قائمة التعليقات  /حركة صحة الشعوب
تدعو حركة صحة الشعوب الدول األعضاء المشاركة في االجتماع السنوي  73لمنظمة الصحة العالمية الى
التركيز على:
 تعزيز التدابير الدولية لمواجهة هذه األوبئة في المستقبل وعلى نحو متكامل وشامل
 تعزيز مساءلة الحكومات فيما يتعلق بالتأهب والتحضيرات الالزمة لمواجهة الوباء والتصدي
له وفقا الممارسات الفضلى لمعايير الصحة العامة ومبادئ حقوق اإلنسان.
وبالتزامن مع أولويات مواجهة الوباء ،ينبغي التركيز على أهداف صحية عالمية أوسع نطاقاً؛ ومنها العمل
على المحددات االجتماعية للصحة ،والعمل على اإلنصاف في الوصول للصحة ،بما يضمن تعزيز أنظمة
الرعاية الصحية في كل دولة على المستوى المطلوب ،للتمكن من اإلعمال التدريجي للحق في الصحة والرعاية
الصحية.
إن السعي وراء لتحقيق تلك األهداف ضروري لالستعداد العالمي ،ولكن يجب أن يستجيب التخطيط واالستعداد
العالمي للتأهب على تحقيق تلك األهداف .وتنظر حركة صحة الشعوب لهذا االجتماع وفق مجموعة من
المالحظات ،يجب أن يتضمنها القرار المقترح على النحو اآلتي:
أوالا :طلب و/أو تمكين المدير العام من اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية في االستجابة للوباء
ثانيا ا :التركيز على التوجيه التخاذ مزيد من اإلجراءات من قبل الجمعية (في المداوالت المقبلة).
ثالثاا :تأييد ودعم السياسات الفاعلة في المستقبل على مستوى المؤثرين الرسميين ،وعلى مستوى المنظمات
الدولية المختلفة
رابعا ا :وضع مبادئ واضحة الستجابة الدول األعضاء لكوفيد (١٩والتي بموجها ينبغي محاسبة الدول
األعضاء على تلك المبادئ ).

وقد عملت حركة صحة الشعوب على تفسير وصياغة تعليقاتها على قرار االتحاد األوروبي وفق العناوين
األربعة اآلتية:

أوال :طلب و/أو تمكين المدير العام من اتخاذ إجراءات محددة في االستجابة للوباء.
تقدر حركة صحة الشعوب األحكام العديدة الواردة في مشروع القرار والتي تؤيد دور األمانة العامة
في االستجابة لكوفيد  .19ونحن نقدر االعتراف بالدور والقيادة الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة
الوباء.
وتصادق حركة صحة الشعوب على الفقرة  op9.6التي تدعو منظمة الصحة العالمية للعمل مع المنظمات
األخرى "لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وطرق انتقاله للبشر بما في ذلك الدور المحتمل للمضيف الوسيط،
من خالل جهود بعثات التعاون العلمي التي تعمل على تدخالت مستهدفه  ،وكذلك من خالل تكثيف الجهود
البحثية للحد من مخاطر واحداث مماثلة ،وكذلك تقديم توجيه لكيفية منع إصابة الحيوانات والبشر بSARS-
 COV2وكذلك الحد من المزيد من مخاطر ظهور وانتقال األمراض الحيوانية ".
يتكررررررر ظهرررررور االوبارررررة مرررررن األمرررررراض الحيوانيرررررة المنشرررررأ بررررروتيرة متزايررررردة وهنرررررا أيضرررررا حاجرررررة
إلجرررررراء تقيررررريم لررررريش فقرررررط التفشررررري المبا رررررر للوبررررراء ،ولكرررررن أيضرررررا اكتشررررراف دور عالقرررررات البيارررررة
المتغيرررررررة ،وكيررررررف يجررررررب معالجتهررررررا لتقليررررررل احتماليررررررة انتشررررررار األوبررررررة فرررررري المسررررررتقبل وينبغرررررري
أدراج هرررررررررررررررررررررررررررررررررررذا ال ُمحررررررررررررررررررررررررررررررررررردد فررررررررررررررررررررررررررررررررررري مشرررررررررررررررررررررررررررررررررررروع القررررررررررررررررررررررررررررررررررررار.
