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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 مة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة رئيس الحكو من 2018ديسمبر  19مؤرخ في  2018لسنة  33ور عدد منش

 

ات رة لمشاريع األوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية وإجراءات االستشارلوزارات بتجميع اإلمضاءات المجاوحول تعهدات ا: الموضوع

 اسة الحكومةفي شأنها قبل إحالتها إلى رئ

 

 : المراجع

 منه. 94الدستور وخاصة منه الفصل  −

 .حول جودة التشريعات 2011ماي  27المؤرخ في  14المنشور عدد  −

استكمال رضها وواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عحول ق 2017مارس  17المؤرخ في  8ر عدد المنشو −

 تهيئتها.

 

، وقد وامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معنيمضاء المجاور لألستور على أنه يتم اإلمن الد 94حيث ينص الفصل 

 إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها عداقوحول  2017س مار 17المؤرخ في  8عدد ة الحكومرئيس منشور  ضمنجاء 

ورة إلى الوزراء المكلفين ة المشاريع المذكبرئاسة الحكومة تتعهد بإحالأن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة  ،واستكمال تهيئتها

 ة.اتهم المجاوربالتنفيذ لوضع إمضاء

 

ارات المكلفة بغة الترتيبية دون إجراء ما يستوجب من تنسيق مع الوزوامر الحكومية ذات الصزارات تحيل مشاريع األوحيث لوحظ أن الو

، وضوع مشروع األمر الحكوميرى التي يكون رأيها مستوجبا قانونا أو مفيدا بالنظر إلى ممعها بالتنفيذ ودون استشارة الوزارات األخ

 والتشريعانون ار القستشذ من قبل مصالح مجاورة للوزارات المعنيين بالتنفيضاءات المويل في تجميع اإلميترتب عن ذلك استغراق وقت طو

 ها.ة حول مشاريع األوامر الحكومية المحالة إليت المعنية من مالحظات جوهريرا، تبعا لما تثيره الوزاسة الحكومةارئبللحكومة 

 

، قبل إحالته ، يتعين بداية من تاريخ صدور هذا المنشور على كل وزارة تبادر بإعداد مشروع أمر حكومي ترتيبي أن تتولىنهوعليه فإ

ات المكلفة معها بالتنفيذ والمطالبة بوضع ور مع الوزار، التنسيق والتشاكومةللحكومة برئاسة الح والتشريع إلى مصالح مستشار القانون

، كما أن المشروعإمضاءاتها المجاورة وكذلك مع الوزارات التي تقتضي النصوص القانونية استشارتها أو يكون من المفيد استشارتها بش

رات التي تقتضي النصوص القانونية اللوزراء المكلفين بالتنفيذ وباستشارة الوز ءات المجاورة مضاالتعهد بتجميع اإليتعين عليها 

 .التي ترى فائدة في استشارتها استشارتها أو تلك

 

مي الترتيبي المجال إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة ويتعين الحرص على أن تكون صيغة مشروع األمر الحكو

 ن بالتنفيذ.راء المكلفيورة للوز، متطابقة مع الصيغة الحاملة لإلمضاءات المجاالقانونية المستوجبة في شأنه اإلجراءاتالحكومة الستكمال 

 

فق كل ملف بنسخ من مشروع األمر الحكومي الترتيبي حاملة رهذا المنشور أن ي صدوريتعين بداية من تاريخ طار فإنه في هذا اإلو

 .سخ األصلية من آراء الوزارات التي تمت استشارتها، وذلك إضافة إلى النراء المكلفين بالتنفيذصلية للوزإلمضاءات المجاورة األل

 

فإنه يتعين على الوزارة التي تبادر بإعداد الحكومية الترتيبية  األوامرإجراءات إصدار مشاريع  إتمامهذا وحرصا على التشريع في 

المذكور أعاله  2017لسنة  8منشور عدد تم ضبطه باللذي على النحو ا وذلك ءاتهم المجاورةبالتنفيذ والمطالبين بوضع إمضا شروعالم

ويمكن عند االقتضاء استشارة مصالح . من الدستور 94صل بخصوص تعريف عبارة "كل وزير معني" باإلمضاء المجاور الوارد بالف

 لتنفيذ.راء المكلفين باصوص تحديد الوزمستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة بخ

 

حول مشروع األمر  ط بإبداء الرأيمضاء المجاور أو المعنية فقسواء المطالبة باإل وهري في آراء الوزاراتج اختالفوفي صورة وجود 

 للحسم فيها. برئاسة الحكومةصة فإنه يتم رفعها إلى المصالح المخت، الحكومي الترتيبي

 

التي تعترضها  اإلشكالياتعلى معالجة  مة الوزارات المعنية للمساعدةكومة في جميع المراحل على ذئاسة الحوتبقى المصالح المختصة بر

درج ضمن اختصاص مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية ووحدة الصبغة الترتيبية التي تن وامر الحكومية ذاتعند إعداد مشاريع األ

 .يفة العموميةزارة المكلفة بالوظمتابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالو

 

حول قواعد مشاريع  2017مارس  17في خ المؤر 8عدد  منشوربال ةوالوارد ه مع المتعارضةتلغى بمقتضى هذا المنشور المقتضيات 

 ر ساريا في ما عدا ذلك.، ويبقى هذا األخيتهاالنصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئ
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 

االلتزام  كم بالنظر ودعوتها إلىا المنشور على المصالح الراجعة إليات والسادة الوزراء وكتاب الدولة تعميم هذوالمرجو من السيد

الصبغة ية ذات وامر الحكومإجراءات وإصدار مشاريع األ إتمامبالقواعد واإلجراءات الواردة به بالدقة المطلوبة لضمان التشريع في 

 .الترتيبية

 

 

 


