
    
  (مسّودة) ٧٢/٧٧ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ مايو /أيار ٢٧  
  A72/77 (Draft)    

  
  
  

  "بللجنة " الرابعالتقرير 
  

  (مسّودة)
  
  

ــة في عقدت اللجنة "ب"  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــادســ ـــ ــ ــ ـــ ــتها الســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة الدكتورة كارن ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٥جلسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ غوردن  برئاســ
  سيد عبد اهللا أمين (ملديف).ال(غيانا) و   كامبل

  
ـــبعين باعتمادوتقرر  ــ ــــحة العالمية الثانية والســ ـــي جمعية الصـــ ــ القرارين المرفقين المتعلقين بالبندين  أن ُتوصــ

  التاليين من جدول األعمال:
  

  المسائل التقنية األخرى  -١٢
  

  المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراض  ٧-١٢
  

  قرار واحد
  

  الرعاية أثناء الطوارئ والتعرض للرضوح  ٩-١٢
  

  قرار واحد بعنوان:
  

ــى نُ  - ــ ـــ ــمان رعاية المرضـ ــ ــ ـــاملة: ضــ ــ ــ ـــحية الشـ ــ ظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الصـــ
  المعانين من اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت المناسب
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  المؤقت األعمال جدول من ٧-١٢ البند
  

  لألمراض الدولي للتصنيف عشرة الحادية لمراجعةا
  
  

  العالمية الثانية والسبعون،جمعية الصحة 
  

  ١؛عن المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي لألمراضالمدير العام رير ابعد النظر في تق
  

ــرون في  ــحة العالمية العشـ ــميات التي اعتمدتها جمعية الصـ ــأن التسـ  أيار/ ٢٢وٕاذ تذكر بلوائح المنظمة بشـ
  ٢؛١٩٦٧مايو 

  
ـــًا وٕاذ تذكر  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــحة العالمية الثالثة واألربعين في أيضـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــدر عن جمعية الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ أيار/  ١٧بالقرار الذي صــ

ــنيف الدولي لألمراض بدخولها حيز التنفيذ في  ١٩٩٠  مايو ــرة للتصـــ كانون الثاني/   ١واعُتمدت فيه المراجعة العاشـــ
  ٣؛١٩٩٣يناير 

  
وظيفة أساسية من وظائف المنظمة  والحفاظ عليهالدولي لألمراض تطوير التصنيف تعترف بأن  وٕاذ

  ،المتعلقة بوضع القواعد والمعايير

ــرة ل تعتمد  -١ ــلة المراجعة الحادية عشـــ ــ ــحية ذات الصـ ــ ـــاكل الصـ ـــائي الدولي لألمراض والمشــ ـــنيف اإلحصــ لتصــ
ــــرةالمراجعــة ( ــ ــ ـــ ــ ، مع ، رهنــًا بترتيبــات انتقــاليــة٢٠٢٢كــانون الثــاني/ ينــاير  ١حيز التنفيــذ في لتــدخــل ) الحــاديــة عشــ

  :العناصر التالية

ــلة للفئات المؤلفة من أربعة حروف وأرقام والفئات الفرعية االختيارية المؤلفة من  ) ١( ــ ــ ـــ ــ ــ القائمة المفصــ
 ؛والمراضة والقوائم الجدولية القصيرة للوفيات ٤خمسة أو ستة حروف وأرقام

ـــات األمهـــات  ) ٢( ــاريف والمعـــايير ومتطلبـــات التبليغ المتعلقـــة بوفي ــةالتعـ والوفيـــات في الفترة  واألجنـ
 ٥؛المحيطة بالوالدة ووفيات األطفال حديثي الوالدة والرضع

ــببة  ) ٣( ــ ـــية المســـ ــية للوفيات وترميز االعتالالت الرئيســــ ـــ ــــاســ ــباب األســـ ــ القواعد والتعليمات لترميز األســـ
 للمراضة؛

