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 2020ديسمرب    31 النداء: نهتاء  ا اترخي   مليون فرنك سويرسي   32 ت المتويلية الاحتياجا 

  )الاحتاد ادلويل(  الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهلل ال محر متكني ، وذكل من أ جل فرنك سويرسي مليون  32ما مجموعه حشد  اإىللطوارئ لاملنق ح نداء هذا ال نشد ي 
االإبلغ عن اخملاطر  مع الرتكزي عىل  ، ( املس تجدالتاج كوروان )فريوس  فاش ية الترضر، من  أ و املعرضة خلطر  ، تقدمي املساعدة وادلمع للمجمتعات احمللية املترضرةعىل مع أ عضائه من د 

يف   والهلل ال محر )امجلعيات الوطنية(امجلعيات الوطنية للصليب ال محر   مع بشلك وثيق يعمل الاحتاد ادلويل وف وس . امجلعية الوطنيةتأ هب  وتوفري اخلدمات، و ،  واملشاركة اجملمتعية 
عداد خطة التصّدي لهذه الفاش ية   جيريو   مع الرتكزي عىل البدلان ال كرث عرضة للخطر. ،التأ هبتدابري من أ جل  هبذا الفريوسحدث فهيا انتقال للعدوى البدلان اليت  تعكس   يثب اإ

 . كرث تفصيلا ال  التطورات والتقياميت مس تجدات بناء عىل تعديلها  جري الراهن واملعلومات املتاحة يف هذا الوقت، وس ي الوضع 

 معلومات أ ساس ية 

 هويب. الواقعة يف مقاطعة  ووهانمدينة سببه، وذكل يف   لهتاب رئوي غري معروف اإصاابت ابمجموعة  اكتشاف  الصني عن حكومة فادت أ   : 2019ديسمرب    31
)التاج( املس تجد  كوروان فريوس مؤقتاا  يُسّم و  مل يكن معروفاا من قبل.من نوع منظمة الصحة العاملية أ ن الفاش ية يف ووهان انمجة فريوس اتج أ علنت  : 2020يناير    9

(nCoV-2019) . 
 . (nCoV-2019)كوروان املس تجد  ابلهتاب رئوي حاد بفريوس  بسبب العدوىأ علنت السلطات الصحية الصينية عن أ ول حاةل وفاة  : 2020يناير    11
 . دمني من ووهان قابني أ فراد   للك مهنام عدوى حاةل وقوع أ ول احلدود للمرة ال وىل مع اإعلن اتيلند والياابن عن متخطياا يف الانتشار الفريوس بدء  : 2020يناير    13
 .بفريوس كوروان املس تجدمبرىض تأ كدت اإصابهتم  يعتنون ممن رعاية حصية  عاميلصفوف يف عدوى  حاالت التقارير عن  أ وىل ظهرت : 2020يناير    19
نسان اإىل أ خر. اللجنة الوطنية للصحة يف : 2020يناير    20  الصني تؤكد أ نه قد لوحظ انتقال الفريوس من اإ
ذكل الوقت حاةل   أ ن احلدث ال يشلك حىتحيث قررت ، 2005لعام ملنظمة الصحة العاملية مبوجب اللواحئ الصحية ادلولية  انعقاد جلنة الطوارئ التابعة : 2020يناير    23

 تثري قلقاا دولياا. ة ماحصية عطوارئ 
طوارئ حصية عامة  يه حاةل  (nCoV-2019)كوروان )التاج( املس تجد فريوس فاش ية وتعلن أ ن  اا ادلولية جتمتع جمدد لواحئ الصحيةاملعنية ابلجلنة الطوارئ  : 2020يناير    30

 (. PHEIC)  تثري قلقاا دولياا 
غاثة يف مبلغ ختصيص  : 2020يناير    31   يلي ارئ أ و  و طء ندا الاحتاد ادلويل صدر بيامن أ  ؛ حاالت الكوارث التابع للحتاد ادلويل مليون فرنك سويرسي من صندوق الطوارئ للإ

 سويرسي. مليني فرنك   3مببلغ 

مس توى العامل،   عىل حاةل  40.554 (nCoV-2019)بفريوس كوروان )التاج( املس تجد ابلهتاب رئوي حاد التقارير عن اإصابهتا فادت اليت أ  احلاالت بلغ عدد فرباير،  10حىت و 
كرث من  أ  اإىل جانب ، اإال حاةل واحدة(مجيعها يف الصني حاالت وفاة )  910 اإىلاالإبلغ عن ما يصل جرى بيامن  (. حاةل  40.235يف الصني )مهنا  %99كرث من أ  جرى تشخيص 

  ةان يف ال مريكتني، وواحدتيف أ ورواب، واثن 9بدلاا يف أ س يا واحمليط الهادئ، و   12مهنا بدلاا خارج الصني،  24اإىل انترشت الفاش ية ، منذ ذكل احلنيو . شديدة  اإصابةحاةل  6.000
ل أ عىل  يف الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا:     27حاةل(، ومجهورية كوراي )  26حاةل(، والياابن )  32حاةل(، واتيلند )   43س نغافورة )عدد من احلاالت خارج الصني يف لك من  وقد ُسّم

 حاةل(.  12ايت املتحدة ال مريكية )حاةل(، والوال 14حاةل(، وفييت انم ) 14حاةل(، وأ ملانيا )  15حاةل(، وأ سرتاليا )  18حاةل(، ومالزياي ) 

 يفمنظمة الصحة العاملية   أ صدرتوقد  بقية العامل. يف  منظمة الصحة العاملية، فاإن خماطر الصحة العامة مرتفعة جداا يف الصني، ومرتفعة يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ ولتقارير ووفقاا 
؛  (nCoV-2019)فريوس كوروان )التاج( املس تجد خطورة الهتديد العاملي اذلي يشلكه عىل تؤكد فيه رسياا ولياا تثري قلقاا دامة حاةل طوارئ حصية عاإعلن  2020يناير  30

 ،كوروان )التاج( املس تجدفريوس زيد من انتشار املالعاملية واالإقلميية والوطنية ملنع عىل ال صعدة اإضافية  ودعت اإىل بذل هجود ؛هئاابحتوا ش ية وابلزتاهماللفا قيادة الصنيبوأ قرت 
 داخل املنطقة وعىل الصعيد العاملي. مرتفعاا  انتشار الفريوس  اتساع نطاق خطر بيامن يظل   تزايد. وال يزال عدد احلاالت يف حاالتللملمئ والاس تجابة بشلك  

جتعل من الصعب عىل الناس   ”infodemic“موجة هائةل من الشائعات عرب وسائط التواصل الاجامتعي التصّدي لها معليات و فاش ية فريوس كوروان املس تجد  وقد صاحب
ىل مصادر جديرة ابلثقة و الاطمئنان اإىل  رشادات اإ ليه عند احلاجة. دةّل عىل ال   ةقامئاإ أ خذ يف التطور  ة اليت يسبهبا فاش ي الو هذا الفريوس ل نافهم ىل أ ن اإ جيدر االإشارة و ميكهنم اللجوء اإ
يف  والافرتاضات  التكهنات  اذلي يسده جزئياا يف الوقت الراهن  وحاةل من عدم اليقني  وشائعات  مغلوطة  مفاهمي  وجود  يف املعلومات املتوفّرة عنه اإىل  وقد أ دت الثغرات  بوترية رسيعة.  
ىل و  ،مية والعامةل ال وساط الع   .الصحي السلمي أ مناط السلوكوتقويض  ن حامية أ نفسهمع الناس اإىل توقف  احلاالت القصوى، ، ويفالقامئة عىل ال دةلّ  املعلومات الصحية تناقضاإ

  

 نداء طوارئ ُمنق ح 

 (nCoV-2019)ريوس كوروان )التاج( املس تجد  ف  فاش ية
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 اس تجابة الصليب ال محر والهلل ال محر حىت ال ن 

 واحمليط الهادئ مجعيات الصليب ال محر والهلل ال محر والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهلل ال محر يف أ س يا  

ومجهورية كوراي  واتيلند  أ سرتالياروان املس تجد، ويه: كو فريوس بمؤكدة  عدوى  حاالت وجود عن  بدلاا )مبا فهيا الصني(  13 أ بلغ ، فرباير 9، حىت الهادئمنطقة أ س يا واحمليط  يف
السلطات العامة يف أ عامل   دلمع اةل فع   تدابرييف هذه املنطقة واختذت امجلعيات الوطنية  .والياابنوالهند ونيبال ومالزياي ومكبوداي انم وفييت والفلبني والصني  وس نغافورة ورسي الناك 

توعية    محلتالعديد مهنا  فأ طلق    التأ هب،  تدابريبشأ ن    استباقياا   جاا هن  مؤكدة  عدوى حاالت    تسجل بعدمل  اليت  بدلان  يف ال   امجلعيات الوطنية  فقد اتبعت  وابالإضافة اإىل ذكل،  التأ هب.
 التأ هب. تنس يق هجود من أ جل التابعة لها  الصحة مع وزارات  ت وشارك

 الصني 

اإطار دورها املعاون يف  تفيش املرض،منذ  ال محر الصين  شاركت مجعية الصليب 
يعملون مليون متطوع    1.8  مجموعه  ا مبس تجابة،  الامعليات  بشلك كبري يف    للسلطات،

 البلد. يف مجيع أ حناء حتياجات من أ جل تلبية الاباكمل طاقهتم 

فاإهنا البلد، اإىل ش بكهتا الكبرية من املتطوعني واملوظفني يف من امجلعية  واستناداا 
. ةالصحي التوعية  الوقاية من املرض و بشأ ن  بشلك استبايق يف نرش معلومات  تشارك  
  وسائط التواصل من خلل مبا يف ذكل للتواصل مبتكرة  اا س تخدم طرق ت أ هنا كام 

الاجامتعي،   النفيس  ادلمع  خدماتتشمل  أ نشطة أ خرى  ب فروعها  تضطلع  و  الاجامتعي. 
االإسعاف اإىل ركبات والرعاية الصحية، ونقل املرىض مب ،لية النفس يةواالإسعافات ال و  

 مواد االإغاثة. توفري مرافق الرعاية الصحية و 

ىل جانب تلقي و  عية تقوم امجل  ، س تجابةاإىل أ عامل الا وتوجهيها النقدية لتربعاتا اإ
ووهان وفرع دينة يف م فرعها يف قلب احلدث ا يف ذكل مب، وفروعها يف أ حناء البلد

مة  الطبيةس تلزمات الاس هتلكية مل ابتنس يق مقاطعة هويب،   مبا يف  ، اا ودولي اا حملي املُقد 
النقل ابلتنس يق مع  عىل ، واملساعدة ...اخل وال قنعة واملطهرات الزي الوايقذكل 

بدمع ال محر الصين  لصليب امجعية تقوم حلجم الفاش ية،  ونظراا  السلطات املعنية.
املس تلزمات تلبية الطلب الهائل واملفاجئ عىل عمل عىل من أ جل الحكومة الصني 

 الطبية.

 

فريوس كوروان )التاج( املس تجد  لعلج مرىض صت ّصم اليت خُ عرشة مستشفيات )مبا يف ذكل مستشفى ووهان جينينغتان( ادلمع اإىل  مجعية الصليب ال محر الصين قدم كام ت
(nCoV-2019).  حوايل   ()رمنينيب مليون يوان  19تربعات عامة تبلغ حنو  مجعية الصليب ال محر الصينمن وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات، اس تخدمت ودمع وبتوجيه(

عدوى  لمصابني بلهجاز مراقبة للعلج الطارئ للمرىض    820هجاز تنفس اصطناعي و   598و   اإسعافمركبة    50  مليون دوالر أ مرييك( لرشاء  2.7مليون فرنك سويرسي أ و    2.65
 والنظارات الواقية.اليت تعاين من نقص يف االإمدادات، مبا يف ذكل ال قنعة  الطبيةاملس تلزمات يف مقاطعة هويب، فضلا عن شديدة  

  دمع نفيس  سمح للجمهور بجز جلسة، ي كونغلفرع هونغ ، وهو برانمج قدمي ”Shall we talk“ برانمج ادلمع النفيس عية الصليب ال محر الصينالتابع مجل واس تأ نف فرع هونغ كونغ 
الاجامتعي.   وسائط التواصلخلل كوروان املس تجد  فريوسمن أ جل فاش ية ملصممة هذا الربانمج ا مشاركة املعلومات ورسائلت وقد جر . عرب تطبيق للرتاسل عرب الهاتف احملمول

 . الرعاية الاجامتعيةوزارة مع اتفاقاهتا  مبوجب احلكومية  ياحلجر الصحملراكز غاثة اإ مواد فرع هونغ كونغ كام قدم  

  مجعية الصليب ال محر الصين عينية والتنس يق مع  ال نقدية و ال ساهامت  امل ومجع    اإىل ووهان،القطاع اخلاص  دمة من  بتيسري التربعات املق  ويقوم الصليب ال محر الوطن يف مجهورية كوراي 
االإغاثة  مواد مجموعة من مجموعات  2.000 الصليب ال محر الوطن يف مجهورية كوراي  بيجني. كام وزع  يف  (CCST) من خلل فريق دمع اجملموعات القطرية التابع للحتاد ادلويل 

 ل شخاص اخلاضعني للحجر الصحي اذلايت يف منازهلم يف كوراي. من أ جل اأ قنعة وقفازات اللتكس ومزيان احلرارة( تشمل )

من أ جل   ماكحفة ال وبئةعىل بني املدر  امخلسامئة  متطوعهيا شد لطلب من وزارة الصحة، ب يف اإطار الاس تجابة  ،ادلميقراطية الشعبية  كوراي  هورية مجل مجعية الصليب ال محر قامت و 
ية  ص مزنل و من أ جل اإجراء حفال رسة أ طباء مع بشلك وثيق الصينية. ويعمل هؤالء املتطوعون  مقاطعات قريبة من احلدود أ ربعيف وس كوروان املس تجد لرتكزي عىل فري ل ،تطوعنيامل 

الصحة احملليني  ابلتنس يق مع موظفي ن تطوعوامل يقوم بيامن منتظم. بشلك . ويقوم موظفو الفرع احمليل بدمع هؤالء املتطوعني النظافة الصحيةتعزيز ة و ي الصح والقيام ابلتوعية  للناس
بتفعيل  امجلعية قامت  كام  . التواصل معها بشلك منتظمويتعذر يف مناطق انئية املشاركة اجملمتعية وزايرة فرادى ال رس املعيش ية اليت تعيش توس يع نطاق واالإدارات احلكومية من أ جل 

اجني "املتطوعنيمبادرة  اجات  متطوع 700اليت يقوم من خللها ما يقرب من  " ادلر   رساةل توعيةلوصول اإىل املناطق النائية ونرش ل توفريها يف اإطار هذه املبادرة  جرى ابس تخدام در 
 ادلولية ال خرى.مع املنظامت مسؤولية التنس يق بيامن يتوىل املكتب القطري للحتاد ادلويل  املصلحة احمللينيأ حصاب كام تنّسق امجلعية مع .  هبذا الفريوس 

،  فيس بوك  امجلعية عىل تطبيق  من خلل صفحةيومية  فيديو  ومقاطع  مبس تجدات ال وضاع    وملصقات  املس تجدفريوس كوروان  ببتوزيع مواد توعية    مجعية الصليب ال محر املنغويل تقوم  و 
لهيا عرب الرابط: ، احلكوميةعضواا نشطاا يف اجامتعات جلنة الطوارئ امجلعية كون لو  . (/https://m.facebook.com/MongolianRedCrossSociety اليت ميكن الوصول اإ

شد  يف مناطقها. وتقوم مجيع الفروع متوسطة املس توى يف منغوليا ب  التوعية تنظمي أ نشطة الوقاية و ها يفتوجهيات احلكومة يف اجامتع جلنة الطوارئ احلكومية، بدأ ت فروع فمبقتىض 

 
البلد هبمة ونشاط، حيث  يف مجيع أ حناء  مجيع فروع مجعية الصليب ال محر الصينتعمل 

جتهزي التربعات ودمع السلطات من خلل التوزيع، عىل يعمل متطوعو الصليب ال محر جبد 
يعيشون يف عزةل،  درجات احلرارة، وزايرة منازل ال شخاص اذلين  حفص  واملساعدة عند نقاط  

 مجعية الصليب ال محر الصينهمداة من  املعلومات املنقذة للحياة. الصورة مع 

https://m.facebook.com/MongolianRedCrossSociety/
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ىل أ حصاب املصلحة، مبا يف ذكل وزارة الصحة،  لطوارئ عا لمن خمزوهنمايئ مطهر حملول ة عبو  7.000ابلفعل امجلعية نفلونزا. وقد وزعت بني يف جمال الوقاية من االإ متطوعهيا املدر  

 وواكةل حامية احلدود، والواكةل احلكومية للتفتيش، وهيئة املطارات والسكك احلديدية.

