
 
  
  
  
  
 

  ١٦-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.16    من جدول األعمال ٩-١٢البند 
  
  
  

 الصحية التغطيةتحقيق  أجل من الطوارئ أثناء الرعاية نظم
 وٕاصابات اعتالالتيعانون من  من رعاية ضمان: الشاملة

  المناسب الوقت في حادة
  
  
 

 جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
 

ــاملة: تحقيق نظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل ب المتعلقبعد أن نظرت في التقرير  ــحية الشــ التغطية الصــ
 ١المناسب؛اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت يعانون من من  ضمان رعاية

 
التمييز بين الخدمات والرعاية االختيارية  هامن بوســائل وٕاذ تحيط علمًا بأهمية تنظيم النظام الصــحي ككل،

لســكان فئات اوالخدمات والرعاية غير االختيارية والخدمات والرعاية أثناء الطوارئ بغية تلبية االحتياجات الصــحية ل
 على نحو مستدام وفعال ومناسب؛

 
ــّلم بأنوٕاذ  ــ ـــ ـــحيةالتدخالت ال العديد من تســ ــ هي ترتبط بعامل الوقت وأن الرعاية أثناء الطوارئ المجّربة  صــــ

العتالالت عالج الوالالزمة مراعية لعامل الوقت الجيدة و الميســـرة و الرعاية الصـــحية الخدمات إليتاء منصـــة متكاملة 
 واإلصابات الحادة طيلة العمر؛

 
ــــن التوقيت ــدد على حســـ ـــ ــــ وٕاذ تشــ ــي فه مكوناً بوصـــ ـــ ــاســ ــ لجودة وعلى إمكانية تالفي ماليين ًا من مكونات اأســـ

ـــية واعتالالت  ــطرابات النفســ ــابات وحاالت العدوى واالضـــ الوفيات وحاالت اإلعاقة الطويلة األمد الناجمة عن اإلصـــ
ــارية والمضــــاعفات الحادة للحمل وســــائر االعتال ــورات الحادة لألمراض غير الســ ــية األخرى والســ الت الصــــحة النفســ

 الطارئة كل سنة في حال وجود خدمات للرعاية أثناء الطوارئ وحصول المرضى عليها في الوقت المناسب؛
 

ـــبب  ــ ـــابات وحدها تســ ــ ـــنويًا وٕاذ تحيط علمًا بأن اإلصــ ـــابات الناجمة عن  ٥حوالي ســــ ــ ماليين وفاة وأن اإلصــ
ـــي ل هي حوادث المرور ــ ــبب الرئيسـ ــ ــاد أرواحالســ ــ ــخاص حصــ ــ ــنوات أعمارهم بيالذين تتراواح  جميع األشــ ـــ ن خمس سـ

  ٢سنة؛  ٢٩و
 

                                                           
 .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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الخدمات الصـــحية في  عملية إيتاء وٕاذ تحيط علمًا أيضـــًا بأن الرعاية أثناء الطوارئ هي جزء أســـاســـي من
ــب  ـــر التعّرف على الحاالت في الوقت المناســ ــميم تيسـ ــحية وأن خدمات الطوارئ المحكمة التصــ وتدبيرها الُنظم الصــ

  ؛اللزوم اعتالالت حادة على المستوى المالئم في النظام الصحي، عنديعانون من ، ومواصلة عالج من اً عالجي
 

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

ــالمة على  ــ ـــاملة والســـ ــ ــحية الشــ ــ مجموعة من الغايات المرتبطة بهذا الهدف، بما فيها الغايات المتعلقة بالتغطية الصـــ
  الطرق وصحة األم والطفل واألمراض غير السارية والصحة النفسية واألمراض المعدية؛

 
ــتوطنات البشــــرية (جعل  ١١ تنمية  المســــتدامةالهدف ب كذلكوٕاذ تعترف  آمنة شــــاملة للجميع و المدن والمســ

ــتدامة)وقادرة على  ـــمود ومســ ــتدامة هدفو  الصـ ــالمة ال ُيهّمش ( ١٦ التنمية المســ ــجيع على إقامة مجتمعات مســ التشــ
ـــول الجميع إلى  ــ ــتدامة، وٕاتاحة إمكانية وصــ ــــ ــات فعالة العدالةفيها أحد من أجل تحقيق التنمية المسـ ــ ــ ـــسـ ـــ ، وبناء مؤسـ

