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حول انضمام ) اتفاقية أغادير( يتعلق بالموافقة على بروتوآول إضافي لالتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر 2018 فيفري 6 مؤرخ في 2018 لسنة 6قانون أساسي عدد 
 دول جديدة

حول انضمام ) اتفاقية أغادير( لالتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر  يتعلق بالمصادقة على بروتوآول إضافي2018 فيفري 6 مؤرخ في 2018 لسنة 10أمر رئاسي عدد 
 دول جديدة

 
لتونسية  بين الجمهورية ا2017 نوفمبر 8 يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 2018 فيفري 12 مؤرخ في 2018 لسنة 12أمر رئاسي عدد 

والبنك األوروبي لالستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اإلسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم 
 البيني

 
 المتعلق بإحداث مجلس التحاليل 2012 ديسمبر 27 المؤرخ في 2012 لسنة 3406 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2018 فيفري 22 مؤرخ في 2018 لسنة 172أمر حكومي عدد 

 االقتصادية وضبط ترآيبته وطرق سيره
 

 المتعلق بإحداث وحدة تصرف 2014 أآتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3670 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2018 فيفري 13 مؤرخ في 2018 لسنة 164أمر حكومي عدد 
 حسب األهداف إلتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

 
 اتفاق إطاري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون  يتعلق بإبرام2018 فيفري 2 مؤرخ في 2018 لسنة 131أمر حكومي عدد 

 بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا

 
 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية 2018 فيفري 2 مؤرخ في 2018 لسنة 130أمر حكومي عدد 

 الكامرون

وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الفني في  يتعلق بإبرام مذآرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية 2018 فيفري 2 مؤرخ في 2018 لسنة 127أمر حكومي عدد 
 مجال االستثمار والتعاون الدولي

  يتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدرة آليا2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 11أمر حكومي عدد 
 

  يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة التونسية لالستثمار2018 فيفري 20قرار من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 
 

ث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي  يتعلق بإحدا2018 فيفري 13قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
 والبحث الفالحي

 
  يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس االستراتيجي للهيئة التونسية لالستثمار2018 فيفري 6قرار من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 

 
 2018 فيفري 20بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 

  ، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا، للمخابر التالية2017 الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة تسند
 Def-Nat  مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني:  دينار 15000ـ الجائزة األولى والبالغة قيمتها 

 CK-Métrologie مخبر:  دينار 10000الثانية والبالغة قيمتها ـ الجائزة 
   MEM مخبر:  دينار5 000ـ الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 

 
2018 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس بعنوان سنة 2017 ديسمبر 29قرار من وزير التجارة مؤرخ في   

 
  لالتفاقية المشترآة القطاعية لصناعة الجلود والدباغة14 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2018 فيفري 2 وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في قرار من

 
يم الديوانية عند التوريد يتعلق بضبط قائمات الخبراء حسب آل فصل من فصول تعريفة المعال2018 جانفي 2قرار من وزير المالّية مؤرخ في   

 
2018 فيفري 2بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في   

.آلفت السيدة إنصاف القرقوري، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة وحدة الخبرة والتجديد اإلداري بمرآز الخبرة والبحوث اإلدارية بالمدرسة الوطنية لإلدارة  
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 بمقتضى أمر حكومي عدد 188 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018
.2018 جانفي 1سّمي السيد منير الرمضاني، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من   

 
2018 فيفري 7 مؤرخ في 2018 لسنة 145بمقتضى أمر حكومي عدد   

.متفقد عام للتجارة بوزارة التجارةآلف السيد صالح عيسى، مهندس رئيس، بمهام   
.، ينتفع المعني باألمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مرآزية2001 ديسمبر 20 المؤرخ في 2001 لسنة 2966 من األمر عدد 17عمال بأحكام الفصل   

 
2018 جانفي 31 مؤرخ في 2018 لسنة 121مقتضى أمر حكومي عدد ب  

 آلف السيد المنصف وناس، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام مرآز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية.
 

