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 أوت 14 المؤرخ في 2006 لسنة 59بتنقيح وإتمام القانون عدد  يتعّلق 2023 فيفري 23 ي مؤرخ ف2023 لسنة 5عدد  ـوممرس
 . المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية2006

  إن رئيس الجمهورية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر المرسوم اآلتي نصه

 المؤرخ في 2006 لسنة 59 من القانون عدد 3 من الفقرة األولى والفقرة الثانية من الفصل 3ى أحكام الفقرة الفرعية تلغ ـ الفصل األول
 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 2006 أوت 14

  :  وتعوض باألحكام التالية2016 أفريل 5 في  المؤرخ2016 لسنة 30عدد 

  ): من الفقرة األولى جديدة3الفقرة الفرعية  (3الفصل 

  ". ج"وعند االقتضاء إلى الصنف " ب"و" أ"أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض والمنتمين إلى الصنفين ) 3

  ):الفقرة الثانية جديدة (3الفصل 

 من الفقرة األولى من هذا الفصل بطاقة مهنية يضبط أنموذج لها بقرار من 5 و4 و3 إليهم بالفقرات الفرعية رقم يحمل األعوان المشار
  . وزير الداخلية، ويمكن لهم االستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم

ه أعاله فقرتين رابعة وخامسة  المشار إلي2006 أوت 14 المؤرخ في 2006 لسنة 59 من القانون عدد 3تضاف إلى الفصل  ـ 2 الفصل
  :فيما يلي نصهما

  ): فقرتان رابعة وخامسة: (3الفصل 

 من الفقرة األولى من هذا الفصل المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا 3يباشر أعوان الجماعات المحلية المشار إليهم بالفقرة الفرعية 
  .القانون تحت سلطة رئيس الجماعة المحلية

 من الفقرة األولى من هذا الفصل وتضبط بمقتضى 3 و2لية تكوين وتأهيل األعوان المشار إليهم بالفقرتين الفرعيتين تتولى وزارة الداخ
  .صيغ تطبيق هذه األحكام قرار من وزير الداخلية

  .ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 3الفصل 

  .2023 فيفري 23تونس في 
  

 
  ة الجمهوريرئيس 

 قيس سعيد

 

 نوفمبر 18بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ  يتعّلق 2023 فيفري 23  مؤرخ في2023 لسنة 6عدد  ـوممرس
  . بين الجمهورية التونسية وكندا2022

  إن رئيس الجمهورية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر المرسوم اآلتي نصه

 بين 2022 نوفمبر 18فقة على اتفاقية الضمان االجتماعي الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بجربة بتاريخ تتم الموا ـ الفصل األول
  .الجمهورية التونسية وكندا

  .ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2الفصل 

 .2023 فيفري 23تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




