
  1047صفحـة   2020 ماي 2 ––ئد الرسمي للجمهورية التونسية الرا  37عــدد 

 

  

 2020 ماي 2  مؤرخ في2020لسنة  208 عدد أمـر حكومي
  .الحجر الصحي الموجه علق بضبط إجراءاتيت

  إن رئيس الحكومة،

  دستور،بعد االطالع على ال

 30مؤرخ في ال 2018 لسنة 9ساسي عدد األقانون ال وعلى

  ، بتنظيم مهنة العدول المنفذينالمتعلق 2018جانفي 

 7 المؤرخ في 2018 لسنة 47وعلى القانون األساسي عدد 

 المتعلق باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية 2018أوت 

  المستقلة،

 30  المؤرخ في2019 لسنة 41وعلى القانون األساسي عدد 

   المتعلق بمحكمة المحاسبات،2019أفريل 

 9باألمر العلي المؤرخ في  وعلى المجلة الجزائية الصادرة

  وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها1913جويلية 

 2018 فيفري 6 المؤرخ في 2018 لسنة 7عدد  وآخرها القانون

   منها،312وخاصة الفصل 

 سمبري د14 المؤرخ في 1960لسنة  34القانون عدد وعلى 

  ،نيي الجبائنيالمتعلق بالموافقة على المستشار 1960

 1966 لسنة 27 وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 

 وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

 29 المؤرخ في 2016 لسنة 36وآخرها القانون عدد  أو تممتها

  ،2016أفريل 

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29القانون عدد وعلى 

 المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون 1967

  ،األساسي للقضاة

 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972

 2011 لسنة 2عدد نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي 

  ،2011 جانفي 3المؤرخ في 

  أوت3مؤرخ في ال 1973 لسنة 55عـدد وعلى القانون 

 وعلى جميع النصوص بتنظيم المهن الصيدلية المتعلق 1973

 2010 لسنة 30القانون عدد التي نقحته أو تممته وآخرها 

  ،2010 جوان 7المؤرخ في 

 ماي 22 المؤرخ في 1974 لسنة 46القانون عدد  وعلى

  ، المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري1974

كتوبر أ 21 المؤرخ في 1982 لسنة 12المرسوم عدد وعلى 

 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه 1982

كما  1982 ديسمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 58بالقانون عدد 

 جوان 9 المؤرخ في 1997 لسنة 41 بالقانون عدد تم تنقيحه

1997،  

 المتعلق بضبط النظام 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

والجماعات والمؤسسات العمومية  األساسي العام ألعوان الدولة

 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ذات الصبغة اإلدارية

 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89وآخرها المرسوم عدد 

2011،  

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 
التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة 

وآخرها القانون  وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
  ، 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69عدد 

 أوت 18 المؤرخ في 1988 لسنة 108القانون عدد وعلى 
 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء 1988

  ،المحاسبين

 أوت 7 المؤرخ في 1990 لسنة 77وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإحداث معهد الصحة والسالمة المهنية كما تم 1990

  ،1996 مارس 6 المؤرخ في 1996 لسنة 9القانون عدد تنقيحه ب

 مارس 13 المؤرخ في 1991 لسنة 21القانون عدد  وعلى
 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب األسنان وتنظيمهما 1991

 جويلية 11مؤرخ في ال 2018 لسنة 43 بالقانون كما تم إتمامه
2018،  

ي  ما23 المؤرخ في 1994 لسنة 60القانون عدد وعلى 
  ، المتعلق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد1994

 جويلية 4مؤرخ في ال 1994 لسنة 80عدد وعلى القانون 
  ، بتنظيم مهنة المترجمين المحلفينالمتعلق 1994

 فيفري 4 المؤرخ في 2002 لسنة 16القانون عدد وعلى 
  ، المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين2002

 أوت 20في مؤرخ ال 2011 لسنة 79المرسوم عدد وعلى 

  ، بتنظيم مهنة المحاماةالمتعلق 2011

 المؤرخ في 2020 لسنة 1وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 
 المتعلق بالنشرية االلكترونية للرائد الرسمي 2020 أفريل 14

 للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية،
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ي  المؤرخ ف2020 لسنة 2وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص 2020 أفريل 14

  تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،

 المؤرخ في 2020 لسنة 3وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية 2020 أفريل 14

وظرفية لمرافقة بعض األصناف من العاملين لحسابهم الخاص 

ين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر المتضرر

  ،" 19 -  كوفيد"الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا 

 المؤرخ في 2020 لسنة 4وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية 2020 أفريل 14

 من وظرفية لمرافقة المؤسسات واإلحاطة بأجرائها المتضررين

التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل 

  ،" 19 -  كوفيد"توقيا من تفشي فيروس كورونا 

 المؤرخ في 2020 لسنة 5وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 أفريل 14

   لفائدة ميزانية الدولة،2020لسنة 

 المؤرخ في 2020 لسنة 6حكومة عدد وعلى مرسوم رئيس ال

 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف 2020 أفريل 16

  ،"19 -كوفيد "من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

 المؤرخ في 2020 لسنة 7وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق باألعوان 2020 أفريل 17

وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح العموميين 

  اإلدارية،

 المؤرخ في 2020 لسنة 8وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

   المتعلق بتعليق اإلجراءات واآلجال،2020 أفريل 17

 المؤرخ في 2020 لسنة 9وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بزجر مخالفة منع الجوالن وتحديده 2020 أفريل 17

لحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة باألشخاص المصابين وا

  ،"19 -كوفيد "أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا 

 المؤرخ 2020 لسنة 10وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة 2020 أفريل 17في 

  قواعد المنافسة واألسعار،

 المؤرخ 2020 لسنة 11وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بمراجعة األداءات والمعاليم 2020 أفريل 17في 

المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخالتها للتوّقي من 

  ،"19 - كوفيد "انتشار اإلصابة بفيروس كورونا 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحك2020فيفري 

 17 المؤرخ في 2020 لسنــة 153وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة 2020مارس 

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

  والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،

 18خ في  المؤر2020 لسنة 24وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بمنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية،2020مارس 

 22 المؤرخ في 2020 لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بتحديد الجوالن والتجمعات خارج أوقات 2020مارس 

  منع الجوالن،

 22 المؤرخ في 2020 لسنة 156وعلى األمر الحكومي عدد 

ات األساسية ومقتضيات  المتعلق بضبط الحاجي2020مارس 

ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات 

  الحجر الصحي الشامل،

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

يهدف هذا األمر الحكومي إلى ضبط صيغ  ـ ولالفصل األ
الصحية وإجراءات الحجر الصحي الموجه وفق ما تقتضيه التدابير 

والحد من " 19 - كوفيد"للتوقي من انتشار فيروس كورونا 
 .تداعياته الصحية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية

إجراءات الحجر الصحي الموجه باعتماد  يتم تنفيذ ـ 2الفصل 

بداية المرحلية والتدرج في استئناف مختلف القطاعات لنشاطها 

 يتم اإلعالن عنها ببالغ وذلك وفقا لخطة وطنية 2020 ماي 4من 

 .بناء على تقييم تطور الوضع الصحي من رئاسة الحكومة

تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف النشاط  ـ 3الفصل 

الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر وينشر  من مقررب بالقطاع الخاص

  .للوزارة المعنية االلكترونيالموقع ب

مل بالنسبة تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف الع

لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

مقرر ب الصبغة اإلدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية 

 لرئاسة االلكترونيالموقع بينشر  والحوكمة ومكافحة الفساد

  .الحكومة

، العدالةيتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق  ـ 4 الفصل

ومجاالت االستئناف التدريجي للعمل الشروط المراحل و ضبط

  .بالمحاكم

ويتولى الرئيس األول للمحكمة اإلدارية، في إطار تنظيم مرفق 

 االستئنافمجاالت الشروط و المراحل وضبط اإلداري،القضاء 

  . اإلداريةبالمحكمةالتدريجي للعمل 
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ا يتولى الرئيس األول لمحكمة المحاسبات، في إطار تنظيم كم

