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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 األمن بمجلس قارة لجان بتشكيل يتعلق 2017 أكتوبر 30 في مؤرخ القومي األمن مجلس رئيس الجمهورية رئيس من قرار
 القومي

 
 
 القومي، األمن مجلس رئيس الجمهورية رئيس إن
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 القومي، األمن بمجلس المتعلق 2017جانفي 19 في المؤرخ 2017 لسنة 70 عـدد الحكومي األمر وعلى
 

 لالستخبارات، الوطني المركز بإحداث المتعلق 2017جانفي 19 في المؤرخ 2017 لسنة 71 عدد الحكومي األمر وعلى
 

 .2017 أكتوبر 11 بتاريخ المنعقد القومي األمن مجلس مداولة وعلى
 

 :يلي ما قرر
 

 :التالي بالجدول مبين هو لما طبقا اجتماعاتها ودورية منها كل بةتركي تضبط قارة، لجان القومي األمن مجاالت حسب تشكل – األول الفصل

 أعضاء اللجنة دورية انعقاد االجتماعات رئيس اللجنة اللجنة

 االستخبارات
رئيس المركز الوطني 

 لالستخبارات )رئاسة الحكومة( 
شهرية وكلما اقتضت 

 الضرورة
 –مستشار األمن القومي لدى رئيس الجمهورية 

 الشؤون الخارجية  –الداخلية  –اع الوطني الدف

 وزير الدفاع الوطني  شؤون الدفاع

أشهر وكلما اقتضت  3كل 
 الضرورة

 –الداخلية  –الكتابة القارة لمجلس األمن القومي 
 المالية  –الشؤون الخارجية 

شؤون األمن 
 والدفاع المدني

 وزير الداخلية 
 –العدل  –الكتابة القارة لمجلس األمن القومي 

 المالية  –الشؤون الخارجية  –الدفاع الوطني 

 وزير الشؤون الخارجية  الشؤون الخارجية

 – العدل – القومي األمن لمجلس القارة الكتابة
 واالستثمار التنمية – الداخلية – الوطني الدفاع

 والمؤسسات الصناعة – الدولي والتعاون
 الشؤون – التجارة – والمتوسطة الصغرى

 التقليدية والصناعات السياحة – االجتماعية

تأمين الحياة 
السياسية والحياة 

 العامة

وزير العالقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني 

 وحقوق االنسان 
 

 –الداخلية  –العدل  –الكتابة العامة للحكومة 
الوزارة  –الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية 

 لس نواب الشعب.المكلفة بالعالقة مع مج

أمن المنشآت 
 الحساسة

 وزير الدفاع الوطني 

أشهر وكلما اقتضت  4كل 
 الضرورة

 –العدل  –الكتابة القارة لمجلس األمن القومي 
الصناعة والمؤسسات  –المالية  –الداخلية 

الوزارة المكلفة  –الصغرى والمتوسطة 
الطاقة ولمناجم والطاقات  –بالجماعات المحلية 

الفالحة والموارد المائية والصيد  –دة المتجد
 –التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  –البحري 

تكنولوجيات  –السياحة والصناعات التقليدية 
الشؤون  –النقل  –االتصال واالقتصاد الرقمي 

 الثقافية 

األمن االقتصادي 
 والمالي

 وزير المالية 

 – ينطولا عافدلا –العدل  –رئاسة الحكومة 
 ةيمنتلا – ةيجراخلا نوؤشلا – ةيلخادلا
 مجانملاو ةقاطلا – يلودلا نواعتلاو رامثتسالاو
 ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا – ةددجتملا تاقاطلاو
 كنبلا - لقنلا – ةحصلا – يرحبلا ديصلاو
 .يسنوتلا يزكرملا

  ةئيبلاو ةيلحملا نوؤشلا ريزو ةئيبلا
 تاعانصلا -ةيلخادلا – ينطولا عافدلا
  ةيبرتلا – ةطسوتملاو ىرغصلا تاسسؤملاو

