ل ل عمل دعوة :ال شام لة ال عامة ال صحة س ت عادةا

شام لة ا س ت عادة" ف ي ورد ك ما  ،اآلخ رون أث ارها ال تي ال مخاوف ن كرر أدن اه ال موق عون ن حن
وال فاع ل ية ال عامة وال ث قة ال ت عاون ل ب ناء ال ضائ عة ب ال فرص ي ت ع لق ف يما  “،ال عامة ال صحة
ل لح قوق وان تهاك ات معان اة من ذل ك ع لى ي ترت ب وما  COVID-19ل وب اء اال س تجاب ات
.ال عال م أن حاء جم يع ف ي ال ناس ي تحم له .
ال عامة ال م تحدة ل ألمم ال خا صة ال دورة ف ي وال ح كومات ال دول رؤ ساء ن دعو
ل  ،اال س تجاب ة ت ش ك يل ف ي ال م شارك ين وجم يع  COVID-19 ،ل وب اء ا س تجاب ة ال تجمع
م كاف حة ف ي اإلن صاف ع لى ت رك ز ال تي وال ت شارك ية ال شام لة ال عامة ال صحة م ناهج ت عزي ز
ال م س ت ق بل ف ي ال عامة ال صح ية ال طوارئ وحاال ت  COVID-19ل وب اء اال س تجاب ات ت كون أن ي جب .جائ حة
حماي ة ؛ م ن صف ب ش كل وا س تخدامها وال قدرات وال تخ ص صات ل لم عرف ة ال م ت نوعة ال م صادر ع لى االع تماد
اإلن سان
.ال تال ية ب ال م بادئ ت س تر شد وأن ح قوق؛ :
 .1المشاركة في تطوير وتنفيذ تدخالت الصحة العامة الش
التعاون والشراكة والمسؤولية المشتركة وحوار السياسات والتواصل و
التضامن على جميع المستويات  ،داخل البلدان وفيما بينها  ،باعتباره األساس األكثر فعالية وإنصافًا
ألوسع حماية صحة السكان واالستفادة منها.
 .2التعرف على الفاعلية والمساهمات الحاسمة التي تقدمها المجتمعات للمشاركة في-
تصميم االستجابات الوبائية المالئمة للسياق والمشاركة في تنفيذها ورصدها
والتدابير التخفيفية .ضمان المشاركة الهادفة واالستباقية للصحة
الرعاية والعاملين في الخطوط األمامية وجمعياتهم  ،وقادة المجتمع  ،والمجتمع المدني  ،و
مجتمعات متنوعة  ،ال سيما المهمشين أو المستضعفين والمعرضين لمخاطر متزايدة
في مثل هذه الردود.
 .3ضمان إتاحتها للجمهور  ،باللغات المحلية  ،في الوقت المناسب  ،ودقيقة  ،ويمكن الوصول إليها و
معلومات مفصلة مستمدة من مصادر متنوعة لألدلة .تقرير بشفافية
معلومات موثوقة عن نمذجة الجائحة والمراضة والوفيات  ،بما في ذلك االجتماعية
التوزيع والقيود والتحليالت والتفسيرات المتنوعة لهذه البيانات  ،وكذلك على
تدابير التدخل والموارد الموزعة وتأثير وتوزيع التدخل
تأثيرات .قيمة واستخدام وتبادل المعرفة واألدلة من مجموعة واسعة من التخصصات و
من المجتمعات والمنفذين لتصميم التدابير المطبقة والتواصل معها وتقييمها
ولتعزيز فعاليتها  ،واإلنصاف  ،والمقبولية  ،واالستيعاب  ،والملكية المحلية .ممكن
المراجعة المستقلة والشفافة واإلشراف على الردود من قبل الهيئات التشريعية والمدنية

المجتمع.
 .4ضع أهدافًا واضحة ذات صلة بالسياقات المحلية .يجب أن تهدف هذه إلى تعزيز العالمية و
صحة السكان ورفاههم المتكافئ ولضمان استمرارية الصحة األساسية
خدمات لالحتياجات الصحية للسكان في كل من القطاعين العام والخاص .تكييف الصحة العامة
التوجيه للظروف المحلية والسياق والثقافات واألدلة والمعتقدات والمعرفة  ،وذلك باستخدام
التدابير التي تسهل المساواة بين الجنسين والمساواة االجتماعية والمشاركة والتي تبني الثقة وتحافظ عليها
بين المجتمعات والمنفذين والمنظمات والسلطات.
 .5تجنب التدخالت القسرية والعسكرية .تدابير تمييزية؛ واألفعال التي
تقويض الكرامة في استجابات الصحة العامة .التأكد من أن القوانين والممارسات الوطنية ،
بما في ذلك القوانين الجنائية  ،واالعتراف بحقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية واالمتثال لها
المعاهدات واللوائح الصحية الدولية .ال تؤذي أثناء تطبيق التدابير على
منع الوباء أو السيطرة عليه أو التخفيف من حدته وعدم إثارة الخوف أو القلق أو التمييز أو
الوصم بالعار والمضايقة والحد من حريات األشخاص  ،بما في ذلك من خالل عمليات اإلخالء واالعتقاالت التعسفية ،
االعتقاالت أو غيرها من أشكال القمع.
 .6التأكد من أن أي قيود على الحريات الفردية مطلوبة للسيطرة على المخاطر على الجمهور
تتوافق الصحة والسالمة مع مبادئ سيراكوزا لألمم المتحدة .يجب أن تكون القيود
واضحة ومشروعة ومتناسبة وقائمة على أساس علمي لغرض الصحة العامة .هم
يجب تطويرها بمشاركة المجتمع  ،وأن تكون جيدة االستهداف من خالل األقل تقييدًا
ولكنه بديل فعال ويقوم على مبدأ االحتراز .يجب أن تكون التدابير من
مدة محدودة  ،قابلة للمراجعة ومطبقة مع احترام كرامة اإلنسان.
 .7حماية ودعم القوى العاملة الصحية وغيرهم من العاملين في الخطوط األمامية وأسرهم ،
بما في ذلك العاملين والمتطوعين في مجال الصحة العامة والمتعاقدين والمجتمع .توفير آمنة و
ظروف عمل مريحة معدات الحماية الشخصية وإجراءات مكافحة العدوى ؛
الوصول إلى المعلومات واإلرشادات والتدريب الدقيقة وفي الوقت المناسب ؛ والوصول إلى االختبار المجاني ،
العالج والرعاية والدعم النفسي واالجتماعي مع الضمان االجتماعي والتعويض المضمون
لإلصابة في العمل.
 .8ضمان أن جميع الناس  ،وال سيما أولئك األكثر ضعفا  ،يمكن أن تكون على قدم المساواة و
الوصول اآلمن إلى المنتجات الصحية األساسية (معدات الحماية الشخصية  ،التشخيص ،
العالجات واللقاحات والتقنيات ذات الصلة) للوقاية والسيطرة على
الوباء  ،كمنافع عامة عالمية .تشجيع واستثمار وتعزيز القدرات المحلية
اإلنتاج والتكنولوجيا التي يقودها المواطن وابتكارات النظام لتعزيز الصحة ،
الوقاية والرعاية وكذلك لدعم سبل العيش واألمن الغذائي والحماية االجتماعية.

دعم التعلم المحلي وتقييم ونشر االبتكارات .تأكد من أن الرقمية
تقنيات مكافحة الوباء مجانية ومتاحة للجميع وتحترم حقوق اإلنسان  ،بما في ذلك
مبادئ سيراكوزا  ،وال يساء استخدامها ألغراض أخرى.
 .9تنفيذ ورصد اإلجراءات متعددة القطاعات لمعالجة االجتماعية واالقتصادية و
المحددات البيئية للمخاطر والضعف .تقديم شامل اجتماعي و
الدعم االقتصادي لجميع األشخاص الذين يتم تقييد حقوقهم وسبل عيشهم
من خالل الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء  ،وضمان الحصول على الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى ،
سبل العيش والتعليم والوصول الرقمي والخدمات الصحية  ،بما في ذلك الوقاية والرعاية و
الوصول إلى الدعم لمخاوف الصحة العقلية والوحدة والعنف القائم على النوع االجتماعي وأشكال أخرى من
إساءة .تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم والسلطات التشريعية من تقييم تأثير ذلك
اإلجراءات  ،إلعطاء صوت للمتضررين واإلبالغ العلني عن المواقف التي تكون فيها الضوابط
تم فرضها ولكن التدابير األقل تقييدًا ممكنة.
 -10ضمان تمويل متزايد ومستدام ومنصف للصحة العامة الشاملة ،
الرعاية الصحية والحماية االجتماعية من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي  ،ولألنظمة  ،و
البحث والتطوير التي تدعم المبادئ والنهج المذكورة أعاله.
يجب أن تسترشد هذه المبادئ والنهج بالقوانين والمعايير واألنظمة والبرامج واإلجراءات ،
من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي  ،ويجب أن ينعكس ذلك في أي تحديثات مستقبلية للصحة الدولية
اللوائح ومبادئ سيراكوزا .من جانبنا  ،نحن الموقعون  ،نلتزم بتحقيق
هذه المبادئ والنهج ودعوة اآلخرين لالنضمام إلينا.