2018 جانفي 31 مؤرخ في 2018 لسنة 118بمقتضى أمر حكومي عدد   
.توسطةآلف السيد قيس الماجري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام التجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والم  

 
2018 جانفي 24بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في   

.آلفت اآلنسة أسماء الرايس، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير الشؤون األآاديمية والشراآة العلمية بجامعة تونس االفتراضية  
 

2018 جانفي 9في  مؤرخ 2018 لسنة 36بمقتضى أمر حكومي عدد   
.آلف السيد زياد الرويسي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المرآز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية  

 
2018 جانفي 9 مؤرخ في 2018 لسنة 35بمقتضى أمر حكومي عدد   

.الوآالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلآلف السيد محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، بمهام مدير عام   
 

2018 جانفي 8 مؤرخ في 2018 لسنة 16بمقتضى أمر حكومي عدد   
.آلف السيد علي ذآار، متصرف عام، بمهام رئيس مكتب تنسيق أنشطة اإلدارات الجهوية والهياآل الخاضعة إلشراف الوزارة بوزارة التكوين المهني والتشغيل  

. يتمتع المعني باألمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مرآزية2000 مارس 13 المؤرخ في 2000 لسنة 615من األمر عدد  9عمال بأحكام الفصل   
 

 

Internationales                                                                                                      الدوليـــــة  
 

Texte consolidé: Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la 
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la 
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=FR 
 

 
 
ISO 45001 - Santé et sécurité au travail 
L’ISO élabore une nouvelle norme – ISO 45001 – relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail dans le 
but d’alléger cette contrainte pour les organisations, en établissant un cadre de référence pour l’amélioration de la sécurité des 
travailleurs, la réduction des risques sur le lieu de travail et la création de conditions de travail meilleures et plus sûres dans le monde 
entier. 
Le texte de la norme est actuellement mis au point par un comité d’experts spécialisés dans les domaines de la santé et la sécurité au 
travail (SST), et suivra la structure commune aux autres normes de systèmes de management telles qu’ISO 14001 et ISO 9001. Il tiendra 
également compte d’autres normes internationales dans ce domaine comme OHSAS 18001, les principes directeurs ILO-OSH de 
l’Organisation internationale du travail, diverses normes nationales et les normes internationales du travail et les conventions de l’OIT. 
*source: Organisation internationale du travail 
https://www.iso.org/fr/iso-45001-occupational-health-and-safety.html 
 

 







المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على 
 بروتوآول إضافي التفاقية أغادير حول انضمام دول جديدة

•  •  

مساء اليوم الثالثاء ،على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة ، مجلس نواب الشعب صادق
ة العربية المتوسطية للتبادل الحر ما تعرف باتفاقية أغادير حول على بروتوآول إضافي لالتفاقي

 .انضمام دول جديدة

الجمهورية اللبنانية قد تقدمتا بطلب رسمي لالنضمام إلى اتفاقية أغادير التي و آانت دولتا فلسطين و 
 بين آل من المغرب و األردن و تونس و مصر ودخلت حيز 2004يعود تاريخ توقيعها إلى سنة 

 .2007التطبيق الفعلي في شهر مارس سنة 

الصناعية المتبادلة بين البلدان وتنص هذه االتفاقية أساسا على اإلعفاء التام لكل المواد الفالحية و 
األطراف من الرسوم الديوانية و الرسوم و الضرائب ذات األثر المماثل و على مبدأ المعاملة الوطنية 

 .المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية

لى استفسارات النواب أن االتفاقية و آان وزير التجارة عمر الباهي قد أوضح في معرض ردوده ع
تهدف إلى تنمية المبادالت التجارية و تحرير انسياب السلع و دعم الشراآة العربية المتوسطية و 

تحقيق أهداف إعالن برشلونة بشأن إقامة المنطقة األورومتوسطية للتبادل الحر إلى جانب تشجيع 
 ةثر اندماجا و جذبا لالستثمارات الخارجياالستثمارات المتبادلة و جعل فضائها االقتصادي أآ

و أفاد الوزير أنه بحسب المادة الثالثين من نص االتفاقية فانه يمكن لكل دولة عضو في جامعة الدول 
فاقية العربية و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و ترتبط مع االتحاد األوروبي باتفاقية شراآة أو ات
تجارة حرة أن تطلب االنضمام إلى هذه االتفاقية و يتم ذلك بموافقة جميع الدول األطراف في لجنة 

 .وزراء الخارجية

على صعيد أخر آان آاتب الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد قد قدم بالمناسبة جملة من 
لشأن أنه سيتم انجاز دراسة االيضاحات حول الخطوط العريضة لمفاوضات األليكا مؤآدا في هذا ا

تقييميه لنتائج و أثر اتفاق الشراآة مع االتحاد األوروبي على االقتصاد الوطني من قبل مكتب دراسات 
 .تونسي

آما أشار إلى أنه من بين المطالب التونسية في إطار المفاوضات إلغاء التأشيرة و ضمان حرية التنقل 
 .في فضاء االتحاد األوروبي

http://tunisianow.net.tn/news 










































































