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قرار

حان الوقت للتصدي مع ًا ل ألوبئة واجلواحئ
ان املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر،

اذ ّ
يعرب عن ابلغ قلقه ازاء ما متثهل ا ألوبئة واجلواحئ من هتديد للصحة والاقتصاد والاس تقرار يف العامل ،واب ألخص يف أأضعف مناطق العامل
ويف الس ياقات املعقدة اليت قد يصعب فهيا مواهجة ا ألوبئة بشلك خاص،
واذ يُ ّقر ابالعرتاف وا ألمهية املزتايدتني للتأأهب الفعال اذلي يسمح ابقتصاد الوقت واملال وابنقاذ ا ألرواح،
واذ يذ ّكر ابلهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة اذلي يريم اىل "ضامن متتع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاه يف مجيع ا ألعامر"،
واذ يذ ّكر أأيضا بأأن النظام ا ألسايس للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) يعرتف بأأن امجلعيات الوطنية تتعاون مع
السلطات العامة للوقاية من ا ألمراض والهنوض ابلصحة والتخفيف من معاانة البرش حتقيقا ملصلحة اجملمتع احمليل،
واذ يذ ّكر كذكل ابلقرار رمق  2اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (املؤمتر ادلويل) يف دورته الثالثني حيث اعرتف
بأأن السلطات العامة وامجلعيات الوطنية ،بصفهتا هيئات مساعدة للسلطات العامة يف اجملال االنساين ،تمتتع برشاكة خاصة وممزية تنطوي
عىل مسؤوليات ومنافع متبادةل تستند اىل القوانني ادلولية والوطنية وتتيح للسلطات العامة الوطنية وامجلعيات الوطنية االتفاق عىل اجملاالت
اليت تمكل فهيا امجلعيات الوطنية اخلدمات االنسانية العامة أأو حتل حملّها طبقا لواليهتا وللمبادئ ا ألساس ية،
واذ يذ ّكر أأيضا ابلقرار رمق  4اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل يف دورته احلادية والثالثني حيث جشّع "ادلوائر احلكومية املعنية وغريها من اجلهات
املاحنة عىل توفري تدفق منتظم ومتوقع للموارد يكون مكيّفا مع الاحتياجات التشغيلية للجمعيات الوطنية"،
واذ ّيذكر ابلقرار رمق  1اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل يف دورته الثالثني واذلي شدد عىل رضورة تعزيز نظم الصحة ووضع خطط وطنية يف
جمال الصحة مبشاركة امجلعيات الوطنية ،ومنح املتطوعني والفئات املترضرة االماكنيات الالزمة،
واذ ي ُ ّقر بأأمهية تاكمل وتنس يق أأعامل خمتلف مكوانت احلركة ملاكحفة ا ألوبئة واجلواحئ والتخفيف من أاثرها ومواهجهتا مع أأعامل هجات معنية
أأخرى يف امليدان،
واذ يُقر بأأن ا ألوبئة واجلواحئ ميكن أأن تنطوي عىل أاثر خمتلفة عىل الفتيات والفتيان ،والنساء والرجال ،وعىل الش باب وا ألشخاص الأكرب
س ن ًا ،فض ًال عن ا ألشخاص ذوي االعاقة وا ألشخاص اذلين يعانون من حاالت حصية مزمنة وغريمه من اذلين قد جتعلهم ظروفهم أأكرث
ضعفا عند تفيش وابء أأو جاحئة،
واذ يعرتف ابمتنان ابلعمل االنساين اذلي تقوم به اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر
والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) وامجلعيات الوطنية يف اطار معلها الوثيق مع رشاكء رئيس يني مثل منظمة الصحة العاملية ،يف مواهجة
ا ألوبئة واجلواحئ ،مبا فهيا حاالت تفيش احلصبة ،وشلل ا ألطفال ،ومحى الضنك ،والكولريا ،ومرض فريوس ايبوال ووابء مرض فريوس
زياك.
واذ ين ّوه ابجملموعة الواسعة من ا ألنشطة اليت تضطلع هبا مكوانت احلركة ابنتظام لالس تعداد ولتلبية احتياجات اجملمتعات احمللية الضعيفة
قبل تفيش ا ألوبئة و أأثناء تفش هيا وبعد انهتاهئا،
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واذ ين ّوه ابلزتام ادلول ا ألطراف ابللواحئ الصحية ادلولية ( )2005لضامن المتتع ابلقدرات الفعلية ا ألساس ية عىل الوقاية من ا ألوبئة واجلواحئ
وكشفها وتقيميها واالبالغ عهنا ومواهجهتا،
واذ يشدد عىل أأمهية امجلعيات الوطنية اليت تعمل ابلتنس يق الوثيق مع السلطات الوطنية ومنظامت حملية ودولية أأخرى ملواهجة ا ألوبئة
واجلواحئ من أأجل مساعدة ادلول ا ألطراف عىل الوفاء ابلزتاماهتا ابالمتثال للواحئ الصحية ادلولية،
واذ يؤكد ادلور اذلي ميكن أأن تقوم به امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ،ابلتعاون مع رشاكء أخرين مثل منظمة الصحة
العاملية ،ملواصةل تعزيز القدرات ا ألساس ية للبدلان يف مواهجة ا ألوبئة واجلواحئ ،ومهنا ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،ختطيط التأأهب والتنس يق
