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

  
  

  مشروع قرار مقترح من 
  واالتحاد األوروبي وٕاسرائيل وٕاثيوبيا وٕاسواتيني األرجنتين وٕاكوادور 

  والواليات المتحدة األمريكيةوالدول األعضاء فيه 
 
  

 ية والسبعون،ثانجمعية الصحة العالمية ال 
 

نظم الرعــايــة أثنــاء الطوارئ من أجــل التغطيـــة عن في التقرير  تنظر أن بعــد    الــديبــاجــةمن  ١الفقرة 
 ١؛ضمان رعاية المرضى المعانين من اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت المناسب الصحية الشاملة:

 
ــيما من خالل التمييز  ــ ـــحي ككل، والســـ ــ الفقرة ٢ من الديباجة   وٕاذ تحيط علمًا بأهمية تنظيم النظام الصــ
بين الخدمات والرعاية االختيارية والخدمات والرعاية غير االختيارية والخدمات والرعاية أثناء الطوارئ بغية تلبية 

 االحتياجات الصحية للسكان على نحو مستدام وفعال ومناسب؛
 

الرعاية بعامل الوقت وأن  ترتبطعدة تدخالت صــحية ثبتت فعاليتها وٕاذ تســّلم بأن    من الديباجة ٣الفقرة 
ـــرة  ــ ــ ـــ ـــة متكاملة لتوفير خدمات ميسـ ـــ ــ ــحية لالعتالالت وجيدة أثناء الطوارئ منصـــ ــ ـــ ــ ومتأثرة بعامل الوقت للرعاية الصــ

 ؛واإلصابات الحادة طيلة العمر
 

ـــدد على    من الديباجة ٤الفقرة  ـــ ــي وٕاذ تشـ ــ ــاســـ ـــ ـــر أســ ــ ـــن التوقيت كعنصــ ــ إمكانية تالفي على للجودة و حســ
ــية  ــ ــ ـــ ـــطرابات النفسـ ـــ ــ ـــابات وحاالت العدوى واالضــ ـــ ــ ماليين الوفيات وحاالت اإلعاقة الطويلة األمد الناجمة عن اإلصــ

ــية األخرى  ــحة النفســ ـــارية و واعتالالت الصــ ــورات الحادة لألمراض غير السـ ـــاعفات الوالســ ـــائر  للحملالحادة مضـ وسـ
ــنة في حال وجود خدمات للر  ـــ ــ ـــى عليها في الوقت االعتالالت الطارئة كل ســ ــ ـــول المرضــــ ــ ــ عاية أثناء الطوارئ وحصــ

 ؛المناسب
 

ـــابات وحدها تحيط علمًا بأن وٕاذ    من الديباجة ٥الفقرة  ــ ــ ـــ ــ ـــبب حوالي اإلصـ ــ ــ ـــ ــ ماليين حالة وفاة في  ٥تسـ
السبب الرئيسي لمقتل جميع األشخاص المنتمين إلى الفئة تعتبر المرور السنة وأن اإلصابات الناجمة عن حوادث 

 ٢؛سنة ٢٩من خمس سنوات إلى العمرية 
                                                           

 .٧٢/٣١ج الوثيقة   ١

منظمة  ،. جنيف٢٠١٦-٢٠٠٠: الوفاة حسب السبب والسن والجنس والبلد واإلقليم، ٢٠١٦التقديرات الصحية العالمية    ٢
 .٢٠١٨الصحة العالمية؛ 
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ـــًا تحيط علمًا وٕاذ    من الديباجة ٦الفقرة  ــ ــ ــي من توفير بأن الرعاية أثناء الطوارئ أيضـــ ــ ـــ ـــاســـ ــ ــ هي جزء أســـ
ـــميم  ــ ـــحية وأن خدمات الطوارئ المحكمة التصــ ــ ــحية في الُنظم الصــ ــ ــ ــر الخدمات الصـ ـــ التعّرف على الحاالت في تيســ

ــب  ـــى  ،والتدبير العالجيالوقت المناســـ ــلة عالج المرضــ ــتوى المالئم ومواصـــ المعانين من اعتالالت حادة على المســـ
  ؛عند الضرورةلنظام الصحي، في ا

