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قانون أساسي عدد  21لسنة  2020مؤرخ في  28أفريل  2020يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي لﻸراضي
الجافة).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي لﻸراضي الجافة ،الملحقة بهذا القانون اﻷساسي ،والموقّعة بالدوحة
بتاريخ  15أكتوبر .2017
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  28أفريل .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  14أفريل .2020

قانون عدد  22لسنة  2020مؤرخ في  28أفريل  2020يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلّقة بالمعابر
الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابـر الحدودية البريــة).(1
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية على وجه الملكية المنقوﻻت الموجودة بالمعابر الحدودية البرية
والعقارات التي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقوﻻت والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مباشر باستغﻼل
المعابر الحدودية البرية والتي تكون جميعها تابعة لملك الدولة الخاص بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل.
يتم تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المخصصة فعليا للمعابر الحدودية البرية بمقتضى أمر حكومي باقتراح
من الوزير المكلّف بالفﻼحة ،وذلك مع مراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد  87لسنة  1983المؤرخ في  11نوفمبر 1983
المتعلّق بحماية اﻷراضي الفﻼحية.
الفصل  2ـ تستثنى من اﻹحالة المنصوص عليها بالفقرة اﻷولى من الفصل اﻷول المنقوﻻت والتجهيزات الفنيـــة الخاصة التابعة لمصالح
الديوانـة والدفاع الوطني واﻷمن الوطني.
الفصل  3ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تضم ممثّلين عن الوزارات المعنية بمجال المعابر الحدودية البرية تتولى تحرير كشف
شامل للمنقوﻻت والعقارات المشار إليها بالفصل اﻷول من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان.
تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل.
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  14أفريل .2020
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الفصل  4ـ يتم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بأمﻼك الدولة والشؤون العقارية بعد أخذ رأي اللجنة
المحدثة بمقتضى الفصل  3من هذا القانون ضبط ما يلي:
 قائمة وحدود المعابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية. جميع التغييرات التي يت م إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البرية وملحقاتها التابعة للديوان.الفصل  5ـ يبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية عقود اﻹشغال الوقتي باﻻستناد إلى دليل إجراءات تتم المصادقة عليه من قبل
مجلس إدارته.
وﻻ تنطبق على عقود اﻹشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العﻼقات بين
المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحﻼت ذات اﻻستعمال التجاري أو الصناعي.
الفصل  6ـ يحلّ الديوان محل الدولة في تنفيذ التزاماتها واﻻنتفاع بحقوقها المتعلّقة بالمعابر الحدودية البرية.
وفي صورة حلّ الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ترجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتّشريع
والتّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل  7ـ تتمتّع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية باﻻمتياز العام للخزينة ،ويتم استخﻼصها بواسطة بطاقات
إلزام يصدرها الرئيس المدير العام للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المكلّف بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  28أفريل .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
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وعلى اﻻتفاقات المبرمة في  15جويلية  2019بين البنك
المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
بمقتضى أمر رئاسي عدد  35لسنة  2020مؤرخ في 27
أفريل .2020
يسمى السيد إحسان الصبابطي ملحقا برئاسة الجمهورية
مكلفا باﻻتصال الرقمي ،ابتداء من  1أفريل .2020
أمر رئاسي عدد  38لسنة  2020مؤرخ في  28أفريل 2020
يتعلق بإعﻼن حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل ،77
وعلى اﻷمر عدد  50لسنة  1978المؤرخ في  26جانفي
 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية
التونسية ابتداء من  30أفريل  2020إلى غاية  29ماي .2020
الفصل  2ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  28أفريل .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر رئاسي عدد  39لسنة  2020مؤرخ في  28أفريل 2020
يتعلق بالمصادقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي
المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية ،موضوع اﻹتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي
وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد  20لسنة  2020المؤرخ في  17أفريل
 2020المتعلق بالموافقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض
الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي
وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
صفحــة 1046