، الصليب ال محر الياابينُعقد اجامتع لفرقة معل )عىل مس توى االإدارة( للمرة ال وىل، وذكر الرئيس أ ن احلكومة الياابنية قد تطلب تعاوانا أ وثق مع    ،الياابين  ويف مجعية الصليب ال محر 
 . الفريوس من انتشار بشأ ن الوقاية الاجامتعي  وسائط التواصل  عرب رسائل رئيس ية يف توزيع ينشط اذلي 

  أ فرقة معل شلكت امجلعية للموظفني واملتطوعني ال ساس يني. وقد  الشخصيةالوقاية  معدات املعونة من خلل توفري انم  الفييت ال محر  الصليب  مجعية ، حشدت ذاتهالوقت  ويف 
بأ نشطة توعية ضطلع لل (nCoV-2019) املس تجدي لفريوس كوروان التصدّ  وفر هلم التدريب عىلتاحمليل، و  اجملمتعمتطوعي الصليب ال محر عىل مس توى من تتأ لف أ ساس ية 

أ و  من أ جل ادلعوة مع احلكومة عىل مجيع املس توايت والقطاعات الصحية وثيق  . وقد معلوا بشلك ابملوارد اللزمة ع جتهزيمه مبني من امليرسين/املدّرم  ش بكةابس تخدام  مزنلية/جممتعية
 . يف اإصابهتم اإىل املرافق الصحيةاملصابني أ و املشتبه االتصال أ و نقل ال شخاص 

نشاء وتطبيق لتقيميخطة  انم  الفييتال محر  الصليب  مجعيةودلى  القطاعات الصحية ابس تخدام ش بكة متطوعي الصليب ال محر   دمعمن أ جل  اجملمتعي دلرتص  ا وجتريب واختبار اإ
جراء دورات تدريبية بشأ ن كيفية اس تخداهما. مرتفعة ل رس املعيش ية يف املناطق عىل اوأ عضائه عىل املس توى امليداين. وهناك خطة لتوزيع الصابون و/أ و ال قنعة   اخلطورة واإ

تدريب املتطوعني وتوزيع بعض  بدء توعية ابلتعاون مع وزارة الصحة يف مجيع فروع املقاطعات. وابالإضافة اإىل ذكل، من املقرر  محلةل حالياا  الهلل ال محر الباكس تاين  مجعية وختطط 
 . ال ايم املقبةل خلل الشخصية عىل املتطوعني واملستشفياتالوقاية معدات 

  بدأ  وقد مجموعة اإضافية للعاملني الطبيني يف اخلطوط ال مامية.  100مجموعة من معدات الوقاية الشخصية ملقره وفروعه، مع رشاء  1.500 يف رشاء  ال محر الفلبين الصليب وبدأ  
يف املراكز  املس تودعات االإقلميية، ويف  ادلولية، واملطارات    دلىيف املراكز احمللية    اا الشخصية مس بقالوقاية  معدات  تخزين  ب (،  2019)  ،العام املايض  يف  ابلفعلالصليب ال محر الفلبين  

خدمات  نصاحئ ، وأ صدر معلومات عرب وسائط التواصل الاجامتعيللعموم الصليب ال محر الفلبين نرش وقد . املركزية لوزون نفلونزا الطيور يفاملتعلقة ابإ  ذات اخملاطر العاليةاحمللية 
نفبشأ ن مومس جل املراكز احمللية أ  من حصية   لونزا. االإ

منظمة/مؤسسة، مبا يف ذكل   20رث من و أ كممثلحرضه املس تجد )كوروان( لفريوس التاج اهب لفاش ية أ  محةل الت اا يف اإطار اجامتع الصليب ال محر الفلبين يناير، عقد  25يوم  ويف
داري خبطر عرب  فروعهبلغ منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة ومنظامت حصية أ خرى. وأ   املوظفون واملتطوعون  اليت يوىص واالإجراءات املس تجد الفريوس التاج هذا اإشعار اإ

 أ نشطة وأ ليات الوقاية والتأ هب والاس تجابة. بشأ ن واملراكز احمللية ابتباعها 

وتنس يق تبادل املعلومات، وتوجيه  ادلمع التقن،ابملعلومات و امجلعيات الوطنية يف املنطقة اإمداد عىل  ماكتب الاحتاد ادلويل يف أ س يا واحمليط الهادئ تعكف ومنذ بداية الفاش ية، 
عطاء ال ولوية للجمعيات الوطنية  ليه، مع اإ البدلان املعرضة للخطر استناداا اإىل  تكل لبدلان اليت سلت حاالت، وكذكل يف اادلمع المتوييل من خلل هذا النداء اإىل من حيتاجون اإ

 ل مراض املعدية. التعرض لرش ال من الصحي العاملي ومؤرش حتليل مؤ

لت وتشري الزايدة يف عدد احلاالت املؤكدة  امجلعيات الوطنية  بيث تكوناجلواحئ توس يع نطاق تدابري التأ هب لل وبئة و رضورة مالزياي اإىل و  اتيلند وس نغافورة وفييت انم يف اليت ُسّم
كرث ضعفاا  يف املنطقة مزجي من البدلان ال فضل اس تعداداا والبدلان ال  هناك و  . عىل مس توى اجملمتع احمليلفريوس كوروان املس تجد   مس تعدة للس تجابة يف حاةل حدوث مزيد من انتقال

ذلي يمتتع به مواطنو البدلان ذاته امس توى اخلدمات الصحية ابحلصول عىل احملددة اليت قد ال تمتتع . ومن العوامل ال خرى املثرية للقلق الفئات الضعيفة أ كرث ضعفاا  ظم حصيةنُ ذات 
عىل امجلعيات الوطنية  وقد يتعنياملضيفة. فعىل سبيل املثال، تس تضيف مالزياي وس نغافورة العديد من العامل املهاجرين من أ جزاء أ خرى من جنوب رشق أ س يا وجنوب أ س يا، 

 تدمع السلطات العامة يف الوصول اإىل هذه الفئة برسائل توعية. املعنية أ ن 

 وأ ورواب والرشق ال وسط وشامل أ فريقيا   أ فريقيا وال مريكتني والاحتاد ادلويل يف    لصليب ال محر والهلل ال محر مجعيات ا 

 فريقيا أ  
ثيوبيا  ، ويه: (2020يناير 29- 22بدلان )  10يف اشتباه يف االإصابة حاةل  55ولكن اكنت هناك  أ فريقيا،منطقة مؤكدة يف اإصابة هناك حاالت تكن مل ، 2020فرباير  10حىت  اإ

التحوالت  اإىل تزايد حاةل الضعف يف مجيع أ حناء القارة ال فريقية بسبب ونظراا  .والنيجر موريتانيا وموريش يوسو وكينيا وكوت ديفوار وغينيا الاس توائية وأ نغوال وزامبيا وزمبابوي 
نةادلولية واحلدود يف العقد املايض(،  %600بنس بة اليت زادت الكبرية يف السفر والتجارة مع الصني عىل مدى الس نوات القليةل املاضية ) ال ساس ية  البىن وهشاشة ، غري املُحص 

تعزيز التأ هب  من الرضوري وعىل وجه التحديد،  التأ هب.  يف هجود الاستامثر مواصةل مع وجوب  مرتفعاا يظل التحذير من اخملاطر املس مترة،  ، والتحدايت االإنسانية واالإمنائيةالصحية
فاإن  ، حىت ال ن القارة اكتشاف أ ي حاةل اإجيابية داخل . وعىل الرمغ من عدم فريوس كوروان املس تجدتفيش  احئ وزايدة قدرة منطقة أ فريقيا عىل الاس تجابة يف حال و لل وبئة واجل

االإبلغ  ات  يف قطاعالذلين حددهتام منظمة الصحة العاملية    2و  1وفقاا ملس تويي ال ولوية  كرث عرضة للخطر  دلان ال  داخل الب عىل تدابري التأ هب اليت يتعني اختاذها    يركز   الاحتاد ادلويل
لتقامس التاكليف مع امجلعيات الوطنية الرشيكة الرئيس ية العامةل ابلفعل يف   اجلدول أ دانه(. وتقرتح اخلطة االإقلميية منوذجاا يرىج الاطلع عىل والصحة )ية جملمتع ااملشاركة عن اخملاطر و 

 . حالياا ابلتغطية اس تكامل ال نشطة اجلارية وتوجيه المتويل بفعالية اإىل البدلان غري املشموةل من أ جل  قطاع الصحة يف هذه البدلان

ليه ذات ال ولوية  ال فريقية البدلان  :منظمة الصحة العامليةوفقاا ملا أ شارت اإ
 البدلان  مس توى ال ولوية 

ثيوبيا  1  وموريش يوس ونيجريايوكينيا وكوت ديفوار وغاان وزامبيا جنوب أ فريقيا و ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وتزنانيا واجلزائر وأ وغندا وأ نغوال اإ

 ومدغشقر وموريتانيا وموزمبيق وزمبابوي والس نغال وسيش يل والغابون وغينيا الاس توائية وغينيا كوانكري رواندا  2

 أ فريقيا بقية بدلان  3
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 مريكتني ال  

يف الوالايت املتحدة حاةل  12: فرباير  10 يناير اإىل 21خلل الفرتة من يف منطقة ال مريكتني حاةل اإصابة  19تأ كد وقوع  الس تجابة الصحة العامة وتقيمي اخملاطر لل مريكتني، وفقاا 
 .3قاطعة هويب يف الصنيمب  ىل مدينة ووهانعهد ابلسفر اإ   ثةحدي يف الوالايت املتحدة ال مريكية  صت  من تكل اليت ُشّم حاالت    10ما يصل اإىل  واكن    .1كندا  حاالت يف  7ال مريكية و

 . بعضهم لبعض  نيمجيعهم خمالطسفر اإىل ووهان و ابل حدييث عهد مجيع ال فراد فاكن  يف كندا، أ ما 

د  يسري ال H1N1) (Aنفلونزا  نفلونزا املرتبطة بفريوس االإ عن جاحئة االإ تودّل  عىل الزمخ امل   وعىل وجه اخلصوص، بناءا جيد،  بشلك    نفلونزا وغريها من ال مراض التنفس ية يف املنطقةلإ ل رتص 
09pdm ، ز نفلونزا  ش بكة املراكز تعزيز  معع نطاقه اجلغرايف، يف ال مريكتني وتوس   (SARI)  الالهتاب الرئوي احلاد الوخميد ترص  وقد تعز  . ويف الوقت احلارض،  (NICS)  الوطنية للإ

نفلونزا ش بكة املراكزاملراكز التابعة ل دلى مجيع أ صبح  فريوس   يف س ياق ظهوروحشن العينات. من أ جل  ادلويلالنقل اجلوي يف ال مريكتني موظفون معمتدون من احتاد  الوطنية للإ
د جلهود  أ ساساا  (SARInet)الالهتاب الرئوي احلاد الوخمي ترصد  ش بكةتشلك كوروان املس تجد،  الوطنية  ش بكة املراكزالوطنية واالإقلميية اليت تسلط الضوء عىل أ دوار الرتص 

نفلونزا  لتشخيص اخملتربي. من أ جل ا  للإ

مع الواكالت احلكومية ومسؤويل  وهو يعمل يف الوقت الراهن . (nCoV-2019) كوروان املس تجدفريوس فاش ية املتعلق ب لوضعالوثيق لرصد لاب الصليب ال محر ال مرييك ويقوم 
غاثة من الكوارث من املس توىخلل الصليب ال محر من دمع ما قد يلزم من حتديد من أ جل الوالايت    صدر أ مر  بقيادة وطنية، وأ  الثالث  ال ايم وال سابيع املقبةل. وقد بدأ ت معلية اإ

ليه يقوم الصليب ال محر ال مرييك بتعبئة طلب و ابلعملية يتضمن تفاصيل خدمات الصليب ال محر ال مرييك احملمتةل.  دارة املعلومات املفاجئة من ش بكةورد اإ مع نداء  دل   (SIMS) دمع اإ
دارة املعلوماتالطوارئ من أ جل منسّ   . ق اإ

لب مهنم ذكل. كام أ طلق محةل وطنية من خلل موارده االإعلمية  طُ للنتشار مىت    هبنيأ  املت بني  بتفعيل قامئته من ال فراد املدر  وقام  ،  صد الوضععىل ر   الصليب ال محر الكندي  عكفوي
 2.املس تجدكوروان للتصّدي لفاش ية فريوس الصليب ال محر الصين من أ جل معلية مجلع ال موال 

،  الشخصية من حكومة كندا اإىل مجعية الصليب ال محر الصينالوقاية  بتيسري تربع عين مبعدات طلب حكومة كندا، عىل بناءا  الصليب ال محر الكندي،وابالإضافة اإىل ذكل، قام 
يواء مؤقتة معزوةل. ويف نُزل يف  يوماا  14ملدة  يقميون اذلين من الصني يقدم ادلمع للكنديني العائدين بيامن  يواء  لماكن هذه ال  اإ ال محر الكندي اس تقبال املقميني املؤقت، يدمع الصليب لإ

مداديف املوقع وتسجيلهم و   وارد. ويشمل ذكل توفري ما ييل: املعلومات و  ابملمه اإ

 لقيود الغذائية؛ابالوجبات، اليت تشمل خيارات وجبات خاصة قدمي خدمات ت •

جراء و ، تعايفاملناس بة للعمر، والتحقق من ال الرتوحيية يف ذكل الوصول اإىل ال نشطة الرتفهيية و مبا  دمع السلمة والرفاه • ، النفس يةلتلبية احتياجات الصحة اللزمة االإحاالت اإ
 ؛والتعليقاتتلقي امللحظات وأ ليات 

 حسب احلاجة؛الثياب وكهيا امللبس وغس يل  خدمات •

عادة االتصال بأ فراد ال رسة؛  •  مل مشل ال رسة، مبا يف ذكل تيسري الروابط ال رسية واإ

، والوسائل  الرضعلل طفال اللعب املأ مونة وأ قفاص لعمر مثل لوازم الرضع، فئة اواد الشخصية، مثل مس تلزمات النظافة الصحية واحلصول عىل اخلدمات املناس بة لتوفري امل •
 املساعدة عىل احلركة والاحتياجات الطبية.

فرقة  أ  و   االإدارة العليا   وفريق  وال زمات ووحدة الصحة ووحدة االتصاالت   وحدة الكوارث  أ عضاء من يضم  تنس يق  لل فريق  بتشكيل  ال مريكتني  يف  للحتاد ادلويل    االإقلمييوقد قام املكتب  
امخلس والثلثني    مجيع امجلعيات الوطنيةالتواصل الفع ال مع  وحدة الصحة عىل  وتعكف  .  تنيمريكال  عىل نطاق    املعلوماتتبادل  التنس يق القوي و   لضامن، وذكل  دمع اجملموعات القطرية

التخطيط الس مترارية االإقلميي للطوارئ و التخطيط من الاحتاد ادلويل وتدمع التخطيط للطوارئ، مبا يف ذكل نصح ال شورة و امل معهم املعلومات وتتبادل حيث تقدم لها  املنطقة، يف
للس تفادة  يف وضع جيد  مريكتني  يف ال  للحتاد ادلويل    املكتب االإقلميي فاإن  ،  2016فريوس زياك يف عام  فاش ية  مبا يف ذكل  ،  التصّدي للجواحئجمال  املكتس بة يف  التجربة  ومع  ال عامل.  

من  املس تخلصة  دلروس  اتبادل  عىل الصعيد العاملي  وس يجري أ يضاا    بني امجلعيات الوطنية الشقيقة يف املنطقة.فامي  مع تشجيع التبادل    ،أ فضل املامرساتمن  و املس تخلصة  ادلروس  من  
 . للجواحئالاس تجاابت السابقة معليات و ال مريكتني منطقة 

 أ ورواب 

يطاليا،  3وحاةل يف أ ملانيا،  14: 2020فرباير  10حىت يف أ ورواب حاةل اإصابة  39فقد تأ كد وقوع  ملركز ال ورويب للوقاية من ال مراض وماكحفهتا،لتقارير ا وفقاُ    11وحاالت يف اإ
س بانيا لكي من يف ناحالت و ، والسويد فنلنداو  بلجياك   من لكي  حاةل واحدة يف و حاالت يف اململكة املتحدة،  4و حاةل يف فرنسا،  قلميية وشارك  . وأ  3والاحتاد الروس  اإ نشئت فرقة معل اإ
للمعلومات وتوفري االتصاالت بني املكتب االإقلميي واملاكتب القطرية وأ فرقة دمع  وجيري التبادل املس متر ووحدة الصحة والرعاية، الوحدة االإقلميية للكوارث وال زمات يف تيسريها 

ال رمين، ومجعية  محر مجعية الصليب ال  يف ذكل ، مبا نطقة أ وروابم من مجعية وطنية 16عن ما ال يقل التأ هب و/أ و الاس تجابة أ نشطة يف ابلفعل  شارك قد اجملموعات القطرية. و 
، والصليب ال محر ال ملاين، والصليب  اجلورج   لصليب ال محر ا الهلل ال محر ال ذربيجاين، والصليب ال محر الربيطاين، والصليب ال محر البلغاري، والصليب ال محر الفنلندي، ومجعية  

والهلل ال محر  االإس باين  والصليب ال محر مجلهورية مقدونيا الشاملية والصليب ال محر ية رسائيل االإ ن دافيد أ دوم ج ومجعية ما  قريغزيس تاين ال ال محر االإيطايل، ومجعية الهلل ال محر 
 يف أ ليات التنس يق الوطنية اخلاصة بلك مهنا. هذه امجلعيات لك من كام شاركت ، طاجيكس تاينال 

  وقد  ال وبئة.  تتضمن بنوداا بشأ ن الصحة يف حاالت الطوارئ والتأ هب للجاحئة وماكحفةمنطقة أ ورواب جل من أ  مذكرة تفامه  2019يف عام مة الصحة ظمع منوقع الاحتاد ادلويل وقد 
الطوارئ بقطاع    عىل اتصال   ادلويل االإقلميي التابع للحتاد  الصحة  فريق  ويظل    املس توى القطري، حسب الاقتضاء.  عىلاس تخداهما  تعزيز الرشاكة وميكن  من أ جل  ذكرة  املنرُشت هذه  

جراءاهتم  جل تنس يق هجودمه  أ  من  الوطنية  أ ورواب، وامجلعيات    منطقةيف  نظمة الصحة العاملية  مل املكتب االإقلميي  الصحية وال مراض املعدية، و  مع املاكتب القطرية  والاس تجابة  للتأ هب  واإ
 ملنظمة الصحة العاملية وسلطات الصحة العمومية احمللية.

