
 

  

 

ونسّية الجمهورّية
ّ
الت  

 

االستهدافّية الوقائّية للّزيارات 2020 أفريل تقرير  

   االحتجاز  أماكن إىل
جائحة مع التعاط   سياق ف   

19 كوفيد   

  
ص تقرير

ّ
ملخ  

- 

2020 ماي -  

ية و الفرنسية باللغتي    أيضا  متوفر التقرير هذا  وع بمساهمة اإلنجلي   ك المشر    المتحدة األمم برنامج بي    المشير
اإلنسان لحقوق السامية  المفوضية  و اإلنمائ   

الهولندّية  المملكة  حكومة من الممّول بالألشخاص االتجار لمكافحة الوطنية  والهيئة  التعذيب من للوقاية الوطنية الهيئة  لدعم  
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 توطئة1

   ومبادراتها التعذيب من  للوقاية الوطنّية الهيئة مقاربة
الكورونا  زمن ف   

 

 

إنسانّية أو  الهيئة الوطنّية للوقاية من التعذيب
ّ

وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الّل

هي أّول آلّية وقائّية وطنّية من نوعها أّسست في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وهذا يعني  املهينة

وقة في تاريخ هذه املنطقة التي ما تزال ثقافة الوقاية من التعذيب غير أّنها تخوض تجربة نوعّية غير مسب

رة فيها.
ّ
  متجذ

ة تراقب ظروف االحتجاز ونوعّية املعاملة في كّل األماكن الّسالبة للحّرية  وباعتبارها
ّ
هيئة عمومّية مستقل

ن ومؤّسسات العّلج النفس ي مثل مراكز االحتفاظ والّسجون ومراكز اإلصّلح ومراكز اإليواء ومراكز املهاجري

تقوم  ومناطق العبور في املطارات واملوانئ والوسائل املستخدمة لنقل األشخاص املحرومين من حّريتهم، فهي

إلى تلك األماكن وتعّد تقارير في الغرض. كما تعّد تقريرا سنوّيا  فجئّية بزيارات وقائّية بعضها معلنة ومعظمها

للوقاية من التعذيب، وتساهم في نشر الوعي االجتماعي بمخاطر التعذيب تنشره للعموم، وتقّدم توصيات 

إنسانّية أو املهينة، وتنجز بحوثا ودراسات وتقارير تتعلق بالوقاية 
ّ
واملعامّلت أو العقوبات القاسية أو الّل

املحتملة من التعذيب واملمارسات املهينة وتنشرها. كما تتلقى الهيئة البّلغات واإلشعارات حول الحاالت 

ى بشأنها ومن ثّم تحيلها إلى الّسلط اإلدارّية أو القضائّية املختّصة. وتبدي  للتعذيب واملعاملة السّيئة وتتقص ّ

  الهيئة رأيها في مشاريع النصوص القانونّية ذات العّلقة باختصاصها.

مفتوحة لتلقي  تظل االتصالّيةوكّل قنواتها  الكورونا، فإّن أبوابها وأبعد من مبادرات الهيئة النوعّية في زمن

البّلغات واإلشعارات والشكاوى ذات العّلقة بالتعذيب واملعامّلت أو املمارسات املهينة في أماكن االحتجاز. 

ثّم  وهي تتفاعل مع كّل إشعار يصلها سواء أتعلق بانتهاك ثابت أم بمجّرد شبهة تعذيب أو سوء معاملة.

د من خ إّن 
ّ
ضروب املعاملة أو  لّو أماكن االحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره منالهيئة حريصة على التأك

إنسانّية أو املهينة. وهي حريصة أيضا على مراقبة مدى تّلؤم ظروف االحتجاز مع  العقوبة
ّ

القاسية أو الّل

املعايير الّدولّية لحقوق اإلنسان والقوانين الوطنّية، فضّل عن حرصها على حماية األشخاص املحرومين 

   من حّريتهم من اإلصابة بالعدوى الوبائّية لفيروس كورونا املستجّد.

