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Politik Bildiri
8-10 Aralık 2020'de bir araya gelen şehirlerin belediye başkanları ve üst düzey politik
temsilcileri olan bizler, Sağlıklı Şehirler hareketinin değerlerine ve ilkelerine bağlılığımızı
teyit ediyoruz.
COVID-19 pandemisinde ulusal ve uluslararası merkezler olarak, şehirlerimizi sağlıklı,
güvenli, adil, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek için liderliği hem bireysel
hem de toplu olarak artırmayı taahhüt ediyoruz.
DSÖ’yü ve küresel aktörlerin, topluluklarımızı COVID-19'dan ve onun sosyal ve ekonomik
etkilerinden korumaya yönelik bilime dayalı müdahale çabalarını desteklemenin yanında adil
ve sağlıklı iyileşme çabalarını da desteklemeye çağırıyoruz.
•

•

•

Şehirler ve yerel yönetimler, toplumlarımızın dünyanın karşı karşıya olduğu bu
benzeri görülmemiş zorluğa verilecek yanıtların ve iyileşme çabalarının merkezinde
yer alır. İşe her zamanki gibi devam etmeyi göze alamayız ve durumuzu daha iyi,
daha sağlıklı ve daha dayanıklı şekilde yeniden inşa etmeliyiz.
İklimsel acil durum, küresel bulaşıcı olmayan hastalık yükü, haksız ve adaletsiz
eşitsizlikler, toplumlarımız ve ekonomilerimiz tarafından geride bırakılanların
başarısızlığa uğramaya devam etmesi, ortak geleceğimizi yeniden inşa ederken
sürmemelidir.
İyileşmemiz yeşil, kapsayıcı, sürdürülebilir, sağlıklı, güvenli olmalı, kanıtlara dayalı
ve toplumlarımızı sağlıklı tutacak ve esenliklerini geliştirecek, çevremizi temiz
tutacak ve sömürülmesini engelleyecek ve topluluklarımızı güçlü kılacak yeni
ekonomik modeller sunmalıdır.

COVID-19'un üstesinden sağlıklı bir şekilde gelebilmek için “Sağlıklı, yaşanabilir şehirler
inşa etmeyi" vurgulayan DSÖ Deklarasyonuna desteğimizi vurguluyoruz. Şehirlerin COVID19 ile mücadelede çok önemli bir role sahip olduğunu vurguluyoruz. Sağlıklı, yaşanabilir
şehirler sadece sağlıklı bir iyileşmenin parçası değildir, aynı zamanda özüdür; şehirler
olmadan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına veya sürdürülebilir gelecek konusundaki ortak
hedefimize ulaşamayız.
Bu nedenlerle küresel toplulukları;
•
•
•
•
•

Yukarı doğru sosyal hareketlilik sağlayan ve insanların kendi yaşamlarını iyileştirmek
için sunulan fırsatları genişleten;
Bu fırsatların, dağıtımın en altındakiler de dahil olmak üzere, nüfusun tüm kesimleri
için refah sonuçlarına dönüşmesini sağlayan;
COVID-19 ile mücadelede ve pandeminin neden olduğu yaraları gelecekte sararken
stratejilerin merkezine sağlıkta eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma konularını
yerleştiren;
Eşitsizlikleri azaltan; ve
Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği sağlayan bir refah ekonomisi benimsemeye
çağırıyoruz.
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Küresel toplumu bu dönemi bir fırsat olarak görmeye, bu daha güçlü, daha birleşik, daha
dirençli, daha uyumlu ve iklim değişikliğinin etkilerine, acil durumlara, afetlere ve şoklara,
sağlık, çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklara yanıt vermeye daha hazırlıklı çıkmaya
çağırıyoruz.
Tarihte bir dönüm noktasındayız ve eylemlerimizin sadece gelecek nesiller tarafından
yargılanmayacağını, içinde büyüyecekleri dünyayı belirleyeceğini düşünüyoruz.
Hepimiz:
•
•

•

•

•

•

•
•

COVID-19 salgınına yanıt vermede tüm ülkeleri, şehirleri ve toplulukları
desteklemede hem bölgesel hem de küresel olarak sürdürdüğü kilit rol için DSÖ'ye
olan bağlılığımızı ve desteğimizi sunuyoruz, alkışlıyoruz ve yeniden onaylıyoruz
Bu salgın sırasında hayal bile edilemeyecek şekilde acı çeken ön saflardaki sağlık
çalışanları ve diğer hayati önemde görev yürüten çalışanlar, hemşerilerimiz ve
vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve onları ortak ağlarımız ve platformlarımız
aracılığıyla elimizden gelen en iyi şekilde destekliyoruz
Gezegenimizin, mekanların ve şehirlerimizin iklimsel bir acil durumla karşı karşıya
olduğunu ve COVID-19'un yol açtığı ekonomik şoktan kurtulmaya çalışırken bu
çevresel krizle mücadele etmek için almamız gereken gerekli önlemleri göz ardı
etmememiz gerektiğini vurguluyoruz
Eşitsizliklerin, COVID-19'dan kaynaklanan yükün dağılımı da dahil olmak üzere,
zamanımızın tanımlayıcı halk sağlığı zorluklarının temelini oluşturduğunu ve en
savunmasız kişilerin en şiddetli şekilde etkilenen insanlar olduğunu yineliyoruz.
COVID-19 sonrasında daha sağlıklı ve mutlu bir dünya inşa etmek her şeyden önce
toplumlarımızdaki ve ekonomilerimizin kalbindeki adaletsiz ve haksız eşitsizliklerle
mücadele etmek anlamına geliyor.
COVID-19’un Avrupa’da ve küresel olarak yarattığı zorlukların yalnızca dayanışma,
işbirliği ve koordinasyon yoluyla üstesinden geleceğimizi vurguluyoruz. COVID-19'a
verilecek adil, sürdürülebilir ve kanıta dayalı bir yanıtın savunucuları olarak şehirlerin
ve yerel yönetimlerin önde gelen rollerini vurguluyoruz.
COVID-19'un üstesinden sağlıklı bir şekilde gelebilmek için “Sağlıklı, yaşanabilir
şehirler inşa etmeyi" vurgulayan DSÖ Deklarasyonuna desteğimizi vurguluyoruz.
Şehirlerin COVID-19 ile mücadelede çok önemli bir role sahip olduğunu
vurguluyoruz. Sağlıklı, yaşanabilir şehirler sadece sağlıklı bir iyileşmenin parçası
değildir, aynı zamanda özüdür; şehirler olmadan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına
veya sürdürülebilir gelecek konusundaki ortak hedefimize ulaşamayız.
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Kopenhag Belediye Başkanları
Mutabakatı: Herkes için Daha Sağlıklı ve Daha Mutlu Şehirler'e olan bağlılığımızı
yineliyoruz.
Avrupa Çalışma Programı, 2020–2025 - “Avrupa'da Daha İyi Sağlık için Ortak
Eylem” ve “Ruh Sağlığı Koalisyonu”; “Dijital Sağlık Yoluyla Güçlendirme”;
“Avrupa Aşılama Gündemi 2030”; ve “Daha Sağlıklı Davranışlar: Davranışsal ve
Kültürel Anlayışları Birleştirmek” başlıklı dört temel alanını memnuniyetle
karşılıyoruz.
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COVID-19'a halk sağlığı çözümleri için ortaklıklar ve yönetişim
Hastalığın yaygınlığını azaltmak ve sağlık sistemlerini korumak için şehirlerin COVID-19'la
mücadelede halk sağlığı önlemlerini desteklemede üstlendikleri kritik rolünün altını çizerek
şunları vurguluyoruz:
•

