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  .2021  مارس31 مؤرخ في 2021 لسنة 29رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2021 أفريل 1ينهى تكليف السيد توفيق بودربالة برئاسة الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ابتداء من 

    

  .2021  مارس31 مؤرخ في 2021 لسنة 30رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2021 أفريل 1يسمى السيد توفيق شرف الدين رئيسا للهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ابتداء من 

 والفقرة األولى من 1992فري  في12تسند إلى المعني باألمر المنح واالمتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها باألمر المؤرخ في 
  .2000 ماي 30 المؤرخ في األمر من 4الفصل 

  

  

 

  

يتعلق بالمصادقة على القائمة االسمية للشهداء والجرحى من  2021 أفريل 7مؤرخ في  2021لسنة  202 عددأمر حكومي 
  .خالل أحداث الثورةالعسكريين الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني 

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام للعسكريين، وعلى جميع 1967 ماي 31 المؤرخ في 1967 لسنة 20وعلى القانون عدد 
  ،2009 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 47النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

 المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع 1972 ديسمبر 6 المؤرخ في 1972 لسنة 380لى األمر عدد وع
  ،2020 جوان 23 المؤرخ في 2020 لسنة 369النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد 

  ّلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني، المتع1975 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020 سبتمبر 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

  وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

لقائمة االسمية الملحقة بهذا األمر الحكومي للشهداء والجرحى من العسكريين الذين استشهدوا أو  تتم المصادقة على ا ـالفصل األول
 وإلى 2010 ديسمبر 17أصيبوا بسقوط بدني نتيجة للتضحيات التي بذلوها في إطار أداء واجبهم المهني خالل أحداث الثورة ابتداء من 

 بذلوه من جهود في سبيل إنجاح مسار الثورة والحفاظ على كيان الدولة وحفظ  وذلك تكريما لهم واعترافا بما2011 فيفري 28غاية 
  .الممتلكات العامة والخاصة والمساهمة الفعالة في استتباب األمن واستقرار البالد

  .ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2ل الفصــ

  .2021 أفريل 7تونس في 
  

  

  ةرئيس الحكوم
 هشام مشيشي




