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قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد  2020/1مؤرخ في  23نوفمبر  2020المتعلق بمشروع القانـــون
اﻷساسي عــدد  17/2020المتعلّق بالموافقـــة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية ومﻼحقها.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصول  64،62 ،61 ،54 ،52 ،51و 70منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  14لسنة  2014المؤرخ في  18أفريل  2014المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في  7أكتوبر  2020المتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب
الشعب،
وعلى القرار الجمهوري عدد  89لسنة  2014المؤرخ في  22أفريل  2014المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية
مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانـــون اﻷساسي عــدد  17/2020المتعلّق بالموافقـــة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ومﻼحقها والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ  27أكتوبر ،2020
وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عـــدد  17/2020المتعلّق بالموافقـــة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية
التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ومﻼحقها والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ  27أكتوبر
 2020التي قدمتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثلها النّائبة سامية حمودة عبو والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد
 2020/01بتاريخ  3نوفمبر  2020وتتضمن النّواب اﻵتي ذكرهم  :سامية حمودة عبو -منيرة عياري ،هشام عجبوني ،محمد ضياء الدين
بن عمر ،عبد السﻼم بن عمارة ،سلمى المعالج ،نجم الدين بن سالم ،نعمان العش ،كمال الحبيب ،نزار مخلوفي ،امحمد بونني ،عبد الرزاق
عويدات ،هيكل مكي ،ليلى الحداد ،حاتم القروي ،أمل سعيدي ،نبيل الحجي ،محمد عمار ،محسن عرفاوي ،حاتم بوبكري ،سفيان
المخلوفي ،زياد الغناي ،رضا الزغمي ،سالم قطاطة ،زهير مغزاوي ،حسام موسى ،خالد الكريشي ،لسعد الحجﻼوي ،بدرالدين القمودي،
فرحات الراجحي،
وبعد اﻻطﻼع على ما يفيد إعﻼم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطّعن المشار إليها
ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ  9نوفمبر  2020والمتضمن مﻼحظات الحكومة بخصوص الطّعن المرفوع لدى
الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون اﻷساسي عـــدد  17/2020المتعلّق بالموافقـــة على
اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ومﻼحقها والمصادق عليه من قبل
مجلس نواب الشعب بتاريخ  27أكتوبر ،2020
وعلى مكتوب مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الوارد على الهيئة بتاريخ  9نوفمبر  2020والمتضمن ردا على الطّعن المرفوع
لدى الهيئة في دستورية مشروع القانون اﻻساسي عدد  2020/17وتتضمن النّواب اﻵتي ذكرهم :فتحي بن بلقاسم – مختار اللّموشي –
لطيفة حباشي – هاجر بوزمي –حياة عمري – أسامة الصغير – جوهر المغيربي – محمد العفاس – عبد اللطيف العلوي – فريدة العبيدي
– نوفل الجمالي – عماد الخميري – عبد المجيد عمار – شكري بالحاج عمارة – نور الدين البحيري – زينب براهمي – بلقاسم حسن –
ماهر مذيوب – السيد فرجاني – سميرة حميدة – منصف بوغطاس – سميرة السميعي – محرزية العبيدي – يمينة الزغﻼمي  -جميلة
كسيكسي – كنزة عجالة – فائزة بوهﻼل – بلقاسم الدراجي – البشير خليفي  -بشر الشابي.
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حيث حصر العارضون طعنهم في ما يرون أن عددا من الخروقات اﻹجرائية اﻷساسية قد شابت مشــــروع القانون الماثل وهــــــو مــا يثير
إشكاﻻ في دستوريته.
ففي مطعن أول  :ويتعلّق – حسب العارضين – بالخرق الحاصل للفصلين  52ف  2من الدستور و 109من النظام الداخلي لمجلس
نواب الشعب ،ذلك أن الجلسة العامة للمجلس النّيابي ليوم  27أكتوبر  2020لم تنعقد صحيحة – حسب ادعائهم -بسبب عدم تسجيل
الحضور ومعاينته وبسبب عدم حصول منـــاداة أولى ومناداة ثانية بعد نصف ساعة وهذا يخالف اﻹجراءات اﻷساسية الواردة بالفصلين
المشار إليهما مما ينتج عنه بطﻼن ما يصــدر عن هـــذه الجلسة عمﻼ بالقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل".
وفي مطعن ثان يثير العارضون ما يرونه خرقا للفصلين  52ف  2و 64من الدستور وللفصل  126من النظام الداخلي
بخصوص مسألة وجوبية الحضور الشخصي لل ّنواب بقاعة الجلسة أثناء التصويت على القوانين اﻷساسية والقوانين العادية وهو ما لم يتم
اﻻلتزام به في الجلسة العامة ليــوم  27أكتوبر  2020إذ اعتمد المجلــس في احتساب النّصاب القانوني للمصادقة على المشروع الماثل
أصوات النّواب الحاضرين تضاف إليها أصوات النّواب الغائبين وتبعا لذلك تكون إجراءات المصادقة عليه باطلة من هذا الجانب بناء على ما
سطّره المشرع ضمن الفصلين المذكورين من الدستور ومن النّظام الداخلي.
وبخصوص خرق المشروع الماثل للفصول  51و 52ف 2و 61و 62و 64من الدستور والفصل  126من النظام الداخلي يعتبـــ ر
العارضون في مطعن ثالث أن جلسة  7أكتوبر  2020التـــي أقرت التّدابير اﻻستثنـــائية  -بدعوى ضمان استمرارية أعمال المجلس نظرا
للظروف اﻻستثنائية التي تمر بها البﻼد -قد علّقت العمل بالنّظام الداخلي وعوضته بهذه التّدابير وهو ما يعد في نظرهم خرقا للفصل 52
ف 2من الدستور الذي أجاز امكانية تعديل النظام الداخلي للمجلس دون إمكانية تعليق العمل به أو تعويضه باﻹضافة إلى أنّه يعد خرقا
للفصـل  51من الدستور الذي يسمح بانعقاد جلسات المجلس في أي مكان آخر خﻼل الظّروف اﻻستثنائية دون تغيير اﻻجراءات المنظمة
لكيفية انعقادها اﻷمر الذي تبطل من جراء مخالفته اﻷعمال الصادرة عما يسمى "بالتّدابير اﻻستثنائية" ويستدلّ العارضون بأن المشرع
الدستوري لم يغفل عن فرضية الظروف اﻻستثنائية بإقراره إمكانية اعتمــاد المراسيم لتدارك تعذّر انعقاد جلسات المجلس في خﻼل هذه
الظروف وذلك ضمن الفصل  70من الدستور ،ويدعم العارضون رأيهم المتقدم بما أقره الفصل  61من الدستور وما أكّده الفصـل  42من
النّظام الداخلــي من أحكام بخصوص وجوب التّصويــت الشخصي وعدم جــواز تفـويــض ذلك ،وهذا في تقديرهم حرص من المشرع
التأسيسي على ضمان نزاهة عمليــة المصادقـــة على القوانيــن ومصداقيتها وشفافيـــتها بحيث ﻻ يمكن تجــاوز هذه اﻷحكـــام ويتـــرتّب عن
خرقها بطـﻼن اﻷعمال الصادرة عن المجلس كشأن المشــروع الماثـــل ،واعتبــارا لذلك فـــإن الفصليــن  64من الدستـــور و 126من النّظام
الداخلي يقتضيان ضرورة حضور النّواب بقاعة الجلسة ﻹقرار اﻷغلبية المطلوبة في التّصويت.
ويبرر العارضون حجية هذه القرائــن بمـــا تنص عليـــه الفقـــرة الثانية من الفصل  64من الدستور بخصوص وجوبية التّداول بالقوانين
الذي ينظّمه القسم اﻷول والقسم الثالث من العنوان السادس من النّظام الداخلي ،إذ يعتبرون أن المداوﻻت جزء ﻻ يتجـــزأ من عملية
المصادقة على القوانين يؤثـــر حرمان النّائب منها على جودتها ويمس من مهامه وحقــوقه ويخرق أحكـــام الفصـــل  64من الدستور ،وتبعا
لذلك فإن مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع الماثل طبقا لهذه اﻹجراءات اﻻستثنائية فيه خرق صارخ للفصل  64المذكور من
الدستور اﻷمر الذي يتّجه معه التّصريح بعدم دستوريته .ويضيف العارضون إلى مقوﻻتهم المعروضة بخصوص بطﻼن هذه "التّدابير
اﻻستثنائية" من النّاحية الدستورية قرينة أخرى تتعلّق بطبيعة هذه التّدابير وبالجهة التي بادرت بعرضها والتي تتعارض في تقديرهم مع
أحكام الفصــل  62من الدستور التي تبين بشكل صريح جهة المبادرة ومع أحكام الفصل  126من النظام الداخلي التي تضبط حصريا طبيعة
النّصوص والقرارات التي يصدرها المجلس النّيابي وﻻ وجود ضمنها لما يسمى "بالتّدابير اﻻستثنائية" ،وبناء على ذلك يطلبون التّصريح
بعدم دستورية النّص الماثل بسبب بطﻼن إجراءات المصادقة عليه.