 
 .nCoV)-(2019( املس تجد التاجكوروان )فريوس بشأ ن منظمة الصحة العاملية بياانت لوحة  1
 نداء اس تجابة الفريوس املضاد للفريوسات الّراية والتاجية يف الصني - امحلةل الوطنية للصليب ال محر الكندي  2
3 eueea-ncov-2019-en/cases/https://www.ecdc.europa.eu 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
https://donate.redcross.ca/page/55441/donate/1?_ga=2.76563541.1945637995.1581086139-1437629663.1581086139
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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فريقيا   الرشق ال وسط وشامل   أ 

مهنا  يف االإمارات العربية املتحدة،   أ فريقياالرشق ال وسط وشامل قة طمنيف  2020فرباير  10  حىتكوروان املس تجد اإصابة بفريوس حاالت وجود س بع  كدت منظمة الصحة العاملية أ  
بدلان أ خرى، ومن املرحج    يفلتظهر  هبذا الفريوس  أ خرى مصابة  حاالت  تصدير  ن املتوقع  مف،  والعبور  السفرللطبيعة العاملية لطرق    اا نظر و لسفر اإىل الصني.  ابحديثة عهد  حاالت    ست

ةل، بيامن  أ فريقيا متر بأ زماتأ ن تصل حاالت أ خرى اإىل منطقة الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا. وابالإضافة اإىل ذكل، فاإن العديد من البدلان يف منطقة الرشق ال وسط وشامل   تتسم    مطو 
حتياجات االإضافية املرتبطة ابلفاش يات. وس يؤدي ال ثر الاقتصادي ملثل هذه الفاش ية اإىل  الاتلبية دودة عىل احمل هتا بقدر و   ،التعرض لضغوط تفوق اإماكانهتاو ابلهشاشة  ظمها الصحية نُ 

 مس توى الضعف احلايل يف املنطقة. لتفامق نتيجة زايدة الاحتياجات اإىل ادلمع االإنساين  

قلميي  ةفرق  يف منطقة الرشق ال وسط وشامل أ فريقياتب االإقلميي للحتاد ادلويل  أ نشأ  املكوقد  فرقة  تتواصل ال زمات يف بريوت. و /برئاسة مشرتكة من وحديت الصحة والكوارث ةمعل اإ
ادلمع املناسب لتدابري التأ هب والاس تجابة. ويشمل ذكل تعزيز املامرسات  وفري  حتليل الاحتياجات وتمن أ جل  امجلعيات الوطنية  مع  نطقة و امل املاكتب القطرية يف  بشلك وثيق مع  العمل  

، يةاجملمتع شاركة  امل اخملاطر و االإبلغ عن  . وتركز هذه االإجراءات عىل  ا وماكحفهتالفاش ية  ملنع  اجملمتعية  حتسني احللول  و تعجيل  ، وتعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل  النظافة الصحيةالصحية و 
. وأ جرت فرقة  بشلك فع ال س تجابة من أ جل الا للس تجابة، مبا يف ذكل التخطيط للطوارئ والتأ هبالوطنية  اتامجلعي وادلمع النفيس، وواجب الرعاية، وتوفري اخلدمات، وتأ هب 

دارة الكوارث،لتقنية )الصحة، و واالإدارات االعمل عدة اتصاالت مع امجلعيات الوطنية عىل عدة مس توايت: القيادة العليا،  نشئت منصة  فقد أ  وابالإضافة اإىل ذكل،  واالتصاالت(. اإ
لكرتونية لضامن تبادل املعلومات واملوارد التقنية يف الوقت املناسب.   اإ

  بشلك وثيق مع، والعمل املنطقة اإىلكوروان املس تجد  رسيع التطور لتقليل خطر اس ترياد فريوسال رصد الوضع ملنطقة الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا االإقلميية  تواصل فرقة العملو 
  حتاد ادلويل ، والاالصحة ابلتعاون مع وزارات ادلاخيل والوطن عىل الصعيدين  والاس تعداد التشغييل  التأ هب دمع و  العامة لسلطاهتا  مساعدككيان  لتعزيز دورها الوطنية امجلعيات 

 الوطن. الصعيد عىل  منظمة الصحة العاملية عن   فضلا ، املتواجدينال محر  الصليب ال محر والهلل ورشاكء حركة 

 يف جنيف   الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهلل ال محر   مقر أ مانة 
لقدراهتم    مس تعدين للس تجابة وفقاا متأ هبني و ليك يكونوا    عضواا   192عددمه  ادلمع ل عضاهئا البالغ  توفري  و تقوم أ مانة الاحتاد ادلويل يف جنيف بتنس يق التوجيه العاملي وتبادل املعلومات  

وأ ورواب )بودابست(   ، والرشق ال وسط وشامل أ فريقيا )بريوت( ،وأ فريقيا )نريويب( ،)كوالاملبور(من خلل ماكتهبا االإقلميية امخلسة يف أ س يا واحمليط الهادئ وذكل ووالايهتم، 
َصت  وال مريكتني )بامن(.  من خلل المتويل  وذكل منطقة أ س يا واحمليط الهادئ، يف الوقت الراهن يف  ت تكل التخصيصاتز ترك  وقد مجعية وطنية،  14أ موال من أ جل وقد ُخّصم

التخصيصات املزيد من  معل  ري  جيو عند احلاجة.  التدخل الرسيع    لتأ هب ونرش موظفي ل من توس يع نطاق اإجراءاهتا  امجلعيات  هذه    ن كّم مي اح من خلل هذا النداء الطارئ، مما  يل املت ال و  
 . 2020يناير   31النداء يف  أ ن أ طلق هذا منذ مجع ال موال  عيات وطنية خارج منطقة أ س يا واحمليط الهادئ مع اس مترار  مجل 

 الوطنية اتامجلعي  واملتطوعني دلى لموظفنيلمعدات الوقاية الشخصية اللزمة  مع منظمة الصحة العاملية وواكالت ال مم املتحدة ال خرى بشأ ن رشاء التنس يق الوثيق ال مانة وتواصل
يف  ينشد  حيدد بنود التربعات العينية املطلوبةجدول فرباير أ طلق  6ويف يوم  ، مبا يف ذكل مجعية الصليب ال محر الصين، او/أ و يدمعوهناملرافق الصحية يف بدلاهنم دلى يعملون  ممن 

وال تشمل هذه املرحةل احتياجات البدلان ال خرى، وجيري تصممي   الشخصية.  وقايةالمن معدات  تقريباا سويرسي مليني فرنك  10قميته ا مبة تربعات عينيمجع معلية البداية دمع 
  ادلويل  كام س هيدف هنج الاحتاد للحتياجات.   الاس هتلكية نظرا لنقص االإمدادات يف مجيع أ حناء العامل، أ ي أ نه سيتعني حتديد ال ولوايت وفقاا املس تلزمات  الاسرتاتيجية العامة لرشاء 

ختفيف الضغط  العمل عىل من أ جل وذكل هناك حاجة اإىل ال قنعة/معدات الوقاية الشخصية،  ، ومىت ال تكون،اخملاطر اإىل املسامهة يف حتسني فهم مىت تكونالإبلغ عن املتعلق اب
 عىل سلسةل التوريد العاملية.

ماكهنم أ  موظفاا مهنم اإىل    11وصل    حيثىل املس توايت القطرية واالإقلميية والعاملية،  عللتدخل الرسيع    وظفم  12ما ال يقل عن    نرُش  يناير،  31يفيل  الطوارئ ال و  نداء  ومنذ اإطلق  
، ويف  كوالاملبور )املكتب االإقلميي(، ويف (القطرية التابع للحتاد ادلويل  اجملموعات فريق دمع يف بيجني )للجواحئ اإضافيون يف جمال التأ هب  أ خصائيونمبن فهيم  فرباير، 10اعتباراا من  

عن التنس يق مع   خارج منطقة أ س يا واحمليط الهادئ يف رمس خرائط للمخاطر وحتديد ال ولوايت داخل مناطقها، فضلا املوجودة جنيف. وقد بدأ ت املاكتب االإقلميية للحتاد ادلويل 
 للتحليل أ دانه.  وفقاا اليت حتددت البدلان املوارد املتاحة يف يف ضوء الرشاكء 

اختاذ تدابري وقائية أ فضل  من أ جل هيدف اإىل دمع البدلان  ،أ مرييك مليون دوالر 675قمية ب  نداءا للتأ هب والاس تجابة الاسرتاتيجينيفرباير، أ طلقت منظمة الصحة العاملية  5ويف 
االإبلغ عن  الرتكزي عىل  تعرضا للخطر مع البدلانكرث للتأ هب والاس تجابة، أ   الصحة العامةمنظمة ةل السرتاتيجية كّم املُ تس هتدف خطة الاحتاد ادلويل وف وس .الرسيع والتشخيص

 والتعبئة الاجامتعية، وتقدمي ادلمع ل عضائه اذلين ليس دلهيم برامج للتأ هب لل وبئة. ، واملشاركة اجملمتعية اخملاطر

 ديرة ابلثقةاجلو قيقة ادلتبادل املعلومات من أ جل ال خرى الواكالت و ء الاحتاد ادلويل مع أ عضا التابعة للحتاد ادلويل بشلك وثيق املشاركة اجملمتعيةة االإبلغ عن اخملاطر و فرقأ  وتعمل 
وسائط  أ صول جتري ترمجة  و .  املغلوطةلمعلومات ل التصّديمع الرتكزي عىل ترمجة احملتوى الطيب احليوي اإىل معلومات وقائية قابةل للتنفيذ و  ،الصحة العامةيف جمال  املناسب  يف الوقت 
الصليب ال محر والهلل ال محر  تساعد  مذكرة توجهيية  هناك  امجلعيات الوطنية يف مجيع أ حناء العامل. و بواسطة  عىل نطاق واسع  مع تبادلها  لغة    30  كرث منأ  الاجامتعي ال ن اإىل    التواصل

الاجامتعي مع الرتكزي  لمح  تعزيز احلوار احمليل والت من أ جل  تاح املزيد من املواد واالإرشادات  مع س ياقها احمليل. وسيُ ُمكي فة  متعية  املشاركة اجمل و اخملاطر  للإبلغ عن  اةل  ج فع  و عىل تنفيذ هن
هتمون بنرش  اذلين يُ  ةل أ س يويو املنحدرين من أ ص الضارة والعنرصية ضد الساكن السلوك أ مناط يغذاين واخلوف جيدر االإشارة اإىل أ ن التوتر ال جانب. و  يةه اعىل التصدي للومص وكر 

 مع الرشاكء ووسائط االإعلم ملعاجلة املواقف السلبية وتعزيز القبول والثقة.املبذوةل اإىل اجلهود هجوده . ويضم الاحتاد ادلويل كوروان فريوس 

درأاكا    الاس تجابة عند أ نشطة التأ هب املوىص هبا )و أ نشطة يف مجيع البدلان ذات ال ولوية، يقدم هذا النداء للوابء من أ جل التصّدي والقدرات احلالية درجات التأ هب لتفاوت واإ
، مع اس تكاملها بدمع تقن من  ذات الشأ نقدرة امجلعية الوطنية يف ضوء الحتياجات البدل وقياسها  لتنفيذها حسب الاقتضاء ولتوس يع نطاقها وفقاا  ء الاحتاد ادلويلالاقتضاء( ل عضا

يلهئم مع يدمع الاحتاد ادلويل أ عضاءه يف هذه الاس تجابة وف املتاحة. وس ذات الشأ نهيألك الاحتاد ادلويل  ال ولوية ابس تخدام مجموعة من معايري الاختيار لضامن ختصيص املوارد  اإ
 واخملاطر. ونقاط الضعف   عىل أ ساس القدراتأ كفاء وجه عىل 

  وميكن للجمعيات الوطنية املشاركة ابلفعل يف معلية التأ هب عىل الصعيد القطري لزايدة القدرات القامئة.  املوجودة  ة  ي جم انبادرات الربامل مضن  ومن املهم دمج االإجراءات، قدر االإماكن،  
جماالت مثل التحليل والتخطيط أ و  تعزيز تأ ههبا. وتشلك من أ جل وخطة العمل املوضوعة  أ ن تتحقق من نتاجئ تقيميها، وال ولوايت ذات الصةل، بشلك فع الس تجابة من أ جل الا

https://www.who.int/ar/news-room/detail/11-06-1441-us-675-million-needed-for-new-coronavirus-preparedness-and-response-global-plan
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ذا مل يكن خطر الوابء  و لل وبئة.  للتصّدي هذه امجلعيات   مع لتقيمي مدى اس تعداد اكرب دأ  بعض العنارص اليت ميكن أ ن تكون  -ال س امي الصحة يف حاالت الطوارئ  -القدرة التشغيلية  اإ

ذا ريه اذلي جتيف ال صل يف تقيمي اخملاطر  مدرجاا  فاإن  ، (PER)قد اخنرطت بعد يف معلية تأ هب من أ جل الاس تجابة بشلك فع ال  وطنيةالعية امجل مل تكن امجلعية الوطنية، أ و اإ
 ميكن أ ن تساعد يف توجيه اإجراءات التأ هب للفاش ية احلالية.  لتأ هب لل وبئةاباخلاصة عتبارات الا

عداد  والتطوعوالتمنية املعنية ابلصحة وبتأ هب امجلعيات الوطنية أ فرقة الاحتاد ادلويل وتقوم  رشادات وتنقيح ابإ ،  هجود امجلعيات الوطنية يف جمال التأ هب دمعمن أ جل   ومواد مرجعيةاإ
عداد مرفق ابملذكرة التوجهيي  املذكرة التوجهيية وهتدف هذه  .(nCoV-2019) فريوس كوروان )التاج( املس تجدفاش ية بشأ ن  لجمعيات الوطنيةل للحتاد ادلويل و ة ويشمل ذكل اإ

ثة اإىل   طلع مبا ييل: ضالا  ة العليا عىلالوطنية واالإدار  اع القرار يف امجلعيةمساعدة صن  املُحد 

 ؛ املس تجدفريوس كوروان ل احلالية فاش ية لفامي يتعلق ابمع السلطات احلكومية والرشاكء هتم الوطنية ي مناقشة دور مجع  (1)
 اس تعدادها للس تجابة للفاش ية؛ مدى الوطنية و  هتمتقيمي قدرة مجعي  (2)
زاء الحتديد التدابري اليت ميكن أ ن تتخذها مجعيهّتم الوطنية  (3)  الوقاية والتأ هب والكشف والاس تجابة يف بدلاهنم؛ أ نشطة دمع من أ جل  فاش ية احلالية اإ
 الوطنية للفاش ية. هتممجعي تأ هب  (4)

لقطرية واالإقلميية  ا) املس توايت عىل مجيع اس مترارية ال عامل لتخطيط عطي الاحتاد ادلويل أ يضاا ال ولوية يللس تجابة، اإىل التأ هب امجلعيات الوطنية مبادرة و تطور الوضع رسعة ومع 
حلاالت الطوارئ مبوارد بشلك فع ال  ووضع اإطار لضامن الاس تجابة  الشامةل  القدرات التشغيلية  /الهتديد احملمتل لهذه العملية عىل  ريأ ثت يل عىل حتديد ال . وسينصب الرتكزي ال و  والعاملية(
عىل النطاق  حلد ال دىن من الهيألك اللزمة للحفاظ عىل سري ال عامل ال ساس ية. وجيري حشد قدرات اإضافية دلمع هذه العملية لضامن اتساق اخلطط حتديد ا مبا يف ذكل حمدودة، 
 . اللزمة ل عضائه أ يضاا االإرشادات  وتكييف، االإقلميي

دد حياة الناس وحصهتم حفسب،  هت ال فريوس كوروان املس تجد ويقر بأ ن فاش ية ، يعرتف الاحتاد ادلويل ات سابقةالاس تجاابت لفاش ي اس تخلص ادلروس من تقبل و للمس  وتطل عاا 
  بنّيم ينبغي رصده. وتُ ولكن ، الفئات ضعفاا أ شد  عىل س بل معيشة الناس، ال س امي ريأ ثت ابل  كهناقتصادي عىل البدلان املترضرة. ويف الوقت الراهن، ال ميكن الت  تأ ثري أ يضاا  ابل له 

  نع الناس مي عىل التنقل أ ن وفرض القيود للحجر الصحي . فعىل سبيل املثال، ميكن ال جلأ اثر اقتصادية فورية وطويةل ذات ا قد تكون من ال وبئة السابقة أ هنخلصة ادلروس املس ت 
  .دخلهم مصدر  اليوميةيعمتدون عىل ال جور املعيش ية أ و ال فراد اذلين ال رس  د تفقو  أ عامهلمالناس  يفقد فقدد د من فرص الوصول اإىل ال سواق، ونتيجة ذلكل أ ن حين العمل أ و م

عطاء ال ولوية للمجمتعات  برصد    الوطنيةومجعياته  ادلويل  وس يقوم الاحتاد    مصدر دخلها الرئييس.   انأ و فقدالهتميش  من  تعاين ال رس املترضرة  وعلوة عىل ذكل، قد   احمللية  ذكل، مع اإ
لتلبية النقدية التوزيعات مثل أ نشطة خبيارات متاحة  ،حسب الاقتضاء ،الس تجابةابكام س يقوم  جممتعي،عىل نطاق أ و دد حمللفريوس يف موقع انتقال فهيا  حدث يف البدلان اليت
نعاش  الفوريةالاحتياجات   .السلطات الوطنيةابلتنس يق مع ، وذكل لتكل ال رس املعيش ية الضعيفةاملعيشة س بل  واإ

منع املعاانة االإنسانية والتخفيف من   وتضطلع امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهلل ال محر، يف حدود قدراهتا ووالايهتا للس تجابة كجهات مساعدة للسلطات العامة يف جمال 
الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالث والثلثني للصليب ال محر والهلل    3  لقرارابعزز ذكل  ت وي حدهتا، بدور هام يف ماكحفة هذه الفاش ية، عىل الصعيدين القطري وادلويل عىل حد سواء.  

رشك الناس وميكن للجمعيات الوطنية أ ن تُ  .اجلواحئلل وبئة و معاا ي ابلتصدّ الصليب ال محر والهلل ال محر ومجعيات ادلول   القرار هذا لزم يُ . و 2019مد يف ديسمرب اعتُ  اذليال محر 
احمليل وقبوهل لتدابري الوقاية من   فهم اجملمتع ريالسلوك اليت تقلل من خطر االإصابة ابلفريوس أ و نقهل، وتيسأ مناط ، يف تعزيز بغري االإنرتنتاالإنرتنت أ و عرب واجملمتعات احمللية، سواء 
ل فراد واجملمتعات  للمترضرين من اكام تقدم امجلعيات الوطنية ادلمع النفيس الاجامتعي  . بني الناس والشائعات واذلعر املغلوطة املعلومات  ماكحفةتساعد عىل أ ن العدوى وماكحفهتا، و 

يف أ ماكن الرعاية املزنلية. وأ خرياا، ميكن للجمعيات الوطنية أ ن تقدم خدمات اجامتعية طارئة لل فراد واجملمتعات احمللية يف   ، وكذكل ملقدم الرعاية، سواء يف املرافق الصحية أ و احمللية
ال محر اإىل ضامن تلبية الاحتياجات الطارئة اليت يقوم هبا الصليب ال محر والهلل ال نشطة هتدف . و اإماكانهتا املرافق الصحية الضغوط عىل تفوق احلجر الصحي أ و عندما أ ماكن 

 واجهبم.  هئمأ ثناء أ داللإصابة محلاية موظفهيا ومتطوعهيا من التعرض  تدابري ب مدعوماا الوطنية  معل امجلعيات يكون . و بشلك اكمل كرامة املترضرين صون ال ساس ية و 

نسانية قامئة عىل أ  وذلكل، ميكن للصليب ال محر والهلل ال محر، بوصفه   احليوية.ال نشطة يف الوصول اإىل اجملمتعات احمللية هبذه  فريداا  املتطوعني يف العامل، أ ن يؤدي دوراا  كرب ش بكة اإ

 الاسرتاتيجية التشغيلية 

اليت ظهرت فهيا  أ و  (nCoV-2019) د)التاج( املس تجفريوس كوروان  وابءاملعرضة خلطر  والهلل ال محر يف البدلان ال محر  للصليب  الوطنية هذا النداء الطارئ امجلعيات يدمع 
منع  ، وذكل من خلل اعهن النامجةالاجامتعية  وال اثرهذا الفريوس فاش ية والوفاة بسبب املراضة  من احلداملسامهة يف يف ويمتثل الهدف التشغييل العام . صابة به اإ ابلفعل حاالت 
بطاأ و انتقال العدوى  ج اليت  و سرتاتيجية والهنتتباين الاو  ىل اخلدمات الاجامتعية ال ساس ية. عالفاش ية هذه املترضرة من احمللية صول اجملمتعات حاس مترار واملساعدة عىل ضامن هئا اإ

من التأ هب لل وبئة  مخس مراحل  اإىلالفاش ية ها من وضع وفقاا لتصنيف البدلان اإىل مجموعات وجيري  ذكل البدل،داخل الفاش ية حلاةل تس تخدهما امجلعيات الوطنية املترضرة تبعاا 
 ي لها: والتصدّ 

ليةاحلاةل )احلاالت( فامي يتجاوز ، بشلك مس متر مس توى اجملمتع احمليل عىل  الفريوس  فهيا  ينتقل   البدلان اليت -1  ؛للمصابنيطني لاخملااإصابة وحاالت من اخلارج الواردة   املصابة ال و 
 ؛ مقفلداخل جممتع حميل أ و  خمالطني ملصابني بني حاالت أ خرى  مع اكتشاف ، واردة من اخلارجمصابة حاالت بسبب  يف موقع حمدد ينتقل فهيا الفريوس   البدلان اليت -2
خضاعها للعبرسعة وعزلها و تشخيصها  وأ مكن  واردة من اخلارج أ و أ كرث  مصابة البدلان اليت يوجد هبا حاةل  -3  لج؛ اإ
بضعف  تتسم ال س امي تكل اليت  العدوى، لبدلان اليت تعاين من انتقالاببسبب السفر أ و غريها من الروابط  مصابة من اخلارج حاالت الس ترياد دلهيا خماطر عالية البدلان اليت  -4

د صحة و/أ و ال ظمنُ   ؛ دلهياالرتص 
بسبب خطر انتقال العدوى و/أ و  للإصابة تأ هب ولكن ينبغي لها مع ذكل أ ن ت من اخلارج، حاالت مصابة الس ترياد  مرتفع خلطر حتديداا  ، اليت ليست معرضةالتأ هببدلان  -5

 اجلاحئة بشلك عام. 

