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 قرار  مرشوع  

 

 حان الوقت للعمل معًا من أأجل الوقاية من الأوبئة واجلواحئ ومواهجهتا  

 

ن املؤمتر   ،الل الأمحرر والهللصليب الأمح ادلويل ا 

ذ يعرّب  لأخص يف أأضعف  واب ،العامليف الاس تقرار الاقتصاد والصحة وعىل الأوبئة واجلواحئ  شلكهالهتديد اذلي ت بشأأن عن ابلغ قلقه  ا 

 تداعيات عاملية غري متوقعة،ويف الظروف املعقدة اليت يكون فهيا للأوبئة مل مناطق العا

ىل من أأهداف ا 3ابلهدف  روا ذ يذكّ   متتع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاهية يف مجيع الأعامر"،ضامن "لتمنية املس تدامة الرايم ا 

الوطنية للوقاية عامة وامجلعيات لطات الن السف بتعاو عت والهالل الأمحر ير بأأن النظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمح وا ذ يذّكر

 حمليل،من الأمراض والهنوض ابلصحة والتخفيف من معاانة البرش حتقيقا ملصلحة اجملمتع ا

أأن أأقّر بيف دورته الثالثني واذلي  )املؤمتر ادلويل( اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر 2ابلقرار رمق  روا ذ يذكّ 

 منافعو تمتتع برشاكة خاصة وممزية تنطوي عىل مسؤوليات  يف اجملال ال نساينهجات مساعدة بصفهتا  وامجلعيات الوطنيةسلطات العامة ال "

ىل القوانني ادلولية والوطنية  امجلعية الوطنية ل فهيا س تمكعىل اجملالت اليت ت  التفاقدلول وامجلعيات الوطنية وتتيح لمتبادةل تستند ا 

 ،"هاأأو حتل حملّ  العامةاخلدمات ال نسانية 

ادلوائر احلكومية املعنية وغريها من اجلهات اذلي جّشع "و  الثالثنياحلادية و املؤمتر ادلويل يف دورته اذلي اعمتده  4ابلقرار رمق  روا ذ يذكّ 

 "،فا مع الاحتياجات التشغيلية للجمعيات الوطنيةومتوقع للموارد يكون مكيّ املاحنة عىل توفري تدفق منتظم 

تعزيز نظم الصحة ووضع خطط وطنية يف واذلي شدد عىل رضورة املؤمتر ادلويل يف دورته الثالثني اذلي اعمتده  1لقرار رمق اب وا ذ يّذكر

دراج امجلعيات الوطنية، و مبشاركة جمال الصحة   ،ال ماكنيات الالزمة املتطوعني والفئات املترضرةمنح ا 

ىل أ اثر خمتلفة عىل الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، والش باب وكبار الّسن، فضاًل عن اذلين بأأن الأ  وا ذ يُقر وبئة واجلواحئ قد تؤدي ا 

 ، من مشالك حصيةأأصاًل يعانون 

لأوبئة مواهجة ايف والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ادلولية للصليب الأمحر اللجنة ابلعمل ال نساين اذلي تقوم به  مع الامتنان وا ذ يُقر

يبول  وشلل الأطفال، ،واحلصبة، مثل الكولريا اً خر واجلواحئ اليت انترشت مؤ  يف أأفريقيا، ومرض فريوس زياك يف   ومرض فريوس ا 

 الأمريكتني، 

اليت تضطلع هبا مكوانت احلركة ابنتظام لتلبية احتياجات والوقاية من الأمراض أأنشطة الرعاية الصحية ابجملموعة الواسعة من  نّوهي وا ذ 

  لجواحئ،ل اً اس تعدادو  ،انهتاهئاوأأثناءها وبعد لأوبئة املس تضعفة قبل تفيش ااجملمتعات احمللية 
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بالغ وال  وتقيميها الأوبئة واجلواحئ عىل كشف الفعلية الأساس ية ت اقدر ال ضامنب اللواحئ الصحية ادلوليةيف  الأطراف بتعهد ادلول نّوهوا ذ ي 

 ،عهنا ومواهجهتا

يف الأساس ية  بدلانتعزيز قدرات ال واصةل ملواللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اذلي ميكن أأن تقوم به امجلعيات الوطنية ادلور ؤكد ي وا ذ

نذار امل  ،عىل سبيل املثال ل احلرصومهنا، ، مواهجة الأوبئة واجلواحئ ومشاركة اجملمتعات احمللية،  ،والتحصني، وماكحفة العدوى، بكرال 

 الاس تجابة العاجةل، و

هو أأداة أأساس ية يف مواهجة الأوبئة واجلواحئ،  تجاوز الرعاية الرسيريةاذلي ي  واملس تقل وغري املتحزي ال نساين احملايدالعمل بأأن  وا ذ يعتف

 من،املناطق اليت يسودها انعدام الأ ل س امي يف 

ذ يؤكد عىل حياد  ن مبوجب القانون ادلويلالطبية  والوحدات العاملني الطبيني واملؤسساترمة وحوا   ساين، ال 

الصحية حمدودة  نظمةالأ فهيا تكون مناطق يف الأوبئة  تتفش عندما تلبية الاحتياجات الصحية ل اخلاصة تحدايت ال  وا ذ يأأخذ يف الاعتبار

لهيا، لوصولويصعب ا املوارد  ا 

 يقرر ما ييل : 

لهيا و يتناسب مع امبا وتسهيل معلها،  ال ماكنيات الالزمة مكوانت احلركة منح ادلول من يطلب  -1 قدراهتا، من مع ملهام املولكة ا 

رشاك  ،لوقاية من الأوبئة وكشفها ومواهجهتا والتعايف مهنا داخل البدلان وعرب احلدوديف اق قابل للتنبؤ ومنسّ هنج اعامتد أأجل  وا 

  ،اجملمتعات احمللية املترضرة ودمعها بشلك فاعل

رشاك امجلعيات الوطنية، وفقًا لقدراهتا، يف الأطر الوطنية ملاكحفة الأمراض و يطلب  -2 الأطر املتعددة القطاعات يف من ادلول ا 

 ورها يف هذا اجملال حيامث أأمكن ذكل، دل ، وتوفري المتويل الالزم دعامً للتأأهب والاس تجابة

ىل السلطات العامة، وفقًا لالقتضاء كذكليشجع  -3 ىل تعزيز القدرات  ،امجلعيات الوطنية عىل تقدمي ادلمع ا  يف هجودها الرامية ا 

 لساكن املترضرينل خدمات الصحة العامة تقدمي ل وجود أأحاكم خاصة والتأأكد من اللواحئ الصحية العاملية، الأساس ية كجزء من 

نذار املبكر و يف جمال  قدرات  البناء التكزي بصفة خاصة عىل  و   ،تزمال الأ خال  برسعة وفعالية الاس تجابة الرسيعة القدرة عىل  ال 

لهيا يف اجملمتعات اجملمتعات و  اليت تعاين من قةل اخلدمات،اجملمتعات و واجملمتعات املس تضعفة،  ،احمللية اليت يصعب الوصول ا 

يالء اهامتم خاص للحاجات اخملتلفة للفتيات والفتيان، والنساء والرجال، الشديدة التعرض للخطر  ، مع ا 

ىل هنج يراعي لك  اجلواحئ ومواهجهتاو  املشاركة اجملمتعية الفعلية يف الوقاية من الأوبئةتعزيز  يدمع -4 ، اخملاطر واجملمتع بأأمكهل استنادا ا 

ُج من الاس تفادةادلول وامجلعيات الوطنية عىل  ويشجع  احمليل، اجملمتع عىل تركز اليت وماكحفهتا الأوبئة من للوقاية الابتاكرية الهنه

 ،الوطنية امجلعياتاليت تضطلع هبا  تنفيذمعليات ال  دلمع اتوالاستاتيجي اتوالتوجهي  الأدوات تطوير مواصةلو 

كيد -5  العمل املبكر، دلمع التحفزيي الأولوية ل جراءات التأأهب والاستامثر يف هذه املرحةل، وتقدمي المتويل  منحأأمهية  يعيد تأأ

ىل اختاذ اخلطوات املناس بة يك    يدعو -6 ىل    ،تضمنمكوانت احلركة والسلطات العامة ومجيع الأطراف الفاعةل الأخرى ا  حد أأقىص  ا 

مبا يف  لأوبئة/اجلواحئمواهجهتم لناسب خالل لشلك امل اب الأمنصحة و الاحتياجات املتطوعني واملوظفني يف جمال ، تلبية ممكن

  تياجات يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي، ح ذكل الا

ىل املؤمتر ادلويل الرابع والأربعني  يطلب  -7 عداد تقرير مرحيل عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار يقدم ا  من الاحتاد ادلويل ا 
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