وإضافة إلى المطاعن المتقدم بيانها ،يثير العارضون احتياطيا وفي مطعن رابع المغالطة التي تضمنتها ديباجة نص هذا القرار المنشور
بالرائد الرسمي بمقولة أنّه على فرض أن التدابير المطعون في دستوريتها تقوم مقام النظام الداخلي فإن هـــذه الديبــاجـــة تُشيــر إلى "مداولة
الجلسة العامة" بتاريــخ  7أكتوبــر  2020في حين أن هذه الجلسة اقتصرت على التّصويت دون إجراء أية مداولة ،كما أن نتائج التّصويت
المعلن عنها في المصادقة على التّدابير المذكورة ليست متطابقة مع الحقيقة ذلك أن ما تم اﻹعﻼن عنه بخصوص أغلبية الـ  118نائبا
المصوتين بـ "نعم" تتعارض مع اﻷغلبية المثبتة بموجب معاينة عدل تنفيذ والتي تحصر هذه اﻷغلبية في  101نائب وهي أغلبية أدنى مما
هو مطلـوب للمصادقة على هذه التّدابير والتي تقتضي عددا من النّواب ﻻ يقلّ عن  ،109واعتبارا لكلّ هذه اﻻخﻼﻻت المقصودة تم التّنبيه
على رئاسة المجلس بواسطة عدل تنفيذ وإيداع شكاية لدى النّيابة العمومية بسبب تزوير نتائج التصويت.
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وفي جانب آخر من هذا المطعن يثير العارضون إخﻼﻻ يرونه متعمدا بسبب عدم اﻻلتزام بمقتضيات الفصل  128من النّظام الداخلي
الذي يوجب نشر تفاصيل نتائج التّصويت على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه  48ساعة في حين أن نشر قائمة
المصوتين تمت يوم  20أكتوبر  2020أي بعد  13يوم من تاريخ المصادقة وهو ما يخالف أحكام الفصل  128المذكور وأحكام الفصــل
 52من الدستور ،ويضاف إلى ذلك أنّه تــم اﻹعﻼن عـــن  117نائــب من المصوتين بـ "نعم" في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وليس
 118كما أن أحد النّواب اعترض صراحة في الجلسة العامة على وجود اسمه ضمن قائمة المصوتين في حين أنّه كان غائبا عن الجلسة
المذكورة .وتأسيسا على جملة هذه البيانات والحجج التي أثارها العارضون في طعنهم في دستورية المشروع الماثل فإنّهم يطلبون
التّصريح بعدم دستوريته لكون ما بني على باطل فهو باطل.
وفي ردها على جملة المطاعن السابق تفصيلها تدفع الحكومة بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة
بالنّظر في النظام الداخلي والتعديﻼت المدخلة عليه وفي اﻷحكام اﻻستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النظام الداخلي وذلك
عمﻼ بأحكام الفصل  148من الدستور الذي يحصر صﻼحيات الهيئة في مراقبة دستورية مشاريع القوانين ،وبناء على ذلك فإن الهيئة ﻻ
تبسط رقابتها على دستورية التدابير اﻻستثنائية بل على مدى احترام مشروع القانــون لتلك التدابير ،وطالمــا أنّه لم يثبــت أي خــرق لهــذه
التدابيــر في المصادقــة على المشروع الماثل تطلب الحكومة رفض الطّعن لعدم وجاهته من الناحية القانونية والواقعية.
وفي ردهم على عريضة الطّعن تمسك عدد من النّواب بمجلس نواب الشعب في جانب أول بنفي اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة
دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجة أن عريضة الطّعن وجهت أصالة ضد قرار الجلسة العامة ليوم  7أكتوبر 2020
المتعلّق بإقرار التّدابير اﻻستثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس وهو قرار يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوله لها الدستور
وقانونها اﻷساسي من صﻼحيات ،لذلك فهم يطلبون منها التصريح بعدم اﻻختصاص.
وفي جانب ثان واحتياطيا ،يدفـــع النّواب بأن المجلـــس صادق بتاريـــخ  26مارس  2020على قرار أول بأغلبية اﻷعضاء يقضي بإقرار
تدابير استثنــائيــة تفاعــﻼ مـــع الوضع الصحــي العام بالبـــﻼد ،كما صادق بتاريـــخ  7أكتوبر  2020على قرار يضبط تدابير استثنائية لعمل
المجلس تم نشره بالرائد الرسمي ،ولم تكن غاية المجلس في ذلك حسب رأيهم نكران النّظام الداخلي أو استبعاده بل ضمان الصالح العام
عبر وضع قواعد إجرائية استثنائية وظرفية تناسب الوضع الصحي العام بالبﻼد.
وفي الرد عن بقية المطاعن التي قدمها العارضون يبسط القائمون بال رد مﻼحظاتهم كما يلي :
 /1بخصوص المطعن المتعلّق بخرق المشروع المــــاثل ﻷحكام الفقرة  2من الفصل  52من الدستور والفصل  109من النظام
الداخلي :يرى النّواب القائمون بالرد أن جلسة  27أكتوبر 2020انعقدت صحيحة طبقا لﻺجراءات اﻻستثنائية الواردة بقرار المجلس بتاريخ
 7أكتوبر  2020حيث نص على انطﻼق الجلسات في موعدها دون التوقّف على نصاب محــدد إضافة إلى أنّه أوجب تمكين النّواب من متابعة
أشغال الجلسة العامة والتّصويت عن بعد تقديرا للوضع الصحي العام بالبــﻼد ،لذلك فهــم يطلبون رفـــض الطّعــن من هذا الجانب.
 /2وفي الرد على المطعن المتعلق باﻻدعاء بخرق المشروع الماثل ﻷحكام الفصل  64والفصل  52ف  2مـن الدستور وﻷحكام
الفصل  126من النّظام الداخـلي :يــرى القائمـــون بالــرد أن إجـــراء عمليــة التّصــويـــت عــن بعـــد ﻻ تتعارض مع مقتضيات الفصل  64من
الدستور الذي ﻻ يوجب الحضور الجسدي للنّائب بقاعة الجلسة إضافة إلى أن هذا اﻻدعاء فيه خرق للبروتوكوﻻت الصحية ويعرض صحة
النواب للخطر وقد اعتمد عدد من المجالس النّيابية اﻷجنبية نفس المنهج اﻹجرائي لما تم إقراره بجلسة  7أكتوبر  2020ويدعم القائمون
بالرد مقولتهم هذه بأن المجلس الدستوري الفرنسي قد أيد في قرار صادر عنه هذا التمشي.
وبخصوص اﻻدعاء بالتضارب الذي شاب نزاهة عملية التصويت وشفافيتها يؤكّد القائمــون بالـــرد أن المجلس اعتمد أصوات النّواب
المشاركيــن مباشــرة في عملية التّصويت عبر منظومة إلكترونية تضمن في تقديرهم شفافية كاملة لعملية التّصويت عبر اﻹعﻼن الحيني
للنتائج مفصلة عكس ما ادعاه العارضون بأنّه تم اعتماد "أصوات نواب غائبين".
وتبعا لذلك يتمسك القائمون بال رد بسﻼمة عملية التّصويت ونزاهتها خﻼل جلسة  7أكتوبر  2020ويطلبون بناء على ذلك التّصريح
برفض هذا المطعن.
 /3وفي ردهم على اﻻدعاء بخرق المشـروع الماثل ﻷحكام الفصــول  51و 52ف  2و 61و 62و 64من الدستور والفصل 126
من النظام الداخلي ،يذهب القائمون بالرد إلى أن إقرار العمل بتدابير استثنائية ﻻ يشكّل استبعادا للنظام الداخلي للمجلس أو تعليقا له بل
تعديﻼ جزئيا وظرفيا لبعض أحكامه وفق اﻷغلبية المطلوبة ﻻعتماده ،ويرون أن أحكام الفصلين  51و  52من الدستور ﻻ تمنع المجلس من
اتخاذ تدابير استثنائية خﻼفا لما يدعيه العارضون ويستبعدون تبعا لذلك تأويلهم للفصل  70من الدستور باعتبار التفويض إلى رئيس
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الحكومة بإصدار مراسيم الخيـار الوحيــد الذي يجـب على البرلمـان اعتماده في الظروف اﻻستثنائية ،كما يعيبون على العارضين تضارب
مواقفهم في ما يتعلّق بالحلول المخولة للمجلس ﻻعتمادها في حالة حصول هذه الظّروف وكذلك عدم وجاهة طعنهم في ما يخص وجوب
الحضور الجسدي للنّواب للتحقّق من واجب التّصويت الشخصي لكون المنظومة اﻻلكترونية الموضوعة على ذمة النّواب تضمن شفافية هذا
التصويت كما تضمن شفافية نتائجه ونزاهته.
وفي الرد على المطعن الذي أثاره العارضون بخصوص عدم تمكين النّواب من حق التداول في المشاريع المعروضة على الجلسة
العامة يذهب القائمون بال رد إلى أن قرار الجلسة العامة ليوم  7أكتوبر  2020يترك اﻹمكانية متوفّرة للنواب لﻼلتحاق بالجلسة العامة للنّقاش
بسبب تعذّر ذلك عن بعد ويؤكّدون أن المشاريع المعروضة في جلسة  27أكتوبر  2020لم تُسجل بخصوصها أية طلبات للنّقاش لدى
رئاسة الجلسة .
ويطلب القائمون بالرد من جهة أخرى رفض المطعن المتعلّق باﻻدعاء بمخالفة قرار التدابير اﻻستثنائية للفصل  62من الدستور ﻻنتفاء
الصلة بين القرار المعني وهذا الفصل ،حيث أن اقتراح العمل بتدابير خاصة يندرج ضمن صﻼحيــات مكتـــب المجلس وفق الفصل  56من
النّظام الداخلي وقد تم إقرار ذلك من قبل الجلسة العامة التي لها السلطة التقريرية العليا.
وفي نفس المعنى يدفع القائمون بالرد اﻻدعاء المذكور بالقول إن الفصل  62من الدستـــور ﻻ يمنع من التداول في مسائل غير تلك
التي تُقدم من قبل الجلسة العامة والتي حددها هذا الفصل بشكل حصري إضافة إلى أن الفصل  126من النظام الداخلي لم يورد النصوص
التي يصوت عليها بصيغة الحصــر بـل على سبيل الذكر.
ومن جانب آخر يرفض القائمون بالرد ادعاءات العارضيــن في طعنهم في دستورية هذه اﻹجراءات اﻻستثنائية لكونهم قد سبـــق أن
صوتوا في جلســة  26مارس  2020على إجراءات مماثلة وشاركوا في التصويت على مشاريع قوانين وفقا لنفس اﻹجراءات المعتمدة ﻻحقا
بجلسة  7أكتوبر  2020وهو ما يجعل طعنهم من هذا الوجه حريا بالرد.
وبخصوص ادعاء العارضين القائل ببطﻼن قرار التدابير اﻻستثنائية لعمل المجلس يرى القائمون بالرد أن هذا القرار جاء سليما وفقا
ﻹجراءات النظام الداخلي وتم اﻹعﻼن عن النتائج مفصلة بشفافية ونشرت بالموقع اﻻلكتروني للمجلس وأضحت لها الحجية القانونية
باعتبارها وثيقة رسمية نافذة ،كما يرون أن المعاينة التي أنجزها عدل تنفيذ ﻻ تعبر عن حقيقة التصويت داخل قاعة الجلسة العامة وﻻ
يمكن اﻻحتجاج بها كشأن الشكاية المقدمـــة إلى النيابة العمـــومية التي ﻻ يعتد بحجيتها طالما لم يفصل فيها القضاء.
أما في ما يتعلّق بالتضارب الحاصل في النتائج المنشورة والخاصة بالمصادقة على القرار المذكور يرى القائمون بالرد أن اﻷمر ﻻ يعدو
أن يكون خطـــأ مــاديا ﻻ يؤثــر جوهريا في النتيجة المعلنة ،ويرجعون التأخير الحاصل في نشر نتائج التصويت إلى ظروف العمل بالمبنى
الفرعي وإلى طريقة التصويت داخل القاعة برفع اﻷيدي ويؤكدون عدم وجود أي تقصيــر من إدارة المجلس أو من اللّجنة المختصة بمراقبة
عملية التصويت ،اﻷمر الذي يتجه معه رد اﻻدعاء المقدم من العارضين بخصوص هذا المطعن.
وتبعا لجملة هذه المﻼحظات يطلب القائمون بال رد رفض الطّعن المعروض لكونه يتعلّق بقرار يخص تطبيق تدابير استثنائية تتّصل
بالنّظام الداخلي للمجلس وهو ما يخرج في رأيهم عن نظر الهيئة باعتبار أن صﻼحياتها ﻻ تمتد الى رقابة دستورية هذا النظام وكذلك إلى
القرارات التنظيمية التي تتعلق بعمل المجلس.
الهيئة
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا لﻺجراءات واﻵجال الواجب احترامها حســـب دﻻلة الفصول  18و 19و 20مــن
القانون اﻷساسي عدد  14لسنة  2014المؤرخ في  18أفريل  2014المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي
فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.
من حيث اﻷصل:
حيث تدفع الحكومة أعضاء مجلس نواب الشعب في ردودهم عن الطّعـــون المـــوجهــــــة إلى مشروع القانـــون اﻷساســـي عــدد 17/2020
المـــــؤرخ في  27أكتوبر  2020المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
بعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجة أن عريضة الطّعن وجهت أصالة ضد قرار
الجلسة العامة ليوم  7أكتوبر  2020المتعلّق بإقرار التّدابير اﻻستثنائية ولم توجه في أي منها ضد مشروع القانون المذكور أو ضد أي من
أحكامه باعتباره قرارا يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوله لها الدستور وقانونها اﻷساسي من صﻼحيات ،كما أن النّظر في
النظام الداخلي والتّعديﻼت المدخلة عليه وفي اﻷحكام اﻻستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النّظام الداخلي تخرج عن وﻻية
الهيئة وذلك عمﻼ بأحكام الفصل  148من الدستور الذي يحصر صﻼحياتها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وحيث أن المطاعن اقتصرت حسب ما ورد في عريضة الطّعن على خروقات اجرائية تعلّقت بإجراءات المصادقة على قرار الجلسة العامة
لمجلس نواب الشعب المؤرخ في  7أكتوبر  2020والمتعلّق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب ولم تشمل
أحكام القانون المطعون فيه،
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وحيث وخﻼفا لما ذهب إليه القائمون بالرد فإن التدابير اﻻستثنائية المضمنة بقرار مجلس نواب الشعب المؤرخ في  7أكتوبر 2020
أضحت بصفة وقتية وإلى حين ادراجها في النّظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تقوم مقام القواعد التنظيمية لسير عمل المجلس وإجراءات
المصادقة على القوانين وهو ما تم العمل بمقتضاه في المصادقة على مشروع القانون اﻷساسي عدد  17/2020موضوع الطّعن في
الجلسة المنعقدة بتاريخ  27أكتوبر ،2020
وحيث أن إجراءات التصويت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التصويت عن بعد وفق إجراءات رقمية معتمدة ومؤمنة
تتمتع بقرينة الصحة والمطابقة للدستور ما لم يثبت عكسها لدى القضاء الدستوري وتبعا لذلك فإن اﻷحكام الواردة في قرار  7أكتوبر
 2020تندرج كما تم بيانه ضمن القواعد اﻹجرائية المعتمدة في المصادقة على القوانين وتعكس مقتضيات دستورية في عﻼقة بطريقة
التصويت وبنزاهة عملية المصادقة على القوانين ومصداقيتها وشفافيتها،
وحيث سبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن أقرت باختصاصها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين على أساس
أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب متى عكست هذه اﻷحكام قواعد ومبادئ ومقتضيات دستورية،
وحيث يتبين من قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر  2020أن التدابير اﻻستثنائية التي تضمنها ﻻ تختلف عن طبيعة وأحكام
وغايات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل تحلّ محل البعض من أحكامه لفترة محددة وفي سياق محدد مما يتوجه معه اعتمادها في
رقابة دستورية مشاريع القوانين باعتبارها تبلور مقتضيات دستورية،
وحيث يتّضح مما سبق أن رقابة دستورية مشاريع القوانين ﻻ تنحصر في بسط الرقابة على أحكام ومضامين القانون بل تمتد حتما إلى
اﻹجراءات المعتمدة للمصادقة عليه باعتبار أن القانون يمثّل وحدة ﻻ يمكن فصل الجانب اﻷصلي منه عن جانبه اﻹجرائي،
وحيث أن تقدير مدى دستورية مشروع القانون اﻷساسي عدد  17/2020موضوع الطّعن الماثل لدى الهيئة يفرض التثبت بصفة أولية
في قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر  2020المتعلّق باﻹجراءات اﻻستثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين المرتبطة بالحالة الوبائية
عمﻼ بمبدأ اتحاد المضامين واﻻجراءات للنصوص القانونية.
وحيث تمسك الطاعنون بأن مجلس نواب الشعب استبعد القواعد اﻷساسية لتنظيم الجلسات العامة وإجراءات المصادقة على القوانين
كيفما ضبطها الدستور والنّظام الداخلي واستند بالمقابل إلى قواعد غريبة جاء بها قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر 2020
والمتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب بما يفضي ذلك إلى التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المطعون
فيه على هذا اﻷساس،
وحيث أن التّدابير اﻻحترازية هي بطبيعتها استثناء من تطبيق للقواعد المعمول بها في اﻷحوال العادية كما نص عليها النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب وتبعا لذلك فإن قرار الجلسة العامة المشار إليه أعﻼه طالما كانت الغاية منه ضمان استمرار المجلس في اﻻضطﻼع
بمهامه في ظلّ تطور الحالة الوبائية في البﻼد وما تشهده من عودة انتشار فيروس كوفيد  19بما يتعين معه اتخاذ تدابير احترازية للحد
من تداعياته.
وحيث أن التدابير موضوع القرار المشار إليه أعﻼه طالما كانت محدودة في الزمن لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة ومبررة بما له
أساس مأخوذ من المصلحة العامة وخاصة من مبدأ استمرارية المرفق العام وتأقلمه مع المستجدات فإن اعتمادها ليس من شأنه أن يعيب
مشروع القانون المطعون فيه ويفضي بالتّالي إلى التصريح بعدم دستوريته،
وحيث عﻼوة على أن الطعن تسلّط برمته على قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر  2020المشار إليه أعﻼه فإنّه لم يثبت للهيئة أن
اعتماده كان له تأثير في دستورية مشروع القانون المطعون فيه اﻷمر الذي يتعين معه رد هذا الطّعن،
ولهذه اﻷسباب،
وبعد المداولة،
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكﻼ وفي اﻷصل بدستورية مشروع القانون عـــدد 17/2020
المتعلّق بالموافقـــة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ومﻼحقها
والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ  27أكتوبر ،2020
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقـــر الهيئة بباردو يــوم اﻻثنين  23نوفمبر  2020برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة
وعضوية السادة عبد السﻼم المهدي قريصيعة النائب اﻷول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة وليلى
الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.

