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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 المؤرخ 1991 لسنة 1282 عدد األمر وإتمام بتنقيح يتعلق 2016 ماي 6 في مؤرخ 2016 لسنة 575 عدد حكومي أمر
 الخارجية الشؤون وزارة بتنظيم المتعلق 1991 أوت 28 في

 
 

 الحكومة، رئيس إن
 

  منه، 92 الفصل وخاّصة الدستور على االطالع بعد
 

 من 78 الفصل ألحكام طبقا العليا المدنية الوظائف بضبط المتعلق 2015 أوت 17 في المؤرخ 2015 لسنة 32 عدد القانون وعلى
 الدستور،

 
 التي النصوص جميع وعلى الخارجية الشؤون وزارة بتنظيم المتعلق 1991 أوت 28 في المؤرخ 1991 لسنة 1282 عدد األمر وعلى
 وتممته، نقحته

 
 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2015 فيفري 6 في المؤرخ 2015 لسنة 35 عدد الرئاسي األمر وعلى

 
 .للحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2016 جانفي 12 في المؤرخ 2016 لسنة 1 عدد الرئاسي األمر وعلى

 
 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 
 .الوزراء مجلس مداولة وبعد

 
 :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 
 أوت 28 في المؤرخ 1991 لسنة 1282 عدد األمر من" المركزية اإلدارة" الرابع الباب من 8 الفصل أحكام تلغى – األول الفصل
 :التالية باألحكام وتعّوض أعاله، إليه المشار 1991

 
 :على الخارجية الشؤون لوزارة المركزية اإلدارة تشتمل – (جديد) 8 الفصل

 الديبلوماسية، للشؤون العاّمة الكتابة 

 العاّمة، الكتابة 

 واإلسالمية، العربية والمنظمات العربي للعالم والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة 

 األوروبية، االقتصادية والمجموعة ألوروبا والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة 

 اإلقليمية والمنظمات الهادي للمحيط المتاخمة وآسيا أمريكا لبلدان والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة 
 واآلسيوية، األمريكية

 اإلفريقية، الوحدة ومنظمة إلفريقيا والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة 

 الدولية، والندوات للمنظمات العاّمة اإلدارة 

 القنصلية، للشؤون العاّمة اإلدارة 

 الديبلوماسية، التشريفات إدارة 

 اإلعالم، إدارة 

 والتخطيط والتحليل البحث إدارة. 
 

 ّولأ باب أعاله، إليه والمشار 1991 أوت 28 في المؤرخ 1991 لسنة 1282 عدد األمر من الرابع العنوان إلى يضاف – 2 الفصل
 :يلي كما ،جديد() 10و جديد() 9 الفصلين يتضّمن

 
 الديبلوماسية للشؤون العاّمة الكتابة – األّول الباب

 
 .والخارجي الداخلي المستويين على الخارجية الشؤون وزارة نشاط بدعم الديبلوماسية للشؤون العاّمة الكتابة تكلّف – (جديد) 9 الفصل

 
 بما خاّصة بالقيام الخارجية، الشؤون وزير سلطة تحت يكلّف، عام، كاتب الديبلوماسية، للشؤون العاّمة الكتابة يدير – (جديد) 10 الفصل

 :يلي

 الخارجية الشؤون وزير من بتكليف بتونس المعتمدين الديبلوماسية البعثات رؤساء قبول 
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  وزير نائب أو دولة كاتب مستوى على تعقد التي األجنبية الدول مع السياسية والمشاورات المشتركة اللجان اجتماعات ترأس. 

  الوزير من بتكليف وذلك واللقاءات االجتماعات في الخارجية الشؤون وزارة تمثيل. 

 حضورها الخارجية الشؤون وزير على يتعّذر التي الوزارية المجالس حضور. 

 الديبلوماسي النشاط نطاق في مهام من الخارجية الشؤون وزير به يكلّف ما بكل القيام. 
 

 الشؤون وزارة بتنظيم المتعلّق 1991 أوت 28 في المؤّرخ 1991 لسنة 1282 عدد األمر من 10و 9 الفصالن يعّوض – 3 الفصل
 :كاآلتي وذلك ثالثا، 10و مكّرر 10 بالفصلين الخارجية

 
 والبعثات الوزارة أنشطة إدارة على مستمّرة بصفة بالعمل رالوزي سلطة تحت المكلّف الجهاز هي العاّمة الكتابة – مكّرر 10 الفصل

 .ودفعها وتنسيقها بالخارج والقنصلية والدائمة الديبلوماسية
 

 :العاّمة بالكتابة تلحق – ثالثا 10 الفصل

 والشفوية، الكتابية والترجمة القانونية الشؤون إدارة 

 والمالية، اإلدارية الشؤون إدارة 

 والتحسين، التكوين إدارة 

 واإلعالمية، واألساليب التنظيم إدارة 

 واألرشيف، التوثيق إدارة 

 والالسلكية السلكية والمواصالت المراسالت إدارة. 
 

 الشؤون وزارة بتنظيم المتعلّق 1991 أوت 28 في المؤّرخ 1991 لسنة 1282 عدد األمر من الرابع العنوان أبواب ترتب – 4 الفصل
 :يلي كما الخارجية،

 .الديبلوماسية للشؤون العاّمة الكتابة (:جديد) األّول الباب

 .العاّمة الكتابة (:جديد) الثاني الباب

 .واإلسالمية العربية والمنظمات العربي للعالم والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة (:جديد) الثالث الباب

 .األوروبية االقتصادية والمجموعة ألوروبا والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة (:جديد) الرابع الباب

 والمنظمات الهادي للمحيط المتاخمة وآسيا أمريكا لبلدان والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة (:جديد) الخامس الباب
 .واآلسيوية األمريكية اإلقليمية

 .اإلفريقية الوحدة ومنظمة إلفريقيا والتعاون واالقتصادية السياسية للشؤون العاّمة اإلدارة (:جديد) السادس الباب

 .الدولية والندوات للمنظمات العاّمة اإلدارة (:جديد) السابع الباب

 .القنصلية للشؤون العاّمة اإلدارة (:جديد) الثامن الباب

 .الديبلوماسية التشريفات إدارة (:جديد) التاسع الباب

 .اإلعالم إدارة (:جديد) العاشر الباب

 .والتخطيط والتحليل البحث إدارة (:جديد) عشر الحادي الباب
 

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ مكلف الخارجية الشؤون وزير – 5 الفصل
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