  

                                                           
 .١إضافة  ٧٢/٢٩وج ٧٢/٢٩الوثيقتان ج   ١

 .١٨-٢٠ع  ص  جالقرار    ٢

  .٢٤-٤٣ع  ص  جالقرار    ٣
 انظر برنامج التصفح الخاص بالمراجعة الحادية عشرة على الموقع اإللكتروني التالي:    ٤

https://icd.who.int/browse11/l-m/en  ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٨(تم االطالع في.( 

ــفحة ( https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdfعلى الموقع اإللكتروني التالي: متاحة    ٥ ـــ ــ ــ ـــ ، تم االطالع في 14ffالصـ
 ).٢٠١٩آذار/ مارس   ٢٨
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  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢

ــيص  ) ١( ـــ ــمن المنظمة ارد الكافية و المتخصــ ــ ــرة لضـــ ــ ــ ــيغتها النهائية تحديث المراجعة الحادية عشـ ـــ وصــ
 ؛بانتظام اموالحفاظ عليهالمنقحة 

ـــرة  ) ٢( ــ ــر المراجعة الحادية عشــ ــ ــ ــت نشـ ــ ـــمية الســـ ــ ــع األدوات و  المعتمدة في المنظمةباللغات الرســ ــ ــ وضـ
ــتخدامهاوآليات الدعم  الرقمية ــ ـــ ــ ـــرها واسـ ــ ـــ ــطلحات  ، بما في ذلكللحفاظ عليها ونشــ ــ ـــ ــ ــير الروابط بالمصـ ــ ــ ـــ تيسـ

 السريرية الراهنة؛

، والســيما في تقديم الدعم بناًء على الطلب إلى الدول األعضــاء في تنفيذ المراجعة الحادية عشــرة ) ٣(
 الحادية عشرة؛ إتاحة المنصة المخصصة لترجمات المراجعةبناء النظم والقدرات، ومن خالل 

ــنوات على األقل ٢٠٢٢كانون الثاني/ يناير  ١تقديم ترتيبات انتقالية اعتبارًا من  ) ٤( ــ ــ ـــ  لفترة خمس ســـ
باســتخدام والتبليغ عنها الدول األعضــاء من تجميع اإلحصــاءات  كينتملهذه الترتيبات ضــرورية دامت وما

 ؛المراجعات السابقة للتصنيف الدولي لألمراض

ــرة،عملية منتظمة تنفيذ  ) ٥( ــ ــنيفات  ١لتحديث المراجعة الحادية عشــــ ــ ــ ـــع مجموعة تصــ ــ ـــلة وضـــ ــ ومواصـــ
ـــائي الدولي لألمراض  ــ ــ ـــ ــــنيف اإلحصـ ــ ــ ـــحة وتنفيذها، باعتبار التصـــ ــ ـــ ــ ــنيفات المتعلقة بالصـ ــ ــ ــ األمراض والتصـــ
ـــيغ  ــنيفات ذات الصــــلة والصـ ــائر التصــ ــي المرتبط بســ ـــاســ ــنيف األسـ ــلة التصــ ـــحية ذات الصــ ــاكل الصـ والمشــ

 المتخصصة والمصطلحات؛

إلى جمعيــة  ، عن طريق المجلس التنفيــذي،ير عن التقــدم المحرز في تنفيــذ هــذا القرارتقــديم تقر  ) ٦(
ــبعين في عام  ــة والســـ ــحة العالمية الســـــادســـ  ٢٠٢٧وجمعية الصـــــحة العالمية الثمانين في عام  ٢٠٢٣الصـــ

ـــة والثمانين في عام  ــ ــ ــ ــحة العالمية الخامســــ ـــ ــ ــ تقييم للحاجة إلى تنقيح المراجعة وٕادراج ، ٢٠٣٢وجمعية الصــــ
  .٢٠٣٢لحادية عشرة في التقرير لعام ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ــوف في الملحق    ١ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــرة (على الموقع اإللكتروني من  ٨-٣على النحو الموصــ ــ ـــ الــدليــل المرجعي للمراجعــة الحــاديــة عشــ

   ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٨، تم االطالع في https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html  التالي:
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  األعمال جدول من ٩-١٢ البند
  
  

 المرضى رعاية ضمان: الشاملة الصحية التغطية أجل من الطوارئ أثناء الرعاية نظم
  المناسب الوقت في حادة وٕاصابات اعتالالت من المعانين

  
  

 جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
 

ـــمان  ــ ــ ــاملة: ضــ ــ ـــ ـــحية الشــ ــ ـــ بعد أن نظرت في التقرير عن نظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الصـ
 ١رعاية المرضى المعانين من اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت المناسب؛

 
ــيما من خالل التمييز بين ا ـــ ــ ــ ـــ ــحي ككل، والســـ ــ ـــ ــ ــ لخدمات والرعاية وٕاذ تحيط علمًا بأهمية تنظيم النظام الصــــ

ــحية  ــ ـــ ــ ــ ـــ االختيارية والخدمات والرعاية غير االختيارية والخدمات والرعاية أثناء الطوارئ بغية تلبية االحتياجات الصـ
 للسكان على نحو مستدام وفعال ومناسب؛

 
ـــة  ــ ـــحية ثبتت فعاليتها ترتبط بعامل الوقت وأن الرعاية أثناء الطوارئ منصــ ــ ــّلم بأن عدة تدخالت صــ ــ وٕاذ تســـ

ـــرة وجيدة  ـــابات الحادة طيلة ل مراعيةو متكاملة لتوفير خدمات ميســ ـــحية لالعتالالت واإلصــ عامل الوقت للرعاية الصــ
 العمر؛

 
ــي للجودة وعلى إمكانية تالفي ماليين الوفيات وحاالت  ـــ ـــاســ ــ ـــر أســ ــ ــن التوقيت كعنصــ ـــ ـــدد على حســ ــ وٕاذ تشــ
ــحة النفســــية  ــابات وحاالت العدوى واالضــــطرابات النفســــية واعتالالت الصــ اإلعاقة الطويلة األمد الناجمة عن اإلصــ

ــاعفات الحادة للحمل و  ســـائر االعتالالت الطارئة كل ســـنة األخرى والســـورات الحادة لألمراض غير الســـارية والمضـ
 في حال وجود خدمات للرعاية أثناء الطوارئ وحصول المرضى عليها في الوقت المناسب؛

 
ماليين حالة وفاة في السنة وأن اإلصابات الناجمة  ٥وٕاذ تحيط علمًا بأن اإلصابات وحدها تسبب حوالي 

ــبب ال ــنوات عن حوادث المرور تعتبر الســـ ــخاص المنتمين إلى الفئة العمرية من خمس ســـ ــــي لمقتل جميع األشـــ رئيسـ
  ٢سنة؛ ٢٩إلى 

 
ــًا بأن الرعاية أثناء الطوارئ هي جزء أســـاســـي من توفير الخدمات الصـــحية في الُنظم  وٕاذ تحيط علمًا أيضـ

ـــر التعّرف على الح ـــ ــ ــ ــميم تيســ ــ ــ ـــ ــحية وأن خدمات الطوارئ المحكمة التصـــ ــ ــ ـــ ـــب والتدبير الصـــ ــ ــ ــ االت في الوقت المناســـ
ــحي، عند  العالجي، ومواصــــلة عالج المرضــــى المعانين من اعتالالت حادة على المســــتوى المالئم في النظام الصــ

  الضرورة؛
 

من أهداف التنمية المســتدامة (ضــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية  ٣وٕاذ تعترف بالهدف 
جميع األعمار)، وتقر بأن حسن تنظيم الرعاية المأمونة والعالية الجودة أثناء الطوارئ يمثل آلية رئيسية لتحقيق في 