الطيب راشد

نجيب القطاري
ليلى شيخاوي

صفحــة 2990

عبد السﻼم المهدي قريصيعة
سامي الجربي

لطفي طرشونة
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قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع مشاريع القوانين عدد  2020/2مؤرخ في  23نوفمبر  2020المتعلق بمشــروع
القانــــون اﻷســـاسي عدد  63/2019المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي.
باسـم الشعـــب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصول  64،62 ،61 ،54 ،52 ،51و 70منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  14لسنة  2014المؤرخ في  18أفريل  2014المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في  7أكتوبر  2020المتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب
الشعب،
وعلى القرار الجمهوري عدد  89لسنة  2014المؤرخ في  22أفريل  2014والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية
مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانــون اﻷساسي عدد  63/2019المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي
المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي وبدورية انعقاد القمة اﻹسﻼمية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة 27
أكتوبر ،2020
وعـلى عريضـــة الطعن في دستوريـــة مشــروع القانــــون اﻷســـاسي عدد  63/2019المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على
ميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي وبدورية انعقاد القمة اﻹسﻼمية والمصادق عليه من طرف
مجلس نواب الشعب بجلسة  27أكتوبر  2020التي قدمتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثلها النّائبة سامية حمودة عبو
والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد  2020/02بتاريخ  3نوفمبر  2020وتتضمن النّواب اﻵتي ذكرهم  :سامية حمودة عبو -منيرة عياري،
هشام عجبوني ،محمد ضياء الدين بن عمر ،عبد السﻼم بن عمارة ،سلمى المعالج ،نجم الدين بن سالم ،نعمان العش ،كمال الحبيب ،نزار
مخلوفي ،امحمد بونني ،عبد الرزاق عويدات ،هيكل مكي ،ليلى الحداد ،حاتم القروي ،أمل سعيدي ،نبيل الحجي ،محمد عمار ،محسن
عرفاوي ،حاتم بوبكري ،سفيان المخلوفي ،زياد الغناي ،رضا الزغمي ،سالم قطاطة ،زهير مغزاوي ،حسام موسى ،خالد الكريشي ،لسعد
الحجﻼوي ،بدرالدين القمودي ،فرحات الراجحي،
وبعد اﻻطﻼع على ما يفيد إعﻼم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطّعن المشار إليها
ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ  9نوفمبر  2020والمتضمن مﻼحظات الحكومة بخصوص الطّعن المرفوع لدى
الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون اﻷساسي عدد  63/2019المتعلق بالموافقة على
التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي وبدورية انعقاد القمة اﻹسﻼمية
والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة  27أكتوبر ،2020
وعلى مكتوب مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الوارد على الهيئة بتاريخ  9نوفمبر  2020والمتضمن ردا على الطّعن المرفوع
لدى الهيئة في دستورية مشروع القانون اﻷساسي عدد  2019/63وتتضمن النّواب اﻵتي ذكرهم :فتحي بن بلقاسم – بلقاسم حسن –
مختار اللّموشي – جميلة دبش كسيكسي – حياة العمري – هاجر بوزمي – فريدة العبيدي – شكري بالحاج عمارة – عماد الخميري –
نوفل الجمالي – سمير ديلو – أسامة الصغير – مروة بن تمروط – أسامة الخليفي – جوهر المغيربي – سماح دمق – فؤاد ثامر – ابتهاج
بن هﻼل – شيراز الشابي – محمد القوماني – الجديدي السبوعي – رفيق عمارة – نعيمة المنصوري – عبد اللطيف العلوي – فيصل
دربال – المنصف بوغطاس – يمينة الزغﻼمي – رباب بن لطيف – لطيفة حباشي – جميلة الجويني – محمد العفاس.
حيث حصر العارضون طعنهم في ما يرون أن عددا من الخروقات اﻹجرائية اﻷساسية قد شابت مشــــروع القانون الماثل وهــــــو مــا يثير
إشكاﻻ في دستوريته.
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ففي مطعن أول  :ويتعلّق – حسب العارضين – بالخرق الحاصل للفصلين  52ف  2من الدستور و 109من النظام الداخلي لمجلس
نواب الشعب ،ذلك أن الجلسة العامة للمجلس النّيابي ليوم  27أكتوبر  2020لم تنعقد صحيحة – حسب ادعائهم -بسبب عدم تسجيل
الحضور ومعاينته وبسبب عدم حصول منـــاداة أولى و مناداة ثانية بعد نصف ساعة وهذا يخالف اﻹجراءات اﻷساسية الواردة بالفصلين
المشار إليهما مما ينتج عنه بطﻼن ما يصــدر عن هـــذه الجلسة عمﻼ بالقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل".
وفي مطعن ثان يثير العارضون ما يرونه خرقا للفصلين  52ف  2و  64من الدستور وللفصل  126من النظام الداخلي
بخصوص مسألة وجوبية الحضور الشخصي للنّواب بقاعة الجلسة أثناء التصويت على القوانين اﻷساسية والقوانين العادية وهو ما لم يتم
اﻻلتزام به في الجلسة العامة ليــوم  27أكتوبر  2020إذ اعتمد المجلــس في احتساب النّصاب القانوني للمصادقة على المشروع الماثل
أصوات النّواب الحاضرين تضاف إليها أصوات النّواب الغائبين وتبعا لذلك تكون اجراءات المصادقة عليه باطلة من هذا الجانب بناء على ما
سطّره المشرع ضمن الفصلين المذكورين من الدستور ومن النّظام الداخلي.
وبخصوص خرق المشروع الماثل للفصول  51و  52ف 2و  61و  62و 64من الدستور والفصل  126من النظام الداخلي يعتبـ ـ ر
العارضون في مطعن ثالث أن جلسة  7أكتوبر  2020الت ــي أقرت التّدابير اﻻستثن ــائية  -بدعوى ضمان استمرارية أعمال المجلس نظرا للظروف
اﻻستثنائية التي تمر بها البﻼد -قد علّقت العمل بالنّظام الداخلي وعوضته بهذه التّدابير وهو ما يعد في نظرهم خرقا للفصل  52ف 2من
الدستور الذي أجاز إمكانية تعديل النظام الداخلي للمجلس دون إمكانية تعليق العمل به أو تعويضه باﻹضافة إلى أنّه يعد خرقا للفصـل  51من
الدستور الذي يسمح بانعقاد جلسات المجلس في أي مكان آخر خﻼل الظّروف اﻻستثنائية دون تغيير اﻹجراءات المنظمة لكيفية انعقادها اﻷمر
الذي تبطل من جراء مخالفته اﻷعمال الصادرة عما يسمى "بالتّدابير اﻻستثنائية" ويستدلّ العارضون بأن المشرع الدستوري لم يغفل عن فرضية
الظروف اﻻستثنائية بإقراره إمكانية اعتمــاد المراسيم لتدارك تعذّر انعقاد جلسات المجلس في خﻼل هذه الظروف وذلك ضمن الفصل  70من
الدستور ،ويدعم العارضون رأيهم المتقدم بما أقره الفصل  61من الدستور وما أكّده الفصـل  42من النّظام الداخلــي من أحكام بخصوص وجوب
التّصويــت الشخصي وعدم جــواز تفـويــض ذلك ،وهذا في تقديرهم حرص من المشرع التأسيسي على ضمان نزاهة عمليــة المصادق ــة على
القوانيــن ومصداقيتها وشفافي ــتها بحيث ﻻ يمكن تجــاوز هذه اﻷحك ــام ويت ــرتّب عن خرقها بطـﻼن اﻷعمال الصادرة عن المجلس كشأن المشــروع
الماث ــل ،واعتبــارا لذلك ف ــإن الفصليــن  64من الدست ــور و 126من النّظام الداخلي يقتضيان ضرورة حضور النّواب بقاعة الجلسة ﻹقرار اﻷغلبية
المطلوبة في التّصويت.
ويبرر العارضون حجية هذه القرائــن بمـــا تنص عليـــه الفقـــرة الثانية من الفصل  64من الدستور بخصوص وجوبية التّداول بالقوانين
الذي ينظّمه القسم اﻷول والقسم الثالث من العنوان السادس من النّظام الداخلي ،إذ يعتبرون أن المداوﻻت جزء ﻻ يتجـــزأ من عملية
المصادقة على القوانين يؤثـــر حرمان النّائب منها على جودتها ويمس من مهامه وحقــوقه ويخرق أحكـــام الفصـــل  64من الدستور ،وتبعا
لذلك فإن مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع الماثل طبقا لهذه اﻹجراءات اﻻستثنائية فيه خرق صارخ للفصل  64المذكور من
الدستور اﻷمر الذي يتّجه معه التّصريح بعدم دستوريته .ويضيف العارضون إلى مقوﻻتهم المعروضة بخصوص بطﻼن هذه "التّدابير
اﻻستثنائية" من النّاحية الدستورية قرينة أخرى تتعلّق بطبيعة هذه التّدابير وبالجهة التي بادرت بعرضها والتي تتعارض في تقديرهم مع
احكام الفصــل  62من الدستور التي تبين بشكل صريح جهة المبادرة ومع أحكام الفصل  126من النظام الداخلي التي تضبط حصريا طبيعة
النّصوص والقرارات التي يصدرها المجلس النّيابي وﻻ وجود ضمنها لما يسمى "بالتّدابير اﻻستثنائية" ،وبناء على ذلك يطلبون التّصريح
بعدم دستورية النّص الماثل بسبب بطﻼن إجراءات المصادقة عليه.
وإضافة إلى المطاعن المتقدم بيانها ،يثير العارضون احتياطيا وفي مطعن رابع المغالطة التي تضمنتها ديباجة نص هذا القرار المنشور
بالرائد الرسمي بمقولة أنّه على فرض أ ن التدابير المطعون في دستوريتها تقوم مقام النظام الداخلي فإن هـــذه الديبــاجـــة تُشيــر إلى "مداولة
الجلسة العامة" بتاريــخ  7أكتوبــر  2020في حين أن هذه الجلسة اقتصرت على التّصويت دون إجراء أية مداولة ،كما أن نتائج التّصويت
المعلن عنها في المصادقة على التّدابير المذكورة ليست متطابقة مع الحقيقة ذلك أن ما تم اﻹعﻼن عنه بخصوص أغلبية الـ  118نائبا
المصوتين
بـ "نعم" تتعارض مع اﻷغلبية المثبتة بموجب معاينة عدل تنفيذ والتي تحصر هذه اﻷغلبية في  101نائب وهي أغلبية أدنى مما هو
مطلـوب للمصادقة على هذه التّدابير والتي تقتضي عددا من النّواب ﻻ يقلّ عن  ،109واعتبارا لكلّ هذه اﻻخﻼﻻت المقصودة تم التّنبيه على
رئاسة المجلس بواسطة عدل تنفيذ وإيداع شكاية لدى النّيابة العمومية بسبب تزوير نتائج التصويت.
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وفي جانب آخر من هذا المطعن يثير العارضون إخﻼﻻ يرونه متعمدا بسبب عدم اﻻلتزام بمقتضيات الفصل  128من النّظام الداخلي
الذي يوجب نشر تفاصيل نتائج التّصويت على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه  48ساعة في حين أن نشر قائمة
المصوتين تمت يوم  20أكتوبر  2020أي بعد  13يوم من تاريخ المصادقة وهو ما يخالف أحكام الفصل  128المذكور وأحكام الفصــل
 52من الدستور ،ويضاف إلى ذلك أنّه تــم اﻹعﻼن عـــن  117نائــب من المصوتين بـ "نعم" في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وليس
 118كما أن أحد النّواب اعترض صراحة في الجلسة العامة على وجود اسمه ضمن قائمة المصوتين في حين أنّه كان غائبا عن الجلسة
المذكورة .وتأسيسا على جملة هذه البيانات والحجج التي أثارها العارضون في طعنهم في دستورية المشروع الماثل فإنّهم يطلبون
التّصريح بعدم دستوريته لكون ما بني على باطل فهو باطل.
وفي ردها على جملة المطاعن السابق تفصيلها تدفع الحكومة بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة
بالنّظر في النظام الداخلي والتعديﻼت المدخلة عليه وفي اﻷحكام اﻻستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النظام الداخلي وذلك
عمﻼ بأحكام الفصل  148من الدستور الذي يحصر صﻼحيات الهيئة في مراقبة دستورية مشاريع القوانين ،وبناء على ذلك فإن الهيئة ﻻ
تبسط رقابتها على دستورية التدابير اﻻستثنائية بل على مدى احترام مشروع القانــون لتلك التدابير ،وطالمــا أنّه لم يثبــت أي خــرق لهــذه
التدابيــر في المصادقــة على المشروع الماثل تطلب الحكومة رفض الطّعن لعدم وجاهته من الناحية القانونية والواقعية.
وفي ردهم على عريضة الطّعن تمسك عدد من النّواب بمجلس نواب الشعب في جانب أول بنفي اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة
دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجة أن عريضة الطّعن وجهت أصالة ضد قرار الجلسة العامة ليوم  7أكتوبر 2020
المتعلّق بإقرار التّدابير اﻻستثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس وهو قرار يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوله لها الدستور
وقانونها اﻷساسي من صﻼحيات ،لذلك فهم يطلبون منها التصريح بعدم اﻻختصاص.
وفي جانب ثان واحتياطيا ،يدفـــع النّواب بأن المجلـــس صادق بتاريـــخ  26مارس  2020على قرار أول بأغلبية اﻷعضاء يقضي بإقرار
تدابير استثنــائيــة تفاعــﻼ مـــع الوضع الصحــي العام بالبـــﻼد ،كما صادق بتاريـــخ  7أكتوبر  2020على قرار يضبط تدابير استثنائية لعمل
تم نشره بالرائد الرسمي ،ولم تكن غاية المجلس في ذلك حسب رأيهم نكران النّظام الداخلي
المجلس
أو استبعاده بل ضمان الصالح العام عبر وضع قواعد إجرائية استثنائية وظرفية تناسب الوضع الصحي العام بالبﻼد.
وفي ال رد عن بقية المطاعن التي قدمها العارضون يبسط القائمون بال رد مﻼحظاتهم كما يلي :
 /1بخصوص المطعن المتعلّق بخرق المشروع المــــاثل ﻷحكام الفقرة  2من الفصل  52من الدستور والفصل  109من النظام
