
اإلطار العام للحملة
اثبتــت جائحــة كورونــا قرابــة عــر ســنوات بعــد الثــورة عمــق الفــوارق االجتامعيــة واملناطقيــة يف تونــس يف الحــق يف الولــوج إىل الصحــة 
العموميــة واســتمرار تــردي خدمــات املؤسســات االستشــفائية يف األحيــاء الشــعبية واملناطــق الداخليــة، التــي بــدت عاجــزة عــن مواجهــة 
ــس العاصمــة.  ــرا يف تون ــل 189 رسي ــة ألرسة إنعــاش مقاب ــات الداخلي ــد الوالي ــار عدي ــك افتق ــال عــى ذل ــرز مث ــة. وكان أب ــة الصحي األزم
عــاوة عــى االضطــراب الكبــر الــذي ســببته االزمــة عــى مســتوى تقديــم الخدمــات للمصابــن باألمــراض املزمنــة ونفــاذ األدويــة يف عديــد 

املستشــفيات ومراكــز الصحــة االساســية.

اهــراء املرافــق العموميــة الصحيــة وتــدين خدماتهــا هــو نتــاج ســنوات مــن سياســات التقشــف التــي عمقــت الامســاواة املناطقيــة يف 
الحــق يف الحيــاة كــام تثبتــه مــؤرشات عديــدة عــى غــرار نســبة وفيــات الرضــع، التــي تبلــغ أعــى مســتوى يف الوســط الغــريب. إىل جانــب 
فــوارق قياســية عــى املســتوى الوطنــي بــن الوســطن الحــري )11 وفــاة لــكل ألــف مولــود( والريفــي )19 وفــاة لــكل ألــف مولــود(. كــام 
أيضــا مــؤرش أمــل الحيــاة عنــد الــوالدة الــذي يبلــغ 77 عامــا يف تونــس مقابــل 70 عامــا يف واليتــي القرصيــن وتطاويــن، باإلضافــة إىل عــودة 
وبائيــة كبــرة ألمــراض معديــة خطــرة بعــد تراجعهــا الكبــر يف عقــود خلــت، مثــل الحمــى التيفيــة يف تطاويــن وقبــي ومدنــن، والتهــاب 
الكبــد الفــرويس »أ« يف قابــس حاليــا وكذلــك عديــد الجهــات يف الســنوات املاضيــة ومــن بينهــا القرصيــن نتيجــة عــدم توفــر املــاء الصالــح 
للــراب وانعــدام الــرصف الصحــي. كــام شــهدت بادنــا يف الســنة املاضيــة انتشــارا وبائيــا واســعا ملــرض الحصبــة بعــد أن وقــع التبشــر 
بقــرب القضــاء عليــه نهائيــا، مــام أودى بحيــاة مــا ال يقــل عــن 39 مواطنــا مــن مختلــف األعــامر وكانــت واليــة القرصيــن أكــر الواليــات 

تــررا.     

ــدين يف شــعورهم  ــات مــام أدى إىل ت ــن واملواطن ــق للمواطن ــة يف املناطــق املهمشــة مصــدر قل شــكل انحــدار مســتوى الخدمــات الصحي
باألمــان كــام بينتــه الدراســات امليدانيــة التــي انجزتهــا منظمــة إنرناشــونال ألــرت يف واليــات القرصيــن ومدنــن وتطاويــن. ففــي هــذه 
الواليــة األخــرة التــي تحتــل أكــر مســاحة يف البــاد أظهــر التشــخيص املواطنــي الــذي أرشفــت عليــه انرناشــونال الــرت حــول الخدمــات 
الصحيــة يف املستشــفيات واملســتوصفات العموميــة مــن وجهــة نظــر متلقــي الخدمــة ان أكــر املشــكات، تتمثــل إىل جانــب النقــص الفــادح 
لألدويــة يف مختلــف الهيــاكل الصحيــة العموميــة، يف نــدرة األطبــاء املختصــن الذيــن مــا انفــك عددهــم يزيــد يف االنحســار )مــن 12 ســنة 
2016 إىل 9 ســنة 2018( مبــا يف ذلــك املختصــون يف طــب النســاء والتوليــد مــام انجــر عنــه حــاالت وفــاة عديــدة ومــآيس متنوعــة أخــرى.

شــكل الحــق يف الصحــة منــذ الثــورة أحــد اهــم محــاور الحــراك االجتامعــي يف املناطــق الداخليــة والواليــات الحدوديــة مطالبــا بتحســن 
ــف الفســاد ودمقرطــة حوكمــة  ــة، ووق ــر طــب االختصــاص وإحــداث مستشــفيات جامعي ــا وتوف ــة وخدماته ــة العمومي ــق الصحي املراف

القطــاع بتريــك املســتفيدين مــن خدماتــه. 

وقد نّص دستور 2014 رصاحة عى حق الجميع يف الولوج للصحة من خال الفصل 38 الذي يقول:  

»الصحــة حــق لــكل إنســان. تضمــن الدولــة الوقايــة والرعايــة الصحيــة لــكل مواطــن، وتوفــر اإلمكانيــات الرورية لضــامن الســامة وجودة 
الخدمــات الصحيــة. تضمــن الدولــة العــاج املجــاين لفاقــدي الســند، ولــذوي الدخــل املحــدود. وتضمــن الحــق يف التغطيــة االجتامعيــة 

طبــق مــا ينظمــه القانــون«. 

 بيــد ان هــذا الحــق الدســتوري مل تســتتبعه سياســات تضمــن تفعيلــه عــى ارض الواقــع. ال بــل شــهدت ميزانيــة وزارة الصحــة تراجعــا بعــد 
الثــورة، عمقــت مــن تــردي الــدور الحــاميئ للدولــة.

يف هــذا اإلطــار، تطلــق إنرناشــونال ألــرت حملــة تحسيســية #الصحــة حــق دســتوري، نعــم للزيــادة يف ميزانيــة الصحــة العموميــة متتــد 
عــى مــدى ثاثــة أشــهر. 
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أهداف الحملة 
    تكريس الفصل 38 من الدستور عر سياسات عمومية ومبادرات مجتمعية تضمن الحق يف الصحة.

     دعم تريك املجتمع املدين يف الدفاع عن قطاع الصحة العمومية ليكون مرفقا عاما يضمن املساواة يف الولوج
    للعاج. 

    دمقرطة حوكمة قطاع الصحة العمومية مبا يضمن تريك املواطنات واملواطنن الذين يتلقون هذه الخدمة
    يف تقييمها وإصاح املرفق الصحي. 

أنشطة الحملة 
ومضــات تحسســية حــول تداعيــات جائحــة كورونــا عــى الحــق يف الصحــة والســامة الجســدية يف االحيــاء الشــعبية وذلك   .1
بالراكــة مــع شــبكة ســفراء دوار هيــر وشــبكة أنــا أغــر بالتضامــن تتنــاول ثــاث ظواهــر أساســية: اضطــراب خدمــات 

الصحــة العموميــة , تفــي العنــف االرسي ، ونقــص االدويــة.

حــوارات افرتاضيــة حــول الصحــة العموميــة عــر تنظيــم ثــاث مقاهــي افراضيــة حــول وضــع خدمــات الصحــة العموميــة   .2
يف الواليــات الحدوديــة واالحيــاء الشــعبية يشــارك فيهــا ممثلــون عــن اإلدارات الجهويــة للصحــة، أطبــاء ومديري مستشــفيات 

محليــة أو جهويــة باإلضافــة إىل نشــطاء مــن املجتمــع املــدين طيلــة شــهر جويليــة وذلــك حســب الجــدول الزمنــي التــايل:

          القرصين: يوم الجمعة 3 جويلية 2020 عى الساعة الثالثة بعد الزوال.  

    التضامن ودوار هيرش: 10 جويلية 2020 الساعة الحادية عرة صباحا.  

    تطاوين: الجمعة 22 جويلية عى الساعة الخامسة مساء.

          تبث املقاهي االفرتاضية مبارشة عىل الصفحة الرسمية إلنرتناشونال ألرت تونس عىل الفايسبوك

)www.facebook.com/internationalalerttunisie( ميكن التفاعل عر طرح اسئلتكم مبارشة عر الصفحة. 

تقييــم مجتمعــي للخدمــات الصحيــة املقدمة للشباب عــر اطــاق منصــة الكرورنيــة تحتــوي نتائــج تشــخيص الخدمــات   .3
الصحيــة املوجهــة للشــباب يف 43 هيــكل صحــي يف القرصيــن، 27 يف تطاويــن و18 يف دوار هيــر. 

انجاز مرشوع منوذجي ملنصة إلكرونية حينية يف قطاع الصحة العمومية سيعلن عليه يف األبان.  .4
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