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نظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل تحقيق التغطية الصحية
الشاملة :ضمان رعاية من يعانون من اعتﻼﻻت ٕواصابات
حادة ﻓﻲ الوﻗت المناسب
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد أن نظرت في التقرير المتعلق بنظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل تحقيق التغطية الص ــحية الش ــاملة:
ضمان رعاية من يعانون من اعتﻼﻻت ٕواصابات حادة في الوقت المناسب؛١
ٕواذ تحيط علماً بأهمية تنظيم النظام الصــحي ككل ،بوســائل منﻬا التمييز بين الخدمات والرعاية اﻻختيارية
والخدمات والرعاية غير اﻻختيارية والخدمات والرعاية أثناء الطوارئ بغية تلبية اﻻحتياجات الصــحية لفئات الســكان
على نحو مستدام وفعال ومناسب؛
المجربة ترتبط بعامل الوقت وأن الرعاية أثناء الطوارئ هي
ٕواذ تس ـ ـ ـ ـلّم بأن العديد من التدخﻼت الصـ ـ ـ ــحية
ّ
منصــة متكاملة ﻹيتاء خدمات الرعاية الصــحية الميس ـرة والجيدة والمراعية لعامل الوقت والﻼزمة لعﻼج اﻻعتﻼﻻت
واﻹصابات الحادة طيلة العمر؛
ٕواذ تشـ ـ ــدد على حسـ ـ ــن التوقيت بوص ـ ـ ـفه مكوناً أسـ ـ ــاسـ ـ ــياً من مكونات الجودة وعلى إمكانية تﻼفي مﻼيين
الوفيات وحاﻻت اﻹعاقة الطويلة اﻷمد الناجمة عن اﻹصـ ــابات وحاﻻت العدوى واﻻضـ ــطرابات النفسـ ــية واعتﻼﻻت
الص ــحة النفس ــية اﻷخرى والس ــورات الحادة لﻸمراض غير الس ــارية والمض ــاعفات الحادة للحمل وس ــائر اﻻعتﻼﻻت
الطارئة كل سنة في حال وجود خدمات للرعاية أثناء الطوارئ وحصول المرضى عليﻬا في الوقت المناسب؛
ٕواذ تحيط علماً بأن اﻹصـ ـ ــابات وحدها تسـ ـ ــبب سـ ـ ــنوياً حوالي  ٥مﻼيين وفاة وأن اﻹصـ ـ ــابات الناجمة عن
حوادث المرور هي السـ ـ ــبب الرئيسـ ـ ــي لحصـ ـ ــاد أرواح جميع اﻷشـ ـ ــخاص الذين تت ارواح أعمارهم بين خمس سـ ـ ــنوات
و ٢٩سنة؛٢

 ١الوثيقة ج.٣١/٧٢
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ٕواذ تحيط علماً أيضـ ـاً بأن الرعاية أثناء الطوارئ هي جزء أس ــاس ــي من عملية إيتاء الخدمات الص ــحية في
التعرف على الحاﻻت في الوقت المناسـ ــب وتدبيرها
ُ
النظم الصـ ــحية وأن خدمات الطوارئ المحكمة التصـ ــميم تيسـ ــر ّ
عﻼجياً ،ومواصلة عﻼج من يعانون من اعتﻼﻻت حادة على المستوى المﻼئم في النظام الصحي ،عند اللزوم؛
ٕواذ تعترف بالﻬدف  ٣من أهداف التنمية المســتدامة )ضــمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية
في جميع اﻷعمار( ،وتقر بأن حسن تنظيم الرعاية المأمونة والعالية الجودة أثناء الطوارئ يمثل آلية رئيسية لتحقيق
مجموعة من الغايات المرتبطة بﻬذا الﻬدف ،بما فيﻬا الغايات المتعلقة بالتغطية الص ـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة والس ـ ـ ــﻼمة على
الطرق وصحة اﻷم والطفل واﻷمراض غير السارية والصحة النفسية واﻷمراض المعدية؛
ٕواذ تعترف كذلك بﻬدف التنمية المس ــتدامة ) ١١جعل المدن والمس ــتوطنات البشـ ـرية ش ــاملة للجميع وآمنة
ﻬمش
وقادرة على الصـ ــمود ومسـ ــتدامة( وهدف التنمية المسـ ــتدامة ) ١٦التشـ ــجيع على إقامة مجتمعات مسـ ــالمة ﻻ ُي ّ
فيﻬا أحد من أجل تحقيق التنمية المس ـ ـ ــتدامةٕ ،واتاحة إمكانية وص ـ ـ ــول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤســ ـ ـس ـ ـ ــات فعالة
وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات( ،وتحيط علماً بأنه ﻻ غنى عن وجود نظام متين ومحكم
التجﻬيز للرعاية اليومية أثناء الطوارئ من أجل تخفيف وطأة الكوارث واﻷحداث المسـ ــببة ﻹصـ ــابات الجماعية ومن
أجل مواصلة إيتاء الخدمات الصحية في الحاﻻت الﻬشة والمناطق المتضررة من النزاعات؛٣
ٕواذ تذكر بالقرار ج ص ع (٢٠٠٣) ٢٤-٥٦بشـ ـ ــأن تنفيذ توص ـ ــيات التقرير العالمي عن العنف والص ـ ــحة،
والقرار ج ص ع (٢٠٠٤) ١٠-٥٧بشأن السﻼمة على الطرق والصحة )المكرر ذكرﻩ في القرار (٢٠١٨) ٢٧١/٧٢
والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن الجمعيــة العــامــة لﻸمم المتحــدة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼمــة على الطرق في العــالم( ،والقرار
النظم الصـ ـ ــحيةُ :نظم رعاية الطوارئ ،والقرار ج ص ع (٢٠١١) ١٠-٦٤بشـ ـ ــأن
ج ص ع (٢٠٠٧) ٢٢-٦٠بشـ ـ ــأن ُ
النظم الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة ،والقرار
تعزيز القــدرات الوطنيــة في مجــال إدارة الطوارئ الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة والكوارث وتعزيز مرونــة ُ
ج ص ع (٢٠١٣) ٨-٦٦بشــأن خطة العمل العالمية الشــاملة الخاصــة بالصــحة النفســية في الفترة ،٢٠٢٠-٢٠١٣
والقرار ج ص ع (٢٠١٥) ١٥-٦٨بشــأن تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واﻷس ــاســية والتخدير بوص ــفه من مكونات
التغطية الصحية الشاملة ،والقرار ج ص ع (٢٠١٦) ١-٦٩بشأن تعزيز الوظائف اﻷساسية للصحة العمومية دعماً
لبلوغ التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة ،وهي ق اررات منحت فيﻬا جمعية الصـ ــحة اﻷولوية لنماذج متكاملة ﻹيتاء الخدمات
وحددت فيﻬا عدم إتاحة الرعاية أثناء الطوارئ في الوقت المناسـ ــب بوصـ ــفه س ـ ــببًا لنشـ ــوب مش ـ ــاكل واس ـ ــعة النطاق
وخطيرة في مجال الصحة العمومية؛
ٕواذ تذكر أيضـ ـ ـ ـاً بالوﻻية المحددة في برنامج عمل المنظمة العام الثالث عش ـ ـ ــر ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،والمتمثلة
في تحسـ ــين إيتاء الخدمات المتكاملة وخدمة الفئات السـ ــكانية اﻷشـ ــد حرماناً وتﻬميش ـ ـاً التي يصـ ــعب الوصـ ــول إليﻬا
بوجه خاص ،لضمان عدم تخلف أحد عن الركب؛١
ٕواذ تحيط علماً بأن إتاحة الرعاية لجميع المحتاجين إليﻬا دون تمييز وفي الوقت المناسـ ـ ــب في إطار إيتاء
خــدمــات رعــايــة مــأمونــة ومحكمــة التنظيم وعــاليــة الجودة أثنــاء الطوارئ يمكن أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم في الحــد من أوجــه عــدم
المساواة في مجال الصحة؛

 ١برنامج العمل العام الثالث عشـ ـ ـ ـ ــر .٢٠٢٣-٢٠١٩ ،جنيف :منظمة الصـ ـ ـ ـ ــحة العالمية؛ ٢٠١٨؛ على النحو الوارد في
الوثيقة ج) ٤/٧١على الموقع اﻹلكتروني التالي:
 ،http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf?ua=1orتم اﻻطﻼع في  ١٩آذار /م ــارس (٢٠١٩
والمعتمد في القرار ج ص ع.(٢٠١٨) ١-٧١
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ٕواذ تحيط علماً كذلك بأن نظام الرعاية أثناء الطوارئ في عدة بلدان يمثل شـ ـ ـ ــبكة اﻷمان الرئيسـ ـ ـ ــية للنظام
الصــحي والنقطة اﻷولية ﻹتاحة الخدمات الصــحية ،وخصــوصـاً للفئات الســكانية المﻬمشــة ،مما ﻻ يعتبر اﻻســتخدام
النظم الصحية؛
اﻷمثل لموارد ُ
ٕواذ تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّم بـأن اﻻفتقـار إلى الرعـايـة المنظمـة أثنـاء الطوارئ في عـدة بلـدان يؤدي إلى تفـاوت كبير على
الصعيد العالمي في تحقيق الحصائل على نطاق طائفة من ظروف الطوارئ؛
ٕواذ تحيط علماً بفعالية عدة تدخﻼت في مجال الرعاية أثناء الطوارئ ومردوديتﻬا على حد ســ ـ ـ ـواء ٕوامكانية
إنقاذ اﻷرواح وتعزيز اﻵثار إلى أقصـ ـ ـ ـ ـ ــى حد على نطاق النظام الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي بفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل توفير الرعاية المتكاملة أثناء
الطوارئ؛
يقوض
ٕواذ تعرب عن قلقﻬــا إزاء عــدم اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار في الرعــايــة أثنــاء الطوارئ في الخطوط اﻷمــاميــة ممــا ّ
الفعالية ويحد من التأثير ويزيد التكاليف في مجاﻻت أخرى من النظام الصحي؛
ٕواذ تعترف بأن العاملين الصــ ــحيين في الخطوط اﻷمامية ،وﻻســ ــيما العاملين في مجال التمريض ،يقدمون
الرعاية إلى من يعانون من اعتﻼﻻت ٕواص ـ ــابات حادة دون اﻻسـ ــتفادة في الغالب من تدريب متخصـ ــص في مجال
التدبير العﻼجي لﻼعتﻼﻻت الطارئة وبالتمتع بفرص تشاور محدودة؛
ٕواذ تحيط علماً بأن تحســين الحصــائل يتطلب فﻬماً لﻼســتخدام المحتمل والفعلي للرعاية أثناء الطوارئ وأن
البيانات الراهنة ﻻ توفر الدعم الكافي للتخطيط الفعال وتخصيص الموارد للرعاية أثناء الطوارئ؛
ٕواذ تأخذ في اﻻعتبار أن المنظمة لديﻬا مجموعة من اﻹرشـ ـ ـ ـ ــادات التي تس ـ ـ ـ ـ ــمح ل ارس ـ ـ ـ ـ ــمي الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات
والمخططين والمديرين بإعداد خطط عمل متوافقة على أتم وجه مع سياقاتﻬم الوطنية إلى جانب الموارد المخصصة
للتدريب والمعايير الخاصـ ـ ــة بالخدمات اﻷسـ ـ ــاسـ ـ ــية للرعاية أثناء الطوارئ والموارد على كل مسـ ـ ــتوى من مسـ ـ ــتويات
النظام الصحي،
تدعو إلﻰ بذل المزيد من الجﻬود على المدى القريب على الص ـ ــعيد العالمي من أجل تعزيز توفير الرعاية
-١
في حاﻻت الطوارئ في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة بﻬدف ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المنقذة
لﻸرواح في الوقت المناسب وبشكل فعال إلى من تلزمﻬم؛١
-٢

تحث الدول اﻷعضاء ٢على القيام بما يلي:
أن تض ــع س ــياس ــات لض ــمان التمويل المس ــتدام وفعالية تصـ ـريف الش ــؤون وحص ــول الجميع على
)(١
خدمات الرعاية المأمونة وال عالية الجودة وال قائمة على تلبية اﻻحتياجات أثناء الطوارئ ،من دون مراعاة
العوامل اﻻجتماعية والثقافية ،ومن دون اش ـ ـ ــتراط س ـ ـ ــداد تكاليف تلك الخدمات قبل الحص ـ ـ ــول عليﻬا ،وفي
إطار إقامة نظام صـ ـ ـ ــحي أوسـ ـ ـ ــع نطاقاً يوفر رعاية وخدمات أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية عالية الجودة ويؤمن الحماية من
المخاطر المالية في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

 ١الرعاية أثناء الطوارئ .جنيف :منظمة الصحة العالمية؛  ،٢٠١٩انظر الموقع اﻹلكتروني التالي:
) https://www.who.int/emergencycare/en/تم اﻻطﻼع في  ٢٠أيار /مايو .(٢٠١٩

 ٢وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي.
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أن تجري ،حسب اﻻقتضاء ،تقييمات طوعية باستخدام أداة المنظمة بشأن تقييم نظام الرعاية في
)(٢
حاﻻت الطوارئ بﻬدف تحديد الفجوات وأولويات العمل وفقاً للسياق السائد؛
أن تعمل جاهدة على المس ــتويات المناس ــبة لتص ـ ـريف الشـ ــؤون على إدماج الرعاية الروتينية التي
)(٣
تقدمﻬا وحدات الطوارئ قبل دخول المس ـ ـ ــتش ـ ـ ــفى وعقب دخولﻬا في اﻻس ـ ـ ــتراتيجيات الص ـ ـ ــحية وفي وثائق
التخطيط اﻷخرى ذات الصـ ـ ـ ــلة ،مثل خطط اﻻسـ ـ ـ ــتجابة للطوارئ وخطط التوليد والجراحة ،أو تعزز عملية
إدماجﻬا هذﻩ؛
أن تض ـ ــع آلية معنية بتصـ ـ ـريف الش ـ ــؤون ،حس ـ ــبما يتﻼءم مع س ـ ــياقﻬا الوطني ،من أجل تنس ـ ــيق
)(٤
خدمات الرعاية الطارئة المقدمة قبل دخول المسـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــفى وعقب دخولﻬا ،بوس ـ ـ ـ ــائل منﻬا إقامة صـ ـ ـ ــﻼت
تربطﻬا بالجﻬات الفاعلة اﻷخرى المعنية بالتأهب لمواجﻬة الكوارث والفاشـ ــيات واﻻس ــتجابة لﻬا ،بما يشـ ــمل
تطوير قدرات كادر الموظفين في القطاعات اﻷخرى؛
تعزز اتباع نﻬوج تتسـ ــم بمزيد من اﻻتسـ ــاق والشـ ــمولية لحماية نظم الرعاية الفعالة في حاﻻت
)(٥
أن ّ
الطوارئ ،كركيزة من ركائز التغطية الص ـ ـ ــحية الش ـ ـ ــاملة ،في اﻷوض ـ ـ ــاع الﻬش ـ ـ ــة والمناطق المتض ـ ـ ــررة من
النزاعات ،مع ضــمان اســتم اررية توفير الخدمات الصــحية اﻷســاســية ووظائف الصــحة العمومية وتقديمﻬا،
بما يتماشى مع المبادئ اﻹنسانية؛
ـجع ،حســب اﻻقتضــاء ووفقاً لمســتوى خدمات الرعاية الصــحية ،إنشــاء مجال مخصــص أو
)(٦
أن تشـ ّ
مزودة بالمعدات والقدرات الﻼزمة للتدبير العﻼجي والتشخيص،
وحدة مخصصة للخدمات والرعاية الطارئة ّ
ابتداء من المستوى اﻷول وما فوقه؛
وذلك
ً
أن تعزز فرص حصـ ــول الجميع على الرعاية في الوقت المناسـ ــب قبل دخول المســـتشـ ــفى ،وذلك
)(٧
باســتخدام نظم رســمية أو غير رســمية ،بحســب الموارد المتاحة ،بوســائل منﻬا تحديد أرقام مجانية لﻺتاحة
الشاملة تستوفي المعايير الدولية في المواضع التي ﻻ توجد فيﻬا؛
أن تنفّذ ،حسب اﻻقتضاء ،العمليات والبروتوكوﻻت الرئيسية المحددة في إرشادات المنظمة بشأن
)(٨
نظم رعاية الطوارئ ،مثل الفرز والقوائم المرجعية ،حسب اﻻقتضاء؛١
أن توفّر تدريباً مخصـصـاً في التدبير العﻼجي لﻼعتﻼﻻت الطارئة لجميع فئات مقدمي الخدمات
)(٩
الص ــحية المعنيين ،بما في ذلك إعداد برامج تدريب للد ارس ــات العليا لﻸطباء والممرض ــين ،وتدريب مقدمي
الخدمات في الخطوط اﻷمامية على توفير الرعاية اﻷسـ ــاسـ ــية أثناء الطوارئٕ ،وادماج التدريب المخصـ ــص
للرعاية أثناء الطوارئ في المناهج الد ارس ـ ــية الجامعية للتمريض والطبٕ ،وانش ـ ــاء مســ ــارات تأهيلية لمقدمي
الخدمات قبل دخول المستشفى ،بما يتماشى مع سياقﻬم الوطني؛
) (١٠أن تذكي وعي المجتمعات المحلية وتعزز قدرتﻬا على التعامل مع حاﻻت الطوارئ ،بوسائل منﻬا
تنظيم حمﻼت وتوفير ال تدريب على الممارســ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الموحدة عبر البيئات التعليمية والمﻬنية ،وتكييفﻬا مع
الفئات الســكانية المســتﻬدفة المقابلة لﻬا ،حتى يتســنى لﻬا التعرف على حاﻻت الطوارئ المحتملة والتخفيف
من وطأتﻬا واﻹحالة إليﻬا؛
 ١الرعاية أثناء الطوارئ .جنيف :منظمة الصحة العالمية؛  ،٢٠١٩انظر الموقع اﻹلكتروني التالي:
) https://www.who.int/emergencycare/en/تم اﻻطﻼع في  ٢٠أيار /مايو .(٢٠١٩
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) (١١أن تنفّـذ آليــات لتوحيــد جمع البيــانــات بﻬــدف تحــديــد عــبء المرض الحــاد المحلي وآليــات عــاليــة
الفعالية لتحسين تنسيق الرعاية في حاﻻت الطوارئ وسﻼمتﻬا وجودتﻬا؛
دعم الجﻬود الرامية إلى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن تتوفر لدى وحدات الطوارئ المعنية بتقديم الرعاية قبل
) (١٢أن ت ّ
دخول المستشفى وعقب دخولﻬا خطط موضوعة موضع التنفيذ لحماية مقدمي الخدمات والمرضى والبنية
بناء على المخاطر المحلية الســائدة ،ولحماية مقدمي الخدمات والمرضــى من التمييز،
التحتية من العنفً ،
وأن يكون لديﻬا بروتوكوﻻت واضحة للوقاية من حاﻻت التعرض الخطرة ٕوادارتﻬا؛
-٣