الداخلي  :يرى النّواب القائمون بال رد أن جلسة  27أكتوبر 2020انعقدت صحيحة طبقا لﻺجراءات اﻻستثنائية الواردة بقرار المجلس
بتاريخ  7أكتوبر  2020حيث نص على انطﻼق الجلسات في موعدها دون التوقّف على نصاب محــدد إضافة إلى أنّه أوجب تمكين النّواب
من متابعة أشغال الجلسة العامة والتّصويت عن بعد تقديرا للوضع الصحي العام بالبــﻼد ،لذلك فهــم يطلبون رفـــض الطّعــن من هذا الجانب.
 /2وفي الرد على المطعن المتعلق باﻻدعاء بخرق المشروع الماثل ﻷحكام الفصل  64والفصل  52ف  2مـن الدستور وﻷحكام
الفصل  126من النّظام الداخـلي  :يــرى القائمـــون بالــرد أن إجـــراء عمليــة التّصــويـــت عــن بعـــد ﻻ تتعارض مع مقتضيات الفصل  64من
الدستور الذي ﻻ يوجب الحضور الجسدي للنّائب بقاعة الجلسة إضافة إلى أن هذا اﻻدعاء فيه خرق للبروتوكوﻻت الصحية ويعرض صحة
النواب للخطر وقد اعتمد عدد من المجالس النّيابية اﻷجنبية نفس المنهج اﻹجرائي لما تم إقراره بجلسة  7أكتوبر  2020ويدعم القائمون
بالرد مقولتهم هذه بأن المجلس الدستوري الفرنسي قد أيد في قرار صادر عنه هذا التمشي.
وبخصوص اﻻدعاء بالتضارب الذي شاب نزاهة عملية التصويت وشفافيتها يؤكّد القائمــون بالـــرد أن المجلس اعتمد أصوات النّواب
المشاركيــن مباشــرة في عملية التّصويت عبر منظومة إلكترونية تضمن في تقديرهم شفافية كاملة لعملية التّصويت عبر اﻹعﻼن الحيني
للنتائج مفصلة عكس ما ادعاه العارضون بأنّه تم اعتماد "أصوات نواب غائبين".
وتبعا لذلك يتمسك القائمون بال رد بسﻼمة عملية التّصويت ونزاهتها خﻼل جلسة  7أكتوبر  2020ويطلبون بناء على ذلك التّصريح
برفض هذا المطعن.
 /3وفي ردهم على اﻻدعاء بخرق المشـروع الماثل ﻷحكام الفصــول  51و 52ف  2و 61و 62و 64من الدستور والفصل 126
من النظام الداخلي ،يذهب القائمون بالرد إلى أن إقرار العمل بتدابير استثنائية ﻻ يشكّل استبعادا للنظام الداخلي للمجلس أو تعليقا له بل
تعديﻼ جزئيا وظرفيا لبعض أحكامه وفق اﻷغلبية المطلوبة ﻻعتماده ،ويرون أن أحكام الفصلين  51و  52من الدستور ﻻ تمنع المجلس من
اتخاذ تدابير استثنائية خﻼفا لما يدعيه العارضون ويستبعدون تبعا لذلك تأويلهم للفصل  70من الدستور باعتبار التفويض إلى رئيس
الحكومة بإصدار مراسيم الخيـار الوحيــد الذي يجـب على البرلمـان اعتماده في الظروف اﻻستثنائية ،كما يعيبون على العارضين تضارب
مواقفهم في ما يتعلّق بالحلول المخولة للمجلس ﻻعتمادها في حالة حصول هذه الظّروف وكذلك عدم وجاهة طعنهم في ما يخص وجوب
الحضور الجسدي للنّواب للتحقّق من واجب التّصويت الشخصي لكون المنظومة اﻻلكترونية الموضوعة على ذمة النّواب تضمن شفافية هذا
التصويت كما تضمن شفافية نتائجه ونزاهته.
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وفي الرد على المطعن الذي أثاره العارضون بخصوص عدم تمكين النّواب من حق التداول في المشاريع المعروضة على الجلسة
العامة يذهب القائمون بال رد إلى أن قرار الجلسة العامة ليوم  7أكتوبر  2020يترك اﻹمكانية متوفّرة للنواب لﻼلتحاق بالجلسة العامة للنّقاش
بسبب تعذّر ذلك عن بعد ويؤكّدون أن المشاريع المعروضة في جلسة  27أكتوبر  2020لم تُسجل بخصوصها أية طلبات للنّقاش لدى
رئاسة الجلسة .
ويطلب القائمون بالرد من جهة أخرى رفض المطعن المتعلّق باﻻدعاء بمخالفة قرار التدابير اﻻستثنائية للفصل  62من الدستور ﻻنتفاء
الصلة بين القرار المعني وهذا الفصل ،حيث أن اقتراح العمل بتدابير خاصة يندرج ضمن صﻼحيــات مكتـــب المجلس وفق الفصل  56من
النّظام الداخلي وقد ت م اقرار ذلك من قبل الجلسة العامة التي لها السلطة التقريرية العليا.
وفي نفس المعنى يدفع القائمون بالرد اﻻدعاء المذكور بالقول إن الفصل  62من الدستـــور ﻻ يمنع من التداول في مسائل غير تلك
التي تُقدم من قبل الجلسة العامة والتي حددها هذا الفصل بشكل حصري اضافة الى أن الفصل  126من النظام الداخلي لم يورد النصوص
التي يصوت عليها بصيغة الحصــر بـل على سبيل الذكر.
ومن جانب آخر يرفض القائمون بالرد ادعاءات العارضيــن في طعنهم في دستورية هذه اﻻجراءات اﻻستثنائية لكونهم قد سبق أن
صوتوا في جلسة  26مارس  2020على اجراءات مماثلة وشاركوا في التصويت على مشاريع قوانين وفقا لنفس اﻻجراءات المعتمدة ﻻحقا
بجلسة  7أكتوبر  2020وهو ما يجعل طعنهم من هذا الوجه حريا بالرد.
وبخصوص ادعاء العارضين القائل ببطﻼن قرار التدابير اﻻستثنائية لعمل المجلس يرى القائمون بالرد أن هذا القرار جاء سليما وفقا
ﻹجراءات النظام الداخلي وتم اﻹعﻼن عن النتائج مفصلة بشفافية ونشرت بالموقع اﻻلكتروني للمجلس وأضحت لها الحجية القانونية
باعتبارها وثيقة رسمية نافذة ،كما يرون أن المعاينة التي أنجزها عدل تنفيذ ﻻ تعبر عن حقيقة التصويت داخل قاعة الجلسة العامة وﻻ
يمكن اﻻحتجاج بها كشأن الشكاية المقدمـــة إلى النيابة العمـــومية التي ﻻ يعتد بحجيتها طالما لم يفصل فيها القضاء.
أما في ما يتعلّق بالتضارب الحاصل في النتائج المنشورة والخاصة بالمصادقة على القرار المذكور يرى القائمون بالرد أن اﻷمر ﻻ يعدو
أن يكون خطـــأ مــاديا ﻻ يؤثــر جوهريا في النتيجة المعلنة ،ويرجعون التأخير الحاصل في نشر نتائج التصويت إلى ظروف العمل بالمبنى
الفرعي وإلى طريقة التصويت داخل القاعة برفع اﻻيدي ويؤكدون عدم وجود أي تقصيــر من ادارة المجلس أو من اللّجنة المختصة بمراقبة
عملية التصويت ،اﻷمر الذي يتجه معه رد اﻻدعاء المقدم من العارضين بخصوص هذا المطعن.
ص تطبيق تدابير استثنائية
وتبعا لجملة هذه المﻼحظات يطلب القائمون بالرد رفض الطّعن المعروض لكونه يتعلّق بقرار يخ 
تتّصل بالنّظام الداخلي للمجلس وهو ما يخرج في رأيهم عن نظر الهيئة باعتبار أن صﻼحياتها ﻻ تمتد الى رقابة دستورية هذا
النظام وكذلك إلى القرارات التنظيمية التي تتعلق بعمل المجلس.
الهيئــة
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا لﻺجراءات واﻵجال الواجب احترامها حســـب دﻻلة الفصول  18و 19و 20مــن
القانون اﻷساسي عدد  14لسنة  2014المؤرخ في  18أفريل  2014المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي
فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.
من حيث اﻷصل:
حيث تدفع الحكومة أعضاء مجلس نواب الشعب في ردودهم عن الطّعـــون المـــوجهة إلى مشروع القانـــون اﻷساسي عدد 63/2019
المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي وبدورية
انعقاد القمة اﻹسﻼمية بعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجة أن عريضة الطّعن
وجهت أصالة ضد قرار الجلسة العامة ليوم  7أكتوبر  2020المتعلّق بإقرار التّدابير اﻻستثنائية ولم توجه في أي منها ضد مشروع القانون
المذكور أو ضد أي من أحكامه باعتباره قرارا يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوله لها الدستور وقانونها اﻷساسي من
صﻼحيات ،كما أن النّظر في النظام الداخلي والتّعديﻼت المدخلة عليه وفي اﻷحكام اﻻستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام
النّظام الداخلي تخرج عــن وﻻية الهيئـــة وذلك عمﻼ بأحكام الفصــل  148من الدستور الذي يحصر صﻼحياتها في مراقبة دستورية مشاريع
القوانين،
وحيث أ ن المطاعن اقتصرت حسب ما ورد في عريضة الطّعن على خروقات اجرائية تعلّقت باجراءات المصادقة على قرار الجلسة العامة
لمجلس نواب الشعب المؤرخ في  7أكتوبر  2020والمتعلّق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب ولم تشمل
أحكام القانون المطعون فيه،
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وحيث وخﻼفا لما ذهب إليه القائمون بالرد فإن التدابير اﻻستثنائية المضمنة بقرار مجلس نواب الشعب المؤرخ في  7أكتوبر 2020
أضحت بصفة وقتية وإلى حين إدراجها في النّظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تقوم مقام القواعد التنظيمية لسير عمل المجلس وإجراءات
المصادقة على القوانين وهو ما تم العمل بمقتضاه في المصادقة على مشروع القانون اﻷساسي عدد  2019/63موضوع الطّعن في
الجلسة المنعقدة بتاريخ  27أكتوبر ،2020
وحيث أن إجراءات التصويت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بما في ذلك التصويت عن بعد وفق إجراءات رقمية معتمدة ومؤمنة
تتمتع بقرينة الصحة والمطابقة للدستور ما لم يثبت عكسها لدى القضاء الدستوري وتبعا لذلك فإن اﻷحكام الواردة في قرار  7أكتوبر
 2020تندرج كما تم بيانه ضمن القواعد اﻹجرائية المعتمدة في المصادقة على القوانين وتعكس مقتضيات دستورية في عﻼقة بطريقة
التصويت وبنزاهة عملية المصادقة على القوانين ومصداقيتها وشفافيتها،
وحيث سبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن أقرت باختصاصها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين على أساس
أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب متى عكست هذه اﻷحكام قواعد ومبادئ ومقتضيات دستورية،
وحيث يتبين من قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر  2020أن التدابير اﻻستثنائية التي تضمنها ﻻ تختلف عن طبيعة وأحكام
وغايات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل تحلّ محل البعض من أحكامه لفترة محددة وفي سياق محدد مما يتوجه معه اعتمادها في
رقابة دستورية مشاريع القوانين باعتبارها تبلور مقتضيات دستورية،
وحيث يتّضح مما سبق أن رقابة دستورية مشاريع القوانيــن ﻻ تنحصر في بسط الرقابة على أحكام ومضامين القانون بل تمتد حتما إلى
اﻹجراءات المعتمدة للمصادقة عليه باعتبار أن القانون يمثّل وحدة ﻻ يمكن فصل الجانب اﻷصلي منه عن جانبه اﻹجرائي،
وحيث أن تقدير مدى دستورية مشروع القانون اﻷساسي عدد  2019/63موضوع الطّعن الماثل لدى الهيئة يفرض التثبت بصفة أولية
في قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر  2020المتعلّق باﻹجراءات اﻻستثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين المرتبطة بالحالة الوبائية
عمﻼ بمبدأ اتحاد المضامين واﻹجراءات للنصوص القانونية.
وحيث تمسك الطاعنون بأن مجلس نواب الشعب استبعد القواعد اﻷساسية لتنظيم الجلسات العامة وإجراءات المصادقة على القوانين
كيفما ضبطها الدستور والنّظام الداخلي واستند بالمقابل إلى قواعد غريبة جاء بها قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر 2020
والمتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب بما يفضي ذلك إلى التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المطعون
فيه على هذا اﻷساس،
وحيث أن التّدابير اﻻحترازية هي بطبيعتها استثناء من تطبيق للقواعد المعمول بها في اﻷحوال العادية كما نص عليها النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب وتبعا لذلك فإن قرار الجلسة العامة المشار إليه أعﻼه طالما كانت الغاية منه ضمان استمرار المجلس في اﻻضطﻼع
بمهامه في ظلّ تطور الحالة الوبائية في البﻼد وما تشهده من عودة انتشار فيروس كوفيد  19بما يتعين معه اتخاذ تدابير احترازية للحد
من تداعياته.
وحيث أن التدابير موضوع القرار المشار إليه أعﻼه طالما كانت محدودة في الزمن لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة ومبررة بما له
أساس مأخوذ من المصلحة العامة وخاصة من مبدأ استمرارية المرفق العام وتأقلمه مع المستجدات فإن اعتمادها ليس من شأنه أن يعيب
مشروع القانون المطعون فيه ويفضي بالتّالي إلى التصريح بعدم دستوريته،
وحيث عﻼوة على أن الطعن تسلّط برمته على قرار الجلسة العامة المؤرخ في  7أكتوبر  2020المشار إليه أعﻼه فإنّه لم يثبت للهيئة أن
اعتماده كان له تأثير في دستورية مشروع القانون المطعون فيه اﻷمر الذي يتعين معه رد هذا الطّعن،
ولهذه اﻷسباب،
وبعد المداولة،
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكﻼ وفي اﻷصل بدستورية مشروع القانون اﻷساسي عدد 63/2019
المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي المتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي وبدورية
انعقاد القمة اﻹسﻼمية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسة  27أكتوبر  2020وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة
بمقـــر الهيئة بباردو يــوم اﻻثنين  23نوفمبر  2020برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السﻼم المهدي قريصيعة
النائب اﻷول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة وليلى الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو
الهيئة.
وحرر في تاريخه.
الطيب راشد