دف أ والا اإىل احتواء الفاش ية، عىل الصعيدين العاملي واحمليل  هت اليت ىل تقيمي دينام ومس متر للوابء، اإ كوروان املس تجد لوابء فريوس  لتصّديل  الاحتاد ادلويل  ويستند تنفيذ اسرتاتيجية
، وهيدف الاحتاد ادلويل اإىل دمع امجلعيات الوطنية للنتقال  جاحئةوابء أ و  لأ وسع نطاقاا  انتشار    خطريف لك بدل من البدلان املترضرة حديثاا. ومع ذكل، تقر الاسرتاتيجية أ يضاا بوجود  

؛  النظافة الصحية جممتعية يف جمال الصحة و أ نشطة لتخفيف من ال اثر واحلد من اخملاطر حسب احلاجة. وسرتكز هذه املبادرات عىل توفري ل الاحتواء وج هنج الوقاية اإىل و هناتباع من 

https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
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ماكنية احلصول عىل اخلدمات ال ساس ية؛  و    متعات أ شد اجمل كرامة  صون  احلد من اخلوف والومص؛ و و شائعات؛  واالإجابة عن ال س ئةل والتصّدي لل الشواغل اجملمتعية  معاجلة  و احلفاظ عىل اإ

 ادلخل. مصادر و/أ و تنويع  املعيشة ضعفاا من خلل تلبية احتياجاهتا الفورية واس تعادة س بل  احمللية

أ و   مع توس يع نطاقها امجلعية الوطنية املوجودة دلى مج ارب ال اإىل  الفاش ية، قدر االإماكن،بسبب  والومصضارة ال اثر المبنع انتقال العدوى واحلد من املتعلقة وينبغي أ ن تستند ال نشطة 
 الكوارث  خماطر  واحلد من  الصحةبرامج  بتنفيذ  اذلين يضطلعون  وموظفيه  الصليب ال محر والهلل ال محر  متطوعي  وجيدر االإشارة اإىل أ ن    .املس تجدفاش ية فريوس كوروان  مع  تكييفها  

عطاء و  ؛ودمعهم  املصابني ابلفريوسكشف ميكهنم من وضع جيد يمتتعون بوالربامج ال خرى عىل مس توى اجملمتع احمليل    ؛احمليل وشواغهل اجملمتع  تساؤالتدقيقة عىل أ ساس معلومات اإ
عطاء اجملمتعات احمللية أ دوات و  ال س ئةل  عهنا )بشلك حصيح واالإجابة  اجملمتعيةالتعليقات وال راء توثيق و  ابملرض؛حلد من خطر االإصابة من أ جل السلوك مناط ال   االإجيايبالتغيري اإ
هل والتصّدي  يف هنوج الوقاية من فريوس كوروان املس تجد والتأ هب واملشاركة اجملمتعية املسؤولية اجملمتعية تمنية الرتكزي عىل نصب . وسيواالإبلغ عن اخملاطر؛ الشائعات(الشواغل و و 
 هل. 

عادة(  و/أ و    تكثيف هذه ال نشطةجري  وس ي  من خطر    دابحلمن أ جل القيام حتديداا    ف أ يضاا مع التكي  املس تجد،  فريوس كوروان  فاش ية  و/أ و تكييفها للحفاظ عىل تأ ثريها أ ثناء    تفعيلها)اإ
ذا انترشت الفاش ية داخل بدل معني، عايهتا. املس تجد وربفريوس كوروان انتقال العدوى أ و حتسني الكشف عن حاالت املرض املرتبط  ال نشطة من حيث شدهتا  فسوف تزداد واإ

أ و خارجه املعتاد صحية ال ساس ية داخل نطاق معل امجلعية الوطنية خلدمات الاجامتعية وال من أ جل ادمع اإضايف توفري و/أ و نطاقها، يف حني قد تكون هناك حاجة اإىل أ و جحمها /و
ة النفس ي الرعاية مبا يف ذكل طيةل هذه املرحةل، رفاههم حمل اعتبار حصة املوظفني واملتطوعني و س تكون ملنع انتقال العدوى أ و التخفيف من ال اثر الصحية والاجامتعية للفاش ية. و 

 امحلاية، حسب احلاجة. مس توى للتخفيف من اخملاطر عن طريق احلد من التعرض أ و زايدة  ها و/أ و تطوير الربامج  تكييف جري ، وس ي ةالاجامتعي 
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 ال نشطة وال هداف املدعومة 

 راكئز النشاط  التكتياكت  الهدف  مرحةل الوابء 

انتقال العدوى عىل  
 مس توى اجملمتع احمليل 

احلد من املراضة والوفيات النامجة عن  
)التاج( فريوس كوروان فاش ية 
؛ و/أ و (nCoV-2019)املس تجد 

ختفيف ال اثر الثانوية عىل النظام 
عيشة  وس بل امل والاجامتعي الصحي 

 الرفاه. و 

، الشخصيةاملباعدة  السلوك )غسل اليدين، و   أ مناط  تغيري ل   صالاالتو االإبلغ عن اخملاطر  احلد من انتقال العدوى من خلل   •
 . اجملمتعية تعليقات ال راء و ال  اإىل  استناداا نشطة تصممي ال  وما اإىل ذكل( واملشاركة اجملمتعية، و 

 القمي وال س ئةل واملعارف استناداا اإىل مرتفع املعرضني خلطر  ودلى عامة الناسى زايدة فهم ال نشطة اخلطرة وال منة دل •
 . والرفاه الاجامتعيالنفس ية ىل الصحة الفاش ية ع، وتقدمي ادلمع النفيس الاجامتعي للحد من أ اثر اجملمتعية

دتحسني الوقاية والكشف عن احلاالت اخلطرية واالإحاةل من خلل أ نشطة  القيام عىل مس توى اجملمتع احمليل ب  • اجملمتعي    الرتص 
بعد التحقق من  ، وتبادل املعلومات الصحية يف الوقت املناسبع نطاقهايجرى توس  املوجودة واليت الصحة اجملمتعية و 

 الومص واخلوف. ماكحفة ، وأ نشطة حصهتا

 . احلصول عىل الرعاية الصحية  يفالثانوية للفاش ية  التأ ثرياتظم الصحية للتخفيف من دمع النُ  •

)الرعاية الرسيرية وش به الطبية واملزنلية،  بفريوس كوروان املس تجد  دمع تقدمي الرعاية للمرىض املصابني بأ مراض ذات صةل   •
الرعاية الصحية وانتقال العدوى يف املرافق  الس ياق والوالية(، واحلد من خطر اإصابة العاملني يف جمال  مقتضيات  حسب  
 . الصحية

 . واخلدمات الاجامتعية واخلدمات الصحية لعامة الساكن ةعيشس بل امل /الفورية ىل الاحتياجاتعصول دمع احل •

 . حلد من تأ ثري تدابري الصحة العامة مثل احلجر الصحيمن أ جل ادمع خدمات الطوارئ  •

 . (الوارد أ دانهالتكتياكت الشامةل )عىل النحو  •

مبا يف ذكل رسائل معاجلة بشلك شامل )واملشاركة الاجامتعية  االإبلغ عن اخملاطر   •
 .الاجامتعي  ادلمع النفيسابلصحة و اا  وثيق  يرتبط ارتباطاا فامي  الومص واخلوف واذلعر(  

 ادلمع النفيس الاجامتعي. •

النظافة  وتعزيز  ةالصحيالتوعية واالإحاةل و ف اشت ك مج الصحة اجملمتعية )الاابر  •
التصدي لفريوس كوروان املس تجد من أ جل  تغيري النطاق والتكييف  مع  (،  الصحية
 . املتوسط والطويل ينياملديف 

حتسني من أ جل  النظام الصحي ال خرىأ نشطة الوقاية من العدوى وماكحفهتا و  •
 عىل الرعاية.  الرعاية أ و احلصول

ش به الطبية لتكةل النظام الصحي يف احلاالت اليت و تقدمي اخلدمات الرسيرية  •
 . تتجاوز القدرة الاستيعابية

أ و اخلاضعة لقيود    اخلاضعة للحجر الصحي  اخلدمات الاجامتعية الطارئة للمجمتعات •
 .عىل التنقل

تلبية الاحتياجات الفورية/اس تعادة من أ جل    ةعيشس بل امل دمع  ادلمع النقدي و/أ و   •
ل رس املعيش ية الضعيفة يف اجملمتعات احمللية املترضرة من الفاش ية لخل ادلموارد 

 .للفاش ية( التصّدي)

 املعتادة.اس مترارية ال عامل للخدمات الصحية واالإنسانية  •

 .اس مترارية ال عامل والتخطيط للطوارئ •

  وقع العدوي يف م   انتقال 
 حمدد 

 

 

احلد من خطر  احتواء الفاش ية عرب 
انتقال الفريوس بشلك أ كرث معومية؛  

دمع ثقة امجلهور يف النظام الصحي  و 
  السلوكأ مناط ال يف وتعزيز التغيري الفع  

 . النظافة الصحية وممارسات  الصحي

املباعدة اليدين، و تغيري أ مناط السلوك )غسل االتصال ل و االإبلغ عن اخملاطر احلد من انتقال العدوى من خلل  •
 . اجملمتعيةال راء والتعليقات اإىل  استناداا نشطة تصممي ال  ، وما اإىل ذكل( واملشاركة اجملمتعية، و الشخصية

القمي وال س ئةل واملعارف  استناداا اإىل مرتفع املعرضني خلطر ودلى عامة الناس ى زايدة فهم ال نشطة اخلطرة وال منة دل •
 . والرفاه الاجامتعيالنفس ية ىل الصحة الفاش ية ع، وتقدمي ادلمع النفيس الاجامتعي للحد من أ اثر اجملمتعية

د تحسني الوقاية والكشف عن احلاالت اخلطرية واالإحاةل من خلل أ نشطة القيام عىل مس توى اجملمتع احمليل ب  • الرتص 
، وتبادل املعلومات الصحية من انتقال العدوىمبارش  بشلكيف املنطقة اليت تعاين  املوجودةالصحة اجملمتعية اجملمتعي و 

 . الومص واخلوفماكحفة ، وأ نشطة بعد التحقق من حصهتا يف الوقت املناسب

 املترضرين.  واخلدمات الاجامتعية واخلدمات الصحية للساكن ةعيشس بل امل /الفورية ىل الاحتياجاتعصول دمع احل •

 . تأ ثري تدابري الصحة العامة مثل احلجر الصحيحلد من من أ جل ادمع خدمات الطوارئ  •

 . (الوارد أ دانهالتكتياكت الشامةل )عىل النحو  •

مبا يف ذكل رسائل معاجلة االإبلغ عن اخملاطر واملشاركة الاجامتعية بشلك شامل ) •
 .الاجامتعي  ادلمع النفيسابلصحة و اا  وثيق  يرتبط ارتباطاا فامي  الومص واخلوف واذلعر(  

 جامتعي.ادلمع النفيس الا •

العامة  والتوعية الصحية    واالإحاةل  يف موقع حمددف  اشت ك مج الصحة اجملمتعية )الاابر  •
 . اس تجابة "مفاجئة"ابعتبارها (، وتكييفها النظافة الصحيةوتعزيز 

اخلاضعة للحجر الصحي أ و اخلاضعة لقيود    اخلدمات الاجامتعية الطارئة للمجمتعات •
 عىل التنقل.

تلبية الاحتياجات الفورية/اس تعادة من أ جل    ةعيشس بل امل دمع  ادلمع النقدي و/أ و   •
ل رس املعيش ية الضعيفة يف اجملمتعات احمللية املترضرة من الفاش ية لخل موارد ادل

 .للفاش ية( التصّدي)

د دمات املتصةل الفحص وتتبع اخملالطني وغري ذكل من اخل • واكتشاف ابلرتص 
 . احلاالت

 .اس مترارية ال عامل والتخطيط للطوارئ •
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واردة من  حاةل )حاالت(  
 اخلارج 

احلد من خطر ماكحفة الفاش ية عرب 
ودمع ثقة   ؛لفريوسالثانوي لنتقال الا

امجلهور يف النظام الصحي وتعزيز  
التغيري الفع ال يف أ مناط السلوك  

 . النظافة الصحية الصحي وممارسات 

 استناداا   (nCoV-2019))التاج( املس تجد فريوس كوروان    عن  ،ال نعرفهما  و   ،ما نعرفهبشأ ن  عىل نطاق واسع  التوعية   •
 االإجراءات اليت ميكن اختاذها محلاية  ميتقد مع  تساؤالهتم  االإجابة عن  الساكن و شواغل  من خلل معاجلة  دةّل  اإىل أ حدث ال  

 حصهتم.

تغيري أ مناط  االتصال ل و االإبلغ عن اخملاطر و  اجملمتعية،املشاركة من خلل  موقع حمدد يفوس ري الفخملاطر انتقال التأ هب  •
ال راء اإىل  استناداا نشطة تصممي ال  واملشاركة اجملمتعية، و ، وما اإىل ذكل( املباعدة الشخصيةالسلوك )غسل اليدين، و 

 . اجملمتعية والتعليقات 

 .زايدة فهم ال نشطة اخلطرة وال منة •

د اجملمتعي و من خلل أ نشطة  عن احلاالت  تحسني الكشف  ب عىل مس توى اجملمتع احمليل  القيام   • املوجودة الصحة اجملمتعية  الرتص 
مبا يف   ،اإىل القمي وال س ئةل واملعارف اجملمتعية  استناداا مصابة واردة من اخلارج  من حاةل  اليت تعاين بشلك مبارش  يف املنطقة  

 هبا.  ذكل القنوات اجملمتعية املوثوق

 اخلدمات الاجامتعية واخلدمات الصحية لعامة الساكن احلصول عىل دمع الوصول اإىل ال سواق و  •

 د من تأ ثري تدابري الصحة العامة مثل احلجر الصحي. من أ جل احل دمع خدمات الطوارئ •

مبا يف ذكل رسائل معاجلة االإبلغ عن اخملاطر واملشاركة الاجامتعية بشلك شامل ) •
 . الومص واخلوف واذلعر(

 ادلمع النفيس الاجامتعي. •

  والتوعية الصحية العامة   واالإحاةليف موقع حمدد  ف  اشت ك مج الصحة اجملمتعية )الاابر  •
 . اس تجابة "مفاجئة"ابعتبارها (، وتكييفها النظافة الصحيةوتعزيز  ويف موقع حمدد

اخلاضعة للحجر الصحي أ و اخلاضعة لقيود    اخلدمات الاجامتعية الطارئة للمجمتعات •
 عىل التنقل.