 
ضــمان تمّتع الجميع بأنماط من أهداف التنمية المســتدامة ( ٣تعترف بالهدف وٕاذ    من الديباجة ٧الفقرة 

أثناء الطوارئ المأمونة والعالية الجودة  الرعايةحســـن تنظيم )، وتقر بأن عيش صـــحية وبالرفاهية في جميع األعمار
ـــية لتحقيق مجموعة من الغايات  يمثل ــحية المرتبطة بهذا الهدف، بما فيها آلية رئيســ الغايات المتعلقة بالتغطية الصـــ

  ؛واألمراض المعدية والصحة النفسية الشاملة والسالمة على الطرق وصحة األم والطفل واألمراض غير السارية
 

شــاملة للجميع المدن والمســتوطنات البشــرية ل جع( ١١بالهدف أيضــًا  تعترفوٕاذ    من الديباجة ٨الفقرة 
التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة ال ُيهّمش فيها أحد من ( ١٦) والهدف الصــمود ومســتدامةآمنة وقادرة على و 

، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة العدالةأجل تحقيق التنمية المستدامة، وٕاتاحة إمكانية وصول الجميع إلى 
من األســـاســـي وجود نظام  هوتحيط علمًا بأن، من أهداف التنمية المســـتدامة) وشـــاملة للجميع على جميع المســـتويات

ولمواصـــلة  أحداث اإلصـــابات الجماعيةو الكوارث أثناء الطوارئ لتخفيف وطأة اليومية متين ومحكم التجهيز للرعاية 
 ٣في الحاالت الهشة والمناطق المتضررة من النزاعات؛دمات الصحية توفير الخ

 
التقرير العالمي ) بشأن تنفيذ توصيات ٢٠٠٣( ٢٤-٥٦ج ص عتذكر بالقرار وٕاذ    من الديباجة ٩الفقرة 

ــحة ــ ـــ ــ ــ ــحة (المردد في ٢٠٠٤( ١٠-٥٧ج ص ع، والقرار عن العنف والصــ ـــ ــ ــ ـــ ــالمة على الطرق والصـ ــ ــ ـــ ــ ـــأن الســ ــ ــ ـــ ــ ) بشـ
ــالمة على الطرق في ٢٠١٨( ٧٢/٢٧١  القرار ـــ ــين الســـ ــ ــ ـــأن تحســ ــ ــــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشـــ ــ ) الصــ

ـــحية: ُنظم رعاية الطوارئ، والقرار ٢٠٠٧( ٢٢-٦٠ج ص عالعالم)، والقرار  ــ ــ ـــ ـــأن الُنظم الصـ ـــ ــ ــ  ١٠-٦٤ج ص ع) بشـ
ـــأن تعزيز القدرات الوطنية في مجال ٢٠١١( ــحية) بشـ ـــحية والكوارث وتعزيز مرونة الُنظم الصــ ، إدارة الطوارئ الصـ

ـــية في ٢٠١٣( ٨-٦٦ع  ص  جوالقرار  ــ ـــ ــ ــ ـــحة النفســـ ـــ ــ ـــ ــ ــــة بالصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاملة الخاصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــأن خطة العمل العالمية الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ   ) بشـــ
ــــأن تعزيز الرعاية الجراحية الط٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عوالقرار ، ٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة  ــ ــ ـــ ــ ـــية ) بشـ ــ ـــ ـــ ــ ــاسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ارئة واألسـ

) بشـــأن تعزيز الوظائف ٢٠١٦( ١-٦٩ج ص عوالتخدير كعنصـــر من عناصـــر التغطية الصـــحية الشـــاملة، والقرار 
وهي قرارات منحت فيها جمعية الصـحة األولوية ، األسـاسـية للصـحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصـحية الشـاملة

احة الرعاية أثناء الطوارئ في الوقت المناســب كســبب لمشــاكل لنماذج متكاملة لتوفير الخدمات وحددت فيها عدم إت
 ؛واسعة النطاق وخطيرة في مجال الصحة العمومية

 
باجة ١٠الفقرة  لدي ـــًا وٕاذ    من ا ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــر تــذكر أيضـ ــ ـــ ــ ــ بــالواليــة المحــددة في برنــامج العمــل العــام الثــالــث عشـــ

