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 جويلية 26  مؤرخ في2021 لسنة 69عـدد أمر رئاسي 
  .لق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومةع يت2021

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

 2مؤرخ في   2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  2020 سبتمبر

 6 المؤرخ في 2021 لسنة 2وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة 2021جانفي 

  الداخلية،

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 124وعلى األمــر الحكومي عدد 

                                             ّ     المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكل فة 2021فيفري 

  بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة،

  . ورئيس الحكومةوبعد استشارة رئيس مجلس نواب الشعب

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

  :2021 جويلية   25                     ي عفى ابتداء من تاريخ ـالفصل األول 

رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون : السيد هشام مشيشيـ 

  وزارة الداخلية،

  وزير الدفاع الوطني،:  البرتاجيإبراهيمالسيد ـ 

الحكومة الوزيرة لدى رئيس : السيدة حسناء بن سليمانـ 

  .المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة

يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون اإلدارية والمالية 

برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها اإلدارية 

  .والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها

ئاسي بالرائد الرسمي  ينشر هذا األمر الر ـ2الفصل 

  .للجمهورية التونسية وينفذ حاال

  .2021 جويلية 26تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 جويلية 26في  مؤرخ 2021سنة  ل70 عددأمر رئاسي 
  .يتعلق بمنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية 2021

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يمنع جوالن األشخاص والعربات بكامل تراب  ـالفصل األول

الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا 

  .2021 أوت 27 إلى غاية 2021 جويلية 26وذلك ابتداء من 

وتستثنى من هذا اإلجراء الحاالت الصحية العاجلة وأصحاب 

  .مل الليليالع

                                             يمكن تعديل مد ة منع الجوالن ببالغ يصدر عن رئاسة 

  .الجمهورية

                                           يحج ر تنقل األشخاص والعربات بين المدن خارج  ـ2الفصل 

أوقات منع الجوالن، المنصوص عليها بالفصل األول من هذا األمر 

الرئاسي، إال لقضاء حاجياتهم األساسية أو ألسباب صحية 

  .مستعجلة

                                  جم ع يفوق ثالثة أشخاص بالطريق العام كما يمنع كل ت

خالل المدة المذكورة بالفقرة األولى من هذا . وبالساحات العامة

  .الفصل

 تضبط الحاجيات األساسية المنصوص عليها  ـ3الفصل 

 من هذا األمر الرئاسي وكذلك مقتضيات ضمان 2بالفصل 

د استمرار سير المرافق الحيوية، طبقا ألحكام األمر الحكومي عد

 المتعلق بضبط 2020 مارس 23 المؤرخ في 2020 لسنة 156

الحاجيات األساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية 

  . الحجر الصحي الشاملإجراءاتفي إطار تطبيق 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ4الفصــل 

  .للجمهورية التونسية وينفذ حاال

  .2021 جويلية 26 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




