قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس

أمر حكومي عدد  770لسنة  2018مؤرخ في  7سبتمبر  2018يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر  1983المتع ّلق بضبط النّظام األساسي العـام ألعوان الدّولة والجماعات
صبغة اإلداريّة ،وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو ت ّممته،
المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات ال ّ
وعلى القانون عدد  32لسنة  2015المؤرخ في  17أوت  2015المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا ألحكام الفصل  78من الدستور،
وعلى القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت  2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل  92من
الدستور،
وعلى األمر عدد  1242لسنة  1984المؤرخ في  20أكتوبر  1984المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى األمر عدد  1077لسنة  1991المؤرخ في  22جويلية  1991المتعلّق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي
لوزارة الشؤون الخارجية،
وعلى األمر عدد  1282لسنة  1991المؤرخ في  28أوت  1991المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية ،وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد  575لسنة  2016المؤرخ في  6ماي ،2016
وعلى األمر عدد  1549لسنة  1993المؤرخ في  26جويلية  1993المتعلق بإحداث مكاتب العالقات مع المواطن،
وعلى األمر عدد  2899لسنة  2008المؤرخ في  25أوت  2008المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف النجاز مشروع
تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها ،كما تم تنقيحه باألمر عدد  385لسنة  2014المؤرخ في  17جانفي
،2014
وعلى األمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في  27أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى األمر الحكومي عدد  367لسنة  2017مؤرخ في  15مارس  2017يتعلق بإتمام األمر عدد  692لسنة  1993المؤرخ في 5
أفريل  1993المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.
وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه:
أحكام عامة
الفصل األول – تشتمل وزارة الشؤون الخارجية على الهياكل التالية:
)1
)2
)3
)4
)5

الديوان.
اإلدارة العامة للتفقد والتقييم.
الكتابة العامة.
اإلدارة المركزية.
البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية.
العنوان األول – الديـــوان
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الفصل  – 2يقوم الديوان بالمهام واألعمال التي توكل إليه من قبل الوزير.
وهو مكلف خاصة بــ :
−
−
−

إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة،
تنسيق برنامج وأنشطة الوزير،
اإلشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها.

ويتولى تسيير الديوان رئيسا للديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل  – 3تلحق بالديوان الهياكل التالية:
)1
)2
)3
)4
)5

مكتب العالقات مع المواطن،
إدارة الدبلوماسية العامة واإلعالم،
إدارة المراسم الدبلوماسية،
إدارة المراسالت والحقيبة الدبلوماسية،
وحدة الوقاية واألمن.

ينص عليه القانون
الفصل  – 4يتولى مكتب العالقات مع المواطن تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات اإلدارية في نطاق ما
ّ
والتراتيب الجاري بها العمل ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع اإلدارة.
ويكلف بــ:
−
−
−
−
−

قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول المالئمة لها،
إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو البريد االلكتروني،
إرشاد المواطنين في خصوص اإلجراءات والمسالك اإلدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة
أو كتابيا أو بالهاتف،
تجميع ودراسة الملفات الواردة عليها من الموفق اإلداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة إليجاد الحلول المالئمة لها.

الفصل  – 5يسيّر مكتب العالقات مع المواطن مدير يساعده مدير مساعد.
الفصل  – 6تعنى إدارة الدبلوماسية العامة واإلعالم بدراسة ومتابعة األحداث واإلعالم واالتصال المؤسساتي والتواصل االجتماعي والعالقة
مع الصحافة.
الفصل  – 7تشتمل إدارة الدبلوماسية العامة واإلعالم على:
أ .اإلدارة الفرعية لالتصال الرقمي
 −قسم األنترنات وشبكات التواصل االجتماعي
ب .اإلدارة الفرعية لالتصال المؤسساتي
 −قسم العالقات العامة والتظاهرات
ج .اإلدارة الفرعية لإلعالم
 −قسم الدراسة والتحليل ومتابعة األحداث،
د .قسم العالقة مع الصحافة،
الفصل  – 8تعنى إدارة المراسم الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بأنظمة البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالبالد
التونسية وبالتصرف في امتيازاتها وحصاناتها.
وهي مكلفة أيضا باألنشطة التشريفاتية الدبلوماسية وبإعداد الوثائق الدبلوماسية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج
وكذلك جوازات السفر الدبلوماسية.
الفصل  – 9تشتمل إدارة المراسم الدبلوماسية على:
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أ.

اإلدارة الفرعية للتشريفات الدبلوماسية وهي مكلفة بــ:
 −الزيارات الرسمية والمقابالت،
 −إعداد الوثائق الدبلوماسية،
 −المساعدة بالموانئ الجوية والبحرية.

وتشتمل على:
−
−

−
ب.

قسم الزيارات الرسمية :مكلف بالتكفل بضيوف وزارة الشؤون الخارجية الذين يؤدون زيارات رسمية للبالد التونسية .وهو مكلف
أيضا بمقابالت رؤساء البعثات المعتمدين بالبالد التونسية
قسم الوثائق الدبلوماسية :مكلف بــ:
• إعداد جوازات السفر الدبلوماسية،
• إعداد الوثائق الدبلوماسية التي تسلم إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج،
• مطالب التأشيرات الدبلوماسية لدى البعثات األجنبية.
قسم المساعدة بالموانئ الجوية والبحرية المكلف بالتشريفات الدبلوماسية بالمواني الجوية والبحرية.
اإلدارة الفرعية لالمتيازات والحصانات الدبلوماسية المكلفة بالتصرف في امتيازات الدبلوماسيين األجانب المعتمدين بالبالد
التونسية وفي حصاناتهم.

وتشتمل على:
−
−
−

قسم االمتيازات وحصانات البعثات الدبلوماسية والقنصلية  :مكلف بالتصرف في امتيازات أعضاء البعثات الدبلوماسية
المعتمدين بالبالد التونسية وفي حصاناتهم،
قسم االمتيازات وحصانات ممثليات المنظمات الدولية واإلقليمية  :مكلف بالتصرف في امتيازات هذه الممثليات وفي
حصاناتها،
قسم إسناد رخص التحليق أو النزول أو االرساء على التراب الوطني.

الفصل  – 10تُعنى إدارة المراسالت والحقيبة الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بالمراسالت بجميع أنواعها والحقيبة الدبلوماسية والبريد
االلكتروني.
الفصل  – 11تشتمل إدارة المراسالت والحقيبة الدبلوماسية على:
أ.

أاإلدارة الفرعية للمراسالت  :المكلفة بمعالجة وتوزيع المراسالت الواردة على الوزارة والصادرة عنها والتصرف في شبكة البريد
االلكتروني للوزارة وبصيانتها.

وتشتمل على:
 −قسم التصرف في المراسالت،
 −قسم التصرف في مكتب الضبط المركزي.
ب .اإلدارة الفرعية للحقيبة الدبلوماسية :المكلفة بإيصال المراسالت الموجهة من وإلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج
وبمعالجتها.
وتشتمل على :
−
−

قسم استقبال الحقيبة والطرود الدبلوماسية،
قسم إرسال الحقيبة والطرود الدبلوماسية.

الفصل  – 12تكلف وحدة الوقاية واألمن بإعداد وتنفيذ خطة أمنية لوزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية
بالخارج.
الفصل  – 13يسيّر وحدة الوقاية واألمن مدير يساعده مدير مساعد.
العنوان الثاني – اإلدارة العامة للتفقد والتقييم
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الفصل  – 14اإلدارة العامة للتفقد والتقييم مكلفة تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية بالقيام بمهام الرقابة والبحث صلب اإلدارة المركزية
والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
كما تقوم عالوة على ذلك بتقييم ومتابعة األنشطة السياسية واالقتصادية والتعاون وكذلك األنشطة القنصلية واإلدارية والمالية للبعثات
بالخارج.
الفصل  – 15تنفذ مهمات التفقد والتقييم بموجب أذون بمأمورية صادرة عن وزير الشؤون الخارجية ويتمتع المكلفون بمهمات التفقد والتقييم
بأوسع صالحيات البحث والتحقيق للقيام بمهامهم.
إثر انتهاء ك ّل مهمة يرفع تقرير عن نتائجها إلى وزير الشؤون الخارجية.
الفصل  – 16تشتمل اإلدارة العامة للتفقد والتقييم لوزارة الشؤون الخارجية على:
−
−
−

متفقد عام مدير عام إدارة مركزية،
3متفقدين مديري إدارة مركزية،
3متفقدين مساعدين مديرين مساعدين إدارة مركزية.
العنوان الثالث – الكتابة العامة

الفصل  – 17الكتابة العامة مكلفة تحت سلطة الوزير بالعمل بصفة مستمرة على:
−
−
−

تسيير أنشطة الوزارة على مستوى اإلدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وتنسيقها وتحفيزها،
القيام بما يكلفه بها وزير الشؤون الخارجية من مهام في نطاق النشاط الدبلوماسي والقنصلي للوزارة.
دراسة ومتابعة المسائل المعروضة على الوزير وتأمين العالقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية.

يُدير الكتابة العامة كاتب عام.
الفصل  – 18تتولى الكتابة العامة ،بالتنسيق مع الديوان ،اإلشراف على:
 )1اإلدارة المركزية،
 )2البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
العنوان الرابع – اإلدارة المركزية
الفصل  – 19تشتمل اإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية على:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

اإلدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية واإلسالمية،
اإلدارة العامة ألوروبا واالتحاد األوروبي والمتوسط،
اإلدارة العامة إلفريقيا والمنظمات اإلقليمية اإلفريقية،
اإلدارة العامة ألمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلقليمية األمريكية واآلسيوية،
اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف والمسائل الشاملة،
اإلدارة العامة للشؤون القنصلية،
اإلدارة العامة للدبلوماسية االقتصادية والثقافية والتخطيط االستراتيجي،
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة،
اإلدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة.
الباب األول – اإلدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية واإلسالمية

