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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، 
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  أفريل5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

وعلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية 

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق 

 أكتوبر 29باتفاقية التنوع البيولوجي، المعتمد بناغويا في 

2010.  

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المصادقة على بروتوكول ناغويا بشأن  تتم:  األولالفصل

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 

الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، 

  .2010 أكتوبر 29المعتمد بناغويا في 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 2 الفصــل

  . التونسيةللجمهورية

  .2021 مارس 24تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  

 24 مؤرخ في 2021 لسنة 165أمر حكومي عدد بمقتضى 
  .2021 مارس

يسمى السيد محمد تريكي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، 

  .مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة

  

 24 مؤرخ في 2021  لسنة166أمر حكومي عدد بمقتضى 
  .2021 مارس

يسمى السيد امحمد المحجوب، مستشار المصالح العمومية، 

  .مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة

  

 24 مؤرخ في 2021 لسنة 167أمر حكومي عدد بمقتضى 
  .2021 مارس

 السيد أمين بن عمر، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية سمىي

  .بديوان رئيس الحكومة

 18 مؤرخ في 2021 لسنة 168حكومي عدد أمر بمقتضى 
  .2021 مارس
محمد العمايري، أستاذ أول مميز درجة  السيد كلفي

استثنائية، بمهام مدير معهد القيادة اإلدارية بالمدرسة الوطنية 
  .لإلدارة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  

 24 مؤرخ في 2021 لسنة 169أمر حكومي عدد بمقتضى 
  .2021 مارس

مية، وتكلف السيدة منال حمودي، مراقب عام للمصالح العم
بمهام رئيس وحدة التصرف حسب األهداف لتنفيذ استراتيجية 

  .إصالح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية برئاسة الحكومة

   لسنة 618األمر الحكومي عدد  من 7طبقا لمقتضيات الفصل 
ية باألمر برتبة ، تنتفع المعن2018 ويليةج 26 المؤرخ في 2018

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  

 1اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد من  قراربمقتضى 
  .2021 مارس 18 مؤرخ في 2021لسنة 

تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو نور  يجدد
ابن الشعالء بنت محمد بن  الدين بن عمر بن علي بن تونس،

، قاطن جميلة بنقردان مدنين، 16/11/1975 في عامر، مولود
، لمدة ستة أشهر ٭٭٭٭٭639تونسي الجنسية، ب ت وعدد 

  .قابلة للتجديد

  

 2اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد من  قراربمقتضى 
  .2021 مارس 18 مؤرخ في 2021لسنة 

  تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة يجدد
  وسابقا يحمل اسم" Ahmad Rosario"للمدعو 

"Musica Ben Akram Rosario" مولود في ،
، إيطالي الجنسية، صاحب جوازي سفر على 08/05/1982

، لمدة ستة YB6930830 وعدد YB4943279التوالي عدد 
  .أشهر قابلة للتجديد

  

 3اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد من  قراربمقتضى 
  .2021 مارس 18 مؤرخ في 2021لسنة 

تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو فيصل بن 
، 14/09/1967مولود في  محمد الصالح بن الصادق بن سالم،

 نهج الشهيد البرقاوي الزهروني تونس، تونسي 23قاطن 
، لمدة ستة أشهر قابلة ٭٭٭٭٭337الجنسية، ب ت وعدد 

.للتجديد




