
 
  
  
  
  
  
 

  ١٥-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.15    من جدول األعمال ١-١٧البند 
  
  
  

  تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير
  التغطية الصحية الشاملةكعنصر من عناصر 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

كعنصــر مــن عناصــر  تعزيــز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــديروقــد نظــرت فــي التقريــر بشــأن   
   ١؛التغطية الصحية الشاملة

  
عـام بشـأن مجموعــة مليـون عمليـة جراحيـة ُتجــرى علـى الصـعيد العـالمي كـل  ٢٣٤ٕاذ تُـدرك أن أكثـر مـن و 

بمــا فــي ذلــك  – متنوعــة مــن االعــتالالت الشــائعة التــي تتطلــب رعايــة جراحيــة، والتــي تمــس جميــع الفئــات العمريــة
الــــوالدات المتعســــرة والعيــــوب الوالديــــة والســــاد (الكاتاركــــت) والســــرطان وداء الســــكري واالعــــتالالت البطنيــــة الحــــادة 

وأن مــن المتوقــع أن يتزايــد فــي  –زليــة والصــناعية وحــوادث الطــرق والحــروق واإلصــابات الناجمــة عــن الحــوادث المن
  السنوات المقبلة شيوع االعتالالت التي تشكل الجراحة بالنسبة لها أحد الحلول السريرية األولية؛

  
سـببًا لإلعاقـة البدنيـة علـى  ١٥وٕاذ تالحظ أن العديد من األمراض القابلة للعالج جراحيًا هي من بـين أهـم 

مـــن عـــبء المـــرض فـــي العـــالم يرجـــع إلـــى اعـــتالالت ُيمكـــن عالجهـــا بنجـــاح بواســـطة  ٪١١عـــالمي وأن الصـــعيد ال
  الجراحة، حيث تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل القدر األكبر من المعاناة في هذا الصدد؛

  
ن ماليــي خمســة مليــون شــخص يتعرضــون ســنويًا لإلصــابة ويمــوت أكثــر مــن ١٠٠وٕاذ تســّلم بــأن أكثــر مــن 

مــن العــبء العــالمي للوفيــات الناجمــة عــن العنــف واإلصــابة يقــع علــى  ٪٩٠شــخص نتيجــة للعنــف واإلصــابة، وأن 
  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ 

  
امـــرأة يمـــتن كـــل عـــام أثنـــاء الـــوالدة وأن نحـــو ُربـــع وفيـــات األمهـــات،  ٢٨٩ ٠٠٠وٕاذ تالحـــظ أن أكثـــر مـــن 

تــي تصــيبهم نتيجــة للــوالدات المتعســرة والنــزف والعــدوى، ُيمكــن تالفيهــا إذا وكــذلك وفيــات الرّضــع وحــاالت اإلعاقــة ال
  كانت الجراحة والتخدير المأمونان متاحين على نحو شامل؛ 

  
وٕاذ تالحظ أيضًا أن التوفير المستدام للرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير هو جزء حاسم األهمية 
مــن الرعايــة الصــحية األوليــة، وأنــه يقلِّــل معــدالت الوفيــات والعجــز ويحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن العيــوب الوالديــة 

  مراض غير السارية؛ ويمنع حصائل صحية ضارة أخرى ناجمة عن عبء اإلصابات واأل
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وٕاذ تالحـظ كــذلك أهميــة الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساسـية والتخــدير بالنســبة لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة 
فـي ذلـك التغطيـة الصـحية  ، بمـا٢٠١٥والتصدي لألعمال غير الُمنجزة لفتـرة مـا بعـد عـام المتعلقة بالصحة لأللفية 
  الشاملة؛

  
فـة فـي وٕاذ ُتدرك أهمية اإلحالة في "اإلدارة  الوقت المناسب ووجود المعايير والبروتوكوالت، مثـل تلـك المعرَّ

تشـير إلـى أن القـرار  وٕاذ المتكاملة للرعاية الجراحية الطارئة واألساسية" الصـادرة عـن المنظمـة، فـي سلسـلة الرعايـة،
عزيـز الـنظم المسـتندة ، بشأن جودة الرعاية: سالمة المرضى، حـث الـدول األعضـاء علـى إنشـاء وت١٨-٥٥ج ص ع

