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 وجزم

يف دورته الثالثني "بتعزيز  الأمحر والهالل الأمحر للصليب ادلويل املؤمتر عن الصادر 1 القرار يف الوارد الالزتام عىل س نوات عرشبعد 

دراج متكني املتطوعني والفئات املترضرة"،نظم الص  جملس يتيح" حة ووضع خطط وطنية يف جمال الصحة مع ا رشاك امجلعيات الوطنية، وا 

 ش ئةوالنا القدمية املعدية، الأمراض عن النامجة املس مترة للمخاطر س تجابةيف الا احلركة انتمكو   دور ملراجعة فرصة 2017 لعام املندوبني

 .السواء عىل

 الصعيد عىل والاس تجابة التأأهب حتسني أأجل من احمللية واجملمتعات احلكومات مع احلركة معل لكيفية معل خطة وضع القرار يقرتحس   اذل

 يف ذكل وسيسهم. اقتىض الأمر حيامث ادلولية، الصحية للواحئ وفقا الأساس ية القدرات لتعزيز ادلول هجود ودمع ،واجلواحئ للأوبئة الوطين

 .2019 عام يف والثالثني الثالث ادلويل املؤمتر يف وماكحفهتام ،واجلواحئ الأوبئة من الوقاية أأجل من ركةللح هنج اعامتد

 مقدمة (1

ـوي ح  ال ي يبوال اذلي انترشــ يف برأ أأفريقيا ســوح واند من عدة أأوبئة شــهدها القري احلادي والعرشـ مبا تنطوي  مل يكن داء ا 

احئ كربح، يه داء متالزمة الرشق الأوسط التنفس ية اذلي تفىش يف اململكة العربية السعودية . فقد مرت بنا أأربع جو عليه من أأرضار

نفلونزا ) نفلونزا الطيور ) (، وفريوسH1N1ومجهورية كوراي، ووابء فريوس اال  (، واملتالزمة التنفس ية احلادة الوخمية. وهذه H5N1ا 

 الهتديدات هذه ا ىل وابال ضــــافة من أأخطار ســــبلا الأمراض املعدية. اجلواحئ لكها عالمات ســــاطعة تعطي فكرة عام يهتدد البرشــــية

ش ئة، صفراء امحلى تفيش شهدان النا صعيد عىل ال يش اال قلميي، ال س متر، الكولريا وتف شار امل س مترة العدوح وانت  املاكحفة هجود رمغ امل

وهذه اجلواحئ لكها عالمات . العامل أأحناء مجيع يف زياك وانتشـــار الضـــن ، حبمى اال صـــابة ناالت يف كبرية زايدةشـــهد العامل  العاملية،

 ساطعة تعطي فكرة عام يهتدد البرشية من أأخطار سبلا الأمراض املعدية.

 معلومات أأساس ية (2

فهيي  .املساواةلأوجه الضعف الاكمنة يف النظام الصحي والبنية الأساس ية للمياه والرصف الصحي والفقر وعدم  ضا  الأوبئة عر  ث ل كثريا ما مت 

 ال تسبب املرض والوفاة حفسب بل ميكن أأي تؤثر أأيضا عىل أأمن واقتصادات اجملمتعات احمللية املترضرة.

ي التوجه الشامل لتحسني  وبئة التصدي ذلكل فا  ذكل  يف يرتكز عىل تعزيز القدرة عىل الصمود وبناء القدرات عىل مجيع املس توايت، مباللأ

 اال نساين.العمل ية واحلكومة وداخل هيلك اجملمتعات احمللية وامجلعيات الوطن 

 القامئة، للقدرات حمددة مضافة قمية الأمحر والهالل الأمحر الصليب حركة فهيا تنشئ اليت واال جراءات الأنشطة عىل معدا   القرار ويركز

 .احمللية والاس تجابة اجملمتعية جالُّنه  عىل بقوة تركز ابلتايليه و

طار ويف ماكانت مث ة الأمحر، والهالل الأمحر ليبللص  ادلولية احلركة ا  قلميي والوطين واجملمتعي الفردي الصحي الأمن يف للمسامهة هائةل ا   واال 

 .فعال حنو عىل وماكحفهتا الأوبئة من الوقاية خالل من - العاملية الصحة منظمة نددته اذلي النحو عىل - والعاملي

 احملرز التقدم حتليل (3

ذيف الوقاية من الأوبئة وماكحفهتا.  امةلوشجتربة ماضية طويةل للحركة  يف حشد  س نواي  تشارك امجلعيات الوطنية يف مجيع أأحناء العامل  ا 

امجلعيات يكوي متطوعو  الأحياي، من كثري يفوعدية. اجملمتعات احمللية، ورعاية املرىض وحامية الضعفاء من مجموعة واسعة من العوامل امله 

عىل الصعيد  والقبول املشاركة لضامي املتحدة الأمم وواكالت احلكومة معفيعملوي وينسقوي  الأطراف، تعددةامل  الاس تجابة حمورالوطنية 

