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  العدلوزارة

  

 ديسمبر 19مؤرخ في  2016لسنة  1382أمر حكومي عدد 
 المؤرخ 2014 لسنة 2887 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2016

 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة 2014 أوت 8في 
مقار في العدالة االنتقالية بالمحاكم االبتدائية المنتصبة ب

وقفصة وقابس وسوسة وصفاقس محاكم االستئناف بتونس 
  .والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل،

   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 ماي 2 في المؤرخ 2013 لسنة 13 عدد األساسي القانون وعلى
  العدلي، القضاء على لإلشراف ةوقتي هيئة بإحداث المتعلق 2013

 24 في مؤرخال 2013 لسنة 53 عدد األساسي القانون وعلى
 وتنظيمها االنتقالية العدالة بإرساء المتعلق 2013 ديسمبر
  منه، 8 الفصل وخاصة

ــانون وعلــى ــي المــؤرخ 2014 لــسنة 17 عــدد األساســي الق  12 ف
 وبقــــضايا االنتقاليـــة  بالعدالــــة متـــصلة  بأحكــــام المتعلـــق  2014 جـــوان 
  ،2011 فيفري 28و 2010 ديسمبر 17 بين الممتدة بالفترة مرتبطة

 جويلية 14 في المؤرخ 1967 لسنة 29 عدد القانون وعلى
 للقضاء األعلى والمجلس القضاء نظام بضبط المتعلق 1967

 نقحته التي النصوص جميع وعلى للقضاة األساسي والقانون
 المؤرخ 2013 لسنة 13 عدد األساسي القانون وآخرها وتممته

 على لإلشراف وقتية هيئة بإحداث المتعلق 2013 ماي 2 في
  العدلي، القضاء

وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1968 جويلية 24 المؤرخ في 1968 لسنة 23

 2016 لسنة 5النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 
  ،2016 فيفري 16المؤرخ في 

 المتعلق 1897 فيفري 25وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بتدائية بالقيروان،ابإحداث محكمة 

 جويلية 30 المؤرخ في 1968 لسنة 241وعلى األمر عدد 
  بتدائية بمدنين،ا المتعلق بإحداث محكمة 1968

 ماي 16المؤرخ في  1974 لسنة 554وعلى األمر عدد 
  بتدائية بالمنستير،اكمة  المتعلق بإحداث مح1974

 جويلية 6 المؤرخ في 1984 لسنة 766وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمنستير،1984

 ماي 21 المؤرخ في 1987 لسنة 773وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدنين،1987

 أوت 11 المؤرخ في 1999 لسنة 1769وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بنابل،1999

 نوفمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 2838وعلى األمر عدد 
  بتدائية بنابل،ا المتعلق بإحداث محكمة 2010

 أوت 8  فيمؤرخال 2014لسنة  2887وعلى األمر عدد 
 العدالة في متخصصة جنائية دوائر بإحداث تعلقالم  2014

 االستئناف محاكم بمقار المنتصبة االبتدائية بالمحاكم االنتقالية
 وبنزرت والكاف وسوسة وقابس وقفصةوصفاقس  بتونس

 كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد بوزيد وسيدي والقصرين
  ،2014 ديسمبر 29 المؤرخ في 2014 لسنة 4555

 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3608وعلى األمر عدد 
  بباجة والقيروان، المتعلق بإحداث محكمتي استئناف 2014

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 2014 لسنة 2887الفصل األول ـ ينقح عنوان األمر عدد 
  : المشار إليه أعاله وذلك كما يلي 2014 أوت 8ي المؤرخ ف

 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887أمر عدد "
المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية 
بالمحكام االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس 
وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين 

  ."دي بوزيد ومدنين والمنستير ونابل والقيروانوسي

  األوامـر والقـرارات
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 ـ تلغى أحكام الفقرة األولى من الفصل األول من 2الفصل 
 المشار 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887األمر عدد 

  :إليه أعاله وتعوض باألحكام التالية

أحدثت دائرة جنائية ) : فقرة أولى جديدة(الفصل األول 
نتقالية بكل محكمة ابتدائية منتصبة بمقار متخصصة في العدالة اال

محاكم االستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة 
والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنستير 

  .ونابل والقيروان

 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي 3الفصل 
  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 ديسمبر 19س في تون
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير العدل

غازي الجريبي            

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

  

  

  الشؤون الخارجيةوزارة

  

 ديسمبر 19 مؤرخ في 2016 لسنة 1383أمر حكومي عدد 
 يتعلق بإبرام اتفاقية برنامج بين حكومة الجمهورية 2016

ويسرية، تتعلق ببرنامج التونسية وحكومة الكنفدرالية الس
وحدات تطبيقية لدعم تشغيلية : التكوين المهني في تونس

  ).مرحلة ثانية(الشباب 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

   منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل  المتعلق بتنظيم2016

   منه،4

اتفاقية برنامج بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة وعلى 
: الكنفدرالية السويسرية، تتعلق ببرنامج التكوين المهني في تونس

، الممضاة )مرحلة ثانية(وحدات تطبيقية لدعم تشغيلية الشباب 
  ،2016 جويلية 18بتونس في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107ئاسي عدد وعلى األمر الر
  .تسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعلق ب2016أوت 

  : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

برنامج بين حكومة الجمهورية  الفصل األول ـ تم إبرام اتفاقية
التونسية وحكومة الكنفدرالية السويسرية، تتعلق ببرنامج التكوين 

 تطبيقية لدعم تشغيلية الشباب وحدات: المهني في تونس 
تونس في ب، الملحقة بهذا األمر الحكومي، الممضاة )مرحلة ثانية(

  .2016 جويلية 18

 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا األمر 2الفصل 
  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 ديسمبر 19تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

   الشؤون الخارجيةوزير

خميس الجهيناوي                

  رئيس الحكومة

  يوسف الشاهد

 

  
 ديسمبر 19 مؤرخ في 2016 لسنة 1384أمر حكومي عدد 

 يتعلق بإبرام بروتوكول االتفاق بين حكومة الجمهورية 2016
التونسية وحكومة الجمهورية اإليطالية المتعلق بإنجاز 

  ."قة رجيم معتوقأنشطة تكميلية في منط"مشروع 
  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
   منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 2016

   منه،4
ية التونسية وحكومة هوروعلى بروتوكول االتفاق بين حكومة الجم

أنشطة تكميلية في منطقة "نجاز مشروع الجمهورية اإليطالية المتعلق بإ
  ،2015 نوفمبر 16تونس بتاريخ ب، الممضى "رجيم معتوق

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 الرئاسي عدد وعلى األمر
  .تسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعلق ب2016أوت 

  : ي نصه يصدر األمر الحكومي اآلت
بروتوكول االتفاق بين حكومة الفصل األول ـ تم إبرام 

نجاز تونسية وحكومة الجمهورية اإليطالية المتعلق بإالجمهورية ال
، الملحق بهذا "أنشطة تكميلية في منطقة رجيم معتوق"مشروع 

  .2015 نوفمبر 16تونس بتاريخ باألمر الحكومي، الممضى 
 مكلف بتنفيذ هذا األمر  ـ وزير الشؤون الخارجية2الفصل 

  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2016 ديسمبر 19تونس في 

  

  اإلمضاء المجاور

  وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيناوي                

  رئيس الحكومة

  يوسف الشاهد

 


