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 العمدة أریجو ومجلس مراجعي الصحة یعلنان العنصریة أزمة
 صحیة عامة

 یبني اإلعالن على مبادرات العدالة العنصریة الجاریة والسیاسات الجدیدة لدعم
 مكافحة العنصریة في ریفیر

 
 الخمیس 25 یونیو 2020 - انضم الیوم رئیس بلدیة ریفیر للصحة ، د. ناثالي كونغ ، إلى عمدة بریان

 أریغو ، ودیمبل رانا ، مدیر مبادرات المجتمع الصحي ، إلعالن العنصریة أزمة صحیة عامة في مدینة
 ریفیر مما أحدث إلحاحیة متجددة ویمهد الطریق للتمویل اإلضافي لمعالجة المحددات االجتماعیة للصحة

 والمساواة العرقیة ، بما في ذلك الصحة السلوكیة واستقرار اإلسكان والحراك االقتصادي. ویأتي هذا
 اإلعالن لدعم المسیرة المناهضة للعنصریة المقررة  یوم الجمعة 26 یونیو .

 
 "لقد شهدنا جمیًعا بوضوح شدید كیف یؤثر كوفید-19 بشكل غیر متناسب على مجتمعات مختلفة األلوان.
 لسوء الحظ ، بین األوساط الطبیة ، هذه الحقائق لیست جدیدة. تظهر الدراسة بعد الدراسة أن األمریكیین
 السود یعانون من معدالت أعلى من مرض السكري والفشل الكلوي وأمراض القلب ، وال یزالون أكثر

 یظهرون كیف یتلقون رعایة أدنى مقارنة بنظرائهم البیض ، "الدكتورة ناتالي كونغ ، رئیس مجلس ریفیر
 الصحي ."یجب علینا جمیًعا تركیز جهودنا على القضاء على العنصریة النظامیة التي تؤدي إلى التفاوتات
 الحادة في النتائج الصحیة للمجتمعات الملونة. على مدى األشهر العدیدة الماضیة ، رأیت بشكل مباشر قوة

 هذه المدینة ، وأنا أعلم أنه مًعا یمكننا النهوض لمواجهة هذا التحدي ".
 

 في عام 2019 ، شاركت مدینة ریفیر في تقییم احتیاجات الصحة المجتمعیة  هنا   بالشراكة مع مدینة
 وینتروب و مدینة تشیلسي و مستشفى ماس جنرال و تعاونیة شمال سوفولك للصحة العامة ، مما أدى إلى
 خطة تحسین صحة المجتمع. من بین النتائج التي توصل إلیها ، حدد التقییم تفاوتات عرقیة وعرقیة كبیرة

 في الحاالت المزمنة التي تؤدي إلى ارتفاع معدالت الوفیات في ریفیر مقارنة بمتوسط   الوالیة. كانت الصحة
 السلوكیة واستقرار اإلسكان والتنقل االقتصادي هي المجاالت الثالثة ذات األولویة التي تم تحدیدها على أنها

 أكبر االحتیاجات لدعم وموارد إضافیة.
 

https://www.revere.org/departments/north-suffolk-public-health-collaborative#resources


  قال العمدة اریجو "لقد عملنا أنا وفریقي بجد على مدار السنوات العدیدة الماضیة لتخصیص الموارد وإنشاء
 البرامج والشراكات التي ستعالج المحددات االجتماعیة للصحة التي تؤدي إلى عدم المساواة في مدینتنا. نحن
 نعلم أن هناك المزید من العمل الذي یتعین القیام به ، وبصورة أكثر إلحاًحا ، حیث نرى آثاًرا غیر متناسبة

 لهذا الوباء على المجتمعات الملونة ، واستمرار العنف والعنصریة النظامیة ضد السكان السود على وجه
 الخصوص ".

 یبني إعالن الیوم على مبادرات العدالة العنصریة الجاریة والسیاسات الجدیدة لدعم مكافحة العنصریة في
 ریفیر، بما في ذلك إعادة إنشاء لجنة حقوق اإلنسان في المدینة وتعیین مدیرها التنفیذي. أوصى العمدة

 أریجو بتعیین دیمبل رانا كمدیر تنفیذي للجنة حقوق اإلنسان في مجلس مدینة ریفیر ، الذي سیصوت على
 االقتراح  یوم االثنین 29 یونیو  ، وستخصص اللجنة لحمایة والحفاظ على الحقوق المدنیة واإلنسانیة لجمیع

 ریفیر السكان.
  "أتطلع إلى تعییني في منصب المدیر التنفیذي للجنة ریفیر لحقوق اإلنسان بعد تأكید مجلس المدینة  في 29
 یونیو  ، وأود أن أشكر العمدة أریجو على قیادته في التصدي للكراهیة واتخاذ إجراءات إلعادة تنشیط لجنة

 حقوق اإلنسان ، قالت دیمبل رنا  ، مدیرة مبادرات المجتمع الصحي لمدینة ریفیر. "إن إعادة تنشیط اللجنة ،
 مع إعالن العنصریة الیوم كأزمة للصحة العامة ، یمثل عالمات بارزة في جهودنا المستمرة لتحقیق المساواة

 العرقیة في مدینتنا. عملنا لمعالجة التفاوتات العرقیة والصحیة مستمر منذ سنوات ، وال یزال هناك الكثیر
 الذي یتعین القیام به. في كل هذه الجهود ، سوف نسعى إلى استمرار المشاركة المجتمعیة بینما نعمل مًعا

 للقضاء على التفاوتات العرقیة المنتشرة الموجودة في جمیع أنحاء مجتمعنا وفي مدینتنا ".
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