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 رئاسة الحكومة

  

يتعلق  2017  جانفي19  مؤرخ في2017 لسنة 71 عددأمر حكومي 
 .بإحداث المركز الوطني لالستخبارات

  إن رئيس الحكومة،

   منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 32قانون عدد وعلى ال
 من 78 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

 الدستور،
 أفريل 11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى كما تم تنقيحه 1970
 وإتمامه بالنصوص الالحقة،

 سبتمبر 6 المؤرخ في 1994نة  لس1845وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتنظيم اإلدارة العامة للديوانة،1994

 أوت 15 المؤرخ في 2007 لسنة 246وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم هياكل قوات األمن الداخلي بوزارة 2007

  الداخلية والتنمية المحلية،

 جوان 6 المؤرخ في 2010 لسنة 187وعلى األمر عدد 
  بمؤسسة السجون واإلصالح، المتعلق 2010

 نوفمبر 20 المؤرخ في 2014 لسنة 4208وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية 2014

  خاضعة إلشراف وزارة الدفاع الوطني،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 19  المؤرخ في2017 لسنة 70 لى األمر الحكومي عددوع
 مجلس األمن القومي،المتعلق ب 2017جانفي 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

المركز "الحكومة هيكل يسمى  برئاسةيحدث  ـ الفصل األول
  ".المركز"يما يلي بــ ويشار إليه ف" الوطني لالستخبارات

يتولى المركز مهمة التنسيق بين مختلف هياكل  ـ 2الفصل 
 االستخبارات الوطنية وهو مكلف للغرض بالقيام خاصة بالمهام

  :التالية

تجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل االستخبارات  ـ 1
 .الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات بين تلك الهياكل

حاليل ظرفية ودورية وتقييمات للمخاطر القيام بت ـ 2
والتهديدات وإعداد بطاقات معلومات ُترفع إلى رئيس الحكومة 

 .ورئيس مجلس األمن القومي

 الخيارات االستراتيجية واألولويات في مجال إعداد ـ 3
 . وعرضها على مجلس األمن القومياالستخبارات

 .فيذهإعداد المخطط الوطني لالستخبارات ومتابعة تن ـ 4

إعداد التصورات المتعلقة بتطوير منظومة االستخبارات  ـ 5
 .الوطنية

 .تنسيق برامج التعاون الدولي في مجال االستخبارات ـ 6
ضبط حاجيات أجهزة االستخبارات من الوسائل البشرية  ـ 7

 .والتقنية
ضبط آليات التنسيق مع الهياكل اإلدارية المكّلفة بمتابعة  ـ 8

 .معلومات واالتصالجرائم أنظمة ال
 .ضبط الخطة االتصالية الفنية المتعلقة بمجال االستخبارات ـ 9

يتولى تسيير المركز رئيس يتم تعيينه طبقا ألحكام  ـ 3الفصل 
 2015 أوت 17المؤرخ في  2015 لسنة 32القانون عدد 

  .المشار إليه أعاله

يضبط تأجير رئيس المركز والمنح واالمتيازات المخولة له بأمر 
  .حكومي

مركز إطارات يمكن أن ُتسند إليها خطط يساعد رئيس ال
  .وظيفية وفقا للتشريع الجاري به العمل

وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية وزير العدل و ـ 4الفصل 
ووزيرة المالية والوزير مدير الديوان ووزير الشؤون الخارجية 

الرئاسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي 
  .ائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر بالر

  .2017 جانفي 19 تونس في
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير العدل

  غازي الجريبي

  وزير الدفاع الوطني

  فرحات الحرشاني

  وزير الداخلية

  الهادي مجدوب

  وزير الشؤون الخارجية

  خميس الجهيناوي

   الماليةةوزير

لمياء بوجناح الزريبي            

  رئيس الحكومة

  الشاهديوسف


