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سﻼمــة المـرضــى
المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية
تقرير من المدير العام
أحــاط المجلس التنفيــذي علمـاً ،في دورتــه الرابعــة واﻷربعين بعــد المــائــة ،في كــانون الثــاني /ينــاير ،٢٠١٩
-١
بنسخة سابقة من هذا التقرير ١،واعتمد القرار م ت١٤٤ق.٥

معلومات أساسية
ينبغي أن تتوافر خدمات المياه واﻹصـ ــحاح في جميع المواقع ،وﻻسـ ــيما في مرافق الرعاية الصـ ــحية ،حيث
-٢
٢
ﱠ
ولكن التقييم العالمي اﻷول من نوعه ،والذي أجرته منظمة الصحة العالمية واليونيسـيف
يكون الناس أكثر ضعفاً.
في ع ــام  ،٢٠١٥خلص إلى أن ق ارب ــة  ٪٤٠من المرافق تفتقر إلى المي ــاه ،وأن  ٪١٩منه ــا خل ــت من خ ــدم ــات
اﻹصـ ـ ـ ـ ـ ــحاح الكافية ،وأنه لم تتوافر المواد الﻼزمة لنظافة اﻷيدي في  ٪٣٥منها .وعﻼوةً على ذلك ،لم يكن ما يزيد
على  ٪٤٠بقليــل من هــذه المرافق تــدير نفــايــات الرعــايــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة إدارة مــأمونــة ٣.بــل إن إتــاحــة خــدمــات الميــاه
واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق التوليد ومرافق الرعاية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية أقل منها في مجاﻻت الخدمات
اﻷخرى أو أنواع المرافق اﻷخرى ،مما ُي َس ـ ـ ـ ـ ـ ـلﱢط الضـ ـ ـ ـ ـ ــوء على أوجه التفاوت الكبيرة .وتقوض هذه اﻹخفاقات الوعد
بتحقيق التغطية الصــحية الشــاملة والجهود المتجددة بشــأن الرعاية الصــحية اﻷولية ،وتؤثر ســلباً على الرعاية الجيدة
وعلى جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها .ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم نقص خدمات المياه واﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق
الرعاية الص ـ ـ ــحية أيضـ ـ ـ ـاً في اﻻس ـ ـ ــتخدام غير الض ـ ـ ــروري للمض ـ ـ ــادات الحيوية وانتش ـ ـ ــار ظاهرة مقاومة مض ـ ـ ــادات
الميكروبات .وﻻســترعاء اﻻنتباه إلى هذه القضــية ذات اﻷهمية الجوهرية للصــحة والتنمية ،أطلق اﻷمين العام لﻸمم
المتحدة دعوةً عالميةً للعمل بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن المياه واﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية في آذار/
مارس .٢٠١٨
 ١انظر الوثيقة م ت ،٣٠/١٤٤والمحاضـ ــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة الجلسـ ــة الثالثة
عشرة )باﻹنكليزية(.
 ٢أقرت الجمعية العامة لﻸمم المتحدة بأن الحق في الحصـ ــول على مياه شـ ــرب مأمونة ونقية الصـ ــرف الصـ ــحي حق من
حقوق اﻹنسان وﻻبد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق اﻹنسان )القرار .(٢٩٢/٦٤