                                                           
 .٧٢/٣١ج الوثيقة   ١

. جنيف، منظمة ٢٠١٦-٢٠٠٠: الوفاة حسب السبب والسن والجنس والبلد واإلقليم، ٢٠١٦التقديرات الصحية العالمية    ٢
 .٢٠١٨الصحة العالمية؛ 
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ـــالمة على  ــ ـــاملة والســ ــحية الشــــ ــ مجموعة من الغايات المرتبطة بهذا الهدف، بما فيها الغايات المتعلقة بالتغطية الصـــ
  ة النفسية واألمراض المعدية؛الطرق وصحة األم والطفل واألمراض غير السارية والصح

 
ــًا بالهدف  ــ ـــ ــ ــرية (جعل  ١١وٕاذ تعترف أيضـ ــ ــ ـــ ــتوطنات البشـ ــــ ــ ـــاملة للجميع و المدن والمســ ـــ ــ آمنة وقادرة على شــ

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية ( ١٦الصمود ومستدامة) والهدف 
، وبناء مؤســـســـات فعالة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجميع العدالةة إمكانية وصـــول الجميع إلى المســـتدامة، وٕاتاح

ــتويات ــي وجود نظام متين ومحكم على جميع المســــ ــ ــاســ ـــتدامة، وتحيط علمًا بأنه من األســــ ) من أهداف التنمية المســـ
ـــابات ا ــ ــ ــ ـــ ــ لة توفير التجهيز للرعاية اليومية أثناء الطوارئ لتخفيف وطأة الكوارث وأحداث اإلصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ لجماعية ولمواصـ

 ٣الخدمات الصحية في الحاالت الهشة والمناطق المتضررة من النزاعات؛

 
ــيات ٢٠٠٣( ٢٤-٥٦ج ص عوٕاذ تذكر بالقرار  ــأن تنفيذ توصــــ ــ ــحة) بشــ ــ ، التقرير العالمي عن العنف والصــ

ــــحة (المردد في القرار )٢٠٠٤( ١٠-٥٧ج ص عوالقرار  ــ ــ ــالمة على الطرق والصـ ــ ـــ ـــأن الســ ــ ـــ ) ٢٠١٨( ٧٢/٢٧١  بشـ
 ٢٢-٦٠ج ص عالصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تحسين السالمة على الطرق في العالم)، والقرار 

ــحية: ُنظم رعاية الطوارئ، والقرار ٢٠٠٧( ــ ـــ ــ ـــأن الُنظم الصــ ــ ــ ــ ـــأن تعزيز القدرات ٢٠١١( ١٠-٦٤ج ص ع) بشــ ــ ـــ ) بشـــ
) ٢٠١٣( ٨-٦٦ع  ص  جوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة الُنظم الصحية، والقرار ال

 ١٥-٦٨ج ص ع، والقرار ٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة بشـــأن خطة العمل العالمية الشـــاملة الخاصـــة بالصـــحة النفســـية في 
ـــية والتخدير كع٢٠١٥( ــ ــــاســ ــ ــــأن تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألسـ ــ ـــحية ) بشـ ــ ـــر التغطية الصــ ــ ـــر من عناصــ ــ نصــ

ـــاملة، والقرار  ــية للصــــحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية ٢٠١٦( ١-٦٩ج ص عالشـ ـــأن تعزيز الوظائف األســــاســ ) بشـ
ـــحة األولوية لنماذج متكاملة لتوفير الخدمات وحددت فيها  ــاملة، وهي قرارات منحت فيها جمعية الصــ ــ ـــحية الشـ الصــ

ــحة عدم إتاحة الرعاية أثناء الطوارئ  ــ ـــعة النطاق وخطيرة في مجال الصـ ـــاكل واســ ـــبب لمشــ ـــب كســ في الوقت المناســ
 العمومية؛

 
ـــر للمنظمة، ـــًا بالوالية المحددة في برنامج العمل العام الثالث عشــ والمتمثلة  ٢٠٢٣-٢٠١٩  وٕاذ تذكر أيضــ

