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 2023 فيفري 22في  مؤرخ 2023 لسنة 164 عـددأمر 
 .بالحكومة عضو مهام بإنهاء يتعلق

 الجمهورية، رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 ـددع الرئاسي األمر وعلى
  .الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 وزير النصيبي، الدين نصر السيد مهام تنهى ـ األول الفصل
 .المهني والتكوين التشغيل

 للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا ينشر ـ 2 الفصـل
  .التونسية

  .2023 فيفري 22تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
 2023 فيفري 22في  مؤرخ 2023 لسنة 165 عـددأمر 
 .بالحكومة عضو بتعيين يتعلق

 الجمهورية، رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عـدد اسيالرئ األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

  .الحكومة رئيسة من وباقتراح

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 لدى دولة كاتب رجيبة، بن منير السيد يعين ـ األول الفصل
  .بالخارج والتونسيين والهجرة الخارجية الشؤون وزير

 للجمهورية الرسمي الرائدب األمر هذا ينشر  ـ2 لالفص
  .التونسية

  .2023 فيفري 22تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 2023 فيفري 23 في مؤرخ 2023 لسنة 173 عددأمر 
 بتاريخ مبرمة اجتماعي ضمان اتفاقية على بالمصادقة يتعّلق

 .وكندا التونسية الجمهورية بين 2022 نوفمبر 18

  إن رئيس الجمهورية،

  طالع على الدستور،بعد اال

 فيفري 23 المؤرخ في 2023 لسنة 6 وعلى المرسوم عدد

مبرمة   المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي2023

   بين الجمهورية التونسية وكندا، 2022 نوفمبر 18بتاريخ 

 18المبرمة بجربة بتاريخ  وعلى اتفاقية الضمان االجتماعي

  .ونسية وكندا بين الجمهورية الت2022نوفمبر 

  :يصدر األمر اآلتي نصه

 تتم المصادقة على اتفاقية الضمان االجتماعي ـ الفصل األول

 بين الجمهورية التونسية 2022 نوفمبر 18المبرمة بجربة بتاريخ 

  .وكندا

ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 

  .التونسية

  .2023 فيفري 23تونس في 
  

 
  ة الجمهوريرئيس 

 قيس سعيد

  

 2023 فيفري 23 في مؤرخ 2023 لسنة 174 عددأمر 
 إلى التونسية الجمهورية انضمام على بالمصادقة يتعلق
 المنشأ تسميات بشأن لشبونة التفاق جنيف وثيقة

  .  الجغرافية والمؤشرات

  الجمهورية، رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 فيفري 23 في المؤرخ 2023 لسنة 7 عدد المرسوم وعلى
 إلى التونسية الجمهورية انضمام على بالموافقة المتعّلق 2023
 والمؤشرات المنشأ تسميات بشأن لشبونة التفاق جنيف وثيقة

   الجغرافية،

 وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ وعلى  

  .2015 ماي 20المعتمدة في  والمؤشرات الجغرافية
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  :يصدر األمر اآلتي نصه

على انضمام الجمهورية التونسية  المصادقة تتم ـ األول لفصلا
إلى وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات 

  .2015 ماي 20الجغرافية المعتمدة في 

 للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا ينشر ـ 2 الفصل
  .التونسية

  .2023 فيفري 23تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 عيدقيس س

 

  

 

  

 2023 فيفري 17مؤرخ في  2023 لسنة 159 عددأمر 
 المؤرخ في 1993 لسنة 942األمر عدد وإتمام يتعلق بتنقيح 

 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق 1993أفريل  26
المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث 

لجنة ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير ال
 .الوطنية الدائمة واللجان الجهوية

الجمهورية رئيس إن،  

  باقتراح من وزير الداخلية،

  ور،ـــطالع على الدستبعد اال

 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون 1989فيفري 

 2011 جانفي 3 المؤرخ في 2011 لسنة 1األساسي عدد 
  المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 

  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  2018ماي 

 المتعلق 1956 جوان 21األمر العلي المؤرخ في وعلى 

بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية التونسية وعلى جميع النصوص 

 2000 لسنة 78أو تممته وخاصة القانون عدد التي نقحته 

  ، 2000 جويلية 31المؤرخ في 

 جوان 8 المؤرخ في 1991 لسنة 39وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،1991

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 
لنصوص التي نقحته  المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع ا1991

 16 المؤرخ في 2008 لسنة 2342أو تممته وخاصة األمر عدد 
   المتعلق بالمجلس األعلى للصحة العمومية،2008جوان 

 جويلية 27 المؤرخ في 1992 لسنة 71وعلى القانون عدد 
 المتعلق باألمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه 1992

 ،2007 فيفري 12  المؤرخ في2007 لسنة 7بالقانون عدد 

وعلى مجلة السالمة والوقاية من أخطار الحريق واالنفجار 
 المؤرخ 2009 لسنة 11والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 

  ،2009 مارس 2في 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشموالت 1974

 أنظارها،

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 342على األمر عدد و
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية كما تم تنقيحه 1975

  ،2001 جوان 15 المؤرخ في 2001 لسنـة 1454باألمر عدد 

أفريل  26 المؤرخ في 1993لسنة  942وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني 1993

ت الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والمخططا
وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية كما 

 21 المؤرخ في 2004 لسنة 2723تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2004ديسمبر 

 ديسمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 2451وعلى األمر عدد 
م باألمراض السارية  المتعلق بضبط شروط وأشكال اإلعال1993

 وبالوفيات الناجمة عنها،

 فيفري 28 المؤرخ في 1994 لسنة 534وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم 1994

ودور الحضانة ورياض األطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من 
 األمراض المعدية،

  أول نوفمبرخ في المؤر1999لسنة  2428وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات استخدام الديوان الوطني 1999

  للحماية المدنية لمتطوعين من المدنيين،

 23المؤرخ في  2021 لسنة 197وعلى األمر الرئاسي عدد 
المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة  2021 نوفمبر

  بوزارة الداخلية،مشموالتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة،ل ة المتعّلق بتسمية رئيس2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة،ا أعضاء المتعّلق بتسمية 2021أكتوبر 

 جانفي 30مؤرخ في ال 2023 لسنة 50وعلى األمر عدد 
  تعلق بتعيين عضو بالحكومة،لما 2023

 جانفي 30مؤرخ في ال 2023 لسنة 51وعلى األمر عدد 
  تعلق بتعيين عضو بالحكومة،الم 2023




