أمر عدد  2143لسنة  1992مؤرخ يف  10ديسمبر  1992يتعّلـق بإحداث ّ
ّ
املوفـق
خطـة
اإلداري
ّ
إن رئيـس الجمهورية،
بعد اإلطالع ىلع القانون عدد  112لسنة  1983املؤّرخ يف  12ديسمبر  1983التع ّلـق بضبط النظام األساسي العام
ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحل ّيـة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.
وىلع القانون عدد  78لسنة  1985املؤّرخ يف  5أوت  1985واملتع ّلـق بضبط النظام األساسي العام ألعوان
الدواوين واملؤسسات العموم ّية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها
بصفة مباشرة أو عن طريق الجماعات العمومية املحل ّية.
وىلع القانون عدد  9لسنة  1989املؤّرخ يف ا ّول فيفـري  1989واملتع ّلـق باملساهمات واملنشآت العمومية.
وىلع رأي وزير املالية.
وىلع رأي املحكمة اإلدارية
يصدر األمر اآلتي نصه :
الفصل األ ّول  :أحدثت لدى مصالح رئيـس الجمهورية ّ
ّ
املوفـق اإلداري.
خطـة
ّ
املوفـق اإلداري بأمر.
الفصل  : 2يع ّيـن
وهو مك ّلـف بالنظر يف الشكاوى الفرد ّيـة الصادرة عن األشخاص املاد ّييـن و املتع ّلقة باملسائل اإلدارية التي
تخصـهم والتي ترجع بالنظر ملصالح الدولة والجماعات العمومية املح ّليـة واملؤسـسات العمومية ذات الصبغة
ّ
ّ
اإلدار ّية واملنشآت العمومية وغيرها من الهياكل املكلـفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.
تقدم
وينظر كذلك يف الشكاوى الصادرة عن الذوات املعنوية املتع ّلـقة باملسائل اإلدارية التي
تخصـها ىلع أن ّ
ّ
الشكوى من طرف شخص مادي له مصلحة مباشرة.
ّ
تخص النزاعات املتع ّلقة بالحياة املهنية التي تطرأ بين
للموفق اإلداري شكاوى
الفصل  : 3ال يمكن أن ترفع
ّ
الهياكل املشار إليها بالفصل الثاني وأعوانها.
وال تنطبق مقتضيات هذا الفصل ىلع هؤالء األعوان بعد انقطاعهم عن الوظيفة أو عندما يتع ّلـق الخالف
بامتناع الهياكل املذكورة من تنفيذ حكم قضائي.
ّ
ّ
يتدخل يف القضايا املنشورة أمام املحاكم وال أن يعيد النظر يف حكم قضائي
للموفـق أن
الفصل  : 4ال يجوز
ويخول له أن يرفع توصيات إلى السلطة اإلدارية ذات النظر.
ّ
كما يمكنه يف صورة ّ
تعذر تنفيذ حكم ا ّتصل به القضاء أن ينظر يف املسألة مع الهيكل اإلداري املعني باألمر
وأن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم املعني.

ّ
املوفـق اإلداري وعليهم أن يع ّينوا من بين اإلطارات
مهمـة
تيسر
الفصل  : 5ىلع الوزراء وكل السلطات اإلدارية أن ّ
ّ
ّ
املوفـق اإلداري يتولّى البت فيما ترفع أليه من شكاوى.
منسـقا مع
العليا الراجعة لهم بالنظر ّ
ّ
املوفـق اإلداري و ىلع استدعاءاته عند
بالرد ىلع أسئلة
كما عليهم أن يأذنوا لألعوان الخاضعين إلى سلطتهم
ّ
ّ
املوفـق
االقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات الرقابة بالقيام يف حدود مشموالتهم بالتحقيقات واألبحاث التي طلبها
اإلداري.
للموفق اإلداري أن الشكوى قائمة ىلع سند وجيه فله أن يرفع ّ
ّ
ّ
لفض
كل التوصيات الالزمة
الفصل  : 6إذا ما تب ّين
النزاعات إلى الجهة املعنية.
ّ
املوفـق اإلداري بمآل املساعي التي بذلها.
ويجب ىلع هذه الجهة يف جميع الحاالت إعالم
ّ
للموفـق اإلداري أن يرفع تقريرا يف الغرض إلى رئيس الجمهورية
الرد يف اآلجال التي يعينها ،يمكن
ويف غياب ّ
مشفوعا باقتراحاته.
ّ
املوفق اإلداري بواجب كتمان الس ّر املهني يف كل ما يتع ّلق
الفصل  : 7وفقا للقوانين الجاري بها العمل يلتزم
بالوقائق واملعلومات التي تحصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.
ويبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامه.
ّ
يتضمـن نتائج نشاطه واإلجراءات التي من شأنها
املوفـق اإلداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا
الفصل  : 8يرفع
ّ
تحسين عمل اإلدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها ىلع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل  : 9الوزير األول ووزير الدولة والوزراء وك ّتـاب الدولة مك ّلـفون ّ
يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر
كل يف ما
ّ
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

