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 مرشوع قرار  

 

 لأوبئة واجلواحئ  ل  للتصدي معاً حان الوقت  

 

ن املؤمتر  ،للصليب الأمحر والهالل الأمحرالثالث والثالثون  ادلويل ا 

ذ يعرّب  زاء  عن ابلغ قلقه    ا   الس ياقاتوابلأخص يف أأضعف مناطق العامل ويف    ،العامليف  الاس تقرار  الاقتصاد وصحة ولل الأوبئة واجلواحئ    ديدهتا 

 ،مرتقبةاملعقدة اليت يكون فهيا للأوبئة تداعيات عاملية غري 

ذ يُّقر ابالعرتاف والأمهية املزتايدتني للتأأهب   الأرواح، نقاذابالوقت واملال و ابقتصاد محسي اذلي  الفعالوا 

ىل  اذلي يريملتمنية املس تدامة من أأهداف ا 3ابلهدف  روا ذ يذكّ   يف مجيع الأعامر"، متتع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاهضامن "ا 

 بأأن امجلعيات الوطنية تتعاون معيعرتف )احلركة( بأأن النظام الأسايس للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  أأيضا وا ذ يذّكر

 السلطات العامة للوقاية من الأمراض والهنوض ابلصحة والتخفيف من معاانة البرش حتقيقا ملصلحة اجملمتع احمليل،

 اعرتف حيث يف دورته الثالثني  )املؤمتر ادلويل( اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحر 2ابلقرار رمق كذكل  روا ذ يذكّ 

تمتتع برشاكة خاصة وممزية تنطوي عىل  يف اجملال اال نساينت العامة للسلطاهجات مساعدة بصفهتا  وامجلعيات الوطنيةسلطات العامة أأن ال ب

ىل القوانني ادلولية والوطنية  منافعو مسؤوليات  عىل اجملاالت االتفاق وامجلعيات الوطنية  للسلطات العامة الوطنيةوتتيح متبادةل تستند ا 

 ،واليهتا واسرتشادا ابملبادئ الأساس يةل طبقا هاأأو حتل حملّ  العامةاخلدمات اال نسانية الوطنية  تاامجلعيل فهيا مكاليت ت

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

 "،فا مع الاحتياجات التشغيلية للجمعيات الوطنيةمنتظم ومتوقع للموارد يكون مكيّ املاحنة عىل توفري تدفق 

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

 ،اال ماكنيات الالزمة املتطوعني والفئات املترضرةمنح امجلعيات الوطنية، و مبشاركة جمال الصحة 

الأوبئة واجلواحئ والتخفيف من أ اثرها ومواهجهتا مع أأعامل هجات معنية   اكحفةبأأمهية تاكمل وتنس يق أأعامل خمتلف مكوانت احلركة مل  وا ذ يُّقر

 أأخرى يف امليدان،

والأشخاص الأكرب الش باب عىل أ اثر خمتلفة عىل الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، و  ميكن أأن تنطوي عىلوبئة واجلواحئ بأأن الأ  وا ذ يُقر

جتعلهم ظروفهم أأكرث ضعفا عند تفيش وابء أأو والأشخاص اذلين قد  من مشالك حصيةأأصاًل يعانون  الأشخاص اذلين، فضاًل عن س ناً 

 ، جاحئة

مجلعيات الصليب والاحتاد ادلويل )اللجنة ادلولية( ادلولية للصليب الأمحر اللجنة ابلعمل اال نساين اذلي تقوم به  مع الامتنان وا ذ يُقر

طار معلها الوثيق مع رشاكء رئيس يني مثل منظمة الصحة العاملية،    وامجلعيات الوطنيةالأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(   مواهجة يف  يف ا 
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يبوال وشلل الأطفال، ،واحلصبة، الكولريا، مبا فهيا اً خر ليت انترشت مؤ لأوبئة واجلواحئ اا يف أأفريقيا، ومرض فريوس زياك  ومرض فريوس ا 

 يف الأمريكتني، 

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

 ،انهتاهئاوأأثناءها وبعد لأوبئة قبل تفيش ا الضعيفةاحتياجات اجملمتعات احمللية 

وتقيميها الأوبئة واجلواحئ  عىل كشف  الفعلية الأساس ية  ت  اقدر ال  ضامنب( 2005)  الصحية ادلولية  واحئالليف   الأطراف بتعهد ادلول  نّوهوا ذ ي 

 ،عهنا ومواهجهتابالغ واال  

عىل أأمهية امجلعيات الوطنية اليت تعمل ابلتنس يق الوثيق مع السلطات الوطنية ومنظامت حملية ودولية أأخرى ملواهجة الأوبئة  وا ذ يشدد

 ،ادلوليةالصحية  واحئالل  وجب مبواجلواحئ من أأجل مساعدة ادلول الأطراف عىل الوفاء ابلزتاماهتا 

، ابلتعاون مع رشاكء أ خرين مثل منظمة الصحة واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويلاذلي ميكن أأن تقوم به امجلعيات الوطنية ادلور ؤكد ي وا ذ

ختطيط التأأهب والتنس يق   ،عىل سبيل املثال ال احلرصومهنا،  ،  مواهجة الأوبئة واجلواحئيف    بدلانل الأساس ية ل قدرات  التعزيز  واصةل  مل  العاملية،

