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 ديسمبر 23مؤرخ في  2020لسنة  164 عدد رئاسيأمر 
  . يتعلق بتمديد حالة الطوارئ2020

  يس الجمهورية،إن رئ

   منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

 24 المؤرخ في 2020 لسنة 134وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2020نوفمبر 

  ورئيس مجلس نواب الشعب،وبعد استشارة رئيس الحكومة 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

الفصل األول ـ تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية 

 إلى 2020 ديسمبر 26أشهر ابتداء من ) 6(التونسية لمدة ستة 

  .2021 جوان 23غاية 

 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر 2الفصل 

  .ر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالرئاسي الذي ينش

  .2020 ديسمبر 23تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  
 ديسمبر 23  مؤرخ في2020لسنة  1043 عددأمر حكومي 

تعلق بضبط مشموالت الوزيرة لدى رئيس الحكومة  ي2020
المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صالحيات رئيس 

  .لحكومة إليهاا

  إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة 
  العمومية،

   منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 نوفمبر 3 المؤرخ في 1964 لسنة 44وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لإلدارة كما تم 1964

 سبتمبر 1 المؤرخ في 1986 لسنة 83نون عدد تنقيحه بالقا
  ،1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986

 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972

 2011 لسنة 2نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد 
  ،2011في  جان3المؤرخ في 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011مبر  سبت23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

   من الدستور،92

 أفريل 11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى، وعلى جميع 1970

 لسنة 1311ه وخاصة األمر عدد النصوص التي نقحته أو تممت
  ،1987 ديسمبر 5 المؤرخ في 1987

 أفريل 10 المؤرخ في 1971 لسنة 133وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة األولى،1971

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض 1975
  اء،اإلمض

 سبتمبر 23 المؤرخ في 1976 لسنة 843وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين 1976

الوزارية والمنح المخولة لهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص 
 22 المؤرخ في 2009 لسنة 2251الالحقة وآخرها األمر عدد 

  ،2009جويلية 

 نوفمبر 27 المؤرخ في 1987 لسنة 1298وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية 1987

  واإلصالح اإلداري إلى الوزارة األولى،

 أكتوبر 24 المؤرخ في 2000 لسنة 2453وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات 2000

  ا وتنظيمها،بالوزارة األولى وبضبط مشموالته