يبوال يف . وقد جتىل ذكل يف أأزمة احملل   يف أأكرث ا جناز الأنشطة الأساس ية متطوع يف أ الف  6برأ أأفريقيا مؤخرا، حيث اخنرط أأكرث من ا 

ي ل يف نامسةهجود  ابعتبارها جبهودمه واسع نطاق عىل الاعرتاف مت وقداء املنطقة. يف أأحنأ خرين البدلاي ترضرا، وأ الف   لوابءالتصد 

يبوال أأي غري. والتغل ب علبه  عن الكشف عىل القدرة يفو وخارجيا، داخليا واال نساين، الصحي النظام يف الضعف أأوجه أأيضا  بني   اال 
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يبوال مةوأأز . علهيا والس يطرة لها والتصدي املعدية الأمراض ينا و  اس تعدادان حتسني أأجل من للعمل دعوة يه اال   املزتايد للهتديدتصد 

 .النطاق الواسع النتشارل

يبوال يف عام  الأمني العام للأمم املتحدة فريق رفيع املس توح معين ابالس تجابة العاملية للأزمات الصحية. أأنشأأ ، 2015واس تجابة لأزمة اال 

اخلطورة الشديدة للجواحئ الصحية الكربح غالبا ما ال تهقدر حق قدرها، وأأي درجة تأأهب "مكثفة، أأي وقد اتضح للفريق، بعد مشاورات 

يبوال اذلي اجتاح بر  أ العامل للمواهجة وقدرته عىل ذكل عىل قدر من الضعف يهرىث هل. ومن احملمتل أأي تتجاوز الأوبئة يف املس تقبل وابء ا 

عىل الرمغ من الأخطار اجلس مية اليت تشلكها الأوبئة، "بأأنه معرتفا  ، ". واتبع قائالهل املدمرأأفريقيا سواء من حيث نطاق تفش يه أأو مفعو

ىل ند   ي ما يهبذل عىل الصعيد العاملي من هجود للتأأهب لها ظلت غري اكفية ا  يرىث هل. فالص  القانوين العاملي اذلي اكي مثرة مفاوضات  فا 

نذار املبكر والتصدي للأوبئة، ا الأطراف  196ادلول الـ (، مل ينفذه ابلاكمل سوح الثلث من 2005للواحئ الصحية ادلولية )لكفاةل اال 

 (.2016 ،الصحية للأزمات العاملية ابالس تجابة املعين املس توح الرفيع الفريق تقرير) "فيه

ىل   وعدد العاملية الصحة منظمة ذكل يف مبا الواكالت، من العديد شهد التنظميي، املس توح عىل املس تفادة وادلروس النتاجئ هذهواستنادا  ا 

بصورة  علهيا والرد الفاش يات عن الكشف عىل وقادرة" للغرض مالمئة" أأهنا لضامي كبريا تغيريا احلكومية، العامة الصحة واكالت من

 فعالية.  أأكرث

 عىل والاس تجابة الوقاية س توحم  يف ال يهس هتاي هبا جفوة هناك تزال ال الكبرية،ات والاستامثر  التغريات هذه من الرمغ وعىل

 .اجملمتعي املس توح

ي ىل هامة خطوة بعد   الأمراض تفيش عن النامجة ابخملاطر الاعرتاف ا  ىل ال ي حتتاج الأمام ا  . القدرات حتسني حنو مس تدام تقدم يقابلها أأي ا 

 وزايدة احمللية للهتديدات الاس تجابة تعزيزب  حملس نةا القدرة هذه دلمع نوعه من فريد وضع يف الأمحر والهالل الأمحر للصليب ادلولية واحلركة

قلميية الأزمات مواهجة عىل القدرة نقاذ ورضورة الأساس ية اال نسانية للمبادئ وفقا والعاملية، اال   الصمود عىل القدرة وحتسني الأرواح ا 

 .الصحة جمال يف

 والتوصيات الاس تنتاج (4

ي  ق للتنبؤ وقابل وشامل منظم هنج وتنفيذ ختطيط يف احلركة مكوانت دمع هو القرار هذا من الغرضا   وكشفها الأوبئة من للوقاية ومنسَّ

 .ال خرين والرشاكء ادلول مع الوثيق ابلتعاوي مّنا والتعايف لها والاس تجابة

 استامثرات مجليع ريتأأث أأقىص لضامي احلدود وعرب البدلاي داخل والرشاكء الوطنية امجلعيات جانب من مشرتك هنج وضع القرار هذا وسيسهل

جمال  يف الصمود عىل القدرةمن ي وي  املطاف هناية يف الأرواح ينقذ مما والاس تجابة، املاكحفة جمايل يف انحجة بأأنشطة والقيام الوابء ماكحفة

 .ضعفا   الفئات أأشد   دلح الصحة

 

 

 

 

 

 


