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  ،لق بإعفاء عضو بالحكومةيتع 2021 سبتمبر 13  مؤرخ في2021لسنة  115 عـددأمر رئاسي 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020  سبتمبر2مؤرخ في  2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لق بإقالة بعض الوزراء، المتع2021 فيفري 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمـــر الحكومي عدد 

 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة 2021 فيفري 15 المؤرخ في 2021 لسنة 128وعلى األمــر الحكومي عدد 
  واإلدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني بالنيابة،

  .اء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة المتعلق بإعف2021 جويلية 26رخ في  المؤ2021 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عـدد 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 ُتعفى السيدة سهام العيادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني والتي تم تكليفها بمهام وزير ـالفصل األول 
  .2021 سبتمبر 13ابة، من مهامها ابتداء من تاريخ الشباب والرياضة واإلدماج المهني بالني

  .يتولى المكلف بالشؤون اإلدارية والمالية بالوزارة المذكورة تصريف أمورها اإلدارية والمالية إلى حين تسمية وزير جديد

  .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2الفصل 

  .2021 سبتمبر 13تونس في 
  

 
  الجمهورية يس رئ

 قيس سعيد

  
  

 

  

بالديوان الوطني  للحماية المدنية العام المتفقد بتسمية يتعلق 2021 سبتمبر 13 مؤرخ في 2021 لسنة 114د عدأمر رئاسي 
  .للحماية المدنية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80طالع على الدستور وخاصة على الفصل بعد اال

 المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي وعلى جميع 1982 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 70وعلى القانون عدد 
  النصوص التي نقحته أو تممته،

   المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 121وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية 1994 مارس 15 المؤرخ في 1994 لسنة 568وعلى األمر عدد 
  وبضبط طرق تسييره،

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك الحماية 2006 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1164وعلى األمر عدد 
  ،2019 أفريل 2 المؤرخ في 2019 لسنة 109 عدد  الحكوميه وخاصة األمرالمدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت