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على اﻹحالة لفائدة الدولة
للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق
المالية العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي
التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  28أفريل .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر رئاسي عدد  40لسنة  2020مؤرخ في  28أفريل 2020
يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي
لﻸراضي الجافة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  21لسنة  2020المؤرخ في 28
أفريل  2020المتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف
العالمي لﻸراضي الجافة،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاقية إنشاء التحالف العالمي لﻸراضي الجافة الموقّعة
بالدوحة بتاريخ  15أكتوبر .2017
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على اتفاقية إنشاء التحالف
العالمي لﻸراضي الجافة ،الموقّعة بالدوحة بتاريخ  15أكتوبر
.2017
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  28أفريل .2020
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وعلى القانون عدد  46لسنة  1974المؤرخ في  22ماي
 1974المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري،
أمـر حكومي عدد  208لسنة  2020مؤرخ في  2ماي 2020
يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  9لسنة  2018المؤرخ في 30
جانفي  2018المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  47لسنة  2018المؤرخ في 7
أوت  2018المتعلق باﻷحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية
المستقلة،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  41لسنة  2019المؤرخ في 30
أفريل  2019المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة باﻷمر العلي المؤرخ في 9
جويلية  1913وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها
وآخرها القانون عدد  7لسنة  2018المؤرخ في  6فيفري 2018
وخاصة الفصل  312منها،
وعلى القانون عدد  34لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد  27لسنة 1966
المؤرخ في  30أفريل  1966وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد  36لسنة  2016المؤرخ في 29
أفريل ،2016
وعلى القانون عدد  29لسنة  1967المؤرخ في  14جويلية
 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس اﻷعلى للقضاء والقانون
اﻷساسي للقضاة،
وعلى القانون عدد  40لسنة  1972المؤرخ في  1جوان
 1972المتعلق بالمحكمة اﻹدارية وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وآخرها القانون اﻷساسي عدد  2لسنة 2011
المؤرخ في  3جانفي ،2011
وعلى القانون عـدد  55لسنة  1973المؤرخ في  3أوت
 1973المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد  30لسنة 2010
المؤرخ في  7جوان ،2010
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وعلى المرسوم عدد  12لسنة  1982المؤرخ في  21أكتوبر
 1982المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه
بالقانون عدد  58لسنة  1982المؤرخ في  2ديسمبر  1982كما
تم تنقيحه بالقانون عدد  41لسنة  1997المؤرخ في  9جوان
،1997
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المتعلق بضبط النظام
اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية
ذات الصبغة اﻹدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وآخرها المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر
،2011
وعلى القانون عدد  78لسنة  1985المؤرخ في  5أوت
 1985المتعلّق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات
التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة
وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون
عدد  69لسنة  2007المؤرخ في  27ديسمبر ،2007
وعلى القانون عدد  108لسنة  1988المؤرخ في  18أوت
 1988المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء
المحاسبين،
وعلى القانون عدد  77لسنة  1990المؤرخ في  7أوت
 1990المتعلق بإحداث معهد الصحة والسﻼمة المهنية كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  9لسنة  1996المؤرخ في  6مارس ،1996
وعلى القانون عدد  21لسنة  1991المؤرخ في  13مارس
 1991المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب اﻷسنان وتنظيمهما
كما تم إتمامه بالقانون  43لسنة  2018المؤرخ في  11جويلية
،2018
وعلى القانون عدد  60لسنة  1994المؤرخ في  23ماي
 1994المتعلق بتنظيم مهنة عدول اﻹشهاد،
وعلى القانون عدد  80لسنة  1994المؤرخ في  4جويلية
 1994المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،
وعلى القانون عدد  16لسنة  2002المؤرخ في  4فيفري
 2002المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين،
وعلى المرسوم عدد  79لسنة  2011المؤرخ في  20أوت
 2011المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  1لسنة  2020المؤرخ في
 14أفريل  2020المتعلق بالنشرية اﻻلكترونية للرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية،
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وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  2لسنة  2020المؤرخ في
 14أفريل  2020المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص
تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  3لسنة  2020المؤرخ في
 14أفريل  2020المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية
وظرفية لمرافقة بعض اﻷصناف من العاملين لحسابهم الخاص
المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر
الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد ،" 19 -
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  4لسنة  2020المؤرخ في
 14أفريل  2020المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية
وظرفية لمرافقة المؤسسات واﻹحاطة بأجرائها المتضررين من
التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل
توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد ،" 19 -
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  5لسنة  2020المؤرخ في
 14أفريل  2020المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل
لسنة  2020لفائدة ميزانية الدولة،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  6لسنة  2020المؤرخ في
 16أفريل  2020المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف
من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد ،"19 -

