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.للطالب مقابل وصل تسلمأو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع اإلعالم بالبلوغ أو بتسليمه مباشرة                        ا األمر    ـ وزير تكنولوجيات االتصال مكلف بتنفيذ هذ                   14الفصل    .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي.2008 جويلية 21تونس في 
.التشفير عبر شبكات االتصاالتبضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات                            يتعلق  2008 جويلية    21 مؤرخ في      2008 لسنة    2639أمر عدد     ،1994 فيفري 24 المؤرخ في 1994لسنة  38المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد               1991 المؤرخ في غرة جويلية      1991 لسنة   44وعلى القانون عدد     والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،2004 جويلية 27في  المؤرخ  2004 لسنة    63بعد االطالع على القانون األساسي عدد            وزير تكنولوجيات االتصال،باقتراح من إن رئيس الجمهورية، ،2005 جويلية 18 المؤرخ في 2005 لسنة 60وخاصة القانون عدد المتعلق بالمنافسة واألسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته                   1991 جويلية   29 المؤرخ في    1991 لسنة   64وعلى القانون عدد     بر  ديسم   7 المؤرخ في           1992 لسنة       117وعلى القانون عدد           

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد            2001 جانفي     15المؤرخ في      2001 لسنة        1وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بالقانون عدد                       المتعلق بالمبادالت والتجارة اإللكترونية، 2000 أوت     9 المؤرخ في        2000 لسنة     83وعلى القانون عدد        المتعلق بالتجارة الخارجية، 1994 مارس    7 المؤرخ في       1994 لسنة     41وعلى القانون عدد        المتعلق بحماية المستهلك،1992
 لسنة   1 والقانون عدد        2002 ماي      7 المؤرخ في        2002 لسنة      46

 نوفمبر    20 المؤرخ في           2001 لسنة       2727وعلى األمر عدد            منها،9 وخاصة الفصل 2008 جانفي 8 المؤرخ في 2008
 ماي   2 المؤرخ في        2007 لسنة      1071تنقيحه وإتمامه باألمر عدد           التشفير عبر شبكات االتصاالت وتعاطي األنشطة ذات العالقة كما تم                       سائل أو خدمات      والمتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال و            2001
.ريةوعلى رأي المحكمة اإلداوالتجارة والصناعات التقليدية،وعلى رأي وزراء الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية والمالية          ،2007 .من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات االتصاالتوتسويق األجهزة والمنظومات اإللكترونية التي تحتوي على وسائل تمكن         الفصل األول ـ يهدف هذا األمر إلى ضبط شروط وإجراءات توريد                  في األحكام العامةالباب األول:يصدر األمر األتي نصه 