ـــين توفير الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣-٢٠١٩  ،للمنظمة ــ ــــد حرمانًا و  والمتمثلة في تحســـ ــ ـــكانية األشــ ـــ خدمة الفئات الســ
  ١؛وتهميشًا واألكثر صعوبة في الوصول إليها بوجه خاص، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب

 
إتــاحــة الرعــايــة لجميع المحتــاجين إليهــا دون تمييز وفي تحيط علمــًا بــأن وٕاذ    من الــديبــاجــة ١١الفقرة 

ظيم وعالية الجودة للرعاية أثناء الطوارئ أمر يمكن أن يسهم الوقت المناسب في إطار خدمات مأمونة ومحكمة التن
  في الحد من أوجه عدم المساواة في مجال الصحة؛

  
في عدة بلدان يمثل شبكة نظام الرعاية أثناء الطوارئ تحيط علمًا أيضًا بأن وٕاذ    من الديباجة ١٢الفقرة 

، المهمشـــة يةللفئات الســـكان ة، وخصـــوصـــاً الصـــحي الخدماتاألمان الرئيســـية للنظام الصـــحي والنقطة األولية إلتاحة 
 ؛ظم الصحيةرد النُ لمواعتبر االستخدام األمثل ي مما ال

                                                           
ـــــر،    ١ ــ ـــ ــــحة٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشـ ــ ــ على النحو الوارد في ؛ ٢٠١٨العالمية؛  . جنيف: منظمة الصـــ

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٧١/٤جالوثيقة 
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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ـــلم بأن وٕاذ    من الديباجة ١٣الفقرة  ـــ يؤدي االفتقار إلى الرعاية المنظمة أثناء الطوارئ في عدة بلدان تســ
  ؛مجموعة ظروف الطوارئفي الحصائل على نطاق على الصعيد العالمي إلى تفاوت كبير 

 
ــًا وٕاذ    من الــديبــاجــة ١٤الفقرة  ــة أثنـــاء الطوارئ تحيط علمـ ــايـ ــاليـــة عـــدة تـــدخالت في مجـــال الرعـ بفعـ

ـــل توفير الرعاية ومردوديتها وٕامكانية  ــى حد على نطاق النظام الصـــــحي بفضــ إنقاذ األرواح وتعزيز اآلثار إلى أقصـــ
 المتكاملة أثناء الطوارئ؛

 
عدم االســـتثمار في الرعاية أثناء الطوارئ في الخطوط إزاء  هاقلقعن  تعربوٕاذ    من الديباجة ١٥الفقرة 

  ؛في مجاالت أخرى من النظام الصحيض الفعالية ويحد من التأثير ويزيد التكاليف يقوّ األمامية مما 
 

ســـيما العاملين في وال، ن في الخطوط األماميةين الصـــحييالعاملبأن تعترف وٕاذ    من الديباجة ١٦الفقرة 
ـــتفادة في الغالب  ونيقدممجال التمريض،  ـــابات حادة دون االســـ ـــى المعانين من اعتالالت وٕاصـــ الرعاية إلى المرضـــ

  ؛محدودةتشاور فرص ب بالتمتعو من تدريب متخصص في مجال التدبير العالجي لالعتالالت الطارئة 
 

ــتخدام المحتمل والفعلي بأن تحيط علمًا وٕاذ    من الديباجة ١٧الفقرة  ــائل يتطلب فهم االســ ــين الحصــ تحســ
ــيص الموارد للرعاية أثناء للرعاية أثناء الطوارئ وأن البيانات الراهنة ال توفر الدعم الكافي  ـــ ــ للتخطيط الفعال وتخصـــ

 الطوارئ؛
 

ـــادات  تأخذ في االعتباروٕاذ    من الديباجة ١٨الفقرة  ــ ــمح التي تأن المنظمة لديها مجموعة من اإلرشـــ ــ ــ ســ
ـــات والمخططين والمديرين  ــ ــ ــــياسـ ــ ــمي الســ ــ ــب  إعدادبلراســــ ــ ــ ــياقاتهم الوطنية خطط عمل أنســ ــ ـــ إلى جانب الموارد مع سـ