وجود نظام متين ومحكم  ال غنى عن )، وتحيط علمًا بأنهلة وشاملة للجميع على جميع المستوياتوخاضعة للمساء
ــببة إلحداث الاألتخفيف وطأة الكوارث و  لمن أجالتجهيز للرعاية اليومية أثناء الطوارئ  ـــابات الجماعية و مســ من صـ

 ٣الخدمات الصحية في الحاالت الهشة والمناطق المتضررة من النزاعات؛ إيتاء مواصلة لأج

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

) ٢٠١٨( ٧٢/٢٧١  في القراره ر كرر ذك) بشأن السالمة على الطرق والصحة (الم٢٠٠٤( ١٠-٥٧ج ص عوالقرار 
ــادر عن و  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالمــة على الطرق في العــالم)، والقرار الصــ ـــ ــ ــ ـــ ــين الســ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــأن تحسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ   الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة بشـــ

ــحية: ُنظم رعاية الطوارئ، والقرار ٢٠٠٧( ٢٢-٦٠ج ص ع ــ ــــأن الُنظم الصـــ ــأن ٢٠١١( ١٠-٦٤ج ص ع) بشـــ ــ ) بشـــ
ــحيـــة،  ـــ ـــ ــ ــ ـــحيـــة والكوارث وتعزيز مرونـــة الُنظم الصـــ ـــ ــ ـــ ــ والقرار تعزيز القـــدرات الوطنيـــة في مجـــال إدارة الطوارئ الصــ

، ٢٠٢٠-٢٠١٣) بشــأن خطة العمل العالمية الشــاملة الخاصــة بالصــحة النفســية في الفترة ٢٠١٣( ٨-٦٦ع  ص  ج
 مكونات من بوصـــفه ) بشـــأن تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألســـاســـية والتخدير٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عوالقرار 

الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا  ) بشأن تعزيز٢٠١٦( ١-٦٩ج ص عالتغطية الصحية الشاملة، والقرار 
ــحة األولوية لنماذج متكاملة إل ــاملة، وهي قرارات منحت فيها جمعية الصــ ـــحية الشــ الخدمات يتاء لبلوغ التغطية الصـ

ـــفه  وحددت فيها عدم إتاحة الرعاية أثناء الطوارئ في الوقت المناســـــب ـــبببوصــ ــوب ل اً ســ ــعة النطاق نشـــ ـــاكل واســـ مشــ
 حة العمومية؛وخطيرة في مجال الص

 
ــًا بالوالية المحددة في برنامج ـــ ــر،المنظمة عمل  وٕاذ تذكر أيضــ ــ ــ والمتمثلة  ٢٠٢٣-٢٠١٩  العام الثالث عشـ

ـــين ـــًا  إيتاء في تحسـ ــد حرمانًا وتهميشـ ــكانية األشــ ــعبالخدمات المتكاملة وخدمة الفئات الســ ـــول إليها  التي يصــ الوصـ
  ١بوجه خاص، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب؛

 
إيتاء وٕاذ تحيط علمًا بأن إتاحة الرعاية لجميع المحتاجين إليها دون تمييز وفي الوقت المناســــــب في إطار 

ــهم في الحــد من أوجــه عــدم رعــايــة خــدمــات  ــ ـــ ــ ــ ـــ مــأمونــة ومحكمــة التنظيم وعــاليــة الجودة أثنــاء الطوارئ يمكن أن يسـ
  المساواة في مجال الصحة؛

  

                                                           
ـــر، برنامج    ١ ــــ ــــــحة العالمية؛ ٢٠٢٣-٢٠١٩العمل العام الثالث عشــــ ــ ؛ على النحو الوارد في ٢٠١٨. جنيف: منظمة الصـــ

