قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس

أمر عدد  146لسنة  2162مؤرخ في  22جوان  2162ي تعلق بإحداث وتنظيم اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب

1

إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد  6لسنة  1122المؤرخ في  26ديسمبر  1122المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد  221لسنة  2891المؤرخ في  21ديسمبر  2891والمتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  98لسنة 1122
مؤرخ في  11سبتمبر ،1122
وعلى المرسوم عدد  98لسنة  1122المؤرخ في  12سبتمبر  1122والمتعلق بتنظيم األحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد  99لسنة  1122المؤرخ في  12سبتمبر  1122والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى األمر عدد  211لسنة  2868المؤرخ في  8نوفمبر  2868المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير األول،
وعلى األمر عدد  229لسنة  2881المؤرخ في  22أفريل  2881المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى ،كما تم تنقيحه باألمر عدد
 211لسنة  2882المؤرخ في  21أفريل  2882واألمر عدد  2188لسنة  2898المؤرخ في  18نوفمبر ،2898
وعلى األمر عدد  55لسنة  2898المؤرخ في  21جانفي  2898والمتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
وعلى األمر عدد  2189لسنة  2898المؤرخ في  18نوفمبر  2898والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداري بالوزارة األولى،
وعلى القرار الجمهوري عدد  1لسنة  1122المؤرخ في  12ديسمبر  1122والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى األمر عدد  2886لسنة  1122المؤرخ في  18ديسمبر  1122والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى األمر عدد  621لسنة  1121المؤرخ في  15جوان  1121والمتعلق بإلحاق هيكل إلى رئاسة الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة اإلدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآلتي نصه:
الفصل األول – تحدث برئاسة الحكومة إدارة عامة للجمعيات واألحزاب السياسية 2تتولى خاصة:
أ  -بالنسبة إلى الجمعيات:

 1أصبح العنوان "أمر عدد  622لسنة  1121المؤرخ في  15جوان  1121المتعلق بإحداث وتنظيم اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب" عوض "أمر
عدد  622لسنة  1121مؤرخ في  15جوان  1121يتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة" بمقتضى األمر عدد  2581لسنة  1121المؤرخ في  9نوفمبر
1121
 2عوضت عبارة " الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات واألحزاب" بمقتضى األمر عدد  4375لسنة  3105المؤرخ في  8نوفمبر .3105
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 متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الجمعيات الوطنية واألجنبية وشبكات الجمعيات ،وإجراءات االعتراض على
تأسيس الجمعيات األجنبية عند االقتضاء،
 تلقي اإلعالمات الموجهة إليها من قبل الجمعيات بخصوص تنقيح نظمها األساسية أو قبولها لمساعدات وتبرعات
وهبات أجنبية أو تقاريرها المحاسبية أو حلها والقيام بإجراءات التنبيه عليها عند ارتكابها لمخالفات ومتابعة
إجراءات طلب تعليق نشاطها وحلها وفق التشريع المتعلق بالجمعيات،
 متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس جمعيات أجنبية،
 تقديم االقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالجمعيات.
ب -بالنسبة إلى األحزاب السياسية:
 متابعة إجراءات التصريح بتأسيس األحزاب السياسية وعند االقتضاء االعتراض على تأسيسها ،كما تتولى متابعة
إجراءات التنبيه عند ارتكاب المخالفات أو طلب تعليق النشاط،
 متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بالتأسيس وفق التشريع المتعلق باألحزاب السياسية،
 تقديم االقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق باألحزاب السياسية.
الفصل ( 2جديد) – نقح بمقتضى األمر عدد  4243لسنة  2163المؤرخ في  8نوفمبر  – 2163يشرف على اإلدارة العامة للجمعيات
واألحزاب السياسية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل  2مكرر – أضيف بمقتضى األمر عدد  4243لسنة  2163المؤرخ في  8نوفمبر  – 2163تشتمل اإلدارة العامة للجمعيات
واألحزاب السياسية على إدارتين:
أ .إدارة متابعة الجمعيات.
ب .إدارة متابعة األحزاب السياسية.
وعلى إدارة فرعية للشؤون القانونية والنزاعات.
الفصل  2ثالثا – أضيف بمقتضى األمر عدد  4243لسنة  2163المؤرخ في  8نوفمبر  – 2163تكلف إدارة متابعة الجمعيات
بمتابعة شؤون الجمعيات ووضعياتها المالية طبقا ألحكام الفصل األول من هذا األمر.
تشتمل إدارة متابعة الجمعيات على:



اإلدارة الفرعية لمتابعة تكوين وأنشطة الجمعيات :وتشتمل على مصلحة تكوين الجمعيات ومصلحة متابعة أنشطة
الجمعيات.
اإلدارة الفرعية للحفظ والتخزين اإللكتروني :وتشتمل على مصلحة الحفظ والتخزين اإللكتروني.

الفصل  2رابعا – أضيف بمقتضى األمر عدد  4243لسنة  2163المؤرخ في  8نوفمبر  – 2163تكلف إدارة متابعة األحزاب
السياسية بمتابعة شؤون األحزاب السياسية طبقا ألحكام الفصل األول من هذا األمر.
وتشتمل إدارة متابعة شؤون األحزاب السياسية على:
 - 2اإلدارة الفرعية للمتابعة اإلدارية  :تشتمل على مصلحة المتابعة اإلدارية.
الفصل  2خامسا – أضيف بمقتضى األمر عدد  4243لسنة  2163المؤرخ في  8نوفمبر  – 2163تكلف اإلدارة الفرعية للشؤون
القانونية والنزاعات بمتابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس الجمعيات األجنبية واألحزاب وفقا للتشريع
الجاري به العمل طبقا ألحكام الفصل األول من هذا األمر.
تشتمل اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات على:
 .2مصلحة للشؤون القانونية والنزاعات.
 .1مصلحة للدراسات.
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الفصل  2سادسا – أضيف بمقتضى األمر عدد  4243لسنة  2163المؤرخ في  8نوفمبر  – 2163تخضع الخطط الوظيفية باإلدارة
العامة للجمعيات واألحزاب إلى أحكام األمر عدد  2125لسنة  1116المشار إليه أعاله.
الفصل  – 3تحذف إدارة الحريات العامة وشؤون الجمعيات المنصوص عليه بالفصل األول من األمر عدد  621لسنة  1121المؤرخ
في  15جوان  1121والمشار إليه أعاله من التنظيم الهيكلي لرئاسة الحكومة.
الفصل  – 4ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر.
الفصل  – 2وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  22جوان .2162
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