•
•

•
•

•

Savunmasız gruplar da dahil olmak üzere topluluklarımızla ortaklık içinde çalışan
belediyeler, insanlara en yakın yönetim düzeyidir. Belediyeler, kapsamlı sistemsel bir
yaklaşımla tüm insanlara ulaşmak, onları bilgilendirmek, güçlendirmek, korumak ve
çözümün bir parçası olarak dahil etmek için anahtar öneme sahiptir.
Belediyeler, müdahale çabalarında ulusal hükümetlerin operasyonel ortaklarıdır.
Bizler ulusal hazırlık ve müdahale plan ve çabalarında çok önemli aktörleriz; temel
hizmet sağlayıcılarıyız; ülke içindeki ve ülkeler arasındaki ulaştırma merkezleriyiz.
Belediyeler, COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almak ve sağlık sistemi
üzerindeki yükü azaltmak için gerekli halk sağlığı ve sosyal önlemleri tasarlamak,
iletmek ve uygulamak için çok önemlidir. Yerel yönetimler bu kapsamdaki zorlukları
azaltabilir, sağlık çalışanlarına destek sunabilir ve en ön saflarda çalışanlarla
dayanışma sergileyebilirler.
Belediyeler ve yerel yönetimler, sağlığı tüm siyasi kararların merkezine koyabilecek
kilit aktörlerdir. Şehir sağlığı çok disiplinli ve çok sektörlü çalışma gerektirir.
Yerel liderlerin ve idarelerin, eylemlerde, politikalarda ve planlamada orantılı
evrensel yaklaşımları uygulamak da dahil olmak üzere yerel düzeyde daha hızlı ve
özel karar almayı mümkün kılan kaliteli, ayrıştırılmış ve toplumsal düzeydeki verilere
erişime ihtiyacı vardır.
Belediyeler, sektörler arası ve çok seviyeli karar verme ve izleme için iş birliği
araçlarına ve veri tabanlarına yönelik ortak bir yaklaşıma ihtiyaç duyar.

Daha sağlıklı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek
COVID-19'un içinde yaşadığımız, sevdiğimiz, çalıştığımız ve oyun oynadığımız şehirlerin,
toplulukların ve toplumların mekansal organizasyonunu temelden etkilediğini vurguluyoruz.
Özellikle şunları not ediyoruz:
•

•

•

COVID-19'un topluluklarımız, toplumlarımız ve ekonomilerimiz üzerindeki etkisi
göz önüne alındığında, yer ve mekan oluşturmaya odaklanmanın önemi her
zamankinden daha fazla. Sosyal ve fiziksel mesafe önlemleri, şehirlerimizdeki
yerlerle nasıl etkileşim kurduğumuzu büyük ölçüde etkiledi ve mekanlarımızdan
ihtiyaç duyduğumuz şeyleri değiştirdi. Mekan oluşturma çalışmalarımız, bu gelişen
ihtiyaçlara açık ve duyarlı olmalıdır.
Aktif ulaşıma daha fazla odaklanmayı destekliyoruz ve mümkün olan her yerde
yürüme ve bisiklete binme gibi tüm sağlıklı ulaşım türlerinin kullanımını teşvik
ediyoruz. Bu, fiziksel aktiviteyi teşvik eder, aynı zamanda hava kalitesini iyileştirir ve
şehirlerimizin çoğunda yaygın olan kirliliğin sağlık üzerindeki etkilerini azaltır.
Şehirlerimizde sağlıklı hareket ve ulaşım biçimlerini sağlamak ve teşvik etmek için
olası tüm önlemlerin alınmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Yeşil ve mavi alanlara eşit erişimin, COVID-19'a yanıt olarak alınan halk sağlığı ve
sosyal önlemler nedeniyle doğaya sınırlı erişimi olan insanlar için çok önemli
olduğunu vurguluyoruz. Bu alanlarda sosyal ve fiziksel mesafe açısından en yüksek
sağlık ve güvenlik standartlarını sağlarken ve DSÖ ve ulusal halk sağlığı kılavuzlarına
uygun olarak, bunların mümkün olduğunca güvenli, mümkün olduğunca güvenli bir
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•

•

•

•
•

süre için mümkün olduğunca çok kişi tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için
çaba göstereceğiz.
Yürümenin, herkes için, özellikle de savunmasızlık riski taşıyan tüm gruplar için
tasarlanmış kamusal alanlar aracılığıyla rahat, güvenli ve kesintisiz hareketi
kolaylaştırılan uygulanabilir bir ulaşım seçeneği olarak teşvik edildiği “yürünebilir
şehirler” olmaya çabalamanın önemini vurguluyoruz. Yürümek, fiziksel ve zihinsel
sağlığı ve refahı destekler ve COVID-19 salgını sırasında bu daha da önemli hale
gelmiştir. Yaya, bisiklet ve toplu taşımayı iyileştirmeye odaklanan bu hedef, arabalara
ayrılmış kentsel alanların azaltılmasını da içermelidir. Sağlık ve mutluluk, her şeyden
önce insanlar için tasarlanmış şehirlere bağlıdır.
Şehirlerin, toplum için ekonomik, ekolojik ve sosyal değer yaratmaya odaklanan,
kamusal alanın kullanımına yönelik özel stratejiler geliştirmesinin önemine dikkat
çekiyoruz. Bu stratejiler, kamusal alanların azaltılması, özelleştirilmesi, yönetilmesi
ve yönetilmemesi gibi zorlukların yanı sıra bunların kentin halk sağlığı altyapısı
içinde nasıl konumlandırıldıklarını içermelidir. Bir bireyin ihtiyaç duyduğu her şeyin
15 dakikalık yürüme mesafesinde olduğu “15 dakikalık şehre” odaklanmanın yanı sıra
yeşil, mavi ve açık alanlara erişimi içerebilirler.
Korunmasız çocukları ve yetişkinleri gıda kıtlığından korumak, beslenmelerini ve
besleyici gıdalara erişimi iyileştirmek, obeziteyi azaltmak, sürdürülebilir üretimi ve
tüketimi teşvik etmek için COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan gıda güvensizliği riskini
ve kentsel gıda sistemlerini güçlendirme ve kentsel çevreyi kentsel tarım ve çiftlikler
yoluyla iyileştirme fırsatlarını vurguluyoruz.
Aktif ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik eden geleceğin şehirlerini tasarlarken sağlıklı
şehir planlamasının rolünü yineliyoruz ve aynı zamanda DSÖ ve ulusal halk sağlığı
kılavuzlarına uygun gerekli sosyal ve fiziksel mesafeyi sağlayacağız.
Birinci basamak sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili sağlık hizmeti sunumunu
organize etme ve şehirlerimizi ve nüfuslarımızı destekleyen sistemleri planlama
şeklimizde, şehirlerimiz aracılığıyla hem bulaşıcı hastalıklarla hem de bulaşıcı
olmayan hastalıklarla mücadele etmenin önemini anlıyoruz.

COVID-19 ile mücadelede sosyal ve kültürel unsurların kritik önemini vurguluyoruz.
Hep birlikte:
•
•

•
•

Topluluklarımızdaki en savunmasızları korumak için harekete geçmeyi taahhüt
ederiz. Bu, yaşlıları, sağlık sorunlarına sahip kişileri ve hastalık karşısında en fazla
risk altında bulunanları, ayrıca çocukları ve bakıcılarını içerir;
Eğitimin, sağlığın sosyal belirleyicileri için bir temel olduğunu ve bunun mevcut ve
gelecekteki refahın dayanağı olarak önemini vurguluyoruz ve elimizden gelen en iyi
şekilde sanal, yenilikçi ve yaratıcı eğitim hizmetleri sunarak her yaştaki insanlar ve
özellikle de çocuklar için eğitimde kesintiyi en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz.
Bilimsel gelişimin kesintiye uğramadan gelişmeye devam etmesi için akademik
eğitim, araştırma ve ilgili aktivitelerin kesilmemesi amacıyla gerekli önlemleri almayı
taahhüt ediyoruz.
Kadınlara ve erkeklere yönelik, yakın bir partner tarafından ve çocuklara yönelik
şiddet dahil olmak üzere kişilerarası şiddetteki artışları endişeyle not ediyor ve bu
endişe verici eğilimi gidermek için mümkün olan her önlemi almayı taahhüt ediyoruz.
COVID-19'un sosyal ve ekonomik etkilerinin sağlık iş gücümüz, kamu görevlilerimiz,
topluluklarımız ve çocuklarımız üzerinde yarattığı artan ruh sağlığı yükünü kaygıyla
not ediyor ve bunu ele almak için harekete geçmeyi taahhüt ediyoruz.COVID-19'un
yayılmasını durdurmak için uygulanan halk sağlığı ve sosyal önlemlerin önemli
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•

•

zihinsel sağlık ve psikososyal etkisini görüyoruz ve buna yanıt vermek için gerekli
önlemleri almayı taahhüt ediyoruz.
Kültür, sanat ve eğitimin, zihinsel ve fiziksel sağlık ve esenlik için önemini
vurguluyoruz ve elimizden gelen en iyi şekilde tiyatro, müzik ve müzeler dahil olmak
üzere sanat ve kültürel faaliyetlere ve etkinliklere sanal erişim sağlamayı taahhüt
ediyoruz. Bu, kültürel yaşama erişimin sınırlı olduğu ve kolektif stresin yaşandığı şu
andaki gibi dönemlerde özellikle önemlidir ve bu kapsamda şehirlerimizdeki insanlar
için kültürel kolaylaştırıcılar ve kolaylaştırıcılar olarak rolümüzü kabul ediyoruz.
Gelecekteki şoklara karşı dirençli barışçıl ve uyumlu toplumları teşvik etmek için
toplumsal bütünlük oluşturmadaki rolümüzü anlıyoruz; kırılgan ve çatışmalardan
etkilenen devletler barış sağlayabilir ve barışı sürdürmeye odaklanabilir

Pandeminin bir yan sonucu olan önemli ekonomik zorluğu ve bunun küresel, ulusal ve
yerel ekonomiler üzerindeki etkisini kabul ediyoruz. Bu nedenle, biz:
•

•

•

•

Anahtar aktörler olarak yerel yönetimlere yeterli mali ve ekonomik desteğin
sağlanması için ulusal hükümetlerimizle, hakkaniyetli olan ve toplumlarımızda gelir
kaybı ve mali belirsizlikten kaynaklanan yükler nedeniyle en savunmasız olanlara
odaklanan ve ruh sağlığını iyileştirecek mali ve ekonomik destek paketlerinin
sağlanması amacıyla ilişki kurmayı taahhüt ediyoruz.
Yerel işletmeleri ve şirketleri desteklemeyi, onları sosyal ve fiziksel mesafe
döneminde yalnız bırakmamayı ve işletmelerini ve ayrıca işgücünü ellerinde
tutmalarına ve gerekli halk sağlığı önlemleriyle faaliyetlerine devam etmelerine
yardımcı olmaya ve sağlıklı ve sürdürülebilir iyileşmeye katkıda bulunmaya
kararlıyız.
Ticareti duraklatan pandeminin şirketlerin karşı karşıya ekonomik etkilerini
dengelemeye çalışırken, COVID-19'un yayılmasını sınırlamak ve sağlık sistemi
üzerindeki yükü hafifletmek için halk sağlığı önlemlerinin önemini vurguluyoruz.
Ekonomileri ulusal ve yerel düzeyde yeniden tasarlamanın, daha sürdürülebilir bir
geleceği destekleyen ve daha iyi inşa eden yeşil, gümüş ve diğer dönüştürücü
ekonomik modellere daha fazla yatırım yapma fırsatı sağlayacağını vurguluyoruz.

Salgına etkili yanıt vermede yönetişimin önemini ve eşitlik ve yönetişimin COVID19'dan ve etkisinden kurtulabilecek dirençli şehirler ve toplumlar oluşturmada anahtar
ilkeler olduğu gerçeğini yineliyoruz. Bu nedenle, bizler:
•

•

•

Şehirlerin ve belediye başkanlarının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde liderliğinin
ve belediyeler ile diğer yönetişim düzeyleri arasındaki koordinasyonun önemini
yineliyoruz. COVID-19 ile mücadelede bütün toplum ve bütün şehir yaklaşımlarını
benimsemeyi taahhüt ediyoruz, bütün hükümet yaklaşımlarına katılıyoruz ve
gerektiğinde tüm ilgili paydaşları ve aktörleri çözüm süreçlerine dahil edeceğiz.
COVID-19 krizini etkili bir şekilde ele almak için işbirliğine açık olarak hareket
edeceğiz; sivil toplum ve özel sektörle “bütün toplum” yaklaşımı üzerinden ortaklıklar
oluşturacağız ve kapsayıcı bir şekilde tüm toplulukları ve paydaşları pandeminin
getirdiği çeşitli zorluklara çözüm bulmada konuya dahil edeceğiz.
Hükümet-vatandaş ilişkisini yeniden teyit etmeyi, güvenilirliği ve güveni artırmayı ve
yanlış bilgi araştırmalarıyla mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz. Kriz zamanlarında,
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•