  (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( ١-٧١ص عج والمعتمد في القرار 
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ــية للنظام بأن نظام الرعاية أث كذلك وٕاذ تحيط علماً  ــ ـــ ـــبكة األمان الرئيسـ ــ ــ ناء الطوارئ في عدة بلدان يمثل شـ
يعتبر االســتخدام   الصــحي والنقطة األولية إلتاحة الخدمات الصــحية، وخصــوصــًا للفئات الســكانية المهمشــة، مما ال

  األمثل لموارد الُنظم الصحية؛
 

ــلّ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ن يؤدي إلى تفـاوت كبير على م بـأن االفتقـار إلى الرعـايـة المنظمـة أثنـاء الطوارئ في عـدة بلـداوٕاذ تسـ
  ظروف الطوارئ؛من ة طائف الحصائل على نطاقتحقيق الصعيد العالمي في 

  
ـــواء وٕاذ تحيط علمًا بفعالية عدة تدخالت في مجال الرعاية أثناء الطوارئ ومردوديتها  ــ ـــ وٕامكانية على حد سـ
ــــل تو  ــ ــ ــ ــحي بفضـــ ـــ ــ ـــ ــ ــى حد على نطاق النظام الصـ ــ ــ ـــ ــ فير الرعاية المتكاملة أثناء إنقاذ األرواح وتعزيز اآلثار إلى أقصــ

 الطوارئ؛
 

ـــتثمــار في الرعــايــة أثنــاء الطوارئ في الخطوط األمــاميــة ممــا يقّوض  ــ ـــ ـــ ــ وٕاذ تعرب عن قلقهــا إزاء عــدم االســ
  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 ـــ يقدمون سـ

ــــتفادة في الغالب من تدريب متخصـــــص في مجال يعانون ن م الرعاية إلى ــابات حادة دون االسـ من اعتالالت وٕاصـــ
  التدبير العالجي لالعتالالت الطارئة وبالتمتع بفرص تشاور محدودة؛

 
تمل والفعلي للرعاية أثناء الطوارئ وأن وٕاذ تحيط علمًا بأن تحســين الحصــائل يتطلب فهمًا لالســتخدام المح

 البيانات الراهنة ال توفر الدعم الكافي للتخطيط الفعال وتخصيص الموارد للرعاية أثناء الطوارئ؛
 

ـــات  ـــ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ ـــمي الســـ ـــ ــ ــ ـــمح لراسـ ــ ـــ ــ ــادات التي تسـ ــ ــ ـــ وٕاذ تأخذ في االعتبار أن المنظمة لديها مجموعة من اإلرشــ
مع سياقاتهم الوطنية إلى جانب الموارد المخصصة على أتم وجه  متوافقةوالمخططين والمديرين بإعداد خطط عمل 

ــتويات  ـــ ــتوى من مسـ ــ ـــية للرعاية أثناء الطوارئ والموارد على كل مســ ــاســـ ـــ ــة بالخدمات األسـ ــ للتدريب والمعايير الخاصــ
 النظام الصحي،

  
ــعيد القريب المدى على جهودالمزيد من ال بذل إلى دعوت  -١ ــ  الرعاية توفير تعزيزي من أجل العالم على الصــ
 المنقذة الصحية الرعاية خدمات تقديم ضمانبهدف  الشاملة الصحية التغطيةتحقيق في إطار  الطوارئ حاالت في

  ١؛من تلزمهم إلى فعال وبشكل المناسب الوقت في لألرواح
  
  على القيام بما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -٢
  

ــؤون وحصــــول الجميع على   )١( ــتدام وفعالية تصــــريف الشــ ــات لضــــمان التمويل المســ ــياســ أن تضــــع ســ
مراعاة  دونمن  ،أثناء الطوارئ االحتياجاتتلبية  على قائمةوال الجودة عاليةالو  الرعاية المأمونةخدمات 

ـــتراط دونمن و  والثقافية، االجتماعية لعواملا ــ ــداد اشــ ــ ـــول عل قبل تكاليف تلك الخدمات ســـ ـــ وفي  ،يهاالحصـ
ــحي نظامإقامة  إطار ــ ــ ـــع صـــ ـــ ــية وخدمات رعاية يوفرنطاقًا  أوســـ ـــ ــ ــاســ ــ ـــ الحماية من يؤمن عالية الجودة و  أســ

