أمر رئاسي عدد  28لسنة  2020مؤرخ في  22مارس 2020
يتعلق بتحديد الجوﻻن والتجمعات خارج أوقات منع الجوﻻن.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة على الفصل  80منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  24لسنة  2020المؤرخ في
 18مارس  2020المتعلق بمنع الجوﻻن بكامل تراب الجمهورية،
وبعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس
الحكومة،

أمر حكومي عدد  156لسنة  2020مؤرخ في  22مارس
 2020يتعلق بضبط الحاجيات اﻷساسية ومقتضيات ضمان
استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات
الحجر الصحي الشامل.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفقرة اﻷخيرة من الفصل
 65والفقرة اﻷولى من الفصل  94منه،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل  312منها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في
 27فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  153لسنــة  2020المؤرخ في 17

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يحجر جوﻻن اﻷشخاص والعربات بكامل تراب

مارس  2020المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،

الرئاسي عدد  24لسنة  2020المشار إليه أعﻼه ،إﻻ لقضاء

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  24لسنة  2020المؤرخ في
 18مارس  2020المتعلق بمنع الجوﻻن بكامل تراب الجمهورية،

الجمهورية خارج أوقات منع الجوﻻن ،المنصوص عليها باﻷمر
حاجياتهم اﻷساسية أو ﻷسباب صحية مستعجلة.
الفصل  2ـ يمنع كل تجمع يفوق ثﻼثة أشخاص بالطريق العام
وبالساحات العامة.
الفصل  3ـ تضبط الحاجيات اﻷساسية المنصوص عليها
بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر الرئاسي وكذلك مقتضيات ضمان
استمرار سير المرافق الحيوية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل  4ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ حاﻻ.
تونس في  22مارس .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحــة 794

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  28لسنة  2020المؤرخ في
 22مارس  2020المتعلق بتحديد الجوﻻن والتجمعات خارج
أوقات منع الجوﻻن،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ خﻼل فترة تحديد الجوﻻن المنصوص عليها
باﻷمر الرئاسي عدد  28لسنة  2020المؤرخ في  22مارس 2020
المشار إليه أعﻼه ،وتطبيقا ﻹجراءات الحجر الصحي الشامل ،تضبط
الحاجيات اﻷساسية للسكان خاصة على النحو التالي:
ـ اقتناء المواد اﻷساسية واﻷدوية الضرورية،
ـ عﻼج الحاﻻت الصحية المستعجلة،
ـ إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي ﻻ يمكن تأجيلها.
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