•

•

•

yönetimin her düzeyinde şeffaflık ve bütünlük içinde hareket edilmelidir ve istisnasız
ve kimseyi geride bırakmadan toplum desteklenmeli ve korunmalıdır – bunlar
mücadelemizin merkezine koyduğumuz ilkelerdir.
İnsanlara ve topluluklara yönelik yapılacak çalışmaların, toplumdaki herkesi
kapsamasını sağlayacağız ve COVID-19'un sonrasında hepimizin üstleneceği yeniden
inşa sürecinde katılımcı yönetişim araçları aracılığıyla insanları ve toplulukları dahil
edeceğiz.
İnsanlara zarar vermemek amacıyla bilgi konusunda bize güvenen insanlara sunulan
yanlış bilgilendirmeyle mücadele edeceğiz ve DSÖ standartlarına ve halk sağlığı
kanıtlarına dayanan ve bilimsel temelli kesin, tutarlı verileri kullanmayı taahhüt
ediyoruz.
Tüm ülkelerde COVID-19'la sürdürülebilir ve eşit bir mücadele yürütmek için ilaçlar,
gıda, kişisel koruyucu ekipman ve tüm gerekli öğeler konusunda tedarik zincirlerinin
uluslararası ve ulusal olarak korunmasına ve sürdürülmesine öncelik vereceğiz.
COVID-19'a etkili bir yanıtın nihayetinde insanlara ve topluluklara bağlı olduğunu ve
yerel ve belediye yönetimlerinin halka en yakın yönetim biçimi olduğunu ve bu
nedenle COVID-19 ile mücadelenin kolaylaştırıcıları olarak hareket etmeleri
gerektiğinin bilincindeyiz. İnsanlara ve topluluklara yatırım yapmak, yerel
yönetimlere yatırım yapmak demektir. Başarılı bir COVID mücadelesinin anahtarı
biziz.

Sonuç olarak şunu belirtiyoruz:
•

•

•

•

Küresel dayanışma, COVID ile etkili bir mücadelenin temelini oluşturacaktır.
Zorluklarımız tüm şehirlerimizde ve ülkelerimizde benzerdir ve birbirimizin yanında
durmalıyız. Bu ifade, bizi bir araya getirmeyi, bireysel mesajlarımızı birleştirmeyi, bir
bütün olarak güçlendirmeyi ve küresel bir soruna yerel bir cevap için ivme
oluşturmayı amaçlamaktadır.
Toplu olarak, bu salgından bu daha sağlıklı, daha dirençli, daha güçlü ve daha
bağlantılı bir şekilde çıkmalıyız. DSÖ, bu mesajı yaymak için ortakları bir araya
getiriyor - BM sisteminden ve dışından uluslararası ortaklar, bölgesel ve ulusal
düzeylerde toplumun tümünden ortaklar, ulusal kuruluşlar ve en önemlisi şehirler ve
belediyelerin kendileri. Bu krize bir bütün halinde yanıt vermeliyiz.
Güçlü yanıtımız, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri gibi aniden ortaya
çıkması veya gelişmesi muhtemel olan gelecekteki halk sağlığı tehditlerini ele almak
için küresel bir ittifak örneği olacaktır.
Toplu olarak, Avrupa Çalışma Programı, 2020 – 2025 - “Avrupa'da Daha İyi Sağlık
için Birleşik Eylem” in uygulanmasını desteklemeyi taahhüt ediyoruz ve dört öncü
girişime odaklanıyoruz:
 Ruh Sağlığı Koalisyonu;


Dijital Sağlık Yoluyla Güçlendirme;



Avrupa Aşılama Gündemi 2030; ve



Daha Sağlıklı Davranışlar: Davranışsal ve Kültürel Anlayışları Birleştirmek.

