وعلى اﻷمر عدد  1467لسنة  2006المؤرخ في  30ماي

 2006المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتسيير تنقل

اﻷشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات
والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة
المفتوحة للعموم،

وعلى اﻷمر عدد  1211لسنة  2007المؤرخ في  14ماي
 2007المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية
لبلدية الزهراء )وﻻية بن عروس(،
وعلى اﻷمر عدد  2312لسنة  2009المؤرخ في  31جويلية
 2009المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية
للسكنى بمنطقتي الزهراء ورادس من وﻻية بن عروس،
وعلى اﻷمر عدد  2361لسنة  2013المؤرخ في  4جوان

 2013المتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولوية الشراء
لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري بمنطقتي

الزهراء ورادس من وﻻية بن عروس،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27

الفصل  2ـ وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية ووزير
الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري ووزير الشؤون الثقافية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  1أكتوبر .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

رياض المؤخر

وزير الفﻼحة والموارد المائية

والصيد البحري
سمير الطيب

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين

أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12

سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25

نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير التجهيز واﻹسكان المؤرخ في  30أكتوبر

 1996المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري ومثال
التهيئة التفصيلي،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية بالزهراء المنعقد بتاريخ 13

سبتمبر ،2017

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي

"الزهراء ـ رادس" في جزئه التابع لبلدية الزهراء من وﻻية بن
عروس الملحق بهذا اﻷمر الحكومي.
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قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  26سبتمبر
 2018يتعلق بضبط المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة
النقابية اﻷكثر تمثيﻼ على المستوى الوطني لضبط تركيبة
المجلس الوطني للحوار اﻻجتماعي.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد  27لسنة 1966
المؤرخ في  30أفريل  ،1966وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها،

وعلى القانون عدد  54لسنة  2017المؤرخ في  24جويلية
 2017المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار اﻻجتماعي
وضبط مشموﻻته وكيفية تسييره ،وبالخصوص الفصل  8منه،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  676لسنة  2018المؤرخ في 7
أوت  2018المتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار
اﻻجتماعي ،وبالخصوص الفصل  2منه.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يضبط هذا القرار المعايير المعتمدة لتحديد
المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل اﻷكثر تمثيﻼ على
المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار
اﻻجتماعي.
الفصل  2ـ تتمثل هذه المعايير في ما يلي:

ـ عدد المنخرطين لدى المنظمة النقابية إلى حدود 31
ديسمبر ،2017
ـ انعقاد المؤتمر اﻻنتخابي للمنظمة النقابية،

ـ عدد الهياكل القطاعية للمنظمة النقابية ونوعية نشاطها،
ـ عدد الهياكل الجهوية والمحلية للمنظمة النقابية.

وتعتبر المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل اﻷكثر تمثيﻼ،
المنظمة التي عقدت مؤتمرها اﻻنتخابي والتي بها أكبر عدد من
المنخرطين وأكبر عدد من الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية.

الفصل  3ـ تتولى المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل
تقديم تاريخ انعقاد آخر مؤتمر انتخابي وقائمات منخرطيها على
المستوى الوطني وموزعة حسب القطاعات إلى وزارة الشؤون
اﻻجتماعية في أجل ﻻ يتجاوز شهرا من تاريخ صدور هذا القرار
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل  4ـ يتولى الوزير المكلف بالشؤون اﻻجتماعية تعيين
المنظمة اﻷكثر تمثيﻼ على المستوى الوطني للمشاركة في عضوية
المجلس الوطني للحوار اﻻجتماعي خﻼل دورته اﻷولى.
الفصل  5ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  26سبتمبر .2018
اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

بمقتضى قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في 10
سبتمبر .2018

كلف السيد عز الدين ضوايفي ،مستشار المصالح العمومية،
بمهام مدير بوحدة التصرف حسب اﻷهداف بوزارة الشؤون
اﻻجتماعية ﻹنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  29أوت
.2018

كلف السيد عماد بن الحاج الصغير ،أخصائي اجتماعي أول،
بمهام رئيس وحدة النهوض باﻷشخاص المعوقين بقسم النهوض
اﻻجتماعي باﻹدارة الجهوية للشؤون اﻻجتماعية بسوسة.

عمﻼ بأحكام الفصل  5من اﻷمر عدد  4650لسنة 2011
المؤرخ في  10ديسمبر  ،2011يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في 3
سبتمبر .2018
كلفت السيدة فوزية بوشناق حرم الحبيبي ،متفقد مركزي
للشغل ،بمهام رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل
والمصالحة باﻹدارة الجهوية للشؤون اﻻجتماعية بمنوبة.

عمﻼ بأحكام الفصل  6من اﻷمر عدد  4650لسنة 2011
المؤرخ في  10ديسمبر  ،2011تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في 3
سبتمبر .2018

كلف السيد طارق العجيمي ،متفقد مركزي للشغل ،بمهام
رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالمرناقية بقسم
تفقدية الشغل والمصالحة باﻹدارة الجهوية للشؤون اﻻجتماعية
بمنوبة.

عمﻼ بأحكام الفصل  6من اﻷمر عدد  4650لسنة 2011
المؤرخ في  10ديسمبر  ،2011يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
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