.بالجمهورية التونسية والهياكل المشابهة لهاوالشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة                                      المستعملة من قبل وزارات الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية                   مر على وسائل أو خدمات التشفير                      ال تنطبق أحكام هذا األ                  عمليات التثبت التي يقوم بها هيكل مؤهل                  :  ـ المصادقة التقنية         من استغالل وسائل التشفير،كل عملية تقوم بها مؤسسة بهدف تمكين الغير          :  ـ خدمات التشفير     المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات االتصاالت،أجهزة أو منظومات إلكترونية تمكن من تشفير            :  ـ وسائل التشفير      :يلي  ـ يقصد في مفهوم هذا األمر بالمصطلحات التالية ما                     2الفصل    في توريد وتسويق وسائل التشفيرالباب الثاني.وللتراتيب التقنية الجاري بها العملد أن الخصائص التقنية لوسيلة التشفير مطابقة للمواصفات                                  ليشه وتضبط هذه  .   من هذا األمر إلى ترخيص     4المصادق عليها طبقا للفصل      ـ ال يخضع توريد وتسويق وسائل التشفير المتداولة                        3الفصل    .حيينها دورياالوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية في قائمة يتم توتضبط هذه المؤسسات من قبل            .  بصفة مؤقتة لالستجابة لحاجياتها        إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل والتي تقوم بتوريدها المؤسسات                        وال تخضع إلى الترخيص والمصادقة التقنية وسائل التشفير المشار             . من هذا األمر4بالفصل عليها للمصادقة اإللكترونية باالعتماد على شهادة المصادقة التقنية المنصوص           التنصيص عليها بهذه القائمة إلى ترخيص من قبل الوكالة الوطنية                               ويخضع توريد وتسويق وسائل التشفير األخرى التي لم يتم                                 .تحيينها دوريامن قبل الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية في قائمة يتم                      الوسائل    في المصادقة على وسائل التشفيرالباب الثالث . من هذا األمر3بالفقرة األخيرة من الفصل يتم توريدها أو تسويقها من قبل المؤسسات المشار إليها            التشفير التي   التقنية من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية باستثناء وسائل                     والتي تستعمل لتشفير المعطيات عبر شبكات االتصاالت إلى المصادقة                   ـ تخضع وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها                     4الفصل    : ـ يتضمن ملف المصادقة التقنية على الوثائق التالية 5الفصل  . على الخصائص التقنية لوسيلة التشفيرـ وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية تحتوي               ،تعميرها وإمضاؤها من قبل الممثل القانوني للمؤسسة من هذا األمر يتم        9ـ مطبوعة التصريح المنصوص عليها بالفصل             ر،ـ القواعد التقنية في مجال استعمال وسائل التشفي:المعطيات المتعلقة خاصة بالنواحي التالية  ـ تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية التثبت من                 6الفصل   
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.ـ سالمة المعطيات الخاصة بالمستعملينلالتصاالت،ـ توافق االشتغال البيني لوسائل التشفير والشبكات العمومية                                  في الشباك الموحدالباب الرابع شباك " ـ أحدث لدى مركز الدراسات والبحوث لالتصالت             7الفصل   مكلف بتقديم التراخيص اإلدارية المتعلقة بتوريد وتسويق                      "  موحد .جهزة والمنظومات اإللكترونيةاأل .للقيام بهذه الخدمات مباشرة صلب الشباك من هذا األمر المؤهلين         9بإسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل            ـ يتكون الشباك الموحد من ممثلين للهياكل المكلفة                           8الفصل     .بتوريد أو تسويق األجهزة والمنظومات اإللكترونيةيتولى هذا المكتب قبول مطالب الحصول على التراخيص المتعلقة                   :ـ مكتب المتصرف المكلف بالشباك الموحد :وذلك من خالل المكاتب التالية ة لتوريد وتسويق األجهزة والمنظومات اإللكترونية          بالتراخيص الضروري   ـ يقدم الشباك الموحد الخدمات اإلدارية المتعلقة                                9الفصل      .األجهزة والمنظومات اإللكترونية وإتمام اإلجراءات الالزمة لذلكالمكاتب لالستجابة للمطالب الواردة عليه لغاية توريد أو تسويق                                  د التنسيق مع مختلف             يتولى المتصرف المكلف بالشباك الموح                 .المودعة حاال إلى المكاتب المختصة بالشباك الموحدوتسحب المطبوعة من هذا المكتب الذي يقوم بإحالة المطالب                            .للمصادقة اإللكترونيةويضبط أنموذج المطبوعة بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية                               . للمؤسسة يكون مرفقا بالمؤيدات الضرورية ويتضمن المعلومات الالزمة        ني مطبوعة يتم تعميرها في نظير واحد ممضى من قبل الممثل القانو                     ويتمثل هذا التصريح في     .  تقدم المؤسسة تصريحا إلى هذا المكتب        .تاريخ إيداع المطلب بمكتب الوكالة الوطنية للتردداتيمد هذا المكتب المتصرف بالموافقة في أجل أقصاه أسبوع من                        .ي وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحليةوذلك بعد أخذ رأاستعمال الترددات لألجهزة الراديوية موضوع مطالب التوريد أو التسويق               يتولى هذا المكتب دراسة الملفات المتعلقة بمطالب الموافقة على                          :ـ مكتب الوكالة الوطنية للترددات .أيام من تاريخ إيداع المطلبى هذا المكتب إجابة المؤسسة المعنية في أجل أقصاه عشرة                      يتول .الوطنية للمصادقة اإللكترونيةاالتصاالت في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب بمكتب الوكالة            وسائل تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات                                       في توريد أو تسويق األجهزة والمنظومات اإللكترونية التي تحتوي على              لترخيص يسلم هذا المكتب إلى المتصرف شهادة المصادقة التقنية وا        :ـ مكتب الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية 