Bu konudaki ilerlememizi 2021 yılında DSÖ Avrupa Bölge Komitesi'nin 71. oturumuna
bildirmeyi taahhüt ediyoruz.
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Bu nedenle:


DSÖ Avrupa Bölgesinin Belediye Başkanları ve politik temsilcileri olarak bu Politik
Bildiride ana hatları verilen eylemleri taahhüt ediyoruz



Diğer şehirleri bir araya gelmeye, bu dayanışma çağrısını tekrarlamaya ve COVID19'a sağlıklı ve sürdürülebilir bir cevap vermek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz.



Tüm ortakları bu çabayı desteklemeye, yapabildikleri yerde kullanmaya, yetkileri
dahilinde kolaylaştırmaya, her durumda yaygınlaştırmaya ve baştan sona katılım
göstermeye çağırıyoruz.



DSÖ üye devletlerini, ağlarımızın kaynaklarını kullanmak için COVID-19 müdahale
çabalarına şehirleri ve yerel hükümetlerini ve özellikle de DSÖ Sağlıklı Şehirlerini ve
ulusal ağlarını dahil etmeye çağırıyoruz.



DSÖ’yü şehirler ve yerel düzeyde çalışmaya, yerel düzeyde halk sağlığı rehberliği ve
tavsiyeleri üretmeye ve COVID-19'a müdahale çabalarını daha da güçlendirmek için
mevcut DSÖ ağlarının erişimini kullanmaya çağırıyoruz.



Her birimizi bundan daha güçlü, daha sağlıklı, daha mutlu, daha hazırlıklı ve daha
dirençli çıkmaya çağırıyoruz.



Kimseyi geride bırakmayacağız.
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Ek 1. Önceki taahhüt belgeleri
































Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986)
Athens Declaration for Healthy Cities (WHO Regional Office for Europe, 1998)
Action for Equity in Europe: Mayors’ Statement of the WHO European Healthy Cities Network
in Phase III (1998–2002) (WHO Regional Office for Europe, 2000)
WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO, 2003)
Belfast Declaration for Healthy Cities: the Power of Local Action (WHO Regional Office for
Europe, 2003)
Designing Healthier and Safer Cities: the Challenge of Healthy Urban Planning – Mayors’ and
Political Leaders’ Statement of the WHO European Healthy Cities Network and European
National Healthy Cities Networks (WHO Regional Office for Europe, 2005)
Health for All: the policy framework for the WHO European Region – 2005 update (WHO
Regional Office for Europe, 2005)
Gaining health: the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable
Diseases (WHO Regional Office for Europe, 2006)
European Charter on Counteracting Obesity (WHO Regional Office for Europe, 2006)
Aalborg+10 – Inspiring Futures (2006)
The Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth (WHO Regional Office for Europe,
2008)
Prevention and control of noncommunicable diseases: implementation of the global strategy.
Report by the Secretariat (WHO, 2008)
Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health
(Commission on Social Determinants of Health, 2008)
Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and
Control of Non-communicable Diseases (United Nations, 2011)
Rio Political Declaration on Social Determinants of Health (2011)
Liège Healthy City Commitment (WHO Regional Office for Europe, 2011)
Health 2020: a European policy framework and strategy for the 21st century (2012)
Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013–2020
(WHO, 2013)
Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century – making it happen
(WHO Regional Office for Europe, 2013)
Athens Declaration for Healthy Cities (WHO Regional Office for Europe, 2014)
Contributing to social and economic development: sustainable action across sectors to improve
health and health equity (World Health Assembly resolution WHA67.12, 2014)
The Minsk Declaration The Life-course Approach in the Context of Health 2020 (2015)
The New Urban Agenda, Habitat III (United Nations, 2016)
WHO Shanghai Consensus on Healthy Cities (2016)
United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations, 2015)
2017 Healthy Cities Pécs Declaration (WHO Regional Office for Europe, 2017)
Statement of the WHO European Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network
presented at the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health (WHO Regional Office
for Europe, 2017)
Roadmap to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development, building on Health 2020,
the European policy for health and well-being (WHO Regional Office for Europe, 2017)
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Copenhagen Consensus of Mayors. Healthier and happier cities for all (WHO Regional Office for
Europe, 2018)
Astana Declaration on Primary Health Care (2018)
Ljubljana Statement on Health Equity (2019)

European Programme of Work, 2020–2025 – “United Action for Better Health in
Europe” (2020)
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