نجيب القطاري
لطفي طرشونة
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عبد السﻼم المهدي قريصيعة
سامي الجربي

ليلى شيخاوي
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قانـون أساسي عدد  43لسنة  2020مؤرخ في  30نوفمبر  2020يتعلق بالموافقة على تعديلين لميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي
والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي وبدورية انعقاد القمة اﻹسﻼمية).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على التعديلين التاليين لميثاق منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي:
أوﻻ :التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي" إلى اسم "منظمة التعاون اﻹسﻼمي" المعتمد بمقتضى القرار رقم
-38/4ات الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثﻼثين باﻷستانة )جمهورية كازاخستان( خﻼل الفترة
الممتدة من  28إلى  30جوان  ،2011الملحق بهذا القانون اﻷساسي.
ثانيا :تعديل الفقرة اﻷولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي":تجتمع القمة اﻹسﻼمية مرة كل سنتين في إحدى الدول
اﻷعضاء" ،المعتمد بمقتضى القرار رقم -44/3ات الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة واﻷربعين بأبيدجان
)جمهورية الكوت ديفوار( يومي  10و 11جوان  ،2017الملحق بهذا القانون اﻷساسي.
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  30نوفمبر .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  27أكتوبر .2020

قانون أساسي عدد  44لسنة  2020مؤرخ في  30نوفمبر  2020يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية
التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومﻼحقها).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ومﻼحقها ،الموقّعة بلندن في  4أكتوبر .2019
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  30نوفمبر .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  27أكتوبر .2020
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 نجﻼء بن الحاج رمضان ،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمةاﻻستئناف بنابل ،مستشارا بمحكمة التعقيب،
بمقتضى أمر حكومي عدد  934لسنة  2020مؤرخ في 27
نوفمبر .2020
يسمى السيد محمد الغرياني مكلفا بمأمورية بديوان رئيس
مجلس نواب الشعب ابتداء من  22أكتوبر .2020

أمر رئاسي عدد  135لسنة  2020مؤرخ في  27نوفمبر 2020
يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة .2021-2020
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  106منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  34لسنة  2016المؤرخ في 28
أفريل  2016المتعلق بالمجلس اﻷعلى للقضاء كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون اﻷساسي عدد  19لسنة  2017المؤرخ في 18
أفريل ،2017
وعلى القانون عدد  29لسنة  1967المؤرخ في  14جويلية
 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس اﻷعلى للقضاء والقانون
اﻷساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وآخرها القانون عدد  81لسنة  2005المؤرخ في  4أوت ،2005
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  87لسنة  2020المؤرخ في 25
سبتمبر  2020المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة
،2021 – 2020
وعلى الرأي المطابق عدد  7للجلسة العامة للمجلس اﻷعلى
للقضاء المؤرخ في  23نوفمبر  2020المتعلق بحركة جزئية في
القضاء العدلي لسنة .2021-2020
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يسمى السيدات والسادة القضاة اﻵتي ذكرهم
بالمراكز التالية ،كما يلي:
أوﻻ :حركة التظلم من قرارات الترقية والنقل والتسمية في
الخطط الوظيفية:
الرتبة الثالثة) :بداية من  1ديسمبر (2020
 إشراف شبيل ،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة اﻻستئنافبصفاقس ،قاضيا من الرتبة الثالثة بمركز الدراسات القانونية
والقضائية،
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 سندس الشتيوي ،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمةاﻻستئناف بتونس ،مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
 ناجية حسني ،القاضي من الرتبة الثالثة ،بمحكمة اﻻستئنافبسوسة ،مستشارا بمحكمة التعقيب،
 هندة بن الحاج محمد ،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمةاﻻستئناف بتونس ،مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
 جمال بن صالح الهمامي ،قاضي تحقيق أول بالمحكمةاﻻبتدائية بمنوبة ،قاضيا من الرتبة الثالثة ،بمحكمة اﻻستئناف
بتونس،
 سهيلة بن أحمد ،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمةاﻻستئناف بالكاف ،قاضيا من الرتبة الثالثة ،بمحكمة اﻻستئناف
بتونس،
 بثينة إسماعيل ،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة اﻻستئنافبصفاقس ،قاضيا من الرتبة الثالثة ،بمحكمة اﻻستئناف بتونس،
 كمال القاسمي ،الوكيل اﻷول لرئيس المحكمة اﻻبتدائيةبالقصرين ،قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة اﻻستئناف بالكاف،
 عثمان الكسير ،وكيل رئيس المحكمة اﻻبتدائية بالمنستير،قاضيا من الرتبة الثالثة ،بالوكالة العامة لدى محكمة اﻻستئناف
بالمنستير،
الرتبة الثانية) :بداية من  1ديسمبر (2020
 هادية الليالي ،المستشار بمحكمة اﻻستئناف بالمنستير،مستشارا بمحكمة اﻻستئناف بنابل،
 كوثر الخليفي ،مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة اﻻبتدائيةبسوسة ،مستشارا بمحكمة اﻻستئناف بنابل،
 مروان خليفة ،مستشار دائرة جنائية بالمحكمة اﻻبتدائيةبصفاقس ،مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة اﻻبتدائية بالمهدية،
الرتبة اﻷولى) :بداية من  1ديسمبر (2020