الفصل  – 20تعنى اإلدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية واإلسالمية بالمسائل السياسية واالقتصادية والتعاون المتصلة بعالقات
تونس مع بلدان المغرب والمشرق واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون االسالمي.
الفصل  – 21تشتمل اإلدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية واإلسالمية على:
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 )1إدارة المغرب العربي وإتحاد المغرب العربي
أ .اإلدارة الفرعية إلتحاد المغرب العربي والمؤسسات المغاربية
ب .اإلدارة الفرعية الجزائر والمغرب
 −قسم الجزائر،
 −قسم المغرب.
ج .اإلدارة الفرعية ليبيا وموريتانيا
 −قسم ليبيا،
 −قسم موريتانيا.
 )2إدارة المشرق العربي
أ .اإلدارة الفرعية لبلدان الشرق األدنى
 −قسم مصر،
 −قسم السودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر.
ب .اإلدارة الفرعية للشرق األوسط
 −قسم األردن وفلسطين،
 −قسم سوريا ولبنان،
 −قسم العراق واليمن.
ج .اإلدارة الفرعية لدول مجلس التعاون الخليجي
 −قسم اإلمارات العربية المتحدة والكويت،
 −قسم سلطنة عمان وقطر،
 −قسم المملكة العربية السعودية والبحرين.
 )3إدارة المنظمات العربية واإلسالمية
أ .اإلدارة الفرعية لجامعة الدول العربية
 −قسم القمم والندوات الوزارية ومجلس جامعة الدول العربية،
−

قسم المؤسسات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية واألنشطة الفنية واإلنسانية واالجتماعية لجامعة الدول العربية.

ب .اإلدارة الفرعية لمنظمة التعاون اإلسالمي
−

−

قسم القمم والمجالس الوزارية اإلسالمية،

قسم الهياكل وهيئات منظمة التعاون اإلسالمي.
الباب الثاني – اإلدارة العامة ألوروبا واإلتحاد األوروبي والمتوسط

الفصل  – 22تعنى اإلدارة العامة ألوروبا واالتحاد األوروبي والمتوسط بالمسائل السياسية واالقتصادية والتعاون المتصلة بعالقات تونس
مع البلدان األوروبية واالتحاد األوروبي والمتوسط.
الفصل  – 23تشتمل اإلدارة العامة ألوروبا واالتحاد األوروبي والمتوسط على:
 )1إدارة العالقات مع اإلتحاد األوروبي والمؤسسات األوروبية واألورومتوسطية
أ .اإلدارة الفرعية للتعاون اإلقليمي والجهوي
−

−

قسم التعاون األورومتوسطي،
قسم التعاون الجهوي.

ب .اإلدارة الفرعية لإلتحاد األوروبي والمؤسسات األوروبية
−

قسم التعاون التجاري والفني والمالي،

 −قسم التعاون الثقافي واالجتماعي والمؤسسات األوروبية.
 )2إدارة العالقات مع دول شمال ووسط اوروبا وروسيا والقوقاز
أ .اإلدارة الفرعية للعالقات مع روسيا وبلدان وسط أوروبا والقوقاز
−

قسم العالقات مع دول شرق اوروبا وروسيا ومنطقة القوقاز،
قسم العالقات مع بلدان وسط اوروبا.