وتؤيررررد حركرررررة صرررررحة الشرررررعوب فقررررررة رقرررررم  9.10و الترررري تررررردعو إلرررررى "الشرررررروع فررررري أقررررررب وقرررررت
ممكرررررررن ،وبالتشررررررراور مرررررررع الررررررردول األعضررررررراء ،فررررررري عمليرررررررة تقيررررررريم تدريجيرررررررة محايررررررردة ومسرررررررتقلة
و رررررراملة ،بمررررررا فرررررري ذلررررررك اسررررررتخدام اآلليررررررات القائمررررررة حسررررررب الحاجررررررة لمراجعررررررة الخبرررررررة المكتسرررررربة
والررررردروس المسرررررتفادة مرررررن االسرررررتجابة الصرررررحية الدوليرررررة لمنظمرررررة الصرررررحة العالميرررررة لكوفيرررررد " 19
.
إن عدم وجود أي إ ارة صريحة إلى تقييم سياسات وممارسات وتجارب الدول األعضاء في هذه الفقرة أمر
الفت للنظر ،لذلك تدعو حركة صحة الشعوب على تعديل هذه الفقرة لتوضيح "أن الخبرة المكتسبة والدروس
المستفادة " تشمل اجراءات وخبرات والدروس المستفادة للدول.
وتقترح حركة صحة الشعوب تضمين هذه الفقرة في مرجع واضح لتعزيز السلطات االستشارية الطارئة للمدير
العام بدون الحاجة إلى إعالن حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي ،والنظر في إمكانية ان اعتماد قرار
اللوائح الصحية الدولية باالعتماد على االنتقال الدولي للوباء .كما يجب مراعاة القواعد المتعلقة باليات التحقق
حتى يكون المدير العام قادر على ممارسات العناية الواجبة في اإلبالغ عن تفشي المرض في أي بلد.
تدعو فقرة رقم  9.3المدير العام إلى مسررراعدة ومطالبة الدول األعضررراء االمتثال للوائح الصرررحية الدولية ،مع
العلم أنه ال توجد سررلطة واضررحة لمراجعة إجراءات الدول األعضرراء في االمتثال لهذه التوصرريات المؤقتة من
قبل منظمة الصررررحة العالمية .وكذلك ال توجد أحكام في المسررررودة تتعلق باليات لمراجعة الدول األعضرررراء في
االلتزام بمشررررراركة المعلومات أو االمتثال بمبادئ حقوق اإلنسررررران ،بما في ذلك ما يتعلق في عمليات اإلغالق
و ررررروط الحجر والعزل الصررررحي .لذلك يجب أن تكون الدول األعضرررراء مسررررؤولة عن الجهود التي تبدأ في
معالجة اآلثار المتعلقة بمواجهة الفيروس ،والتدابير المطبقة على السرررررركان األكثر احتياج  ،ومع ذلك فإن
المسرررررودة ،لم تتناول بشررررركل مالئم احتياجات المهاجرين  ،والالجاين  ،وعديمي الجنسرررررية ،و ظروف عمل
العاملين الصحيين وغيرهم من العاملين في الخطوط األمامية.

تدعو حركة صرررررحة الشرررررعوب إلى تمكين المدير العام من الوالية الدسرررررتورية والموارد المالية ،حتى تتمكن
منظمة الصرررررحة العالمية و بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة المعنية ،من إطالق واسرررررتمرار التدخالت ذات
الطابع الطبي و اإلنسررررراني في األماكن التي يتواجد فيها تجمعات كبيرة من الالجاين و عديمي الجنسرررررية من
اللذين لم يتلقوا معايير الرعاية والحماية المطلوبة ،أو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسررررررط  ،غير
القادرة على التعامل مع موجة الحاالت او األزمة اإلنسانية الناتجة عن الوباء و واالستجابة له.
ثانياا :االلتزام بالمزيد من التدابير من قبل الجمعية.
تطالب الفقرة  9.9من المدير العام التأكد من تزويد األمانة العامة بالموارد الكافية لدعم الدول األعضاء لمنح
الموافقات التنظيمية للتشخيص واألدوية واللقاحات ،وليش من الواضح ما إذا كان هذا يعني ضمنا ً الحاجة إلى
إعادة توزيع ميزانية األمانة العامة أو جمع أموال خصيصا لهذا الغرض.
تدعو حركة صحة الشعوب الدول األعضاء بالتعرف على ظروف النقص في تمويل منظمة الصحة العالمية،
بجانب القيود الخاصة بالجهات المانحة  ،وتدعو كذلك الدول األعضاء على رفع تجميد المساهمات المقدرة
ووقف العمل بالقيود الخاصة بالتمويل من الجهات المانحة.
تقدر حركة صحة الشعوب االعتراف في ) (PP13بالحاجة "لجميع البلدان من الوصول في الوقت المناسب
دون عوائق إلى التشخيص ذي الجودة واألمن والفعال ،وبأسعار معقولة ،إضافة إلى العالجات واألدوية
واللقاحات والتقنيات الصحية األساسية ومكوناتها وكذلك المعدات الالزمة لالستجابة كوفيد ".19
وأيضا ً تقدر حركة صحة الشعوب الطلب الوارد في فقرة  9.8بأن يقوم المدير العام "بتحديد وتوفير الخيارات...
للنظر فيها من قبل الهياة اإلدارية من أجل زيادة قدرات التطوير والتصنيع والتوزيع الالزمة للوصول العادل
والشفاف لعالجات وتشخيصات وأدوية ،ولقاحات ذات جودة و فعاله وامنه وباسعار مقبوله وفي الوقت
"المناسب".
ومع ذلك ،فهذه المهمة خجولة وحذرة للغاية ( "لتحديد إعداد الخيارات") .ومن هنا تدعو حركة صحة الشعوب
الدول األعضاء إلى مطالبة المدير العام لمضاعفة جهوده بمساعدة الدول في تأمين استحقاقاتتها
وحقوقها لحماية صحة عوبها من خالل تطوير القدرات التي تحتاجها الستخدام مرونة ، TRIPS
و GSPOA,CBDو بروتوكول ناغويا ووغيرها من البروتوكوالت الدولية من أجل الوصول الكاف إلى هذه
المنتجات وضمان األمن الصحي.
وتدعو حركة صحة الشعوب منظمة الصحة العالمية ،إلى إنشاء منصة ابتكار مفتوحة للمشاركة العامة والسريعة
للجميع ،إليجاد نتائج للبحث وحل المشكالت وسدد الفجوات المعرفية ،وتحقيقا لهذه الغاية يتطلب تأمين
االلتزامات والتعهدات من الدول واألفراد المشاركين في هذا البحث والتطوير.
تالحظ الحركة اإل ارة إلى التحر العاجل للوصول إلى لقاحات كوفيد  ،(ACT) 19لإلستجابة العالمية
لفيروس كورونا  ( The Coronavirus Global Response) .أن النداءات المخصصة ليست بديال عن
ضمان التمويل الكافي والمرن لمنظمة الصحة العالمية على أساس المساهمات االلزامية.

تدعو حركة صحة الشعوب الدول األعضاء على االعتراف بأنه كل من  ACTو نداء االستجابة العالمي لكوفيد
 19لهما األثر في تهميش منظمة الصحة العالمية كالعب واحد في " راكة متعددة المصالح" بدال من تأكيد
احترام دورها البارز بصفتها السلطة التوجيهية والتنسيقية في العمل الصحي الدولي .هنا تضارب خطير في
المصالح في تكوين  ACTوالتي يمكن أن تأتي عن طريق تنفيذ التراخيص االجبارية او االستخدامات األخرى
ل  TRIPSوتطوير االعتماد الوطني على الذات في التقنيات االساسية لمكافحة كوفيد .19
وكذلك تالحظ الحركة الدعوة الواردة في الفقرة  8.2للمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين للعمل
بشكل تعاوني على جميع المستويات لتطوير وفحص وتوسيع نطاق إنتاج التشخيصات والعالجات واألدوية
واللقاحات اآلمنة والفعالة وذات الجودة و الميسورة التكلفة لالستجابة لكوفيد  ،19بما في ذلك اآلليات القائمة
لنقل التكنولوجيا ،والتجميع التطوعي لبراءات االختراع وترخيصها ،لتسهيل الوصول إليها في الوقت
المناسب ،وبأسعار معقولة بما يتفق مع أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك أحكام اتفاق "تربش"،
كما جاء في إعالن الدوحة حول اتفاق تربش والصحة العامة بما في ذلك اآلليات القائمة لنقل التكنولوجيا
والتجميع الطوعي لبراءات االختراع وترخيصها لتسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب و بأسعار
تدعو حركة صحة الشعوب منظمة الصحة العالمية ،على مواصلة استكشاف مختلف األساليب لفصل أسعار
األدوية واللقاحات من األرباح المستحقة من براءات االختراع ،بناءا على عمل فريق الخبرات االستشاري
العامل والمعنى في البحوث والتنمية في إطار منظمة الصحة العالمية) (CEWGو الفريق الرفيع المستوى
بشأن الحصول على األدوية.
