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رقم الوثيقةMDE 30/4459/2021 :

تونس :خطة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19-يجب أن تتسم
بالعدالة والشفافية
ملخص وتوصيات أساسية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات التونسية أن تضمن حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-
 19بشكل عادل ،وأن تنشر معلومات أساسية عن سير عملية التطعيم على مستوى البالد ،بما في ذلك المعايير التي اع ُتمدت
لتحديد الفئات ذات األولوية.
ُ
وكانت تونس قد تضررت تضرراً شديداً بسبب وباء فيروس كوفيد ،19-حيث أبلغ عن أكثر من  16ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء ،مما
يجعلها واحد ًة من أعلى الدول في إفريقيا من حيث عدد الوفيات الرسمية بسبب اإلصابة بفيروس كوفيد 1.19-وفي الوقت الحالي،
ُيعد معدل الوفيات اليومية المؤكدة في تونس لكل مليون شخص ثاني أعلى معدل في العالم بعد ناميبيا .وتواجه تونس حالياً الموجة
الرابعة من وباء فيروس كوفيد ،19-التي تتسم بتزايد يبعث على القلق البالغ في معدالت اإلصابة اليومية ،حيث زادت عن  669حالة
لكل مليون شخص ،وهذا المعدل هو الرابع األعلى في العالم بعد قبرس ،وسيشيل وفيجي .وفي  19جوان/حزيران ،أعادت الحكومة
التونسية فرض إغالق كامل صارم في عدة واليات ،بينما ُفرض إغالق جزئي على العاصمة تونس ومدن أخرى الحقاً 2.وذكرت وزارة
الصحة أن الحاالت في المستشفيات العامة تفوق طاقتها القصوى ،بينما بلغ معدل اإلشغال في وحدات العناية المركزة مستوى
3
قياسيا وهو  91,8بالمئة من طاقتها.
ووسط التفشي السريع لإلصابات وعدد الوفيات المسجلة ،لم يتم بعد تطعيم الغالبية العظمى من سكان تونس باللقاحات المضادة
لفيروس كوفيد ،19-و ُيترك األشخاص األكثر ُعرضة لإلصابة بالفيروس دون حماية .فبحلول  13جويلية/تموز  ،2021بلغ عدد جرعات
اللقاحات التي ُقدمت  2,225,629جرعة ،حيث حصل  1,531,039شخصاً (أي حوالي  13بالمئة من مجموع السكان) على جرعة
واحدة على األقل من اللقاحات ،بينما حصل  694,590شخصاً (أي حوالي  6بالمئة من السكان) على تطعيم كامل حيث تلقوا
4
جرعتين.
وقد أعلنت الحكومة التونسية عن برنامجها الوطني للتطعيم في جانفي/كانون الثاني  ،2021وبدأت تنفيذه في مارس/آذار ،2021
من خالل المنصة اإللكترونية "إيفاكس" ( .)EVAXإال إن االستراتيجية تتعرض للتقويض من جراء التقاعس عن مراعاة الفئات المعرضة
للخطر لدى تحديد الفئات التي لها األولوية في تلقي اللقاحات ،واالفتقار إلى الشفافية بخصوص إدراج مهن بعينها باعتبارها خدمات
أساسية ،والتدخل السياسي غير الالئق في توزيع اللقاحات ،فضال ً عن التأخير الشديد في التطعيم بسبب نقص اللقاحات على
المستوى العالمي ،من جهة ،وعدم استقرار الحكومة ،من جهة أخرى .فقد شهدت البالد تغيير وزير الصحة أربع مرات منذ بدء الوباء،
5
كما تواجه أزمة سياسية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ،مما أدى إلى تأخير طلب اللقاحات ،حسبما ورد.
وكانت "منظمة الصحة العالمية" قد نصحت الدول ،تماشياً مع المعايير الدولية ،بأن تتأكد من أن تحديد أولويات اللقاح داخل البلدان
"يأخذ في االعتبار أوجه الضعف والمخاطر واالحتياجات لدى المجموعات التي تكون ،بسبب عوامل مجتمعية أو جغرافية أو طبية
 1منشور لوزارة الصحة على "فيسبوك" 4 ،يوليو/تموز ُ .2021متاحة على الرابط:
http://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/photos/a.724855064220267/4280538428651895/
وكذلك" ،أنباء إفريقيا" 1 ،يوليو/تموز [ 2021باإلنجليزية]ُ .متاحة على الرابط:
https://www.africanews.com/2021/07/01/tunisia-partial-lockdown-as-covid-19-cases-reach-record-highs/
 2وكالة تونس إفريقيا لألنباء" ،رئيس الحكومة :اإلغالق الشامل يستهدف واليات القيروان وسليانة وزغوان وباجة" 26 ،يونيو/حزيران [ .2021باإلنجليزية]ُ .متاح على
الرابط:
http://www.tap.info.tn/en/Portal-Society/14120094-kairouan-siliana
 3منشور لوزارة الصحة على "فيسبوك" 5 ،يوليو/تموز ُ .2021متاحة على الرابط:
http://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/photos/pb.186480324724413.- 2207520000../4282327881806283/?type=3&theater
 4منشور لوزارة الصحة على "فيسبوك" 7 ،جويلية/تموز ُ .2021متاح على الرابط:
http://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/photos/pb.186480324724413.-2207520000../4287773967928341/?type=3&theater
وكذلك  :عالمنا في أرقام" ،إحصائيات وبحوث :عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا"[ ،باإلنجليزية] .تاريخ االطالع 7 :جويلية/تموز ُ .2021متاح على الرابط:
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
vوأيضاً :منشور لوزارة الصحة على "فيسبوك" 7 ،جويلية/تموز ُ .2021متاح على الرابط:
http://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4284785534893851?__tn__=-R
 5العرب األسبوعية" ،تأخير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يفاقم التشاؤم المنتشر في تونس" 18 ،فيفري/شباط [ .2021باإلنجليزية]ُ .متاح على الرابط:
https://thearabweekly.com/virus-vaccine-delay-adds-tunisias-ambient-pessimism
