
 

 

 

  

 
  

  

 
 
 
 

 

 

  
    

    
    

 
يتعلق بالترخيص للدولة في االكتتاب في  2022 ماي 17مؤرخ في  2022 لسنة 26عدد  مرسـوم

  ........2024- 2022التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 
تعلـق بالموافقة على اتفاقية حول ي 2022 ماي 17 ؤرخ في م2022 لسنة 27 عدد مرسوم

ة التونسية وحكومة  بين حكومة الجمهوري2022 مارس 28الضمان االجتماعي مبرمة بتاريخ 
  ......................................................................جمهورية صربيا

يتعّلق بالمصادقة على االتفاقية الخاصة  2022 ماي 17  مؤرخ في2022سنة  ل28 عددمرسوم 
  .......وملحقاتها" بئر عبد الله" برخصة تي ُتعرفالمتعلقة برخصة البحث عن المحروقات ال

يتعّلق بالمصادقة على االتفاقية الخاصة  2022 ماي 17 مؤرخ في 2022لسنة  29 عددمرسوم 
  .............وملحقاتها" جبيل"ي ُتعرف بـرخصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات الت

 الوطنية االستشارية الهيئة"يتعلق بإحداث  2022 ماي 19في   مؤرخ2022لسنة  30 مرسوم عدد
  ............................................................"من أجل جمهورية جديدة
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 واإلسكان التجهيزووزيرة ة ي الثقافة الشؤونمن وزيرقرار 
ثقافي يتعلق بإحداث الموقع ال 2022 ماي 16مؤرخ في 

  .قرطاج سيدي بوسعيد وتحديده

   واإلسكان، التجهيزةة ووزيري الثقافة الشؤونإن وزير

  طالع على الدستور،بعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 9مؤرخ في ال 2018 لسنة 29ساسي عدد األقانون وعلى ال

   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

 على مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليديةو

 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 35الصادرة بالقانون عدد 

 2001 لسنة 118 عدد  والمتممة بالقانون المنقحة1994

 2011 لسنة 43وبالمرسوم عدد  2001 ديسمبر 6المؤرخ في 

  ،7و 6و 2 وخاصة منها الفصول 2011 ماي 25المؤرخ في 

عدد بالقانون الصادرة وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير 

 كما هي منقحة 1994ر  نوفمب28 المؤرخ في 1994 لسنة 122

 لسنة 29ومتممة بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

  ،2009 جوان 9  المؤرخ في2009

 مارس 10 المؤرخ في 2011 لسنة 11وعلى المرسوم عدد 

  القومي قرطاج سيدي بوسعيد،األثري المتعلق بالمنتزه 2011

 المتعلق بجعل 1920 جانفي 20رخ في وعلى األمر المؤ

   التاريخية، اآلثاربلدية قرطاج منطقة لحماية 

 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز كما هو متمم 1974

  ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد 

 أكتوبر 7لمؤرخ في  ا1985 لسنة 1246 عدد األمروعلى 

   المتعلق بتصنيف موقع قرطاج،1985

 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 

منقح   المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإلسكان كما هو1988

 لسنة 883ومتمم بالنصوص الالحقة وخاصة األمر الحكومي عدد 

 ،2018 أكتوبر 24 المؤرخ في 2018

 جويلية 26 المؤرخ في 1993 لسنة 1609وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط وتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق 1993

 خاصة األمر تسييره وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته

  ،2018 فيفري 13 المؤرخ في 2018 لسنة 165الحكومي عدد 

 جويلية 4 المؤرخ في 1994 لسنة 1475وعلى األمر عدد 
ركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير المتعلق بت 1994

  أعمالها،

 أكتوبر 7 المؤرخ في 1996 لسنة 1875وعلى األمر عدد 
 كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة 1996
 وباألمر 2003 أوت 25 المؤرخ في 2003 لسنة 1819عدد 
  ،2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1885عدد 

 ماي 18 المؤرخ في 2011 لسنة 562ى األمر عدد وعل
 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بتسوية 2011

 القومي األثريالوضعيات العقارية في المناطق التابعة للمنتزه 
  قرطاج سيدي بوسعيد، 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة،ليسة المتعلق بتسمية رئ 2021أكتوبر

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138عدد  وعلى األمر الرئاسي
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 جانفي 13بتاريخ وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المجتمعة 
وتحديد الموقع الثقافي مصادقة على إحداث  المتعلق بال2022

  .قرطاج سيدي بوسعيد

  :ا ما يليتقـرر

يحدث بمقتضى هذا القرار موقع ثقافي يدعى   ـاألولالفصل 
ببلديات قرطاج وسيدي " الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد"

 7بوسعيد والمرسى والكرم من والية تونس طبقا ألحكام الفصل 
من مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية 

  . المشار إليها أعاله

الموقع الثقافي قرطاج سيدي " تضبط حدود  ـ2 الفصل
 األشغال الخصوصية والمختلفة عدد طبقا لما يبينه مثال" بوسعيد
 المعد من قبل ديوان قيس 2022 جانفي 5 المؤرخ في 99567
  .المصاحب لهذا القراروالمسح العقاري  األراضي

 مجلة حماية التراث  من8الفصل  طبقا ألحكام  ـ3 الفصل
 تتولى أعاله، إليها التقليدية المشار األثري والتاريخي والفنون
 مثال الحماية ة إعداديالثقافالشؤون المصالح المختصة بوزارة 

  ."بالموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيد"واإلحياء الخاص 

 هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ينشر ـ4 الفصل
  .التونسية

  .2022 ماي 16تونس في 
  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

   الشؤون الثقافية ةوزير
  حياة قطاط القرمازي

   التجهيز واإلسكانةوزير
 زنزريالزعفراني السارة 