ــية و لتدريب المخصــــصــــة ل والموارد على كل مســــتوى من للرعاية أثناء الطوارئ المعايير الخاصــــة بالخدمات األســــاســ
 ١مستويات النظام الصحي،

  
ـــعيد القريب المدى على جهودالمزيد من ال بذل إلى دعوت   من المنطوق ١الفقرة  ـــ ــ ـــ ــ ي من أجل العالم على الصــ
ـــحية التغطيةفي إطار  الطوارئ حاالت في الرعاية توفير تعزيز ـــاملة الصــ ـــمانبهدف  الشــ  الرعاية خدمات تقديم ضــ

  األشخاص الذين يحتاجون إليها؛ إلى فعال وبشكل المناسب الوقت في لألرواح المنقذة الصحية
  

  على القيام بما يلي: ٢الدول األعضاء تحث   من المنطوق ٢الفقرة 
  

ــريف أن ت   من المنطوق ١-٢الفقرة  ــ ـــتدام وفعالية تصــ ــمان التمويل المســـ ــات لضــــ ــ ــياســ ــ ــع ســ ضــــ
ــؤون  ـــ ــ ــول الجميع على الرعاية الالشـــ ــ ـــ أثناء  االحتياجات على قائمةوال الجودة وعالية مأمونةوحصـــ

ــتراط دونو  والثقافية، االجتماعية لعواملمراعاة ا دون ،الطوارئ ـــ ــداد اشــ ــ ــ ــول  قبل التكلفة سـ ـــ الحصــ
ــع صـــــحي نظام وفي إطار الرعاية،على  ــ ــية وخدمات رعاية يوفر نطاقاً  أوسـ ــ ــاسـ ــ عالية الجودة  أسـ

  ؛المخاطر المالية كجزء من التغطية الصحية الشاملةلحماية من وا
  

ــب ،أن تجري   من المنطوق ٢-٢الفقرة  ــ ــاء حسـ ــ ــتخدام أداة تقييم  تقييمات طوعية ،االقتضـ باســـ
ــعتها المنظمة، نظام الرعاية في حاالت الطوارئ بهدف تحديد الفجوات وأولويات العمل  التي وضــ

  ؛لسياقل وفقاً 
  

                                                           
  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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ــتوياتالجاهدة على  عملأن ت   من المنطوق ٣-٢الفقرة  ــبة مسـ ــؤون على  المناسـ لتصـــريف الشـ
ــتشــــفى التي تقدمها  الروتينية الرعاية ماجإد ــفى وفي المســ  فيوحدات الطوارئ قبل دخول المســــتشــ

 لطوارئل االستجابة خطط مثل ،الصلة ذات األخرى التخطيط وثائق وفي الصحية االستراتيجيات
  ؛ذلك، أو تعزيز والجراحة التوليد وخطط

  
ســياقها مع م ءالتحســبما ي ،خاصــة بتصــريف الشــؤون آلية أن تضــع   من المنطوق ٤-٢الفقرة 
 ،المستشفىفي و  المستشفى دخول قبلالمقدمة  الطارئة الرعاية خدمات تنسيقمن أجل  ،الوطني

ــيات للكوارث التأهبب المعنية األخرى الفاعلة الجهات مع روابطال ذلك في بما ــتجابة والفاشــ  واالســ
  ؛األخرى القطاعات في الموظفين قدرة بما يشمل ،لها
  

 نظمتعّزز اتباع ُنهج تتســم بمزيد من االتســاق والشــمولية لحماية  أن   من المنطوق ٥-٢الفقرة 
ــحية لتغطيةكركيزة من ركائز ا ،الطوارئ حاالت في الفعالة الرعاية ـــاملة الصـــ  األوضـــــاع في ،الشــ
ــة ـــررة من  والمناطق الهشــ ــاســـــية  ات،النزاعالمتضـ ـــحية األســ ـــتمرارية الخدمات الصـ ــمان اسـ مع ضــ