.بمكتب مركز الدراسات والبحوث لالتصاالتالطرفية لالتصاالت في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب                             يسلم هذا المكتب إلى المتصرف شهادات المصادقة على األجهزة                    :االت ـ مكتب مركز الدراسات والبحوث لالتص معنية ويبقى هؤالء األعوان       تكنولوجيات االتصال باقتراح من الهياكل ال           ـ يتم تعيين أعوان الشباك الموحد بمقرر من وزير                           10الفصل    .مهما كان سببهاـ منحهم العطل بشتى أنواعها والترخيص لهم في الغيابات وذلك                         ـ العدد المهني ومنحة اإلنتاج المسندة لهؤالء األعوان،:ما يخص ويبدي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث لالتصاالت رأيه في                 .تابعين لهياكلهم األصلية في لجنة التشفيرالباب الخامس.ينص عليها هذا األمرالضرورية وكذلك توسيع مشموالته قصد القيام بخدمات إدارية أخرى لم           لالتصاالت على حسن سير الشباك الموحد ويقترح التحسينات                                       يسهر المدير العام لمركز الدراسات والبحوث                              ـ    11الفصل      وسائل التشفير أو خدمات            ـ دراسة المسائل المتعلقة بتطوير                    المبادالت عبر شبكات االتصاالت،ـ اقتراح المواصفات التقنية الواجب اعتمادها في مجال تشفير                             التشفير،ـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بمجال                                  :تكلف خاصة بـ " لجنة التشفير"اإللكترونية لجنة استشارية تسمى  للمصادقة    ـ تحدث لدى المدير العام للوكالة الوطنية                 12الفصل    .المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونيةوبصفة عامة إبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها                          التشفير، :كرهم للمصادقة اإللكترونية أو من ينوبه وتتركب من األعضاء اآلتي ذ ـ يرأس لجنة التشفير المدير العام للوكالة الوطنية                            13الفصل     تصال باقتراح   يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير تكنولوجيات اال                .ـ ممثل عن مركز الدراسات والبحوث في االتصاالتـ ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية،ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات االتصال،ـ ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ر أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر           تجتمع بصفة قانونية إال بحضو       يبلغ لألعضاء أسبوعا على األقل قبل انعقاد االجتماع وال يمكنها أن                         تجتمع لجنة التشفير بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال                     .استشاريةويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا بصفة                     .من الوزارات والمؤسسات المعنية



2737صفحـة 2008 جويلية 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   61عــدد 

.أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح صوت الرئيسعدد األعضاء الحاضرين وفي كل الحاالت تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية               هذا النصاب فإن اللجنة تلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان                   ضائها في أجل     تضمن أعمال اللجنة بمحضر جلسة يحال على أع                  في مستلزمات األمن العام والدفاع الوطنيالباب السادس.عشرة أيام من تاريخ انعقاد االجتماع ينهم من معاينة األجهزة            والتنمية المحلية بالوثائق المستوجبة وتمك               أول طلب يصدر عن المصالح المعنية بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية              يجب على جميع األشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة اإلدالء عند           .أو المعطيات المتعلقة بهااألجهزة والمنظومات في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق                ه معنيا بهذه األجهزة أو المنظومات وكذلك لدى أي شخص تكون هذ                     ويمكن إجراء هذه العمليات لدى المصرح أو أي شخص آخر يكون              .عبر شبكات االتصاالت أو معاينة هذه األجهزة والمنظوماتتوريدها أو تسويقها والتي تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها                 ظومات اإللكترونية التي تم               جميع الوثائق المتعلقة باألجهزة والمن                   والداخلية والتنمية المحلية، كل في ما يخصها، أن تقوم باالطالع على                    ـ يمكن للمصالح المعنية بوزارتي الدفاع الوطني                               14الفصل      كما يجب عليهم االمتثال إلى التدابير الصادرة إليهم عن                 .  والمنظومات في العقوبات اإلداريةالباب السابع.هذه المصالح .الف في أجل ال يتجاوز شهرين من تاريخ اإليقافالمخالمكلف باالتصاالت إيقاف العمل بالترخيص فورا وتسوية وضعية                                ـ في حالة اإلخالل الواضح بمقتضيات هذا األمر للوزير               15الفصل   .استعمال هذه الوسائل يخل بسالمة شبكات االتصاللوجيات االتصال كلما تبين أن          الوطني أو باألمن العام ومن وزير تكنو             والتنمية المحلية كلما تبين أن استعمال هذه الوسائل يخل بالدفاع                            بدون تعويض بإذن من وزير الدفاع الوطني أو من وزير الداخلية                                 ـ يمكن حجز وسائل التشفير مهما كان صنفها مؤقتا                      16الفصل     نوفمبر  20 المؤرخ في      2001 لسنة    2727وخاصة أحكام األمر عدد         ـ تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر              17الفصل  
 ماي   2 المؤرخ في        2007 لسنة      1071تنقيحه وإتمامه باألمر عدد           ر عبر شبكات االتصاالت وتعاطي األنشطة ذات العالقة كما تم                       التشفي والمتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات                  2001
.بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا األمر الذي ينشر                التقليدية مك ووزير تكنولوجيات االتصال ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات                      ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية المحلية              18الفصل  .2007 زين العابدين بن علي.2008 جويلية 21تونس في 

