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 قاعدة البيانات 

 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس النصوص 
 

 

كورونا    بإحداث لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس  يتعلق  2021ماي    7في    من رئيس الحكومة مؤرخقرار  
 وضبط تركيبتها وطرق سير عملها " 19-"كوفيد 

 رئيس الحكومة، إن 

 بعد االطالع على الدستور،

كوفيد  "  المتعلق باعتبار اإلصابة بفيروس كورونا الجديد  2020مارس    13المؤرخ في    2020لسنة    152وعلى األمر الحكومي عدد  
بالمرفق"  19 المدرجة  السارية  األمراض  بالقانون عدد    من صنف  في    1992لسنة    71الملحق  المتعلق    1992  جويلية   27المؤرخ 

 باألمراض السارية، 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2021سبتمبر  2في  المؤرخ  2021لسنة  84وعلى األمر الرئاسي عدد 

األمراض    المتعلق بضبط قائمة   2015ديسمبر    1بإتمام القرار المؤرخ في    المتعلق  2020أوت    19وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في  
 بها. السارية التي يجب التصريح 

 : ر ما يليقر

إليها    يشار "،  19-لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد   ة لجنة وطنية تُحدث تحت إشراف رئيس الحكوم   –   الفصل األول 
 . "فيما يلي بـ "اللجنة 

والموضوعية التي   وتوفير المعطيات العلمية " 19-مقاومة فيروس كورونا "كوفيد  تتمثل مهام اللجنة في تنسيق ومتابعة برامج  –  2الفصل 
 . لقرارات ذات الصلة التي يتخذها رئيس الحكومة ا من شأنها إنارة وضمان جدوى وفاعلية

واالجتماعية المرتبطة    المتوفرة وطنيا وعالميا وتتولى دراسة الجوانب االقتصادية  تستند اللجنة في القيام بمهامها على المعطيات العلمية 
 بها.

 : نة خاصة المهام التاليةتتولى اللج

 ". 19-كوفيد" تقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا -
 . تقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح -
ومجابهة  للوقاية    وتقديم المشورة لرسم السياسات الوطنية "  19-كورونا "كوفيد   تقييم المخاطر اآلنية والمستقبلية ذات العالقة بجائحة  -

 ة. باعتماد الخصوصيات الوطني  األوضاع الصحية الناتجة عن هذه الجائحة 
 . تقدير آثار الجائحة على الوضع االقتصادي واالجتماعي -
 ". 19-الحكومة حول مقاومة فيروس كورونا "كوفيد  االقتراحات بخصوص الخطة االتصالية لرئاسة تقديم -

 . التخاذ القرارات المناسبة لى رئيس الحكومة تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها ع

 ذكرهم: تتركب اللجنة من األعضاء اآلتي   – 3الفصل 

 . العامة  ثالثة خبراء على األقل في علم األوبئة والوقاية والصحة  -
 . خبير في األمراض السارية والمنقولة -
 . بير في طب اإلنعاشخ -
 والمناعة. خبير في مجال اللقاحات   -

 . المسائل الداخلة في نطاق مشموالتها االستعانة بكفاءات وطنية أو دولية بخصوص  ويمكن للجنة

 . الحكومة  تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس تتم – 4الفصل 

يقرر رئيس    الشهر وكلما اقتضى تطور الوضع الوبائي ذلك. كما تجتمع كلما  تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على األقل في  –   5الفصل  
 . ة ذلكالحكوم

 ذلك.المعلومات واالتصال كلما اقتضى األمر  تجتمع اللجنة عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا – 6الفصل 

تطلبها    اللجنة بالبيانات والوثائق التي مد    وكل الهياكل العمومية المعنية  يتعين على المصالح المركزية والجهوية للوزارات  –  7الفصل  
 مهامها. به إنجاز والتعاون معها في كل ما يتطل

تتولى حفظ    تتولى تنظيم ومتابعة عملها وإعداد التوصيات الصادرة عنها. كما  تحدث بديوان رئيس الحكومة كتابة قارة لل جنة   –   8الفصل  
 . الملفات وتنظيم األرشيف 

 . التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية – 9الفصل 

 2021ماي  7تونس في 
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