  ؛يتماشى مع المبادئ اإلنسانية  ووظائف الصحة العمومية ومواصلة توفيرها، بما
  

 الصحية، الرعاية خدمات مستوىل ووفقاً  االقتضاء حسب ،تشّجعأن    من المنطوق ٦-٢الفقرة 
ــاء ـــ ــص إنشــ ــ ــ ـــة وحدة أو مجال مخصـ ــ ــصــ ــ  المعداتتتوفر على  ة،الطارئ والرعاية لخدماتل مخصـــ

  ؛فوقإلى ما  األول المستوى من ابتداءً ، وذلك والتشخيص للتدبير العالجيالالزمة  والقدرات
  

ـــول افرص أن تعزز    من المنطوق ٧-٢الفقرة  ــ ــب الوقت في الرعايةعلى  لجميعحصــ ــ ــ  المناسـ
 بما ،المتاحة لمواردبحســب ا رســمية، غيرأو رســمية  نظم باســتخدام وذلك ،المســتشــفى دخول قبل
  ؛حيثما ال توجد الدولية لمعاييرتستوفي ا مجانية عالميةأرقام  إنشاء طريق عن ذلك في
  

ــب ،ذتنفّ أن    من المنطوق ٨-٢الفقرة  ــ ـــ ــ ـــ ـــاء حسـ ـــ ــ ـــ ـــية والبروتوكوالت العمليات ،االقتضــ ـــ ــ ـــ  الرئيســ
  ١؛ةيجعالمر  قوائمالو  الفرز مثل الطوارئ، رعاية نظم بشأن منظمةال إرشادات في ةالمحدد

  
ــصـــ اً تدريب رتوفّ أن    من المنطوق ٩-٢الفقرة   في التدبير العالجي لالعتالالت الطارئة اً مخصـ
للدراسات العليا  تدريب برامج إعداد ذلك في بما ،المعنيين الصحية الخدمات مقدمي فئات لجميع

الرعاية األساسية أثناء وتدريب مقدمي الخدمات في الخطوط األمامية على  والممرضين، لألطباء
ـــية الجامعية  ــ ـــ ــ ـــ ــص للرعاية أثناء الطوارئ في المناهج الدراســ ــ ـــ ــ ــ ـــ الطوارئ، وٕادماج التدريب المخصـ

 يتماشـــى بما المســـتشـــفى، دخول قبل خدماتال لمقدميتأهيلية  مســـارات وٕانشـــاء ،للتمريض والطب
  ؛الوطني سياقهم مع
  

 التعــامــل علىقــدرتهــا تعزز و  المحليــة المجتمعــات وعي تــذكيأن    من المنطوق ١٠-٢الفقرة 
ـــات على تدريبتوفير الو  حمالتتنظيم  عن طريق ذلك في بما الطوارئ، حاالت مع ـــ ــ ـــ ــ ــ  الممارسـ

ــكانية الوتكييفها مع ا، والمهنية التعليمية البيئات عبر الموحدة ــ ـــ ــ ــــتهدفلفئات الســ ــ ــ  ،لها ةالمقابلة مســـ
  ؛إليها واإلحالة هامن وطأت تخفيفالو  المحتملة الطوارئ حاالت يتسنى لها التعرف على حتى

  
 المرض عبء تحديدبهدف  البيانات جمعتوحيد ل آليات ذتنفّ أن    من المنطوق ١١-٢الفقرة 
ـــين الفعالية عالية آلياتو  المحلي الحاد ــ ـــ ــ ــ ــيق لتحسـ ـــ ــ ـــ ــالمالطوارئ  حاالت في الرعاية تنســـ ــــ ــ ـــ  تهاوســ
  ؛تهاوجود

                                                           
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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ــــمـــانالراميـــة إلى  الجهود مدعّ أن تـــ   من المنطوق ١٢-٢الفقرة  ــ ـــ ــ ــ وحـــدات  لـــدى تتوفر أن ضــ
ــفى  ـــ ــ ــــتشــ ــ ــفى وفي المســـ ــ ـــ ـــتشــ ــ  مقدمي لحماية خططالطوارئ المعنية بتقديم الرعاية قبل دخول المســــ

 الخدمات مقدمي وحماية ،المحلية المخاطر، حسب العنف من التحتية والبنية والمرضى الخدمات
  .حاالت التعرض الخطرة وٕادارتهاللوقاية من  واضحة بروتوكوالت ووضع التمييز، من والمرضى