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  153لسنــة  2020المؤرخ في 17
مارس  2020المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  24لسنة  2020المؤرخ في 18
مارس  2020المتعلق بمنع الجوﻻن بكامل تراب الجمهورية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  28لسنة  2020المؤرخ في 22
مارس  2020المتعلق بتحديد الجوﻻن والتجمعات خارج أوقات
منع الجوﻻن،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  156لسنة  2020المؤرخ في 22
مارس  2020المتعلق بضبط الحاجيات اﻷساسية ومقتضيات
ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات
الحجر الصحي الشامل،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يهدف هذا اﻷمر الحكومي إلى ضبط صيغ
وإجراءات الحجر الصحي الموجه وفق ما تقتضيه التدابير الصحية
للتوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد  "19 -والحد من
تداعياته الصحية واﻻقتصادية واﻻجتماعية واﻷمنية.

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  7لسنة  2020المؤرخ في
 17أفريل  2020المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق باﻷعوان
العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح
اﻹدارية،

الفصل  2ـ يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الموجه باعتماد
المرحلية والتدرج في استئناف مختلف القطاعات لنشاطها بداية
من  4ماي  2020وذلك وفقا لخطة وطنية يتم اﻹعﻼن عنها ببﻼغ
من رئاسة الحكومة بناء على تقييم تطور الوضع الصحي.

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  8لسنة  2020المؤرخ في
 17أفريل  2020المتعلق بتعليق اﻹجراءات واﻵجال،

الفصل  3ـ تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف النشاط
بالقطاع الخاص بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر وينشر
بالموقع اﻻلكتروني للوزارة المعنية.

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  9لسنة  2020المؤرخ في
 17أفريل  2020المتعلق بزجر مخالفة منع الجوﻻن وتحديده
والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة باﻷشخاص المصابين
أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد ،"19 -
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  10لسنة  2020المؤرخ
في  17أفريل  2020المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة
قواعد المنافسة واﻷسعار،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  11لسنة  2020المؤرخ
في  17أفريل  2020المتعلق بمراجعة اﻷداءات والمعاليم
المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخﻼتها للتوقّي من
انتشار اﻹصابة بفيروس كورونا "كوفيد ،"19 -
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
صفحــة 1048

تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة
لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اﻹدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقرر
من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد ينشر بالموقع اﻻلكتروني لرئاسة
الحكومة.
الفصل  4ـ يتولى وزير العدل ،في إطار تنظيم مرفق العدالة،
ضبط المراحل والشروط ومجاﻻت اﻻستئناف التدريجي للعمل
بالمحاكم.
ويتولى الرئيس اﻷول للمحكمة اﻹدارية ،في إطار تنظيم مرفق
القضاء اﻹداري ،ضبط المراحل والشروط ومجاﻻت اﻻستئناف
التدريجي للعمل بالمحكمة اﻹدارية.
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كما يتولى الرئيس اﻷول لمحكمة المحاسبات ،في إطار تنظيم
مرفق القضاء المالي ،ضبط المراحل والشروط ومجاﻻت اﻻستئناف
التدريجي للعمل بمحكمة المحاسبات.
الفصل  5ـ تضبط شروط وإجراءات استئناف نشاط المهن
الحرة المنظمة بنصوص خاصة بمقرر من قبل الهياكل المهنية
الممثلة لها يتخذ بعد التنسيق مع الوزير الراجع إليه القطاع
بالنظر ،ينشر بالموقع اﻻلكتروني للهيكل المهني وللوزارة المعنيين.
الفصل  6ـ يتولى وزير التربية بمقرر ضبط أحكام استثنائية
تخص السنة الدراسية الجارية.
ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقرر ضبط أحكام
استثنائية تخص السنة الجامعية الجارية.
ويتولى وزير التكوين المهني والتشغيل بمقرر ضبط أحكام
استثنائية تخص السنة التكوينية الجارية.
الفصل  7ـ يمكن لﻸعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم
بناء على ترخيص يسند للغرض.
تضبط اﻹجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص وكيفية تبليغها
للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل  8ـ يمكن ﻷعوان مؤسسات القطاع الخاص واﻷشخاص
العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط التنقل خارج
مقر إقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة.
يضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه
بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر ينشر بالموقع
اﻻلكتروني للوزارة المعنية.
الفصل  9ـ يتم تعديل إجراءات الحجر الصحي الموجه حسب
تطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو وﻻية ويتم ذلك طبق أحكام
الفصل  4من اﻷمر الحكومي عدد  156لسنة  2020المؤرخ في
 22مارس  2020المشار إليه أعﻼه.
الفصل  10ـ يبقى اﻷشخاص اﻵتي ذكرهم خاضعين ﻹجراءات
الحجر الصحي الشامل:
 اﻷشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم  65سنة. النساء الحوامل واﻷمهات الﻼتي ﻻ يتجاوز سن أبنائهن 15سنة.
 اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة. اﻷشخاص المصابون باﻷمراض التالية:٭ مرض السكري غير المتوازن،

٭ اﻷمراض القلبية،
٭ مرض الفشل الكلوي،
٭ مرض الفشل الكبدي،
٭ اﻷمراض السرطانية.
غير أنه ،وبصفة استثنائية ،يمكن دعوة اﻷشخاص المشار
إليهم أعﻼه إلى اﻻلتحاق بمراكز عملهم في الحاﻻت القصوى التي
تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
الفصل  11ـ يلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير
مستلزمات الوقاية والسﻼمة بأماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في
ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس
كورونا "كوفيد ."19 -
يتم إعداد دليل اﻹجراءات ونشره للعموم من قبل معهد
الصحة والسﻼمة المهنية.
يتعين على اﻷعوان واﻷجراء المعنيين احترام قواعد الوقاية
والسﻼمة طبق دليل اﻹجراءات المشار إليه بالفقرة اﻷولى من هذا
الفصل.
الفصل  12ـ تتم مراقبة تطبيق أحكام الفصل  11من هذا
اﻷمر الحكومي من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة
للهياكل العمومية ذات النظر.
وفي صورة معاينة أي إخﻼل بهذه اﻹجراءات ،تتخذ السلط
المعنية اﻹجراءات اﻹدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها
العمل.
الفصل  13ـ تخضع مخالفة قواعد الحجر الصحي الموجه
خارج أماكن العمل ﻹجراءات المعاينة وللعقوبات المنصوص عليها
بمرسوم رئيس الحكومة عدد  9لسنة  2020المؤرخ في 17
أفريل  2020المشار إليه أعﻼه.
الفصل  14ـ يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه بناء
على التقييم المشار إليه بالفصل  2من هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  15ـ تنطبق أحكام هذا اﻷمر الحكومي دون المساس
بإجراءات الحجر الصحي الشامل موضوع اﻷمر الحكومي عدد
 156لسنة  2020المؤرخ في  22مارس  2020المشار إليه
أعﻼه.
الفصل  16ـ ينشر هذا اﻷمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في  2ماي .2020

٭ أمراض تنفسية انسداديه مزمنة على غرار الربو،
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رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