انًا وتهميشــًا واألكثر صــعوبة في الوصــول في تحســين توفير الخدمات المتكاملة وخدمة الفئات الســكانية األشــد حرم
  ١إليها بوجه خاص، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب؛

 
ــب في إطـار  ــ ـــ ــ ــ ــ وٕاذ تحيط علمـًا بـأن إتـاحـة الرعـايـة لجميع المحتـاجين إليهـا دون تمييز وفي الوقـت المنـاســـ

ــهم في الحد من أوجه عدم خدمات مأمونة ومحكمة التنظيم وعالية الجودة للرعاية أثناء  ــ ــ ـــ الطوارئ أمر يمكن أن يســ
  المساواة في مجال الصحة؛

  
ــية للنظام  ــ ـــبكة األمان الرئيســ ــًا بأن نظام الرعاية أثناء الطوارئ في عدة بلدان يمثل شـــ وٕاذ تحيط علمًا أيضــــ

يعتبر االســتخدام   انية المهمشــة، مما الالصــحي والنقطة األولية إلتاحة الخدمات الصــحية، وخصــوصــًا للفئات الســك
  األمثل لموارد الُنظم الصحية؛

 
ــلم بـأن االفتقـار إلى الرعـايـة المنظمـة أثنـاء الطوارئ في عـدة بلـدان يؤدي إلى تفـاوت كبير على  ــ ــ ـــ ــ ــ وٕاذ تســ

  الصعيد العالمي في الحصائل على نطاق مجموعة ظروف الطوارئ؛

                                                           
ـــــر،    ١ ـــ ــ ــحة العالمية؛ ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشـ ــــ ـــ ؛ على النحو الوارد في ٢٠١٨. جنيف: منظمة الصــ

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٧١/٤الوثيقة ج
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf?ua=1or ٢٠١٩آذار/ مـــارس  ١٩، تم االطالع في (

 ).٢٠١٨( ١-٧١ج ص عوالمعتمد في القرار 
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وٕاذ تحيط علمًا بفعالية عدة تدخالت في مجال الرعاية أثناء الطوارئ ومردوديتها وٕامكانيـة إنقاذ األرواح 
 وتعزيز اآلثار إلى أقصى حد على نطاق النظام الصحي بفضل توفير الرعاية المتكاملة أثناء الطوارئ؛

 
ـــت ــ ـــ ــ ــ ثمــار في الرعــايــة أثنــاء الطوارئ في الخطوط األمــاميــة ممــا يقّوض وٕاذ تعرب عن قلقهــا إزاء عــدم االســـ

  الفعالية ويحد من التأثير ويزيد التكاليف في مجاالت أخرى من النظام الصحي؛
 

ــحيين في الخطوط األمامية، وال ـــ ــيما العاملين في مجال التمريض، وٕاذ تعترف بأن العاملين الصـ يقدمون ســــ
ــتفادة في الغالب من تدريب متخصـــص في  الرعاية ــابات حادة دون االسـ إلى المرضـــى المعانين من اعتالالت وٕاصـ

  مجال التدبير العالجي لالعتالالت الطارئة وبالتمتع بفرص تشاور محدودة؛
 

للرعاية أثناء الطوارئ وأن الســتخدام المحتمل والفعلي ل اً وٕاذ تحيط علمًا بأن تحســين الحصــائل يتطلب فهم
 البيانات الراهنة ال توفر الدعم الكافي للتخطيط الفعال وتخصيص الموارد للرعاية أثناء الطوارئ؛

 
ـــات  ـــ ــ ــ ـــياسـ ـــ ــ ــ ـــمي السـ ـــ ــ ــ ـــمح لراسـ ــ ـــ ــ ــادات التي تسـ ــ ـــ ــ وٕاذ تأخذ في االعتبار أن المنظمة لديها مجموعة من اإلرشــ