د واكتشاف الفحص وتتبع اخملالطني وغري ذكل من اخلدمات املتصةل  • ابلرتص 
 . االتاحل

 .اس مترارية ال عامل والتخطيط للطوارئ •

بدلان التأ هب )عىل أ ساس  
 اخملاطر( 

البدلان والساكن، مبا يف  تأ هب دمع 
ل ول حاةل  للس تجابة لتأ هب ذكل ا
)الكشف والعزل  من اخلارج ترد 

وتعزيز التغيري الفع ال يف والعلج(؛ 
أ مناط السلوك الصحي وممارسات  

 . النظافة الصحية

االإبلغ عن اخملاطر واالتصال  من خلل املشاركة اجملمتعية، و حاالت مصابة من اخلارج، وذكل  اس تريادخملاطر التأ هب  •
نشطة عىل أ ساس تصممي ال  واملشاركة اجملمتعية، و ، وما اإىل ذكل(  املباعدة الشخصيةتغيري أ مناط السلوك )غسل اليدين، و ل 

 . اجملمتعية ال راء والتعليقات 

 اجملمتعيةوالتعليقات  ال راءاإىل  استناداا  ل منةال نشطة اخلطرة وا زايدة فهم •

الطوارئ،  املؤسيس )ختطيط اس مترارية ال عامل، والروابط املؤسس ية مع وزارة الصحة، ومراكز معليات لتأ هب حتقيق ا •
 أ حصاب املصلحة والرشاكء املعنيني(ذكل من  وغري

 لل وبئةالتصدي عىل طوعني فهيا امجلعية الوطنية واملت موظفيقدرة تعزيز  •

مبا يف ذكل رسائل معاجلة االإبلغ عن اخملاطر واملشاركة الاجامتعية بشلك شامل ) •
 . الومص واخلوف واذلعر(

 .للطوارئاس مترارية ال عامل والتخطيط  •
 

 التكتياكت الشامةل املناس بة يف مجيع الس ياقات واملراحل: 

علم الناس  ذكل يفومعاجلة  ؛ املغلوطة هممفاهميتساؤالهتم و شواغل الناس و فهم  احمللية؛ الفاش ية لبناء الثقة مع اجملمتعات يف مجيع مراحلاالإبلغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية  • تقدمي معلومات و  والس ياق احمليل والقمي؛تساؤالهتم  اإىلاستناداا خملاطر ابالوقت املناسب وبطريقة شفافة، واإ
رشاكها السلوك و أ مناط متحقق مهنا واإرشاك اجملمتعات احمللية الإعطاهئا ال دوات املناس بة لتغيري   . والومص والمتيزيحلد من انتقال العدوى من أ جل ايف هجود الاس تجابة اإ

  ال وبئة و ال خطار  الصدمات و يتعرض الناس لضغوط  االإناكر عندما  اإىل درجة  اخلوف واملقاومة  ينشأ   ما    غالباا و ش به الطبية، وال نشطة اجملمتعية(.  و الرسيرية  يف من خماطر ال وبئة )مثل خدمات ادلم، واخلدمات  تكييفها مبا يناسب التخفمع  نشطهتا أ  امجلعيات الوطنية و احلفاظ عىل خدمات   •
 جامتعي. اجملمتعية ورأ س املال الاالارتاكز عىل ال عراف والقمي  من خلل  ذكل  وميكن التغلب عىل    السلطات واخلدمات الصحية ملنع انتشار املرض.تضعها  اليت  التدابري  حول  الالتفاف    الامتس العلج، أ و حىت السعي اإىلأ و تفادي    ريتأ خاإىل  مما قد يدفع الناس    -  طاقاهتم عىل حتملهامبا يفوق  

( الوقاية الشخصية معداتتوفري للمخاطر و/أ و زايدة امحلاية الشخصية )مبا يف ذكل للمرض و  مبا يكفي من ادلمع التوجهييي والنظام للحد من التعرض مجيع املوظفني وجيب تزويد .العملياتاس مترار  لضامن االإجراءاتجيب أ ن تكون حصة املوظفني واملتطوعني وسلمهتم أ ولوية يف مجيع  •
ذا  املصابني.  خمالطةتفادي اكن من املتعذر  اإ
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 املس هتدفة البدلان  حتديد  و   اخملاطر   تقيمي 
ومنع املصابة  عن احلاالت  بفعالية  قدرة النظام الصحي يف البلد عىل الكشف  استناداا اإىل  تقدمي ادلمع اإىل امجلعيات الوطنية  جري  الفاش ية، س ي حسب حاةل    البدلانتصنيف    جانب  اإىل

حاالت  الكشف عن و  املس تجد ريوس كوروانف فاش ية وقاية من الاضطلع بأ نشطة فع اةل لل القدرة املنخفضة عىلذات البدلان  عىلال نشطة  أ ولوايت ا، مع تركزيمهنانتقال العدوى 
الناحية  ، سواء منهذا الوابءوفقاا لتنام الاحتياجات  خللهاتتغري حيث مواهجة الفاش ية  معليةطيةل ابدلينامية معلية حتديد البدلان املس هتدفة تسم ت وس   ي هل.والتصدّ االإصابة 

  لتصّديفامي يتعلق ابقدرة امجلعية الوطنية وواليهتا يف ضوء مس توى ادلمع التشغييل املطلوب تغري ي ميكن أ ن ويف البدلان املترضرة واملعرضة للخطر،  اجلغرافية أ و من حيث الكثافة.
 ويقدم اجلدول أ دانه حملة عامة عن كثافة ادلمع املطلوب يف س ياقات خمتلفة.للفاش ية. 

 القدرة عىل الاس تجابة مس توى   ادلمع التشغييل املطلوب 

  مس توىدىنأ   منخفض  متوسط  مرتفع أ عىل مس توى  الفاش ية   مرحةل 

           اجملمتع احمليل  عىل مس توىالعدوى انتقال 

           دد حمالعدوى عىل مس توى موقع  انتقال

           مصابة من اخلارج حاةل  ورود

           ورود حاةل مصابة من اخلارج ارتفاع خطر  

           هبأ  الت 

  ، وواليةورود حاالت مصابة من اخلارج يف ضوء احامتل يف بدلها الاس تجابة ومرحةل الوابءعىل امجلعية الوطنية قدرة تحديد التحليل املذكور أ عله ل معل  يف لك منطقة جريس ي 
حتياجات املتعلقة من أ جل تلبية الاالبدلان بتحديد وتكييف برامج جممتعية قامئة تكل . وس تقوم اس هتدافها ابلتدخلتأ جل من ، وعوامل أ خرى لتحديد البدلان ذات ال ولوية امجلعية
 ثال عىل الهنج: مك   أ فريقيامع أ خذ  أ ولوية ادلمع التشغييل  كيفية حتديد  يرىج الاطلع عىل  و .  للس تجابة  برامج مس تقةل أ و منفصةلاإىل وضع  جلوهئا  ، قبل  فريوس كوروان املس تجد  بفاش ية

ادلمع التشغييل  
 املطلوب 

وبئة هب  أ  تتضمن عنرص الت امج  ر ب دلى الصليب ال محر والهلل ال محر  توجد    لل 
تتضمن  حصية  توجد دلى الصليب ال محر والهلل ال محر برامج  ال  

وبئة   عنرص التأ هب لل 

ثيوبيا  ال ولوية ال وىل  (،  احلد من خماطر الكوارث / )املاء والرصف الصحي والنظافة الصحيةاإ
اجملمتعي  برانمج التأ هب  ، أ وغندا )*(برانمج التأ هب اجملمتعي لل وبئة واجلواحئكينيا )

املاء والرصف الصحي والنظافة  ، غاان )( التأ هب لل وبئةبرانمج  /    لل وبئة واجلواحئ
برانمج  (، تزنانيا )املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية(، زامبيا )الصحية

 ( التأ هب لل وبئة

 كوت ديفوار و  وأ نغوال وموريش يوس  ونيجرياي أ فريقيا جنوب

(، غينيا كوانكري  احلد من خماطر الكوارث/  التأ هب لل وبئة برانمج رواندا ) ال ولوية الثانية 
، زمبابوي  / برانمج التأ هب لل وبئة( برانمج التأ هب اجملمتعي لل وبئة واجلواحئ )

احلد من خماطر  (، الس نغال )احلد من خماطر الكوارث / )االإسعافات ال ولية
 ( برانمج التأ هب لل وبئة(، موزمبيق ) الكوارث

 موريش يوس و  الغابونو  غينيا الاس توائيةو  سيش يل و  مدغشقر

برانمج  (، بوروندي )/ احلد من خماطر الكوارث  برانمج التأ هب لل وبئةملوي ) ال ولوية الثالثة 
(، الاكمريون  برانمج التأ هب اجملمتعي لل وبئة واجلواحئ، سرياليون )التأ هب لل وبئة(

برانمج التأ هب اجملمتعي لل وبئة يل )(، مابرانمج التأ هب اجملمتعي لل وبئة واجلواحئ)
احلد من خماطر  (، جنوب السودان )/ احلد من خماطر الكوارث واجلواحئ
 (احلد من خماطر الكوارث(، السودان )الكوارث

 

  )الاكمريون  ن مس هتدفةبدلا 8احمللية وامجلعيات الوطنية والرشاكء ال خرين يف  درة اجملمتعاتاتبع للحتاد ادلويل هيدف اإىل تعزيز ق برانمجوهو بمتويل من الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية،  2017يف عام أ طلق * 
ندونيس يا ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وغينيا  دور كبري يف الاس تعداد للمخاطر املس تقبلية. أ داء ي لها و وقاية من هتديدات ال مراض والكشف عهنا والتصدّ من أ جل ال (وأ وغندا وكينيا ومايل وسرياليون واإ

جممتعات حملية  تعرض وضعف النظام الصحي أ و ، الفريوس اس ترياد ىل تقيمي خماطر اإ والتدخلت الصحية  اجملمتعية واملشاركةالبدلان مببادرة االإبلغ عن اخملاطر  ويستند اس هتداف 

 . التصّديعىل    هتا وقدر امجلعية الوطنية  ووالية    ،ل موثوقيةالتواص  قنواتأ كرث اللغات و و   وفهم الناس للفريوس،هذا القبيل،    حدوث أ اثر مهنجية ل ي فاش ية من  واحامتل  حمددة للفاش ية،

تقوم ابلتصّدي أ و تتأ هب للتصّدي،  لقدرة امجلعية الوطنية وواليهتا. وحتتاج مجيع امجلعيات الوطنية، سواء اكنت    ، وفقاا الضعفمث يقاس التقيمي الوارد أ عله، اذلي يزن بني اخملاطر و ومن  
اخلطط  يف دور حمدد دلى امجلعية الوطنية   يكون. ومن الرضوري أ ن صةت اخمل  والسلطات احلكومية العمومية معليات الطوارئ الصحية اإىل تعزيز التنس يق مع وزارات الصحة ومراكز

. وعلوة عىل ذكل، سيتعني عىل امجلعيات الوطنية اليت تدمع الاس تجابة للفاش ية أ ن تنخرط يف تنس يق وتعاون وثيقني  ككيان مساعد للحكومة   والتصّدي لهالل وبئة  لتأ هب  الوطنية ل 
ذا مل يكن دلى امجلعية الوطنية والية  أ ما  .  ملءمهتاو   أ نشطهتااس مترار فعالية  ذين لضامن  مع وزارات الصحة وغريها من الرشاكء املنفّم  ي لل وبئة، التصدّ من أ جل  وزارة الصحة  واتفاق مع  اإ

 الاس تجابة حمدوداا. معلية  يف دورها   كونيفقد 

 التنس يق والرشأاكت 
االإقلميية وادلولية، مبا يف ذكل منظمة الصحة العاملية يات الوطنية واملنظامت ال ل املس توايت القطرية واالإقلميية والعاملية مع يقوم الاحتاد ادلويل ابلتنس يق عىل منذ بداية الفاش ية، 

نذار بدوث الفاش يات والتصدّ  لفريق للجامتعات الوطنية  راقبدور املالوطنية والاحتاد ادلويل )يف حال وجوده( ويكون للجمعيات لها.  يويونيسف وأ عضاء الش بكة العاملية للإ
 يشاراكن فهيا. كام ، عىل حد سواءالطواري أ وقات يف غري خلل أ وقات الكوارث واليت تُعقد  عات التنس يقية بني اجملموعاتالقطري االإنساين والاجامت

https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/
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 املس توى القطري 

للك الاحامتالت  تخطيط  ال العامة، يف التأ هب و مساعدة للسلطات  كياانت  يف مجيع املناطق، بوصفها  االإنساين  امليدان    يف بشلك فع ال  وعىل الصعيد القطري، تشارك امجلعيات الوطنية  
الصليب ال محر والهلل  حيظى  و   .اخملتصةالوطنية علقات قوية مع السلطات الوطنية    وللجمعيات  .اخملتصةمن خلل أ ليات التنس يق اليت تعقدها وزارات الصحة  والتصّورات، وذكل  

غري ذكل  ى، و املستشف  دخول   قبل الرعاية اجملمتعية والرعاية  و   والعلج الطيب  الاجامتعيجماالت احلشد  يث يقدم ادلمع يف  ح  للفاش ية،فاعل رئييس يف الاس تجابة  ابالعرتاف به كال محر  
 ملنظمة الوطن، ومع املكتب القطري  ش به  الوطن و عىل املس توى  التابعة حلكوماهتا  مع مراكز معليات الطوارئ  املس تجيبة بشلك منتظم    من االإجراءات. وستشارك امجلعيات الوطنية

 لل وبئة. لتصّدي واملسامهة يف اخلطة الوطنية الشامةل ل االإرشادات، استناداا اإىل أ حدث و  لضامن تنس يق ال نشطةوذكل ، ذي الصةل الصحة العاملية

 املس توى االإقلميي 
كام  وثيق مع املاكتب االإقلميية ملنظمة الصحة العاملية )جنوب رشق أ س يا وغرب احمليط الهادئ(.  اتصال  منطقة أ س يا واحمليط الهادئ عىلللحتاد ادلويل يف يكون املكتب االإقلميي 

من خلل املشاركة النشطة يف أ ليات التنس يق املشرتكة بني الواكالت. ويف هذا الصدد، قام   الشامةلة لتأ هب والاس تجابة االإقلميي معليات اتدمع أ فرقة الاحتاد ادلويل يف املنطقة 
لتأ هب  مل املعن اب، بوصفه الرئيس املشارك للفريق العامل االإقلميي املعن ابلتأ هب حلاالت الطوارئ يف ابنكوك، بتيسري عقد اجامتعني خمصصني للفريق العاحىت ال ن اد ادلويل الاحت

نشاء فريق عامل خمصص  ن عىل واتفق املشاركولفاش ية فريوس كوروان املس تجد والتصّدي لها. الطوارئ، مع الرتكزي عىل التأ هب حلاالت  لفرتة زمنية حمددة يكون معنياا بفريوس  اإ
أ س يا  يف لحتاد ادلويل املكتب االإقلميي ل املنطقة. وعلوة عىل ذكل، يعمل عىل نطاق ابنتظام لتسهيل تبادل املعلومات وتعزيز التنس يق ، عىل أ ن جيمتع هذا الفريق كوروان املس تجد

نشاهئا  ابالإبلغ عن اخملاطر    ةملعنياجملموعة ا  مع  بشلك وثيق  (CEA)  ابملشاركة اجملمتعية واملساءةل  التنس يق الوطنية املعنيةواحمليط الهادئ ومراكز   الناش ئة واملشاركة اجملمتعية اليت تقوم ابإ
 أ خرين )يونيسف( عىل الصعيدين االإقلميي والوطن. معنيني  ء رشاك، كام يتواصل مع منظمة الصحة العاملية ومكتب ال مم املتحدة لتنس يق الشؤون االإنسانيةيف الوقت الراهن 

كام  وثيق. بشلك معهام يتواصل تنس يق الشؤون االإنسانية، الذلين ال مم املتحدة ل قوي مع منظمة الصحة للبدلان ال مريكية ومكتب بشلك الاحتاد ادلويل ينّسق ويف ال مريكتني، 
واكالت ال مم املتحدة والاحتاد ادلويل وهجات فاعةل أ خرى  لك  ويه منصة تعيد جتميع - بة االإقلميية ل مرياك اللتينية ومنطقة الاكرييبمن منصة الاس تجا اا الاحتاد ادلويل جزءيشلك 

قلميي للمنظامت ادلولية.يف يف جمال الاس تجابة   بامن مكركز اإ

ق  تقاسها مرة أ خرى مع مجيع امجلعيات الوطنية الس تخداهما عىل املس توى القطري، حسب  جيري لميية ويف منطقة أ ورواب، دلى الاحتاد ادلويل ومنظمة الصحة العاملية مذكرة تفامه اإ
 الاقتضاء. 

 املس توى العاملي 
الصحة العاملية بشأ ن التأ هب  ، مبا يف ذكل املناقشات اليت تقودها منظمة اتصاالهتاويف جنيف، تشارك أ مانة الاحتاد ادلويل يف اجامتعات اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت و 

اخملتصة بفريوس كوروان  نظمة الصحة العاملية  ية مل هيألك التنس يقال اللوجستيات واملشرتايت. وللحتاد ادلويل وجود اثبت يف    جمال  عن التنس يق العاملي يف  والاس تجابة اجلاريني، فضلا 
يف الش بكة العاملية   والتوجيه التقن وحتليل اخملاطر. وابالإضافة اإىل ذكل، فاإن الاحتاد ادلويل عضو  دةّل  عىل أ حدث ال    بقاء أ نشطة الصليب ال محر والهلل ال محر قامئة ل   ضامانا املس تجد  

نذار بدوث الفاش يات والتصدي لها،  ىل أ رض الواقع أ نشطة امجلعيات الوطنية عال عضاء و مع الرشاكء التقنيني لتوجيه الاس تجابة، اإىل جانب متثيل وهو يتواصل بشلك منتظم للإ
نذار بدوث الفاش يات والتصدي لها  أ مام رشاكء  من أ جل التواصل  يونيسف  مع  عاون مع منظمة الصحة العاملية و اإىل جانب الت . كام يقدم الاحتاد ادلويل ادلمع التقن  الش بكة العاملية للإ

 ثلث.عرب قنوات املنظامت ال املس متر وبشلك مناسب وفع ال من أ جل االإبلغ عن اخملاطر 

 املقرتحة ال نشطة  جماالت  

 جماالت الرتكزي 
 

 

 

 ة الصح 
والرصف الصحي والنظافة  اء  ؛ وتعزيز امل املشاركة اجملمتعية ي لها، مبا يف ذكل االإبلغ عن اخملاطر و )الوقاية من ال وبئة والكشف عهنا والتصدّ 

 الصحية( 
 مليون   26.56)بعمةل الفرناكت السويرسية(:    الاحتياجات 

 

 ال نشطة املقرتحة 
امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهلل ال محر حكوماهتا  دمع ت وسوف  .، يف الصني ويف العامل مس متراا للصحة العامة( املس تجد هتديداا التاج كوروان )فريوس فاش ية شلك ت 

وال شخاص  احمللية  ال نشطة اجملمتعاتتدمع فسوف ومن الناحية الربانجمية،  .هتا والكشف عن حاالت االإصابة ابلفريوس ماكحفمن أ جل التأ هب لهذه الفاش ية و  وجممتعاهتا احمللية
، والتأ هب  عىل اخلدمات ال ساس ية  ها حصولاجملمتعات احمللية املترضرة و   كرامة صون  وضامن    ،الاجامتعية  النفس ية  ها من أ اثر واحلد  ا  ه وتعديلخماطرمه الشخصية  فهم  من أ جل  الضعفاء  
 احامتل تفيش املرض عىل نطاق أ وسع.   املرتتبة عىلالنظم الاجامتعية والصحية الثانوية ال وسع نطاقاا يف ال اثر  حدة  منلتخفيف من أ جل ا

مسارعتنا اإىل االإبلغ عن   من الرضوري،  MERS ومتلزمة الرشق ال وسط التنفس ية SARSمتلزمة الالهتاب الرئوي احلاد الوخمي )سارس(  مع  السابقةواستناداا اإىل التجربة 
حتسني  تعجيل و  وتعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل ؛ النظافة الصحيةتعزيز ممارسات الصحة و و ؛ دليه املغلوطةواملعلومات احمليل وشواغهل اجملمتع تساؤالت  عاجلةوم اخملاطر احلرجة؛

