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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 داريإحداث خطة الموفق اإلب يتعلق 1992ديسمبر  10مؤرخ في  1992لسنة  2143 دد مر عأ

 ،إن رئيس الجمهورية

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112 ددعلى القانون عبعد االطالع 
 دارية.ومية ذات الصبغة اإلالمؤسسات العموالجماعات العمومية المحلية و

والمتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية  1985لسنة  78 ددوعلى القانون ع
 والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها بصفة مباشرة أن عن طريق الجماعات العمومية والمحلية.

 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية. 1989المؤرخ في أول فيفري  1989لسنة  9عدد قانون وعلى ال

 وعلى رأي وزير المالية.

 دارية.رأي المحكمة اإلوعلى 

 يصدر األمر اآلتي نصه:

 أحدث لدى رئيس الجمهورية خطة الموفق اإلداري. – الفصل األول

الموفق  يعّين – 1997جوان  9المؤرخ في  1997لسنة  1166ألول من األمر عدد بمقتضى الفصل ا نقح – )جديــد( 2الفصل 
 اإلداري بأمر ويتم اختياره من بين األعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين الذين لهم خبرة إدارية واسعة.

 ويضبط تأجيره بأمر.

 إليهامتعلقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين الهياكل المشار ال يمكن أن ترفع للموفق اإلداري شكاوي تخص النزاعات ال – 3الفصل  
 بالفصل الثاني وأعوانها.

وال تنطبق مقتضيات هذا الفصل على هؤالء األعوان بعد انقطاعهم عن الوظيفة أو عندما يتعلق الخالف بامتناع الهياكل المذكورة من 
 تنفيذ حكم قضائي.

تدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم وال أن يعيد النظر في حكم قضائي ويخّول له أن يرفع ال يجوز للموفق اإلداري أن ي – 4الفصل 
 النظر.توصيات إلى السلطة اإلدارية ذات 

كما يمكنه في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء ا ينظر في المسألة مع الهيكل اإلداري المعني باألمر وأن يقترح كل الحلول التي 
 من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني.

ن يعينوا من بين اإلطارات العليا الراجعة لها أ يسر مهمة الموفق اإلداري وعليهمعلى الوزراء وكل السلطات اإلدارية أن ت – 5الفصل 
 ليه من شكاوي.يتولى تعجيل البت فيما يرفع إبالنظر منسقا مع الموفق اإلداري 

كما عليهم أن يأذنوا لألعوان الخاضعين لسلطتهم بالرد على أسئلة الموفق اإلداري وعلى استدعاءاته عند االقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات 
 ام في حدود مشموالتهم بالتحقيقات واألبحاث التي يطلبها الموفق اإلداري.الرقابة بالقي

لى الجهة كل التوصيات الالزمة لفض النزاع إإذا ما تبّين للموفق اإلداري أن الشكوى قائمة على سند وجيه فله أن يرفع  – 6الفصل 
 المعنية.

 آل المساعي التي بذلها.بمويجب على هذه الجهة في جميع الحاالت إعالم الموفق اإلداري 

 وفي غياب الرد في اآلجال التي يعينها، يمكن للموفق اإلداري أن يرفع تقريرا في الغرض إلى رئيس الجمهورية مشفوعا باقتراحاته.
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 وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنةإمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر 

www.legislation-securite.tn 

علومات التي وفقا للقوانين الجاري بها العمل يلتزم الموفق اإلداري بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والم – 7الفصل 
 تحصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.

 ويبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامه.

يرفع الموفق اإلداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطه واإلجراءات التي من شأنها تحسين عمل  – 8الفصل 
 يرى من الصالح إدخالها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. اإلدارة وكذلك التنقيحات التي

الوزير األّول ووزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي  – 9الفصل 
 للجمهورية التونسية.

 . 1992ديسمبر  10تونس في 