−
ب .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول شمال أوروبا والبلطيق
 −قسم فنالندا ،ليتوانيا ،التفيا واستونيا،
 −قسم النرويج ،السويد ،الدنمارك وايسلندا.
ج .اإلدارة الفرعية ألمانيا ،بريطانيا ،إيرلندا ،سويسرا والبينيلوكس
 −قسم ألمانيا،
 −قسم بريطانيا العظمى وايرلندا،
 −قسم البينيلوكس وسويسرا والفاتيكان.
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 )3إدارة العالقات مع الدول األوروبية المتوسطية
أ .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول شبه القارة اإليبيرية ودول البلقان ودول شرق المتوسط
 −قسم إسبانيا ،البرتغال ،مالطا ،اليونان وألبانيا
 −قسم تركيا ،قبرص ،البوسنة والهرسك ،كرواتيا ،صربيا ،الجبل األسود ،وسلوفينيا.
ب .اإلدارة الفرعية لفرنسا وإيطاليا
 −قسم إيطاليا،
 −قسم فرنسا وإمارة موناكو.
الباب الثالث – اإلدارة العامة إلفريقيا والمنظمات اإلقليمية اإلفريقية
الفصل  – 24تعنى اإلدارة العامة إلفريقيا والمنظمات اإلقليمية اإلفريقية بالمسائل السياسية واالقتصادية والتعاون المتصلة بعالقات تونس
مع الدول اإلفريقية جنوب الصحراء.
الفصل  – 25تشتمل اإلدارة العامة إلفريقيا والمنظمات اإلقليمية اإلفريقية على:
 )1إدارة العالقات الثنائية
أ .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول غرب إفريقيا
 −قسم العالقات مع الكوت ديفوار ،مالي ،بوركينافاسو وبلدان االعتماد،
 −قسم العالقات مع نيجيريا ،السنغال وبلدان االعتماد.
ب .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول جنوب ووسط وشرق إفريقيا
 −قسم العالقات مع الكامرون ،إثيوبيا وبلدان االعتماد،
 −قسم العالقات مع جنوب إفريقيا ،كينيا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلدان االعتماد.
 )2إدارة العالقات متعددة األطراف
أ .اإلدارة الفرعية لإلتحاد األفريقي والتنسيق بين المبادرات اإلقليمية والدولية
 −قسم اللجنة اإلقتصادية لألمم المتحدة إلفريقيا والبنك اإلفريقي للتنمية،
 −قسم مفوضية اإلتحاد اإلفريقي،
 −قسم اللجان الفنية المتخصصة.
ب .اإلدارة الفرعية للتجمعات والشراكات اإلقليمية
 −قسم المجموعات والشراكات اإلقليمية،
 −قسم االندماج اإلقتصادي القاري.
الباب الرابع – اإلدارة العامة ألمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلقليمية األمريكية واآلسيوية
الفصل  – 26تعنى اإلدارة العامة ألمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلقليمية األمريكية واآلسيوية بالمسائل السياسية واالقتصادية
والتعاون المتصلة بعالقات تونس مع هذه البلدان والمنظمات.
الفصل  – 27تشتمل اإلدارة العامة ألمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلقليمية األمريكية واآلسيوية على:
 )1إدارة العالقات مع دول أمريكا والمنظمات اإلقليمية األمريكية
أ .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول أمريكا الشمالية
 −قسم العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية،
 −قسم العالقات مع كندا.
ب .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول أمريكا الوسطى والالتينية والمنظمات اإلقليمية بأمريكا الالتينية
 −قسم األرجنتين وشيلي واوروغواي وباراغواي وبوليفيا وبيرو،
 −قسم البرازيل وفنزويال وكولومبيا واإلكوادور،
 −قسم المكسيك ودول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والمنظمات اإلقليمية ألمريكا الالتينية.
 )2إدارة العالقات مع دول آسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلقليمية اآلسيوية
أ .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول شرق آسيا القارية
 −قسم الصين،
 −قسم شبه الجزيرة الكورية (جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية).
ب .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول شبه القارة الهندية وغرب آسيا القارية
 −قسم الهند،
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 −قسم غرب آسيا القارية (باكستان وبنغالداش وافغانستان ومنغوليا وبوتان ونيبال وسيريلنكا والمالديف)،
 −قسم إيران ودول آسيا الوسطى (كازاخستان ،أوزباكستان ،طاجيكستان ،توركمانستان وقيرغيزيا).
ج .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول شرق آسيا
 −قسم اليابان،
 −قسم أوقيانوسيا (استراليا ونيوزيلندا وبولينيزيا) والمنظمات اإلقليمية اآلسيوية.
د .اإلدارة الفرعية للعالقات مع دول جنوب شرقي آسيا والمنظمات اإلقليمية اآلسيوية
 −قسم أندونيسيا وماليزيا،
 −قسم البلدان األخرى لجنوب شرقي آسيا (الفليبين وسنغافورة وتايالند وبروناي وميانمار وفيتنام وكمبوديا والوس)
والمنظمات اإلقليمية اآلسيوية.
الباب الخامس – اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف والمسائل الشاملة
الفصل  – 28تُعنى اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف والمسائل الشاملة بمتابعة وتنسيق المسائل التي ته ّم منظمة األمم المتحدة وهيئاتها
وبرامجها ووكاالتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية األخرى ،وإدارة وتعزيز وتنسيق عالقات تونس معها وتواجدها صلب أجهزتها.
الفصل  – 29تشتمل اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف والمسائل الشاملة على:
 )1إدارة التنمية المستدامة المكلفة بتنسيق ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون االقتصادي والمالي والفني والعلمي والثقافي مع الهيئات
األممية والمنظمات الدولية األخرى .وهي تسهر على إبرام اتفاقات التعاون في مجال إختصاصها وعلى حسن متابعة تنفيذ االتفاقات
والمشاريع واإللتزامات التي تبرمها الدولة التونسية مع الهيئات الدولية ،وتشتمل على:
أ .اإلدارة الفرعية للتنمية االقتصادية المكلفة بعالقات تونس مع الهيئات األممية والمنظمات الدولية ذات الطابع االقتصادي
والمالي والتجاري والفالحي والصناعي ،وتشتمل على:
 −قسم التجارة والفالحة المكلف بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي
والمؤسسة المالية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة والهيئات األممية والدولية األخرى المعنية بالتجارة والفالحة.
 −قسم الصناعة والطاقة والنقل المكلف بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
والمنظمة البحرية الدولية والهيئات األممية والدولية األخرى المعنية بالصناعة والطاقة والنقل.
ب .اإلدارة الفرعية للتنمية االجتماعية والبيئة المكلفة بعالقات تونس مع الهيئات األممية والمنظمات الدولية ذات الطابع االجتماعي
والبيئي والصحي والثقافي والسياحي ،وتشتمل على:
 −قسم الصحة والهجرة والشؤون االجتماعية المكلف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة ومكتب العمل الدولي والمنظمة
الدولية للهجرة والهيئات األممية والدولية األخرى المعنية بالصحة والهجرة والشؤون االجتماعية.
 −قسم السياحة واالتصاالت والشؤون الثقافية المكلف بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واالتحاد
الدولي لالتصاالت والمنظمة العالمية للسياحة والهيئات األممية والدولية األخرى المعنية بالسياحة واالتصاالت والشؤون
الثقافية.
 −قسم البيئة والتغيرات المناخية المكلف بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للبيئة والهيئات األممية
والدولية األخرى المعنية بالبيئة والتغيرات المناخية.
ج .اإلدارة الفرعية للشراكات المكلفة بعالقات تونس مع شركاء التنمية ومتابعة القضايا الشاملة في منظومة األمم المتحدة
والمنظمات والمنتديات الدولية األخرى ،وتشتمل على:
 −قسم شركاء التنمية المكلف بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والهيئات األممية والدولية األخرى المعنية بالتنمية
المستدامة.
 −قسم المنتديات المكلف بمتابعة القضايا الشاملة داخل المنتديات األممية والمنتديات الدولية واإلقليمية الحكومية وغير
الحكومية األخرى .
 )2إدارة السلم واألمن الدوليين المكلفة بمعالجة وتنسيق ومتابعة المسائل ذات الطابع السياسي واألمني والقانوني داخل منظومة األمم
المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية األخرى ،وتشتمل على:
أ .اإلدارة الفرعية لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة المكلفة بمعالجة مسائل اإلرهاب والجريمة المنظمة داخل منظومة األمم
المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية األخرى ،وتشتمل على:
 −قسم مكافحة اإلرهاب المكلف بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية األخرى الناشطة في مجال
مكافحة اإلرهاب والتوقي منه وسائر أوجه التعاون بشأنه،
 −قسم مكافحة الجريمة المنظمة المكلف بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية األخرى الناشطة في
مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتوقي منها وسائر أوجه التعاون بشأنها.
ب .اإلدارة الفرعية للسلم واألمن المكلفة بمعالجة القضايا والمسائل المطروحة على الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن
الدولي ومساهمة تونس في التعاطي معها ،وتشتمل على:
 −قسم عمليات حفظ السالم ونزع األسلحة المكلف بمتابعة مشاركة تونس في عمليات حفظ السالم األممية والتعاون مع
منظمة األمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية األخرى المعنية بنزع األسلحة.
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 −قسم مجلس األمن والجمعية العامة المكلف بمتابعة القضايا والمسائل المطروحة على الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس
األمن الدولي وتنسيق مشاركة تونس في أشغالهما.
 −قسم الترشحات لألجهزة الدولية المكلف بإدارة وتنسيق ومتابعة الترشحات التونسية للمناصب االنتخابية للهياكل واألجهزة
صلب منظومة األمم المتحدة والمنظمات والهياكل الدولية األخرى ،وبتعزيز تواجد الكفاءات التونسية داخل هذه الهياكل
واألجهزة والمنظمات.
 )3إدارة حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية المكلفة بمعالجة وتنسيق ومتابعة المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها داخل
منظومة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية واإلقليمية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان،
وتشتمل على:
أ .اإلدارة الفرعية للتقارير الوطنية لألجهزة األممية واإلقليمية المكلفة بتنسيق مساهمة الوزارة في إعداد التقارير الوطنية لحقوق
اإلنسان لألجهزة األممية واإلقليمية وبتقديم هذه التقارير ومتابعة تنفيذها ،وتشتمل على:
 −قسم االستعراض الدوري الشامل وأجهزة المعاهدات المكلف بتنسيق مساهمة الوزارة في إعداد التقارير الوطنية آللية
االستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق اإلنسان واللجان المنبثقة عن المعاهدات األممية لحقوق اإلنسان التي
صادقت عليها تونس وبتقديم هذه التقارير ومتابعة تنفيذها.
 −قسم اإلجراءات الخاصة واآلليات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية المكلف بتنسيق اإلعداد لزيارات اإلجراءات الخاصة
لمجلس حقوق اإلنسان وبتنسيق مساهمة الوزارة في إعداد التقارير الوطنية لآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان وبتقديم هذه
التقارير ومتابعة تنفيذها وبإدارة العالقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان.
ب .اإلدارة الفرعية للنظام الدولي لحقوق اإلنسان المكلفة بتنسيق مشاركة تونس في إدارة النظام الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني والقضايا األفقية ذات الصلة ،وتشتمل على:
 −قسم مجلس حقوق اإلنسان المكلف بتنسيق مشاركة تونس في أشغال مجلس حقوق اإلنسان ومتابعة قراراته.
 −قسم المسائل المواضيعية والشؤون اإلنسانية المكلف بمتابعة المسائل األفقية المتصلة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني.
الباب السادس – اإلدارة العامة للشؤون القنصلية
الفصل  – 30تعنى اإلدارة العامة للشؤون القنصلية بــ:
−
−
−
−

