
 

              تونس في 7 أفريل 2020
 

 رسالة مفتوحة

 من المجتمع المدني إلى

لياس الفخفاخإالسيد  الحكومة،السيد رئيس   
 
 
 
 

 COVID-19وباء دعوة مستعجلة العتماد سياسة نسوية لمقاومة  الموضوع:

 

 ، وبعدتحية طيبة 

 -COVIDالجماعي العتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء  على البيانيشرفنا أن نطلعكم 

 جمعيات نسوية تونسيةوقد أمضت عليه  (،FARالذي أنشأه التحالف النسوي من أجل الحقوق ) ،19

النسائية والمنظمات على مستوى العالم.   والنشطاء والشبكاتمن الناشطات  1160 حواليإلى جانب 

طرف المجتمعات المهمشة في  وكذلك مننسائية من جنوب العالم  قبل قيادات الفكرة من وقد جاءت

 COVID-19وباء  لمعالجة آثارإلى اعتماد سياسة نسوية البيان   ويهدف هذاشمال الكرة األرضية.  

واالقتصادية باألمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وعدم المساواة االجتماعية  ما يتعلقفي كل 

 على النساء ... المسلط والعنف

 بالبيان:يلي أهم التوصيات التي جاءت وفيما 

أخذ احتياجات األشخاص الذين هم/هن في وضعيات هشة بعين االعتبار ووضع الحكومة لهم / -1

اإلعاقة  ذوات/األشخاص ذويوضمن أهم أولوياتها بما في ذلك النساء واألطفال وكبار السن 

في األوساط  تعشن/واألشخاص الذين يعيشون صحية،مشاكل  تعانين/واألشخاص الذين يعانون

 إيواء،مؤسسات أو مراكز  واألشخاص المودعين/ المودعات في المشردات،والمشردين/ الريفية،

األشخاص المتواجدين و وعديمي / عديمات الجنسية  المهاجرات،والمهاجرين/  الالجئات،والالجئين/ 

 ..عيمالمالحرب و كذلك مجتمع مناطق  والمتواجدات في

نساء و رجال و كل األشخاص  من لكل الفئات الهشة   زمينوالمالي ااّل تقديم الدعم االجتماعي  -2

 اتإلعاق حامالت/حاملينأو   مسناتال/مسنينالو موارد رزقهم /هن  فقدن/الذين فقدوا

وتسهيل هن األساسية /حاجياتهمالعمل خالل هذه الفترة لتمكينهم/هن من تأمين  عن  عاطالت/وعاطلين

 هن المالية خالل هذه الفترة الصعبة./بالتزاماتهموفائهم/هن  إجراءات

 النساءتستطيع  ال والفقيرة والتي والجهات الريفيةضرورة توفير األمن الغذائي في كل المناطق  -3

تملكن فيها القدرة الشرائية  والتي التوجد األسواق الرئيسية  المدن أينمراكز  فيها إلىالوصول 

التوزيع  وتوسيع نطاقالغير قابلة للتلف  وخاصة منهاخالل تقديم اإلعانات الغذائية  وذلك منالالزمة 

 الحالية.ليشمل الفئات التي تصبح أكثر عرضة للخطر بسبب الظروف 



 

 

هذه ب الصرف الصحي والبعيدة ومعالجة مشاكلالمناطق الريفية  لمياه فياالنساء إلى  تأمين وصول -4

 المناطق.

 التلميذات نظرا / للتالميذ/ الطالب و  مراجعة للطالبات التعليمية لبرامجإعداد المؤسسات -5

من خالل وإرساءها في عملية تقديمها  وتشريك األولياء/هن عن الدراسة في هذه الفترة  النقطاعهم

 و تضمن تكافؤ الفرص. تكون متاحة للجميع على حد السواءوسائل 

 و تسهيل إجراءات عمله خالل هذه األزمة.المجتمع المدني دور  دعم و تثمين  -6

بسيطة  بلغة اتإلعاق حامالت/حاملينأو   مسناتال/مسنينال من المجتمعإتاحة المعلومات لكل فئات  7-

كافة  وتوفيرها علىونشرها من خالل إطالق حمالت توعوية تأخذ بعين االعتبار حاجياتهم / هن 

 مسموعة.الو  مرئيةال وسائل التواصل 

 