صفحـة 1049

بمقتضى أمر حكومي عدد  209لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تكلّف اﻵنسة سنية العباسي بمهام الكاتبة القارة للجنة الوطنية
لمكافحة اﻹرهاب.
تسند لﻶنسة سنية العباسي طبقا لمقتضيات الفصل  5من
اﻷمر الحكومي عدد  524لسنة  2019المؤرخ في  17جوان
 2019خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  2ماي .2020
يكلّف السيد طارق ربيعي ،متصرف كتابة محكمة ،بوظائف
رئيس مصلحة الشؤون المالية واﻹذن بالدفع باﻹدارة الجهوية
لوزارة العدل بقفصة.
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  2ماي .2020
ينهى تكليف السيد الحبيب بوشهوة ،متصرف رئيس كتابة
محكمة ،بوظائف رئيس كتابة محكمة اﻻستئناف بمدنين ،بطلب منه.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  24أفريل .2020
يسمى اﻷعوان اﻵتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للطلب
العمومي بالهيئة العامة للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
 فتحية النجار، -منير المعروفي.

بمقتضى أمر رئاسي عدد  36لسنة  2020مؤرخ في 27
أفريل .2020

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  24أفريل .2020
يسمى اﻷعوان اﻵتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف
العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة
الحكومة:
 -الناصر خديم اللّه،

يكلّف السيد رياض الصيد ،وزير مفوض خارج الرتبة ،بمهام
مدير عام ﻷمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اﻹقليمية اﻷمريكية
واﻷسيوية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداءا من  19مارس
.2020
بمقتضى أمر رئاسي عدد  37لسنة  2020مؤرخ في 27
أفريل .2020

 إيمان فنتر، -ضو بالحاج عمر.

يكلّف السيد قيس القبطني بمهام سفير ممثل دائم للجمهورية
التونسية لدى منظمة اﻷمم المتحدة بنيويورك.
بمقتضى أمر حكومي عدد  210لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  2ماي .2020
يكلّف السيد نصر الدين صنديد ،مهندس رئيس ،بوظائف
مدير اﻹعﻼمية باﻹدارة العامة لﻺعﻼمية بوزارة العدل.
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  2ماي .2020
تكلّف السيدة ريم زروق ،متصرف رئيس ،بوظائف مدير
التنسيق بين المصالح العدلية واﻹدارية باﻹدارة الجهوية لوزارة
العدل بقفصة.
عمﻼ بأحكام الفصل  5من اﻷمر الحكومي عدد  395لسنة
 2018المؤرخ في  23أفريل  2018تتمتع المعنية باﻷمر بخطة
كاهية مدير إدارة مركزية.
صفحــة 1050

يسمى السيد لطفي بن قايد ،وزير مفوض ،رئيس ديوان وزير
الشؤون الخارجية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  211لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد لطفي بن قايد ،وزير مفوض ،مكلفا بمأمورية
بديوان وزير الشؤون الخارجية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  212لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد اﻷسعد بوطارة ،وزير مفوض ،بصفته رئيس
ديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من  19مارس .2020
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بمقتضى أمر حكومي عدد  213لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد علي بكار ،إطار بديوان الطيران المدني
والمطارات ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية واﻻستثمار
والتعاون الدولي ابتداء من غرة مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  214لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تسمى السيدة آمال بلخيرية مكلفة بمأمورية بديوان وزير
التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ابتداء من  16مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  215لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد محمد علي عزيز بصفة مكلف بمأمورية
بديوان وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 1
مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  216لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيدة وئام زروق بصفة مكلف بمأمورية بديوان
وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ابتداء من  1مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  217لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد محمد أمين السديري بصفة مكلف
بمأمورية بديوان وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ابتداء
من  23ديسمبر .2019

بمقتضى أمر حكومي عدد  219لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد محسن منصوري ،مراقب عام للمصالح العمومية،
رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي ابتداء من
 1مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  220لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد محسن منصوري ،مراقب عام للمصالح العمومية،
مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي
ابتداء من  1مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  221لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد حامد الماطري مكلفا بمأمورية بديوان وزير
الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي.

