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 رسالت مفتوحت

 مه المجتمع المذوي إلى

لياس الفخفاخإالسيذ  الحكومت،السيذ رئيس   
 
 
 
 

 COVID-19وباء دعوة مستعجلت العتماد سياست وسويت لمقاومت  الموضوع:

 

 ، ٔثؼذرحٛخ طٛجخ 

 -COVIDانجًبػٙ الػزًبد سٛبسخ َسٕٚخ نًمبٔيخ ٔثبء  ػهٗ انجٛبٌٚششفُب أٌ َطهؼكى 

 جًؼٛبد َسٕٚخ رَٕسٛخٔلذ أيضذ ػهّٛ  (،FARانز٘ أَشأِ انزحبنف انُسٕ٘ يٍ أجم انحمٕق ) ،19

انُسبئٛخ ٔانًُظًبد ػهٗ يسزٕٖ انؼبنى.   ٔانُشطبء ٔانشجكبديٍ انُبشطبد  1110 حٕانٙإنٗ جبَت 

طشف انًجزًؼبد انًًٓشخ فٙ  ٔكزنك يٍَسبئٛخ يٍ جُٕة انؼبنى  لجم لٛبداد انفكشح يٍ ٔلذ جبءد

 COVID-19ٔثبء  نًؼبنجخ آثبسإنٗ اػزًبد سٛبسخ َسٕٚخ انجٛبٌ   ٔٚٓذف ْزاشًبل انكشح األسضٛخ.  

ٔااللزصبدٚخ ثبأليٍ انغزائٙ ٔانشػبٚخ انصحٛخ ٔانزؼهٛى ٔػذو انًسبٔاح االجزًبػٛخ  يب ٚزؼهكفٙ كم 

 ػهٗ انُسبء ... انًسهظ ٔانؼُف

 بالبيان:يلي أهم التوصياث التي جاءث وفيما 

أخز احزٛبجبد األشخبص انزٍٚ ْى/ٍْ فٙ ٔضؼٛبد ْشخ ثؼٍٛ االػزجبس ٔٔضغ انحكٕيخ نٓى / -1

اإلػبلخ  /رٔاداألشخبص رٔ٘ٔضًٍ أْى أٔنٕٚبرٓب ثًب فٙ رنك انُسبء ٔاألطفبل ٔكجبس انسٍ 

فٙ األٔسبط  /رؼشٍٔاألشخبص انزٍٚ ٚؼٛشٌٕ صحٛخ،يشبكم  /رؼبٍَٛٔاألشخبص انزٍٚ ٚؼبٌَٕ

 إٕٚاء،يؤسسبد أٔ يشاكض  ٔاألشخبص انًٕدػٍٛ/ انًٕدػبد فٙ انًششداد،دٍٚ/ٔانًشش انشٚفٛخ،

األشخبص انًزٕاجذٍٚ ٔ ٔػذًٚٙ / ػذًٚبد انجُسٛخ  انًٓبجشاد،ٔانًٓبجشٍٚ/  انالجئبد،ٔانالجئٍٛ/ 

 ..عٛىانًانحشة ٔ كزنك يجزًغ يُبطك  ٔانًزٕاجذاد فٙ

َسبء ٔ سجبل ٔ كم األشخبص  يٍ نكم انفئبد انٓشخ   صيٍٛٔانًبنٙ ااّل رمذٚى انذػى االجزًبػٙ  -2

 بدإلػبل /حبيالدحبيهٍٛأٔ   ًسُبدان/ًسٍُٛانٔ يٕاسد سصلٓى /ٍْ  /فمذٌانزٍٚ فمذٔا

ٔرسٓٛم /ٍْ األسبسٛخ حبجٛبرٓىانؼًم خالل ْزِ انفزشح نزًكُٛٓى/ٍْ يٍ رأيٍٛ  ػٍ  /ػبطالدٔػبطهٍٛ

 خالل ْزِ انفزشح انصؼجخ./ٍْ انًبنٛخ ثبنزضايبرٓىٔفبئٓى/ٍْ  إجشاءاد

 انُسبءرسزطٛغ  ال ٔانفمٛشح ٔانزٙ ٔانجٓبد انشٚفٛخضشٔسح رٕفٛش األيٍ انغزائٙ فٙ كم انًُبطك  -3

