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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المتعلقة بقطاع األمن في تونس
www.legislation-securite.tn 

 االستراتيجيةيتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات  3991أكتوبر  52مؤرخ في  3991لسنة  301قانون عدد 

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب،

 يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه:

عليها اسم "المعهد  أطلقأحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية تجارية لها الشخصية المدنية واالستقالل المالي  –الفصل األول 

 ".اإلستراتيجيةالتونسي للدراسات 

والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية  9999المؤرخ في أول فيفري  9999لسنة  9يخضع المعهد للقانون التجاري وللقانون عدد 

 لم يقع استثناؤه بهذا القانون. فيما

 رئاسة الجمهورية ويكون مقره بتونس العصمة. إشرافيوضع المعهد تحت 

يضطلع المعهد بمهمة البحث والدراسة والتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العالقة  – 5الفصل 

تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع  أنعلى الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن  والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة باألحداث

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استباق تطوراتها عبر  أبعادهاالتونسي في كل 

 التي يكلف بها في نطاق هذه المهمة. صياغة التصورات والفرضيات المختلفة لذلك، وكذلك حول المسائل

 يعد المعهد تقارير سرية بصفة دورية أو حسب الحاجة يرفعها إلى رئيس الجمهورية.

 وللقيام بما يقتضيه عمله فهو مكلف:

  العلمية المالئمة. واألساليبوالتقارير من المصادر المتاحة وتقييمها حسب المناهج  واإلحصائياتبجمع الدراسات 

 التوثيقية. وباألرصدةدوات عمل متنوعة تمكنه من أداء مهمته وخاصة فيما يتعلق ببنوك المعطيات بتطوير أ 

 والجماعات ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية. بربط عالقات مع المؤسسات والهياكل 

 .بتنظيم ملتقيات وحلقات دراسية تضم خبراء على الصعيدين الوطني أو العالمي 

 يتم بمقتضى أمر ضبط طرق سير المعهد وتنظيمه اإلداري والمالي. – 1الفصل 

 يسير المعهد مدير عام تتم تسميته بأمر دون اعتبار سن التقاعد. – 4الفصل 

يحدث لدى المعهد  9999المؤرخ في أول فيفري  9999لسنة  9من القانون المشار إليه أعاله عدد  91خالفا ألحكام الفصل  – 2الفصل 

 شاري تضبط تركيبته ومهامه بأمر.مجلس است

 تتأتى مداخيل المعهد من: – 6الفصل 

 .الموارد الذاتية والمخصصة 

 .منحة الدولة 

 .الهبات والعطايا 

 .جميع الموارد األخرى 

 هذه المؤسسة. أبرمتهافي صورة حل المعهد ترجع مكاسبه للدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات التي  – 7الفصل 

 القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.ينشر هذا 

 .3991ر أكتوب 52تونس، في 