إلــى العلــم الالزمــة لتحســين ســالمة المرضــى وجــودة الرعايــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك رصــد األدويــة والمعــدات الطبيــة 
  والتكنولوجيا؛ 

  
وٕاذ ُتدرك أيضًا أن الرعاية الجراحية الطارئة واألساسـية والتخـدير همـا إضـافة ُمهملـة ولكنهـا ناجعـة وفّعالـة 

ت الصـــحية األساســـية وأن تعزيـــز القـــدرة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع التكلفـــة لحزمـــة الخـــدما
  التخدير، والسيما في مستشفيات مستوى اإلحالة األول، هي حل فّعال التكلفة إلى حّد بعيد لعبء المرض العالمي؛ 

  
تُتــاح لهــم  ســكان العــالم ال وٕاذ تالحـظ أهميــة تســكين اآلالم بالنســبة للجراحــة والتخــدير، وأن نسـبة كبيــرة مــن

المرضـى الـذين يعـانون مـن آالم  وأن ؛سوى إمكانية محدودة للحصول على المسكنات شبه األفيونية لتخفيـف اآلالم
مـــن ســـكان العـــالم)  ٪٨٣شـــخص ( مليـــون ٥٥٠٠وأن  ؛متوســـطة وشـــديدة ال يتلقـــون غالبـــًا العـــالج الـــذي يحتاجونـــه

) ٪٤مليونًا ( ٢٥٠وأن  ؛ُيتاح على اإلطالق بقدر محدود أو البالمسكنات  يعيشون في بلدان ُيتاح لهم فيها العالج
ــًا ( ٤٦٠ُيتــاح لهــم العــالج بقــدر متوســط و كمــا أنــه ال توجــد بيانــات كافيــة بشــأن  ؛) ُيتــاح لهــم بقــدر كــافٍ ٪٧مليون

  )؛٪٧مليون شخص ( ٤٣٠
  

ألدويــة الخاضــعة للمراقبــة مــع منــع وٕاذ ُتــدرك أن السياســات واللــوائح المتوازنــة الراميــة إلــى تحســين إتاحــة ا
  إساءة استعمالها في الوقت نفسه ُنفِّذت بنجاح في عدد من البلدان؛

  
بدعم من األمانة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخـّدرات  ١وٕاذ تؤكد ضرورة أن تضمن الدول األعضاء،

والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن الجهود الرامية إلى منع تسريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
لـى إقامـة عوائـق الخاضعة للمراقبة الدوليـة وفقـًا التفاقـات األمـم المتحـدة الدوليـة بشـأن مكافحـة المخـدرات ال تـؤدي إ

  ٢رقابية غير مناسبة في سبيل إتاحة هذه األدوية ألسباب طبية؛
  

 طلـب التقرير العـالمي عـن العنـف والصـحةبشأن تنفيذ توصيات  ٢٤-٥٦ج ص عوٕاذ تشير إلى أن القرار 
نــف أو مــن المــدير العــام أن يقــدم الــدعم التقنــي لتعزيــز خــدمات رعايــة المصــابين بالرضــوح ورعايــة النــاجين مــن الع

بشأن السالمة على الطرق والصحة أوصـى الـدول األعضـاء بتعزيـز خـدمات  ١٠-٥٧ج ص عضحاياه، وأن القرار 
  الطوارئ والتأهيل لضحايا اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق؛ 

  
 ٢٣-٥٨ع  ص  جتشــير إلــى أن القــرار  مــن ســكان العــالم يعــانون مــن حالــة عجــز، وٕاذ ٪١٥وٕاذ ُتــدرك أن 

مــا فــي ذلــك الوقايــة والتــدبير العالجــي والتأهيــل، يحــث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز التــدخل المبكــر بشــأن العجــز، ب
الســيما خــالل الحمــل وبالنســبة و واتخــاذ الخطــوات الالزمــة للحــد مــن عوامــل الخطــر التــي تســهم فــي حــاالت العجــز، 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.     ١
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راء الجراحــة فــي الوقــت المناســب لألطفــال، وعلــى اتخــاذ أكثــر اإلجــراءات فّعاليــة للوقايــة مــن العجــز، بمــا يشــمل إجــ
  وعلى نحو فّعال حسب االقتضاء؛