ولذلك واصلت الهيئة زياراتها الوقائّية إلى الّسجون ومراكز االحتفاظ ومراكز اإليواء، في ظّل الحجر الصّحي 

من  وقيالت الشامل، وراسلت كّل جهات اإلشراف على األماكن الّسالبة للحّرية لحثها على تكثيف إجراءات

ل بيئة مّلئمة النتشار الفيروس. وطالبت كّل  1اإلصابة بوباء كورونا
ّ
وخاّصة في األماكن املكتظة التي تشك
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الّسلطات املعنّية بإدارة شؤون الّسجناء بالتعاون فيما بينها من أجل اتخاذ إجراءات بديلة عن العقوبات 

ر. كما نشرتالّسالبة للحّرية بما في ذلك اإلفراج املؤقت 
ّ
"إعّلن مبادئ بخصوص  الهيئة والّسراح املبك

معاملة األشخاص املجّردين من حّريتهم في سياق التعاطي مع وباء كورونا ومنع انتشاره" ودعت بإلحاح كّل 

جهات اإلشراف على أماكن االحتجاز والقائمين عليها إلى العمل باملبادئ التوجيهّية التي تضّمنها، في إطار 

كما شاركت الهيئة مع بعض شركائها الّدولّيين  .2الّدستور وإنفاذ القانون وااللتزام باألخّلقّيات املهنّية  احترام

قاءات التبادلّية املعتادة
ّ
ت محّل الل

ّ
  .3في ندوات إلكترونّية تفاعلّية، خّلل فترة الحجر الصّحي الشامل، حل

ت الهيئة الوطنّية للوقاية من التعذيب في بد
ّ
اية األزمة الصّحية مقاربة وقائّية استباقّية، وقد تبن

وطلبت منهم  لّلحتجاز بمراسلة كّل السّيدات والّسادة الوزراء الذين تشرف وزاراتهم على أماكن فبادرت

من العدوى الوبائّية لفيروس كورونا بأماكن  للتوقي موافاتها بما اتخذته مصالحهم املختّصة من إجراءات

بما في ذلك املراكز األمنّية وغرف االحتفاظ ومراكز املهاجرين واملعابر  ،ى كّل منهم بالنظراالحتجاز الّراجعة إل

الحدودّية والوسائل املستخدمة لنقل األشخاص املوقوفين أو املحتفظ بهم )مراسلة 

، والوحدات الّسجنّية (2020مارس  11موّجهة إلى السّيد وزير الّداخلّية بتاريخ  2020/ 070/ ف.ج عدد

راكز إصّلح األطفال الجانحين وغرف االحتفاظ باملحاكم والوسائل املستخدمة لنقل األشخاص وم

مارس  11موّجهة إلى السّيدة وزيرة العدل بتاريخ  071/2020/ ف.ج املحرومين من حّريتهم )مراسلة عدد

د وزير الّدفاع موّجهة إلى السيّ   2020/ 072/ ف.ج (، ومراكز التأديب بالثكنات العسكرّية )مراسلة عدد2020

(، ومراكز الحجز الصّحي ومؤّسسات العّلج النفس ي )مراسلة 2020مارس  11الوطني بتاريخ 

ومراكز الّرعاية االجتماعّية  (،2020مارس    11موّجهة إلى السّيد وزير الصّحة بتاريخ    2020/ 073/ ف.ج عدد

(، 2020مارس  11ّية بتاريخ موّجهة إلى السّيد وزير الشؤون االجتماع 2020/ 076/ ف.ج )مراسلة عدد

موّجهة إلى  2020/ 087/ ف.ج ومراكز رعاية الطفولة وكبار السّن والنساء ضحايا العنف )مراسلة عدد

   (.2020مارس  25السّيدة وزيرة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بتاريخ 

ووزير  (2020مارس  11اريخ بت 2020/ 074/ ف.ج وزير الصّحة )مراسلة عدد كما طلبت الهيئة إلى السّيدين

اإلذن للمصالح املختّصة في  (2020مارس  11بتاريخ  2020/ 075/ ف.ج الّدفاع الوطني )مراسلة عدد

من وباء كورونا بجميع  التوقي إجراءات حفظ الصّحة واملساعدة على تأويج بتكثيف العمل على وزارتيهما

ومراكز إصّلح األطفال الجانحين ومراكز اإليواء ومراكز  األماكن الّسالبة للحّرية وال سيما الّسجون املدنّية

االحتفاظ وأقسام العّلج النفس ي ومراكز املهاجرين ومراكز الحجز الصّحي ومناطق العبور في املطارات 

وفي سياق مّتصل،  واملوانئ ومراكز التأديب والوسائل املستخدمة لنقل األشخاص املحرومين من حّريتهم.

( العمل على 2020مارس  13بتاريخ  2020/ 077/ ف.ج لسّيدة وزيرة العدل )مراسلة عددطلبت الهيئة من ا

الحّد من االكتظاظ داخل غرف اإلقامة بالوحدات الّسجنّية، توقيا من العدوى املرضّية في ظل ارتفاع 

م ال
ّ
عدوى الوبائّية احتمال اإلصابة بفيروس كورونا املستجّد بعد أن انتقلت تونس إلى الّدرجة الثانية على سل

(. كما دعت الهيئة السّيدة وزيرة العدل، في نفس املراسلة، إلى حث 2020لهذا الفيروس )أواسط شهر مارس  

لكل سجين، عمّل  املصالح املختّصة بوزارتها )الهيئة العاّمة للّسجون واإلصّلح( على توفير سرير فردّي 
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واملتعلق بنظام الّسجون، وعلى احترام  2001اي م 14املؤّرخ في  2001لسنة  52بمقتضيات القانون عدد 

املعايير الّدولّية ذات العّلقة باملساحة الّدنيا املخّصصة لكل سجين واملقّدرة بأربعة أمتار مرّبعة على األقّل 

وننّوه إلى أّن الهيئة تلقت ردودا على بعض تلك املراسّلت من السّيدة وزيرة  )في حال الّسكن الجماعي(.

  .5السّيد وزير الّدفاع الوطني والسّيد وزير الصّحةو  4العدل

أّما في مقّر الهيئة، فقد تّم اتخاذ عّدة إجراءات وتدابير وقائّية حفاظا على صّحة أعضاء الهيئة وموظفيها 

وعلى سّلمة املتعاملين معها، ونشر إعّلم للعموم حول اإلجراءات االستثنائّية املؤقتة الستقبال املواطنين 

كما تّم نشر بّلغ في نفس اليوم حول  .62020مارس    19بداية من يوم الخميس   ي اإلشعارات واملراسّلتولتلق

تضّمن تأكيد الهيئة على ضرورة توخي أقص ى  7لقاء السّيدين رئيس الهيئة وكاتبها العام السّيدة وزيرة العدل

لظرف االستثنائي الذي تمّر به البّلد درجات املرونة في تفعيل آلّيتي الّسراح الشرطي والعفو بالنظر إلى ا

وأخذا بعين االعتبار لّلكتظاظ داخل الوحدات الّسجنّية وما يمكن أن يسّببه من سرعة انتشار العدوى 

لواقع  عّبرت فيه عن متابعتها بانشغال كبير وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، أصدرت الهيئة بّلغا ثانيا الوبائّية.

ل انتشار وباء كورونا وبالخصوص ظروف احتجاز األشخاص املجّردين من حقوق اإلنسان عاّمة في ظ

حّريتهم بمن فيهم املوقوفون في سياق تطبيق الحجر الصّحي الشامل وحظر التجوال واملحتفظ بهم في املراكز 

ابعتها عن مت 2020مارس  27األمنّية واملودعون في الّسجون. كما عّبرت الهيئة في نفس البّلغ الّصادر بتاريخ 

لواقع الحجر الصّحي اإللزامي لبعض الوافدين من الخارج حيث تنعدم في بعض مراكز  بنفس االنشغال

زمة وظروف اإلقامة الحافظة للكرامة 
ّ

الحجر املستحدثة في مختلف جهات البّلد الشروط الصّحية الّل

للحّرية بما في ذلك الّسجون  البشرّية، منّوهة على أّنها راسلت كل جهات اإلشراف على األماكن الّسالبة

من انتشار وباء كورونا وعلى  التوقي ومراكز االحتفاظ ومراكز الحجر الصّحي لحثها على تكثيف إجراءات

تأمين رعاية صّحية للمحتجزين متكافئة مع الّرعاية الصّحية التي يحصل عليها عموم املواطنين وعلى توفير 

   .8ين من حّريتهممستلزمات النظافة وحفظ الصّحة للمجّرد

أصدرت الهيئة "إعّلن مبادئ بخصوص معاملة األشخاص املجّردين من حّريتهم في   2020مارس    30 وبتاريخ

من انتشاره" ونشرته على صفحتها  والتوقي سياق محاصرة بؤر العدوى الوبائّية لفيروس كورونا املستجّد 

جنة الفرعّية ملنع التعذيب باألمم املتحدة وإلىال الّرسمّية تعميما للفائدة املرجّوة منه وأرسلته إلى
ّ
السّيد  ل

والّسادة وزراء العدل والّداخلّية والّدفاع الوطني والصّحة والشؤون االجتماعّية  رئيس الحكومة والسّيدات

. كما راسلت الهيئة السّيد رئيس الحكومة بخصوص اإلطار القانوني 9واملرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

 2020أفريل  13روتوكول اإلجرائي ملراكز الحجر الصّحي اإللزامي للوافدين من الخارج، وذلك بتاريخ والب

( ثّم بخصوص طلب النظر في إمكانّية إصدار مرسوم حكومّي يقض ي 2020/ 103/ ف.ج )مراسلة عدد

لون خطرا على املجتمع، في بالتسريح االستثنائي لعدد من املودعين بالّسجن مّمن ال ي
ّ
إطار آلّيتي اإلفراج شك

ر، من أجل تخفيف االكتظاظ الذي تشهده الوحدات الّسجنّية والذي يمثل عنصر 
ّ
املؤقت والّسراح املبك

تهديد خطير لصّحة جميع املودعين بالّسجون ولحياتهم في صورة انتقال العدوى الوبائّية لفيروس كورونا 

البة للحّرية التي ما تزال ظروف االحتجاز بها غير متّلئمة املستجّد، ال قّدر هللا، إلى داخل تلك األماكن الّس 
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بتاريخ  2020/ 105/ ف.ج مع املعايير الّدولّية لحقوق اإلنسان ومع القوانين الوطنّية )مراسلة عدد

  (.102020 أفريل 20

 من السّيد رئيس الحكومة2020 أفريل 21وبتاريخ 
ّ

( 2020/ 106/ ف.ج )مراسلة عدد ، راسلت الهيئة كّل

( والسّيد رئيس الجمهورّية )مراسلة 2020/ 107/ ف.ج والسّيد رئيس مجلس نّواب الشعب )مراسلة عدد

( والسّيد وزير الصّحة 2020/ 109/ ف.ج ( والسّيدة وزيرة العدل )مراسلة عدد2020/ 108/ ف.ج عدد

( والسّيد الوزير 111/2020/ ف.ج ( والسّيد وزير الّداخلّية )مراسلة عدد2020/ 110/ ف.ج دد)مراسلة ع

ف بحقوق اإلنسان والعّلقة مع الهيئات الّدستورّية واملجتمع املدني 
ّ
املعتمد لدى رئيس الحكومة املكل

الشامل ( بخصوص انتهاك حقوق بعض املوقوفين في سياق الحجر الصّحي  2020/ 112/ ف.ج )مراسلة عدد

وحظر الجوالن، مشّددة على ضرورة ضمان معاملة عادلة لجميع املوقوفين تحفظ الحرمة الجسدّية 

بخصوص ذلك  وننّوه إلى أّن الهيئة تلقت حتى اآلن رّدا واحدا والكرامة البشرّية املتأّصلة في كل فرد.

  .11ورد من السّيد وزير الصّحة املوضوع

خيرة تجربة جديدة ونوعّية تتمثل في زيارة مراكز الحجر الصّحي وفق منهجّية خاضت الهيئة في اآلونة األ  ولقد

وتصّور مبتكرين، وذلك مواكبة منها لوضعّية األشخاص الذين جّردوا من بعض حّريتهم وقتّيا وأخضعوا 

ات للحجر الصّحي اإللزامي ملّدة أربعة عشر يوما، فور عودتهم من الخارج، في فضاءات متفاوتة اإلمكانيّ 

  واملرافق ال تخضع في إدارتها وفي التعامل مع املودعين بها لبروتوكول مرعّي وملعايير موّحدة.

وقد وضعت الهيئة خطة ملراقبة هذه املراكز املنتشرة في جهات البّلد األربع ورصد أوضاعها. وباشرت 

العّلقة بظروف اإلقامة واملعاملة   بتنفيذها. وستنشر الهيئة تباعا مّلحظاتها ونتائج معايناتها وتوصياتها ذات

ق ظروف اإلقامة وطريقة  داخل مراكز الحجر الصّحي.
ّ
ويعتبر هذا التقرير باكورة منشورات الهيئة التي توث

املعاملة داخل عّدة أصناف من األماكن التي تؤوي أشخاصا مجّردين من حّريتهم، في سياق األزمة الصّحية 

  .بما في ذلك بّلدنا العالم في كل أنحاء وناالتي انجّرت عن انتشار وباء كور 

 تكتفي 
ّ

لقد اختارت الهيئة الوطنّية للوقاية من التعذيب، بعد أسبوعين من الحجر الصّحي الشامل، أال

وبإصدار املبادئ التوجيهّية ومراسلة جهات اإلشراف على  بالّرصد االفتراض ي ألوضاع أماكن االحتجاز

