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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

ضمان ومقتضيات األساسية  الحاجيات بضبط يتعلق 2020 مارس 22 في مؤرخ  2020 لسنة 156 عدد حكومي أمر 
 الشامل الصحي الحجر إجراءات إطار في الحيوية المرافق سير اريةاستمر

 

 ، ةالحكومإن رئيس 

 ، منه 94والفقرة األولى من الفصل  65ألخيرة من الفصل الفقرة اخاصة  وبعد االطالع على الدستور  

 منها، 312وخاصة الفصل وعلى المجلة الجزائية  

 يس الحكومة وأعضائها،المتعلق بتسمية رئ  2020فيفري   27المؤرخ في  2020لسنة  19رئاسي عدد وعلى األمر ال

المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات   2020مارس   17المؤرخ في  2020لسنة  153وعلى ال/ر الحكومي عدد 
 المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، 

 المتعلق بمنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية،  2020مارس  18المؤرخ في  2020لسنة  24وعلى األمر عدد 

المتعلق بتحديد الجوالن والتجمعات خارج أوقات منع   2020رس ما 22المؤرخ في  2020لسنة  28وعلى األمر الرئاسي عدد 
 الجوالن، 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 

 نّصه: ألمر الحكومي اآلتي يصدر ا

  2020مارس  22المؤرخ في  2020لسنة  28فترة تحديد الجوالن المنصوص عليها باألمر الرئاسي عدد ل خال  –الفصل األول 
 األساسية للسكان خاصة على النحو التالي:  حاجيات الالمشار إليها أعاله، وتطبيقا إلجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط 

 ية، اقتناء الموارد األساسية واألدوية الضرور −

 االت الصحية المستعجلة، عالج الح −

 . إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي ال يمكن تأجيلها −

ورة  على األعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات إقامتهم إال بناء على ترخيص تقتضيه ضر يمنع  – 2الفصل 
 . العمل

في إطار  كومة المكلف بالوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد، كل  يضبط وزير الشؤون االجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الح
 اختصاصه بمقتضى مقررات، اإلجراءات المتعلّقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات. 

وسائل االتصال  تنشر المقررات والبالغات المتعلقة بها بالموقع االلكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون االجتماعية، وعن طريق 
 المتاحة. 

 ع الوزارات المعنية. تحّدد المقّررات والبالغات المتعلقة بها المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق م

غ يصدر عن  وفق بال ل إلى القباضات المالية لخالص األداءات الترخيص بصفة استثنائية للمطالبين بدفع األداءات التنقيمكن  – 3الفصل 
 وزير المالية. 

 . الصحة ي يتخذها وزير السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية باالمتثال لإلجراءات الصحية الت يلتزم  – 4الفصل 

 ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات األوضاع الصحية. 

موقع اإللكتروني لوزارة الصحة وعن طريق وسائل االتصال  تنشر اإلجراءات المشار إليها بالفقرتين األولى والثانية من هذا الفصل بال
 . المتاحة

 هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حّيز التنفيذ حاال. ينشر  – 5ل الفص 

 . 2020مارس  22تونس في 


