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 مارس 24في  مؤرخ 2021 لسنة 25عــــدد أمر رئاسي 
يتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في  2021

  .2021بلديتي ساقية الداير وعين الصبح الناظور لسنة 
  

  إن رئيس الجمهورية،

  منه، 126ى الدستور وخاصة الفصل بعد االطالع عل

 في المؤرخ 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون وعلى
 لالنتخابات، المستقلة العليا بالهيئة المتعلق 2012 ديسمبر 20

 من 5 الفقرة وخاصة وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى
  منه، 3 الفصل

 26 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون وعلى
 تنقيحه تم كما واالستفتاء، باالنتخابات المتعلق 2014 ماي

 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة 7 عدد األساسي بالقانون
  منه، مكرر 103و  عشر سادس 49 الفصلين وخاصة 2017

 لسنة 3 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار وعلى
 نتخاباتاال بروزنامة المتعلق 2021 مارس 16 في المؤرخ 2021
  ،2021 لسنة الداير ساقية بلدية في الجزئية البلدية

 لسنة 4 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار وعلى
 االنتخابات بروزنامة المتعلق 2021 مارس 16 في المؤرخ 2021
  .2021 لسنة الناظور الصبح عين بلدية في الجزئية البلدية

  :نصه اآلتي الرئاسي األمر يصدر

 الداير ساقية االنتخابية بالدائرة الناخبون يدعى  ـاألول لفصلا
 من الناظور الصبح عين االنتخابية والدائرة صفاقس والية من

 ساقية من بكل البلديين المجلسين أعضاء النتخاب جندوبة والية
  .2021 جوان 06 األحد يوم الناظور، الصبح وعين الداير

 الداخلي األمن قوات وانوأع العسكريين من الناخبون ويدعى
 أعضاء النتخاب المعنيتين االنتخابيتين بالدائرتين المسجلون
  .2021 جوان 05 السبت يوم المذكورين، البلديين المجلسين

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

  .2021 مارس 24تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

                            2021 مارس 24  مؤرخ في2021سنة  ل26 عددرئاسي أمر 
 الجمهورية التونسية إلى تعديل انضماميتعلق بالمصادقة على 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 
  .2016 أكتوبر 15المعتمد بكيغالي في 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67ور وخاصة الفصلين بعد االطالع على الدست

 24  المؤرخ في2021 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد 
 الجمهورية التونسية انضمام المتعلق بالموافقة على 2021مارس 

إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة 
  ،2016 أكتوبر  15األوزون المعتمد بكيغالي في 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

وعلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  .2016 أكتوبر  15لطبقة األوزون المعتمد بكيغالي في 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

لتونسية  الجمهورية اانضمامالمصادقة على   تتم ـ الفصل األول
إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة 

  .2016 أكتوبر 15األوزون المعتمد بكيغالي في 

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

  .2021 مارس 24تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2021 مارس 24  مؤرخ في2021لسنة  27 عددأمر رئاسي 
تعلق بالمصادقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على ي

الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
  .عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 24  المؤرخ في2021 لسنة 12ون األساسي عدد وعلى القان
 المتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن 2021مارس 

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
  الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، 