سلسلة من  من العدوى الوبائّية، فنظمت التوقي ثها على تكثيف إجراءاتاألماكن الّسالبة للحّرية لح

ملراقبة ظروف عيش األشخاص املجّردين من  ،2020الوقائّية االستهدافّية، خّلل شهر أفريل  الزيارات

في الّسجون وفي مراكز اإليواء وفي أقسام الطّب النفس ي وفي مراكز الحجر الصّحي  حّريتهم، بشكل مباشر،

لزامي التي استحدثت في سياق مجابهة وباء كورونا ومحاولة الحّد من تفشيه. وكانت هذه الّزيارات فرصة اإل

" داخل أماكن االحتجاز وللوقوف على 19-من فيروس "كوفيد للتوقي ملعاينة ما تّم اتخاذه من إجراءات

ماكن والعاملين فيها سواء أكانوا نوعّية املعاملة التي يلقاها األشخاص املحتجزون من القائمين على تلك األ 

من اإلطار الطّبي وشبه الطّبي أو من اإلطار اإلداري أو من اإلطار األمني بمن في ذلك أعوان 

إلى أن تتّم   -"19-بعنوان التعاطي مع أزمة "كوفيد  -وستواصل الهيئة زياراتها الوقائّية االستهدافّية   الحراسة.

ما أيضا الّسيطرة على هذا الوباء وتعود ال
ّ
حياة إلى سيرها الطبيعي ليس فقط في املجتمع الحّر وإن
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نزالء مراكز االحتفاظ والّسجون ومراكز اإليواء وأقسام الطّب النفس ي  مجتمعات املجّردين من حّريتهم في

وإن  وغيرها من األماكن الّسالبة للحّرية والتي انضافت إليها في اآلونة األخيرة مراكز الحجر الصّحي اإللزامي

   كانت أماكن لتقييد الحّرية بصفة مؤقتة لدواع صّحية وقائّية بحتة وليس لسلبها بمقتض ى إنفاذ القانون.
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 الخاتمة 

 

ما ما من شّك في أّن الوقاية 
ّ
خير من العّلج. وهذا ال يصّح فقط في أّيام الّرخاء والّدعة واالستقرار، وإن

يصّح أيضا في زمن األزمات، ألّن للوقاية مستويات عّدة منها ما هو أّولّي ومنها ما هو ثانوّي ومنها ما هو 

أو املوضعّية ملّلمحها استراتيجّي. وفي مطلق األحوال، يظّل التعاطي مع األزمة بواسطة املعالجة املوقفّية 

ياتها غير كاف على أهّميته، ذلك أّن األزمة كاألكمة، لها ما وراءها ولها ما يتداعى لها أو جّراءها. 
ّ
وتجل

 ولذلك، ال بّد من معالجة استراتيجّية لكّل أزمة وال سيما إذا كانت تتعلق بحياة الناس وبقائهم ونمائهم. 

إعّلن مبادئ  ة للوقاية من التعذيب أن تساهم من خّلل إصدارهامن أجل ذلك، اختارت الهيئة الوطنيّ 

بخصوص معاملة األشخاص املجّردين من حّريتهم في سياق محاصرة بؤر العدوى الوبائّية لفيروس 

خّلل زياراتها الوقائّية املعلنة إلى بعض أماكن االحتجاز، في ثّم من  ،كورونا املستجّد والتوقي من انتشاره

الوطنّية ملجابهة وباء كورونا وفي ترشيد بعض املمارسات وتصحيح بعض التصّرفات و/أو دعم الخطة 

" على أمل أن نحّول هذا الخطر الّداهم 19-اإلجراءات التي تّم اتخاذها في غمرة التصّدي لجائحة "كوفيد

ض التخّصصات إلى فرصة إلعادة النظر في منظومتنا الصّحية وإلصّلحها وإعادة هيكلتها ومن ثّم دعم بع

 االستراتيجّية على غرار الطّب الوقائي والطّب الجماعي. 

