بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  12ماي .2020
تسمى السيدة آسيا عمري ،متصرف مستشار في الوثائق
واﻷرشيف ،في رتبة متصرف رئيس في الوثائق واﻷرشيف
باﻷرشيف الوطني.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  12ماي .2020
يسمى السيد رياض الهذيلي ،متصرف مستشار ،في رتبة
متصرف رئيس بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية
باﻷرشيف الوطني.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ ينطلق احتساب أجل الشهر المنصوص عليه
بالفصل  2من مرسوم رئيس الحكومة عدد  8لسنة  2020المؤرخ
في  17أفريل  2020المشار إليه أعﻼه ابتداء من تاريخ نشر هذا
اﻷمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل  2ـ وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  15ماي .2020
اﻹمضاء المجاور

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

وزيرة العدل

ثريا الجريبي

أمر حكومي عدد  311لسنة  2020مؤرخ في  15ماي 2020
يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2من مرسوم رئيس الحكومة
عدد  8لسنة  2020المؤرخ في  17أفريل  2020المتعلق
بتعليق اﻵجال واﻹجراءات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  4ماي  2020يتعلق
بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  19لسنة  2020المؤرخ في  12أفريل
 2020المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم
لغاية مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد ،"19 -
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  8لسنة  2020المؤرخ
في  17أفريل  2020المتعلق بتعليق اﻹجراءات واﻵجال ،وخاصة
الفصل  2منه،

بـعــد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  70لسنة  1982المؤرخ في  6أوت
 1982المتعلق بضبط القانون اﻷساسي العام لقوات اﻷمن
الداخلي ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  50لسنة  2013المؤرخ في  19ديسمبر  2013في
الفصل  50منه،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  156لسنة  2020المؤرخ في 22
مارس  2020المتعلق بضبط الحاجيات اﻷساسية ومقتضيات
ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات
الحجر الصحي الشامل،

وعلى اﻷمر عدد  1160لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك اﻷمن
الوطني والشرطة الوطنية المنقح باﻷمر عدد  108لسنة 2019
المؤرخ في  2أفريل ،2019

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  208لسنة  2020المؤرخ في 2
ماي  2020المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه كما
تم تنقيحه باﻷمر الحكومي عدد  257لسنة  2020المؤرخ في 3
ماي ،2020

وعلى اﻷمر عدد  246لسنة  2007المؤرخ في  15أوت
 2007المتعلق بتنظيم هياكل قوات اﻷمن الداخلي بوزارة
الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  13لسنة  2019المؤرخ في 11
جانفي ،2019

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
صفحــة 1190
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