ومخيمات  الوباء في السجونعلى مراعاة حقوق اإلنسان للحد من انتشار  تعليمات قائمةإرساء  8-

 العدوى.نظرا لكونها تجعل من األشخاص أكثر عرضة لخطر  الالجئات/الالجئين

 

النساء في الخطوط األمامية للقطاع الصحي و  ظل تواجدوجب على األطراف المتدّخلة، في  9-

للنساء  عباء المنزلية الملقاةتزايد األ  ٪ و70القطاعين االجتماعي حيث بلغت نسبة العامالت بهذين 

 النساء منتضاعف نسبة العنف المنزلي المسلط على و   مما قد يؤثر على صحتهن الجسدية و النفسية

 : COVID-19جائحة على  االستثنائية المتولدةالظروف  شركائهن جّراءقبل 

 

 والموظفات الموجودين/الصحية وجميع الموظفين  ومقدمات الخدماتضمان تلقي مقدمي  ✓

المعدات من  /هن الخاصة تلبية احتياجاتهموالخطوط األمامية التدريب الكافي  الموجودات في

 . لذلك وقائية الالزمةالو الوسائل 

حصول النساء على خدمات الصحة  ضمانلذات جودة توفير خدمات الرعاية الصحية  ✓

و  وسائل منع الحمل واإلجهاض اآلمن الوقت المناسب مثل الالزمة فيالجنسية واإلنجابية 

 ..عيممجتمع المذلك  بما في الجميع بدون تمييز بين ا

 /والنفسيينتدريب الطاقم الطبي واألخصائيين/ األخصائيات االجتماعيين/ االجتماعيات  ✓

المنزلي وتوفير الموارد والخدمات المناسبة  وعالمات العنفالنفسيات للتعرف على آثار 

 .ورعايتهن وتوجيههنلهم/هن حتى يتمكنوا/ يتمّكن من استقبال الضحايا 

العنف وإيوائهن/هم في ظروف صحية  واألطفال ضحاياالمراكز الالزمة للتعهد بالنساء  توفير ✓

 آمنة.



 

 

عامالت بالمحالت  بالمصانع وعامالت  ريفيات ومن نساء حقوق النساء العامالت  ضمان ✓

 آمنة خالل فترة الحجر الصحي.و  ظروف طيبةمن العمل في  وتمكينهنالغذائية 

مجابهة األزمة لجان  صلب تالقراراأخذ  في النوع االجتماعي في خبراء/ الخبيراتتشريك ال ✓

 حقوقهن .ل مراعية لحاجيات النساء و داعمة مقاربة نسوية  اعتمادمما سيضمن  الصحية 

 

 شاملة لمقاومةتعتمد على وجه السرعة سياسة نسوية  الموقرة أننرجو من حكومتكم  السياق،وفي هذا 

مبدأ المساواة  وخاصة منهااالنسان  ومبادئ حقوقللمعايير الدولية  ذلك وفقاو COVID-19  وباء

 المجتمع. والرجال وكافة فئاتبين النساء  وعدم التمييز وتكافؤ الفرص

 

 تاإلمضاءا

 درة محفوظ

 حفيظة شقير

 سعاد التريكي

 بشرى بلحاج حميدة

  منية قاري

 الجمعيات والمنظمات 

 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

 جمعية تفعيل الحق في االختالف

 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المرأة والمواطنة بالكافجمعية   

 جمعية إبصار

 جمعية طلبة الطب الباحثين بتونس

 أصوات نساء

 جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز 



 

فرع تونس -الجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة جنسيا  

 الجمعية التونسية للوقاية اإليجابية

 الجمعية التونسية للصحة االنجابية

حواءجمعية صوت   

  مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر

  المركز الّدولي للتنمية المحليّة والحكم الّرشيد

 جمعية دمج

 دانر تونس

 الشبكة  األورومتوسطية  للحقوق

 جمعية رؤية حرة 

 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية تونس

  جمعية توحيدة بن الشيخ

للمساواةمبادرة موجودين   

 جمعية رابطة الناخبات التونسيات

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

مكتب تونس-منظمة أوكسفام   

 ال سالم بدون عدالة

 أطباء العالم تونس

الديمقراطي وحقوق االنسان )دعم(مركز دعم التحول   

ريحانة للنساء بجندوبةجمعية   

 جمعية نشاز



 

 جمعية مواطنات