رًهكٍ فٛٓب انمذسح انششائٛخ  ٔانزٙ الرٕجذ األسٕاق انشئٛسٛخ  انًذٌ أٍٚيشاكض  فٛٓب إنٗانٕصٕل 

انزٕصٚغ  ٔرٕسٛغ َطبقانغٛش لبثهخ نهزهف  يُٓبٔخبصخ خالل رمذٚى اإلػبَبد انغزائٛخ  ٔرنك يٍانالصيخ 

 انحبنٛخ.نٛشًم انفئبد انزٙ رصجح أكثش ػشضخ نهخطش ثسجت انظشٔف 



 

 

ٓزِ ث انصشف انصحٙ ٔانجؼٛذح ٔيؼبنجخ يشبكمانًُبطك انشٚفٛخ  انًٛبِ فٙانُسبء إنٗ  رأيٍٛ ٔصٕل -4

 انًُبطك.

 انزهًٛزاد َظشا/  نهزاليٛز/ انطالة ٔ  يشاجؼخ نهطبنجبد انزؼهًٛٛخ نجشايجإػذاد انًؤسسبد -5

يٍ خالل ٔإسسبءْب فٙ ػًهٛخ رمذًٚٓب  ٔرششٚك األٔنٛبء/ٍْ ػٍ انذساسخ فٙ ْزِ انفزشح  الَمطبػٓى

 ٔ رضًٍ ركبفؤ انفشص. ركٌٕ يزبحخ نهجًٛغ ػهٗ حذ انسٕاءٔسبئم 

 األصيخ.ٔ رسٓٛم إجشاءاد ػًهّ خالل ْزِ انًجزًغ انًذَٙ دٔس  دػى ٔ رثًٍٛ  -6

ثسٛطخ  ثهغخ بدإلػبل /حبيالدحبيهٍٛأٔ   ًسُبدان/ًسٍُٛان يٍ انًجزًغإربحخ انًؼهٕيبد نكم فئبد  7-

كبفخ  ٔرٕفٛشْب ػهَٗٔششْب يٍ خالل إطالق حًالد رٕػٕٚخ رأخز ثؼٍٛ االػزجبس حبجٛبرٓى / ٍْ 

 ًسًٕػخ.انٔ  ًشئٛخان ٔسبئم انزٕاصم 

 

ٔيخًٛبد  انٕثبء فٙ انسجٌٕػهٗ يشاػبح حمٕق اإلَسبٌ نهحذ يٍ اَزشبس  رؼهًٛبد لبئًخإسسبء  8-

 انؼذٖٔ.َظشا نكَٕٓب رجؼم يٍ األشخبص أكثش ػشضخ نخطش  /انالجئبدانالجئٍٛ

 

انُسبء فٙ انخطٕط األيبيٛخ نهمطبع انصحٙ ٔ  ظم رٕاجذٔجت ػهٗ األطشاف انًزذّخهخ، فٙ  9-

نهُسبء  ػجبء انًُضنٛخ انًهمبحرضاٚذ األ  ٪ 00ٔانمطبػٍٛ  االجزًبػٙ حٛث ثهغذ َسجخ انؼبيالد ثٓزٍٚ

 انُسبء يٍرضبػف َسجخ انؼُف انًُضنٙ انًسهظ ػهٗ ٔ   يًب لذ ٚؤثش ػهٗ صحزٍٓ انجسذٚخ ٔ انُفسٛخ

 : COVID-19جبئحخ ػهٗ  االسزثُبئٛخ انًزٕنذحانظشٔف  ششكبئٍٓ جّشاءلجم 

 

  ٙٔانًٕظفبد انًٕجٕدٍٚ/انصحٛخ ٔجًٛغ انًٕظفٍٛ  ٔيمذيبد انخذيبدضًبٌ رهمٙ يمذي 

انًؼذاد يٍ  /ٍْ انخبصخ رهجٛخ احزٛبجبرٓىٔانخطٕط األيبيٛخ انزذسٚت انكبفٙ  انًٕجٕداد فٙ

 . نزنك ٕلبئٛخ انالصيخانٔ انٕسبئم 

  حصٕل انُسبء ػهٗ خذيبد انصحخ  ضًبٌنراد جٕدح رٕفٛش خذيبد انشػبٚخ انصحٛخ

ٔ  ٔسبئم يُغ انحًم ٔاإلجٓبض اٜيٍ انٕلذ انًُبست يثم انالصيخ فٙانجُسٛخ ٔاإلَجبثٛخ 

 ..عٛىيجزًغ انًرنك  ثًب فٙ انجًٛغ ثذٌٔ رًٛٛض ثٍٛ ا

  ٔانُفسٍٛٛرذسٚت انطبلى انطجٙ ٔاألخصبئٍٛٛ/ األخصبئٛبد االجزًبػٍٛٛ/ االجزًبػٛبد /

انًُضنٙ ٔرٕفٛش انًٕاسد ٔانخذيبد انًُبسجخ  ٔػاليبد انؼُفانُفسٛبد نهزؼشف ػهٗ آثبس 

 .ٔسػبٚزٍٓ ٔرٕجٍٛٓٓنٓى/ٍْ حزٗ ٚزًكُٕا/ ٚزًّكٍ يٍ اسزمجبل انضحبٚب 

 انؼُف ٔإٕٚائٍٓ/ْى فٙ ظشٔف صحٛخ  ٔاألطفبل ضحبٚبانًشاكض انالصيخ نهزؼٓذ ثبنُسبء  رٕفٛش

 آيُخ.



 

 

 ٌػبيالد ثبنًحالد  ٔثبنًصبَغ ػبيالد  سٚفٛبد ٔيٍ َسبء حمٕق انُسبء انؼبيالد  ضًب

 آيُخ خالل فزشح انحجش انصحٙ.ٔ  ظشٔف طٛجخيٍ انؼًم فٙ  ٔرًكٍُٛٓانغزائٛخ 

 يجبثٓخ األصيخ نجبٌ  صهت دانمشاساأخز  فٙ انُٕع االجزًبػٙ فٙ خجشاء/ انخجٛشادرششٚك ان

 حمٕلٍٓ .ن يشاػٛخ نحبجٛبد انُسبء ٔ داػًخ يمبسثخ َسٕٚخ  اػزًبديًب سٛضًٍ  انصحٛخ 

 

 شبيهخ نًمبٔيخرؼزًذ ػهٗ ٔجّ انسشػخ سٛبسخ َسٕٚخ  انًٕلشح أٌَشجٕ يٍ حكٕيزكى  انسٛبق،ٔفٙ ْزا 

يجذأ انًسبٔاح  ٔخبصخ يُٓباالَسبٌ  ٔيجبدئ حمٕقنهًؼبٚٛش انذٔنٛخ  رنك ٔفمبٔ COVID-19  ٔثبء

 انًجزًغ. ٔانشجبل ٔكبفخ فئبدثٍٛ انُسبء  ٔػذو انزًٛٛض ٔركبفؤ انفشص

 

 ثاإلمضاءا

محفوظ درة  

 حفيظة شمير

 سعاد التريكي

 بشرى بلحاج حميدة

  منية لاري

 الجمعيات والمنظمات 

 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

 جمعية تفعيل الحك في االختالف

 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

 جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

 جمعية إبصار

الباحثين بتونسجمعية طلبة الطب   

 أصوات نساء

 



 

  جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز 

فرع تونس -الجمعية التونسية لمماومة األمراض المنمولة جنسيا  

 الجمعية التونسية للولاية اإليجابية

 الجمعية التونسية للصحة االنجابية

 جمعية صوت حواء

  مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر

  المركز الّدولي للتنمية المحليّة والحكم الّرشيد

 جًؼٛخ ديج

 داَش رَٕس

 انشجكخ  األٔسٔيزٕسطٛخ  نهحمٕق

 جمعية رؤية حرة 

 المنتدى التونسي للحموق االلتصادية واالجتماعية تونس

  جمعية توحيدة بن الشيخ

 موجودين

 جمعية رابطة الناخبات التونسيات

حموق اإلنسانالرابطة التونسية للدفاع عن   

 المنظمة التونسية للدفاع عن حموق األشخاص ذوي اإلعالة

مكتب تونس-منظمة أوكسفام   

 ال سالم بدون عدالة

 

 


