
 1 /3 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 يتعلق بالمجلس الوطني لألمن 9111جويلية  6مؤرخ في  9111لسنة  9911عدد أمر 

 إن رئيس الجمهورية ،

 من، 41طالع على الدستور وخاصة الفصل اإلبعد 

 المتعلق بالمجلس القومي لألمن. 4811فيفري  22المؤرخ في  4811لسنة  252دد عوعلى األمر 

 وعلى رأي الوزير األول،

 حكمة اإلدارية،ورأي رئيس الم

 يصدر األمر اآلتي نصه:

أحدث مجلس وطني لألمن يهتم بجمع ودراسة وتحليل وتقييم جميع المعلومات والمعطيات المنية التي تتعلق باألمن  – الفصل األول
خلي والخارجي ودعم الوطني من ناحية السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، والسياسة الدفاعية لغاية المحافظة على أمن الدولة الدا

 مقوماته.

 يتداول المجلس الوطني لألمن في المسائل التالية: – 2الفصل 

 االختيارات األساسية في مجال األمن الوطني 

 الخطة الوطنية لألمن 

 :التدابير الالزمة في ميادين األمن والدفاع والسياسة الخارجية ويتولى إلى جانب ذلك خاصة 

 خارجيةتقييم التحديات الداخلية وال 

 توجيه األبحاث في ميدان االستعالمات 

 .تنسيق العالقات الخارجية في مجال األمن الوطني 

 :األعضاء اآلتي ذكرهميرأس رئيس الجمهورية المجلس الوطني لألمن الذي يتركب من  – 3الفصل 

 الوزير األول. 

 وزير الشؤون الخارجية. 

 ي.وزير الدفاع الوطن 

 وزير الداخلية. 

 ن الوطنيكاتب الدولة لألم. 

 رئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني. 

 المدير العام لألمن العسكري 

 ولرئيس الجمهورية أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.

 يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. – 4الفصل 

 الوطني لألمن الوطني خاصة:تتولى الكتابة القارة للمجلس  – 1الفصل 

 إعداد جدول أعمال الجلسات 

 دعوة األعضاء لحضور الجلسات 

 تدوين مداوالت الجلسات 

  الوطني لألمن وإعالمه بذلكمتابعة القرارات التي يتخذها رئيس المجلس 

  من هذا األمر 7تنشيط ومتابعة أعمال لجان التفكير المنصوص عليها بالفصل 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

القارة للمجلس الوطني لألمن كاتب قار تقع تسميته بأمر ويساعده في ذلك ثالثة كتاب قارون مساعدون تابعون  يسير الكتابة – 6الفصل 
 لوزارات الخارجية والدفاع الوطني والداخلية.

 يحضر الكاتب القار اجتماعات المجلس الوطني لألمن.

 لمساعدة المجلس الوطني لألمن أحدثت لجان التفكير التالية: – 7الفصل 

 لجنة االستعالمات (4
 لجنة الدفاع الوطني (2
 لجنة الدفاع المدني (3
 لجنة األمن الغذائي (1
 لجنة أمن المواصالت (5
 لجنة أمن المنشآت (2
 لجنة تأمين الطاقة (7

وتهتم هاته اللجان بدراسة المسائل ذات الصبغة الوطنية المعروضة عليها وبإعداد المعطيات الضرورية للمجلس الوطني لألمن ألخذ 
 نها.القرار بشأ

 ويعين بكل لجنة مقرر دائم يكون همزة وصل بين اللجنة والكتابة القارة.

من هذا األمر من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية يقع اختيارهم  7تتركب اللجان المنصوص عليها بالفصل  – 8الفصل 
 الوطني.أهمية للنشاط  راألكثباعتبار تجربتهم واختصاصاتهم وبكيفية تعكس كل القطاعات 

 وتتركب هاته اللجان من ممثلين عن الوزارات المعنية كما يلي:

 لجنة االستعالمات: -4

 )وزارة الداخلية )رئاسة اللجنة 

  وزارة الشؤون الخارجية 

 وزارة الدفاع الوطني 

 لجنة الدفاع الوطني: -2

 )وزارة الدفاع الوطني )رئاسة اللجنة 

 وزارة الشؤون الخارجية 

 وزارة الداخلية 

 دفاع المدني:لجنة ال -3

 )وزارة الداخلية )رئاسة اللجنة 

 وزارة الدفاع الوطني 

 وزارة الصحة العمومية 

 .وزارة الشؤون الخارجية 

 لجنة األمن الغذائي: -1

 )وزارة االقتصاد والمالية )رئاسة اللجنة 

 وزارة الصحة العمومية 

 وزارة الفالحة 

 لجنة أمن المواصالت: -5
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 )وزارة المواصالت )رئاسة اللجنة 

 ة الدفاع الوطنيوزار 

 وزارة الداخلية 

 وزارة التجهيز واإلسكان 

 لجنة تامين المنشآت: -2

 )وزارة الدفاع الوطني )رئاسة اللجنة 

 وزارة التجهيز واإلسكان 

 وزارة النقل 

 وزارة السياحة والصناعات التقليدية 

 وزارة الفالحة 

 لجنة تأمين الطاقة: -7

 )وزارة االقتصاد والمالية )رئاسة اللجنة 

  التربية والتعليم العالي والبحث العلميوزارة. 

 يمكن للمجلس الوطني لألمن أن يستعين بكل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال هذه اللجان.

 تحمل المصاريف الخاصة بالمجلس الوطني لألمن على اعتمادات رئاسة الجمهورية. – 1الفصل 

المشار إليه  4811فيفري  22المؤرخ في  4811لسنة  252دد عصة األمر ألغيت جميع األحكام المخالفة لهذا األمر وخا – 91الفصل 
 أعاله.

 الوزير األول والوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. – 99الفصل 

 .9111جويلية  6تونس في 


