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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 المؤرخ 0202 لسنة 023 عدد الحكومي األمر بتنقيح يتعلق 0202 ماي 02 في مؤرخ 0202 لسنة 813 عدد حكومي أمر
 الموجه الصحي الحجر إجراءات بضبط المتعلق 0202 ماي 0 في

 

 الحكومة، رئيس إن

 الدستور، على االطالع بعد

 نالعموميي باألعوان تتعلق استثنائية أحكام بضبط المتعلق 0202 أفريل 77 في المؤرخ 0202 لسنة 7 عدد الحكومة رئيس مرسوم وعلى
 اإلدارية، والمصالح العمومية والمنشآت المؤسسات وبسير

 والحجر وتحديده الجوالن منع مخالفة بزجر المتعلق 0202 أفريل 77 في المؤرخ 0202 لسنة 9 عدد الحكومة رئيس مرسوم وعلى
 "،79 - كوفيد" كورونا بفيروس بإصابتهم المشتبه أو المصابين باألشخاص الخاصة والتدابير الشامل الصحي

 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 0202 فيفري 07 في ؤرخالم 0202 لسنة 79 عدد الرئاسي األمر وعلى

 والجماعات الدولة أعوان لعمل استثنائية بأحكام المتعلق 0202 مارس 77 في خالمؤر 0202 لسنــة 751 عدد الحكومي األمر وعلى
 العمومية، والمنشآت والمؤسسات والهيئات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 الجمهورية، تراب بكامل الجوالن بمنع المتعلق 0202 مارس 71 في المؤرخ 0202 لسنة 02 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الجوالن، منع أوقات خارج والتجمعات الجوالن بتحديد المتعلق 0202 مارس 00 في المؤرخ 0202 لسنة 01 عدد الرئاسي األمر وعلى

 ضمان ومقتضيات األساسية الحاجيات بضبط المتعلق 0202 مارس 00 في المؤرخ 0202 لسنة 751 عدد الحكومي األمر وعلى
 الشامل، الصحي الحجر إجراءات تطبيق إطار في الحيوية المرافق سير استمرارية

 تنقيحهم ت كما الموجه، الصحي الحجر إجراءات بضبط المتعلق 0202 ماي 0 في المؤرخ 0202 لسنة 021 عدد الحكومي األمر وعلى
 ، 0202 ماي 1 في المؤرخ 0202 لسنة 057 عدد الحكومي باألمر

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 .أعاله إليه المشار 0202 ماي 0 في المؤرخ 0202 لسنة 021 عدد الحكومي األمر من 72 الفصل أحكام تلغى – األول الفصل

 .نشره تاريخ من النفاذ حيز ويدخل التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد حكوميال األمر هذا ينشر – 0 الفصل

 .0202 ماي 02 في تونس

https://legislation-securite.tn/ar/node/104808