ثالثاا :تأييد واعطاء اهمية وثقل لتوجهات السياسات والمبادئ التي يجب تفعيلها في مرحلة الحقة (بواسطة
مؤثرين مختلفين يعملون على مستويات مختلفه وفي ظروف مختلفة).
تقدر حركة صحة الشعوب التعبيرات العديدة والتي تدعو للقلق في مسودة القرار في ما يتعلق بتأثير الوباء
وعبارات التضامن .وتقدر الحركة االعتراف بالتأثير غير المتناسب للوباء (بما في ذلك واستجابه الحكومات)
على األ خاص غير المحصنين والعاملين الصحفيين وغيرهم من العاملين في الخطوط األمامية (PP12 ) .
ومع ذلك ناسف لعدم وجود أي إ ارة إلى السجون أو مخيمات الالجاين أو العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم
السبل بسبب اإلغالق الكامل واألزمة االقتصادية.
و نقدر االعتراف بالحاجة إلى حماية الموظفين والمنشآت وخطوط اإلمداد في حاالت النزاع والحاالت
اإلنسانية  (PP 14) .والتأكيد على احترام القانون الدولي كشرط رئيش إلدارة كوفيد  19في حاالت النزاع (
PP16) .كما أننا نقدر االعتراف به ،وتقدير التزام وتضحية العاملين في مجال الصحة ،وغيرهم من العاملين
في الخطوط األمامية وموظفي األمانة العامة ) (OP3) isوالدعوة ) (OP 5من أجل مساعدة إنسانية وتنموية
عادلة وفي الوقت المناسب.
الفقرة  8.1تدعو" المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين " لدعم البلدان في تعزيز النظام الصحي،
لكنه ال ييسير الى مساعدتها في إنشاء القدرات األساسية للوائح الصحية الدولية ،وترتبط القدرات األساسية
اللوائح الصحية الدولية ارتباطا وثيقا في تعزيز النظام الصحي ،ويجب االعتراف بها كقضية صحة عامة
عالمية مع االلتزام بتمويل دولي

تقدر حركة صحة الشعوب االعتراف بتحصين المناعة كقضية عالمية للصحة العامة في الفقرة رقم (OP6) ٦
ولكنها تدين استبعاد اللقاحات في هذه الحالة(بالتأكيد الفعال على اإلنتاج والتوزيع المستند إلى السوق مع األسعار
الباهظة والفشل في االستثمار في تلبية احتياجات الصحة العامة التي تعد جزء من هذا النهج).
تدعو حركة صحة الشعوب إلى مراجعة استراتيجيات اإلغالق عبر البلدان والسياقات الخاصة بتلك البلدان،
لفهم مدى فعالية هذه القيود أو مدى تناسبها أو إنسانيتها .من الضروري تقييم كيفية مقارنة الفوائد المحققة مع
الخسائر في األرواح والمعاناة بسبب الظروف الصحية األخرى ،وبسبب الجوع و المجاعة وفقدان سبل العيش،
وفقدان الحريات جراء التعرض للعنف في أثناء هذه اإلغالقات .يجب أن يصبح االلتزام أساس للوصول
 ،والمحافظة على مستوى من التأهب لألنظمة الصحية التي تجعل هذه القيود المستقبلية اقل أهمية واكثر
انتقائية ،التزاما ً عالميا ً.