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حيوية ،معر ً
ضة لخطر مواجهة أعباء أكبر من جراء وباء فيروس كوفيد ،"19-وأن تضمن وصول كل شخص مؤهل في إطار مجموعة ذات
أولوية إلى اللقاحات ،وال سيما الفئات السكانية المحرومة اجتماعياً" .كما يوصي "إطار القيم" بأن ُتتخذ قرارات تحديد أولويات اللقاح
بين المجموعات المختلفة "باستخدام عمليات شفافة وخاضعة للمساءلة وغير منحازة ،لخلق الثقة المستحقة في قرارات تحديد
6
األولويات".
ْ
ومن هم فوق سن الستين ،في
وقد اتبعت الحكومة التونسية بعض توصيات "منظمة الصحة العالمية" بوضع العاملين الصحيين،
ُ
الفئة األولى ذات األولوية ،إال إن أشخاصاً يواجهون مخاطر أخرى أسقطوا من معايير تحديد أولويات التطعيم باللقاحات ،بما في ذلك
ْ
ومن يعيشون
األشخاص دون سن الستين ممن يعانون من أمراض مزمنة مما يجعلهم أكثر ُعرضة لإلصابة ،واألشخاص ذوو اإلعاقة،
في فقر ،والسجناء ومن يعانون من التشرد ،والذين يفتقرون في كثير من األحيان ُ
لسبل الحصول على الرعاية الصحية ،ويتأثرون
بشكل غير متناسب بفيروس كوفيد ،19-حيث يكونون أكثر ُعرضة لمخاطر المرض الشديد ،أو الوفاة نتيجة إصابتهم بالفيروس.
كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن التدخل السياسي غير الالئق قد أثَّر على جهود التطعيم على المستوى الوطني،
مما أدى إلى تراجع شديد في ثقة الجمهور .ففي أفريل/نيسان  ،2021أقر مفدي المسدي ،مستشار رئيس الحكومة ،بأن عدداً
من الوزراء حصلوا على التطعيم دون أن يكونوا مؤهلين ،حيث كانت عملية التطعيم في ذلك الوقت تقتصر على العاملين الصحيين
الذين يتصدرون الصفوف ،وعلى البالغين فوق سن الخامسة والسبعين 7.وفي ماي/أيار  ،2021أفادت محطة إذاعة "موزاييك إف إم"
ُ
بأن المديرة الجهوية للصحة في والية منوبة قد أقيلت من منصبها بعد أن عرضت تطعيم نائبة في مجلس نواب الشعب (البرلمان)
8
ً
عن الحزب الحاكم ،باإلضافة إلى  78من العاملين الصحيين الذين لم يكن قد ُ
حدد لهم رسميا موعد للتطعيم.
تقوض ثقة الجمهور في وفاء الحكومة بالتزامها بتوزيع اللقاحات بشكل عادل ودون تدخل سياسي
وكان من شأن هذه الحوادث أن
ِّ
غير الئق ،وأن تثير الشكوك أيضاً في التزام الحكومة بضمان حق الجميع في الصحة وإعطاء األولوية لمن هم أشد ُعرض ًة للخطر.
وفي مايو/أيار ، 2021أعطت الحكومة األولوية لتطعيم العاملين في قطاعات التعليم االبتدائي والعالي والسياحة والقضاء ،إثر مفاوضات
مع النقابات المهنية المؤثرة لهذه القطاعات .ومع ذلك ،لم ُينشر األساس المنطقي ال ُ
متبع لتحديد من لهم األحقية في التطعيم،
بالرغم من أن وزير الصحة أشار إلى وجود منشور حكومي لتحديد األحقية في التطعيم لكل فئة من الفئات ذات األولوية 9.وأدى
غياب الشفافية إلى إثارة تساؤالت جوهرية حول األساس المنطقي لمعايير األحقية ،وكيفية اتخاذ القرارات بشأن الفئات التي لها
األولوية في تلقي اللقاحات.
ولضمان المحاسبة والشفافية وعدم التمييز ،يجب على الحكومة نشر بيانات تفصيلية مص َّنفة عن تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم،
استناداً إلى مؤشرات عن توزيع اللقاحات على قدم المساواة .وتوفر "منظمة الصحة العالمية" دليال ً إرشادياً عن كيفية قيام الدول
بتصنيف البيانات الخاصة بتلقي اللقاحات ،بحيث تشمل :المنتج ،المنطقة الجغرافية ،الفئة ال ُعمرية ،المهنة ،عوامل الخطر ،اإلطار
(مثال ً طبيعة المؤسسة ،إن كانت سجناً أو مؤسسة تعليمية ،وما إلى ذلك) ،والوضع االقتصادي االجتماعي ،واالنتماء العِّرقي ،وغير
ذلك من الخصائص.
وفي  23يونيو/حزيران  ، 2021أطلقت السلطات التونسية منصة إلكترونية للبيانات تتضمن معلومات عامة عن مدى التقدم في عملية
التطعيم في مختلف أنحاء البالد 10.إال إن البيانات ال ُ
مق َّدمة ال تتضمن معلومات عن الفئات ذات األولوية من األشخاص 11.وبدون
تحديثات ُمص َّنفة أوال ً بأول مع معلومات عن تطعيم الفئات ذات األولوية ،وكذلك عن مؤشرات للمساواة في الحصول على اللقاحات،
سيكون من المستحيل التأكد أن أولئك الذين هم في أمس الحاجة للتطعيم يحصلون عليه باعتبار ذلك أولوية ،وخاصة بالنظر إلى
اإلمدادات المحدودة من اللقاحات.
 6منظمة الصحة العالمية" ،إطار القيم لفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بشأن توزيع لقاحات كوفيد 19-وتحديد أولوياتها" 14 ،سبتمبر/أيلول
ُ .2020متاح على الرابط:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 7ويبدو" ،تونس" :تطعيم أعضاء الحكومة يثير الجدل" 29 ،إبريل/نيسان [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
https://www.webdo.tn/2021/04/29/tunisie-la-vaccination-des-membres-du-gouvernement-fait-polemique/
 8موزاييك إف إم" ،إقالة مديرة جهوية للصحة بسبب أروى بن عباس (فيديو)" 3 ،مايو/أيار [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/891856/vaccination-de-arwa-ben-abbes-la-directrice-de-la-sante-limogee
 9بيزنيس نيوز" ،نقابات التربية بالتعليم اإلعدادي والثانوي تدعو وزارة التربية إلى عقد اجتماع عاجل" 13 ،مايو/أيار ُ .2021متاح على الرابط:
https://ar.businessnews.com.tn/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84,520,19127,3

وكذلك :بيزنيس نيوز" ،جمعية القضاة تطالب بالتسريع في التلقيح لمنظوريها" 4 ،يونيو/حزيران ُ .2021متاح على الرابط:

https://ar.businessnews.com.tn/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a9_%d8%aa%d8%b7
%d8%a7%d9%84%d8%a8_%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9_%d9%81%d9%8a_%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d
9%82%d9%8a%d8%ad_%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%87%d8%a7__,520,19597,3

 10كل إفريقيا" ،تونس :البيانات حول خطة التطعيم الوطنية متاحة حالياً للجمهور العام" 22 ،يونيو/حزيران [ .2021باإلنجليزية/الفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
https://allafrica.com/stories/202106220879.html
 11منشور لوزارة الصحة على "فيسبوك" 1 ،يونيو/حزيران ُ .2021متاح على الرابط:
https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4185280608177678
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ولضمان العدالة والنزاهة في عملية التطعيم ،يجب على السلطات التونسية إعطاء األولوية لتنفيذ الخطوات التالية:
 تعديل الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بما يضمن أن يكون التطعيم متوفرا وعادال ً وشامال ً وال ينطوي على التمييز
المجحف ،وذلك تماشياً مع معايير وقوانين حقوق اإلنسان .وباإلضافة إلى ذلك ،فمن الضروري أن تعالج الخطة العوامل التي
قد تزيد من ُّ
مه َّ
تعرض شخص أو جماعة لخطر اإلصابة بفيروس كوفيد ،19-وأن تولي اهتماماً خاصاً للجماعات ال ُ
مشة وذوي
ً
الهويات واألوضاع القانونية المتداخلة .ومن المحبَّذ أيضا أن تشمل الخطة المخاطر االجتماعية والبيئية والمهنية.
 التأكد من أن عمليات إعداد وتنفيذ خطط التطعيم تستند إلى جمع وتحليل بيانات عن أثر فيروس كوفيد 19-على فئات
بعينها.
 نشر بيانات ُمص َّنفة على نحو يتسم بالشفافية ،ويكون ميسوراً االطالع عليها.
 اإلعالن عن المعايير واألسس المنطقية المطبَّقة في تحديد أحقية فئات مهنية بعينها دون غيرها ،عن طريق نشر النص
القانوني (المنشور) الذي يحدد هذه الفئات.

الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كوفيد19-
نشرت الحكومة التونسية خطتها الوطنية للتطعيم في جانفي/كانون الثاني  ،2021ونصت على أن هدفها هو تطعيم  50بالمئة من
سكان تونس بحلول نهاية العام 12.كما عرضت اإلستراتيجية الوطنية خطة من خمس مراحل لتطعيم الفئات ذات األولوية ،طبقاً لقائمة
ُ
أعدت سلفاً.
وأطلقت وزارة الصحة التونسية منصة إلكترونية ،هي "إيفاكس" ( ،)EVAXيمكن لألشخاص التسجيل من خاللها للحصول على
التطعيم .ويجوز للمواطنين التونسيين واألجانب المقيمين التسجيل ،ويتعين عليهم تقديم بيانات شخصية ،بما في ذلك السن وتاريخ
الميالد والوزن والطول والرمز البريدي والتاري خ الطبي .وباستثناء العاملين في القطاع الصحي ،ال تجمع المنصة أي معلومات عن
العمل أو المهنة.
وبالرغم من نشر الخطة الوطنية في جانفي/كانون الثاني ،فقد كانت تونس من بين آخر دول شمال إفريقيا التي بدأت حملة التطعيم.
وفي بادئ األمر ،أعلنت وزارة الصحة أنه وفقاً لم بادرة "كوفاكس" إلتاحة اللقاحات برعاية األمم المتحدة ،فإن الدفعة األولى من
اللقاحات سوف ُتسلم بحلول منتصف فيفري/شباط  .2021إال إن وصول الجرعات الموعودة تأخر بسبب نقص اللقاحات على مستوى
العالم ،من جهة ،وعدم استقرار الحكومة في تونس ،من جهة أخرى.
وبحلول فيفري/شباط ،تزايدت بواعث قلق شديدة بشأن نقص اللقاحات ،حيث لم تكن الحكومة قد تمكنت بعد من ضمان وصول
جرعات اللقاحات التي وعدت بتوفيرها خالل العام األول من تفشي الوباء 13.والواقع أن السلطات التونسية كانت تأمل في تلقي
الدفعة األولى من اللقاحات ،وتبلغ  93,600جرع ة ،من خالل مبادرة "كوفاكس" بحلول نهاية فيفري/شباط ،وتلقي مليوني جرعة
إضافية من خالل تعاقدات مباشرة مع المختبرات المصنِّعة بحلول مارس/آذار .ولكن ،لم تصل أي من إمدادات اللقاحات هذه في
موعدها.
وقد بلغ تعداد تونس في عام  11,708,370 2020نسمة .وبحلول  13جويلية/تموز  ،2021لم يكن قد حصل على التطعيم الكامل
سوى  6بالمئة من السكان 14.وتسجل  3,384,503أشخاص فقط للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد ،19-مما يشير إلى
الحاجة إلى حمالت أقوى للتوعية العامة لزيادة اإلقبال على تلقي التطعيم.
كما كان من شأن القدرة التفاوضية المحدودة لتونس في إجراء اتصاالت مباشرة مع المؤسسات ال ُ
مصنِّعة للقاحات ،وهو األمر الذي
يرجع في جانب منه إلى عدم االستقرار السياسي وغياب رؤية متماسكة ،أن يسهم في بطء عملية توفير اللقاحات ،وفي التقاعس
عن توفير الحماية في الوقت المناسب لمن هم أشد ُعرض ًة للخطر.
واستناداً إلى الهدفين األساسيين المتمثلين في الحد من معدالت اإلصابة والوفاة بين الفئات ال ُعمرية األشد ُعرض ًة للخطر ،والحفاظ
على الخدمات الصحية وغيرها من األنشطة األساسية ،تضمنت خطة التطعيم الوطنية معايير لتحديد األولوية طبقاً للسن ،والتعرض
لإلصابة ،واألم راض المصاحبة .وتتبع الخطة الوطنية بعض المبادئ التوجيهية الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية" ،والواردة في
"خريطة طريق فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع لتحديد أولوية استخدامات لقاحات كوفيد"( "19-خريطة طريق
فريق الخبراء") ،وذلك بإعطاء األولوية للعاملين الصحيين ،سواء ُوضعوا مع أو قبل كبار السن واألشخاص الذين لديهم أمراض مصاحبة،
مثلما يرد تفصيال ً في الجدول أدناه.

 12وزارة الصحة" ،إستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا"[ .بالفرنسية] .تاريخ االطالع 7 :يوليو/تموز ُ .2021متاحة على الرابط:
http://www.santetunisie.rns.tn/images/strategie-vaccination-covid-19.pdf
 13انكفاضة " ،كل ما تجب معرفته حول التلقيح المضاد لفيروس كوفيد 19-في تونس" 2 ،مارس/آذار ُ .2021متاح على الرابط:

https://inkyfada.com/ar/2021/02/05/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

 14عالمنا في أرقام" ،إحصائيات وبحوث :عمليات التطعيم ضد فيروس كوفيد[ ،"19-باإلنجليزية] .تاريخ االطالع 7 :جويلية/تموز ُ .2021متاح على الرابط:
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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المع َّرضة للخطر
عدم إعطاء الأولوية لجميع الفئات ُ
ينبغي على جميع الدول ،عند وضع خطط وطنية للتطعيم ،أن تتقيد بشكل كامل بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان ،وذلك لضمان
مه َّ
مشة وال ُ
عدم التمييز ،وضمان التركيز بصفة خاصة على الفئات ال ُ
مع َّرضة للخطر .و ُيعد منظور حقوق اإلنسان مهماً على وجه
مه َّ
مشة وال ُ
الخصوص في دراسة كيفية تأثير التمييز المجحف الممنهج على وصول الخدمات الصحية للفئات ال ُ
مع َّرضة للخطر ،مثل
الجماعات التي تتعرض للتمييز المجحف بسبب طبيعة العمل أو األصل ،واألشخاص الذين يعيشون في سجون ومراكز احتجاز،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألشخاص الذين يعيشون في مناطق عشوائية ،باإلضافة إلى الالجئين والمهاجرين ،وغيرهم.
جدول نظام تحديد األولوية في التطعيم

األولوية 1

األولوية 2
األولوية 3
األولوية 4
األولوية 5

الحد من الحاالت الشديدة وحاالت الوفاة
األشخاص في سن  60عاماً أو أكبر ،مع تقسيمهم
إلى فئات ُعمرية تنازلية:
ً
األشخاص في سن  75عاما أو أكبر ،األشخاص من
سن  65إلى  74عاماً ،األشخاص من سن  60إلى
 64عاماً.
ً
البالغون األقل من  60عاما ولديهم حاالت صحية
سابقة ،مع تقسيمهم إلى مجموعات ُعمرية
تنازلية

الحفاظ على الخدمات األساسية
العاملون الصحيون ممن يتصلون بمرضى فيروس
كوفيد19-

العاملون الصحيون ممن ال يتصلون بمرضى فيروس
كوفيد19-

العاملون في الخدمات األساسية (مثل القوات
الداخلية ،وفرق اإلطفاء ،والقوات المسلحة ،وقطاع
التعليم ،والمواصالت.)...
عاملون آخرون
أشخاص يعيشون أو يعملون مع أشخاص مع َّرضين للخطر (دون تحديد)

وتستند االستراتيجية الوطنية للتطعيم في تونس إلى معيار صارم لتحديد األولوية طبقاً للسن ،وتعتبر أن العاملين الصحيين وكبار
السن واألشخاص الذين لديهم أمراض مصاحبة مزمنة في مقدمة من لهم أولوية تلقي التطعيم .وبالرغم من أهمية هذه المعايير،
فإن التفاوتات االقتصادية واالجتماعية لم ُتؤخذ في االعتبار لدى وضع االستراتيجية الوطنية .فمنصة "إيفاكس" نفسها لم تتضمن أي
ُ
أسئلة عن ال ُ
محدِّدات الصحية االقتصادية االجتماعية لألشخاص الذين يسجلون أنفسهم للحصول على التطعيم ،ومن ثم ،فقد أغفلت
العوامل المتعلقة بأوجه الضعف االجتماعي عن د تقييم األحقية في تلقي التطعيم .فعلى سبيل المثال ،يتأثر من يعيشون في فقر
بفيروس كوفيد 19-على نحو غير متناسب ،وهم ُعرضة ألن يتحملوا أعبا ًء أكبر من جراء هذا الوباء.
ٌ
أشخاص معرضون لتحمل أعباء أكبر بسبب وباء كوفيد،19-
وباإلضافة إلى ذلك ،يظل هناك حتى ضمن الفئات المؤهلة ذات األولوية
وهم يواجهون عوائق اجتماعية وجغرافية كبيرة قد تحد من ُ
سبل حصولهم على اللقاحات .فهناك ،على سبيل المثال ،األشخاص
الذين يعيشون في مناطق ريفية نائ ية ،والمشردون ،والمهاجرون الذين ليست لديهم وثائق ،والسجناء ،واألشخاص من ذوي اإلعاقة،
وهؤالء قد ال تتوفر لهم ُ
سبل الحصول على التطعيم مثل غيرهم ممن ال يواجهون تلك العقبات ،حتى وإن كانوا مؤهلين طبقاً لمعيار
الفئات ال ُعمرية.
و ُيعد نزالء السجون من الفئات األكثر ضعفاً ال ُ
مع َّرضة بشدة لمخاطر فيروس كوفيد ،19-بسبب االكتظاظ ،وعدم القدرة على تحقيق
ً
ُ
التباعد االجتماعي ،وعدم توفر ُ
سبل الحصول على الخدمات الوقائية والعالجية .ففي  29جوان/حزيران  ،2021سجلت إجماال 526
15
حالة إصابة بفيروس كوفيد 19-في السجن المدني بالمسعدين بوالية سوسة .وبالرغم من أن السلطات التونسية بدأت حملة
تطعيم للمسجونين منذ أفريل/نيسان  ،2021شملت تطعيم  500من السجناء كبار السن أو ذوي األمراض المزمنة 16،فمن الجدير
بالمالحظة أن  1650سجيناً فقط من مجموع  22ألف سجين (أي حوالي  7,5بالمئة) قد تلقوا جرعة تطعيم واحدة ،على األقل ،في
شتى أنحاء البالد 17.وباإلضافة إلى ذلك ،لم تنشر السلطات التونسية تفاصيل عن عملية التطعيم بالنسبة للسجناء ،والجدول
الزمني لها ،والمعايير المعتمدة في تحديد من لهم أحقية التطعيم.
ومن ثم يجب على السلطات التونسية أن تضمن وجود آليات في الخطة الوطنية للتطعيم تكفل توفير ُ
سبل الحصول على اللقاحات
ُ
المضادة لفيروس كوفيد 19-لجميع أفراد الفئات ال ُ
مع َّرضة للخطر ،الذين ُيحتمل أن يكونوا قد أغفلوا بسبب عوائق أخرى.

 15وكالة تونس إفريقيا لألنباء" ،سوسة -فيروس كورونا :اكتشاف  292حالة إصابة في سجن المسعدين" 29 ،جوان/حزيران [ .2021باإلنجليزية]ُ .متاح على الرابط:
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Regions/14150344-sousse-coronavirus
 16ويبدو" ،تونس – كوفيد  :19بدء التطعيمات في السجون" 16 ،إبريل/نيسان [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
https://www.webdo.tn/2021/04/16/tunisie-covid-19-demarrage-des-vaccinations-dans-les-prisons/#.YOadZehKjIU
 17موزاييك إف إم 500" ،حالة إصابة بفيروس كورونا في السجون" 30 ،يونيو/حزيران [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/921571/500-cas-de-coronavirus-dans-les-prisons
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غياب الشفافية في تحديد الفئات ذات الأولوية
في أعقاب تداول معلومات ُمسربة في وسائل اإلعالم بأن مسؤولين حكوميين تلقوا التطعيم بالرغم من أنهم غير مؤهلين ،أقر مفدي
المسدي ،المستشار اإلعالمي لرئيس الحكومة ،في  28أفريل/نيسان  ،2021بأنه تم تطعيم عدد من الوزراء والمستشارين ومديري
بعض الهيئات العامة .وفي ذلك الوقت ،كانت عملية التطعيم في أسبوعها الثالث فحسب ،وكانت مقصورة على الفئة األولى ذات
األولوية ،وتشمل تحديداً العاملين الصحيين األساسيين ومن هم في سن  75عاماً أو أكبر ،وفقاً لما حددته الخطة الوطنية للتطعيم
الصادرة عن الحكومة .وادعى المسدي أن تطعيم كبار المسؤولين تم "بشفافية" ووفقاً للخطة الوطنية للتطعيم ،والتي شملت تلك
18
الفئة اإلضافية من المسؤولين الحكوميين المختارين للحفاظ على "سير الدولة".
وإذا كان من الممكن اعتبار "العاملين الحكوميين الالزمين ألداء الوظائف الحيوية للدولة" فئ ًة ذات أولوية من العاملين األساسيين،
فإن تطعيم المسؤولين الحكوميين ال يتماشى مع ما ُنشر بشأن الخطة الوطنية للتطعيم في تونس 19،وذلك ألسباب عدة ،أولها أن
ُ
هناك عاملين أساسيين آخرين أدرجوا في فئة األولوية الثالثة ،وال يجوز أن يكون تطعيمهم سابقاً للفئتين األوليين .والسبب الثاني
أن السلطات لم تقر علناً بذلك القرار إال بعد حدوث الواقعة ،وتحت ضغوط بسبب األنباء التي تداولتها وسائل اإلعالم ،وسبَّبت غضباً
عاماً.
سبل الحصول على معلومات عن المعايير ال ُ
وقد كان غياب الشفافية هذا ،وعدم توفر ُ
معتمدة لجعل مجموعة بعينها من السكان
مؤهلة لتلقي التطعيم ،من بين العوامل التي أسهمت في تراجع ثقة الجمهور في خطة التطعيم التي وضعتها الحكومة التونسية.
وبحلول  15جويلية/تموز  ،2021لم تكن الحكومة قد أعلنت مزيداً من التفاصيل عن عدد أعضائها الذين تلقوا التطعيم.
وبالرغم من أن الخطة األساسية ألولويات التطعيم بنا ًء على الفئات ال ُعمرية لم ُتع َّدل بعد ،فقد أعلن عدد من الوزراء عن بدء حمالت
ُ
تطعيم للعاملين في قطاعات بعينها ،وما يتصل بها من مهن .ولم توضح وزارة الصحة كيف أدرج العاملون في هذه القطاعات ضمن
فئة العاملين في الخطوط األمامية.
ففي  24ماي/أيار ، 2021على سبيل المثال ،أعلن نبيل الحمروني ،القيادي في النقابة العامة للتعليم الثانوي ،أن النقابة توصلت
التفاق مع وزارة الصحة بشأن إعطاء األولوية في التطعيم للمعلمين فوق سن  50عاماً ،ومن يعانون من أمراض مصاحبةُ 20.
وقوبل
اإلعال ن بموجة واسعة من االنتقادات واالتهامات بالمحاباة .وأصدرت نقابة األطباء على الفور نداءات مناهضة لفتح مراكز تطعيم
ً 21
استثنائية للعاملين في قطاع التعليم ،مما أدى في نهاية األمر إلى تأجيل حملة التطعيم لهؤالء العاملين تحديدا.
وفي  26ماي/أيار  ،2021نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً يدعو العاملين فيها إلى أن يبادروا خالل يومين بتسجيل
رغباتهم في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كوفيد 19-على موقع "إيفاكس" ( ،)www.evax.tnأو المنصة اإللكترونية للوزارة نفسها
( 22.)https://vaccin.mes.rnu.tn/وبالمثل ،أعلنت وزارتا السياحة والعدل عن حملتي تطعيم مخ َّ
صصتين للعاملين في قطاعي
23
السياحة والقضاء.
ويتعيَّن على السلطات المغربية ،بموجب التزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان ،أن تتخذ القرارات المتعلقة بالفئات ذات األولوية
على نحو يتسم بالشفافية ،ووفقاً لبيانات تستند إلى أدلة تتصل بالصحة العامة .ولتحقيق هذه الغاية ،يجب أن تكون عمليات اتخاذ
القرار بشأن توزيع اللقاحات على المستوى الوطني مبني ًة على النزاهة والحق في تلقي المعلومات ،وذلك لضمان المحاسبة
وترسيخ الثقة في الخطة الوطنية للتطعيم .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تستند القرارات إلى جمع معلومات وتحليلها عن أثر فيروس
كوفيد 19-على فئات بعينها ،ونشر مثل هذه البيانات على نحو يتسم بالشفافية ويكون ميسوراً االطالع عليها.
 18بيزنيس نيوز" ،مفدي المسدي :نعم ،أعضاء الحكومة والمستشارون تلقوا التطعيم" 28 ،أفريل/نيسان [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