المسائل القنصلية واالجتماعية للرعايا التونسيين بالخارج وكذلك بالمسائل المتعلقة بحماية ممتلكاتهم ومصالحهم الخاصة،
المسائل القنصلية التي تهم األجانب بتونس،
النزاعات القنصلية والهجرة.
متابعة التعاون الالمركزي والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالتعاون الالمركزي.

الفصل  – 31تشتمل اإلدارة العامة للشؤون القنصلية على:
 )1إدارة الشؤون القنصلية مع الدول العربية واإلفريقية واألمريكية واآلسيوية وأوقيانوسيا
أ .اإلدارة الفرعية للمغرب العربي
 −قسم ليبيا والمغرب،
 −قسم الجزائر وموريتانيا.
ب .اإلدارة الفرعية للمشرق ودول الخليج
 −قسم المشرق،
 −قسم بلدان الخليج.
ج .اإلدارة الفرعية للدول اإلفريقية واألمريكية واآلسيوية وأوقيانوسيا
 −قسم البلدان اإلفريقية،
 −قسم البلدان األمريكية واآلسيوية وأوقيانوسيا.
 )2إدارة الشؤون القنصلية مع الدول األوروبية
أ .اإلدارة الفرعية لدول شرق أوروبا والبينيلوكس والدول االسكندينافية
 −قسم بلدان شرق أوروبا ودول البينيلوكس والدول االسكندينافية.
ب .اإلدارة الفرعية لوسط وجنوب أوروبا
 −قسم جنوب أوروبا،
 −قسم وسط أوروبا.
ج .اإلدارة الفرعية للهجرة.
 )3إدارة شؤون األجانب بتونس
أ .اإلدارة الفرعية لألجانب بتونس.
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الباب السابع – اإلدارة العامة للدبلوماسية االقتصادية والثقافية والتخطيط اإلستراتيجي
الفصل  – 32تُعنى اإلدارة العامة للدبلوماسية االقتصادية والثقافية والتخطيط االستراتيجي بمسائل أفقية ،تتعلق بالخصوص باألبعاد
االقتصادية والثقافية واألمنية للدبلوماسية التونسية ،عالوة على التخطيط االستراتيجي واالستشراف واليقظة.
الفصل  – 33تلحق باإلدارة العامة للدبلوماسية االقتصادية والثقافية والتخطيط االستراتيجي:
 )1إدارة الدبلوماسية االقتصادية والثقافية ،مكلفة بــ:
 −تنسيق تدخل الهياكل االقتصادية التونسية المتواجدة بالخارج،
 −إعداد البعثات االقتصادية المتجولة وتأمين متابعتها،
 −إحكام التنسيق والتكامل في مجال تنظيم التظاهرات اإلعالمية والتحسيسية ذات الطابع االقتصادي والثقافي في الخارج،
 −رصد المستجدات والتحوالت الدولية على المستوى االقتصادي والثقافي والعلمي والتكنولوجي،
 −التعهد بملف الفرنكوفونية.
تشتمل إدارة الدبلوماسية االقتصادية والثقافية على:
أ .اإلدارة الفرعية للدبلوماسية االقتصادية :
 −قسم الدراسات واليقظة،
 −قسم البرمجة والتنسيق.
ب .اإلدارة الفرعية للدبلوماسية الثقافية:
 −قسم البحوث والدراسات،
 −قسم الفرنكوفونية.
 )2إدارة التحاليل األمنية واألزمات ،مكلفة بـ :
 −رصد وتحليل األحداث والمستجدات والمقاربات األمنية على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
 −التنسيق بين هياكل الوزارة والبعثات التونسية في الخارج والهياكل الوطنية المعنية بالشأن األمني،
 −إعداد الدراسات االستراتيجية واالستشرافية ذات الطابع الجيو-سياسي .
تشتمل إدارة التحاليل األمنية واألزمات على:
أ .اإلدارة الفرعية للتعاون األمني
ب .اإلدارة الفرعية للدراسات االستراتيجية واالستشراف
الباب الثامن – اإلدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل  – 34اإلدارة العامة للمصالح المشتركة هي الجهاز المكلف تحت سلطة الكاتب العام بالعمل بصفة مستمرة على إدارة أنشطة
الوزارة والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وتنسيقها ودفعها.
تلحق باإلدارة العامة للمصالح المشتركة:
)1
)2
)3
)4
)5

إدارة الموارد البشرية،
إدارة الشؤون المالية،
إدارة البناءات،
إدارة تكنولوجيا المعلومات،
إدارة التصرف في الوثائق واألرشيف.

الفصل  – 35إدارة الموارد البشرية مكلفة بــ:
−
−
−
−

التصرف في الموارد البشرية لمختلف األسالك التابعة للوزارة،
متابعة المسائل االجتماعية،
معالجة المسائل المتصلة بالعطل،
التكوين وتنمية القدرات.
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الفصل  – 36تشتمل إدارة الموارد البشرية على:
أ.

اإلدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية باإلدارة المركزية المكلفة بــ :
 −إعداد قانون اإلطارات،
 −إعداد وتنظيم المناظرات واالمتحانات واالختبارات المهنية،
 −التصرف في المسائل المتعلقة بالمسار المهني ألعوان الوزارة.

وتشتمل على:
 −قسم المناظرات والتكوين،
 −قسم التصرف في األعوان باإلدارة المركزية.
ب .اإلدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية في البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية المكلفة بــ:
 −التصرف في عطل األعوان المباشرين بالخارج،
 −التصرف في األعوان المحليين،
 −إعداد الحركة السنوية،
 −اإلحاطة بشؤون األعوان المباشرين بالخارج.
وتشتمل على:
 −قسم التصرف في الموارد البشرية بالخارج،
 −قسم اإلحاطة بشؤون األعوان المعنيين بالحركة السنوية.
ج .اإلدارة الفرعية للحيطة االجتماعية والتقاعد ومراقبة العطل المكلفة بـ:
 −العالقات مع الصناديق االجتماعية،
 −متابعة ملفات التغطية االجتماعية،
 −مراقبة عطل المرض.
وتشتمل على :
−
−

قسم الحيطة االجتماعية والتقاعد،
قسم مراقبة عطل المرض .