،  تساؤالتهعن شواغهل و واالإجابة    احمليل   رؤى اجملمتع  والتقاط  ،تشجيع احلوارعىل  بشلك مهنجي  املتطوعني    تدريبالفاش ية وماكحفهتا. وس يجري  اليت يقودها اجملمتع احمليل ملنع  احللول  
 . نطاقاا  واسرتاتيجيات التأ هب والاس تجابة ال وسع يةاجملمتع وذكل من أ جل الاسرتشاد هبا يف املشاركة 
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 (: املذكورة أ عله التشغيليةللسرتاتيجية  لك بدل/منطقة )وفقاا  يف س ياقالاقتضاء حسب  وتشمل ال نشطة ما ييل

 والنظافة الصحية الصحة    وتعزيز   اجملمتعية   اخملاطر واملشاركة االإبلغ عن  

 اجملمتعات احمللية واجملمتعات احمللية لتشجيع    من أ جل املشاركة والتواصل بشلك مهنجي مع الناسوذكل    ،ية واملساءةلاجملمتع بلغ عن اخملاطر واملشاركة  شامةل للإ نرش اسرتاتيجية   •
 املس تجد.السلوك الصحي ومنع انتشار فريوس كوروان أ مناط تعزيز من انتقال العدوى، و ؤدي اإىل تمن فهم ال نشطة اليت قد  اومتكيهن

قبل أ ن تنترش   وطة املغل  املفاهمي ومعاجلة ال س ئةل و الثغرات يف املعلومات و املعتقدات والشائعات الشواغل و لتتبع وفهم تعزيز املشاركة اجملمتعية وأ نظمة املساءةل واملهنجيات  •
ماكحفة  هبا يف خدمات للسرتشاد مع الرشاكء للفاش ية ج الطبية احليوية وأ نشطة الاس تجابة و تبادل ال فاكر اجملمتعية الرئيس ية حول الهنوس يجري  وعدم الثقة.اذلعر مسببة 

 حلجر الصحي. املتعلقة ابج و هنالمبا يف ذكل فاش ية فريوس كوروان املس تجد، 

  ال س اميملعدات الوقاية الشخصية، الصحيح واملناسب الاس تخدام  مع الرتكزي عىل ،السلوكأ مناط  تغيرياالتصال من أ جل و والنظافة الصحية الصحة العامة تعزيز تشجيع  •
م ل شخاص املعرضني للخطر اذلين ميكهناوتوعية    أ خرى؛ملعدات الوقاية الشخصية من قبل ال شخاص غري القادرين عىل احلد من تعرضهم بطرق  دةّل  الاس تخدام القامئ عىل ال  

ال شخاص اذلين تظهر علهيم أ ي أ عراض  ال س امي من قبل ة واملباعدة الشخصية، التنفس ي ال داب اليدين واتباع  السلوك )مثل غسلأ مناط اخملاطر من خلل تغيري احلد من 
 . الاجامتعي  لمحواخلوف أ و اذلعر وتعزيز الت  ومصوماكحفة ال؛ تنفس يةالناس اذلين يعانون من أ عراض ال شخاص من قبل احلريص   السلوكوتويخ أ مناط ؛ (تنفس ية

رشاك املؤثرين الرئيس ينيحتديد  • الطب  خدمات والزعامء ادلينيني والعاملني الصحيني واملعاجلني التقليديني ومقدم  ينيقادة اجملمتع ال)مثل الشخصيات العامة املوثوق هبا و  همواإ
  ال شخاص اإعلم    حتسنيأ جل  ، وذكل من  لش باب وامجلاعات ادلينية(وجامعات ا  امجلاعات النسائيةمثل  الاجامتعي )   وسائط التواصلمن خلل  البديل( والش باكت، مبا يف ذكل  

 . مه حشدو  للمخاطراملعرضني 

التصنيف احلد من  عىل الرتكزي معاملس تجد، بفريوس كوروان فامي يتعلق توتر والشواغل معاجلة ال لشائعات و التصّدي ل من خلل  الاجامتعي جامتعي والتلمح الا القبول  يز تعز  •
وال شخاص اذلين  ،  صابة بفريوس كوروانالإ من اتعافوا  وال شخاص اذلين  ،  تنفس يةأ عراض  يعانون من  أ ولئك اذلين  وومص    ،ةل أ س يويو أ صاملنحدرين من  العنرصي لل شخاص  

 عام. الرعاية الصحية بشلك ينشدون اذلين أ ولئك و احلجر الصحي، مكلوا فرتة أ  

حتياجات الا  رئيس ية مثل:   يتضمن أ س ئةل   الرشاكء(مع مجيع    الوثيق)ابلتنس يق  للنوع الاجامتعي والتنوع    شاملني   وتقيمي   القطرية بتحليلالتأ هب والاس تجابة  هجود    تسرتشد سوف   •
بشأ ن كيفية   واللغات والتفضيلتاالتصال املوثوق هبا  السلوك )أ ي املعارف واملواقف واملامرسات واملعتقدات(، وقنوات  أ مناط    تغيريالتواصل من أ جل  الاجامتعية واحتياجات  

 والنساء واملهاجرين وذوي االإعاقة(.  مثل املس ننيالفئات الضعيفة )فهم تفضيلت عىل  مع الرتكزي ،ال شخاص خمتلفوتلقي اإجاابت من ال راء والتعليقات تبادل 

عادة( تفعيل  انتقال  احلد من خطر  نشطة بغرض من ال   وغري ذكل واحلد من خماطر الكوارث  النظافة الصحية  تعزيز و  اجملمتعية  الصحة ال نشطة التطوعية يف جماالت تكيف و)اإ
 السلوك يف جمال الصحة والنظافة الصحية أ مناط  العدوى وحتسني املعرفة و 

ل  التحوّ و  ،(ECV) ملتطوعنيمن أ جل اوماكحفة ال وبئة  ،(eCBHFA) واالإسعافات ال ولية اجملمتعيةاجملمتعية لصحة ا ت الاحتاد ادلويل يف جماال برامجم اس تخدس يجري ا •
عىل مس توى اجملمتع  املتخذة تعزيز التدابري املناس بة من أ جل علهيا، سواء معاا أ و بشلك منفصل،  والبناء (PHAST) الصحية والرصف الصحي التشاريك يف جمال النظافة 

نفلونزا أ و غريها  علج ا املس تخدمة لتكييف ال دوات  يجري  هبا. وس    للحاالت املشتبه  الفوريالعلج  وتشجيع    الفريوس من انتقال  احمليل للحد   من أ جل  التنفس ية  العدوى  من  الإ
 واالإجراءات  مع دمج املعلومات ،اا رئيس ي  اا وقائي  اا غسل اليدين هنجيُعد ، كام فامي بيهناوسائل انتقال العدوى وال عراض نظراا لتشابه هذه الفاش ية اإطار التصّدي لاس تخداهما يف 

 متطوعني واجملمتعات احمللية.لل ال خرى برامج الصليب ال محر والهلل ال محر  يف التكيلية

م الرعاية   دمع   مقّدم

أ و   عىل، عدم القدرة يف حاةل بفريوس كوروان املس تجدصة شخ  مُ  غريخفيفة أ و  عدوى ل شخاص اذلين يعانون منمن أ جل ا نةاحملس    املزنلية  الرعاية الوطنية  امجلعياتس تدمع  •
واالتصال  والتجهزي ابملعدات املناس بة التوعية  م الرعاية غري الرسيرية من خللمقّدم   منبدمع ال رس وغريمه  الوطنيةامجلعيات تقوم  وسوف  الرعاية. طلب ،عدم الرغبة يف

م الرعاية  أ مناط السلوك  لتغيري    الرعاية.  و ممقّدم اليت يتعرض لها   غري الرسيرية واحلد من اخملاطر البيئاتيف احلد من انتقال العدوى وذكل بغرض  املزنلية من أ جل مقّدم

 الفاش ية.من الترضر   دمع اجملمتعات الضعيفة واملعرضة خلطر من أ جل   واالإسعافات ال ولية   والرعاية املزنلية   الرعاية الرسيرية وش به الطبية   خدمات الوطنية امجلعيات وس توفر  •

الوقاية من  أ و والعزل علج ال يتضمن النطاق واسع  دعاما الصحية احمللية، س تقدم امجلعيات الوطنية  ظمقدرة الُن مبا يفوق فاش يات واسعة النطاق تعاين من ويف املناطق اليت  •
ذكل من أ شاكل   وغري  ، زلاحلجر والعودمع  غري عادي، بشلك املرتفعة  املرىض  ل حاملللس تجابة أ و عىل الصعيد ادلويل /ولها  اإىل وزارات الصحة التابعة العدوى وماكحفهتا 

 . تركزها و/أ و الس مترار الفاش ية  لنظم الصحية املثقةل بأ عباء نتيجةل مع ادل

 الطوارئ تدابري من ه أ و غري  الصحي   احلجر اللجوء اإىل أ سلوب يف حاةل  وصون كرامهتم ال فراد  رفاه  ودمع  اخلدمات الاجامتعية الطارئة  

عن    ،)عىل سبيل املثالمن انتشار الفريوس والس يطرة عليه  للحد  االإجراءات  تشديد    أ ثراا من ضعفاا مه ال كرث ت ة  احمللي   اتأ فراد اجملمتعضعفاا وأ شد  اجملمتعات احمللية  أ شد  س تكون   •
ذا  ل حلكوماهتا و  خدمات تقنية أ و دامعة حمددة تقدم امجلعيات الوطنية وسوف  طريق تعليق وسائل النقل العام أ و تقييد اخلدمات ال ساس ية(. لساكن املترضرين، ال س امي اإ

اكحفة ملنشطة هذه ال  تدمع امجلعيات الوطنية وف . وسنطاقاا وسع ال  والفحص املراقبة  طاأ و نق احلجر الصحي الرصد املزنيل أ و جرى تنفيذ كرث تعماميا أ و أ  أ صبحت الفاش ية 
احلد من مقاومة  يف  يمتثل  . وس يكون ذلكل هدف اثنوي  كرامهتمصون  و   احتياجاهتم ال ساس ية الفاش يات من خلل ضامن قدرة ال شخاص املترضرين من هذه التدابري عىل تلبية  

 . الصحة العامة التقييدية عىل اجملمتعات احمللية املترضرة تدابري اذلي قد تفرضه عن طريق ختفيف العبء املصابة، وذكل  حلاالت اإخفاء اوخطر ب العلج  طل
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ذا ة ابلغمهية أ   للمصابني   د وتتبع اخملالطني والرتص  صابة  امل   االت احل شف  لك   يف موقع حمدد فاش ية احتواء اكن يراد اإ

د أ و  للمصابني  تتبع اخملالطنيأ و  ط مراقبةاوفري نقاط دخول/نق من أ جل تدمع امجلعيات الوطنية جري س ي  • الكشف عن   عىل ملساعدة اأ نشطة من ذكل  غريأ و اجملمتعي الرتص 
 واحتياجاهتا.  احلكومات احملليةقدرات  اإىلاستناداا وذكل   ،ة الفاش يوالوقاية من    املصابة   احلاالت 

د اجملمتعي   قدرة  حيث توجد  ،مبكرةأ و يف مرحةل  يف مواقع حمددة فاش يات  أ و مصابة واردة من اخلارج تواجه حاالت يف اجملمتعات اليت  • دلى الصليب ال محر والهلل  عىل الرتص 
ُ تنش يط    س يجري ،  ال محر د    ظم ن  املتطوعني.  تقاريرتضمني الهتاابت اجلهاز التنفيس احلادة يف جري ، وس ي اجملمتعي السلبيةالرتص 

 ادلمع النفيس الاجامتعي 

للمجمتعات    الاجامتعي النفيس    دلمع ا امجلعيات الوطنية    وس تقدم   .اتواحض لطرق احلد من اخملاطر وحامية اذلال  فهمال، ال س امي يف غياب  والتوتر االإهجاد  خلق  يف  الفاش يات  تتسبب   •

 . وموج ه خمتص  دمع نفيس اجامتعياإىل  وحيتاجونواالإهجاد، الصدمة والومص يواهجون غالباا ما ، اذلين لمس تجيبني ال وائلل املترضرة و احمللية  

 التخطيط للتأ هب للجاحئة 

 ومنظمة الصحة واجلهات املاحنة  واملنظامت االإنسانية واحلكوميةضامن التنس يق القوي واملس متر مع حركة الصليب ال محر والهلل ال محر من أ جل دمع امجلعيات الوطنية هو  •
 . والرشاكء ال خرين ال مم املتحدةكياانت من  وغريمه  فسيوني و  العاملية

والاس تجابة لها من قبل الرشاكء ال وسع نطاقاا  ج االتصال اليت تسمح بسامع أ صوات اجملمتع احمليل وأ ولوايته ووهجات نظره و تعزيز هن تطوير/ من أ جل  دمع امجلعيات الوطنيةو  •
 ة والتصّدي لها. يف جمال الوقاية من الفاش ي 

 للس تجابة.  ضامن جاهزية الصليب ال محر والهلل ال محروجحمها من أ جل  ميكن تعديل نطاقها حمفزات للس تجابة وأ ليات تنس يقحتديد و  •

 . املتطوعني(  من أ جلماكحفة ال وبئة برامج احئ من خلل التخطيط الاسرتاتيجي ودمع التدريب )مثل و ب للجامجلعية الوطنية عىل التأ هدلى احلالية قدرة الزايدة  •

 ختطيط اس مترارية ال عامل 

من أ جل  املترضرة واملعرضة للخطر عيات الوطنية دمع امجل جري وس ي  اليت تعمل فهيا،اجملمتعات احمللية قدرة يف البناء ل لحياة و منقذة ل توفر امجلعيات الوطنية أ نشطة حاسة  •
 احلفاظ عىل هذه اخلدمات الصحية واالإنسانية ال ساس ية. و للفريوس،   اومتطوعهي ا، مع الرتكزي عىل احلد من خطر تعرض موظفهيهاس مترارية أ عاملال  هاختطيط

 

 

 الاجامتعي والاحتواء نوع  ال امحلاية و 
 112.000الفرناكت السويرسية(:  الاحتياجات )بعمةل  

 

 ال نشطة املقرتحة 
دماج هنج "عدم اإحلاق    العملية اإىلهتدف   العمر بغرض  فئة  و الاجامتعي    نوعال بياانت حسب  بتصنيف ال " يف مجيع جوانب التخطيط والربجمة. وس تقوم امجلعيات الوطنية  ال ذىاإ

وأ وجه  اذلكور عدد يف مقابل ؛ وفهم عدد االإانث وأ وجه ضعفهن ا ومن ال يس تفيد مهنمن اخلدمات من يس تفيد مبارشة البياانت ملعرفة املساءةل أ مام اجملمتعات احمللية، وحتليل 
ذا اكنت  املرتبطة بكوهنن نساء  أ دوارهن  فئات أ عامرهن و اإىل    استناداا   ضعفهم خدمة االإبلغ  عىل من النساء أ و ال طفال أ و الرجال عرضة للخطر( وتوفري  ال  نس بة  ال )أ ي فهم ما اإ

 والرعاية الصحية. نشطة املعلومات/ ال  و املشاركة اجملمتعية، و للنوع الاجامتعي املناس بة للعمر و عن اخملاطر 
 

 : لك بدل/منطقة يف س ياقالاقتضاء حسب  وتشمل ال نشطة ما ييل

 . العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي حامية الطفل وتدابري التخفيف من خطراإدراج من أ جل القطاعية ال فرقة دلمع كدليل  ملعايري ادلنيا  الاسرتشاد اب •

نشاء نظام لضامن توقيع  •  اإحاطة يف هذا الصدد.  هيمنة السلوك وتلقدو  مالوطنية عىل  مجلعيات وا الاحتاد ادلويل   واملتطوعني دلىوظفنياملاإ

 ، وجعلها متاحة للس تخدام. أ ي شواغل تتعلق بامية الطفلبشأ ن ظم االإحاةل احمللية وضع خريطة للمعلومات عن نُ  •

رشادات حامية الطفل، /عىل س ياسةن ي واملتعاقدني واملوظفنياملتطوعتوقيع  • حاطهتم هبا. وحفصهم من أ جلها  اإ  واإ
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 ة الهجر 
 103.000  الاحتياجات )بعمةل الفرناكت السويرسية(: 

 

 ال نشطة املقرتحة 
ابملهاجرين اذلين قد يكونون معرضني بشلك خاص  تتعلق الركزية ال وىل ها، انتشار الفاش ية ونطاق تطور  في ضوءفهناك ركزياتن رئيسيتان للحتياجات املتصةل ابلهجرة. 

ابحامتل الهجرة   ةالثاني الركزية تعلق بيامن ت  ذكل الاعتبارات املتعلقة ابملهاجرين اذلين ال حيصلون عىل الرعاية الصحية يف اجملمتعات املضيفة هلم.ويشمل  ابلعدوى،خلطر االإصابة 
يف املهاجرين   متاكف بشلك غري تؤثر  لفاش يةانظراا ل ن ، لفاش يةمتذرعة يف ذكل ابلهجرة اليت تناهض اج و زايدة الهنعىل نطاق واسع، اذلي ميكن أ ن يتفامق بسبب زنوح وال

 الفريوس. تعاين من فاش ية  أ و يعربون البدلان اليت يسافرون  أ و يدرسون أ و اذلين يعيشون أ و يعملون 

ذكل اإغلق   : احلواجز اللغوية، والقيود املفروضة عىل التنقل، مبا يف ، مثل ال زمات متنوعة من العوامل اليت ختلق ضعفاا خاصاا للمهاجرين يف مواهجة مثل هذهوهناك مجموعة 
العوامل اليت  من بعض ، وتكل الاجامتعية، والعزةل، والمتيزيالش باكت حمدودية الهوية أ و واثئق السفر، و مستندات ووضع الهجرة غري النظامية، ومصادرة أ و فقدان  احلدود، 

اتحة ال  ، املعلومات املوثوقةاحلصول عىل  و   التأ هب،من أ جل  مع  ادل   مبا يف ذكل   - تعوق قدرة املهاجرين عىل احلصول عىل املساعدة     االإعراب عن الشواغلال س ئةل و فرص لطرح  واإ
دراج املهاجرين - بشلك  ، املس تجدحاالت مصابة بفريوس كوروان  اليت تشهديف البدلان  ‘املعرضني للخطر ’  ،أ و ضامن سلمهتم ورفاههم. وستسعى هذه العملية اإىل ضامن اإ
 الاس تجابة. التأ هب أ و الاس تجابة، مبا يامتىش مع والية امجلعية الوطنية املعنية وقدرهتا عىل برامج ال يف  فع  

 منطقة:  /  بدل  /لك مجعية وطنية س ياق يف  مناس باا و مئا ملحيامث اكن ذكل   ،وتشمل ال نشطة ما ييل

سداء النصح    من أ جل   دمع مركز التنس يق التابع للجمعية الوطنية املعن ابلهجرة  • اس هتداف كييفها، وضامن  وت ذات الصةل  والرسائل  التشغيلية  ال نشطة  بشأ ن  تويل القيادة واإ
 املهاجرين الضعفاء. 

