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 قرار  

 لأوبئة واجلواحئ  ل  للتصدي معاً حان الوقت  

ن املؤمتر  ،للصليب الأمحر والهالل الأمحر نيالثالث والثالث ادلويل ا 

ذ يعرّب  زاء عن ابلغ قلقه  ا  وابلأخص يف أأضعف مناطق العامل  ،العامليف الاس تقرار الاقتصاد وصحة ولل من هتديد الأوبئة واجلواحئ  ما متثهلا 

 ،بشلك خاص قد يصعب فهيا مواهجة الأوبئةاملعقدة اليت  الس ياقاتويف 

ذ يُّقر ابالعرتاف والأمهية املزتايدتني للتأأهب   الأرواح، نقاذاب  الوقت واملال و ابقتصاد يسمحاذلي  الفعالوا 

ىل  اذلي يريملتمنية املس تدامة من أأهداف ا 3ابلهدف  روا ذ يذكّ   متتع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاه يف مجيع الأعامر"،ضامن "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( اعمتده املؤمتر ادلويل للصليب الأمحر والهالل الأمحراذلي  2ابلقرار رمق كذكل  روا ذ يذكّ 

تمتتع برشاكة خاصة وممزية تنطوي  ،يف اجملال اال نساينللسلطات العامة مساعدة  هيئاتبصفهتا  ،وامجلعيات الوطنيةسلطات العامة أأن ال ب

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

 ،لمبادئ الأساس يةول واليهتا ل طبقا هاأأو حتل حملّ  العامةاخلدمات اال نسانية الوطنية  اتامجلعيل 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 

 "،للجمعيات الوطنيةفا مع الاحتياجات التشغيلية املاحنة عىل توفري تدفق منتظم ومتوقع للموارد يكون مكيّ 

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 و امجلعيات الوطنية، 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 قد اذلين غريمه من و ذوي اال عاقة والأشخاص اذلين يعانون من حاالت حصية مزمنة  الأشخاص، فضاًل عن س ناً 

 ، ضعفا عند تفيش وابء أأو جاحئة

مجلعيات الصليب الأمحر والاحتاد ادلويل  )اللجنة ادلولية(  ادلولية للصليب الأمحر  اللجنة  ابلعمل اال نساين اذلي تقوم به    متناناب  يعرتفوا ذ  

طار معلها الوثيق مع رشاكء رئيس يني مثل منظمة الصحة العاملية،  وامجلعيات الوطنيةوالهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل(  مواهجة يف يف ا 

يبوالومحى الضنك، والكولريا، ، مبا فهيا حاالت تفيش احلصبة، وشلل الأطفال، واجلواحئلأوبئة ا فريوس  مرضوابء و  ومرض فريوس ا 

  .زياك

 الضعيفة لتلبية احتياجات اجملمتعات احمللية لالس تعداد و اليت تضطلع هبا مكوانت احلركة ابنتظام  الأنشطةابجملموعة الواسعة من  نّوهي وا ذ 

 ،انهتاهئاوبعد  تفش هيا وأأثناءلأوبئة قبل تفيش ا
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الأوبئة واجلواحئ   الوقاية من  عىلالفعلية الأساس ية  ت  اقدر لالمتتع اب ضامنل(  2005)  الصحية ادلولية  للواحئاب  الأطراف  ادلول  ابلزتام  نّوهوا ذ ي 

 ،ومواهجهتاعهنا بالغ واال  تقيميها كشفها و و 

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

 ،للواحئ الصحية ادلولية ابالمتثالواجلواحئ 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

طار منظمة الصحة العاملية ذ يّذكر اب   ،ال دارة حاالت الطوارئ الصحية وخماطر الكوارث وا 

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

 الأمن، ينعدم فهياال س امي يف املناطق اليت 

وكذكل وسائل  الرعاية الصحية، مرافقو ، الرعاية الصحية املصابني جبراح واملرىضجمال يف احرتام وحامية العاملني لزتامات اب وا ذ يُّذكر

زناعات ة بصورة أ منة ورسيعة يف أأوقات اليعىل الرعاية الصح ، واختاذ لك اال جراءات املعقوةل لضامن حصول اجلرىح واملرىض  الطب النقل  

 لأطر القانونية السارية،وفقا لاملسلحة وغريها من حاالت الطوارئ 

 فهيا الصحية الرعايةتكون مناطق يف الأوبئة  تفيش عند تلبية الاحتياجات الصحية اليت متثلها التحدايت اخلاصة  وا ذ يأأخذ يف الاعتبار