  
وٕاذ تدرك األهمية الحاسمة لتعزيز الـنظم الصـحية فيمـا يتعلـق بإتاحـة الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية 

ـــة، وٕاذ تشـــير إلـــى القـــرار  ـــال وميســـور التكلف ـــنظم  ٢٢-٦٠ع  ص  جوالتخـــدير علـــى نحـــو جيـــد ومـــأمون وفّع بشـــأن ال
: نظـــم الرعايـــة الطارئـــة، الـــذي ســـلَّم بـــأن تحســـين التنظـــيم والتخطـــيط فيمـــا يتعلـــق بإتاحـــة الرعايـــة الخاصـــة الصـــحية

  بالرضوح والرعاية الطارئة، بما في ذلك الجراحة، هو جزء أساسي من عملية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة؛
  

الصــــحية، الــــذي يحــــث الــــدول بشــــأن تــــدعيم القــــوى العاملــــة  ٦-٦٤ج ص عوٕاذ تشــــير أيضــــًا إلــــى القــــرار 
علــى أن تحــدد حســب االقتضــاء فــي ســياق الظــروف االقتصــادية العالميــة أولويــات إنفــاق القطــاع العــام  ١األعضــاء

علــى الصــحة مــن أجــل ضــمان تــوافر المــوارد الماليــة الكافيــة لتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الراميــة إلــى االرتقــاء 
هـا، والسـيما فــي البلـدان الناميـة، والتســليم بـأن ذلـك اســتثمار فـي صـحة الســكان بـالقوى العاملـة الصـحية واالحتفــاظ ب

ُيســـِهم فـــي التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية، بمـــا فـــي ذلـــك إتاحـــة خـــدمات الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية 
  والتخدير؛

  
لرفيــع المســتوى بشــأن متابعــة اإلعــالن السياســي لالجتمــاع ا ١٠-٦٦ج ص عوٕاذ تشــير كــذلك إلــى القــرار 

بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السـارية) ومكافحتهـا، الـذي يـدعو إلـى لألمم المتحدة للجمعية العامة 
العمل علـى الوقايـة مـن األمـراض القلبيـة الوعائيـة والسـرطان وداء السـكري واألمـراض التنفسـية المزمنـة ومكافحتهـا، 

  األمراض وعالجها وشفائها؛  وٕاذ تالحظ دور الرعاية الجراحية المهّم فيما يتعلق بتشخيص نسبة ُيعتد بها من هذه
  

للميكروبــات واســتخدامها علــى نحــو مســؤول  وٕاذ تُــدرك األهميــة الحاســمة إلتاحــة العوامــل الفّعالــة المضــادة
يحـث  بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات، الـذي ٢٥-٦٧ع  ص  جبالنسبة للجراحـة المأمونـة، وٕاذ تشـير إلـى القـرار 

  عة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات؛على اتخاذ إجراءات سري ١الدول األعضاء
  

بشـأن تعزيـز الرعايـة الملطفـة كعنصـر مـن عناصـر الرعايـة الشـاملة  ١٩-٦٧ج ص عوٕاذ تشير إلى القـرار 
علــى تعزيــز اإلجــراءات التعاونيــة مــن أجــل ضــمان إمــدادات كافيــة مــن  ١طيلــة العمــر، الــذي يحــث الــدول األعضــاء
لملطفــة، ويطلــب مــن المــدير العــام أن يستكشــف ســبًال لزيــادة تــوافر األدويــة األدويــة األساســية فــي مجــال الرعايــة ا

المستخدمة في الرعاية الملطفة وٕامكانية الحصول عليها من خالل التشـاور مـع الـدول األعضـاء والشـبكات المعنيـة 
  والمجتمع المدني، وكذلك سائر أصحاب المصلحة الدوليين، حسب االقتضاء؛ 

