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 قرار 
 

ىل هنٍج   احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  لتصّديالعمل من أأجل التوصل اإ

 للأوبئة واجلواحئ
 

ن جملس املندوبني  ،اإ

ذ  ورضورة التصدي هل  عىل الصعيدين احمليل والعاملي للأمن الصحيهل الأمراض املعدية نطاق الهتديد اذلي متثبشأأن ابلغ القلق يساوره اإ

 يف املقام الأول،يه مسؤولية لك دوةل بأأن تلبية الاحتياجات الصحية للساكن يعرتف ، و عىل وجه الرسعة

رته الثالثني واذلي جاء فيه أأن ادلول وامجلعيات اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف دو  7ابلقرار رمق  كراإذ يذّ و 

الوطنية، ابعتبار الأخرية هجات مساعدة لسلطاهتا العامة يف جمال العمل الإنساين، تمتتع برشاكة خاصة وممزية عىل لك املس توايت تنطوي 

ىل القوانني ادلولية والوطنية، حيث توافق ادلول وامجل عىل مسؤوليات  عيات الوطنية عىل ااجمالت ال ي تلمل فاها وفوائد متبادةل تستند اإ

ّ للأوىل  العامةالأخرية اخلدمات الإنسانية   ها،أأو حتل حمل

"بتعزيز نظم عن املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف دورته الثالثني  الصادر 0القرار رمق يف للزتام املعقود اب كرواإذ يذّ 

دراج متكني املتطوعني والفئات املترضرةالصحة ووضع خطط وطنية يف جمال ال رشاك امجلعيات الوطنية، واإ ا وكذكل متاش ي   "،صحة مع اإ

 ،7102مع تطلعات رؤية احلركة ال ي اعمتدها جملس املندوبني يف س نة 

طابلعمل الإنساين اذلي  مع الامتنان واإذ يُقر للأوبئة  التصديار تقوم به مكوانت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف اإ

يبول والكولريا وشلل الأطفال، مؤخر  انترشت واجلواحئ ال ي  منه لتنوع أأنشطة الرعاية الصحية ال ي تضطلع هبا  اكواإدرا  ا مثل تفيش الإ

 اجلواحئ،و لتلبية احتياجات ااجممتعات احمللية املعرضة للأوبئة  ااس تعداد  مكوانت احلركة ابنتظام 

اذلي و مبوجب اللواحئ الصحية ادلولية،  وتقيميها ورفع تقارير هبا العامةبتعزيز قدرهتا عىل كشف مشالك الصحة  بتعهد ادلول واإذ يعرتف

 ،7102يف مجعية الصحة العاملية س نة أأعيد تأأكيده 

فاها  الت حمددة، مبايف جم العامةيف جمال الصحة  نية دلمع هجود تعزيز قدرات ادلولاذلي ميكن أأن تقوم به امجلعيات الوط ادلور ؤكد ي واإذ

 القوة العامةل الصحية، ومعليات الاس تجابة العاجةل، دون الاقتصار علاها،ابخملاطر، وتمنية  املراقبة والتحصني والإبالغ

نسانية  واإذ يعرتف ز وأأهنا تتطلب اس تجابة مشرتكة بني القطاعات تتجاو احملايدة بأأن مواهجة الأوبئة هو جزء ل يتجزأأ من الاس تجابة الإ

ىل الفعال هتنس يق س يؤدياذلي  ،الرعاية الرسيرية نقاذ اإ  ،الصحة جمال يف الصمود عىل القدرة وبناء الأرواح اإ

ا ما حتدث يف أأماكن تكون الرعاية الصحية فاها ضعيفة، وتتأأخر فاها الاس تجابة أأو تكون حمدودة أأن الأوبئة كثري   واإذ يأأخذ يف الاعتبار

ماكنيات الوصول،  يف أأغلب الأحيان بسبب انعدام الأمن أأو قةل اإ

 ، لمجمتعات احمللية يف تأأمني حصهتال  لأيمية احملوريةابواإذ يعرتف 

 يت:يقرر ال  

ا للوقاية من الأوبئة وكشفها ومواهجهتا والتعايف ق  ومنسَ  اومتوقَع   ا وشامال   منظم  أأسلواب  من مكوانت احلركة أأن تضع وتنفذ  يطلب -0

مهنا داخل البدلان وعرب احلدود لضامن أأعظم تأأثري ممكن مجليع الاستامثرات يف ماكحفة الأوبئة، وجناح أأنشطة ماكحفة الأمراض 

  ؛ومعاجلهتا
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لاهم و لإ مكوانت احلركة عىل بذل قصارى هجدها حيّث  -7 ىل اذلين رشاك املناطق والساكن اذلين يصعب الوصول اإ يفتقرون اإ

دارة اخملاطرأأنشطة اخلدمات يف  وبئة واإ  ؛التأأهب للأ

للجمعيات الوطنية يف الأطر الوطنية ملاكحفة الأمراض  ةاملهنجي ملشاركةدلعوة من أأجل اىل الالزتام ابعمكوانت احلركة  يشجع -3

 ؛هب والاس تجابةوالأطر املتعددة القطاعات للتأأ 

 احمليل، ااجممتع عىل تركز ال ي وماكحفهتا الأوبئة من للوقاية الابتاكرية جالهُنُ  من مكوانت احلركة عىل الاس تفادة يشجع - -4

 الوطنية؛ امجلعيات تنفيذ دلمع والاسرتاتيجية والتوجيه الأدوات تطوير مواصةل عىل والتشجيع

مع ادلول ومساعدهتا عىل تكثيف هجودها لتنفيذ اللواحئ الصحية العاملية، الوثيق مكوانت احلركة عىل التعاون ا أأيض   يشجعو  -2

نذار املبكر والاس تجابة الرسيعة يف ااجممتعات الشديدة التعرض للخطر تعزيزوالرتكزي بصفة خاصة عىل   ؛قدرات الإ

ىل  يدعو -6 لتحقق من ا رضورةعىل  ويشدد،  هانرش و  الإدارة الأخالقية واملأأمونة لبياانت الرصدتعزيز مجيع مكوانت احلركة اإ

فراد املصابنيلحصة البياانت الشخصية  لغاء،بطريقة حتفظ رسية هويهتم وتنفرد هبم  لأ  ول ميكن تعقهبا ولكهنا قابةل لالإ

 ؛هتاوقاية من الأوبئة/اجلواحئ ومواهجاملشاركة ااجممتعية الفعلية يف الوتعزيز دمع بالزتامه   عنيعرّب  -2

، ويشجع مكوانت احلركة عىل توعية املاحنني لت الطوارئ الصحية والإبالغ هباية التشخيص الرسيع حلاتأأكيد أأيم  يعيد -8

 ؛برضورة دمع حكومات البدلان ال ي تعلن عن حالت طوارئ حصية، وذكل عن طريق أ ليات مبتكرة للمتويل وادلمع

خالل تفيش طوعني واملوظفني وسالمهتم من مكوانت احلركة أأن تضمن مواهجة الاحتياجات يف جمال حصة املت يطلب -9

 ؛الأوبئة/اجلواحئ بصورة مناس بة

يف املؤمتر ادلويل الثالث هبذا اخلصوص اّّتاذ قرار عن طريق الالزتام املشرتك مع ادلول أأيمية يف  بأأن تفكراحلركة  يويص -01

 .7109 س نة يف والثالثني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