  
  المدير العام القيام بما يلي:من  طلبت   من المنطوق ٣الفقرة 

  
 والدعم التوجيه لتوفير مستوياتال جميع على ة المنظمةقدر  زعزّ أن ي   من المنطوق ١-٣الفقرة 
ــــروري التقنيين ــ ـــ ـــاء الدول التي تبذلها لجهودل ينالضــ ــ ــ ـــ في  المعنية األخرى الفاعلة والجهات األعضـ
ــبيل ــمان ذلك في بما الطوارئ، حاالت في رعايةال نظم تعزيز ســـ ــياقات جميع في التأهب ضـــ  الســـ
   ؛الصلة ذات

  
ــبكات زعزّ أن ي   من المنطوق ٢-٣الفقرة  ـــراكات ،القطاعات المتعددة الشــــ  العمل، وخطط والشـــ

 الممارســات فضــلوالتنفيذ الفعالْين أل نشــرال دعممن أجل  األعضــاء الدول بين التعاون ريسّــ أن يو 
  ؛الطوارئ في حاالت رعايةالمتعلقة بال

  
ــــول    من المنطوق ٣-٣الفقرة  ــ ـــ ــ ــ مأمونة  رعاية خدماتعلى  الناس جميعأن يعّزز فرص حصــ

ــف ودون تمييز الطوارئ وعالية الجودة في حاالت ــ ــ ـــ ــ ــكل منصـ ـــ ــ ــ ـــحية التغطيةفي إطار  بشـــ ــ ـــ ــ  الصــ
  ؛الشاملة

  
تقديم من أجل  ٢٢-٦٠ج ص ع القرار في المذكورة الجهود يجّددأن    المنطوقمن  ٤-٣الفقرة 

ـــاء، عند الطلب، لتقدير االحتياجات ـــ ــ ــ ـــ وبرامج  ،والتفتيش على المرافق ،الدعم إلى الدول األعضـــ
ــين الجودة  ــائر جوانب تعزيز عملية توفير والمأمونية، تحســـ ــ ـــريعات، وسـ في  رعايةالومراجعة التشــ

  ؛حاالت الطوارئ لديها
  

نطاق قدراتها في مجال وضــع  توســيعفي  األعضــاء الدول دعمي أن   من المنطوق ٥-٣الفقرة 
ـــات ــ ـــياسـ ـــريريةو  اإلداريةها قدراتو  الســـ ــ  توفير خالل من الطوارئ، حاالت في الرعاية مجال في السـ

ــــات خيارات ــ ــ ــــياســـ ــ ـــ ــتراتيجيات مدعومة ،التقني والتوجيه الســ ــ ــ ـــ ــة ب تعليمية ومواد باســ ــ ــ ـــ  مقدميخاصــ
  ؛والمخططين الخدمات

  
 من خالل الطوارئ حاالت في لرعايةالبّينات بشأن ا قاعدة زعزّ أن ي   من المنطوق ٦-٣الفقرة 

ـــجيع ــ ــ ـــ ــ ــ  وتوفير الطوارئ، حاالت في الرعاية وتقديم ةالحاد األمراض عبء في مجال البحوث تشـ
ــرات والبروتوكوالت األدوات ـــ ــ ــ ـــ ــ  ،هاوتحليل البيانات جمع لدعم الالزمة المعايير من وغيرها والمؤشـ

  ؛التكلفة فعاليةمن حيث  ذلك في  بما
  

ر   من المنطوق ٧-٣الفقرة  ـــّ ــ ــياً  والمحلية، الدولية الموارد وتعبئة الوعي إذكاء أن ييســـ ـــ  مع تمشـــ
ـــادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية أبابا أديس عمل خطة ــ ـــ ــ ـــ ــ  توفير خالل من ١الصـ
  ؛الدعوة موارد

  
عن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ هــذا القرار إلى جمعيــة  تقريراً أن يقــدم    من المنطوق ٨-٣الفقرة 

  .٢٠٢١في عام  الصحة العالمية الرابعة والسبعين
  

=     =     =  
                                                           

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