واملساءةل والتواصل مع امجلهور، اجملمتعات احمللية،  التفاعل مع  و   ،والتحصني،  منظامت حملية ودولية أأخرى، والوقاية من الأمراض وماكحفهتامع  

 الاس تجابة العاجةل، و

هو أأداة أأساس ية يف مواهجة الأوبئة  ،الرعاية الرسيريةتوفري تجاوز واملس تقل اذلي ي  وغري املتحزي اال نساين احملايدالعمل بأأن  وا ذ يعرتف

 ال س امي يف املناطق اليت يسودها انعدام الأمن،واجلواحئ، 

ن يف الصليب الأمحر والهالل الأمحر ووسائل نقلهم، وكذكل املؤسسات واباللزتام ابحرتام وحامية العاملني الطبيني، مبن فهيم العامل   وا ذ يُّذكر

بأأمهية  ويعرتفالطبية وسائر املرافق الطبية يف مجيع الأوقات مبوجب القانون ادلويل اال نساين وغري ذكل من الأطر القانونية السارية، 

ىل أأي ماكن تكون فيه اخلدمات الطبية مطلوبة،وصول الع  املني الطبيني ا 

الصحية حمدودة  الرعايةفهيا تكون مناطق يف الأوبئة  تتفش عندما التحدايت اخلاصة لتلبية الاحتياجات الصحية  وا ذ يأأخذ يف الاعتبار

 ،حلصول عىل الرعايةافهيا يصعب حيث و  املوارد

لهيا و مبا يتناسب مع اوتسهيل معلها،    اال ماكنيات الالزمة  مكوانت احلركة  منح ادلول  من يطلب  -1 ويامتىش   قدراهتامع  ملهام املولكة ا 

ق ميكن اهنج اعامتد املسامهة يف من أأجل  مع القانون ادلويل،  ومراقبهتا الوقاية مهن اجمال التأأهب للأوبئة و يف  به لتنبؤمنسَّ

رشاك اجملمتعات احمللية املترضرة ودمعها ،ومواهجهتا والتعايف مهنا داخل البدلان وعرب احلدود   ،وا 

رشاك امجلعيات الوطنية، وفقًا لقدراهتا، يف الأطر الوطنية ملاكحفة الأمراض و  أأيضا عىل  ادلول  يشجع -2 الأطر املتعددة القطاعات يف  ا 

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

ىل تعزيز القدرات  ،قتضاءحسب الاالعامة،  اامجلعيات الوطنية عىل تقدمي ادلمع لسلطاهت كذكليشجع  -3 يف هجودها الرامية ا 

خدمات الصحة تقدمي ل ابلفعل وجود أأحاكم خاصة والتأأكد من ،  الصحية ادلوليةللواحئالزتاهما ابالمتثال  الأساس ية كجزء من

الرتكزي بصفة خاصة و والتنس يق مع املنظامت احمللية وادلولية الأخرى،    خالل الأزمات،  برسعة وفعالية  لساكن املترضرينل العامة  

لهيا الاس تجابة الرسيعة يف اجملمتعاتالقدرة عىل اال نذار املبكر و يف جمال قدرات البناء عىل   ،احمللية اليت يصعب الوصول ا 

يالء اهامتم خاص الشديدة التعرض للخطراجملمتعات و  تعاين من قةل اخلدمات،اليت اجملمتعات و ، ضعيفةواجملمتعات ال  ، مع ا 

 للحاجات اخملتلفة للفتيات والفتيان، والنساء والرجال، 

ىليشدد عىل  -4 ىل  مواهجهتاالتأأهب لها و اجلواحئ و و  املشاركة اجملمتعية الفعلية يف الوقاية من الأوبئة تشجيع احلاجة ا  هنج استنادا ا 

ُج من الاس تفادةادلول وامجلعيات الوطنية عىل  ويشجع، لك اخملاطر واجملمتع بأأمكهل عني الاعتبارأأخذ يف ي   املبنية عىل أأدةل  الهنه
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 دلمع  الابتاكرية  اتوالاسرتاتيجي  اتوالتوجهي   الأدوات  تطوير  مواصةلو   احمليل،  اجملمتع  عىل  تركز  اليت   وماكحفهتا  الأوبئة  من  للوقاية

جر وتعزيز قدراهتا يف جمال الاس تجابة واس تخدام البياانت والتكنولوجيا لتحسني جودة  ،الوطنية امجلعياتما تنفذه  اءات ا 

 مواهجة الأوبئة واجلواحئ،

كيد -5  العمل املبكر، دلمع التحفزيي ، وتقدمي المتويل االتأأهب والاستامثر فهيالوقاية و الأولوية ال جراءات  منحأأمهية  يعيد تأأ

ىل اختاذ  يدعو -6 ، وفقا لس ياقها الوطين املناس بة اءاتاال جر مكوانت احلركة والسلطات العامة ومجيع الأطراف الفاعةل الأخرى ا 

ىل  ،تضمنيك  واال قلميي، مبا  لأوبئة/اجلواحئمواهجهتم لخالل  اوموظفهي  اتطوعهيم  ةاحملافظة عىل حصة وسالم، ممكنحد أأقىص ا 

 ،فاههمورالنفس ية  هتميف ذكل حص

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

 . 2023 س نة
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