 ،حلصول عىل الرعايةايصعب حيث و  املواردحمدودة 

ىل  ادلول يدعو -1 من أأجل  لقانون ادلويل،لو  قدراهتاو لوالايهتا  وفقا وتسهيل معلها اال ماكنيات الالزمة مكوانت احلركة منحا 

ق ميكن اهنج  اعامتد  املسامهة يف   التفاعل و   ،ادلوليني الفعالنيالتنس يق  و   مبا يف ذكل التعاون،  واجلواحئ  لأوبئةاخبصوص    به  لتنبؤمنسَّ

  ،اجملمتعات احمللية املترضرة ودمعها مع

رشاك امجلعيات الوطنية، وفقاً   عىل  ادلول  يشجع -2 نسانية ُمساعدة للسلطات العامة يف بدلها  هيئات  وبصفهتا  ،قدراهتاو   لوالايهتا  ا  ، ا 

 ، وتوفري المتويل الالزم دعامً الأطر املتعددة القطاعات للتأأهب والاس تجابةيف  ووماكحفهتا  الأمراض    لوقاية منيف الأطر الوطنية ل

 ، ورها يف هذا اجملال حيامث أأمكندل

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

خدمات الصحة تقدمي ل ابلفعل وجود أأحاكم خاصة والتأأكد من ، للواحئ الصحية ادلوليةالزتاهما 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 اجملمتعاتواال نذار املبكر يف جمال قدرات البناء عىل  اليت و  ضعيفةال و  احمللية اليت يصعب الوصول ا 

يالء اهامتم خاص  الشديدة التعرض للخطرو   قةل اخلدماتتعاين من    والنساء والرجال،   اخملتلفة للفتيات والفتيان  لالحتياجات، مع ا 

ىليشدد عىل  -4 استنادا  مواهجهتاالتأأهب لها و و الأمراض  تفيش حاالت  املشاركة اجملمتعية الفعلية يف الوقاية من تشجيع احلاجة ا 

ىل   من الاس تفادةادلول وامجلعيات الوطنية عىل  ويشجع، اخملاطر واجملمتع بأأمكهل القطاعات ولك  لك  الاعتباريأأخذ يف عني هنج ا 

ُج  ؛احمليل اجملمتع عىل اليت تركز ،كشفها ومواهجهتاو  الأمراض تفيش حاالت  من وقايةيف ال املبنية عىل أأدةل الهنه
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تنفيذ مجيع  دلمع والاسرتاتيجيات الابتاكرية والتوجهيات الأدوات تطوير يشجع أأيضا ادلول وامجلعيات الوطنية عىل مواصةل -5

جراءات مواهجة  التدابري املذكورة أ نفا، وتعزيز قدراهتا يف جمال الاس تجابة واس تخدام البياانت والتكنولوجيا لتحسني جودة ا 

 ،الأوبئة واجلواحئ

جراءات دلمع التحفزيي ، وتقدمي المتويل اتامثر فهي التأأهب والاس الوقاية و الأولوية ال جراءات  منحأأمهية  يؤكد من جديد -6 اختاذ ا 

 امجلعيات الوطنية؛ من طرف، مبا يف ذكل مبكرة

كيد عىل أأمهية حشد  -7 متكني تاملوارد وبناء القدرايعيد أأيضا التأأ الأوبئة  ما متثهل مواهجة منهتا الوطنية ياومجع  ادلول النامية ل

 ؛من هتديد واجلواحئ

ىل اختاذ اال جراءات املناس بة، وفقا لس ياقها الوطين  يدعو  -8 مكوانت احلركة والسلطات العامة ومجيع الأطراف الفاعةل الأخرى ا 

ىل  ،تضمنواال قلميي، يك  مواهجهتم خالل سب بشلك منا اوموظفهي  اتطوعهي م  عىل حصة وسالمةأأقىص حد ممكن، احملافظة ا 

 ،وراحهتم النفس ية والاجامتعيةالنفس ية مبا يف ذكل حصهتم  لأوبئة/اجلواحئل

ىل املؤمتر ادلويل  يطلب   -9 عداد تقرير مرحيل عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار لتقدميه ا  الرابع والثالثني من الاحتاد ادلويل ا 

 . 2023 يف س نة

 

 

 

 


