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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق باألعوان 2020أفريل  17مؤرخ في  2020لسنة  7مرسوم من رئيس الحكومة عدد 
 اإلدارية العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح

 

 إن رئيس الحكومة، 

 منه،  70من الفصل  الثانيةوالفقرة  65بعد االطالع على الدستور وخاّصة الفصل  

األساسي   المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون 1967 جويلية  14المؤرخ في  1967لسنة  29وعلى القانون عدد 
 ، 2012أوت  4المؤرخ في  2012لسنة  13وخاصة القانون األساسي عدد   للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلى   المتعلق بضبط القانون األساسي ألعضاء دائرة المحاسبات 1970ر سبتمب  26المؤرخ في  1970لسنة  6وم عدد وعلى المرس 
 ،2011سبتمبر  29المؤرخ في  2011لسنة   90 عددجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم 

 المتعلق بتسيير المحكمة اإلدارية وضبط القانون األساسي ألعضائها، 1972المؤرخ في أول أوت  1972لسنة  67وعلى القانون عدد 
 ، 2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  78عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي

  النصوص جميع ى وعل الديوانةالمتعلق بالنظام األساسي العام ألعوان  1995 ماي  15المؤرخ في  1995لسنة  46وعلى القانون عدد 
 ، 2013جويلية  30المؤرخ في  2013لسنة  28عدد  األساسالتي نقحته أو تممته وخاصة القانون 

المستقلة   المتعلق باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية  2018أوت  7المؤرخ في  2018لسنة  47وعلى القانون األساسي عدد 
   منه، 15وخاصة الفصل 

جميع النصوص    المتعلق بضبط القانون األساسي العام للعسكريين، وعلى  1967  ماي  31المؤرخ في    1967لسنة    20القانون عدد  وعلى  
 ، 2009جويلية  8المؤرخ في   2009لسنة  47التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

الداخلي، وعلى جميع   ن األساسي العام لقوات األمن المتعلق بضبط القانو 1982 أوت  6المؤرخ في  1982لسنة  70وعلى القانون عدد 
المتعلق بضبط النظام   1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112النصوص التي نقحته أو تممته وخاصةوعلى القانون عدد 

التي نقحته أو تممته   اإلدارية، وعلى جميع النصوص  الصبغالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  األساسي العام ألعوان 
 ،2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد  وخاصة

والمؤسسات العمومية    الدواويالمتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان    1985  أوت  5المؤرخ في    1985لسنة    78وعلى القانون عدد  
مباشرة وكليا وعلى جميع   بصف التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها  ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 

 النصوص التي نقحته أو تممته، 

وعلى جميع   المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية  1989 فيفري 1المؤرخ في  1989لسنة  9وعلى القانون عدد 
 ، 2006جوان  12المؤرخ في  2006لسنة  36 عددوخاصة القانون  النصوص التي تممته ونقحته، 

الشغل   المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث 1994 فيفري 21المؤرخ في  1994لسنة  28وعلى القانون عدد 
 واألمراض المهنية،

بسبب حوادث    رار الحاصلة المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن األض  1995  جوان   28المؤرخ في    1995لسنة    56وعلى القانون عدد  
 الشغل واألمراض المهنية في القطاع العمومي، 

 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، 2000 نوفمبر 3المؤرخ في  2000لسنة  93وعلى القانون عدد  

 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،  2016 جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48وعلى القانون عدد  

لغرض   المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  2020 أفريل  12المؤّرخ في  2020لسنة  19نون عدد وعلى القا
 "، 19-مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد  

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر المرسوم اآلتي نصه 

 المتعلقة باألعوان العموميين في اإلجراءات االستثنائية  – الباب األّول 

الحاالت التي    لألعوان العموميين طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، مع مراعاة   تمدد آجال اإلجراءات والوضعيات اإلدارية   –  الفصل األّول 
 .من شأنها المس من حقوقهم

 .الشامل في حالة مباشرة يعتبر األعوان العموميون خالل فترة الحجر الصحي – 2 الفصل

والتدابير   العمل السنوي الفعلي بالقطاع العمومي مع مقتضيات اإلجراءاتة مدتتّم مالءمة تطبيق األحكام المتعلقة بضبط  – 3 الفصل
 .المتعلقة بالحجر الصحي الشامل 
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 .حكوميوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية بمقتضى أمر   ويضبط عدد ساعات العمل ألعوان الدولة والجماعات المحلية

أو بمقرر من   المباشرة لظروف استثنائية بمقتضى قرار من رئيس اإلدارة  تسند العطلة لبعث مؤسسة وتتم اإلحالة على عدم  –  4 الفصل 
 .رئيس المؤسسة 

والتدابير المتعلقة   العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه اإلجراءات  يمكن بصفة استثنائية إلحاق أو نقلة األعوان – 5 الفصل
 .الحكومة دون استشارة اللجنة اإلدارية المتناصفة ذات النظر بالحجر الصحي الشامل بمقتضى قرار من رئيس 

 .دارة أو المؤسسة األصليةواالمتيازات التي يتمتعون بها في اإل يواصل األعوان العموميون المعنيون االنتفاع بنفس المنح

واالتصال أو   الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات  يمكن تكليف األعوان العموميين بتأمين األعمال – 6الفصل 
 .دراسة الملفات خارج مقرات العمل

 .ن المعنيين بكل وسيلة تثبت ذلك إلى األعوان العموميي  يتخذ رئيس اإلدارة أو المؤسسة قرارا في الغرض يتم تبليغه

 .أو المؤسسة إليهم بطريقة العمل عن بعد في توقيت يحدده رئيس اإلدارة يتعيّن على األعوان العموميين إنجاز األعمال الموكولة

 والمنشآت العمومية والمصالح اإلداريةالمؤسسات  في اإلجراءات االستثنائية المتعلقة بسير  –  الباب الثاني

والمتعلقة بأعمال    اآلجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يُعلق طيلة فترة الحجر الصحي الشامل سريان –  7 الفصل 
  93والقانون عدد  1989 فيفري 1 في المؤرخ 1989 لسنة  9 عدد للقانونالعمومية، طبقا ت والمؤسسا التسيير والتصرف في المنشآت 

 .المشار إليهما أعاله 2000  نوفمبر 3المؤرخ في  2000لسنة 

للمنشآت والمؤسسات    اجتماعات هياكل التسيير والمداولة واللجانواالتصال لتنظيم    يمكن استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات  –  8  الفصل
 .إلثبات الحضور والتصويت لألعضاء وال يعتد بتفويض الحضور ة التقني العمومية على أن تتوفر الضمانات 

المعروضة عليها    المسائلالمتعلقة بإيداع المطالب أو التصاريح أو غيرها من    يتعيّن على المصالح اإلدارية مالءمة اإلجراءات   –  9  الفصل
 .الضرورية المطلوبة بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وإسداء الخدمات ومعالجتها وفق ما تقتضيه الحاجة وبالنجاعة

 .الوسائل المتاحة ويمكنها للغرض ضبط إجراءات مبسطة تنشرها للعموم بكل 

 .حجر الصحي الشامل ما لم تقرر اإلدارة خالف ذلك ال  يتم التمديد في التراخيص اإلدارية خالل فترة – 10 الفصل

 .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره ة للجمهوري ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي  – 11الفصل 

 2020 أفريل  17تونس في 
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