  
الـــذي أنجزتـــه المبـــادرة العالميـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة الخاصـــة بالرعايـــة الجراحيـــة وٕاذ تعتـــرف بالعمـــل 

والتحـــالف العـــالمي  الطارئـــة واألساســـية فـــي اطـــار برنـــامج المنظمـــة الخـــاص بالرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية
احـــة المأمونـــة تنقـــذ التحـــدي العـــالمي الثـــاني الـــذي يواجـــه التحـــالف بشـــأن ســـالمة المرضـــى: الجر و  لســـالمة المرضـــى

  ؛ األرواح
  

وٕاذ يســاورها القلــق ألن االســتثمار غيـــر الكــافي فــي البنيـــة التحتيــة للــنظم الصـــحية والتــدريب غيــر الكـــافي 
للقوى العاملة الصـحية المعنيـة بالرعايـة الجراحيـة وعـدم وجـود إمـدادات منتظمـة مـن المعـدات واللـوازم الجراحيـة فـي 

  قدم بشأن تحسين توفير الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير؛بلدان عديدة هي أمور تعرقل الت
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وٕاذ تدرك أن األمر يحتاج إلى اتخاذ تدابير مناسبة لمقتضى الحال ومجدية وموثوقة بشأن تـوفير الجراحـة 
  الطارئة واألساسية والتخدير على نحو مأمون من أجل التقييم والرصد، ولتعزيز الدعم السياسي والعام؛

  
ـــدة ال تســـتطيع اســـتيفاء العتبـــة البالغـــة  مـــن المهنيـــين الصـــحيين المهـــرة  ٢,٢٨وٕاذ تعتـــرف بـــأن بلـــدان عدي

، وأن العديـد مـن اإلجـراءات الجراحيـة، بمـا فـي ذلـك الخياطـة الجراحيـة وَبْضـُع الَفـْرج ونـزح مـن السـكان ١٠٠٠ لكـل
عايـة الصـحية مـن خـالل تقاسـم المهـام علـى الخراجات، ُيمكن أن تُنجز بنجاح على يد عاملين آخرين في مجال الر 

  ١مستوى المناطق والمناطق الفرعية؛
  

وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أن األمــر يحتــاج إلــى جهــود إضــافية علــى الصــعيد العــالمي لتــدعيم تــوفير الرعايــة 
الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير من أجل ضمان تقديم الرعاية بفّعالية لمن يحتاجونها في السياق العام للنظـام 

  الصحي، والمبادرات ذات الصلة المعنية بالصحة وتعزيزها، 
  
  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -١
  

تحديــد مجموعــة أساســية مــن خــدمات الجراحــة الطارئــة واألساســية والتخــدير علــى مســتوى الرعايــة   )١(
الصحية األولية ومستشفيات مستوى اإلحالة األول وٕاسناد األولوية لها، ووضع أساليب ونظم تمويل لجعل 

لتخــدير الجيــدة والمأمونــة والفعالــة والميســورة التكلفــة متاحــة خــدمات الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية وا
لجميع من يحتاجونها، بما في ذلك اإلحالة في الوقت المناسب واستخدام القوى العاملـة فـي مجـال الرعايـة 
الصــحية بمزيــد مــن الفّعاليــة مــن خــالل تقاســم المهــام، حســب االقتضــاء، كجــزء مــن شــبكة متكاملــة للرعايــة 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ الجراحية بغية
  
إدمـــــاج الرعايـــــة الجراحيـــــة الطارئـــــة واألساســـــية والتخـــــدير فـــــي مرافـــــق الرعايـــــة الصـــــحية األوليـــــة   )٢(

ومستشفيات مستوى اإلحالة األول، وتعزيز قدرات الجراحـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير كعناصـر أساسـية 
  لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
يم الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير وضــمان أن وزارات الصــحة تضــطلع تعزيــز تقــد  )٣(

بدور ريادي بشأن استعراض وتدعيم تقديم مثـل هـذه الرعايـة، وأن آليـات للتنسـيق بـين القطاعـات، بمـا فـي 
  ذلك بين جميع مقدمي الرعاية الصحية، منشأة لهذا الغرض؛ 

