
  37عـــدد   2020 ماي 2 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1044صفحــة 

  

  

  

  

راضي بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي لأل يتعلق 2020 أفريل 28 مؤرخ في 2020لسنة  21 عدد  أساسيقانون
  .)1(الجافة

    باسم الشعب،

  وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون األساسي اآلتي نصه

الملحقة بهذا القانون األساسي، والموّقعة بالدوحة  ،تتم الموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة ـ فصل وحيد
  .2017 أكتوبر 15بتاريخ 

  .ا القانون األساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون من قوانين الدولةينشر هذ

  .2020 أفريل 28تونس في 

  الجمهوريةرئيس 
  قيس سعيد
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  .2020 أفريل 14 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 

  

المتعّلقة بالمعابر  بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة يتعلق 2020 أفريل 28 مؤرخ في 2020 لسنة 22 عددقانون 
  .)1(للمعابـر الحدودية البريــة الحدودية البرية إلى الديوان الوطني

    باسم الشعب،

  وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

 :اآلتي نصهيصدر رئيس الجمهورية القانون 

تحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية على وجه الملكية المنقوالت الموجودة بالمعابر الحدودية البرية  ـ الفصل األول
تغالل والعقارات التي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقوالت والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مباشر باس

  .المعابر الحدودية البرية والتي تكون جميعها تابعة لملك الدولة الخاص بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل

يتم تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المخصصة فعليا للمعابر الحدودية البرية بمقتضى أمر حكومي باقتراح 
 1983 نوفمبر 11 المؤرخ في 1983 لسنة 87حة، وذلك مع مراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد من الوزير المكّلف بالفال

  .المتعّلق بحماية األراضي الفالحية

تستثنى من اإلحالة المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل األول المنقوالت والتجهيزات الفنيـــة الخاصة التابعة لمصالح  ـ 2ل الفص
  .الديوانـة والدفاع الوطني واألمن الوطني

تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تضم ممّثلين عن الوزارات المعنية بمجال المعابر الحدودية البرية تتولى تحرير كشف  ـ 3 الفصل
  .شامل للمنقوالت والعقارات المشار إليها بالفصل األول من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان

  .لتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكّلف بالنق
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  .2020 أفريل 14 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس 


