
مساھمة تأّھب الجمعّیات الوطنّیة 
في االستجابة لجائحة فیروس كورونا المستجد - 19 (كوفید - 19)

قصص نجاح الجمعّیات الوطنّیة للّصلیب األحمر والھالل األحمر

التأّھب المؤّسسي ُیمّھد الّطریق لالستجابة الفّعالة  
أظھــر االتحــاد الدولــي لجمعیــات الصلیــب األحمــر والھــالل األحمــر (IFRC) مرونــة مذھلــة وقــدرة على التكیف كمنظمة وشــبكة إنســانیة أثناء االســتجابة لجائحة 

فیروس كورونا المستجد-۱۹ (كوفید-۱۹). 
ــة،  ــول المحلّّی ــة للّصلیــب األحمــر والھــالل األحمــر مــن تكییــف طریقــة عملھــا بســرعة. فاســتغلّت الحل ــات الوطنّی ــة تفّشــي الجائحــة، تمّكنــت الجمعّی ــذ بدای من
واســتفادت مــن دورھــا المســاِعد، وَســَعت إلــى تلبیــة الحاجــات المتزایــدة للمجتمعــات المحلّیــة إثــر العواقــب االجتماعّیــة واالقتصادّیــة للجائحــة، التــي فاقمــت، فــي 

كثیٍر من الحاالت، نقاط الّضعف المحلّیة الّناجمة عن مكامن الخطر المرتبطة بالمناخ واألزمات األخرى.
تعكــس ھــذه الّتجــارب مــدى أھّمّیــة التأّھــب الفّعــال آللّیــة االســتجابة، وازدیــاد ھــذه األھّمّیــة مــع مواجھــة اآلثــار العالمّیــة لتغّیــر المنــاخ، واآلثــار المســتمّرة لجائحــة 

فیروس كورونا المستجد-۱۹ (كوفید-۱۹)، والّتھدیدات الّصحّیة العالمّیة المستقبلّیة. 

الدروس الرئیّسة الُمستفادة من االستجابة لجائحة (كوفید-۱۹)
الّتخطیــط للتأّھــب: أظھــرت الجمعّیــات الوطنّیــة التــي تمّكنــت مــن وضــع خطــط للتأّھــب بنــاًء علــى تحلیــل الخطــر ومكامــن الخطــر والســیاق، قــدرًة أكبــر 

على االستجابة. 
ــلُطات: أفــادت الجمعّیــات الوطنّیــة أن تنســیقھا الوثیــق مــع الســلطات، الــذي غالبــاً مــا ُیعــزى إلــى دورھــا الُمســاعد الّراســخ، قــد ســاھم فــي  الّتنســیق مــع السُّ

تعزیز استجابتھا بشكٍل كبیر.  
تقدیــم الخدمــات: تمّتــع ُمَوّظفــو الجمعّیــات الوطنّیــة ومتطّوعوھــا الذیــن ســبق لھــم أن اختبــروا تفّشــي أمــراٍض كالمالریــا وحّمــى الّضنــك واإلیبــوال، بقــدرة 
أفضــل علــى التأّھــب لالســتجابة للجائحــة. كذلــك، تمّتعــت الجمعّیــات الوطنّیــة التــي أقامــت أنشــطة مجتمعّیــة تشــمل الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث، وأّمنــت 
إمــدادات المیــاه وخدمــات اإلصحــاح والنھــوض بالنظافــة والّرعایــة الّصحّیــة المجتمعّیــة، بقــدرة أفضــل علــى تنفیــذ األنشــطة المرتبطــة بجائحــة فیــروس 

كورونا المستجد-۱۹ (كوفید-۱۹) بسھولة. 
تنســیق حشــد الدعــم والمــوارد: ینبغــي حشــد الّدعــم اإلقلیمــي والّدولــي بنــاًء علــى تحلیــل مكامــن الخطــر المحلّیــة، وتقییــم المخاطــر والقــدرات، وخطــط 

التأّھب واالستجابة المحلّیة.
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قصص النجاح:
الكامیــرون: "الّصلیــب األحمــر الكامیرونــي یتعــاون مــع اإلذاعــات 
الَمحلّیة في مواجھة جائحة فیروس كورونا المستجد-۱۹ (كوفید-۱۹)." الرابط 

كوستاریكا: "خّطة استجابة وطنیة للجائحة العالمیة." الرابط 
المجتمعّییــن  الّشــركاء  مــع  الوطیــدة  العالقــات  "أھمیــة  إندونیســیا: 

والحكومّیین في التأّھب للوباء واالستجابة لھ." الرابط 
فیــروس كورونــا  إندونیســیا: "إعــداد مستشــفى لالســتجابة لجائحــة 

المستجد-۱۹ (كوفید-۱۹)." الرابط 
لبنــان: "الّتخطیــط لّســیناریو متعــّدد مكامــن الخطــر : ضمــان االســتجابة 

الفّعالة في حاالت الكوارث واألزمات الُمعّقدة." الرابط 
ســیرالیون: "من اإلیبوال إلى فیروس كورونا المســتجد-۱۹ (كوفید-۱۹): 

لطات الَمحلّیة لضمان االستجابة الفّعالة." الرابط  الّتنسیق مع السُّ
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كورونــا  لفیــروس  المجتمعّیــة  "المراقبــة  الصومــال:  أرض 
المستجد-۱۹ (كوفید-۱۹)."  الرابط 

أوروبا الجنوبیة الشرقیة: "تعزیز تنسیق عملّیات الّطوارئ."  الرابط  
ــّدات  ــراء مع ــب لش ــن: التأّھ ــالمة المتطّوعی ــان س ــبانیا: "ضم إس

الحمایة."  الرابط 
األمامّیــة  الخطــوط  فــي  "المتطّوعــون  وتوباغــو:  ترینیــداد 

لالستجابة."  الرابط 
فانواتــو: "االســتجابة للكــوارث: محلًیــا بقــدر اإلمــكان ودولًیــا عنــد 

االقتضاء." الرابط 

معلومات إضافیّة:
- أرشیف قصص نجاح الجمعّیات الوطنّیة في التأّھب لجائحة فیروس كورونا المستجد-۱۹ (كوفید-۱۹). الرابط

- تأّھب الجمعّیات الوطنّیة. الرابط
- التأّھب المجتمعي لألوبئة والجوائح.الرابط