  
بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة والمضـــادات الحيويـــة  تعزيـــز إتاحـــة األدويـــة األساســـية،  )٤(

واألجهــزة الطبيــة ووســائل التشــخيص المســتخدمة فــي علــم التخــدير والجراحــة، الجيــدة والمأمونــة والناجعــة 
والميسورة التكلفة، واستخدامها على نحو مسؤول ومناسب ويتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة 

  العالمية؛
  
لقيــام بانتظــام برصــد وتقيــيم قــدرة الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير لمرافــق الرعايــة ا  )٥(

الصحية مـن أجـل تحديـد االحتياجـات غيـر المسـتوفاة مـن البنيـة التحتيـة واالحتياجـات مـن المـوارد البشـرية 
  التدريب واإلمدادات؛ من و 

                                                           
 .٢٠٠٦العمل معًا من أجل الصحة، منظمة الصحة العالمية، . ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ١
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اإلجـراءات الجراحيـة الُمضـطلع بهـا واإلحـاالت  جمع وتجميع بيانـات عـن عـدد ونـوع واْسـِتْطبابات  )٦(
  والوفيات في الفترة المحيطة بالجراحة في بلدانهم، والتشارك في هذه البيانات حسب االقتضاء؛ 

  
تدعيم الوقاية من العدوى ومكافحتها كعنصر حاسم في ضمان جـودة ومأمونيـة الرعايـة الجراحيـة   )٧(

  الطارئة واألساسية والتخدير؛
  
وتنفيــذ سياســات بشــأن الرعايــة الجراحيــة والتخــدير لضــمان معــايير دنيــا لقــوى عاملــة مــاهرة  وضــع  )٨(

ومعدات وبنية تحتية وٕامدادات مناسبة، وتوثيق ورصد وتقييم إتاحة الخدمات وجودتها، وذلك إلدراجها في 
أعلى مسـتوى مـن برامج وتشريعات مستندة إلى المعارف واالعتبارات الراهنة التي تعزز الحق في التمتـع بـ

  الصحة يمكن بلوغه؛
  
ضمان أن تكون قدرات أساسية مناسبة جزءًا من المناهج الدراسية الصحية ذات الصلة والتدريب   )٩(

ــيم الطلبــة فــي تخصصــات متنوعــة مثــل الطــب والتمــريض والقبالــة وســائر مقــدمي الرعايــة الجراحيــة،  وتعل
  يم الرعاية الجراحية والتخدير؛  التعليم المستمر للمهنين المعنيين بتقدمن وكذلك 

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  )٢(

  
تعزيز الشبكات والشراكات المتعددة القطاعات، والسياسات وخطط العمل المتعددة التخصصات،   )١(

ودعم الجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية الرامية إلى وضع نهوج مستندة إلى العلـم بشـأن الوقايـة والتحـري 
  نفيذ الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير وتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية؛وت
  
مــن أجــل التشــارك فــي المعلومــات والمهــارات والتكنولوجيــا  ١تيســير التعــاون بــين الــدول األعضــاء  )٢(

  الضرورية لتدعيم خدمات الجراحة والتخدير، وتبادل هذه المعلومات والمهارات والتكنولوجيا؛
  
إذكــاء الــوعي بالخيــارات الفّعالــة التكلفــة المتاحــة بشــأن الحــّد مــن الوفيــات والمراضــة والوقايــة مــن   )٣(

مــن خــالل تحســين تنظــيم وتخطــيط إتاحــة التخــدير والرعايــة الجراحيــة علــى نحــو العجــز والتشــّوه وعالجهمــا 
يناسب السياقات التي تعاني من قيود على المـوارد، ومواصـلة تنظـيم اجتماعـات الخبـراء بانتظـام مـن أجـل 

  تعزيز التبادل التقني وبناء القدرات في هذا المجال؛
  
الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير مـن أجـل  إنشاء آليات لجمع بيانات عن حاالت التدخالت  )٤(

زيـــادة فهـــم االحتياجـــات غيـــر المســـتوفاة وتحســـين القـــدرة العالميـــة فـــي مجـــال الجراحـــة والتخـــدير فـــي ســـياق 
  التغطية الصحية الشاملة؛

