أمر رئاسي عدد  58لسنة  2020مؤرخ في  8جوان 2020
يتعلق بإنهاء العمل باﻷمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجوﻻن
وتنظيم التجمعات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻹطﻼع على الدستور ،وخاصة الفصل  80منه،
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،
وبعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ ينهى العمل باﻷمرين الرئاسيين عدد  24لسنة
 2020وعدد  28لسنة  2020المشار إليهما أعﻼه ،ابتداء من 8
جوان .2020
الفصـل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  8جوان .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في
 26ماي .2020
يكلف السيد المنصف الخميري ،نقيب ،بمهام رئيس مصلحة
إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.

أمر حكومي عدد  354لسنة  2020مؤرخ في  6جوان 2020
يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية
في شكلها اﻻلكتروني.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
عــدد 52

وعلى القانون اﻷساسي عدد  22لسنة  2016المؤرخ في 24
مارس  2016المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  15لسنة  2019المؤرخ في 13
فيفري  2019المتعلق بالقانون اﻷساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد  46لسنة  1965المؤرخ في  31ديسمبر
 1965المتعلق بقانون المالية لسنة  1966وخاصة الفصل 26
منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى القانون عدد  64لسنة  1993المؤرخ في  5جويلية
 1993المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وبنفاذها،
وعلى القانون عدد  83لسنة  2000المؤرخ في  9أوت
 2000المتعلق بالمبادﻻت والتجارة اﻹلكترونية،
وعلى القانون عدد  5لسنة  2004المؤرخ في  3فيفري
 2004المتعلق بالسﻼمة المعلوماتية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  1لسنة  2020المؤرخ في
 14أفريل  2020المتعلق بالنشرية اﻻلكترونية للرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية،
وخاصة الفصل  3منه،
وعلى اﻷمر عدد  400لسنة  1969المؤرخ في  7نوفمبر
 1969المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير اﻷول،
وعلى اﻷمر عدد  1685لسنة  2000المؤرخ في  17جويلية
 2000المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي وأساليب تسيير
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر عدد  3050لسنة  2006المؤرخ في  20نوفمبر ،2006
وعلى اﻷمر عدد  2197لسنة  2002المؤرخ في  7أكتوبر
 2002المتعلق بكيفية ممارسة اﻹشراف على المنشآت العمومية
وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اﻻلتزامات
الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر الحكومي
عدد  510لسنة  2016المؤرخ في  13أفريل ،2016
وعلى اﻷمر عدد  1250لسنة  2004المؤرخ في  25ماي
 2004المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل
الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسﻼمة المعلوماتية والمعايير
المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق
التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،
وعلى اﻷمر عدد  2265لسنة  2004المؤرخ في  27سبتمبر
 2004المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي ﻻ تكتسي
صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالنصوص
الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  2560لسنة  2007المؤرخ في 23
أكتوبر ،2007
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