مع منظامت حملية ودولية أأخرى ،والوقاية من ا ألمراض وماكحفهتا ،والتحصني ،والتفاعل مع اجملمتعات احمللية ،واملساءةل والتواصل مع امجلهور،
والاس تجابة العاجةل،
واذ ّيذكر ابطار منظمة الصحة العاملية الدارة حاالت الطوارئ الصحية وخماطر الكوارث،
واذ يعرتف بأأن العمل االنساين احملايد وغري املتحزي واملس تقل اذلي يتجاوز توفري الرعاية الرسيرية ،هو أأداة أأساس ية ملواهجة ا ألوبئة واجلواحئ،
ال س امي يف املناطق اليت ينعدم فهيا ا ألمن،
واذ ي ُ ّذكر ابلزتامات احرتام وحامية العاملني يف جمال الرعاية الصحية املصابني جبراح واملرىض ،ومرافق الرعاية الصحية ،وكذكل وسائل
النقل الطب ،واختاذ لك االجراءات املعقوةل لضامن حصول اجلرىح واملرىض عىل الرعاية الصحية بصورة أمنة ورسيعة يف أأوقات الزناعات
املسلحة وغريها من حاالت الطوارئ وفقا ل ألطر القانونية السارية،
واذ ي أأخذ يف الاعتبار التحدايت اخلاصة اليت متثلها تلبية الاحتياجات الصحية عند تفيش ا ألوبئة يف مناطق تكون الرعاية الصحية فهيا
حمدودة املوارد وحيث يصعب احلصول عىل الرعاية،
 -1يدعو ادلول اىل منح مكوانت احلركة االماكنيات الالزمة وتسهيل معلها وفقا لوالايهتا وقدراهتا وللقانون ادلويل ،من أأجل
منسق ميكن التنبؤ به خبصوص ا ألوبئة واجلواحئ ،مبا يف ذكل التعاون والتنس يق ادلوليني الفعالني ،والتفاعل
املسامهة يف اعامتد هنج َّ
مع اجملمتعات احمللية املترضرة ودمعها،
 -2يشجع ادلول عىل ارشاك امجلعيات الوطنية ،وفق ًا لوالايهتا وقدراهتا ،وبصفهتا هيئات انسانية ُمساعدة للسلطات العامة يف بدلها،
يف ا ألطر الوطنية للوقاية من ا ألمراض وماكحفهتا ويف ا ألطر املتعددة القطاعات للتأأهب والاس تجابة ،وتوفري المتويل الالزم دعامً
دلورها يف هذا اجملال حيامث أأمكن،
 -3يشجع كذكل امجلعيات الوطنية عىل تقدمي ادلمع لسلطاهتا العامة ،حسب الاقتضاء ،يف هجود دولهتا الرامية اىل تعزيز القدرات
ا ألساس ية كجزء من الزتاهما ابالمتثال للواحئ الصحية ادلولية ،والتأأكد من وجود أأحاكم خاصة ابلفعل لتقدمي خدمات الصحة
العامة للساكن املترضرين برسعة وفعالية خالل ا ألزمات ،والتنس يق مع املنظامت احمللية وادلولية ا ألخرى ،والرتكزي بصفة خاصة
عىل بناء القدرات يف جمال االنذار املبكر والاس تجابة الرسيعة يف اجملمتعات احمللية اليت يصعب الوصول الهيا والضعيفة واليت
تعاين من قةل اخلدمات والشديدة التعرض للخطر ،مع ايالء اهامتم خاص لالحتياجات اخملتلفة للفتيات والفتيان والنساء والرجال،
 -4يشدد عىل احلاجة اىل تشجيع املشاركة اجملمتعية الفعلية يف الوقاية من حاالت تفيش ا ألمراض والتأأهب لها ومواهجهتا استنادا
اىل هنج يأأخذ يف عني الاعتبار لك القطاعات ولك اخملاطر واجملمتع بأأمكهل ،ويشجع ادلول وامجلعيات الوطنية عىل الاس تفادة من
الهنه ُج املبنية عىل أأدةل يف الوقاية من حاالت تفيش ا ألمراض وكشفها ومواهجهتا ،اليت تركز عىل اجملمتع احمليل؛
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 -5يشجع أأيضا ادلول وامجلعيات الوطنية عىل مواصةل تطوير ا ألدوات والتوجهيات والاسرتاتيجيات الابتاكرية دلمع تنفيذ مجيع
التدابري املذكورة أنفا ،وتعزيز قدراهتا يف جمال الاس تجابة واس تخدام البياانت والتكنولوجيا لتحسني جودة اجراءات مواهجة
ا ألوبئة واجلواحئ،
 -6يؤكد من جديد أأمهية منح ا ألولوية الجراءات الوقاية والتأأهب والاستامثر فهيا ،وتقدمي المتويل التحفزيي دلمع اختاذ اجراءات
مبكرة ،مبا يف ذكل من طرف امجلعيات الوطنية؛

 -7يعيد أأيضا أ
التأكيد عىل أأمهية حشد املوارد وبناء القدرات ل متكني ادلول النامية ومجعياهتا الوطنية من مواهجة ما متثهل ا ألوبئة
واجلواحئ من هتديد؛
 -8يدعو مكوانت احلركة والسلطات العامة ومجيع ا ألطراف الفاعةل ا ألخرى اىل اختاذ االجراءات املناس بة ،وفقا لس ياقها الوطين
واالقلميي ،يك تضمن ،اىل أأقىص حد ممكن ،احملافظة عىل حصة وسالمة متطوعهيا وموظفهيا بشلك مناسب خالل مواهجهتم
ل ألوبئة/اجلواحئ مبا يف ذكل حصهتم النفس ية وراحهتم النفس ية والاجامتعية،
 -9يطلب من الاحتاد ادلويل اعداد تقرير مرحيل عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار لتقدميه اىل املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني
يف س نة .2023