  
وضــع تــدابير مناســبة لمقتضــى الحــال ومجديــة وموثوقــة بشــأن تــوفير الجراحــة الطارئــة واألساســية   )٥(

على نحو مأمون، وٕاتاحة وسائل لتعديل المؤشرات تبعًا للمخاطر، مثـل معـّدل الوفيـات فـي الفتـرة والتخدير 
  اإلبالغ بهذه التدابير وتحديد مستوياتها المرجعية؛ ضمان المحيطة بالجراحة، و 

  
جمـــع بيانـــات التكـــاليف ذات الصـــلة وتقييمهـــا واإلبـــالغ بهـــا فيمـــا يتعلـــق بتقـــديم الرعايـــة الجراحيـــة   )٦(

  ارئة واألساسية والتخدير، وكذلك األثر االقتصادي إلتاحتها؛ الط
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في وضع وتنفيـذ سياسـات ولـوائح لضـمان إتاحـة األدويـة األساسـية الجيـدة  ١دعم الدول األعضاء  )٧(
والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة التكلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة المســـتخدمة فـــي التـــدبير 

واألجهــزة الطبيــة ووســائل التشــخيص المســتخدمة فــي الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية العالجــي لــآلالم 
  والتخدير؛ 

  
مواصــــلة دعــــم الــــدول األعضــــاء، مــــن خــــالل برنــــامج إتاحــــة األدويــــة الخاضــــعة للمراقبــــة التــــابع   )٨(

ين الوقايـة للمنظمة، في استعراض التشريعات والسياسات الوطنية وتحسينها بهدف ضمان إيجاد التـوازن بـ
من إسـاءة اسـتخدام المـواد الخاضـعة للمراقبـة وتسـريبها واالتجـار بهـا مـن ناحيـة واإلتاحـة المالئمـة لألدويـة 
ـــة أخـــرى، بمـــا يتماشـــى مـــع اتفاقيـــات األمـــم المتحـــدة الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة  ـــة مـــن ناحي الخاضـــعة للمراقب

  المخدرات؛
  
ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة العمــل مــع الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات   )٩(

ووزارات الصحة وسائر السلطات المعنية على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، من أجل تعزيز توافر 
األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة المســـتخدمة فـــي الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير، ومراقبـــة هـــذه 

  ن؛األدوية على نحو متواز 
  
فـي وضـع  ١مواصلة التعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في سـبيل دعـم الـدول األعضـاء  )١٠(

تقــديرات دقيقــة تتــيح تــوفير أدويــة الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير، بطــرق مــن بينهــا تحســين 
  بة الدولية؛تنفيذ اإلرشادات المتعلقة بتقدير االحتياجات من المواد الخاضعة للمراق

  
فــي وضــع سياســات واســتراتيجيات تعــزز مهــارات القــوى العاملــة الصــحية  ١دعــم الــدول األعضــاء  )١١(

المناســبة للرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير، وخاصــة علــى مســتوى الرعايــة الصــحية األوليــة 
  ومستشفيات مستوى اإلحالة األول؛

  
ة عتمــــدالم ٢٠١٧-٢٠١٦بمــــا يتماشــــى مــــع الميزانيــــة البرمجيــــة اســــتبقاء مــــوارد كافيــــة لألمانــــة،   )١٢(

، مــن أجــل تــدعيم الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية ٢٠١٩-٢٠١٤وبرنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 
  والتخدير كعنصر من التغطية الصحية الشاملة؛ 

  
راتيجيات تــوّفر العمـل مـع الـدول األعضـاء وسـائر أصــحاب المصـلحة المعنيـين علـى تصـميم اسـت  )١٣(

الــــدعم للــــدول األعضــــاء بشــــأن تعبئــــة المــــوارد الكافيــــة لتحقيــــق أهــــداف تــــدعيم الرعايــــة الجراحيــــة الطارئــــة 
  واألساسية والتخدير كعنصر من التغطية الصحية الشاملة؛

  
تقــديم تقريــر عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين فــي   )١٤(

  .٢٠١٧ عام
  

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  

 
=     =     =  
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