رابعاا :مبادئ التوجيه الستجابة الدول األعضاء لكوفيد  19والتي يجب محاسبة الدول األعضاء عليها
تالحظ حركة صحة الشعوب وتقدر المراجع المختلفة لوحدة التعاون الدولي والتضامن على سبيل المثال في
الفقرة رقم ))PP 19
الفقره رقم"  OP1تدعو بروح الوحدة والتضامن إلى تكثيف التعاون والتآزر على جميع المستويات إلحتواء
جائحة كوفيد  19والسيطرة عليه وتخفيفه".
يدل التعاون الى المساءلة المتبادلة ،ولكن ال توجد إ ارات في هذه المسودة إلى مساءلة الدول األعضاء عن
التصرف بروح الوحدة والتضامن .ال تنظر حركة صحة الشعوب أن مساءلة الدول األعضاء امام االمانة العامة
،ولكن مساءلة الحكومات تجاه عبها .لتعزيز مثل هذه المسألة في حالة كوفيد ،سيتطلب تقييما ً محايدا ً ومستقالً
وتقييم مقارنة ألداء الدولة حتى نطمان إلى استخالص الدروس الالزمة .وهذا دور هام لمنظمة الصحة العالمية.
وفي الفقرات  OP7.1-7.15تدعو المسودة البلدان إلى وضع خطة عمل املة لكوفيد  .أن عناصر الخطة يجب
أن تكون املة ولكن يالحظ عدم وجود أي إ ارات إلى التغذية والسجون ومراكز التوقيف والالجاين واألعداد
الكبيرة من العمال المهاجرين و عديمي الجنسية .كما أننا معنيين بالتأكيد على العواقب االقتصادية واإلنسانية
لعملية اإلغالق التي غابت عن الذِكر ،فالطريقة التي يجري فيها االغالق في العديد من الدول ادى إلى إلغاء
العديد من حقوق اإلنسان ،وكذلك قوانين العمل ،واستخدمت في تعزيز مراقبة الدولة والعمل ضد األعداء
السياسيين .ومما يثير القلق بنفش القدر  ،انه ال يوجد اعتبار لمساءلة الدول األعضاء بشأن تنفيذ مثل هذه الخطة.
تقدر حركة صحة الشعوب اإل ارة الواردة في الفقرات  OP9.3و OP9.2و PP8الى االلتزامات التي تقع
على عاتق الدول األطراف في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية واالمتثال لها .ومع ذلك ،ال توجد إ ارات مطابقة
إلى أي آليات مساءلة في التنفيذ الكامل لمجموعة االلتزامات على الدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية.
واالستثناء هو الضغط المستمر على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على القدرات األساسية( انظر على
سبيل المثال ) OP 9.2ومع ذلك ،ال يوجد اعتراف بأن القدرات األساسية في الدور األساسي مرتبط ارتباطا
جوهريا في تعزيز النظام الصحي ،وال تعترف بأن القدرات األساسية للوائح الصحية الدولية ،هي في األساس
قضية صحة عامة عالمية .إن االعتراف العالمي بهذا من أنه أن يعزز حالة تعباة األموال الدولية لتنمية
القدرات األساسية (وبالتالي لتعزيز النظام الصحي) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

الفقرة  OP7.1تدعو الدول األعضاء إلى تزويد منظمة الصحة العالمية “بمعلومات صحية عامة دقيقة وفي
الوقت المناسب و مفصلة بما فيه الكفاية المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد  19على النحو الذي تتطلبه اللوائح
الصحية الدولية” .وال يوجد ما يمنع القيام بذلك ،أو يمنع وضع معايير للبيانات ،ووضع إجراءات التحقق
والتعليق بشكل مستقل.

تقدر حركة صحة الشعوب الدعوة في الفقرة  OP7.15للتمويل المستخدم برامج منظمة الصحة العالمية ،ولكن
هذا النداء ضعيف بسبب عدم وجود أي إ ارة إلى تجميد المساهمات المقدرة ،أو إلى الحاجة إلى تمويل مرن،
بدال من استمرار المانحين في تضييق الخناق على الميزانية الفعالة لمنظمة الصحة العالمية.

مبادئ الهيمنة
يجب صياغة قضايا التنفيذ هذه ضمن مجموعة من المبادئ الواسعة والمستمدة من حقوق اإلنسان مثل تلك
التي وضعها ديفيد مكوي في مدونة ل  BMJالخاصة بأبريل “ 29نحتاج إلى بيان رسمي”