 ياسمين الساسي ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بالكاف،قاضيا بالمحكمة اﻻبتدائية بنابل،
 آية اليوسفي ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بقابس ،قاضيابالمحكمة اﻻبتدائية بصفاقس،
 حاتم الشابي ،القاضي المقرر بالمحكمة العقارية )فرعبنزرت( ،قاضي السجل العقاري بالمحكمة العقارية )الفرع
المذكور(،
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ثانيا :المناقﻼت )بداية من  1ديسمبر (2020
 عفاف النحالي ،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة اﻻستئنافبسوسة ،مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
 عادل الغالي ،المدعي العام بمحكمة التعقيب ،قاضيا منالرتبة الثالثة بمحكمة اﻻستئناف بسوسة،
 لمياء المغراوي ،مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمةاﻻبتدائية ببن عروس ،مستشار دائرة جنائية بالمحكمة اﻻبتدائية
بتونس،
 إيمان المليطي ،مستشار دائرة جنائية بالمحكمة اﻻبتدائيةبتونس ،مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة اﻻبتدائية ببن عروس،
 عاطف مصباح ،مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة اﻻبتدائيةبالقيروان ،مستشارا بمحكمة اﻻستئناف بالقيروان،
 نزار الغزﻻني ،المستشار بمحكمة اﻻستئناف بالقيروان،مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة اﻻبتدائية بالقيروان،

 عفاف الخشيمي ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بتونس ،قاضيابالمحكمة اﻻبتدائية بسيدي بوزيد،
 مروى المسعدي ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بسوسة ،2قاضيا بالمحكمة اﻻبتدائية بنابل،
 صابرين الهدياوي ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بنابل ،قاضيابالمحكمة اﻻبتدائية بسوسة ،2
 صبرين اللواتي ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بسوسة ،2قاضيا بالمحكمة اﻻبتدائية بقرمبالية،
 أسماء الهيشري ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بقرمبالية،قاضيا بالمحكمة اﻻبتدائية بسوسة .2
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  27نوفمبر .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

 شيراز شعبان ،قاضي المؤسسة بالمحكمة اﻻبتدائيةبقرمبالية ،قاضي المؤسسة بالمحكمة اﻻبتدائية بنابل،
 منيرة عرعوري ،قاضي المؤسسة بالمحكمة اﻻبتدائية بنابل،قاضي المؤسسة بالمحكمة اﻻبتدائية بقرمبالية،
 صفاء الجﻼصي ،قاضي اﻻئتمان والتصفية بالمحكمةاﻻبتدائية بزغوان ،قاضي السجﻼت بالمحكمة اﻻبتدائية بقرمبالية،
 الحبيب اليحياوي ،قاضي السجﻼت بالمحكمة اﻻبتدائيةبقرمبالية ،قاضي اﻻئتمان والتصفية بالمحكمة اﻻبتدائية بزغوان،
 سمير غرس الله ،مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمةاﻻبتدائية بسيدي بوزيد ،مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة
اﻻبتدائية بصفاقس ،2
 كمال الدامي ،مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمةاﻻبتدائية بصفاقس  ،2مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة
اﻻبتدائية بسيدي بوزيد،
 الساسي بن الحاج حسن ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائيةبصفاقس ،قاضيا بالمحكمة العقارية )فرع المهدية(،
 أسماء الحاج عمر ،القاضي بالمحكمة العقارية )فرعالمهدية( ،قاضيا بالمحكمة اﻻبتدائية بصفاقس،
 نور الهدى عوينات ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بمنوبة،قاضيا بالمحكمة اﻻبتدائية بتونس،
 فاروق قرمازي ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بتونس ،قاضيابالمحكمة اﻻبتدائية بمنوبة،

أمر رئاسي عدد  136لسنة  2020مؤرخ في  30نوفمبر
 2020يتعلق بالمصادقة على تعديلين لميثاق منظمة المؤتمر
اﻹسﻼمي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي
وبدورية انعقاد القمة اﻹسﻼمية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  43لسنة  2020المؤرخ في 30
نوفمبر  2020المتعلق بالموافقة على التعديلين لميثاق منظمة
المؤتمر اﻹسﻼمي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر
اﻹسﻼمي وبدورية انعقاد القمة اﻹسﻼمية،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى التعديلين المدرجين على ميثاق منظمة المؤتمر
اﻹسﻼمي.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على تعديلين لميثاق منظمة
المؤتمر اﻹسﻼمي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر
اﻹسﻼمي وبدورية انعقاد القمة اﻹسﻼمية.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  30نوفمبر .2020

 نزار الشول ،القاضي بالمحكمة اﻻبتدائية بسيدي بوزيد،قاضيا بالمحكمة اﻻبتدائية بتونس،
صفحــة 2998
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أمر رئاسي عدد  137لسنة  2020مؤرخ في  30نوفمبر
 2020يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين
الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ومﻼحقها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  44لسنة  2020المؤرخ في 30
نوفمبر  2020المتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين
الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ومﻼحقها،

بمقتضى أمر حكومي عدد  937لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يمنح إلى السيدة صباح الطوجاني حرم المديوني استثناء
للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من  5ديسمبر
.2020

وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومﻼحقها،
الموقّعة بلندن في  4أكتوبر .2019
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين
الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ومﻼحقها ،الموقّعة بلندن في  4أكتوبر .2019
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  30نوفمبر .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

بمقتضى أمر حكومي عدد  938لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يسمى السيد نور الدين سليم ،مهندس عام ،مكلفا بمأمورية
بديوان وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية ابتداء من 1
أكتوبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  939لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يسمى السيد نجيب بنشيخة ،مهندس عام مدير درجة
استثنائية للمياه العمرانية ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجهيز
واﻹسكان والبنية التحتية ابتداء من  1أكتوبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  940لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  935لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020

تنهى تسمية السيد عامر بن الصادق عياد بصفة مكلف
بمأمورية بديوان وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية ابتداء من
 10سبتمبر .2020

تنهى مهام السيد عدنان بن يوسف كمستشار لدى رئيس
الحكومة ابتداء من  2سبتمبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  936لسنة  2020مؤرخ في 1
ديسمبر .2020
تنهى مهام السيدة سماح مفتاح ،المستشارة لدى رئيس
الحكومة ابتداء من  1ديسمبر .2020
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بمقتضى أمر حكومي عدد  941لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يسمى السيد شهاب بن أحمد رئيسا مديرا عاما لمركز
النهوض بالصادرات وذلك ابتداء من  30أكتوبر .2020
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بمقتضى أمر حكومي عدد  942لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
تنهى تسمية السيد كمال الكناني ،محافظ شرطة عام ،بصفة
مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة وذلك ابتداء من  15ماي
.2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  943لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
تنهى تسمية السيد سهيل عنان ،متصرف عام ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة أمﻼك
الدولة والشؤون العقارية ابتداء من  1أكتوبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  944لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
تنهى تسمية السيد سهيل عنان ،متصرف عام ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،بصفة رئيس ديوان وزيرة أمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ابتداء من  1أكتوبر .2020

قرار من وزير الصحة مؤرخ في  25نوفمبر  2020يتعلق
بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية لﻼرتقاء إلى رتبة
ممرض أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم
عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
صفحــة 3000

وعلى اﻷمر عدد  1407لسنة  1980المؤرخ في  31أكتوبر
 1980المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي
ﻹطارات الصحة كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد  18لسنة
 1997المؤرخ في  6جانفي  1997وخاصة الفصل  2مكرر منه،
وعلى اﻷمر عدد  1220لسنة  1993المؤرخ في  7جوان
 1993المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة
الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اﻹدارية كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  299لسنة 1995
المؤرخ في  20فيفري ،1995
وعلى اﻷمر عدد  1690لسنة  2000المؤرخ في  17جويلية
 2000المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك ممرضي
الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  572لسنة  2016المؤرخ في 13
ماي ،2016
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في  10جانفي  2001المتعلق بضبط
تنظيم مرحلة تكوين مستمر لﻼرتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة
العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي
ﻹطارات الصحة مرحلة تكوين مستمر حضورية تدوم أربعة أشهر
ابتداء من  28ديسمبر  2020إلى غاية  27أفريل  2021وذلك
لﻼرتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية لفائدة الممرضين
المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا على مجمل
الوحدات القيمية التحضيرية ،طبقا ﻷحكام الفصل  18من اﻷمر
عدد  1220لسنة  1993المؤرخ في  7جوان  1993والقرار
المؤرخ في  10جانفي  2001المشار إليهما أعﻼه.
الفصل  2ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة
وواحد وعشرين ) (121خطة.
الفصل  3ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي ﻹطارات
الصحة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  25نوفمبر .2020
اطلع عليه

وزير الصحة

فوزي مهدي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  24نوفمبر .2020

 -زياد السالمي

تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية اﻵتي ذكرهم
ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية )دفعة
ثالثة( ابتداء من  1أكتوبر :2020

 -كمال بن محمود

 -الحبيب السبيسي،

 -توفيق حمري

 -حامد بن ابراهيم،

 -خولة بن كرم حرم زهمول

 -بسام النابلي،

 -لمياء القسنطيني حرم البرجي

 -مختار النوايلي،

 -محمد صالح القرقوري

 -مفيدة سلطاني،

 -صﻼح حميدة

 -شمس الدين شقرون،

 -بسمة علية

 -طارق السعيداني،

 -راضية ساسي

 -عدنان بن البكري،

 -وجيهة الغربي

 حسيب عيسى.يحافظ اﻷعوان المتمتعين بالترقية اﻻستثنائية على اﻷقدمية
المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  24نوفمبر .2020
تسند للمتصرفين المستشارين للصحة العمومية اﻵتي ذكرهم
ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية )دفعة
ثالثة( ابتداء من  1أكتوبر :2020
 درة مصمودي مراكشي محمد بلغيث هيام حفصة حرم الكويكي -محمد الزواوي

 هويدة غربال حرم الرخيص -عياض بن رحومة

 -حسام الدين زوش،

 -عادل بن صالح

 -سهام ثابت

 بسمة العجيلي حرم السويسي شيماء العياري عفيفة الزعتوري حرم زهيري سنية سيدية صالح حامد نعيمة بوجناح اﻷسعــــــــد الحمـــايــدي سنية الشريف دارين الظريف سارة الثامري حرم الرمضاني حياة حيدوسي -خالد طرشي

 -سميحة بوقطّاية حرم الفرجاني

 -نجاح العريبي

 -عزة العﻼّني

 -محمد علي خميلي

 -عروسية العريبي

 -آمال بوفادن

 -نجيب العزابي

 -هدى البسكري

 -خير الدين الجويني

 -أنيس خليفي

 -سالم بوضلعة

 -جمال ثليبي

 -منصف الخليفي

 -سعيد سعدي

 -آمال الجبالي حرم النفزي

 -درصاف الرباعي

 -عبد المجيد عوني

 -ليلى لواتي

 -هاجر بوشريط

 -محمود البيولي
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 -عبد الكريم غربي

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  23نوفمبر .2020

 -لطفي عبد الصمد

يسمى السيد مراد حزي ،متصرف عام للصحة العمومية،
رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة الصحة خﻼل الفترة
الممتدة من  1جانفي  2020إلى غاية  2أوت .2020

 صﻼح الدين شيخاوي ريم كريشة إبتسام مرابط -هالة المسعودي

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  23نوفمبر .2020

 -رفيق الجﻼصي

يسمى السيد محمد الهادي الوسﻼتي ،أستاذ استشفائي
جامعي في الطب ،رئيسا لبرنامج الرعاية الصحية اﻷساسية بوزارة
الصحة خﻼل الفترة الممتدة من  1جانفي  2020إلى غاية 30
أفريل .2020

 عماد ميﻼد فهيمة الجراي نجم الدين باردي رضا دربالي مباركه العويني فريال بوبكر غليس -سامية رصايصي

بمقتضى أمر حكومي عدد  945لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020

 لطفي الراشدي -عائدة قرطاس

يمنح السيد نبيل مقني ،طبيب أسنان رئيس بالصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي ،استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة
ابتداء من أول ديسمبر .2020

 آمال زرماني بشير شوشان -لمياء بوقطاية حرم بوقطاية

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اﻹدارات العمومية
بعنوان سنة .2019

 محمد الفاضل الكثيري رشيد الشابي كمال زعري -محمود الهدار

إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

 -حياة الشعيبي

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

 -بسمة الطرابلسي حرم مزغني

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011

 أمال بﻼّرة علي بنحسن مريم قاسمي شادية الماجري إيمان بن غزالة فيصل قلبي عبد الوهاب شعيب.يحافظ اﻷعوان المتمتعين بالترقية اﻻستثنائية على اﻷقدمية
المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
صفحــة 3002

وعلى اﻷمر عدد  819لسنة  1999المؤرخ في  12أفريل
 1999المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك المشترك
لمهندسي اﻹدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
وخاصة اﻷمر عدد  113لسنة  2009المؤرخ في  21جانفي
 2009واﻷمر عدد  2285لسنة  2014المؤرخ في  30جوان
،2014
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،

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

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

وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  3جويلية
 2002المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي
اﻹدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون اﻻجتماعية يوم  25جانفي
 2021واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اﻹدارات العمومية.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين
).(2
الفصل  3ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم  25ديسمبر
.2020
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون اﻻجتماعية يوم  25جانفي
 2021واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متفقد رئيس للشغل.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بواحد
وعشرين ) (21خطة.
الفصل  3ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  25ديسمبر
.2020
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

هشام مشيشي

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متفقد رئيس للشغل بعنوان سنة .2019
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  2861لسنة  2014المؤرخ في  15جويلية
 2014المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعضاء الهيئة
العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون
اﻻجتماعية كما تم تنقيحه باﻷمر الحكومي عدد  1343لسنة
 2017المؤرخ في  6ديسمبر ،2017
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وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  21نوفمبر
 2016المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للشغل.