 ةفاقثلاو ةيبرتلا
 يلاعلا ميلعتلاو
 يملعلا ثحبلاو

  ةيبرتلا ريزو
 تضتقا املكو رهشأ 4 لك

 ةرورضلا

 – ةينيدلا نوؤشلا – ةيلخادلا – ينطولا عافدلا
 ةحالفلا – يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا – ةيلاملا
 – ةحصلا – يرحبلا ديصلاو ةيئاملا دراوملاو
 ليغشتلاو ينهملا نيوكتلا – ةيعامتجالا نوؤشلا
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 المرأة – ةضايرلاو بابشلا نوؤش لقنلا –
  ةلوفطلاو ةرسالاو

 ملسلاو نمألا
 يعمتجملا

  ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو

 ةرازولا – ةينيدلا نوؤشلا – ةيلخادلا – لدعلا
 ةحصلا – ةيبرتلا – ةيلحملا تاعامجلاب ةفلكملا

 تايجولونكت – ليغشتلاو ينهملا نيوكتلا –
 – ةيفاقثلا نوؤشلا – يمقرلا داصتقالاو لاصتالا

 ةرسألاو ةأرملا – ةضايرلاو بابشلا نوؤش
  ةلوفطلاو

 يئاذغلا نمألا
 هايملاو

 ةيئاملا رداوملاو ةحالقلا ريزو
 يرحبلا ديصلاو

 الصناعة - المالية - الداخلية - الوطني الدفاع
 - التجارة - والمتوسطة الصغرى والمؤسسات

 التجهيز - النقل -والبيئة المحلية الشؤون
 االجتماعية الشؤون - الترابية والتهيئة واإلسكان

  ةحصلا ريزو ةحصلا

 -المالية - الداخلية - الوطني الدفاع - العدل
 – والمتوسطة الصغرى والمؤسسات الصناعة
 - التربية - والبيئة المحلية الشؤون - التجارة

 والموارد الفالحة - العلمي والبحث العالي يمالتعل
 - االجتماعية الشؤون - البحري والصيد المائية
 والطفولة واألسرة المرأة

  لقنلا ريزو لقنلا نمأ

 التنمية - المالية – الداخلية – الوطني الدفاع
 المحلية الشؤون - الدولي والتعاون واالستثمار

 - الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز - والبيئة
  .االجتماعية الشؤون

 ةقاطلا نمأ
 ةيعيبطلا تاورثلاو

 تاقاطلاو مجانملاو ةقاطلا ريزو
  ةددجتملا

 - الوطني الدفاع - العدل - الحكومة رئاسة
 والتعاون واالستثمار التنمية - المالية - الداخلية
 الصغرى والمؤسسات الصناعة - الدولي

 الفالحة - والبيئة المحلية الشؤون - والمتوسطة
 التجهيز - البحري والصيد المائية والموارد
 االجتماعية الشؤون - الترابية والتهيئة واإلسكان

 .العقارية والشؤون الدولة أمالك - النقل -

 تالاصتالا نمأ
 تامولعملاو

 لاصتالا تايجولونكت ريزو
 يمقرلا داصتقالاو

 - العدل - القومي األمن لمجلس القارة الكتابة
 - الخارجية الشؤون - الداخلية - الوطني الدفاع
 البنك - تخباراتلالس الوطني المركز - المالية

  .المركزي

 
 الدراسات إعداد خالل من وذلك بمهامه القيام على القومي األمن مجلس مساعدة اختصاصها نطاق في كل اللجان تتولى  – 2 الفصل

 وذلك القومي، األمن مجلس على وعرضها القومي، األمن مجاالت في االستراتيجية بالخيارات الصلة ذات والمقترحات التوصيات وإصدار
 :ضوء في

 والدولي واإلقليمي الوطني الصعيد على العام الوضع وتقييم متابعة. 

 منها والتوقي بتالفيها الكفيلة واإلجراءات التدابير واقتراح البالد، أمن على انعكاسات لها التي والتهديدات المخاطر تشخيص. 

 الوطنية القدرات وتنمية لتعزيز المتاحة الفرص استشراف. 