أ س يا واحمليط  الهجرة ملنطقة  بكةتعزيز احلوار بني ال قران، وتبادل املعارف، والقدرة عىل الرصد بني امجلعيات الوطنية، مثل فرقة العمل العاملية املعنية ابلهجرة، وش   •
 ء واملهاجرين. للجئني وطاليب اللجو املعن ابومهناج تعاون الصليب ال محر ال ورويب  الهادئ،

 
 

 

 والاحتياجات ال ساس ية  ة عيش س بل امل 
 الحقاا الاحتياجات )بعمةل الفرناكت السويرسية(: حُتدد  

 

ن  والاحتياجات  س يواصل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهلل ال محر رصد الفاش ية بيامن    يف مجيع املناطق وتعديل هذه اخلطة العاملية وفقاا  ، وجدت النامجة عهنا، اإ
 مزيانية. دون ختصيص    ، هذا التقرير   يف وقت نرش ابلصني  خيتص    يف هذا اجملال من جماالت الرتكزي   املبني    املقرتح   الهنج فاإن    ذلكل، 

 ال نشطة املقرتحة 
هنا دول  أ  . بيد اجلواحئللتعامل مع ال وبئة و  اس تعداداا  هاأ فضلو  سلت عرشات احلاالت من أ قل البدلان ضعفاا ح، اكنت معظم البدلان اليت يف وقت اإصدار هذا النداء الطارئ املنق  

هذه الروابط  حلجم    ه قد يكون ، هناك دالئل عىل أ ناملصابة  مع بعض. ومع اس مترار تزايد عدد احلاالتبعضها  كرب قدر من التجارة والس ياحة والروابط اجملمتعية مع الصني وكذا  أ  تمتتع ب 
يعمتدون عىل التجارة الصغرية النطاق والس ياحة وال جور اليومية. ومن املرحج أ ن تؤدي التدابري املتخذة يف بعض املناطق ن ال من الاقتصادي لل رس املعيش ية مليف بعض التأ ثري 

 زايدة يف أ سعار ال غذية واللوازم املزنلية ال ساس ية بسبب ارتفاع الطلب واخنفاض املعروض من  اإىل  -ظم النقل بني املقاطعات  مبا يف ذكل اإغلق أ ماكن العمل وتعليق نُ   - املترضرة  
ال أ ن، فتوحةمال سواق ه قد تظل اخملزوانت. وعىل الرمغ من أ ن ال من الاقتصادي لل رس   يف ومتطلبات احلجر الصحي يف ال ماكن املفتوحة ال نشطة تقييد ؤثر يمن املرحج أ ن  هاإ

 اليومية مثل الغذاء واللوازم ال ساس ية واخلدمات الطبية. يوم وليس دلهيا مصادر بديةل لدلخل لتلبية احتياجاهتاالعمل بأ جر عىل عائلها ال رس اليت يعمتد تكل املعيش ية، ال س امي 

عن اإجراء مشاورات مع السلطات العامة(   ووهان وغريها من املناطق املترضرة )فضلا مدينة تقيمي يف  معليات مجعية الصليب ال محر الصين  وخلل ال سابيع املقبةل، س تجري 
ذا ما ة ادلخملنخفضال رس املعيش ية املترضرة من أ جل التحديد اإماكن دمع الرصف الرسيع للمنح النقدية غري املرشوطة  هذه  من حصة التقياميت والاستشارات هذه حتققت  ل. واإ

  WeChatو  AliPayمثل  راخسة رمقيةرصف منصات  يف الصنيوهناك ال ساس ية.  اسيُنظر يف تقدمي منح نقدية لمتكني ال رس املعيش ية املترضرة من تلبية احتياجاهتف احلاجة، 
Pay ، ذا من أ جل ا تسمح برصف رسيع للنقدويه  . مناس باا أ مراا تقدمي املنح النقدية ما تقرر اعتبار ل رس املترضرة اإ

للمجمتعات الريفية يف مقاطعة هويب، تقيمي  س ُتجري مجعية الصليب ال محر الصين معلياتعندما يُسمح يف هناية املطاف ابل نشطة عىل نطاق اجملمتع احمليل، ف وعلوة عىل ذكل،  

املناطق اليت اكن  ذكل شمل ي . و اإىل ال رس املعيش ية املترضرة ال قل حظاا س بل املعيشة عن اإجراء مشاورات مع السلطات العامة لتحديد اإماكن تقدمي املساعدة يف جمال  فضلا 
 املزارعني عن طريق التعاونيات.يقوم ابلفعل بدمع مجعية الصليب ال محر الصين   فريق
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تصممي ال نشطة حسب الس ياق احمليل للمناطق املترضرة )احلرضية أ و  س يجري و من حصة الاحتياجات. التقياميت واملشاورات  تققحتذا ما حتديد أ نشطة حمددة اإ جري وس ي 

مداد و ادلنيا للمناطق املس هتدفة،  النفقات مع سةل نح نقدية غري مرشوطة لل رس املعيش ية املنخفضة ادلخل، متش ياا لتوفري م ان يكون هناك برانجمالريفية(. وميكن أ ن  ال رس  اإ
صد اعامتد  هذه املرحةل، فقد رُ حىت أ نشطة حمددة مل تتقرر و تنويعها. ويف حني أ نه معيش هتا أ  املعيش ية الضعيفة يف املناطق املترضرة بوسائل )نقدية و/أ و عينية( الس تعادة س بل 

 . ةعيشس بل امل دمع من أ جل  وأ  النقدية احملمتةل سواء لتدخلت امن أ جل يف املزيانية 

 اسرتاتيجيات التنفيذ 

 تعزيز امجلعيات الوطنية 
 مليون   2.46)بعمةل الفرناكت السويرسية(:    الاحتياجات 

نقاذ ال رواح وحامية س بل امل من أ جل  ال مهية    ابلغُ   االإقلميية والوطنية واحمللية أ مر  ش به  و   عىل املس توايت العاملية واالإقلميية  التأ هب للكوارث وال زمات  اإن تعزيزَ  فاش ية يف مواهجة    ةعيشاإ
امجلعيات من أ داء دورها املساعد  هذه اإىل متكني امجلعيات الوطنية اذلي تتبعه التأ هب من أ جل الاس تجابة بشلك فع ال  هنجوهيدف  . (nCoV-2019) فريوس كوروان املس تجد

مجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهلل ال محر يف  اإىل ويتواصل تقدمي ادلمع  اةل يف الوقت املناسب. ية لضامن تقدمي املساعدة االإنسانية الفع  من خلل تعزيز قدرات التأ هب احملل 
تكييف املواد   س متروسي  . العربيةو  الفرنس يةو  االإس بانية اإىل اللغات ترمجهتا اجلاري  لتأ هب لل وبئةعتبارات اا ابالإضافة اإىل ، وذكل بشلك فع الللس تجابة هجودها املتعلقة ابلتأ هب 
 . مع املناطقحملية ابلتنس يق  اإىل لغات وترمجهتا حسب الاقتضاء 

عداد بداية الفاش ية، ومنذ  حتديهثا  وجيري  nCoV)-(2019 فاش ية فريوس كوروان )التاج( املس تجدوامجلعيات الوطنية بشأ ن  الاحتاد ادلويل توجهيية من أ جل مذكرةجرى اإ
بدلها   أ ن تتخذها امجلعية الوطنية دلمع اس تجابة االإجراءات اليت ميكن  عن  ، فضلا ذات الصةل اطراخملو االإصابة به أ حدث املعلومات عن الفريوس وأ عراض  تضمن ويه ت . س بوعياا أ  

 الوطن. عىل املس توى 

رشادات اإضافية وقد  عداد اإ  : هذه اجلهود الس تكامل من أ جل التأ هب امجلعية الوطنيةهجود الرتكزي عىل مع جرى اإ

 جدول أ عامل ال من الصحي العاملي اللواحئ الصحية ادلولية،  والية امجلعية الوطنية،دور امجلعيات الوطنية يف التأ هب لل وبئة:  •

 وخدماهتا  ، وبرامج امجلعيات الوطنيةبشلك فع ال س تجابةمن أ جل الا امجلعيات الوطنيةتأ هب ي لها: قدرة امجلعيات الوطنية عىل التأ هب لل وبئة والتصدّ  •

 التأ هب اجملمتعي، والتأ هب املؤسيس: والتصّدي لها املس تجدفريوس كوروان  تأ هب لفاش يةمن أ جل ال ال نشطة احملمتةل للجمعية الوطنية  •

دارة املتطوعني أ ثناء ابإ تتعلق توجهيية وثيقة ويه  ،اخلاصة بفريوس كوروان املس تجدرجعية التحقق امل املوظفني من أ جل قامئة حشد عضائه ل  ومن الواثئق الرئيس ية للحتاد ادلويل و
والاس تجابة  ال وضاع  لهذه  التحضري    عىل . ويه تساعد امجلعيات الوطنية  جاحئة لوابء/ابالس تجابة  يضطلعون  دمع امجلعيات الوطنية لضامن سلمة ورفاه املتطوعني اذلين  من أ جل  اجلواحئ  

تأ دية  أ ثناء تقع هلم اليت حلوادث اضد تأ مني املتطوعني هذه العملية شمل ت للس ياق اذلي يعملون فيه. كام  جات املتطوعني تبعاا احتيامن أ جل االإرشادات هذه لها. وينبغي تكييف 
 . واجباهتم

لهيا واس تكامالا  رشادات املشار اإ ها  ال ساس للجمعيات الوطنية لضامن اس مترار هد مي ، مما ختطيط اس مترارية ال عامل من أ جل أ عله، جيري تنقيح أ و حتديث أ دوات اإضافية، ال س امي  للإ
ىل جانب ال نشطة  عطل الرب تت عندما  ها  واس تئناف نعاش ال عامل  خطة الإ   أ يضاا ذكل  ويشمل  أ داء اخلدمات الرئيس ية خلل ال زمة يف مجيع املواقع ذات الصةل.    يف امج بشلك غري متوقع. واإ

 خلدمات احملددة. من أ جل االرتكزي بشلك خاص عىل التدابري الاحتياطية ري ملوظفني واملتطوعني، جيمن أ جل االيت تضمن واجب الرعاية وحصة املوظفني 

اجلواحئ  اجملمتعات احمللية وسلطاهتا العامة وغريها من املنظامت من أ جل التأ هب للفاش يات وال وبئة و ابلعمل يف رشاكة مع   -بشلك فردي و/أ و جامعي  -وقد الزتمت امجلعيات الوطنية 
ستامثر  . وسيشمل ذكل الااجلواحئال ولوية يف اإطار هذه العملية لتعزيز تأ هب امجلعية الوطنية للفاش يات وال وبئة و كون  مع ذكل الالزتام، س ت   ي لها عىل الصعيد احمليل. ومتش ياا والتصدّ 

احلالية  ةتمتكن امجلعيات الوطنية من الوفاء بوالايهتا عىل النحو اذلي تتوقعه السلطات العامة خلل الفاش ي ليك  املوجودة يف املناطق احلدوديةالفروع يف الفروع احمللية، ال س امي تكل 
 ويف حاةل حدوث فاش يات حممتةل يف املس تقبل. 

دجمها يف مجيع مراحل العملية دلمع النتاجئ جري  ي لها، وس ي يف مجيع مراحل التأ هب لل وبئة والتصدّ   أ ساس ية    اجملمتعية واملساءةل أ مور  واملشاركة  اطر  االإبلغ عن اخملوكام ُذكر أ عله، فاإن  
ذ أ ن  الصحية.   هجود    وانعدام الثقة اإىل تقويض  اخلوف واذلعر والشائعاتؤدي  رضورية لضامن أ ال يوالوضوح ودقة التوقيت  الاحتواء  ية وملوثوقاب، اليت تتسم  تواصل واملشاركةال ج  و هناإ
والرشاكء    ةاحلكوم  معهجود التنس يق ال وسع نطاقاا  و   اةل س تدمع العمليةبشلك أ رسع. كام أ ن املشاركة اجملمتعية الفع  فريوس كوروان املس تجد  تؤدي اإىل انتشار  اإن قّومضت  اليت    الاس تجابة

اةل وحمددة ال هداف  وضع اسرتاتيجيات فع  وكذكل من أ جل ، مهنامن أ جل معاجلة ال راء والتعليقات اليت ترد سلوك خمتلف اجملموعات أ مناط رات و من أ جل الاطلع عىل تصوّ 
اذلين    ةل أ س يويو لساكن املنحدرين من أ صالضارة والعنرصية ضد االسلوك  أ مناط  يغذاين  واخلوف  لتوتر  در االإشارة اإىل أ ن اللمشاركة تستند اإىل القدرات احلالية للمجمتعات احمللية. وجي 

  امجلعياتقدرات  تعزيز  اإىل هجود الرشاكء ووسائط االإعلم ملعاجلة املواقف السلبية وتعزيز القبول والثقة. وس يكون  هجوده  . ويضم الاحتاد ادلويل  كوروان املس تجدهتمون بنرش فريوس  يُ 
احملددة من أ جل ضامن اتباع هنج حيركه اجملمتع احمليل    التأ هبهجود  ملشاركة اجملمتعية واملساءةل يف مصمي  املتعلقة ابادلنيا  واالإجراءات  املعايري  اإضفاء الطابع املؤسيس عىل    من أ جل  الوطنية

 ويركز عىل الناس. 

تقاسها عند الاقتضاء.  من أ جل متاحة  فريوس كوروان لفاش ية اجلارية الاس تجابة هذه من  وكذكلواجلواحئ لل وبئة السابقة من الاس تجاابت  املس تفادةادلروس تكون وأ خرياا، س  
التأ ثري يف ال خرين كرشاكء اسرتاتيجيني :  3اسرتاتيجية التنفيذ  بدمع من االإجراءات املبينة يف  ،  بني امجلعيات الوطنية الشقيقةفامي  ويواصل الاحتاد ادلويل تشجيع تبادل أ فضل املامرسات  

 امجلعيات الوطنية يف هناية هذه العملية.يف تعزيز أ جل املسامهة  من ، ادرو  

 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/PER-epi-considerations-07022020_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparacion-para-una-respuesta-eficaz-pre-consideraciones-para-la-preparacion-para-epidemias/?lang=es
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparation-une-intervention-efficace-considerations-pour-la-preparation-aux-epidemies/?lang=fr
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/?lang=ar
https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/Coronavirus-Globalresponse/Shared%20Documents/General/Revised%20EA/This%20annex%20to%20the%20Guidance%20note%20for%20IFRC%20and%20National%20Societies%20on%20the%20Novel%20coronavirus%20(2019%20nCoV)%20outbreak
https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/Coronavirus-Globalresponse/Shared%20Documents/General/Revised%20EA/This%20annex%20to%20the%20Guidance%20note%20for%20IFRC%20and%20National%20Societies%20on%20the%20Novel%20coronavirus%20(2019%20nCoV)%20outbreak


 16|   صفحة

 

 اةل للكوارث ضامن االإدارة ادلولية الفع  
 مليون   1.57)بعمةل الفرناكت السويرسية(:    الاحتياجات 

حتاد ادلويل ومجيع املناطق امخلس عىل أ ساس  أ مانة الامقر  يف خمتصني  موظفنيللبدلان حسب احلاجة، مع نرش ون متاح ن ابالس تجابة العاجةل واملعني ادلمع التقن موظفو ون كس ي 
دار /و عداد واالإ  تنس يقال اإجراء التحليل و/أ و و/أ و رصد  المن أ جل ولوية ال  الاحتياجات و   الاحتاد ادلويل.  عن أ عضاء مع الرشاكء ادلاخليني واخلارجيني فضلا العملية ة أ و اإ

دارة اللوجستيات وسلسةل يف النوايح التالية ال وكفءس تجري همام دمع الربامج التالية لضامن تنس يق تقن فع  و   ، والتنس يق بني الواكالت. التوريد: ادلمع املفاجئ، واإ

عىل املس توايت القطرية ة  تعزيز القدر بيان مناصهبم من أ جل  املوظفون التايل    نرُشهذه الاس تجابة. و اإطار  تفعيل أ لية الاس تجابة الرسيعة عىل الصعيدين االإقلميي والعاملي يف  جرى  وقد  
 : واالإقلميية والعاملية

 لاملمّوم  نصبامل  وقعامل

 جنيف
 الاحتاد ادلويل  منّسق معليات 

 الفنلنديالصليب ال محر  لوجستيات طبية

 سرتايلال   الصليب ال محر التأ هب للجاحئة دمع خلية جنيف  – عن بعد 

املكتب االإقلميي ملنطقة أ س يا واحمليط  
 الهادئ )كوالاملبور( 

 يس نغافورال  الصليب ال محر منّسق معليات 

 منريكاادل الصليب ال محر ةهب للجاحئالتأ  

 الصليب ال محر النيوزيلندي  االتصال 

 منريكاادل الصليب ال محر ادلمع النفيس الاجامتعي 

 بيجني

 الفنلنديالصليب ال محر  اللوجستيات

 الفنلنديالصليب ال محر  االتصال 

 سرتايلال   الصليب ال محر الصحة طوارئ

 يس نغافورال  الصليب ال محر يةصحة اجملمتع ال

نشاء هيألك  الفاش ية، أ نشئت خلية تنس يق يف جنيف لضامن دمع امجلعيات الوطنية يف مجيع املناطق من حيث التأ هب والاس تجابة. وجيري أ يضاا ومع تطور طبيعة  عىل  تنس يق لل اإ
دارة املعلومات املفاجئة جرى كام  املس توايت االإقلميية. الوطنية / رصد التأ هب وحتليل البياانت الثانوية. وجيري   امجلعيةمع نشاط دل هذه الاس تجابة من أ جل تفعيل ش بكة دمع اإ

رشاداتاس تخدام   هذه الاس تجابة. من أ جل اليت أ طلقت حديثاا  الاس تجابة العاجةل  اإ

دارة سلسةل التوريد دارة فعاةل  وهتدف ال نشطة اللوجستية اإىل اإ دارة  ، مبا يف ذكل املشرتايت والتخليص امجلريك و اإ ملتطلبات العملية   ل اإىل مواقع التوزيع وفقاا ال سطول والتخزين والنقاإ
  ها توريدوسلسةل  اومشرتايهتالعملية دارة لوجستيات عن ابإ املالفاش ية، اكن مركز كوالاملبور بداية عمليات واالإجراءات اللوجستية للحتاد ادلويل. ومنذ ال عايري و املامتىش مع مبا يو 

