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                       2020 ماي 3 مؤرخ في 2020 لسنة 257 أمر حكومي عدد

 المؤرخ في 2020 لسنة 208يتعلق بتنقيح األمر الحكومي عدد 
  . المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه2020 ماي 2

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 17مؤرخ في  ال2020 لسنــة 153وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة 2020مارس 

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،

  المؤرخ في2020 لسنة 24وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ورية، المتعلق بمنع الجوالن بكامل تراب الجمه2020مارس  18

  المؤرخ في2020 لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عدد 
 المتعلق بتحديد الجوالن والتجمعات خارج 2020مارس  22

  أوقات منع الجوالن،

 22 المؤرخ في 2020 لسنة 156وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط الحاجيات األساسية ومقتضيات 2020مارس 

 في إطار تطبيق إجراءات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية
  الحجر الصحي الشامل،

  المؤرخ في2020 لسنة 208وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه،2020 ماي 2

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

ن  من الفقرة األولى مالثانية ةتلغى أحكام المط - الفصل األول
 المؤرخ في 2020 لسنة 208 من األمر الحكومي عدد 10الفصل 

 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه 2020 ماي 2
  : وتعوض بما يلي

 .النساء الحوامل): جديدة (ثانية ةمط  -فقرة أولى  : 10الفصل 

من األمر الحكومي  10 تضاف إلى أحكام الفصل - 2الفصل 
 المتعلق بضبط 2020 ماي 2 في  المؤرخ2020 لسنة 208عدد 

  : الموجه فقرة أخيرة كاآلتيإجراءات الحجر الصحي

 دون همسّناألطفال الذين  ويبقى ) :فقرة أخيرة (10الفصل 

  . سنة خاضعين إلجراءات الحجر الصحي الشامل15

ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي  - 3الفصل 

  . تاريخ نشرهللجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من

  .2020 ماي 3 تونس في
  

 

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

 

 

 

  

 24مؤرخ في  2020لسنة  258بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 أفريل

 مراقب عام ،ة سميرة الفندري حرم بالصغير السيدسمىت

 رئيسا لديوان وزير الدولة وزير النقل ،للطلب العمومي

  .2020 مارس 16ابتداء من ك واللوجستي

  

 24مؤرخ في  2020لسنة  259بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 أفريل

 ،مصالح العمومية، مراقب عام لل السيد بلقاسم الطايعيسمى

  .2020 مارس 9ابتداء من واللوجستيك كاتب عام وزارة النقل 

  

 24مؤرخ في  2020لسنة  260بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 أفريل

ح إلى السيد محمد علي البنتيرو استثناء للعمل بالقطاع يمن

  .2020 مارس 12العمومي لمدة سنة ابتداء من 

  

 24مؤرخ في  2020لسنة  261بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 أفريل

 مراقب عام ، السيدة سميرة الفندري حرم بالصغيرىسمت

لنقل  مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير ا،للطلب العمومي

  .2020 مارس 16ابتداء من واللوجستيك 


