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موجز
بعد عرش س نوات عىل الالزتام الوارد يف القرار  1الصادر عن املؤمتر ادلويل لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف دورته الثالثني "بتعزيز
ﻧظم الصحة ووضع خطط وطنﻴة يف جمال الصحة مع ارشاك امجلعﻴات الوطنﻴة ،وادراج متكني املتطوعني والفئات املترضرة" "،يتيح جمﻠس
املندوبني لعام  2017فرصة ملراجعة دور مكوانت احلركة يف الاس تجابة لﻠمخاطر املس مترة النامجة عن ا ألمراض املعدية ،القدمية والناش ئة
عىل السواء.
ذلا س ﻴقرتح القرار وضع خطة معل لكيفية معل احلركة مع احلكومات واجملمتعات احملﻠﻴة من أأجل حتسني التأأهب والاس تجابة عىل الصعﻴد
الوطين ل ألوبئة واجلواحئ ،ودمع هجود ادلول لتعزيز القدرات ا ألساس ﻴة وفقا لﻠواحئ الصحﻴة ادلولﻴة ،حيامث اقتىض ا ألمر .وسيسهم ذكل يف
اعامتد هنج لﻠحركة من أأجل الوقاية من ا ألوبئة واجلواحئ ،وماكحفهتام يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني يف عام .2019

 )1مقدمة
مل يكن داء ايبوال اذلي اﻧترشــ يف برأ أأفريقيا ســوح واند من عدة أأوبئة شــهدها القري احلادي والعرشــوي ح الي مبا تنطوي
عﻠﻴه من أأرضار .فقد مرت بنا أأربع جواحئ كربح ،يه داء متالزمة الرشق ا ألوسط التنفس ﻴة اذلي تفىش يف املمﻠكة العربﻴة السعودية
ومجهورية كوراي ،ووابء فريوس االﻧفﻠونزا ( ،)H1N1وفريوس اﻧفﻠونزا الطﻴور ( ،)H5N1واملتالزمة التنفس ﻴة احلادة الوخمية .وهذه
اجلواحئ لكها عالمات ســــاطعة تعطي فكرة عام يهتدد البرشــــية من أأخطار ســــبلا ا ألمراض املعدية .وابالضــــافة اىل هذه الهتديدات
النا ش ئة ،شهدان تف يش امحلى ال صفراء عىل ال صعﻴد االقﻠميي ،وتف يش الكولريا امل س متر ،واﻧت شار العدوح امل س مترة رمغ هجود املاكحفة
العاملﻴة ،شـــهد العامل زايدة كبرية يف ناالت االصـــابة حبمى الضـــن  ،واﻧتشـــار زياك يف مجﻴع أأحناء العامل .وهذه اجلواحئ لكها عالمات
ساطعة تعطي فكرة عام يهتدد البرشية من أأخطار سبلا ا ألمراض املعدية.

 )2معﻠومات أأساس ﻴة
كثريا ما متثل ا ألوبئة عرضا ألوجه الضعف الاكمنة يف النظام الصحي والبنية ا ألساس ﻴة لﻠمﻴاه والرصف الصحي والفقر وعدم املساواة .فهيي
ال تسبب املرض والوفاة حفسب بل ميكن أأي تؤثر أأيضا عىل أأمن واقتصادات اجملمتعات احملﻠﻴة املترضرة.
ذلكل فاي التوجه الشامل لتحسني التصدي ل ألوبئة يرتكز عىل تعزيز القدرة عىل الصمود وبناء القدرات عىل مجﻴع املس توايت ،مبا يف ذكل
اجملمتعات احملﻠﻴة وامجلعﻴات الوطنﻴة واحلكومة وداخل هﻴلك العمل االنساين.
ويركز القرار معدا عىل ا ألنشطة واالجراءات اليت تنشئ فهيا حركة الصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر قمية مضافة حمددة لﻠقدرات القامئة،
ويه ابلتايل تركز بقوة عىل الّنُ هج اجملمتعﻴة والاس تجابة احملﻠﻴة.
ويف اطار احلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،مثة اماكانت هائةل لﻠمسامهة يف ا ألمن الصحي الفردي واجملمتعي والوطين واالقﻠميي
والعاملي  -عىل النحو اذلي نددته منظمة الصحة العاملﻴة  -من خالل الوقاية من ا ألوبئة وماكحفهتا عىل حنو فعال.