ــــ ــ ـــة للتدريب والمخططين والمديرين بإعداد أنســ ــ ــصـــ ــ ــ ــياقاتهم الوطنية إلى جانب الموارد المخصــ ــ ب خطط عمل مع ســــ
ـــتويات النظام  ــ ــ ـــتوى من مسـ ـــ ــية للرعاية أثناء الطوارئ والموارد على كل مســ ـــ ـــاســـ ــ ـــة بالخدمات األســـ ـــ والمعايير الخاصــ

 الصحي،
  
ــعيد القريب المدى على جهودالمزيد من ال بذل إلى دعوت  -١ ــ  الرعاية توفير تعزيزي من أجل لمالعا على الصــ
ـــحية التغطيةفي إطار  الطوارئ حاالت في ــ ــ ـــاملة الصــ ـــ ــ ــمانبهدف  الشـ ـــ ــ ـــحية الرعاية خدمات تقديم ضــ ــ ـــ  المنقذة الصـ

  ١األشخاص الذين يحتاجون إليها؛ إلى فعال وبشكل المناسب الوقت في لألرواح
  
  على القيام بما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -٢
  

ــول الجميع على   )١( ــتدام وفعالية تصــــريف الشــــؤون وحصــ ــات لضــــمان التمويل المســ ــياســ ــع ســ أن تضــ
 االجتماعية لعواملمراعاة ا دون ،أثناء الطوارئ االحتياجات على قائمةوال الجودة وعالية الرعاية المأمونة

 يوفرنطاقًا  أوسع صحي نظام وفي إطار الرعاية،الحصول على  قبل التكلفة سداد اشتراط دونو  والثقافية،
  ؛عالية الجودة والحماية من المخاطر المالية كجزء من التغطية الصحية الشاملة أساسية وخدمات رعاية

  
ـــبأن تجري،   )٢( ــ ـــ ـــ ــاء، حسـ ــ ـــ ــ ــ ــتخدام أداة تقييم نظام الرعاية في حاالت  االقتضـ ــ ـــ ــ تقييمات طوعية باســـ

  الطوارئ التي وضعتها المنظمة، بهدف تحديد الفجوات وأولويات العمل وفقًا للسياق؛
  
ــبة مســــتوياتجاهدة على ال عملأن ت  )٣( ــؤون على  المناســ التي  الروتينية الرعاية ماجإدلتصــــريف الشــ

ــتشـــــفى تقدمها وحدا ــفى وفي المســـ ـــتشـــ ـــتراتيجيات فيت الطوارئ قبل دخول المســ ـــحية االســ  وثائق وفي الصــ
  ، أو تعزيز ذلك؛والجراحة التوليد وخطط لطوارئل االستجابة خطط مثل ،الصلة ذات األخرى التخطيط

                                                           
  : الرعاية أثناء الطوارئ. جنيف: منظمة الصحة العالمية، انظر الموقع اإللكتروني التالي   ١

https://www.who.int/emergencycare/en/  ٢٠١٩آذار/ مارس  ١٩(تم االطالع في.( 

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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ـــع   )٤( ــؤون آليةأن تضـ ـــريف الشــ ـــة بتصـ ــياقها الوطني ،خاصـ ـــبما يتالءم مع ســ ـــيقمن أجل  ،حسـ  تنسـ
ــفى دخول قبلالمقدمة  الطارئة الرعاية خدمات ــتشـ ــفى،في و  المسـ ــتشـ  الجهات مع الروابط ذلك في بما المسـ
ـــيات للكوارث التأهبب المعنية األخرى الفاعلة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتجابة والفاشـ ـــ ــ ــ ـــ ـــمل  لها، واالســ ـــ ــ ــ ـــ  في الموظفين قدرةبما يشــ

  ؛األخرى القطاعات
  
ــــمولية لحماية   )٥( ــاق والشــ ــ ــم بمزيد من االتســ ـــ  حاالت في الفعالة الرعاية نظمأن تعّزز اتباع ُنهج تتسـ