  ؛التغطية الصحية الشاملة في إطار تحقيق المخاطر المالية
                                                           

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

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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تقييم نظام الرعاية في المنظمة بشأن تقييمات طوعية باستخدام أداة  االقتضاء، حسبأن تجري،   )٢(
  ؛السائد بهدف تحديد الفجوات وأولويات العمل وفقًا للسياقحاالت الطوارئ 

  
ــبة مســــتوياتجاهدة على ال عملأن ت  )٣( ــؤون على  المناســ التي  الروتينية الرعاية ماجإدلتصــــريف الشــ

ـــفى و  ـــ ــتشـ ــ ــ ـــتراتيجيات في عقب  دخولهاتقدمها وحدات الطوارئ قبل دخول المسـ ــ ـــحية االســ ــ  وثائق وفي الصــ
ــلة ذات األخرى التخطيط ــ ــ ــتجابة خطط مثل ،الصـــ ــ ـــ تعزز عملية ، أو والجراحة التوليد وخطط لطوارئل االســ

  ؛إدماجها هذه
  
ــع   )٤( ــ ــؤونمعني آليةأن تضــ ــ ــــريف الشــ ــياقها الوطني ،ة بتصــ ــ ــبما يتالءم مع ســ ــ ـــيقمن أجل  ،حســ  تنســـ

ــــفى دخول قبلالمقدمة  الطارئة الرعاية خدمات ــ ــ ــتشـ ـــ ــ ــائل ب ،عقب  دخولهاو  المســ ــــ ــ ـــــالت   انهموسـ ــ إقامة صــ
ــيات لكوارثمواجهة ال التأهبب المعنية األخرى الفاعلة الجهاتب تربطها ــتجابة والفاشــ ــمل  لها، واالســ بما يشــ
  ؛األخرى القطاعات في الموظفينات  كادر قدر تطوير 

  
ـــمولية لحماية و هن أن تعّزز اتباع  )٥( ــاق والشــ ــم بمزيد من االتســـ  حاالت في الفعالة الرعاية نظمج تتســـ

ــحية لتغطيةكركيزة من ركائز ا ،الطوارئ ــــ ــاملة الصـ ــ ـــاع في ،الشـــ ــ ــة األوضــ ـــ ـــررة من  والمناطق الهشــ ــ المتضــ
ها، وتقديم الخدمات الصــحية األســاســية ووظائف الصــحة العموميةتوفير مع ضــمان اســتمرارية  ات،النزاع

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

، والتشخيص الالزمة للتدبير العالجي والقدرات المعداتب مزّودة ةالطارئ والرعاية لخدماتل مخصصة وحدة
  ؛هفوقما و  األول المستوى منوذلك ابتداًء 

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

لإلتاحة  مجانية أرقام تحديد انهموســـائل ب ،المتاحة لمواردبحســـب ا رســـمية، غيرأو رســـمية  نظم باســـتخدام
  ؛فيها ال توجد في المواضع التي الدولية لمعاييرتستوفي االشاملة 

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

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

وتدريب مقدمي  والممرضـــين، لألطباءللدراســـات العليا  تدريب برامج إعداد ذلك في بما ،المعنيين الصـــحية
ــيةتوفير الخدمات في الخطوط األمامية على  ـــاســ ـــص  الرعاية األسـ أثناء الطوارئ، وٕادماج التدريب المخصـ

ـــية الجامعية للتمريض والطب ــــاء ،للرعاية أثناء الطوارئ في المناهج الدراســـ ـــارات وٕانشــ ــ  لمقدميتأهيلية  مسـ
  ؛الوطني سياقهم مع يتماشى بما المستشفى، دخول قبل خدماتال
  
 انهموسائل ب الطوارئ، حاالت مع التعامل علىوتعزز قدرتها  المحلية المجتمعات وعي أن تذكي  )١٠(

ـــات على تدريبتوفير الو  حمالتتنظيم  ــ ـــ ــ ـــ ــ ، وتكييفها مع والمهنية التعليمية البيئات عبر الموحدة الممارسـ
 تخفيفالو  المحتملة الطوارئ حاالت يتســنى لها التعرف على حتى ،ة لهاالمقابلة مســتهدفالفئات الســكانية ال

