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 عرض موجز  

الالزتام اذلي تضمن  1القرار رمق للصليب الأمحر والهالل الأمحر املؤمتر ادلويل الثالثني عىل اعامتد أأكرث من عرش س نوات  مرور بعد

دراج امجلعيات الوطنية و مع اإرشاك تعزيز نظم الصحة ووضع خطط وطنية يف جمال الصحة "ب  يوفر  "، املتطوعني والفئات املترضرةمتكني اإ

واهجة اخلطر ممكوانت احلركة يف  فرصة تعزيز دور  للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(  املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون  

 اذلي تشلكه الأمراض املعدية، القدمية مهنا والناش ئة عىل حد سواء.  صلاملتوا

مع احلكومات واجملمتعات احمللية من أأجل حتسني اخلطط الوطنية احلركة يقرتح القرار اختاذ اإجراءات ملموسة بشأأن طريقة تعاون وذلكل، 

 . وليةادل للواحئ الصحيةيف هجودها الرامية اإىل تعزيز القدرات الأساس ية وفقا   ، عند الاقتضاء،  دمع ادلولو   ،ومواهجهتا  لأوبئة واجلواحئلللتأأهب  

 قدمة  م (1

يبول  خالل هذه الس نة يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية واذلي أأصبح تفش يه مبا يف ذكل  –مؤخرا  أأفريقية  يف عدة بدلاناإن تفيش وابء اإ

ل واحدا  من عدة أأوبئة  -الآن اثين أأكرب وابء عرفه التارخي حىت الآن يف القرن احلادي والعرشين وأأدت اإىل كوارث عظمية. تفشت مل يكن اإ

ومجهورية كوراي،  لاللهتاب التنفيس يف اململكة العربية السعوديةتالزمة الرشق الأوسط مل النطاق انتشار واسع أأربع حالت ويشمل ذكل 

نفلونزا  نفل H1N1وجواحئ الإ ضافة .SARS  املتالزمة التنفس ية احلادة الوخميةو  ،H5N1نزا الطيور و واإ ىل  اإ هذه الهتديدات احلديثة، اإ

قلميية ،شهدان اليت  شلل الأطفال ابلرمغ من اجلهود العامليةانتقال عدوى تفيش امحلى الصفراء ووابء الكولريا، واس مترار  ،عىل مس توايت اإ

 شلكه مبا ت صارخا  تذكريا  اإل مجيع هذه الأحداث ليست مى الضنك واحلصبة. و الإصابة حبيف حالت  ا  كبري  ا  تزايد . كام شهدانتبذل ملاكحفهتا

نسانية. مهنا الأمراض املعدية القدمية   والناش ئة من هتديد لالإ

 اخللفية   (2

تسبب وعدم تاكفؤ الفرص. ول ، ضعف نظام الصحة، وهشاشة أأنظمة املاء والرصف الصحي، والفقر من أأعراضكون الأوبئة تما كثريا 

تؤثر يف اس تقرار اجملمتعات املترضرة واقتصادها. ولهذا، يمكن الاجتاه العام لتحسني ملرض واملوت حفسب، بل ميكن أأيضا  أأن  اهذه الأوبئة  

مبا يف ذكل داخل اجملمتعات احمللية، ودلى امجلعيات  ،ماكحفة الأوبئة يف تعزيز القدرة عىل الصمود وبناء القدرات عىل مجيع املس توايت

تعزز القدرات القامئة، ولهذا لعمل الإنساين. ويتعمد القرار الرتكزي عىل الأنشطة والإجراءات اليت اهيالك مضن الوطنية، واحلكومات، و 

ماكنيات هائةل عىل القامئة عىل اجملمتعات احمللية و أأساليب العمل تشدد بشلك خاص عىل  الاس تجاابت احمللية. وتوجد داخل احلركة اإ

اختاذ الأفراد واجملمتعات احمللية وعىل املس توايت الوطنية والإقلميية والعاملية، وذكل من خالل  للمسامهة يف تعزيز الصحة والاس تقرار دلى

 الأوبئة وماكحفهتا. للوقاية من اإجراءات فعاةل 

 التحليل/ التقدم   (3

لك س نة تشارك امجلعيات الوطنية من خمتلف أأحناء العامل و يف جمال الوقاية من الأوبئة وماكحفهتا.  حافلتمتزي احلركة ادلولية بتارخي طويل و 

وغالبا  ما يكون املتطوعون يف لعدوى. ا انقالتشد اجملمتعات احمللية، ورعاية املرىض، وحامية املس تضعفني من مجموعة واسعة من ح يف 

احمللية اجلهات  اإرشاك  العمل والتنس يق مع احلكومات وواكلت الأمم املتحدة من أأجل ضامن  من خالل    تعددة اجلوانب،امل الاس تجابة  مصمي  

يبول يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية حيث يشارك أأكرث  [1SS]عىل مثال  قبولها. وجند كسب و  ذلكل يف الانتشار احلايل ملرض فريوس اإ

أأعداد أأكرب بكثري يف البدلان حيث تشارك  اجملمتعات احمللية الأكرث ترضرا ، و داخل  الأرواح  لإنقاذ  الرئيس ية  نشطة  الأ متطوع يف    1000 من

ساس ية ابلأساليب الأ احمللية اجملمتعات لتعريف يت يبذلوهنا بتقدير واسع ابعتبارها حيوية اجملاورة املعرضة للخطر. وقد حظيت اجلهود ال

الأوبئة مثل مرض تفيش ولكن يف ماكحفة الأوبئة. فعال املسامهة بشلك لها تتيح –والالئق مثل معليات ادلفن الآمن  –لإنقاذ الأرواح

يبول   كشف تفيش الأمراض والعجز عن  ، عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج،  ةالإنساني  اخلدماتضعف أأنظمة الصحة و أأيضا   يبنين  فريوس اإ

الأزمات اليت يطول أأمدها. معقدة مثل  ظروف  كشف الأوبئة ومواهجهتا يف    ت اخلاصة يفصعواباليدل عىل  كام    .املعدية ومواهجهتا وماكحفهتا

يبول حتثنا و   واسع. عىل نطاق وبئة الأ بتفيش  اتتزايد الهتديدواس تجابتنا أأمام العمل لتحسني اس تعدادان عىل أأزمات اإ



33IC/19/14.5                                                                                                                                            2 
 

 

يبول   للأزمات الصحية.عين ابلس تجابة العاملية ، أأنشأأ الأمني العام للأمم املتحدة الفريق الرفيع املس توى امل2015س نة يف ردا  عىل أأزمة اإ

وقدرته  اولحظ هذا الفريق أأن "اخلطورة الشديدة للجواحئ الصحية الكربى غالبا  ما ل تقدر حق قدرها، وأأن درجة تأأهب العامل ملواهجهت 

يبول اذلي اجتاح غرب أأفريقياعىل ذكل عىل قدر من الضعف يرىث هل. ومن احملمتل   يث ح من    سواء  أأن تتجاوز الأوبئة يف املس تقبل وابء اإ

عىل الرمغ من الأخطار اجلس مية اليت تشلكها الأوبئة، فاإن ما يُبذل عىل الصعيد  معرتفا  بأأنه "الفريق مر". ويتابع املدن أأثره نطاق تفش يه أأو 

 تريم اإىل ضامنالصك القانوين العاملي اذلي اكن مثرة مفاوضات يطالب العاملي من هجود للتأأهب لها ظلت غري اكفية اإىل حد يرىث هل. ف 

نذار املبكر والتصدي للأوبئة،  مجيع ادلول الأطراف يف منظمة الصحة العاملية بأأن هتئي مجموعة من ، (2005اللواحئ الصحية ادلولية )و الإ

حرازه وابلرمغ من التقدم اذلي أأ . "ابعتبارها احلد الأدىن املطلوب لتنفيذ اللواحئ الصحية ادلولية، 13القدرات الأساس ية وعددها  فيد ابإ

ادلول الأطراف اليت قدمت دوةل من    189  حققت ،  يف اللواحئ الصحية ادلولية  مجيع القدرات الأساس ية املطلوبة  يفعىل املس توى العاملي  

القدرات بتحسني لزتام الاستامثرات ودميومة الا، مما يدل عىل احلاجة اإىل يف املتوسط الكفاءات ادلنيامن  %60، 2018س نة  تقارير

 .  1والتعايف مهنا ،للوقاية من الأوبئة، والكشف عن حالت تفش هيا، ومواهجهتا

بعض عدد كبري من الواكلت ومهنا منظمة الصحة العاملية و قام ، التنظمييس توى امل وعىل ضوء هذه النتاجئ وادلروس املس تخلصة عىل 

جراء عنية ابلصحة العامة امل كومية احلواكلت ال نتشارها ل التصديقدرهتا عىل كشف الأوبئة و و  ،جدواهايريات هامة من أأجل ضامن تغ ابإ

عىل مس توى   الوقاية من الأوبئة ومواهجهتاقدرات  ، ل تزال هناك جفوة كبرية يف  بفعالية أأكرب. وابلرمغ من هذه التغيريات الهامة والاستامثرات

 . اجملمتعات احمللية

ن   لتفيش الأوبئةالصدارة يف معليات التأأهب موقع حتتل أأن ميكن ذلكل الإماكنيات الالزمة متتكل يف العمل و اليت تشارك جملمتعات احمللية اإ

ىل جانب ، . ويتطلب ذكل الالزتام الفوري والطويل الأمد ابلستامثر يف تمنية القدرات عىل املس توى احمليلوالتصدي لها عهناكشف ال و  اإ

يف تنفيذ الأنشطة  عىل مس توى اجملمتعات احمللية مثل متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر، ،بناء الثقة والتفامه يف صفوف العاملني

ولأن الأوبئة  رشاك اجملمتعات احمللية بشلك فاعل يف مجيع جوانب التأأهب للأوبئة ومواهجهتا، لأهنا أأول من س يعاين من  اإ وينبغي .  الأساس ية

الأفراد والأرس داخل اجملمتع.  وتس تطيع العمل مع ، وقعت حيامث أأساس ية للوقاية من الأوبئة ومواهجهتا تُعد وهجات نظر وقدرات فريدة  دلهيا

آليات الاس تجابة العاملية اس تجابة وجيب أأن تستند  ىل مشاركة اجملمتعات احمللية بشلك النظم الصحية وأ ومس تدمي يك تضمن تنفيذ فعيل اإ

 ومقبوةل.  وفعاةل ةرسيعاس تجابة 

ابلتقدم املس متر حنو حتسني القدرات. وتمتتع احلركة الآن قرتن تخطوة هامة ينبغي أأن الأوبئة تفيش  طرحهالإقرار ابخلطر اذلي ي شلكوي 

تلبية الاحتياجات العاجةل يف القدرة عىل تعزيز كشف الهتديدات احمللية ومواهجهتا، و تعزيز طرق من خالل  ذكلادلولية مبوقع فريد دلمع 

نقاذ الأرواح وحتسني الصحة والقدرة عىل الصمود.  قلميية والعاملية، معال  ابملبادئ الإنسانية الأساس ية وواجب اإ  الأزمات الإ

 )سبيل امليض قُدما( اخلالصة والتوصيات   (4

قم وشامل نظ  مُ  عىل تنفيذ أأسلوب ةمكوانت احلركة ادلوليمساعدة هيدف هذا القرار اإىل  لوقاية من الأوبئة ، يف اميكن التنبؤ به وُمنسن

 ،مشرتكنيوأأسلوب رؤية رمس ابلتعاون الوثيق مع ادلول والرشاكء الآخرين. وسيسهل هذا القرار  ، وذكلوكشفها ومواهجهتا والتعايف مهنا

ماكحفة ات الرامية اإىل ستامثر يع الا، من أأجل ضامن أأقىص قدر ممكن من الفعالية مجل داخل البدلان وعرب احلدودوالالزتام ابلعمل سواي  

نقاذ الأرواح و والتوصل    الأوبئة ومواهجهتا،عن  كشف  ال أأنشطة    حجناالأوبئة، و  اجملمتعات احمللية الأكرث ضعفا  العمل مع  يف هناية املطاف اإىل اإ

  . هذه اجملمتعات داخل عىل الصمودة النظم الصحية لبناء قدر 
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