ــحية لتغطيةكركيزة من ركائز ا ،الطوارئ ــ ــ ـــاملة الصـ ــ ـــاع في ،الشــ ــ ــة األوضــ ـــ ـــررة من  والمناطق الهشــ ــ المتضــ
ة توفيرها، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية األساسية ووظائف الصحة العمومية ومواصل ات،النزاع

  يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛  بما
  
 أو مجال مخصــص إنشــاء الصــحية، الرعاية خدمات مســتوىووفقًا ل االقتضــاء حســبأن تشــّجع،   )٦(

ـــة وحدة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــصــ ــ ـــ ــ ـــ  الالزمة للتدبير العالجي والقدرات المعداتتتوفر على  ة،الطارئ والرعاية لخدماتل مخصــ
  ؛فوقإلى ما  األول المستوى منوذلك ابتداًء  ،والتشخيص

  
ـــول ا  )٧( ــب الوقت في الرعايةعلى  لجميعأن تعزز فرص حصـ ــفى، دخول قبل المناســ ـــتشــ  وذلك المسـ

 عالميةأرقام  إنشاء طريق عن ذلك في بما ،المتاحة لمواردبحسب ا رسمية، غيرأو رسمية  نظم باستخدام
  حيثما ال توجد؛ الدولية لمعاييرتستوفي ا مجانية

  
 بشأن منظمةال إرشادات في ةالمحدد الرئيسية والبروتوكوالت العمليات ،االقتضاء حسب ،ذتنفّ أن   )٨(

  ١؛ةيالمرجع قوائمالو  الفرز مثل الطوارئ، رعاية نظم
  
 الخدمات مقدمي فئات لجميع التدبير العالجي لالعتالالت الطارئةفي  اً مخصــصــ اً تدريب رتوفّ أن   )٩(

وتدريب مقدمي  والممرضـــين، لألطباءللدراســـات العليا  تدريب برامج إعداد ذلك في بما ،المعنيين الصـــحية
وٕادماج التدريب المخصــص للرعاية  الخدمات في الخطوط األمامية على الرعاية األســاســية أثناء الطوارئ،

 خدماتال لمقدميتأهيلية  مســـارات وٕانشـــاء ،أثناء الطوارئ في المناهج الدراســـية الجامعية للتمريض والطب
  ؛الوطني سياقهم مع يتماشى بما المستشفى، دخول قبل
  
 ذلك في بما الطوارئ، حاالت مع التعامل علىوتعزز قدرتها  المحلية المجتمعات وعي أن تذكي  )١٠(

ـــات على تــدريــبتوفير الو  حمالتتنظيم  عن طريق ـــ ــ ــ ـــ ــ ، والمهنيــة التعليميــة البيئــات عبر الموحــدة الممــارســ
ـــكانية ال ــ ــ ـــ ــتهدفوتكييفها مع الفئات الســ ــ ــ ـــ ــ ـــنى لها التعرف على حتى ،ة لهاالمقابلة مسـ ــ ـــ ــ  الطوارئ حاالت يتســ

  ؛إليها واإلحالة هامن وطأت تخفيفالو  المحتملة
  
 عــاليــة آليــاتو  المحلي الحــاد المرض عــبء تحــديــدبهــدف  البيــانــات جمعتوحيــد ل آليــات ذتنفّــ أن   )١١(

  تها؛وجود تهاالطوارئ وسالم حاالت في الرعاية تنسيق لتحسين الفعالية
  
ـــمانالرامية إلى  الجهود مدعّ أن ت  )١٢( ــ ــ ـــ ــ ــ وحدات الطوارئ المعنية بتقديم الرعاية قبل  لدى تتوفر أن ضـ