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك
أعوان المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
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صفحـة 3003

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  434لسنة  2019المؤرخ في 10
ماي  2019المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  12فيفري
 2020المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق باﻹدارات العمومية وفقا ﻷحكام هذا القرار.
الفصل  2ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية ،حافظو المكتبات
أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس )(5
سنوات أقدمية على اﻷقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم
الترشحات.
الفصل  3ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها
أعﻼه ،بقرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية ،ويضبط هذا القرار:
 عدد الخطط المعروضة للتناظر، تاريخ ختم قائمة الترشحات، تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.الفصل  4ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها
أعﻼه ،أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل اﻹداري
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لﻺدارة التي ينتمي
إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
 سيرة ذاتية، ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبلالمترشح باﻹدارة،
 تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن اﻷنشطةواﻷعمال التي قام بها خﻼل السنتين اﻷخيرتين السابقتين لتاريخ
ختم قائمة الترشحات )المشاركة في الملتقيات ،محاضرات(...
وعند اﻻقتضاء نسخة من اﻷعمال والبحوث والمنشورات .ويكون
هذا التقرير مصحوبا بمﻼحظات رئيس اﻹدارة التي ينتمي إليها
المترشح.
الفصل  5ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم
الترشحات ويكون التسجيل بمكتب الضبط دليﻼ على معرفة تاريخ
اﻹرسال.
صفحــة 3004

الفصل  6ـ يتولى رئيس اﻹدارة التي ينتمي إليها المترشح
إسناد عدد يتراوح بين صفر ) (0وعشرين ) (20تقييما لﻸنشطة
التي قام بها المترشح خﻼل السنتين اﻷخيرتين السابقتين لتاريخ
ختم قائمة الترشحات باﻹعتماد على:
 تنظيم العمل، نوعية الخدمة، أعمال التكوين والتأطير والبحوث، اﻷعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.الفصل  7ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه،
لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون اﻻجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
 ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفاتالمترشحين،
 اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة فيالمناظرة،
 إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر ) (0وعشرين)،(20
 اقتراح القائمة النهائية لﻸعوان المزمع ترقيتهم.الفصل  8ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعﻼه ترتيب
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع اﻷعداد المتحصل
عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط ،تكون اﻷولوية ﻷقدمهم في الرتبة ،وإذا تساوت هذه
اﻷقدمية تعطى اﻷولوية ﻷكبرهم سنا.
الفصل  9ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية من
قبل وزير الشؤون اﻻجتماعية.
الفصل  10ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون
اﻻجتماعية المؤرخ في  12فيفري  2020المتعلق بضبط كيفية
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس
للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لﻺدارات
العمومية.
الفصل  11ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بإلغاء قرار فتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك
أعوان المكتبات والتوثيق لﻺدارات العمومية.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  434لسنة  2019المؤرخ في 10
ماي  2019المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  12فيفري
 2020المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق لﻺدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  12فيفري
 2020المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق
لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق باﻹدارات العمومية بعنوان سنة .2019
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  434لسنة  2019المؤرخ في 10
ماي  2019المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  23نوفمبر
 2020المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  23نوفمبر
 2020المتعلق بإلغاء قرار فتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون اﻻجتماعية يوم  25جانفي
 2021واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق
باﻹدارات العمومية.

الفصل اﻷول ـ يلغى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في
 12فيفري  2020المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق لﻺدارات العمومية.

الفصل  3ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  25ديسمبر
.2020

الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة )(1
واحدة.

تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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صفحـة 3005

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
أخصائي اجتماعي رئيس بعنوان سنة .2019
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  304لسنة  2013المؤرخ في  11جانفي
 2013المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك اﻷخصائيين
اﻻجتماعيين لوزارة الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  24جوان
 2014المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي رئيس.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون اﻻجتماعية يوم  25جانفي
 2021واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
أخصائي اجتماعي رئيس.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى
عشر ) (11خطة.
الفصل  3ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم  25ديسمبر
.2020
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بإلغاء قرار فتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات
العمومية.

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  115لسنة  2020المؤرخ في 25
فيفري  2020المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك
اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  19مارس
،2013المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات
العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  12فيفري
 2020المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  29ماي
 2020المتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يلغى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في
 12فيفري  2020المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات
العمومية.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية
بعنوان سنة .2019
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  115لسنة  2020المؤرخ في 25
فيفري  2020المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك
اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  19مارس 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  23نوفمبر
 2020المتعلق بإلغاء قرار فتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات
العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون اﻻجتماعية يوم  25جانفي
 2021واﻷيام الموالية المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعين
) (40خطة.
الفصل  3ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم  25ديسمبر
.2020
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة

هشام مشيشي

عــدد 119

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  434لسنة  2019المؤرخ في 10
ماي  2019المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  27ماي
 2013المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق
باﻹدارات العمومية وفقا ﻷحكام هذا القرار.
الفصل  2ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق باﻹدارات العمومية ،المكتبيون أو الموثقون المترسمون
برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس ) (5سنوات أقدمية على اﻷقل
في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل  3ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها
أعﻼه ،بقرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية ،ويضبط هذا القرار:
 عدد الخطط المعروضة للتناظر، تاريخ ختم قائمة الترشحات، تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.الفصل  4ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها
أعﻼه ،أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون اﻻجتماعية
عن طريق التسلسل اﻹداري مصحوبة بالوثائق التالية:
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 نسخة من قرار انتداب المترشح، نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، -نسخة من القرار الضابط ﻵخر حالة إدارية للمترشح،

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر ) (0والعشرين
).(20

 نسخ مطابقة لﻸصل من الشهائد العلمية التي تفوقالمستوى المطلوب لﻼنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،

الفصل  9ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع اﻷعداد المتحصل
عليها.

 نسخ مطابقة لﻸصل من شهائد المشاركة في الملتقياتأو دورات التكوين المنظمة من قبل اﻹدارة خﻼل السنتين اللتين
تسبقان سنة المناظرة،

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط ،تكون اﻷولوية ﻷقدمهم في الرتبة ،وإذا تساوت هذه
اﻷقدمية تكون اﻷولوية ﻷكبرهم سنا.

 قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اﻹدارة أو منينوبه.

الفصل  10ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية من
قبل وزير الشؤون اﻻجتماعية.

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط لﻺدارة التي ينتمي
إليها المترشح.
الفصل  5ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد
تاريخ ختم الترشحات.
الفصل  6ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد
تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر ) (0والعشرين ) (20يعبر
عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في
أداءه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح،
مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل  4من هذا القرار إلى مكتب
الضبط المركزي لوزارة الشؤون اﻻجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ
من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خﻼل  5سنوات
اﻷخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف اﻹداري للمعني باﻷمر من أي
إجراء تأديبي.
الفصل  7ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه،
لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون اﻻجتماعية.
الفصل  8ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه
تقييم الملفات المعروضة باﻻعتماد على المقاييس التالية:

الفصل  12ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بإلغاء قرار فتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق لﻺدارات العمومية.

 -اﻷقدمية في الرتبة للمترشح )ضارب ،(1

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

 السيرة والمواظبة خﻼل الخمس سنوات اﻷخيرة )ضارب،(0.5
 الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل اﻹدارة خﻼلالسنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة )ضارب .(0,5
صفحــة 3008

محمد الطرابلسي

هشام مشيشي

 -اﻷقدمية العامة للمترشح )ضارب ،(1

 -العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر )ضارب

وزير الشؤون اﻻجتماعية

رئيس الحكومة

إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

 الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب لﻼنتداب فيرتبة المترشح )ضارب ،(1
،(1

الفصل  11ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون
اﻻجتماعية المؤرخ في  27ماي  2013المتعلق بضبط كيفية
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لﻺدارات العمومية.

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  434لسنة  2019المؤرخ في 10
ماي  2019المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  27ماي
 2013المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق لﻺدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  18نوفمبر
 2019المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق لﻺدارات
العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يلغى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في
 18نوفمبر  2019المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق لﻺدارات العمومية.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23نوفمبر .2020
اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  434لسنة  2019المؤرخ في 10
ماي  2019المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق باﻹدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  23نوفمبر
 2020المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق لﻺدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  23نوفمبر
 2020المتعلق بإلغاء قرار فتح المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات
والتوثيق لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون اﻻجتماعية يوم  25جانفي
 2021واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق باﻹدارات
العمومية.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة )(1
واحدة.
الفصل  3ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم  25ديسمبر
.2020
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

تونس في  23نوفمبر .2020
قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  23نوفمبر
 2020يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق
باﻹدارات العمومية بعنوان سنة .2019

اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011

بمقتضى أمر حكومي عدد  946لسنة  2020مؤرخ في 27
نوفمبر .2020

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  304لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون اﻻجتماعية،

ينهى منح السيد صﻼح الدين كليش ،أستاذ أول للتعليم
الثانوي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من
 1نوفمبر .2020
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بمقتضى أمر حكومي عدد  947لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يسمى السيد مهدي بن جمعة ،مساعد للتعليم العالي ،بصفة
مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء
من  5أكتوبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  948لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يمنح السيد صالح بن مبروك ،أستاذ التعليم العالي ،استثناء
للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل
.2020
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1
ديسمبر  2020يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـررت مـا يلي:
الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة اﻷولى
من الفصل اﻷول من اﻷمر المشار إليه أعﻼه عدد  384لسنة
 1975المؤرخ في  17جوان  ،1975أُسند تفويض للسادة
والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في
حدود مشموﻻتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:

اﻻسم واللقب
لسعد المزغني

الرتبة
أستاذ تعليم عال

مكرم إدريس

متصرف عام
للتعليم العالي والبحث العلمي
متصرف عام للتعليم العالي رئيس وحدة التصرف حسب اﻷهداف
ﻹنجاز مشروع تطوير التصرف في
والبحث العلمي
ميزانية الدولة
متصرف رئيس للتعليم العالي مدير عام للبنايات والتجهيز
والبحث العلمي

حبيبة الطالبي حرم
بوذريوة
سامية الطرابلسي
حرم السﻼمي

الخطة
مدير عام للتجديد الجامعي
مدير عام للمصالح المشتركة

مرجع التكليف
اﻷمر الحكومي عدد  479لسنة 2019
المؤرخ في  28ماي 2019
اﻷمر الحكومي عدد  1012لسنة 2017
المؤرخ في  8سبتمبر 2017
اﻷمر عدد  4681لسنة  2011المؤرخ
في  6ديسمبر 2011
اﻷمر عدد  3241لسنة  2013المؤرخ
في  2أوت 2013