 .القومي باألمن عالقة لها إضافية أخرى بمهام قارة لجنة كل تكليف القومي األمن لمجلس يمكن
 

 أن على المعنية، الوزارات من باقتراح الحكومة رئيس عن يصدر قرار بمقتضى القارة باللجان الوزارات ممثلي قائمة تضبط – 3 الفصل
 .لها معادلة خطة أو مركزية إدارة مدير عن الوظيفية خطته تقل وأال اللجنة اختصاص مجال في الكفاءة عضو كل في تتوفر

 .ذلك الضرورة اقتضت وكلما سنويا لجنة بكل الوزارات ممثلي قائمة تحيين يتم

 أشغالها، في للمشاركة المعنية اللجنة باختصاص العالقة ذات البرلمانية اللجنة رئيس دعوة قارة لجنة رئيس لكل يمكن

 في والمشاركة اللجنة أشغال لحضور واالختصاص بالكفاءة له معترف شخص كل دعوة استشارية، وبصفة االقتضاء، عند له يمكن كما
 .القومي األمن مجلس من توصية على بناء الدعوة هذه تكون أن يمكن كما. اجتماعاتها

 
 .أعمالها جدول وضبط أشغالها على واإلشراف اجتماعاتها رئاسة قارة لجنة كل رئيس يتولى – 4 الفصل
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 المعنية الوزارة إلى ينتمي لها، معادلة خطة أو مركزية إدارة مصلحة رئيس عن الوظيفية خطته تقل ال إطار إلى قارة لجنة كل كتابة تعهد
 القارة والكتابة اللجنة أعضاء بين والتنسيق جلساتها محاضر إعداد ويتولى داخلي، تكليف بمقتضى رئيسها قبل من تعيينه يتم اللجنة، برئاسة
 .القومي األمن لمجلس

 رزنامة ضبط إدارية، سنة كل بداية قبل بالنظر، لهم الراجعة باللجان األعضاء والهياكل الوزارات مع بالتنسيق اللجان رؤساء يتولى
( 15) عشر خمسة قبل ويتم بذلك، القومي األمن لمجلس القارة الكتابة إعالم مع تداولها، سيتم التي الرئيسية والمحاور الدورية اجتماعاتها

 المدرجة والمواضيع التاريخ لتأكيد للمجلس القارة الكتابة وإعالم اللجنة ألعضاء كتابية دعوة توجيه اجتماع كل تاريخ من األقل على يوما
 .محتمل تعديل وبكل األعمال بجداول

 الكتابة إلى أيام( 10) عشرة غضون في منها نسخة إحالة يقع جلسات، محاضر في أشغالها مداوالت تضمين على لجنة، كل رئيس يسهر
 .القومي األمن مجلس إلى رفعها لتتولى القومي األمن لمجلس القارة

 من جانفي 15 يوم قبل وتحيله ومقترحاتها بتوصياتها مشفوعا إنجازه تم لما تقييما يتضمن أشغالها حول سنويا تقريرا قارة لجنة كل تعد
 .القومي األمن مجلس إلى رفعه تتولى التي للمجلس القارة الكتابة إلى الموالية السنة

 .لالنعقاد القومي األمن مجلس دعوة اقتراح الضرورة، عند القارة، الكتابة من يطلب أن قارة لجنة كل لرئيس يمكن
 

 .السرية صبغة بينها، والمتبادلة بحوزتها التي والمحاضر والتقارير والمعطيات والوثائق ومداوالتها اللجان أشغال تكتسي – 5 الفصل
 التي والمعلومات الشخصية والمعطيات األشغال هذه مداوالت سرية على بالمحافظة مطالبون أشغالها في والمشاركون اللجان أعضاء
 .ذلك خالف القانون يقتض لم ما زوالها، بعد ولو صفتهم، بموجب بها العلم لهم حصل

 
 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي القرار هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفون، المعنيون والوزراء الحكومة رئيس – 6 الفصل

 
 .2017 أكتوبر 30 في تونس


