
  511صفحـة   2023فيفري  17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   17عــدد 

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  144بمقتضى أمر عدد 
2023.  
سند منحة التصرف اإلداري والمالي إلى السيد سامي بن ت

عبيد، متصرف مستشار ألمالك الدولة والشؤون العقارية، مدير 
الشؤون المالية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أمالك 

  .الدولة والشؤون العقارية

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  145بمقتضى أمر عدد 
2023.  

لتصرف اإلداري والمالي إلى السيد الحبيب فالح، تسند منحة ا
متصرف عام، مدير الشؤون اإلدارية باإلدارة العامة للمصالح 

  .المشتركة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  146بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تسمى السيدة ريم طروش حرم السنوسي، مهندس أول، مديرا 
يا ألمالك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أمالك جهو

  .الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، تتمتع المعنية باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  

يفري ف 10مؤرخ في  2023لسنة  147بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد أحمد السقني، متصرف رئيس ألمالك الدولة 
والشؤون العقارية، مديرا جهويا ألمالك الدولة والشؤون العقارية 

  .بزغوان بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
ألمر بمنح ، يتمتع المعني با2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  148بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد محمد رفيق خميرة، متصرف رئيس ألمالك 
الدولة والشؤون العقارية، مديرا جهويا ألمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية بتطاوين بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  149بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد وليد الضيف، متصرف رئيس ألمالك الدولة 
را جهويا ألمالك الدولة والشؤون العقارية والشؤون العقارية، مدي

  .بسليانة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  
فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  150بمقتضى أمر عدد 

2023.  
تسمى السيدة ليلى بنقاجي، مهندس رئيس، مديرا جهويا 
ألمالك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أمالك الدولة 

  .والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، تتمتع المعنية باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .ام إدارة مركزيةوامتيازات مدير ع

  

  

 

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  151بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تنهى تسمية السيد لطفي بن سعيد، مديرا عاما للوكالة 
 .2022 ديسمبر 31الوطنية لحماية المحيط، ابتداء من 

 

  

 

  

يتعلق  2023 فيفري 8 خ في مؤر2023لسنة  122 عددأمر 
 23 المؤرخ في 2009 لسنة 2060األمر عدد  بتنقيح وإتمام

 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث 2009جوان 
 .علمي نسائي

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،

  بعد االطالع على الدستور،

 سبتمبر 22 المؤرخ في 2003  لسنة2020األمر عدد  وعلى
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة شؤون المرأة واألسرة 2003

  والطفولة، 
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 جوان 23 المؤرخ في 2009 لسنة 2060وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي،2009

 سبتمبر 16 المؤرخ في 2013 لسنة 4063وعلى األمر عدد 

حداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة  المتعلق بإ2013

واألسرة وضبط مشموالتها وتنظيمها اإلداري والمالي وطرق 

 2014 لسنة 3673تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى األمر عدد 

  ،2014 أكتوبر 3المؤرخ في 

 سبتمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 4064وعلى األمر عدد 

ة واألسرة، كما تم المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأ 2013

 13في   المؤرخ2018 لسنة 166تنقيحه باألمر الحكومي عدد 

  ،2018فيفري 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ء الحكومة، المتعلق بتسمية أعضا2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر اآلتي نصه

  من األمر7و 4 و3 و2 أحكام الفصول  تلغى ـالفصل األول

لمشار  ا،2009 جوان 23المؤرخ في  2009 لسنة 2060عدد 

  : إليه أعاله، وتعوض بما يلي

لفصل األول من  تسند الجائزة المحدثة با :)جديد (2الفصل 

 االحتفال بالعيد الوطني للمرأة، بمقتضى سنويا بمناسبة هذا األمر

من الوزيرة المكلفة بالمرأة بعد أخذ رأي لجنة اإلشراف  قرار

  .من هذا األمر )جديد (7المنصوص عليها بالفصل 

 يضبط سنويا محور البحوث العلمية  :)جديد (3الفصل 

بمقتضى مقرر " مي نسائي جائزة أفضل بحث عل"المرشحة لنيل 

  .من الوزيرة المكلفة بالمرأة

جائزة أفضل بحث علمي " يحدد مقدار  :)جديد (4الفصل 

دينار يحمل على ميزانية ) 15000(بخمسة عشر ألف  "نسائي

  .الوزارة المكلفة بالمرأة

جائزة "تقييم ملفات الترشح لنيل   يتم :)جديد( 7الفصل 

 ةترأسها الوزير  لجنة إشرافمن قبل" أفضل بحث علمي نسائي

  : ذكرهماآلتيوتتركب من األعضاء  ا بالمرأة أو من ينوبهةالمكلف

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، -

 ممثل عن الوزارة المكلفة باالقتصاد، -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية، -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، -

 ن الوزارة المكلفة بالفالحة،ممثل ع -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات االتصال، -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل، -

