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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 يتعلّق باستئناف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل في   2021ماي    7خ في  مؤر  2021لسنة    311ر حكومي عدد  أم
  2021ماي   16إلى  9الفترة الممتدة من 

 إن رئيس الحكومة، 

 منه،  94الفقرة األولى من الفصل و  65 بعد االطالع على الدستور وخاصة الفقرة األخيرة من الفصل

والحجر    المتعلق بزجر مخالفة منع الجوالن وتحديده   2020أفريل     17  المؤرخ في   2020لسنة    9وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  
 ،19 –به بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد أو المشت  الصحي الشامل والتدابير الخاصة باألشخاص المصابين

حفظ    المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب  2017أفريل    10المؤرخ في    2017لسنة    433وعلى األمر الحكومي عدد  
  أكتوبر  14  المؤرخ في  2020لسنة    782كما تم إتمامه باألمر الحكومي عدد    الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية 

2020، 

الحكومي عدد   األمر  األساسية ومقتضيات  2020مارس    22المؤرخ في    2020لسنة    156وعلى  الحاجيات  ضمان    المتعلق بضبط 
 منه، 3و 2و  1الحجر الصحي الشامل وخاصة الفصول  استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات 

ببعض    المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل   2020جويلية    3المؤرخ في    2020لسنة    411وعلى األمر الحكومي عدد  
الحكومي عدد   الحاجيات األساسية ومقتضيات   2020مارس     22  المؤرخ في   2020لسنة    156أحكام األمر  ضمان    المتعلق بضبط 

 شامل، الحجر الصحي ال استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020سبتمبر  2المؤرخ في  2020لسنة  84وعلى األمر الرئاسي عدد 

والحد من    المتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي   2020أكتوبر    14المؤرخ في    2020لسنة    781وعلى األمر الحكومي عدد  
 يد،انتشار فيروس سارس كوف

 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ، 2020ديسمبر   23المؤرخ في  2020لسنة  164الرئاسي عدد وعلى األمر 

 . وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

في    المؤرخ  2020لسنة    156باألمر الحكومي عدد  المنصوص عليها    يستأنف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل  –   الفصل األول
 2021. ماي  16إلى  9منه، وذلك خالل الفترة الممتدة من  3و 2األول و  المشار إليه أعاله، وخاصة الواردة بالفصل  2020 مارس  22

 . للجمهورية التونسية ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي  – 2الفصل 

 . 2021ماي  7تونس في 
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