ه أصّح في عّلقة باحتياجات مجتمعات املجّردين 
ّ
وإذا صّح ذلك في عّلقة باحتياجات املجتمع الحّر، فإن

من حّريتهم من بين نزالء الّسجون ومراكز اإلصّلح ومراكز االحتفاظ ومراكز اإليواء ومراكز الحجر 

ي وغيرها من األماكن الّسالبة للحّرية وإن بصيغ ودرجات متفاوتة وفي ظروف متباينة. ولذلك الصّح 

 جميع جهات اإلشراف على أماكن االحتجاز، منذ أوائل شهر مارس 
ّ
، على 2020حرصت الهيئة على حث

حّد سواء حفظا اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الكفيلة بوقاية العاملين في تلك األماكن ونزالئها على 

 لصّحتهم وضمانا لسّلمتهم واحتراما لكرامتهم البشرّية املتأّصلة فيهم. 

وبنفس ذلك الحرص خاطبت الهيئة الجهات املشرفة على األماكن التي زارتها في سياق التعاطي مع وباء 

اها إلى إرسال قبل نشرها داعية إيّ  2020كورونا وأرسلت إليها تقارير زياراتها املنجزة خّلل شهر أفريل 

رّدها عليها وال سيما فيما يتعلق بالتوصيات التي تضّمنتها. وحيث تلقت الهيئة رّدا سريعا من وزارة الصّحة 

. كما تدعو الهيئة بقّية األطراف فإّنها تشكرها وتثّمن تفاعلها الّسريع وتنشر رّدها ضمن هذا التقرير

 بنشرها ضمن تقريرها الشهرّي القادم. املعنّية إلى إرسال ردودها دون تأخير وتعدها 
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وحيث أّن الذكرى نافعة للمؤمنين، بمن فيهم من يؤمنون بالقدرة على الفعل وبأهّمية تأويج املوارد 

ر ببعض التوصيات التي وردت في تقارير الّزيارات الوقائّية التي أنجزتها الهيئة خّلل 
ّ
نا نذك

ّ
املتاحة، فإن

يهّمه األمر، وال سيما أصحاب القرار وصّناعه، إلى العمل بها تحقيقا  وندعو كّل من 2020شهر أفريل 

 للمصلحة العاّمة وانتصارا لحقوق اإلنسان حيثما كان:

وضع إطار قانوني ينظم الحجر الصّحي اإللزامي في األماكن الّسالبة للحّرية ويحّدد مقتضياته  -

 واستتباعاته.

خلين في آلّية الحجر و/أو العزل الصّحي بفضاءات وضع دليل إجراءات لتنظيم أدوار جميع املتد -

 االحتجاز.

تحديد الضمانات القانونّية األساسّية للخاضعين للحجر الصّحي أو للعزل الصّحي وللطاقم الطّبي  -

 وشبه الطّبي وسائر األعوان واملوظفين الذين يتعاملون معهم.

عين للحجر الصّحي بمن فيهم من تأمين رعاية صّحية ومعاملة إنسانّية متكافئة لجميع الخاض -

 يخضعون للعزل الصّحي أو لإليواء الوجوبي.

أو للعزل الصّحي أو  تأمين املرافقة النفسّية لكّل من يحتاجها من بين الخاضعين للحجر الصّحي -

 لإليواء الوجوبي.

 االقتضاء.توفير املساعدة النفسّية االجتماعّية ملن يحتاجها من بين النزالء وأفراد أسرهم عند  -

زمة تسهيّل لحركة النزالء املرض ى واملسّنين وذوي اإلعاقة. -
ّ

 توفير الترتيبات التيسيرّية الّل

توفير عّدة العمل والتجهيزات والوسائل الضرورّية للتوقي من العدوى الوبائّية وإلزام األعوان  -

فين بالنظافة والتطهير والتعقيم باستخدامها على الوجه الّصحيح.
ّ
 املكل

-  
ّ
 النزالء على االلتزام بالتباعد الفيزيقي واالجتماعي وعلى استخدام وسائل الوقاية من العدوى حث

 الوبائّية بطريقة صحيحة وفّعالة.

تركيز موّزعات املطّهر الكحولي في كّل الفضاءات و تطبيق قواعد النظافة وحفظ الصّحة بصرامة  -

 املشتركة.

ثم )الكّمامات( على -
ّ
 الوجه الّصحيح وعلى تغييرها في الوقت املناسب. الحث على استعمال الل

تنظيم دورات تدريبّية نشيطة )قائمة على الّسيناريوهات( لفائدة اإلطارات الطّبية وشبه الطّبية في  -

 مجاالت الطّب الوقائي والطّب االجتماعي وإدارة األزمات الصّحية.

اإلطارات الطّبية واألمنّية واإلدارّية املعنّية بإدارة األزمات تنظيم دورات تدريبّية تفاعلّية مشتركة لكّل   -

 ومجابهة الجوائح.