 االستئنافومجاالت الشروط  المراحل وضبطمرفق القضاء المالي، 

  .بمحكمة المحاسبات التدريجي للعمل

 شروط وإجراءات استئناف نشاط المهن تضبط ـ  5الفصل 

من قبل الهياكل المهنية مقرر ب خاصة بنصوصالحرة المنظمة 

الراجع إليه القطاع ها يتخذ بعد التنسيق مع الوزير الممثلة ل

  .نيالمعني، ينشر بالموقع االلكتروني للهيكل المهني وللوزارة بالنظر

أحكام استثنائية مقرر ضبط ب يتولى وزير التربيةـ  6الفصل 

  .السنة الدراسية الجاريةتخص 

ضبط أحكام بمقرر  ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  . الجامعية الجاريةاستثنائية تخص السنة

أحكام  ضبط مقرر بيتولى وزير التكوين المهني والتشغيلو

 .التكوينية الجارية السنةاستثنائية تخص 

يمكن لألعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم ـ  7الفصل 

  .للغرضيسند  بناء على ترخيص

وكيفية تبليغها لتراخيص تضبط اإلجراءات المتعلقة بإسناد ا

مقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف للمعنيين ب

 .بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

مؤسسات القطاع الخاص واألشخاص يمكن ألعوان  ـ 8الفصل 

التنقل خارج العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط 

  .ة مشفوع بموافقحمقر إقامتهم بناء على تصري

يضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه 

ينشر بالموقع  بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر

  . االلكتروني للوزارة المعنية

حسب  جراءات الحجر الصحي الموجهإيتم تعديل  ـ 9الفصل 

 أحكام ويتم ذلك طبقتطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو والية 

 المؤرخ في 2020 لسنة 156  عدد من األمر الحكومي4الفصل 

  . المشار إليه أعاله2020 مارس 22

يبقى األشخاص اآلتي ذكرهم خاضعين إلجراءات ـ  10الفصل 

  :الحجر الصحي الشامل

  . سنة65 األشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم -

 15 ن أبنائهالالتي ال يتجاوز سنالنساء الحوامل واألمهات  -

  .سنة

 .األشخاص ذوي اإلعاقة -

 :األشخاص المصابون باألمراض التالية -

 مرض السكري غير المتوازن،  ٭

 أمراض تنفسية انسداديه مزمنة على غرار الربو، ٭

 األمراض القلبية، ٭

 مرض الفشل الكلوي، ٭

 مرض الفشل الكبدي، ٭

 .األمراض السرطانية ٭

 يمكن دعوة األشخاص المشار غير أنه، وبصفة استثنائية،

 إلى االلتحاق بمراكز عملهم في الحاالت القصوى التي أعالهإليهم 

 .تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد

يلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير  ـ 11الفصل 
 أماكن العمل طبقا لدليل إجراءات فيب مستلزمات الوقاية والسالمة

وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس   النشاطممارسة
  ".19 - كوفيد"كورونا 

 معهدمن قبل   دليل اإلجراءات ونشره للعموميتم إعداد

  . والسالمة المهنيةالصحة

المعنيين احترام قواعد الوقاية  يتعين على األعوان واألجراء

ة األولى من هذا بالفقردليل اإلجراءات المشار إليه  والسالمة طبق

 .الفصل

 من هذا 11الفصل  أحكامتتم مراقبة تطبيق  ـ 12 الفصل

أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة   من قبلاألمر الحكومي

  .للهياكل العمومية ذات النظر

تتخذ السلط  وفي صورة معاينة أي إخالل بهذه اإلجراءات،

تأديبية الجاري بها المعنية اإلجراءات اإلدارية أو العقوبات ال

 .العمل

تخضع مخالفة قواعد الحجر الصحي الموجه  ـ 13 الفصل

لعقوبات المنصوص عليها ولجراءات المعاينة إل العمل أماكنخارج 

 17 المؤرخ في 2020 لسنة 9بمرسوم رئيس الحكومة عدد 

 . المشار إليه أعاله2020أفريل 

 بناء يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه ـ 14الفصل 

  . من هذا األمر الحكومي2الفصل بعلى التقييم المشار إليه 

تنطبق أحكام هذا األمر الحكومي دون المساس  ـ 15الفصل 

األمر الحكومي عدد بإجراءات الحجر الصحي الشامل موضوع 

 المشار إليه 2020 مارس 22 المؤرخ في 2020 لسنة 156

 .أعاله

الرائد الرسمي هذا األمر الحكومي ب ينشر ـ 16الفصل 

  .للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

  .2020 ماي 2 تونس في
  

 

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ


