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 پر  جامع’  کہ  جیسا  ،  ہیں  کرتے  اعادہ  کا  خدشات   گتے  اٹهائے  سے  طرف  کی  دوسروں  ،  اقتدار  زیر  ،  ہم

 کے  بنانے  کارگر  اور  اعتماد   عوامی  ،  تعاون’  ،   صحت   عوامی ہے  گیا  کیا  پیش  میں  ‘کرنا  دعوی  دوبارہ

 مصائب   والے  ہونے  میں  نتیجے  کے  اس  اور  پر  مرض   وبائی  COVID-19 میں  بارے  کے  مواقع  ضائع

 .۔کیا برداشت   نے لوگوں کے بهر دنیا جوابات  کے ورزیوں خ.ف کی حقوق اور

ہم اقوام متحدہ کے جنرل کے خصوصی اجالس میں ریاست اور حکومت کے سربراہان پر کال کرتے 

جامع  عالمگیر وبا کے جواب میں ، اور جواب کی شکل میں ملوث تمام افراد   COVID-19اسمبلی   ہیں

میں  ، ایکوئٹی مرکوز اور شراکتی عوامی صحت کے نقطہ نظر کو فروغ عالمگیر وبا. اس  دینے 

COVID-19   عالمگیر وبا اور مستقبل میں عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال الزمی  کو جوابات 

حقوق  عادالنہ اور علم ، مضامین اور صالحیتوں کے متنوع ذرائع استعمال کرتے ہیں. انسانی حفاظت 

  اور مندرجہ ذیل اصولوں کی طرف سے ہدایت کی جائے.

  راکت   ،  تعاون کریں  نافذ   کو  ان  اور  ترقی  باہمی  پر  بنیاد   کی  مدا خلتوں  جامع  کی  عامہ  صحت   .1

  مساوی   اور  موثر  زیادہ  سے  سب اور  مواصالت   ،  ڈائیالگ  پالیسی  ،   داری  ذمہ  مشترکہ  ،  داری

 اور   حفاظت   کی  صحت  یکجہتی  پر  سطح  ہر  ،  پار  اس  اور  اندر  کے  ممالک  ،  پر  طور  کے  بنیاد 

 ۔ لئے  آبادی زیادہ سے زیادہ لئے کے فائدہ

 سیاق  شراکت   اہم  والی  جانے  کی  لئے  کے  تعاون  باہمی  نے  کمیونٹیوں  اور  ،  پہچانیں  کو  ایجنسی  .2

  تخفیف   اور نگرانی  اور  درآمد   عمل  شریک  ،  ڈیزائننگ  کی  ردعمل  وبائی  وابستہ  سے  سباق  و

 کارکنان   کے  محاذ   اور  نگہداشت  بنائیں  یقینی  کو  مصروفیت   فعال  اور  بامعنی  کی  صحت۔  اقدامات 
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  وہ  پر طور خاص  ، برادرییں متنوع اور سوسائٹی سول ، قائدین کمیونٹی ، انجمنیں کی ان اور

 .میں ردعمل کے طرح اس ہیں  میں خطرے اور ہیں  کمزور یا  پسماندہ  جو لوگ

  شواہد  بنائیں  یقینی  کو  دستیابی  کی  عوام  میں  زبانوں   مقامی  اور  رسائی  قابل  ،  درست   ،  بروقت  .3

 ماڈلنگ   وبائی کریں  رپورٹ   پر  طور  شفاف۔  معلومات   متفرق  کردہ  تیار  سے  ذرائع  متنوع  کے

  کے   طرح  اس معلومات   اعتماد   قابل  میں  بارے  کے  معاشرتی  بشمول  ،  اموات   اور  بیماری  ،

  کے   مداخلت ساته  ہی  ساته  ،  تشریحات   اور  تجزیہ  متنوع  اور  حدود   ،  تقسیم  کی  شمار  و  اعداد 

  رینج   وسیع  ایک   کی  مضامین.  اثرات  تقسیم  اور  اثرات  کے  مداخلت   اور   تعینات   وسائل  ،   اقدامات 

 لے   سے  کنندہ  نفاذ   اور  کمیونٹیز کریں  اشتراک کا  ان  اور  استعمال  ،  قدر  کی  ثبوت   اور  علم  سے

  ،   ایکویٹی  ،  تاثیر   کی  ان  اور تک  تشخیص   اور  مواصالت   ،  ڈیزائن  کو  اقدامات   کے  اطالق  کر

  اور   لینے  جائزہ  شفاف  اور  آزاد  فعال۔  کرنا  اضافہ  میں  ملکیت   مقامی  اور  اپٹیک  ،  قبولیت   قابل

 . معاشرے نگرانی کی جوابات  کے شہری اور مقننہ

 دینا  فروغ  کو  عالمگیر  مقصد   کا  ان۔  کریں  طے  اہداف  واضح  متعلق  سے  سباق  و  سیاق  مقامی .4

  سرکاری  بنانا  یقینی  کو  تسلسل  کے  صحت   ضروری  اور  بہبود   اور  صحت   آبادی  مساوی اور  ہے

 کو  عامہ  صحت ۔  خدمات   لئے  کے  ضروریات   کی  صحت   کی  آبادی  میں   شعبوں  دونوں  نجی  اور

 ،  رہنمائی  لئے  کے  علم  اور  عقائد   ،  ثبوتوں  ،  ثقافتوں  ،  سباق  و  سیاق  ،  حاالت   مقامی اپنائیں

 پیدا   آسانی  میں  شراکت   ،  مساوات  معاشرتیاور  صنف  جو  اقدامات   ایسے  ہوئے کرتے  استعمال

 نفاذ   ،  برادریوں ہیں  دیتے  مدد   میں  رکهنے  برقرار اور  بنانے  مضبوط  کو  اعتماد   اور  ہیں  کرتے

 ۔ درمیان کے  حکام اور تنظیموں ، کنندہ

 اعمال  اور  اقدامات؛  امتیازی۔  کریں  گریز  سے  مداخلتوں  کی  پسندی  عسکریت   اور  زبردستی .5

  قومی   کہ  بنائیں  یقینی  کو  بات   اس۔  کریں  مجروح  کو  وقار  میں  ردعمل  کے  عامہ  صحت  جو

  کے   حقوق  انسانی  عالقائی  اور  االقوامی  بین  ،  قوانین  فوجداری  بشمول  ،  عمل  اور  قوانین

  ا    اقدامات۔  کریں  تعمیل  کی  ان  اور  تسلیم  کو  ضوابط  کے  صحت   االقوامی  بین  اور  معاہدوں



  کو   اس  یا  پانا  قابو  پر  ان  ،  تهام  روک  کی  مرض   وبائی کریں  نہ  نقصان  کوئی  وقت   کرتے  اطالق

 ،  کرنا  ہراساں  ،  کرنا  بدنام ،  سلوک  امتیازی  ،  بهولو  مت   کو  پریشانی  اور  خوف  اور  کرنا  کم

  جبر   یا  نظربندیاں ،  گرفتاریوں  مانی  من  ،  دخلیاں  بے  بشمول  ،  کرنا  محدود   کو  آزادی  کی  لوگوں

 ۔ شکلیں دوسری کی

  پر  آزادیوں  انفرادی   لئے  کے  پانے  قابو  پر  خطرات   لئے  کے  عوام  کہ  بنائیں  یقینی  کو  بات   اس .6

  کے   اصولوں  سائراکوسا’  کے  متحدہ  اقوام  حفاظت   اور  صحت  ہوں  عائد   پابندیاں  کی  قسم  کسی

  متناسب  ، جائز  ، صاف  ، مطابق کے مقصد  کے عامہ صحت  چاہئیں ہونی پابندیاں۔ ہے  مطابق

  کم   سے  کم  ،   چاہئے  جانا  کیا  تیار  ساته  کے  شراکت   کی  کمیونٹی وہ ۔  سے  لحاظ  سائنسی  اور

 پر  اصول  احتیاطی  اور  متبادل  مؤثر  لیکن جائے  بنایا  نشانہ  سے  طرح  اچهی  ذریعے  کے  پابندی

  کے   وقار   انسانی  اور   مشروط  سے   لینے  جائزہ  ،  مدت   محدود  چاہئے  ہونا   اقدامات ۔  ہو  مبنی 

 ۔اطالق کا اس ساته کے احترام

 ان  اور  حفاظت   کی  خانہ  اہل  کے  ان  اور  کارکنوں  الئن  فرنٹ   دوسرے  اور  قوت   افرادی  ہیلته .7

  محفوظ ۔  ہیں  شامل   رضاکار  اور  کارکنان  کے  صحت   معاشرتی  اور  معاہدہ  ،  لیٹ  ،  کریں  مدد   کی

 اقدامات؛  کے  کنٹرول  انفیکشن  اور  سامان  حفاظتی  ذاتی  حاالت   دہ  آرام  کے  کرنے  کام اور

 ،  رسائی  تک  جانچ  مفت   اور۔  رسائی  تک  تربیت   اور  رہنمائی  ،  معلومات   بروقت   اور  درست 

 چوٹ   پر  کام مدد   نفسیاتی  ساته  کے  معاوضے  گارنٹی  اور  تحفظ  معاشرتی  اور  نگہداشت   ،  عالج

