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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 11المـؤرخ فـي  1233لسنـة  33يتعلق بـتنقيـح القـانون عـدد  2002ماي  11مؤرخ في  2002لسنة  24 قانـون عدد

 المتعلق بإحـداث المركز الوطنـي لالستشعار عن بعـد 1238جويـلية 

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارٌن،

 :ٌصدر رئٌس الجمهورٌة القانون اآلتً نصه

جوٌلٌة  88المإرخ فً  8988لسنة  88تعّوض تسمٌة "المركز الوطنً لالستشعار عن بعد" الواردة بالقانون عدد   – الفصـل األول

  ."المتعلق بإحداث المركز الوطنً لالستشعار عن بعد بتسمٌة "المركز الوطنً لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد 8988

، المشار إلٌه أعاله، وتعّوض 8988جوٌلٌة  88المإرخ فً  8988لسنة  88القانون عدد من  2تلغى أحكام الفصل  – 2الفصـل 

 :باألحكام التالٌة

 :تتمثل مـهام المركـز الوطنـً لرسـم الخرائط واالستشعار عن بعد خاصة فً –)جديــد(  2 الفصل

وعٌة وأمثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة إعداد الخرائط األصلٌة والخرائط البحرٌة والخرائط الفضـائٌة والخرائط الموضـ -8

بذلك قصد تكوٌن محفوظات وطنٌة فً هذه المادة والتصرف فٌها ونشرها واالتجار فٌها بعد الحصول على موافقة وزارة 

 .الدفاع الوطنً

 .القٌام بؤنشطة التصوٌر الجوي على كامل التراب الوطنً أو اإلشراف علٌها عند القٌام بها من قبل الغٌر -2

تنفٌذ األشغال الضرورٌة إلنشاء وصٌانة شبكة لقٌس االرتفاع، بالتنسٌق عند االقتضاء مع دٌوان قٌس األراضً والمسح  -8

 .العقاري، وشبكة لقٌس الجاذبٌة بصفة مضبوطة تغطً كافة مناطق البالد

رافً بواسطة األقمار االصطناعٌة كما ٌتولى إنجاز األشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافٌة خاصة منها تقنٌات التموقع الجغ

واالستشعار عن بعد وإنشاء قواعد معطٌات جغرافٌة خاصة بالتراب التونسً وتحٌٌنها، وكذلك إنجاز مختلف أشغال قٌس 

 .األراضً باستثناء تلك التً تهدف إلى إعداد الوثائق المتعلقة بتسجٌل الملكٌة العقارٌة والمسح العقاري

 .المحافظة على العالمات الحدودٌة وكل ما ٌجّسم الحدود الدولٌة للبالدإنجاز األشغال الخاصة ب -4

 .جمع معطٌات فً مٌدان االستشعار عن بعد وإعدادها فنٌا وتوزٌعها وخزنها -5

توظٌف تقنٌات الفضاء واالستشعار عن بعد إلنجاز الدراسات فً مجال الدفاع الوطنً والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  -6

 .للبالد

  .القٌام بالدراسات والبحوث التقنٌة والعلمٌة فً مختلف مجاالت اختصاصه وتؤمٌن التكوٌن فٌها بمقابل -7

إسداء خدمات بمقابل لفائدة الهٌاكل العمومٌة واألشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن التونسٌٌن أو األجانب والمنظمات الوطنٌة أو  -8

 .الدولٌة

األشغال التً ٌتم إنجازها من قبل المإسسات العمومٌة والخاصة فً مجاالت  تقدٌم المساعدة والقٌام بعملٌات مراقبة -9

 .اختصاصه وذلك قصد المصادقة على مطابقتها الفنٌة لمقاٌٌس ومعاٌٌر ٌتم تحدٌدها بقرار من وزٌر الدفاع الوطنً

 :اإلشراف على تنظٌم قطاع الجغرفة الرقمٌة، وفً هذا اإلطار ٌقوم المركز باألعمال التالٌة -81

 ،المساهمة فً إعداد سٌاسة وطنٌة فً هذا المجال وفً وضع اآللٌات الكفٌلة بتنفٌذها 

 ،المساهمة فً إعداد مشارٌع النصوص التشرٌعٌة والترتٌبٌة المتعلقة بتنظٌم قطاع الجغرفة الرقمٌة 

 ،ضبط المرجعٌات الوطنٌة فً مجال الجغرفة الرقمٌة 

 بإنجاز أنظمة معلومات جغرافٌة لفائدة الدولة والجماعات المحلٌة  المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة

 والمإسسات والمنشآت العمومٌة،

  المصادقة على المطابقة الفنٌة لتجهٌزات ومعّدات الجغرفة الرقمٌة مع المواصفات الوطنٌة أو العالمٌة طبقا لشروط

  .وإجراءات تضبط بؤمر

 .الدولٌة المختصةتمثٌل الجمهورٌة التونسٌة لدى المنظمات  -88
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 إمكانية النفاذ إلي القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

تحال بعنوان الملكٌة لفائدة المركز الوطنً لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد التجهٌزات والمعدات والوثائق والمحفوظات  – 3الفصل 

  .)جدٌد( من هذا القانون 2الراجعة بالملكٌة إلى دٌوان قٌس األراضً ورسم الخرائط والمتعلقة باألنشطة المذكورة بالفصل 

وتضبط قائمة جرد فً التجهٌزات والمعدات والوثائق والمحفوظات مع بٌان وصفً مشفوع بتقدٌرات من قبل لجنة ٌعٌن أعضاإها بقرار 

 والشإون العقارٌة. مشترك من وزٌر الدفاع الوطنً ووزٌر المالٌة ووزٌر أمالك الدولة

د مواصلة العملٌات التً تعهد بها دٌوان قٌس األراضً ورسم ٌتولى المركز الوطنً لرسم الخرائط واالستشعار عن بع – 4الفصـل 

 .)جدٌد( من هذا القانون 2الخرائط والتً تمت إحالتــها إلٌــه بمقتضــى الفصل 

 .ٌنشر هذا القانون بالرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة وٌنفذ كقانون من قوانٌن الدولة

 .2002ماي  11تونس في 

 

 