الفصل  – 37إدارة الشؤون المالية مكلفة بإعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة.
الفصل  – 38تشتمل إدارة الشؤون المالية على :
 )1اإلدارة الفرعية للميزانية واإلذن بالدفع والمحاسبة :المكلفة بــ:
 −إعداد مشاريع الميزانية ومناقشتها،
 −متابعة تنفيذ الميزانية،
 −اإلذن بالدفع ومسك حسابية المصاريف.
وتشتمل اإلدارة الفرعية للميزانية واإلذن بالدفع والمحاسبة على:
أ .قسم الميزانية مكلف بـ:
 −إعداد مشاريع الميزانية،
 −مناقشة مشاريع الميزانية ومتابعة تنفيذها،
 −المحاسبة التحليلية الستهالك اعتمادات الميزانية .
ب .قسم اإلذن بالدفع والمحاسبة مكلف بـ:
 −اإلذن بصرف النفقات المدرجة بأبواب الميزانية المخصصة لإلدارة المركزية،
 −مسك حسابية كل المصاريف التي تتعهد بها الوزارة.
ج .اإلدارة الفرعية للتصرف المالي للبعثات بالخارج :المكلفة بــالتصرف المالي للبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج
وتشتمل على:
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 −قسم التأجير وتقييم كلفة المعيشة للبعثات بالخارج :مكلف بمتابعة تطور كلفة المعيشة ببلدان التعيين ومعالجة مجموع
المسائل المتصلة بضبط تأجير األعوان المباشرين بالبعثات التونسية بالخارج.
 −قسم مراقبة التصرف المالي للبعثات بالخارج مكلف بـ:
• مراجعة الحسابات الشهرية للمراكز بالخارج،
• إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز للمراكز بالخارج وتوزيعها.
 )2اإلدارة الفرعية للصفقات والمعدات وحسابية المواد :المكلفة بــإعداد الصفقات والتصرف في المعدات ومسك حسابية المواد،
وتشتمل على:
 −قسم الصفقات :مكلف بتجميع حاجيات المصالح من المعدات واألدوات المختلفة وإعداد الصفقات وعقود الصيانة المتعلقة بها.
 −قسم المعدات :مكلف بــ:
• التصرف في معدات اإلدارة المركزية وتجهيزاتها ومتابعة أشغال التعهد والصيانة،
• التصرف في ملفات نقل األعوان المعينين بالخارج وأمتعتهم وأثاثهم وكذلك األعوان الموفدين في مهمة،
• تسيير وكالة الدفوعات،
• اإلشراف على أنشطة العملة المباشرين باإلدارة المركزية.
 −قسم حسابية المواد :مكلف بمسك حسابية المواد باإلدارة المركزية وبمتابعة حسابية المواد بالبعثات الدبلوماسية والدائمة
والقنصلية بالخارج ومراقبتها.
 −قسم التصرف في وسائل النقل باإلدارة المركزية والبعثات بالخارج.
الفصل  – 39إدارة البناءات مكلفة بـ :
−
−

التصرف في الملك العقاري لإلدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج،
التصرف في مشاريع شراء أو كراء أو بناء عقارات جديدة وصيانتها بالداخل والخارج.

الفصل  – 40تشتمل إدارة البناءات على:
أ.

اإلدارة الفرعية لصيانة واقتناء العقارات باإلدارة المركزية المكلفة بـ:
 −اقتناء وصيانة المباني باإلدارة المركزية،
 −متابعة األمالك العقارية للبعثات األجنبية بتونس،
 −دراسة مشاريع بناء مباني جديدة وضبط مصادر وصيغ تمويلها ومتابعة إنجازها.

وتشتمل على:
 −قسم الصيانة والتعهد للمباني باإلدارة المركزية :مكلف بإعداد برامج صيانة،
 −قسم الدراسات والمشاريع باإلدارة المركزية واألمالك العقارية للبعثات األجنبية بتونس.
ب .اإلدارة الفرعية لصيانة واقتناء وتسويغ العقارات لفائدة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية المكلفة بــاقتناء وصيانة العقارات
بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
وتشتمل على:
−
−
−

قسم الصيانة والتعهد للمباني بالخارج،
قسم الدراسات والمشاريع بالخارج،
قسم الكراءات بالخارج.

الفصل  – 41إدارة تكنولوجيا المعلومات مكلفة بــ:
−
−
−

القيام بالدراسات المتعلقة بالتحديث التكنولوجي للمصالح،
اقتراح األساليب الكفيلة بتحسين سير المصالح ومردودها،
وضع مخططات الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلعالمية وصيانة الشبكات اإلعالمية والتجهيزات والعمل على حسن
استغالل الشبكات والسالمة المعلوماتية.

الفصل  – 42تشتمل إدارة تكنولوجيا المعلومات على:
أ.

