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 2022 سبتمبر 20 في مؤرخ 2022 لسنة 717 عددر أم
 والعليا الوطنية والمجالس اللجان بعض تركيبة بتعديل يتعلق
 .البحري بالمجال العالقة ذات

 الجمهورية، رئيس إن

  الحكومة، رئيسة من راحباقت

  الدستور، على طالعاال بعد

وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وخاصة الفصلين 2009 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 48

   منها،125و 124

 جويلية 20 المؤرخ في 2009 لسنة 49وعلى القانون عدد 
 والساحلية وخاصة  المتعلق بالمساحات المحمية البحرية2009
   منه،9الفصل 

  أفريل26 المؤرخ في 1993 لسنة 942وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني 1993

والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة 
وبتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية 

 ديسمبر 21المؤرخ في  2004 لسنة 2723دد المنقح باألمر ع
2004،  

 فيفري 10المؤرخ في  1998 لسنة 390 وعلى األمر عدد
  المتعلق بإحداث مجلس وطني للفالحة والصيد البحري، 1998

 أكتوبر 26المؤرخ في  2004 لسنة 2534وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث المجلس الوطني ألمن الموانئ والنقل  2004
  وأساليب عمله، وضبط تركيبته البحري

 أفريل 13المؤرخ في  2006  لسنة1017وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط مشموالت اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها  2006

  وطرق سيرها،

 جويلية 21المؤرخ في  2011 لسنة 1020 عدد األمر وعلى
المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني لموانئ الصيد  2011

 2018 لسنة 307ير عمله كما تم تنقيحه باألمر عدد البحري وس
 ،2018 مارس 16المؤرخ في 

 ماي 13المؤرخ في  2013 لسنة 1808وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ الترفيهية  2013

  وسير عمله،

 جويلية 10المؤرخ في  2013  لسنة2996عدد  األمر وعلى
ط تركيبة المجلس األعلى للموانئ البحرية المتعلق بضب 2013

 وسير عمله،

 أوت 2المؤرخ في  2013 لسنة 3242 عدد األمر وعلى
المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ البحرية  2013

  التجارية وسير عمله،

 ماي 19المؤرخ في  2014  لسنة1844 عدد وعلى األمر
مجلس الوطني للمساحات المتعلق بضبط تركيبة ومهام ال 2014

  وخاصة الفصل األول منه، المحمية البحرية والساحلية

  ماي20المؤرخ في  2014 لسنة 1848وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط تركيبة لجان إعداد مخططات التصرف في  2014

وخاصة  المساحات المحمية البحرية والساحلية وطرق عملها،
  الفصل األول منه،

 18 المؤرخ في 2019 لسنة 144حكومي عدد وعلى األمر ال

المتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون  2019فيفري 

  البحر،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137عدد  وعلى األمر الرئاسي

  للحكومة، رئيسة  الـمتعلق بتسمية2021 أكتوبر

    المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  الحكومة،  الـمتعلق بتسمية أعضاء2021 توبر أك11

 الفالحة ووزير الداخلية ووزير الوطني الدفاع وزيروعلى رأي 

 ووزير البيئة ووزيرة النقل ووزير البحري والصيد المائية والموارد

  السياحة،

  رأي المحكمة اإلدارية، وعلى

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :نصه اآلتي األمر يصدر

 لشؤون العامة الكتابة عن ممثل عضو يضاف ـ األول الفصل

  :التالية الوطنية والمجالس اللجان تركيبة إلى البحر

 المخطط تطبيق ومتابعة إلعداد الدائمة الوطنية اللجنة -

 المنظمة النجدة وتنظيم ومجابهتها الكوارث لتفادي الوطني

 أفريل 26 في المؤرخ 1993 لسنة 942 عدد األمر بمقتضى

  أعاله، إليه رالمشا 1993
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 بمقتضى المحدث البحري والصيد للفالحة الوطني المجلس -
 1998 فيفري 10 في المؤرخ 1998 لسنة 390 عدد األمر

  أعاله، إليه المشار

 المحدث البحري والنقل الموانئ ألمن الوطني المجلس -
 أكتوبر 26 في المؤرخ 2004 لسنة 2534 عدد األمر بمقتضى
  ه،أعال إليه المشار 2004

