بيان
نحن نعيش اليوم أزمة صحيّة غير مسبوقة تؤثّر فعل ّيا على حياتنا اليومية وسوف تغير العالم الذي نعرفه
وفي هذه الحالة غير المعتادة فإننا ال نتحكم في كل معالم هذه األزمة ولهذا السبب يجب تطبيق مبدأ االحتياط
األقصى على الجميع .ولذلك فإننا نناشد بضرورة التوخي بالوعي الصحي لحماية جميع المواطنين وال سيما
أكثرنا هشاشة (كبار السن واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أونقص مناعي) .وينطبق مبدأ
االحتياط هذا أيضا على عمال الصحة العمومية لدينا ،المتواجدين في الخط األمامي لرعاية المواطنين.
وأخيرا ،فإن المبدأ االحترازي ضروري لحماية "الحراك" والعمل القومي السلمي في بلدنا.
وبموجب هذا المبدأ االحترازي ندعو جميع الجزائريين إلى أن ينفذوا فورا جميع التدابير الوقائية التي
تصدرها السلطات العامة والسلطات الطبية لمنع انتشار الفيروس ،هذا العدو الخفي :وقف التجمعات
والمسيرات في إطار الحراك مؤقّتا ،واحترام المسافة اآلمنة بين األشخاص ،وغسل األيدي بانتظام ،وإلغاء
األنشطة االجتماعية واألسرية المعتادة ،وتقييد النقل العام إلى الحد األدنى .إن الشبكات االجتماعية تبلغ عن
كل هذه التدابير التي تحد من انتشار الوباء :دعونا نتبع هذه المبادئ التوجيهية الحيوية
وبموجب هذا المبدأ االحترازي ،نحث الحكومة على تحمل كل مسؤولياتها لحماية السكان ،ودعم عمال الصحة
العمومية في إدارة األزمة ،ودعم كل المؤسسات الجزائرية وموظفيها:
.1

.2

.3
.4
.5

.6
.7
.8

بدأ عمل المركز الوطني لألزمات تحت سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فورا  ،مع التعبئة الوزارية
(وال سيما الصحة والدفاع) والتتابع في كل والية .مركز األزمات هذا مسؤول أمام أصحاب السيادة لضمان
الشفافية التامة بشأن التدابير المتخذة والحاالت التي تم تشخيصها ومعالجتها في البلد .يجب أيضًا نشر
حصيلة معلومات يومية عن عدد الحاالت الجديدة لألشخاص المصابين بفيروس كورونا في الجزائر خالل الـ
 24ساعة األخيرة.
اإلنشاء الفوري  ،إن لم يكن قد تم بالفعل  ،للجنة علمية مؤلفة من علماء وأطباء متخصصين في األمراض
المعدية والصحة العامة واألوبئة المعترف بهم لتقديم المشورة لمركز األزمات وتوجيه مستخدمي الصحة
العمومية.
اإلنشاء الفوري (إذا لم يكن قد تم بالفعل) لوحدات األزمات إقليمية التي تقودها السلطات الصحية واإلقليمية
وتربطها مباشرة بالمركز الوطني لألزمات .
النقل الفوري إلجراءات تنظيم األزمات في المؤسسات الصحية إلعدادها لفرز المرضى ورعايتهم .
إطالق فوري للحمالت الوقائية واإلعالمية لعامة الناس لتعزيز اإلجراءات التي تحمي وتحافظ على صحة
المواطن  ،باالعتماد على وسائل الرأي الوطنية والمحلية :التلفزيونات  ،الرسائل القصيرة  ،الراديو ،
الشبكات االجتماعية  ،الشركات  ،الوحدات العائلية ...
وضع تدابير وقائية فورية لدعم الشركات وأصحاب العمل والموظفين بشكل كبير و التقليل من نشاطهم
لحماية السكان
التنفيذ الفوري لجميع اإلجراءات التي تسمح باستمرار األنشطة االستراتيجية للبالد وألمن وحماية
المواطنين
يجب الحد من عدد المعتقلين من خالل اإلفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك  ،وتأجيل تنفيذ األحكام ،
والحد من استخدام الحبس االحتياطي

بحكم هذا المبدأ االحترازي ،نحن نثق في عبقرية الجزائريين لتصور أشكال جديدة من العمل المواطناتي لتعزيز سيادة
القانون ،في أمان وتضامن كاملين .من جانبها  ،ستواصل مجموعة "نبني" ،كمبادرة مواطناتية  ،التعبير عن قناعاتها ،
واالحترام الصارم لتدابير الحماية  ،حتى نتغلب جمي ًعا  ،متحدين ومسؤولين  ،على هذه األزمة الصحيّة غير المسبوقة.
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