  ؛إليها واإلحالة هامن وطأت
                                                           

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

 والبنية والمرضى الخدمات مقدمي لحمايةموضوعة موضع التنفيذ  خطط دخولهاعقب دخول المستشفى و 
 التمييز، من والمرضــى الخدمات مقدمي حمايةلو  ،الســائدة المحلية المخاطر بناًء على ،العنف من التحتية

  من حاالت التعرض الخطرة وٕادارتها؛للوقاية  واضحة بروتوكوالت أن يكون لديهاو 
  

  العام القيام بما يلي:المدير من  تطلب  -٣
  
 لجهودل ينالضـــروري التقنيين والدعم التوجيه لتوفير مســـتوياتال جميع على ة المنظمةقدر  زعزّ أن ي  )١(

ــاء الدول التي تبذلها ــ ـــ ــ ــــبيل  المعنية األخرى الفاعلة والجهات األعضــ ــ ــ  حاالت في رعايةال نظم تعزيزفي ســـ
  ؛ الصلة ذات السياقات جميع في التأهب ضمان ذلك في بما الطوارئ،

  
ـــبكات زعزّ أن ي  )٢( ـــراكات ،القطاعات المتعددة الشـ ـــّ أن يو  العمل، وخطط والشـ  الدول بين التعاون ريسـ

  ؛الطوارئ أثناء رعايةالمتعلقة بال الممارسات فضلوالتنفيذ الفعالْين أل نشرال دعممن أجل  األعضاء
  
ــول   )٣( ــ ـــ ــ ــ ــ  الطوارئ أثناء مأمونة وعالية الجودة رعاية خدماتعلى  الناس جميعأن يعّزز فرص حصــ

  ؛الشاملة الصحية التغطيةتحقيق في إطار  بشكل منصف ودون تمييز
  
ـــاء،  ٢٢-٦٠ج ص عالقرار  فيبّينة الم الجهودأن يجّدد   )٤( ـــ ــ ــ من أجل تقديم الدعم إلى الدول األعضــ

ــين الجودة  ــ ــ ـــ ــ ـــ والمـأمونيــة، ومراجعــة عنـد الطلـب، لتقـدير االحتيـاجـات، والتفتيش على المرافق، وبرامج تحسـ
  الطوارئ لديها؛ أثناء التشريعات، وسائر جوانب تعزيز عملية توفير الرعاية

  
ـــاء الدول دعمأن ي  )٥( ــيعفي  األعضــ ـــع  توســـ ـــاتنطاق قدراتها في مجال وضــ ــياســ قدراتها تعزيز و  الســـ

ــريريةاإلدارية و  ـــات خيارات توفير خالل من الطوارئ، أثناء الرعاية مجال في الســ ـــياسـ  ،التقني التوجيهو  السـ
  ؛والمخططين الخدمات مقدميخاصة ب تعليمية ومواد باستراتيجيات مدعومة

  
تخفيف  في مجال البحوث تشــجيع من خالل الطوارئ أثناء لرعايةالبّينات بشــأن ا قاعدة زعزّ أن ي  )٦(

ــرات والبروتوكوالت األدوات وتوفير الطوارئ، أثناء الرعاية وتقديم ةالحاد األمراض عبء ـــ ــ ــ ـــ ــ  وغيرها والمؤشـ
  ؛يشمل مردوديتها بما ،هاوتحليل البيانات جمع لدعم الالزمة المعايير من
  
ر إذكاء   )٧( الصــادرة  أبابا أديس عمل خطة مع تمشــياً  والمحلية، الدولية الموارد وتعبئة الوعيأن ييســّ

  ؛الدعوةالالزمة لالضطالع بأنشطة  مواردال توفير خالل من ١عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية
  
ـــحــة العــالميــة الرابعــة   )٨( ــ ــ ـــ ــ أن يقــدم تقريرًا عن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ هــذا القرار إلى جمعيــة الصـــ

  .٢٠٢١والسبعين في عام 
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/  /٧٢ج

  
=     =     = 

                                                           
 ة.) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحد٢٠١٥( ٦٩/٣١٣القرار    ١