 1017 عدد األمر بمقتضى المنظمة للغوص الوطنية اللجنة -
  أعاله، إليه المشار 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة

 بمقتضى المنظم البحري الصيد لموانئ الوطني المجلس -
  ،2011 جويلية 21 في المؤرخ 2011 لسنة 1020 عدد األمر

 للموانئ ىاألعل للمجلس القارة بالكتابة المكلفة اللجنة -
 لسنة 2996 عدد األمر من 2 الفصل بمقتضى المنظمة البحرية
  ،أعاله إليه المشار 2013 جويلية 10 في المؤرخ 2013

 األمر بمقتضى المنظم الترفيهية للموانئ الوطني المجلس -
 إليه المشار 2013 ماي 13 في المؤرخ 2013 لسنة 1808 عدد

  أعاله،

 بمقتضى المنظم التجارية بحريةال للموانئ الوطني المجلس -
 المشار 2013 أوت 2 في المؤرخ 2013 لسنة 3242  عدداألمر
  أعاله، إليه

 المنظم البحرية المحمية للمساحات الوطني المجلس -
 2014 ماي 19 المؤرخ 2014 لسنة 1844 عدد األمر بمقتضى
   أعاله، إليه المشار

 المحمية تالمساحا في التصرف مخططات إعداد لجان -

 عدد األمر بمقتضى المحدثة عملها وطرق والساحلية البحرية

 إليه المشار 2014 ماي 20 في مؤرخال 2014 لسنة 1848

  ،)قار عضو( أعاله

 إلى البحر لشؤون العام الكاتب عضوية تضاف  ـ2 الفصل

 األمر بمقتضى المنظم البحرية للموانئ األعلى المجلس تركيبة

 المشار 2013 جويلية 10 في المؤرخ 2013 لسنة 2996 عدد

  .أعاله إليه

 للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا ينشر ـ 3 الفصل

  .التونسية

  .2022 سبتمبر 20تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

 2022 سبتمبر 20 في مؤرخ 2022 لسنة 718 عددـر مأ
 المؤرخ 2018 لسنة 1049 عدد الحكومي األمر بتنقيح يتعّلق

 القضائية الدوائر عدد بضبط المتعلق 2018 ديسمبر 19 في
 .اإلدارية بالمحكمة االستشارية واألقسام الدوائر وعدد

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 المؤرخ في أول جوان 1972 لسنة 40وعلى القانون عدد 
لمحكمة اإلدارية، وعلى جميع النصوص الّتي  المتعّلق با1972

 2011 لسنة 2نّقحته وتممته وآخرها القانون األساسي عدد 
  ،2011 جانفي 3المؤرخ في 

المؤرخ في  2018 لسنة 1049وعلى األمر الحكومي عدد 
القضائية وعدد   المتعلق بضبط عدد الدوائر2018 ديسمبر 19

كما تم تنقيحه  إلدارية، اةئر واألقسام االستشارية بالمحكمالدوا
 أكتوبر 20 المؤرخ في 2020 لسنة 785باألمر الحكومي عدد 

2020،  

 وعلى رأي وزيرة المالية،

  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر اآلتي نصه

تلغى أحكام المطتين األولى والرابعة من الفصل  ـ الفصل األول
 19المؤرخ في  2018 لسنة 1049ر الحكومي عدد األول من األم

 المشار إليه أعاله وتعوضان على التوالي باألحكام 2018ديسمبر 
  :التالية

  )مّطتان أولى ورابعة جديدتان: (الفصل األول

  دوائر تعقيبية،) 7( سبع ـ

  .دائرة ابتدائية) 22(ثنان وعشرون  اـ

جمهورية ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي لل ـ 2 الفصل
  .التونسية

  .2022 سبتمبر 20تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

  سبتمبر20مؤرخ في  2022لسنة  719بمقتضى أمر عدد 
2022.  

لح المالية ا طارق بن العربي، مستشار المص السيدتنهى تسمية
بديوان رئيسة الحكومة من الدرجة األولى، بصفة مكلف بمأمورية 

 .2022 أوت 11وذلك ابتداء من 