 )3حتﻠﻴل التقدم احملرز
لﻠحركة جتربة ماضﻴة طويةل وشامةل يف الوقاية من ا ألوبئة وماكحفهتا .اذ تشارك امجلعﻴات الوطنﻴة يف مجﻴع أأحناء العامل س نواي يف حشد
اجملمتعات احملﻠﻴة ،ورعاية املرىض وحامية الضعفاء من مجموعة واسعة من العوامل امل هعدية .ويف كثري من ا ألحياي ،يكوي متطوعو امجلعﻴات
الوطنﻴة حمور الاس تجابة املتعددة ا ألطراف ،فيعمﻠوي وينسقوي مع احلكومة وواكالت ا ألمم املتحدة لضامي املشاركة والقبول عىل الصعﻴد
احملل .وقد جتىل ذكل يف أأزمة ايبوال يف برأ أأفريقيا مؤخرا ،حيث اخنرط أأكرث من  6أالف متطوع يف اجناز ا ألنشطة ا ألساس ﻴة يف أأكرث
البدلاي ترضرا ،وأالف أخرين يف أأحناء املنطقة .وقد مت الاعرتاف عىل ﻧطاق واسع جبهودمه ابعتبارها هجود نامسة يف التصدي لﻠوابء
والتغﻠب عﻠبه .غري أأي االيبوال بني أأيضا أأوجه الضعف يف النظام الصحي واالنساين ،داخﻠﻴا وخارجيا ،ويف القدرة عىل الكشف عن
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ا ألمراض املعدية والتصدي لها والس ﻴطرة عﻠهيا .و أأزمة االيبوال يه دعوة لﻠعمل من أأجل حتسني اس تعدادان وتصدينا لﻠهتديد املزتايد
لالﻧتشار الواسع النطاق.
واس تجابة ألزمة االيبوال يف عام  ،2015أأنشأأ ا ألمني العام ل ألمم املتحدة فريق رفيع املس توح معين ابالس تجابة العاملﻴة ل ألزمات الصحﻴة.
وقد اتضح لﻠفريق ،بعد مشاورات مكثفة ،أأي "اخلطورة الشديدة لﻠﺠواحئ الصحﻴة الكربح غالبا ما ال تهقدر حق قدرها ،و أأي درجة تأأهب
العامل لﻠمواهجة وقدرته عىل ذكل عىل قدر من الضعف يهرىث هل .ومن احملمتل أأي تتجاوز ا ألوبئة يف املس تقبل وابء ايبوال اذلي اجتاح برأ
أأفريقيا سواء من حيث ﻧطاق تفش ﻴه أأو مفعوهل املدمر" .واتبع قائال ،معرتفا بأأﻧه "عىل الرمغ من ا ألخطار اجلس مية اليت تشلكها ا ألوبئة،
فاي ما يهبذل عىل الصعﻴد العاملي من هجود لﻠتأأهب لها ظﻠت غري اكفية اىل ند يرىث هل .فالص القاﻧوين العاملي اذلي اكي مثرة مفاوضات
لكفاةل االﻧذار املبكر والتصدي ل ألوبئة ،الﻠواحئ الصحﻴة ادلولﻴة ( ،)2005مل ينفذه ابلاكمل سوح الثﻠث من ادلول الـ  196ا ألطراف
فيه" (تقرير الفريق الرفيع املس توح املعين ابالس تجابة العاملﻴة ل ألزمات الصحﻴة.)2016 ،
واستنادا اىل هذه النتاجئ وادلروس املس تفادة عىل املس توح التنظميي ،شهد العديد من الواكالت ،مبا يف ذكل منظمة الصحة العاملﻴة وعدد
من واكالت الصحة العامة احلكومية ،تغﻴريا كبريا لضامي أأهنا "مالمئة لﻠغرض" وقادرة عىل الكشف عن الفاش ﻴات والرد عﻠهيا بصورة
أأكرث فعالﻴة.
وعىل الرمغ من هذه التغريات والاستامثرات الكبرية ،ال تزال هناك جفوة ال ي هس هتاي هبا يف مس توح الوقاية والاس تجابة عىل
املس توح اجملمتعي.
اي الاعرتاف ابخملاطر النامجة عن تفيش ا ألمراض بعد خطوة هامة اىل ا ألمام حتتاج الي اىل أأي يقابﻠها تقدم مس تدام حنو حتسني القدرات.
واحلركة ادلولﻴة لﻠصﻠﻴب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف وضع فريد من ﻧوعه دلمع هذه القدرة احملس نة بتعزيز الاس تجابة لﻠهتديدات احملﻠﻴة وزايدة
القدرة عىل مواهجة ا ألزمات االقﻠميﻴة والعاملﻴة ،وفقا لﻠمبادئ االنساﻧﻴة ا ألساس ﻴة ورضورة اﻧقاذ ا ألرواح وحتسني القدرة عىل الصمود
يف جمال الصحة.

 )4الاس تنتاج والتوصﻴات
ومنسق لﻠوقاية من ا ألوبئة وكشفها
اي الغرض من هذا القرار هو دمع مكوانت احلركة يف ختطﻴط وتنفيذ هنج منظم وشامل وقابل لﻠتنبؤ َّ
والاس تجابة لها والتعايف مّنا ابلتعاوي الوثﻴق مع ادلول والرشاكء الخرين.
وسيسهل هذا القرار وضع هنج مشرتك من جاﻧب امجلعﻴات الوطنﻴة والرشاكء داخل البدلاي وعرب احلدود لضامي أأقىص تأأثري مجلﻴع استامثرات
ماكحفة الوابء والقيام بأأنشطة انحجة يف جمايل املاكحفة والاس تجابة ،مما ينقذ ا ألرواح يف هناية املطاف ويمني القدرة عىل الصمود يف جمال
الصحة دلح أأشد الفئات ضعفا.

