المتعلق باحترام القواعد الصحية  
 .لمنتوجات الصيد البحري

 

ويوجه المحضر إلى وآيل الجمهورية بالمحكمة 
ن طرف الميناء ممضى م االبتدائية الكائن بدائرتها

آل من العون المحرر والمخالف، وفي صورة 
متناعه عن اإلمضاء ينص إو أاألخير  يب هذاغت

 .على ذلك بالمحضر

 
 
 

 الباب الرابع
 أحكام مختلفة

 
 
 

عوان شرطة مواني الصيد أ  يرتدي- 7الفصل 
زيا موحدا يتم ضبط  البحري عند ممارسة مهامهم

 . ناته بقرار من وزير الفالحةومك
 

 وزير الفالحة مكلف بتطبيق هذا األمر - 8ل الفص
 . للجمهورية التونسية الذي ينشر بالرائد الرسمي

 
 
 

  1999 أفريل 30تونس في 
 زين العابدين بن علي
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