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 جوان 17قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 
 يتعلق باإلذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة 2021

الوطنية  أعضاء الهيئة النتخاب 2021 جوان 17يوم الخميس 
للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة  

  .الهيئة

  إن رئيس مجلس نواب الشعب،

 2013 لسنة 43بعد االطالع على القانون األساسي عدد 

 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من 2013  أكتوبر21 المؤرخ في

 من 48 منه، وعلى الفصل 10 و7التعذيب وخاصة الفصلين 

  م الداخلي لمجلس نواب الشعب،النظا

  .وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة

  :قرر ما يلي

الفصل الوحيد ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم 
 أعضاء الهيئة بانتخابالمتعلقة و 2021 جوان 17الخميس 

الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة 
  :وقاية من التعذيب على النحو التاليمجلس الهيئة الوطنية لل

  :صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق اإلنسان) 1

  . صوتا149 السيد صابر بن عبد الرزاق عمري، -

   صوتا،148 السيد هيثم بن المكي بن شعبان، -

   صوتا،135 السيدة سلوى بنت محمد برا، -

  :صنف مختص في حماية الطفولة) 2

  . صوتا150ت نور الدين العياري،  السيدة رباب بن-

  :صنف األطباء) 3

   صوتا،151 السيدة عبير بنت محمد عيساوي، -

  . صوتا147 السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي، -

  :المتقاعدونصنف القضاة ) 4

  . صوتا154 السيد لزهر بن إبراهيم الخرشاني، -

  . صوتا146 السيد الصادق بن إبراهيم األعماري، -

  .2021 جوان 17ي باردو ف
  رئيس مجلس نواب الشعب 

 راشد خريجي الغنوشي

 

 

 2021 جوان 22  مؤرخ في2021لسنة  51 عددأمر رئاسي 
 أفريل 2علق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ يت

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2021
روع الحماية االجتماعية والتعمير للمساهمة في تمويل مش

  .19للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 جوان 22  المؤرخ في2021لسنة  28 وعلى القانون عدد

 2المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  2021

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2021أفريل 

والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية االجتماعية 

  ،19للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

 بين 2021 أفريل 2وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 

رية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير للمساهمة في الجمهو

تمويل مشروع الحماية االجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

19.  

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  تتم ـ  الفصل األول

 لإلنشاء  بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي2021 أفريل 2

والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية االجتماعية 

  .19للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2 الفصـل

  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 22 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