 . لئے کے

  ہیں   کمزور  زیادہ  سے  سب   جو  لوگ  وہ پر  طور  خاص   ،  افراد   تمام کہ  بنائیں یقینی کو  بات   اس .8

  حفاظتی   ذاتی)   مصنوعات   متعلق  سے  صحت   ضروری ہیں  سکتے  کر  اور  پر  طور  مساوی  ،

 کنٹرول  کے  اس   اور  تهام  روک  کی(  ٹیکنالوجیز  متعلقہ  اور  ویکسین  ،   عالج ،  تشخیصی  ،  سامان

  ،   فروغ  لئے  کے  لوگوں  مقامی۔  سامان  عوامی  پر سطح  عالمی  جیسے  ،  مرض   وبائی لئے  کے

 بخشیں   تقویت  کو  صالحیتوں اور انویسٹمنٹ 



 ایجادات  کی نظام   اور ٹکنالوجی زیرقیادت  کی شہریوں اور پیداوار  لئے کے  فروغ اور صحت  .9

 کی  تحفظ  معاشرتی  اور  حفاظت   کی  خوراک  ،  معاش   ساته  ساته   کے  بهال  دیکه  اور   تهام  روک ،

  یقینی   کو  اس۔  کریں  حمایت   کی  پھیالؤ  کے  بدعات   اور  تشخیص   ،  سیکهنے  مقامی ۔لئے  کے   مدد 

 قابل   لئے  کے  سب   ،  ہیں  مفت   ٹیکنالوجیز    ل  کے  پانے  قابو  پر  امراض   وبائی ڈیجیٹل  کہ  بنائیں

 کے   مقاصد   دوسرے  اور  ،  اصول  سائراکوسا کریں  احترام  کا  حقوق  انسانی  بشمول  ،  ہیں  رسائی

 ۔ ہے جاتا  کیا نہیں استعمال غلط لئے

 کریں  نگرانی  اور  نفاذ   کو  اقدامات   الخطی  کثیر  لئے  کے  نمٹنے  سے  اس  اور  اقتصادی  و   سماجی .10

  لوگوں  تمام  ان   مدد   معاشی اور  سماجی  جامع۔  عزم  ماحولیاتی  دوچار  سے  خطرے  اور  خطرہ

  کے   کوششوں  کی  پانے  قابو  پر  بیماری  وبائی ہے  پابندی  پر  معاش  اور  حقوق  کے  جن  لئے  کے

  ک access  رس  ڈیجیٹل  ،  تعلیم  ،  معاش ،  گاہ  پناہ  ،  ستهرائی  صفائی  ،  پانی  ،  خوراک  ،  ذریعہ

 خدشات   متعلق  سے  صحت   ذہنی اور  بهال  دیکه  اور  تهام  روک  بشمول  خدمات   کی   صحت   اور

 سوسائٹی   سول.  بدسلوکی رسائی  تک  اعانت   لئے  کے  اقسام  دیگر  اور   پرستی  جنس  ،  تنہائی  ،

 بنائیں قابل کے لینے جائزہ کا اثرات  کے طرح اس کو سازوں قانون اور میڈیا ، تنظیموں کی

 دینے   اطالع  پر  طور  عوامی میں  حالت  کی  کنٹرول   اور  دینے  آواز کو  لوگوں  متاثرہ  ،  اقدامات 

 ۔ ہیں عمل قابل اقدامات  والے پابندی کم لیکن ہے گیا کیا عائد  لئے کے

 سے   سطح  مقامی ،  بنائیں  یقینی  کو  فنڈنگ  مساوی  اور  ،  ہوئے  بڑهے  dلئے  کے  عامہ  صحت  .11

  تحقیق  اور  ،  لئے  کے  نظاموں  اور  ،  تحفظ  معاشرتی  اور  بهال  دیکه  کی  صحت   پر  سطح  عالمی

 ۔ ہیں  کرتے حمایت  کی کار طریق اور اصولوں باال   مذکورہ جو ، ترقی اور

 

 کرنا  آگاہ سے اقدامات  اور پروگراموں ،  نظام ، معیارات  ، قوانین کو طریقوں  اور اصولوں  ان

 اپ   بهی  کسی  آئندہ  متعلق  سے  صحت   االقوامی  بین  اور  ،  پر  سطح  عالمی   سے  مقامی ،  چاہئے

  حصے   اپنے۔  اصول  سائراکوسا   اور  ضوابط  و  قواعد  چاہئے   ہونی   عکاسی  کی  اس  میں   ڈیٹ 



  اصول  یہ ہیں پرعزم لئے کے ادائیگی کی اس ، سے حیثیت  کی کنندگان دستخط ہم ، لئے کے

 ۔ہیں دیتے دعوت  کی ہونے شامل ساته ہمارے بهی کو دوسروں اور نظر نقطہ اور

 

 
 

 
 


