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  ـالح خطأإص
 25 المؤرخ في 2019 لسنة 215باألمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بدائرة 2019نوفمبر 
 95سية عدد المحاسبات الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التون

  :2019 نوفمبر 26بتاريخ 

  :يقرأ 

   2019 سبتمبر 21ـ ابتداء من 

 أميرة البريكي  -
 .صفوان كحال -

  :عوضا عن 

   2019 سبتمبر 27ـ ابتداء من 

 أميرة بريكي  -
 .صفوان كحالء -

  

  إصــالح خطأ
 25 المؤرخ في 2019 لسنة 217باألمر الرئاسي عدد 

مساعدين بالمحكمة  المتعلق بتسمية مستشارين 2019نوفمبر 
 95اإلدارية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

   :2019 نوفمبر 26بتاريخ 

  :يقرأ 

   2019 سبتمبر 21ـ ابتداء من 

  :عوضا عن 

   2019 سبتمبر 27ـ ابتداء من 

  

  

 

  

 ديسمبر 24مؤرخ في  2019لسنة  1196أمر حكومي عدد 
نة وطنية لمالءمة النصوص  يتعلق بإحداث لج2019

القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع 
االتفاقيات الدولية المصادق عليها، وضبط مشموالتها 

  .وتركيبتها وطرق سير عملها
  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 88وعلى المرسوم عدد 
  تعلق بتنظيم الجمعيات، الم2011

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 

 16 المؤرخ في 2018لسنة  741وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،2018أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 12 المؤرخ في 2019 لسنة 219وعلى األمر الحكومي عدد 
الرياضة  المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب و2019مارس 

  بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الفصل األول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان 
لجنة وطنية لمالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق 
اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية المصادق عليها 

اللجنة "من قبل الدولة التونسية، ويشار إليها فيما يلي بـ
  ".الوطنية

  : ـ تكلف اللجنة الوطنية خاصة بالمهام التالية2الفصل 

ـ ضبط خارطة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق اإلنسان 
كام الدستور ومع االلتزامات المنبثقة التي تتطلب المالءمة مع أح

  عن االتفاقيات الدولية المصادق عليها، 

ـ وضع خطة عمل تتضمن األهداف والمحاور والمواضيع 
  والمراحل ومدة اإلنجاز ومتابعة تنفيذها،

ـ التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ خطة العمل 
وفق اإلمكانيات واقتراح توفير الدعم الفني عند االقتضاء و

  المتاحة،