سامية الشرفي حرم
قدور

أستاذ تعليم عال

مدير عام للبحث العلمي

اﻷمر الحكومي عدد  480لسنة 2019
المؤرخ في  28ماي 2019

منجي النعيمي

أستاذ تعليم عال

مدير عام للشؤون الطالبية

اﻷمر الحكومي عدد  98لسنة 2015
المؤرخ في  22أفريل 2015

ريم سعيد

مهندس معماري عام

مدير عام لتثمين البحث

اﻷمر الحكومي عدد  476لسنة 2019
المؤرخ في  28ماي 2019

عبد المجيد بن
عمارة

أستاذ تعليم عال

مدير عام للتعليم العالي

اﻷمر الحكومي عدد  478لسنة 2019
المؤرخ في  28ماي 2019
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الرتبة

الخطة

مرجع التكليف

اﻻسم واللقب
مالك كشﻼف

مستشار المصالح العمومية

مدير عام للتعاون الدولي

اﻷمر الحكومي عدد  777لسنة 2019
المؤرخ في  3سبتمبر 2019

ألفة قاسم حرم
حويج

متصرف عام للتعليم العالي مدير عام الخلية المركزية للحوكمة
والبحث العلمي

اﻷمر الحكومي عدد  1011لسنة 2017
المؤرخ في  8سبتمبر 2017

حمادي السلطاني

متصرف عام للتعليم العالي المتفقد العام
والبحث العلمي

اﻷمر الحكومي عدد  437لسنة 2020
المؤرخ في  14جويلية 2020

مدير عام الدراسات التكنولوجية

اﻷمر الحكومي عدد  655لسنة 2020
المؤرخ في  14أوت 2020

الطاهر خير

أستاذ تعليم عال

حسن فري

متصرف عام للتعليم العالي مدير عام لديوان الخدمات الجامعية اﻷمر عدد  3620لسنة  2014المؤرخ
في  3أكتوبر 2014
للشمال
والبحث العلمي

عبد الرؤوف بن
الفقيه المبروك

مهندس عام

مدير عام لديوان الخدمات الجامعية اﻷمر الحكومي عدد  407لسنة 2020
المؤرخ في  25جوان 2020
للوسط

حبيب يوسف

أستاذ تعليم عال

مدير عام مركز الخوارزمي للحساب اﻷمر عدد  490لسنة  2014المؤرخ
في  17جانفي 2014
اﻵلي

منجي بورقو

أستاذ تعليم عال

اﻷمر الحكومي عدد  551لسنة 2016
المؤرخ في  29أفريل 2016

سلوى البكوش حرم
كريشان

متصرف عام للتعليم العالي مدير الموارد البشرية باﻹدارة العامة اﻷمر عدد  2393لسنة  1997المؤرخ
في  10ديسمبر 1997
للمصالح المشتركة
والبحث العلمي
عام

مدير عام لمركز النشر الجامعي

في الوثائق مدير التصرف في الوثائق واﻷرشيف اﻷمر عدد  2495لسنة  2010المؤرخ
في  1أكتوبر 2010
باﻹدارة العامة للمصالح المشتركة

سهام غريسي

متصرف
واﻷرشيف

محمد الظريف

متصرف عام للتعليم العالي مدير الشؤون المالية باﻹدارة العامة اﻷمر عدد  4602لسنة  2011المؤرخ
في  1ديسمبر 2011
للمصالح المشتركة
والبحث العلمي

أحمد البرني

مستشار المصالح العمومية

ليلى الدريدي

متصرف عام للتعليم العالي مدير النزاعات باﻹدارة
للشؤون القانونية والنزاعات
والبحث العلمي

مريم حاج بلقاسم
حرم العﻼقي

متصرف رئيس للتعليم العالي مدير الشؤون القانونية باﻹدارة اﻷمر عدد  1827لسنة  2009المؤرخ
في  8جوان 2009
العامة للشؤون القانونية والنزاعات
والبحث العلمي

منير معالي

متصرف رئيس للتعليم العالي مدير التعليم العالي الخاص قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
والمعادﻻت باﻹدارة العامة للتعليم المؤرخ في  2ماي 2016
والبحث العلمي
العالي

نسيم المانسي

والمناظرات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
اﻻمتحانات
متصرف عام للتعليم العالي مدير
الجامعية باﻹدارة العامة للتعليم العالي المؤرخ في  2ماي 2016
والبحث العلمي
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مدير الدعم والخدمات باﻹدارة العامة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  5ديسمبر 2017
للمصالح المشتركة
العامة اﻷمر عدد  1828لسنة  2009المؤرخ
في  8جوان 2009
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اﻻسم واللقب

الرتبة

الخطة

مرجع التكليف

درة الوزيلي حرم
اسكندر

متصرف عام للتعليم العالي مدير المنح والقروض باﻹدارة العامة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  2ماي 2016
للشؤون الطالبية
والبحث العلمي

حمادي بوصحيح

متصرف رئيس للتعليم العالي مدير إدارة مركزية بمكتب العﻼقات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  2ماي 2016
مع المواطن
والبحث العلمي

لطفي المسعودي

مهندس عام

مدير البنايات باﻹدارة العامة للبنايات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  20ديسمبر 2017
والتجهيز

عبد الله سالم

مهندس عام

مدير التجهيزات والصفقات باﻹدارة اﻷمر عدد  3744لسنة  2014المؤرخ
في  09أكتوبر 2014
العامة للبنايات والتجهيز

كمال كديس

متصرف عام للتعليم العالي مدير التعاون المتعدد اﻷطراف قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  4جويلية 2017
باﻹدارة العامة للتعاون الدولي
والبحث العلمي

منير السﻼمي

متصرف عام للتعليم العالي مدير المشاريع البيداغوجية باﻹدارة اﻷمر الحكومي عدد  602لسنة 2015
المؤرخ في  23جوان 2015
العامة للتجديد الجامعي
والبحث العلمي

وحيد الحيدري

متصرف عام للتعليم العالي مدير هياكل البحث باﻹدارة العامة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  4جويلية 2017
للبحث العلمي
والبحث العلمي

سمير البقلوطي

أستاذ تكنولوجي

مدير المعاهد العليا للدراسات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
التكنولوجية باﻹدارة العامة للدراسات بالنيابة المؤرخ في  25ديسمبر 2019
التكنولوجية

أنيس شمس الدين

متصرف عام للتعليم العالي مدير المصالح المشتركة بديوان اﻷمر الحكومي عدد  1492لسنة 2015
المؤرخ في  16أكتوبر 2015
الخدمات الجامعية للشمال
والبحث العلمي

شكري العكرمي

مهندس رئيس

فخرالدين البغدادي

متصرف رئيس للتعليم العالي مدير المصالح المشتركة بديوان اﻷمر الحكومي عدد  596لسنة 2015
المؤرخ في  23جوان 2015
الخدمات الجامعية للوسط
والبحث العلمي

سلمى الشعري
الحاج طيب

متصرف عام للتعليم العالي مدير المصالح المشتركة بديوان قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤرخ في  25أفريل 2017
الخدمات الجامعية للجنوب
والبحث العلمي

سليمى بن موسى
حرم سالم

متصرف رئيس للتعليم العالي كاهية مدير التصرف اﻹداري في اﻷمر عدد  1411لسنة  2011المؤرخ
إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد في  29أوت 2011
والبحث العلمي
البشرية باﻹدارة العامة للمصالح
المشتركة.

صفحــة 3012

مدير الخدمات الجامعية بديوان قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31
مارس 2016
الخدمات الجامعية للشمال
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اﻻسم واللقب

الرتبة

الخطة

مرجع التكليف

صدقي البراهمي

متصرف مستشار للتعليم كاهية مدير المناظرات والتكوين قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتطوير العمل اﻻجتماعي والثقافي المؤرخ في  9أكتوبر 2018
العالي والبحث العلمي
بإدارة الموارد البشرية باﻹدارة العامة
للمصالح المشتركة

توفيق نواينية

متصرف رئيس للتعليم العالي كاهية مدير المصاريف والمحاسبة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بإدارة الشؤون المالية باﻹدارة العامة المؤرخ في  24أوت 2018
والبحث العلمي
للمصالح المشتركة

سارة العبيدي حرم
الشارني

متصرف رئيس للتعليم العالي كاهية مدير اﻷعوان اﻹداريين قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
والفنيين والعملة بإدارة الموارد المؤرخ في  23مارس 2017
والبحث العلمي
البشرية باﻹدارة العامة للمصالح
المشتركة

لمياء سلمان بن
يدر

متصرف رئيس للتعليم العالي كاهية مدير ميزانية التجهيز بإدارة اﻷمر عدد  3203لسنة  2010المؤرخ
الشؤون المالية باﻹدارة العامة في  14ديسمبر 2010
والبحث العلمي
للمصالح المشتركة

صابر الحجري

محلل رئيس

منذر الصغاري

متصرف رئيس للتعليم العالي كاهية مدير الشؤون اﻹدارية بإدارة اﻷمر حكومي عدد  607لسنة 2015
المصالح المشتركة بديوان الخدمات المؤرخ في  23جوان 2015
والبحث العلمي
الجامعية للجنوب

بشير نصراوي

متصرف مستشار للتعليم رئيس مصلحة العملة بإدارة الموارد اﻷمر عدد  2479لسنة  2014المؤرخ
البشرية باﻹدارة العامة للمصالح في  3جويلية 2014
العالي والبحث العلمي
المشتركة

رمزي عشيش

متصرف رئيس للتعليم العالي رئيس مصلحة التصرف اﻹداري في اﻷمر الحكومي عدد  629لسنة 2015
إطار التدريس والبحث المتعاقد المؤرخ في  23جوان 2015
والبحث العلمي
باﻹدارة الفرعية للتصرف اﻹداري في
إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد
البشرية باﻹدارة العامة للمصالح
المشتركة

نجاح اﻹمام حرم بن
نجيمة

متصرف مستشار للتعليم رئيس مصلحة التصرف اﻹداري في إطار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
التدريس والبحث القار باﻹدارة الفرعية المؤرخ في  22أكتوبر 2019
العالي والبحث العلمي
للتصرف اﻹداري في إطار التدريس
والبحث بإدارة الموارد البشرية باﻹدارة
العامة للمصالح المشتركة
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كاهية مدير المنح والقروض اﻷمر عدد  278لسنة  2015المؤرخ
واﻹعانات اﻻجتماعية بإدارة الخدمات في  13جانفي 2015
الجامعية والعمل اﻻجتماعي بديوان
الخدمات الجامعية للشمال
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الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  2سبتمبر .2020
تونس في  1ديسمبر .2020

وزيرة التعليم العالي والبحث
العلمي
ألفة بنعودة الصيود

بمقتضى أمر حكومي عدد  951لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يكلف السيد حميد الستيتي ،أستاذ أول مميز درجة استثنائية
للشباب والطفولة ،بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية
البدنية بجندوبة بوزارة الشباب والرياضة واﻹدماج المهني ابتداء
من  28أكتوبر .2019
عمﻼ بأحكام الفصل  3من اﻷمر عدد  2062لسنة 2008
المؤرخ في  2جوان  ،2008تسند للمعني باﻷمر خطة مدير عام
إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  949لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يكلف السيد ماهر مريح ،أستاذ محاضر ،بمهام مدير عام
التربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة واﻹدماج
المهني ابتداء من  20أكتوبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  950لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يكلف السيد نزار العوسجي ،أستاذ أول مميز درجة استثنائية
للشباب والطفولة ،بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية
البدنية بزغوان بوزارة الشباب والرياضة واﻹدماج المهني.
عمﻼ بأحكام الفصل  3من اﻷمر عدد  2062لسنة 2008
المؤرخ في  2جوان  ،2008تسند للمعني باﻷمر خطة مدير عام
إدارة مركزية.
نسخة مطابقة  :الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

بمقتضى أمر حكومي عدد  952لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يكلف السيد نايل العيادي ،متصرف عام للتعليم العالي والبحث
العلمي ،بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة المرأة واﻷسرة
وكبار السن ابتداء من  12أكتوبر .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  953لسنة  2020مؤرخ في 25
نوفمبر .2020
يسمى السيد مبروك النظيف مكلفا بمأمورية بديوان وزير
الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول أكتوبر .2020
ت د و ب )د( 0330 9061 :

تعريف اﻹمضاء  :رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر وﻻية تونس العاصمة يوم  1ديسمبر "2020