تطلب من المدير العام القيام بما يلي:
عزز قدرة المنظمة على جميع المســتويات لتوفير التوجيه والدعم التقنيين الض ــروريين للجﻬود
)(١
أن ي ّ
التي تبذلﻬا الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ــاء والجﻬات الفاعلة اﻷخرى المعنية في س ـ ـ ـ ـ ــبيل تعزيز نظم الرعاية في حاﻻت
الطوارئ ،بما في ذلك ضمان التأهب في جميع السياقات ذات الصلة؛
عزز الشـ ــبكات المتعددة القطاعات ،والش ـ ـراكات وخطط العمل ،وأن يي ّس ـ ـر التعاون بين الدول
)(٢
أن ي ّ
الفعالين ﻷفضل الممارسات المتعلقة بالرعاية أثناء الطوارئ؛
اﻷعضاء من أجل دعم النشر والتنفيذ
ْ
يعزز فرص حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول جميع الناس على خدمات رعاية مأمونة وعالية الجودة أثناء الطوارئ
)(٣
أن ّ
بشكل منصف ودون تمييز في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
يجدد الجﻬود الم ّبينة في القرار ج ص ع ٢٢-٦٠من أجل تقديم الدعم إلى الدول اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
)(٤
أن ّ
عنـد الطلـب ،لتقـدير اﻻحتيـاجـات ،والتفتيش على المرافق ،وبرامج تحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الجودة والمـأمونيــة ،ومراجعــة
التشريعات ،وسائر جوانب تعزيز عملية توفير الرعاية أثناء الطوارئ لديﻬا؛
أن يدعم الدول اﻷعضـ ــاء في توسـ ــيع نطاق قدراتﻬا في مجال وضـ ــع السـ ــياسـ ــات وتعزيز قدراتﻬا
)(٥
اﻹدارية والس ـ ـريرية في مجال الرعاية أثناء الطوارئ ،من خﻼل توفير خيارات السـ ــياسـ ــات والتوجيه التقني،
مدعومة باستراتيجيات ومواد تعليمية خاصة بمقدمي الخدمات والمخططين؛
البينات بشــأن الرعاية أثناء الطوارئ من خﻼل تشــجيع البحوث في مجال تخفيف
)(٦
أن ي ّ
عزز قاعدة ّ
عبء اﻷمراض الحادة وتقديم الرعاية أثناء الطوارئ ،وتوفير اﻷدوات والبروتوكوﻻت والمؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات وغيرها
من المعايير الﻼزمة لدعم جمع البيانات وتحليلﻬا ،بما يشمل مردوديتﻬا؛
أن يي ّسـر إذكاء الوعي وتعبئة الموارد الدولية والمحلية ،تمشــياً مع خطة عمل أديس أبابا الصــاد رة
)(٧
عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ١من خﻼل توفير الموارد الﻼزمة لﻼضطﻼع بأنشطة الدعوة؛
المحرز في تنفيــذ هــذا القرار إلى جمعيــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــالميــة الرابعــة
)(٨
أن يقــدم تقري اًر عن التقــدم ُ
والسبعين في عام .٢٠٢١
الجلسة العامة السابعة ٢٨ ،أيار /مايو ٢٠١٩
ج /٧٢المحاضر الحرفية٧ /
=

=

=

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