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قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإنهاء 
  .العمل باإلجراءات االستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب

  إن مجلس نواب الشعب،

 2020 مارس 26بعد االطالع على قرار جلسته العامة بتاريخ 

  المتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب،

  ،2020 جوان 2 بتاريخ ةمه العامداولة جلستوبعد 

  :قرر ما يلي

جلس نواب الشعب إنهاء ررت الجلسة العامة لموحيد ـ قفصل 

 2020 مارس 26جراءات االستثنائية المقررة بتاريخ العمل باإل

ه أزمة فيروس كورونا فاعال مع متطلبات الوضع الذي فرضتت

COVID-19 2020 جوان 4، وذلك ابتداء من يوم.  

  .2020 جوان 2باردو في 
  

 

  رئيس مجلس نواب الشعب
 راشد خريجي الغنوشي

  

   

 

  

  جوان1مؤرخ في  2020لسنة  55 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

 مكلفة بمأمورية لدى الهيئة مياء بن عمارةتسمى السيدة ل
  .العليا للرقابة اإلدارية والمالية

  

 جوان 1مؤرخ في  2020لسنة  56 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

 بمأمورية لدى الهيئة العليا ايسمى السيد محمود شعيب مكلف

  .للرقابة اإلدارية والمالية

  جوان1مؤرخ في  2020لسنة  57 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

تسمى السيدة نجالء السافي مكلفة بمأمورية لدى الهيئة العليا 

 .للرقابة اإلدارية والمالية

 

  

 

  

 يتعلق 2020 جوان 6  مؤرخ في قرار من رئيس الحكومة
 لسنة 153 من األمر الحكومي عدد 12بتطبيق أحكام الفصل 

 المتعلق بأحكام استثنائية 2020 مارس 17 المؤرخ في 2020
لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

ت والمؤسسات والمنشآت يئاذات الصبغة اإلدارية واله
  .العمومية

  إن رئيــس الحكومـــة،

ر الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة وزيباقتراح من 

  ،العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

  طالع على الدستـــور،بعــد اال

     المؤرخ في2018 لسنة 47 عدد  األساسيوعلــى القانــون

الدستورية  تئاالهيباألحكام المشتركة بين  المتعّلق 2018 أوت 7

  المستقلة،

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلــى القانــون عدد 

 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

  ،ميع النصوص التي نقحته أو تممتهاإلدارية، وعلى ج

 ماي 31 المؤرخ في 1967 لسنة 20على القانون عدد و

ي العام للعسكريين وعلى المتعلق بضبط القانون األساس 1967

  ،جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 70على القانون عدد و

المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن  1982

  ،جميع النصوص التي نقحته أو تممتهالداخلي وعلى 