اإلدارة الفرعية للشبكات والتجهيزات :المكلفة باستغالل الشبكات وتأمين السالمة المعلوماتية وتشتمل على:
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 −قسم استغالل الشبكات والسالمة المعلوماتية.
ب .اإلدارة الفرعية لإلدارة اإللكترونية وتشتمل على:
قسم اإلدارة االلكترونية.
−
ج .اإلدارة الفرعية لنظم المعلومات :المكلفة بالدراسات والبرمجيات وجودة الخدمات وتشتمل على:
 −قسم الدراسات والبرمجيات وجودة الخدمات.
الفصل  – 43إدارة التصرف في الوثائق واألرشيف مكلفة بــجمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالميادين التي تهم وزارة الشؤون الخارجية
وبتأمين التصرف في المكتبة وحفظ أرشيف الوزارة.
الفصل  – 44تشتمل إدارة التصرف في الوثائق واألرشيف على:
أ .اإلدارة الفرعية للوثائق واألرشيف التي تشتمل على:
 −قسم المكتبة والتوثيق مكلف بالتصرف في المكتبة،
 −قسم التصرف في الوثائق مكلف بترتيب الوثائق الرسمية للوزارة وحفظها.
ب .اإلدارة الفرعية للتصرف االلكتروني في الوثائق  :المكلفة بالعمل بالمنظومات االلكترونية التوثيقية لترتيب الوثائق لتفادي المشاكل
الناتجة عن تراكم الوثائق واألرشيف الجاري في فضاءات العمل اإلداري اليومي.
الباب التاسع – اإلدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة
الفصل  – 45تعنى اإلدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة بالجوانب القانونية للمسائل المرتبطة بأنشطة وزارة الشؤون الخارجية وهي
مكلفة بــ:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

إبداء رأيها في مسائل القانون الدولي التي تهم البالد التونسية والقيام بدراسات حولها،
القيام باإلجراءات الدستورية الالزمة إلدخال المعاهدات واالتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة التونسية ،حيز التنفيذ في البالد
التونسية،
تأمين حفظ النصوص األصلية للمعاهدات واالتفاقيات وترتيبها،
تفسير النصوص القانونية عند الحاجة،
المشاركة في المفاوضات وفي صياغة المعاهدات واالتفاقيات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية،
المشاركة في الندوات واالجتماعات الدولية حول تطوير القانون الدولي وتدوينه،
متابعة القضايا المرفوعة ضد الوزارة أو من طرفها في المحاكم بالداخل والخارج بالتنسيق مع مصالح نزاعات الدولة،
دراسة كل المسائل القانونية واالستشارات التي تعرض على الوزارة،
دراسة ومتابعة كل المسائل القانونية المتصلة باالتفاقيات والمعاهدات الدولية،
المساهمة في إعداد وصياغة النصوص القانونية والترتيبية التي تدخل ضمن مشموالت الوزارة،
إنجاز الدراسات التي يستوجبها تطوير النصوص المنظمة لتدخالت الوزارة والقيام بدور المستشار القانوني لكل مصالح الوزارة
والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
ضبط الصيغ النهائية لمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وعرضها لإلمضاء أو التأشير عليها،
ترجمة النصوص القانونية ومراقبة مطابقة النصوص القانونية المترجمة،
تأمين الترجمة الفورية.

الفصل  – 46تشتمل اإلدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة على:
 )1إدارة القانون الدولي العام وتشتمل على :
أ .اإلدارة الفرعية لالتفاقيات الثنائية
 −قسم االتفاقيات الثنائية مع البلدان العربية واإلفريقية وأوقيانوسيا،
 −قسم االتفاقيات الثنائية مع البلدان األوروبية واألمريكية واآلسياوية.
ب .اإلدارة الفرعية لالتفاقيات متعددة األطراف
 −قسم االتفاقيات متعددة األطراف،
 −قسم االتفاقيات الثنائية مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
 )2إدارة االستشارات القانونية والنزاعات والترجمة
اإلدارة الفرعية لالستشارات القانونية والنزاعات
أ.
 −قسم االستشارات القانونية،
 −قسم النزاعات.
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ب .اإلدارة الفرعية للترجمة
 −قسم الترجمة الكتابية،
 −قسم الترجمة الشفوية والفورية.
العنوان الخامس – البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية
الفصل  – 47يتم إحداث البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمقتضى أمر حكومي ويدير كل بعثة سفير أو مندوب أو ممثل
دائم أو قائم باألعمال رئيس بعثة أو قنصل عام أو قنصل.
وعندما ال تكون لرئيس البعثة الدبلوماسية إقامة قارة ببلد االعتماد يمكن أن يدير البعثة طيلة غياب رئيسها المعتمد قائم باألعمال بالنيابة.
الفصل  – 48يضبط تصنيف البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وعدد أعوانها بمقتضى قرار.
الفصل  – 49تشتمل البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية على أقسام تؤمن الوظائف التالية :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

الوظائف السياسية والتشريفاتية
الوظيفة االقتصادية
الوظيفة اإلعالمية
الوظيفة الثقافية
الوظيفة االجتماعية
وظيفة العالقات متعددة األطراف
الوظيفة القنصلية
وظيفة تنسيق النشاط القنصلي
الوظيفة اإلدارية
الوظيفة المالية
الوظيفة األمنية.
العنوان السادس – أحكام ختامية

الفصل  – 50ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر الحكومي وخاصة األمر المشار إليه أعاله عدد  1282لسنة 1991
المؤرخ في  28أوت  1991واألمر الحكومي المشار إليه أعاله عدد  575لسنة  2016المؤرخ في  6ماي .2016
الفصل  – 51وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  7سبتمبر .2018
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