ـــفى  ــتشــ ــفى وفي المســـ ــتشـــ ـــى الخدمات مقدمي لحماية خططدخول المســـ ، العنف من التحتية والبنية والمرضــ
ــب  ــ ــى الخدمات مقدمي حمايةلو  المحلية، المخاطرحســــ ـــ  بروتوكوالت يكون لديهاأن و  التمييز، من والمرضـــ
  الخطرة وٕادارتها.للوقاية من حاالت التعرض  واضحة

                                                           
١                See Emergency and trauma care [website]. Geneva: World Health Organization; 2019 

(https://www.who.int/emergencycare/en/, accessed 20 May 2019).  
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  المدير العام القيام بما يلي:من  تطلب  -٣
  

 لجهودل ينالضـــروري التقنيين والدعم التوجيه لتوفير مســـتوياتال جميع على ة المنظمةقدر  زعزّ أن ي  )١(
ــاء الدول التي تبذلها ــ ــ ـــ ـــبيل  المعنية األخرى الفاعلة والجهات األعضــ ـــ ــ ــ  حاالت في رعايةال نظم تعزيزفي سـ
  ؛ الصلة ذات السياقات جميع في التأهب ضمان ذلك في بما الطوارئ،

  
ـــبكات زعزّ أن ي  )٢( ــراكات ،القطاعات المتعددة الشـ ــّ أن يو  العمل، وخطط والشــ  الدول بين التعاون ريســ

  ؛الطوارئ في حاالت رعايةالمتعلقة بال الممارسات فضلوالتنفيذ الفعالْين أل نشرال دعممن أجل  األعضاء
  
ــول   )٣( ـــ ــ ـــ ــ ــ  مـأمونـة وعـاليـة الجودة في حـاالت رعـايـة خـدمـاتعلى  النـاس جميعأن يعّزز فرص حصـ

  ؛الشاملة الصحية التغطيةفي إطار  بشكل منصف ودون تمييز الطوارئ
  
ـــاء،  ٢٢-٦٠ج ص عالقرار  في المذكورة ودالجهأن يجّدد   )٤( من أجل تقديم الدعم إلى الدول األعضـ

ــــين الجودة والمـأمونيــة، ومراجعــة  ــ ــ ـــ ــ عنـد الطلـب، لتقـدير االحتيـاجـات، والتفتيش على المرافق، وبرامج تحســ
  التشريعات، وسائر جوانب تعزيز عملية توفير الرعاية في حاالت الطوارئ لديها؛

  
قدراتها اإلدارية و  الســـياســـاتنطاق قدراتها في مجال وضـــع  توســـيعفي  األعضـــاء الدول دعمأن ي  )٥(
ــريريةو  ــ ـــات خيارات توفير خالل من الطوارئ، حاالت في الرعاية مجال في الســــ ــ ــــياســـ ــ  ،التقني والتوجيه الســ

  ؛والمخططين الخدمات مقدميخاصة ب تعليمية ومواد باستراتيجيات مدعومة
  
ــأن ا قاعدة زعزّ أن ي  )٦( ـــجيع من خالل الطوارئ حاالت في لرعايةالبّينات بشــــ ــ  في مجال البحوث تشـ

ــرات والبروتوكوالت األدوات وتوفير الطوارئ، حاالت في الرعاية وتقـديم ةالحـاد األمراض عبء ــ ـــ ــ ـــ ــ  والمؤشـ
  ؛التكلفة فعاليةمن حيث  ذلك في  بما ،هاوتحليل البيانات جمع لدعم الالزمة المعايير من وغيرها

  
ر إذكاء   )٧( الصــادرة  أبابا أديس عمل خطة مع تمشــياً  والمحلية، الدولية الموارد وتعبئة الوعيأن ييســّ

  ؛الدعوة موارد توفير خالل من ١عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية
  
ــحــة العــالميــة الرابعــة  أن  )٨( ـــ ــ ـــ ــ ــ يقــدم تقريرًا عن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ هــذا القرار إلى جمعيــة الصـ

  .٢٠٢١والسبعين في عام 
  
  

=     =     =  

                                                           
 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٥( ٦٩/٣١٣القرار    ١