بمقتضى أمر حكومي عدد  222لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد فتحي بن عامر ،متصرف عام خارج الصنف،
رئيسا لديوان وزير الشؤون اﻻجتماعية ،ابتداء من  3مارس
.2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  223لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد فتحي بن عامر مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير
الشؤون اﻻجتماعية ،ابتداء من  3مارس .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  218لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تسمى السيدة ريم الجرو ،مراقب رئيس للمصالح العمومية،
مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات اﻻتصال والتحول
الرقمي.
عــدد 37

بمقتضى أمر حكومي عدد  224لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد توفيق الزرلي ،متفقد مركزي للشغل،
رئيسا لديوان وزير الشؤون اﻻجتماعية ،ابتداء من  16ديسمبر
.2019
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بمقتضى أمر حكومي عدد  225لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  228لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

تنهى تسمية السيد توفيق الزرلي بصفة مكلف بمأمورية لدى
ديوان وزير الشؤون اﻻجتماعية ،ابتداء من  16ديسمبر .2019

تنهى تسمية السيد محرز السعيدي ،متصرف رئيس ،بصفة
رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من  13مارس
.2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  226لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  2ماي .2020

يسمى السيد نجيب خلفاوي ،مستشار المصالح العمومية،
رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من  13مارس
.2020

تسمى السيدة حياة قعيدة ،متفقد أول ،في رتبة متفقد عام
للشباب والطفولة ابتداء من أول جانفي .2019

بمقتضى أمر حكومي عدد  227لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  2ماي .2020

يسمى السيد نجيب خلفاوي ،مستشار المصالح العمومية،
مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية ابتداء من 13
مارس .2020
ع/ر

ع/ر

اﻻسم واللقب

اﻻسم واللقب

يس مى السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم ،متفقدين  ،في
رتبة متفقدين أول للشباب والطفولة ابتداء من غرة جانفي
: 2019
ع/ر

اﻻسم واللقب

ع/ر

اﻻسم واللقب

1

ليلى الملولي

6

رحيم العجيلي

11

سمير بن مريم

16

نجمة الساعي

2

فتحي بن عيسى

7

مصباح الربعاوي

12

مروان برانصي

17

حسام الدريدي

3

إلهام الحناشي

8

محمد البشيني

13

ناصر بن حليمة

18

محمد الطيب

4

حاتم العابد

9

جليلة صالح

14

حبيب عبد الﻼوي

19

أحﻼم حجي الشمنقي

5

محسن عقيلي

10

سامية التريكي

15

رضا السعيدي

20

لطفي ناصف

ويسمى السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم ،متفقدين ،في رتبة متفقدين أول للشباب والطفولة ابتداء من غرة جانفي :2020
ع/ر

اﻻسم واللقب

ع/ر

اﻻسم واللقب

ع/ر

1

رمزي سويسي

6

منجية المسعودي

11

المبروك الحجاج

2

معز ببة

7

شكري معتوق

12

الناصر المﻼسين

17

3

وليد العموري

8

يوسف الحجاجي

13

ناصر ناصري

18

فؤاد حرباوي

9

فيصل عقيلي

14

مكرم بن بلقاسم

19

سالم عمراني

10

السيد الصويعي

15

أنيس بن عبد اللّه

4

صباح
السويسي

5

يحي شابي

صفحــة 1052

بالسعد

حرم

اﻻسم واللقب
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16

إيمان عبد المؤمن
هدى وعضور
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بمقتضى أمر حكومي عدد  233لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  229لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد خالد بن عبد اللّه ،مستشار المصالح العمومية،
رئيسا لديوان وزير التجارة.
بمقتضى أمر حكومي عدد  230لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية اﻵنسة مريم الزراع بصفتها مكلفة بمأمورية
بديوان وزير التجارة ابتداء من  1أفريل .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  231لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد ماهر التومي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان
وزير التجارة ابتداء من  1أفريل .2020

يسمى السيد فهمي الحوكي ،مستشار المصالح العمومية،
مكلفا بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء
من  2أفريل .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  234لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد أحمد الجمل ،مستشار عام لهندسة التكوين،
مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة.
بمقتضى أمر حكومي عدد  235لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد حبيب الفرشيشي بصفة رئيس ديوان
وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من  17مارس
.2020

بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في  2ماي .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  236لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

يكلّف السيد عماد بن محمد ،متصرف أول ،بمهام مدير
الجودة والتجارة والخدمات باﻹدارة الجهوية للتجارة بقبلي بوزارة
التجارة.

