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    .2018 جوان 6تونس في   .سمي للجمهورية التونسيةينشر بالرائد الروالطفولة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة المرأة واألسرة 2الفصل   .بشأن حقوق المرأة في أفريقياالتونسية لبروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ول ـ تمت المصادقة على انضمام الجمهورية الفصل األ  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 
 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   لق بإجراء تقديم البالغات،المتعإلى البروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل  المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية 2018 جوان 6 المؤرخ في 2018 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .قديم البالغاتالمتعلق بإجراء تالبروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل  على انضمام الجمهورية التونسية إلى بالمصادقةيتعلق  2018 جوان 6 مؤرخ في 2018 لسنة 62رئاسي عدد أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 
    .2018 جوان 6تونس في   .ئد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر بالراوالطفولة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة المرأة واألسرة 2الفصل   .الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغاتالتونسية إلى البروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق مت المصادقة على انضمام الجمهورية الفصل األول ـ ت  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغاتوعلى البروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   طالع على الدستور،بعد اال  إن وزير الداخلية،  .متصرف مستشار للداخليةبضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر لالرتقاء إلى رتبة  يتعلق 2018 ماي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في    
 عدد المرسوموعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  1983

 جانفي 25 المؤرخ في 1991 لسنة 176وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23  المؤرخ في2011 لسنة 98
جوان  7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد   النصوص التي نقحته أو تممته،البحوث والدراسات اإلدارية بالمدرسة الوطنية لإلدارة وعلى جميع  المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال 1991
غة بوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصالدولة  المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة 1993  المؤرخ في 1995 لسنة 299اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد   ،1995 فيفري 20
 لسنة 2338غة اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد يالصموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ناف التي تنتمي إليها مختلف رتب  المتعلق بضبط األص1999
ألساسي الخاص بالسلك  المتعلق بضبط النظام ا2016جانفي  11 المؤرخ في 2016 لسنة 37وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003   .وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية لإلدارة  عمال التكوين المستمر،وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أ  بالوحدات القيمية التحضيرية،بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في االمتحانات الخاصة  المتعلق 1995 أفريل 29وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في   بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية لإلدارة، المتعلق 1993 جانفي 11ول المؤرخ في وعلى قرار الوزير األ   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   اإلداري لوزارة الداخلية،