 المكلفة بالتجهيز، ممثل عن الوزارة -

 مكلفة بالبيئة،ممثل عن الوزارة ال -

 ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة، -

 .ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية -

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته 

 .أشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزيرة المكلفة 

 . بناء على اقتراح الوزارات المعنيةبالمرأة وذلك

تعهد كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة إلى الوزارة المكلفة 

  .بالمرأة

تتولى لجنة اإلشراف تحديد البحث العلمي الفائز بجائزة أفضل 

بحث علمي نسائي بعد أخذ رأي اللجنة العلمية المشار إليها 

  .من هذا األمر) مكرر( 7بالفصل 

 2009 لسنة 2060أحكام األمر عدد  إلىاف  يض ـ2الفصل 

 )مكرر (7فصل   أعاله،إليه، المشار 2009 جوان 23المؤرخ في 

  :اآلتي نصه

رئيسها  تحدث سنويا، لجنة علمية يعين : )مكرر( 7الفصل 

وتتكون من . قرار من الوزيرة المكلفة بالمرأة وأعضاؤها بمقتضى

بالكفاءة العلمية في  أساتذة جامعيين وخبراء مختصين مشهود لهم

مجال المحور الذي يتم تحديده سنويا للبحوث المرشحة لجائزة 

  .أفضل بحث علمي نسائي

  :تتولى اللجنة العلمية بدعوة من رئيسـها

عقد اجتماعها األول لضبط منهجية تقييم البحوث  /1

  .المرشحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي
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لعلمية كلما دعت بعد اجتماعها األول، تجتمع اللجنة ا/ 2

قصد تقييم البحوث المرشحة لنيل الجائزة   ذلكإلىالحاجة 

  .المذكورة

اللجنة العلمية بتاريخ وجدول أعمال   أعضاءإعالميتم 

أيام، على األقل، قبل موعد انعقاده وال ) 10(االجتماع عشرة 

  .أعضائها  بحضور أغلبيةإالتصح مداوالتها 

ه رئيس اللجنة دعوة  في صورة عدم توفر النصاب، يـوج

تبدي اللجنة . وتجتمع مهما كان عدد أعضائها الحاضرين جديدة

العلمية رأيها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي 

  .يكون صوت الرئيس مرجحا

 اإلشراف لجنة إلىوتتولى اللجنة العلمية رفع محضر جلستها 

  .اعأيام من تاريخ انعقاد كل اجتم) 5(في غضون خمسة 

تقييم البحوث المرشحة للجائزة المعنية،  تتولى اللجنة العلمية

من حيث القيمة العلمية والقيمة المضافة في المجال ومدى الحاجة 

  . من هذا األمر9وطبقا للمقاييس المبينة بالفصل  إليها

يوما، ابتداء ) 21( وعشرين إحدىاللجنة العلمية مدة  تمنح

مرشحين ) 2(قتراح أفضل بحثين من تاريخ أول اجتماع لها، ال

لنيل الجائزة المذكورة، وتتولى رفع تقرير للجنة المنصوص عليها 

  .األمرمن هذا ) جديد (7بالفصل 

 من جانفي ابتداءيدخل هذا األمر حيز النفاذ  ـ 3الفصل 
2023.  

 ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ4الفصل 

  .التونسية

 .2023 فيفري 8 تونس في
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

والمرأة والطفولة وزيرة األسرة 
  وكبار السن

   أمال بن الحاج

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

 منصف بوكثير

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  153بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد سمير بن مريم، متفقد أول للشباب والطفولة، 

 .مديرا عاما للطفولة بوزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

 

  

 

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  154بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تسمى السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري عام، مكلفة 

 جويلية 29 الشؤون الثقافية ابتداء من ةيوان وزيربمأمورية بد

2022.  

  

 10مؤرخ في  قرار من وزيرة الشؤون الثقافيةبمقتضى 
  .2023فيفري 

تكلف السيدة هادية الخذري، محافظ رئيس للتراث، بمهام 

  .مديرة بوحدة اإلحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية

  

 10مؤرخ في  يةقرار من وزيرة الشؤون الثقافبمقتضى 
  .2023فيفري 

تكلف السيدة آمال الحجري، متصرف مستشار للمصالح 

 بإدارة الشؤون القانونيةالثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون 

  .القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية

  

 10مؤرخ في  قرار من وزيرة الشؤون الثقافيةبمقتضى 
  .2023فيفري 

ي عضوا ممثال عن وزارة االقتصاد تعين السيدة سلوى الشط

قصر ال"والتخطيط بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة واآلداب 

  ".السعيد

  

 10مؤرخ في  قرار من وزيرة الشؤون الثقافيةبمقتضى 
  .2023فيفري 

يعين السيد بدر الدين ربايعية عضوا ممثال وزارة االقتصاد 

صاد الثقافي والتخطيط بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لالقت

  .الرقمي