تنهى تسمية السيد حبيب الفرشيشي بصفة مكلف بمأمورية
بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من  17مارس
.2020

بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في  2ماي .2020
تكلّف اﻵنسة آمال بن كريد ،متفقد مركزي للمراقبة
اﻻقتصادية ،بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب
اﻷهداف ﻹنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة
التجارة.

بمقتضى أمر حكومي عدد  237لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تسمى السيدة فرح جندوبي عبيدي مكلفة بمأمورية بديوان
وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية ابتداء من  15أفريل
.2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  232لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  238لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

يسمى السيد فهمي الحوكي ،مستشار المصالح العمومية،
رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 2
أفريل .2020

يسمى السيد عامر بن الصادق عياد مكلفا بمأمورية بديوان
وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية ابتداء من  2أفريل
.2020
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بمقتضى أمر حكومي عدد  239لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  245لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

يسمى السيد برهان حميدة ،متصرف رئيس ،مكلفا بمأمورية
بديوان وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 2
أفريل .2020

تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير بصفة مكلفة
بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ،ابتداء من 16
مارس .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  240لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  246لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

يسمى السيد محمد حافظ الشريف ،متصرف عام للداخلية،
رئيسا لديوان وزير البيئة ابتداء من  16مارس .2020

يسمى السيد صﻼح الدين الفضﻼوي ،متفقد مركزي للمصالح
المالية ،رئيسا لديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 4
مارس .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  241لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد محمد حافظ الشريف ،متصرف عام للداخلية،
مكلفا بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من  16مارس .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  242لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد رياض شود رئيسا لديوان وزير التكوين المهني
والتشغيل ابتداء من  16مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  243لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد رياض شود مكلفا بمأمورية بديوان وزير
التكوين المهني والتشغيل ابتداء من  16مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  244لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير بصفة رئيس
ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ،ابتداء من  16مارس
.2020
صفحــة 1054

بمقتضى أمر حكومي عدد  247لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد صﻼح الدين الفضﻼوي ،متفقد مركزي للمصالح
المالية ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة
ابتداء من  4مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  248لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد محمد الهادي بولعابة مكلفا بمأمورية لتسيير
مكتب اﻹعﻼم واﻻتصال بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة
ابتداء من  4مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  249لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد فتحي بيار مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون
الشباب والرياضة ابتداء من  2مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  250لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يسمى السيد عبد المنعم الشعافي ،مستشار للمصالح
العمومية ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة
ابتداء من  9مارس .2020
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بمقتضى أمر حكومي عدد  251لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يكلّف السيد هشام عيسى ،أستاذ أول مميز درجة استثنائية
للشباب والطفولة ،بمهام مدير عام الشباب بوزارة شؤون الشباب
والرياضة ابتداء من  9مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  252لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
يكلّف السيد المنصف شلغاف ،أستاذ أول مميز درجة
استثنائية تربية بدنية ،بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة
والتربية البدنية ببن عروس بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء
من  9مارس .2020
عمﻼ بأحكام الفصل  3من اﻷمر عدد  2062لسنة 2008
المؤرخ في  2جوان  ،2008تسند للمعني باﻷمر خطة مدير عام
إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  253لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد محمد بن يادم ،عميد أمن وطني ،بصفة
مكلف بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من
 1ماي .2020
نسخة مطابقة  :الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

بمقتضى أمر حكومي عدد  254لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد الحفصي بضيوفي ،أستاذ محاضر ،بصفة
مكلف بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من
 1أفريل .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  255لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

تنهى تسمية السيدة بثينة الحاجي بصفة مكلفة بمأمورية
بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من  1ماي
.2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  256لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020

تنهى تسمية السيد مصطفى المزغني بصفة مكلف بمأمورية
بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من  1أفريل
.2020
ت د و ب )د( 0330 9061 :

تعريف اﻹمضاء  :رئيس البلدية
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