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  الدفاع الوطنيوزارة

  
 2014 أوت 29 مؤرخ في 2014 لسنة 191قرار جمهوري عدد 

وة يتعلق بإبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية وإعادة الدع
للخدمة العسكرية المباشرة إلى المجندين التابعين لجيش االحتياط 

  .والعسكريين المتقاعدين بموجب األقدمية
  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم 2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 المؤرخ 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3

  ، 2014 فيفري 5في 
 ماي 31 المؤرخ في 1967 لسنة 20وعلى القانون عدد 

اسي العام للعسكريين، وعلى  المتعلق بضبط النظام األس1967
 47جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

  ،2009 جويلية 8 المؤرخ في 2009لسنة 
 جانفي 14 المؤرخ في 2004 لسنة 1وعلى القانون عدد 

 منه، وعلى 11 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 2004
  جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671مر عدد وعلى األ
   المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975

 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع 1979

 لسنة 3013النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2008سبتمبر  15 المؤرخ في 2008

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2014

  :يصدر القرار الجمهوري اآلتي نصه
  الفصل األول ـ 

عون للحصتين الثالثة والرابعة من سنة  ـ يبقى المجندون التاب1
   في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية،2013
  : ـ تتم إعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة2

ـ إلى االحتياطيين من المجندين التابعين للحصتين األولى 
 المنتمين للجيوش الثالثة واإلدارة العامة 2013والثانية من سنة 

  لعسكري واإلدارة العامة للذخيرة واألسلحة،لألمن ا

وضباط الصف ) من رتبة مالزم إلى رتبة رائد(ـ إلى الضباط 
ورجال الجيش التابعين للجيوش الثالثة واإلدارات والمصالح الذين 
أحيلوا على التقاعد بموجب األقدمية خالل السنوات الخمس 

  ).2013 ديسمبر 31 إلى 2009من أول جانفي (األخيرة 
 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار 2الفصل 

  .الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2014 أوت 29تونس في 

  الجمهوريةرئيس 
  محمد المنصف المرزوقي

  
 2014 سبتمبر 1 مؤرخ في 2014 لسنة 3290عدد أمر 

الخرائط يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرسم 
  .واالستشعار عن بعد
  إن رئيس الحكومة،

   من وزير الدفاع الوطني،باقتراح
   منه،148طالع على الدستور وخاصة الفصل االبعد 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم 2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3ساسي عدد تنقيحه وإتمامه بالقانون األ
 المؤرخ 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3

  ، 2014 فيفري 5في 
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985
ركات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والش

التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 
بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 مارس 17 المؤرخ في 2003 لسنة 21وخاصة القانون عدد 
2003،  

 جويلية 11المؤرخ في  1988 لسنة 83وعلى القانون عدد 
الستشعار عن بعد كما  ل المتعلق بإحداث المركز الوطني1988

 11 المؤرخ في 2009 لسنة 24تمامه بالقانون عدد تم تنقيحه وإ
  ،2009ماي 

 فيفري 1 المؤرخ في 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع 1989

 لسنة 36النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006

 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 552وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت المديرين العامين ومهام مجالس 1997

  ،المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية
 نوفمبر 16 المؤرخ في 1998 لسنة 2241وعلى األمر عدد 

مالي وطرق تسيير  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري وال1998
  المركز الوطني لالستشعار عن بعد،
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 سبتمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 2131وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة األولى،2002

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد 
  بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العموميةالمتعلق 2002

 المصادقة على أعمال التصرف كتسي صبغة إدارية وصيغالتي ال ت
فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتجديد 

   الموضوعة على كاهلها،االلتزامات
 جانفي 14 المؤرخ في 2004 لسنة 72وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لالستشعار 2004
  عن بعد،

 مارس 22 المؤرخ في 2004 لسنة 782وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية 2004

  واإلعفاء منها بالمركز الوطني لالستشعار عن بعد،
 أكتوبر 26 المؤرخ في 2004 لسنة 2504وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان المركز 2004
ما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد الوطني لالستشعار عن بعد ك

  ،2007 جوان 4 المؤرخ في 2007 لسنة 1338
 مارس 24 المؤرخ في 2005 لسنة 910وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005
وعلى المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، وعلى 

 لسنة 90ه وخاصة األمر عدد جميع النصوص التي نقحته أو تممت
  ،2010 جانفي 20 المؤرخ في 2010

 نوفمبر 22 المؤرخ في 2013 لسنة 5093وعلى األمر عدد 
 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط 2013

  النظام األساسي الخاص بأعضائها،
 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 

  تعلق بتعيين رئيس الحكومة، الم2014جانفي 
 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014
  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  :يصدر األمر اآلتي نصه
ضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرسم يالفصل األول ـ 

لحق والرسم البياني الخرائط واالستشعار عن بعد طبقا للم
  .لهذا األمرالمصاحبين 
 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس 2الفصل 

  .بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل

ظيفية المدرجة بهذا وتتم التسمية واإلعفاء من الخطط الو
 2004 لسنة 782الهيكل التنظيمي طبقا ألحكام األمر عدد 

ضبط شروط التسمية في ب  المتعلق2004 مارس 22المؤرخ في 
الخطط الوظيفية واإلعفاء منها بالمركز الوطني لالستشعار عن 

  .بعد
 ـ يدعى المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار 3الفصل 

لقيام لضبط القواعد المتبعة ي لإلجراءاتل عن بعد إلى وضع دلي
بكل مهمة تندرج ضمن مشموالت كل هيكل على حدة وعالقات 

  .الهياكل فيما بينها
  .ويتم تحيين دليل اإلجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 ـ تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر 4الفصل 
 جانفي 14ؤرخ في  الم2004 لسنة 72وخاصة أحكام األمر عدد 

 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لالستشعار 2004
  .عن بعد

 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير االقتصاد والمالية 5الفصل 
 الذي ينشر بالرائد األمرمكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 

  . التونسيةللجمهوريةالرسمي 
  .2014 سبتمبر 1تونس في 

  وطنيالدفاع الوزير 
  غازي الجريبي

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة

  
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا 

 أوت 28المعلومات واالتصال ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 
 يتعلق بإحداث وحدة بحث باألكاديمية العسكرية 2014

  .بفندق الجديد
ي وتكنولوجيا المعلومات إن وزير التعليم العالي والبحث العلم

  واالتصال ووزير الدفاع الوطني،
 2011 لسنة 6 عدد التأسيسي القانونطالع على  االبعد

 للسلط المؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة العمومية

ي  فيفر5 المؤرخ في 2014 لسنة 4القانون األساسي عدد 
2014،  

 31 المؤرخ في 1996 لسنة 6وعلى القانون التوجيهي عدد 
 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى 1996جانفي 

 73جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2006 نوفمبر 9 المؤرخ في 2006لسنة 