http://www.businessnews.com.tn/article,520,107883,3
 19من بين العاملين األساسيين :ض باط الشرطة ،والخدمات البلدية ،ومقدمي خدمات رعاية األطفال ،وعمال الزراعة والغذاء ،وعمال النقل ،والعاملين الحكوميين
الالزمين ألداء الوظائف الحرجة في الدولة .انظر :منظمة الصحة العالمية" ،خريطة طريق فريق الخبراء" 13 ،نوفمبر/تشرين الثاني ُ .2020متاحة على الرابط:
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccinesar.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true
 20لي إيكونوميست مغربيان" ،كوفيد  :19تطعيم العاملين في قطاع التعليم اعتباراً من  24ماي/أيار" 19 ،ماي/أيار [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
http://www.leconomistemaghrebin.com/2021/05/19/personnel-secteur-education-desormais-prioritaire-vaccination-tunisie-beneficieravaccination-covid-19-partir-lundi-prochain/
 21جينت نيوز" ،تونس :نقابات الصحة ترفض تطعيم المعلمين ...الطبولي يحاول إيجاد حل" 24 ،ماي/أيار [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
http://www.news.gnet.tn/tunisie-les-syndicats-de-sante-refusent-de-vacciner-les-enseignants-taboubi-tente-de-trouver-une-solution/
 22لي إيكونوميست مغربيان" ،الجامعات :كيف يمكن التسجيل في حملة التطعيم" 26 ،ماي/أيار [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
http://www.leconomistemaghrebin.com/2021/05/26/universitaires-inscrire-campagne-vaccination-coronavirus/
 23ويب مانجر سنتر" ،أخيراً ،حملة لتطعيم العاملين في قطاع السياحة التونسي" 26 ،ماي/أيار [ .2021بالفرنسية]ُ .متاح على الرابط:
http://www.webmanagercenter.com/2021/05/26/468295/enfin-une-campagne-de-vaccination-des-employes-du-secteur-touristique-tunisien/
وكذلك :موزاييك إف إم" ،بالغ وزارة العدل لمنظوريها حول التلقيح ضد فيروس كورونا" 9 ،جوان/حزيران ُ .2021متاح على الرابط:
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/909828/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD-%D8%B6%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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وحتى اآلن ،لم تقدم الحكومة التونسية تبريراً واضحاً للمعايير التي اع ُتمدت في إعطاء األولوية لفئة بعينها من العاملين األساسيين
دون غيرها ،كما إنها لم تدرس إعطاء األولوية لعاملين أساسيين يتعرضون لخطر كبير ،مثل العاملين في قطاع المواصالت وعمال
الغذاء .وباإلضافة إلى ذلك ،لم ُيوضح األساس المنطقي الستخدام منصات تخص قطاعات بعينها كبدائل لمنصة "إيفاكس" ،ولم ُيوضح
أيضاً كيف ستتعامل هذه المنصات المختلفة مع بعضها بعضاً.
وفي بيان صدر مؤخراً عن وزارة العدل ،في  9جوان/حزيران  ،2021تبيَّن بوضوح أن معايير األحقية لفئة األولوية الثالثة قد ُوضعت
بموجب "منشور رئيس الحكومة عدد  10بتاريخ  25ماي/أيار  ،2021والمتعلق بتطبيق األولوية الثالثة" الستراتيجية التطعيم،
والمنشور في  25ماي/أيار  .2021وبالرغم من األهمية الحيوية للشفافية حول هذه القرارات المتعلقة بالصحة العامة ،فإن هذه
الوثيقة الرسمية لم ُتنشر علناً على أي موقع حكومي إلكتروني .واألكثر مدعا ًة للقلق أن عضواً في "اللجنة العلمية لمجابهة فيروس
كورونا" ص َّرح لمنظمة العفو الدولية بأن اللجنة لم تطلع على هذه الوثيقة الرسمية األساسية.
ويتعيَّن على الدول ،بموجب معايير حقوق اإلنسان ،أن تكفل وجود مشاركة جدية وفعالة لممثلي المجتمع المدني في أي عمليات
التخاذ القرارات بشأن توزيع اللقاحات على المستوى الوطني ،وبوجه خاص مشاركة ممثلي السكان المعرضين للخطر ،والذين قد
كاف مع جميع السكان األكثر تأثراً
يكونون أكثر تأثراً بتلك القرارات .ومن المهم ،على وجه الخصوص ،أن تتشاور الحكومة بشكل
ٍ
ً
بقراراتها ،وإال فإن قلَّة من الفئات المؤثِّرة ذات النفوذ قد تطغى على الفئات األخرى ،التي قد تكون أكثر تعرضا للخطر ،ولكنها أقل
تأثيراً على قرارات السلطات الحكومية.

الخلاصة
ال يزال هناك عدد من بواعث القلق البالغة بشأن الشفافية فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات في تونس .وبوجه عام ،فإن غياب الشفافية
في قرارات تحديد أولويات التطعيم ،ووقوع حوادث اع ُتبرت نوعاً من المحاباة لفئات ذات نفوذ سياسي أكبر ،هما من العوامل التي ال
تقوض الثقة العامة في تطبيق خطة التطعيم الوطنية .ويمكن لهذا التناقص في الثقة العامة أن يؤدي بدوره إلى تزايد االرتباك
تزال
ِّ
في عملية التطعيم .والواقع أن النقص الحالي في إمدادات اللقاحات ،في وقت تشهد فيه تونس موج ًة شديدة من فيروس كوفيد-
 ،19يجعل من المح َّتم على الحكومة أن تق َّر بهذه التحديات ،وأن تعمل على معالجتها لضمان التوزيع األمثل للقاحات ،وحماية
األشخاص األشد ُعرض ًة للخطر.
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