الشباب والرياضة والرتبية البدنيةوزارة 

م العالي    إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير التعلي                     .الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنيةبضبط نظام الدراسات واالمتحانات المطبق في المعاهد العليا                          المتعلق  2006 جوان     14يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في              2008 جويلية    14تكنولوجيا مؤرخ في      العالي والبحث العلمي وال     قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير التعليم                    أوت  3 المؤرخ في     1994 لسنة   104بعد االطالع على القانون عدد        والبحث العلمي والتكنولوجيا،
،2005 جويلية 27 المؤرخ في 2005 لسنة 64تنقيحه بالقانون عدد  المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضية، كما تم            1994 لشباب والرياضة والتربية البدنية والتعليم العالي        وعلى قرار وزيري ا    البدنية،المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات تعليم عال وبحث في الرياضة والتربية                 2007 أكتوبر   2 المؤرخ في     2007 لسنة    2444وعلى األمر عدد     ،2007سبتمبر  24 المؤرخ في    2007 لسنة   2381كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد        زارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،       المعاهد العليا الراجعة بالنظر لو      الشهادات الوطنية في التربية البدنية وفي مهن الرياضة المسلمة من قبل             المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات وشروط الحصول على                             2006 المؤرخ في أول مارس         2006 لسنة    591وعلى األمر عدد      المتعلق بالتعليم العالي، 2008 فيفري   25ؤرخ في    الم 2008 لسنة   19وعلى القانون عدد      .وبعد تأهيل مجلس الجامعاتوجامعة قفصة،وبعد مداولة مجلس جامعة منوبة وجامعة جندوبة وجامعة صفاقس              الشباب والرياضة والتربية البدنية،وباقتراح من المجالس العلمية للمعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة             والرياضة والتربية البدنية،واالمتحانات المطبق في المعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة الشباب                     المتعلق بضبط نظام الدراسات                      2006 جوان            14المؤرخ في              جوان  14المؤرخ في    الشباب والرياضة والتربية البدنية والتعليم العالي           الفصل األول ـ أضيف للباب الثاني من العنوان األول من قرار وزيري             :قررا ما يلي 
:كما يلي )" مكرر(القسم الرابع " المشار إليه أعاله، 2006 :الجملي للساعات وفق بيانات الجدولين التاليين موضوع كل وحدة والمواد التي تحتويها وطبيعتها وكذلك العدد                            وحدة إجبارية وتكون هذه الوحدات سداسية أو سنوية، يضبط            )  19(األستاذية في األنشطة البدنية والرياضية المالئمة على تسع عشرة                        تحتوي دراسات المرحلة األولى لشهادة             )  :  ثانيا  (18الفصل    .ساعة 2714منها سنتين وتحتوي على عدد جملي للساعات يبلغ على األقل                 ين تدوم كل واحدة      في األنشطة البدنية والرياضية المالئمة على مرحلت           تتوزع الدروس للحصول على شهادة األستاذية       )  :  أوال  (18الفصل  في شهادة األستاذية في األنشطة البدنية والرياضية المالئمة)مكرر(القسم الرابع 