الشخصية  الوقاية    املعدات ال ساس ية ورشاهئا وتسلميها، مبا يف ذكل معداتحتديد مصادر توريد    من أ جلالاحتاد ادلويل يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ  اء  عض أ  عاملا أ ساس ياا يف دمع  
الرسيرية   ف الربانجمي )مثل تقدمي اخلدماتكيّ من خلل تغيري السلوك أ و الت  للعدوىملوظفني واملتطوعني املشاركني يف ال نشطة اليت ال ميكن فهيا احلد من خطر التعرض من أ جل ا
بشلك وثيق مع منظمة الصحة العاملية واملنظامت ادلولية ابملشاركة والتنس يق  فريق اللوجستيات يف جنيف  يضطلع  الطبية وخدمات الرعاية املزنلية(. ومع اإطلق نداء الطوارئ،  وش به  

 وبامن وبريوت وبودابست والس ابملاس.  وديب ونريويبيتقامس التحليل حسب الاقتضاء مع مراكزه يف كوالاملبور  كام د، ال خرى بشأ ن االإمدادات العاملية وفقاا للمعيار احملد

دارة لوجستيات تقوم لل عضاء، وكخدمة  أ حاكم مبادئ  مبا يامتىش مع  تنس يق التربعات العينيةمن أ جل بدمع مجعية الصليب ال محر الصين توريدها وسلسةل  ا ومشرتايهتالعملية اإ
أ مكن. وامجلعيات الوطنية الرشيكة ما  واستبعادها  ،  املطلوبةحد من تدفق التربعات غري    اإىل أ دىنتقليل  ال من أ جل  لمساعدة االإنسانية، ال س امي  والهلل ال محر ل الصليب ال محر  وقواعد  

دارة التنس يق مع مدعوة اإىل اليت ختطط لتقدمي تربعات عينية من خلل قنوات ثنائية  امي يتعلق مبواصفات  فتوريدها وسلسةل  ا ومشرتايهتالعملية لوجستيات ب  ةاملعني الاحتاد ادلويل اإ
وميكن  . العينية املطلوبةالتربعات بنود دد حي جدوليوىص بتقدمي ادلمع عن طريق عادة ما مة من السلطات. و للقوامئ املقد   وفقاا مجعية الصليب ال محر الصين ال صناف اليت تطلهبا 
دارة  مع  وأ نشطة الرشاء ذات الصةلاحتياجاهتا من معدات الوقاية الشخصية  ىل تنس يقاإ  الوطنية امجلعياتيدعو مجيع الاحتاد ادلويل أ ن كام  .هنا  مندول الاطلع عىل هذا اجل اإ

تفادي  وثيق مع الواكالت ال خرى لضامن الوفاء ابل ولوايت و بشلك  معليات الرشاء  كام تنّسق  مجيع احتياجات النداءات  اليت تتوىل تنس يق    التوريدوسلسةل    تشرتايامل لوجستيات و ال
 ة.ملنافسة يف السوق العاملي ا

 . قريباا الطوارئ اليت س تكون متاحة مزيد من التفاصيل يف خطة معل جري توفري وس ي 

  

http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MobTableReports_Novel_Coronavirus_MDR00005__060220.pdf
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اد ال خرين كرشاكء اسرتاتيجيني   يف التأ ثري    رو 
 625.000:  ( ة سويرسيال   ت فرناك بعمةل الالاحتياجات ) 

عداد التقارير  االتصاالت والعلقات االإعلمية اليت تتضمن  دمع الربانمج  تنفيذ همامس يجري  لضامن تأ ثري الاحتاد   الرشأاكت وتمنية املوارد  ابالإضافة اإىل والتخطيط والرصد والتقيمي واإ
عوة  ادل يف  (CEA)املشاركة اجملمتعية واملساءةل  أ نشطة اجملمتعية اليت تدمعها التعليقات تلقي اسرتاتيجي رائد. وستُس تخدم أ ليات بوث العلوم الاجامتعية و  ال خرين كرشيك  يف ادلويل 

 اجملمتع احمليل. وحيركها احتواءا كرث أ   اس تجابةمن أ جل مع الرشاكء وأ حصاب املصلحة  

الس تجابة  املعنيني ابم ادلمع التقن من قبل نظراء االتصاالت قد  . كام س يُ االإعلمية فامي خيص العمليةالعلقات االتصاالت و دمع  الصين محروىف الصني، س تقود مجعية الصليب ال  
 لحتاد ادلويل يف كوالاملبور. التابع لوفريق االتصاالت  بيجنييف   فريق دمع اجملموعات القطرية التابع للحتاد ادلويل عاجةل التابعني لال

ذ    م لها.ودمعه  موفهمه الاس تجابة االإنسانية اليت يضطلع هبا الصليب ال محر والهلل ال محر  بشأ ن    ادلاخليني واخلارجينيأ حصاب املصلحة  اإعلم  حتقيق احلرفية يف  هو  والهدف الرئييس   اإ
فعالية  دلمع  رضوري أ مر   محر الصينمجعية الصليب ال   ملعلومات العامة ادلقيقة يف الوقت املناسب اليت تركز عىل الاحتياجات االإنسانية واس تجابةاتدفق اس مترار احلفاظ عىل أ ن 

 لسمعة. املساس ابالرئيس يني والتخفيف من خماطر وأ حصاب املصلحة وتعزيز التعاون مع الرشاكء  املوارد،حشد هجود 

محر  مجعية الصليب ال  ما دلى من خلل أ نشطة اإعلمية استباقية تدمج اس تخدام  ال محر الصليب ال محر والهللماكنة بروز هذه العملية االإعلم واالتصال بشأ ن وس يكفل دمع 
لكرتونية  والاحتاد ادلويل  الصين املس هتدفة الرئيس ية  ال وساط  الاجامتعي. وستشمل    التواصلاإرشاك وسائط  فضلا عن  ة  برصي  ةسعي   تية ومنتجاوأ نشطة علقات اإعلم  من منابر اإ

 .  امجلهور ال وسع نطاقاا عامة عن اجلهات املاحنة، و  الوطنية واالإقلميية وادلولية، وامجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهلل ال محر، واملنظامت النظرية، فضلا وسائط االإعلم 

سائل الوقاية ودمع امجلعيات الوطنية لتكييف الرسائل العامة مع  ونقل ر  ،يف جمال االتصالالقامئة ابلفعل  ه هجودبتصعيد  وعىل الصعيدين االإقلميي والعاملي، س يقوم الاحتاد ادلويل 
 حسب الاقتضاء. االإبلغ عن اخملاطر ها اجلارية يف جمال العامة، وربطها بأ عامل يف جمال االتصاالت للجمعيات الوطنية ال عضاء يف هجودهااالإرشادات توفري  عن   فضلا ها، مجهور

دارة الكوارث التابع لرابطة أ مم جنوب رشق التصال مع النظم االإقلميية احلكومية ادلولية مثل ااد ادلويل ز الاحتعّزم ومن الناحية التشغيلية، س يُ  مركز تنس يق املساعدة االإنسانية بشأ ن اإ
 التفاق عىل أ لياتوذكل من أ جل ا،  من الكياانت  ذكل  ، وامحلاية املدنية للحتاد ال ورويب، وغري (CDEMA)طوارئ الكوارث    الإدارةالواكةل الاكريبية  و ،  (ASEAN/AHA)أ س يا  

مع  علقات بتأ سيس س تقوم امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل و ، هامور د عدة ب يف بدلانعسكرية فقد تضطلع كياانت  عىل تطور الفاش ية، اعامتداا و  .تبادل املعلوماتللتنس يق و 
رشادات السابقة ومرشوع    اتالعملي   من املس تفادة  وس تكون ادلروس    والهلل ال محر. الصليب ال محر    اتوفقاا الإطار س ياس العسكرية    الهيئات   ال محر والهلل  الصليب ال محر    حركة   اإ
 الصدد.  يف هذا هؤ وأ عضاالاحتاد ادلويل  يسرتشد هبا  مرجعية رئيس يةوثيقة  املدنية العسكريةالعلقات  بشأ ن  

دارة املعلوماتلتخطيط والرصد والتقيمي واالإبلغ ا  من أ جل  ادلمعوجيري توفري  يف  للسرتشاد هبا العاملية لضامن اتساق مجع البياانت واملعلومات اإىل القطرية من املس توايت عىل  واإ
واالتصاالت  ، حتاد ادلويلتابعة للال  Goتشمل منصة توجيه املعلومات من خلل مسارات مناس بة ومن مث س يجري اختاذ القرارات املس تنرية وختصيص املوارد عند الاقتضاء. 

 عند الاقتضاء. ذاهتا وال مانة ادلويل أ عضاء الاحتاد ابمس والعلقات االإعلمية، والرشأاكت وتمنية املوارد  ،ادلاخلية واخلارجية

  التشاور أ و /و لمقارنةل والتحليلتالبحوث ه ؤ الاحتاد ادلويل وأ عضايس تخدم حيث ، القانون ادلويل للكوارثبشأ ن اجلاري هذا النداء الطارئ فرصة الس تكامل العمل كام يشلك 
 ر الكوارث، ال س امي عىل مس توى اجملمتع احمليل. جلهود اليت تبذلها خمتلف البدلان لتعزيز كيفية دمع قوانيهنا للحد من خماطابفامي يتعلق   أ و ادلعوة حسب الاقتضاءو/

 . الطوارئمزيد من التفاصيل يف خطة معل جري توفري وس ي 

 قوي ضامن احتاد دويل  
 566.000  : ( ة سويرسيبعمةل الفرناكت ال الاحتياجات ) 

 احلساابت. تدقيق واالإدارة، و والمتويل حتاد ادلويل: املوارد البرشية، الاقوة مج التالية لضامن انهمام دمع الربتنفيذ جري ي س  

ذ  أ داء اخلدمات الرئيس ية خلل ال زمة يف  يف  ه ال ساس للحتاد ادلويل لضامن اس مترار هد مما مي  ، ل عاملا ختطيط اس مترارية من أ جل امي س جيري تنقيح أ و حتديث أ دوات اإضافية، ال اإ
ىل جانب ال نشطة اليت تضمن واجب الرعاية وحصة املوظفني  تت عندما  ها  واس تئناف نعاش ال عامل  خطة الإ   أ يضاا ذكل  يشمل  مجيع املاكتب ذات الصةل. و  عطل الربامج بشلك غري متوقع. واإ

 خلدمات احملددة. من أ جل االرتكزي بشلك خاص عىل التدابري الاحتياطية ري ملوظفني واملتطوعني، جيمن أ جل ا

اسرتاتيجية  اتباع كام س تكفل . للفريوسمع الاس تجابة التشغيلية الشامةل الامتسك والاتساق  (nCoV-2019)املعنية بفريوس كوروان املس تجد  العاملي وس تضمن خلية التنس يق 
واملعايري  االإرشادات    بتطوير وتكييف ونرشم اخللية  . وس تقو ريثالتأ  هجود الاس تجابة عالية    دلمع االإرشاف عىل مراقبة اجلودة  ، مع احلفاظ عىل  مجيع املناطقعىل نطاق  قة للس تجابة  نس  مُ 

وس تضع اسرتاتيجيات   ،التأ هب والاس تجابة. وس تحافظ اخللية عىل االإرشاف عىل اخملاطر التشغيليةجمايل  املوارد الاكفية دلمع امجلعيات الوطنية يف    توفري   منومتكني املناطق    العاملية،
جراءات للتخفيف من حدة اخملاطر.   واملشاركةالإبلغ عن اخملاطر االتأ هب و  في جمالامجلعية الوطنية ب أ نشطة دمعمن أ جل اإضافيني تقنيني مبستشارين قدرة املناطق ستتعزز كام  واإ

 احلاجة ومس توى املشاركة. عىل أ ساس و  البلد داخل عيةاجملمت 

رشاكئنا واجملمتعات اليت نقف معها. ويف أ عقاب التحقيقات يف أ مام  لمساءةل الاكمةل  اخلضوع ل يلزتم ابلشفافية و ، كام  مع الاحتيال  يتسامح مطلقاا   ادلويل الوجتدر االإشارة اإىل أ ن الاحتاد  
 مبا يامتىش مع أ فضل املامرسات يف  ام والتحقيق فهياموالكشف عهن  الاحتيال والفسادماكحفة   جمال  من هجوده يفز الاحتاد ادلويل اإىل حد كبري  الاحتيال يف معلياته املتعلقة ابالإيبوال، عز  

العمليات والامتثال والتحقيق   -تعزيز خطوط دفاعه الثلثة من أ جل  الاحتيالالثليث" ملاكحفة  فاع"ادلاإطار العمليات شديدة اخلطورة. ودلى الاحتاد ادلويل بشأ ن  هذا اجملال
 لية. ادلاخيل، اليت س تطبق عىل هذه العم 

 . الطوارئمزيد من التفاصيل يف خطة معل جري توفري وس ي 

  

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Fraud-and-corruption-triple-defence-FINAL.pdf
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أ س يا واحمليط  
 الهادئ 

20.100.000 70.000 40.000 1.000.000 345.000 145.000 300.000 22.000.000 

 3.000.000  24.000 846.000    2.130.000 فريقيا أ  

 2.000.000 50.000 100.000 200.000 300.000 15.000 10.000 1.325.000 ن ا مريكت ال  

 2.000.000 40.000 100.000 220.000 300.000 15.000 10.000 1.315.000 ورواب أ  

الرشق  
ال وسط وشامل  

 أ فريقيا 
1.268.000 10.000 15.000 328.000 213.000 110.000 56.000 2.000.000 

 1.000.000 30.000 50.000 350.000 120.000     450.000 العامل 

اجملموع حسب  
جمال الرتكزي /  
اسرتاتيجية  
 التنفيذ 

26.558.000 112.000 103.000 2.458.000 1.578.000 625.000 566.000 32.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 _______ 
 غان جاغان شااب 
 ال مني العام 
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 الواثئق املرجعية

 
ضغط هنا يرىج ال

 :عىل طلعلل

النداءات  •
 والتحديثات السابقة 

 

 ابجلهات التالية:   هبذه العملية، يرىج االتصال اليت تتعلق حتديداا  مزيد من املعلومات،  للحصول عىل  
 

 يف الاحتاد ادلويل 

 Nelson)  العملياتنيلسون اكس تانو، مدير تنس يق    : ش( ا الوقاية والاس تجابة والانتع الكوارث وال زمات العاملية )   –   الاحتاد ادلويل  •
Castano, Manager, Operations Coordination)،  41 22 730 4926هاتف+ ،  

Nelson.CASTANO@ifrc.org 

 Panu Saaristo, Team leader, Emergency)صحة  طوارئ ال  ابنو ساريس تو، رئيس فريق:  الصحة العاملية   - الاحتاد ادلويل   •
)Health،  41 22 730 4317 هاتف+، Panu.SAARISTO@ifrc.org 

 Laura Ngo-Fontaine, Senior Communications)تصاالت عن االمسؤوةل أ وىل لورا نغو فونتني، االتصاالت:   •
)Officer،  41  22 730 4485 هاتف+، Laura.NGOFONTAINE@ifrc.org 

 
رشاد الصحي   التقن:   للإ

،  (Adinoyi Adenzi, Head of health) أ فريقيا: أ دينوي أ ديزني، رئيس الصحة - الاحتاد ادلويل  •
adinoyi.adenzi@ifrc.org 

،  (Maria Franca Tallarico, Head of health) ن: ماراي فراناك اتالريكو، رئيسة الصحةاال مريكت - الاحتاد ادلويل  •
maria.tallarico@ifrc.org 

،  (Abhishek Rimal, Emergency health) الصحةطوارئ أ س يا واحمليط الهادئ: أ هبيش يك رميال،  - ادلويل الاحتاد  •
abhishek.rimal@ifrc.org 

،  (Davron Mukhamadiev, Head of health) أ ورواب: دافرون محمدييف، رئيس الصحة - الاحتاد ادلويل  •
davron.mukhamadiev@ifrc.org 

،  (Aymen Jarboui, Head of health) ، رئيس الصحةعيأ مين جربو : الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا  – الاحتاد ادلويل  •
aymen.jarboui@ifrc.org 

 
 موارد الاحتاد ادلويل:   حشد التعهدات و من أ جل دمع  

 Diana Ongiti, Senior Officer, Emergency) الطوارئأ وىل، معليات  مسؤوةلدايان أ ونغييت،  املوارد العاملية:   حشد  •
)operations، 41 22 730  4223  هاتف+، diana.ONGITI@ifrc.org 

 
 : التربعات العينية املطلوبة بنود    جدول للتربعات العينية ودمع  

دارة اللوجستيات واملشرتايت وسلسةل  •  ,Aysagul Bagci) اللوجستيةاخلدمات  ةأ يساغول ابج، منسق: التوريد  اإ
)Logistics Coordinator، aysegul.bagci@ifrc.org 

 
 

 كيف نعمل 
غاثة  للإ   احلكومية حلركة ادلولية للصليب ال محر والهلل ال محر واملنظامت غري  من أ جل ا   نة سلوك مبدو  اإىل الالزتام  ،  مجيع املساعدات اليت يقدهماالاحتاد ادلويل، يف  سعى  ي 

يف  الفئات ضعفاا. وتمتثل رؤية الاحتاد ادلويل أ شد  تقدمي املساعدة اإىل يف  " سفري "ا الاس تجابة االإنسانية جمال  امليثاق االإنساين واملعايري ادلنيا يف و  يف حاالت الكوارث 
املعاانة وختفيف أ المه  عىل ادلوام لوقاية االإنسان من اس باب  وتسهيلها والهنوض هبا  وتشجيعها  هبا امجلعيات الوطنية  ضطلع  ال نشطة االإنسانية اليت ت يف مجيع أ شاكل  التأ ثري  

 . اإسهاماا يف احلفاظ عىل كرامة االإنسان والسلم وتعزيزهام يف العامل 

 

 
 
 
 

  ثلثة أ هداف اسرتاتيجيةهل  دداليت حت 2020حىت عام يف معهل ابسرتاتيجيته  يسرتشد الاحتاد ادلويل

نقاذ ال رواح  ،اإ

 وحامية مصادر الرزق،  

 الانتعاش من الكوارث وال زمات   وتعزيز

،  الاندماج الاجامتعيتعزيز  حصية أ منة المتكني من أ جل حياة 

 نبذ العنفو للسلموثقافة 
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