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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 الخارجية يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون 4222أكتوبر  02مؤرخ في   4222لسنة  4242مر عدد أ

 إن رئيس الجمهورية،

 من وزير الشؤون الخارجية، باقتراح

الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1891ديسمبر  11المؤرخ في  1983 لسنة 111بعد االطالع على القانون عدد 
 91جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  عات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلىوالجما
 ،1881ديسمبر  20 المؤرخ في 1881لسنة 

المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي  1991 أوت 19المؤرخ في  1881لسنة  1191وعلى األمر عدد 
 تممته، نقحته أو

 وعلى رأي وزير المالية،

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 : األمر اآلتي نصه يصدر

 المتعلق بتنظيم 1881أوت  19المؤرخ في  1881لسنة  1191من األمر عدد  9الفصل  ـ تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفصل األول
 :وزارة الشؤون الخارجية كما يلي

  – (مسة جديدةالفقرة الخا) 8الفصل 

 .الوحدة اإلفريقية اإلدارة العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون إلفريقيا ومنظمة -5

 1881لسنة  1191والسابع والثامن والتاسع من العنوان الرابع من األمر عدد  األبواب الرابع والخامس والسادسترتب  – 4الفصل 
 :وزارة الشؤون الخارجية كما يليالمتعلق بتنظيم  1881أوت  19المؤرخ في 

أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات  العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون لبلداناإلدارة  – الرابع الباب
 واآلسيوية اإلقليمية األمريكية

 .إلفريقيا ومنظمة الوحدة اإلفريقية واالقتصادية والتعاون العامة للشؤون السياسيةاإلدارة  –د( ــالباب الخامس )جدي

 .العامة للمنظمات والندوات الدولية اإلدارة  –د( ــالسادس )جدي الباب

 العامة للشؤون القنصليةاإلدارة  –د( ــالسابع )جدي الباب

 التشريفات الدبلوماسيةإدارة  – د(ــجدي) الباب الثامن

 اإلعالم إدارة  –د( ــالباب التاسع )جدي

  – 0الفصل 

 اإلفريقية العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون إلفريقيا ومنظمة الوحدةاإلدارة  –ــد( الباب الخامس )جدي

 واالقتصادية والتعاون إلفريقيا ومنظمة الوحدة اإلفريقية بالمسائل السياسية اإلدارة العامة للشؤون السياسيةتعنى  – د(ــ)جدي 48الفصل 
 الوحدة اإلفريقية اون المتصلة بعالقات تونس مع البلدان اإلفريقية ومنظمةواالقتصادية والتع

 :تشتمل هذه اإلدارة العامة على
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

واالقتصادي والمالي والفني والعلمي  العالقات مع بلدان إفريقيا المكلفة بمعالجة ومتابعة مسائل التعاون السياسي إدارة (1
 :والثقافي مع بلدان إفريقيا وتشتمل على

 ة الفرعية للعالقات مع بلدان إفريقيا التي تشتمل علىاإلدار: 

 بلدان غرب ووسط إفريقيا، قسم 

 قسم بلدان شرق وجنوب إفريقيا 
والتعاون المتصلة  واالقتصاديةالمسائل السياسية  إدارة العالقات مع منظمة الوحدة اإلفريقية المكلفة بمعالجة وبمتابعة (1

 :وتشتمل علىاإلفريقية  بالعالقات مع منظمة الوحدة

 اإلفريقية التي تشتمل على اإلدارة الفرعية للعالقات مع منظمة الوحدة: 

 ،قسم منظمة الوحدة اإلفريقية 

 ،قسم اللجنة االقتصادية إلفريقيا 

 للفرنكوفونية قسم المنظمة الدولية. 

 .هذا األمر تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة ألحكام – 2الفصل 

 .فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ون الخارجية والمالية مكلفان كلوزيرا الشؤ – 5الفصل 

 .4222 أكتوبر 02في  تونس