 ٣كما سيرد ﻻحقاً في هذا التقرير ،ستصدر المنظمة واليونيسيف أرقاماً جديدة بشأن المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في
مرافق الرعاية الصحية في أوائل عام  .٢٠١٩وسوف تستند هذه اﻷرقام إلى مؤشرات ُم َح ﱠدثة ،وتعكس البيانات المأخوذة من
عدد أكبر بكثير من البلدان والمرافق.
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اﻵثار المترتبة على عدم كفاية المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية
إن محدودية إتاحة خدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة تعيق القدرة على المحافظة على البيئات
-٣
الص ــحية والقدرة على الوقاية من العدوى المكتس ــبة في مرافق الرعاية الص ــحية .وتش ــير التقديرات إلى أن  ٪١٥من
المرض ــى ُيص ــابون بعدوى أو أكثر أثناء إقامتهم بالمس ــتش ــفيات ١.وتزيد المخاطر المرتبطة باﻹنتان بأربعة وثﻼثين
مثﻼً في السياقات الشحيحة الموارد ٢.وتكاليف العدوى المكتسبة في مرافق الرعاية الصحية مرتفعة ويمكن الحيلولة
دون تكبدها .ففي الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية وحدها في عام  ،٢٠٠٧تراوحت التكلفة الطبية اﻹجمالية المباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
للمرضـ ـ ـ ـ ــى الداخليين الناجمة عن العدوى المرتبطة بالرعاية الصـ ـ ـ ـ ــحية بين  ٣٥,٧و ٤٥مليار دوﻻر أمريكي ٣،في
حين أشـ ـ ــارت تقديرات المركز اﻷوروبي للوقاية من اﻷمراض ومكافحتها في عام  ٢٠٠٨إلى أن اﻷثر اﻻقتصـ ـ ــادي
السنوي في أوروبا ارتفع إلى  ٧مليارات يورو٤.
ويعزى أكثر من مليون حالة وفاة س ـ ـ ــنوياً إلى الوﻻدات المفتقرة لشـ ـ ـ ــروط النظافة ،في حين تس ـ ـ ــبب حاﻻت
-٤
ُ
٥
العــدوى  ٪٢٦من وفيــات حــديثي الوﻻدة و ٪١١من وفيــات اﻷمهــات .وقــد ُي َعﱢرض نقص إتــاحــة خــدمــات الميــاه
ﻼ
واﻹص ــحاح في مرافق الرعاية الصـ ــحية الوﻻدة المأمونة لخطر كبير ،ويســـبب تأخي اًر في التماس الرعاية ٦.وفض ـ ـ ً
عن ذلك ،فإن نقص إتاحة خدمات المياه واﻹص ــحاح والنظافة العامة ،والتي تغيب بص ــفة خاص ــة في مرافق رعاية
اﻷمهات والرعاية اﻷوليةُ ،يقوض جوانب الرعاية الصـ ـ ـ ــحية الشـ ـ ـ ــاملة اﻷسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية المتعلقة بالمحافظة على الكرامة
ويقوض الفرضية اﻷساسية القائلة بأن اﻷفراد جميعاً يستحقون رعاية جيدة.
ومراعاة اﻹنصافُ ،
وفي حين يزيد عدم كفاية خدمات المياه واﻹصـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة من فرص حدوث العدوى – ومن ثم
-٥
البينات إلى أن تدني خدمات المياه واﻹصـ ـ ـ ــحاح
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والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـ ــحية يؤدي أيض ـ ـاً إلى زيادة اسـ ــتخدام المضـ ــادات الحيوية كعﻼج وقائي قبل
الوﻻدة ،وهو ما قد يمثل عامﻼً مسهماً مهماً في ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات .وتُعد ظاهرة مقاومة مضادات
الميكروبات عامﻼً رئيسياً في تحديد عدم التجاوب السريري للعﻼج والتطور السريع لﻺنتان والصدمة اﻹنتانية .وقد
ُيعزى نحو ثُلـث وفيـات حـديثي الوﻻدة النـاجمـة عن اﻹنتـان ،والبـالغـة  ٦٧٠ ٠٠٠حـالـة وفـاة على مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى العــالم

١
٢
٣

Allegranzi B, et al., 2011. Burden of endemic health-care-associated infection in developing
countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 377: 228-24.
Oza S, et al., 2015. Neonatal cause-of-death estimates for the early and late neonata l periods for
194 countries: 2000-2013. Bulletin of the World Health Organization, 93:19-28.
Scott II R. The direct medical costs of health-care associated infections in U.S. hospitals and the
benefits of prevention. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2009.

 ٤التقرير الوبائي الس ـ ـ ــنوي بش ـ ـ ــأن اﻷمراض الس ـ ـ ــارية في أوروبا .تقرير عن حالة اﻷمراض الس ـ ـ ــارية في اﻻتحاد اﻷوروبي
وبلدان المنطقة اﻻقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية اﻷوروبية /رابطة التجارة الحرة اﻷوروبية .س ـ ـ ـ ـ ـ ــتوكهولم :المركز اﻷوروبي للوقاية من اﻷمراض
ومكافحتها؛ ٢٠٠٨
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_Epide
miological_Report_2008.pdf, page 27

)تم اﻻطﻼع في  ١٢آذار /مارس .(٢٠١٩
٥
٦

Say, L., et al., Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health,
2014. 2(6): p. e323-33.
Velleman Y, et al., 2014. From joint thinking to joint action: a call to action on improving water,
sanitation, and hygiene for maternal and newborn Health. PLoS Medicine; 11(12): e1001771.
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سـ ــنوياً ،إلى مسـ ــببات اﻷمراض المقاومة ١.وأخي اًر ،فإن التخلص غير المأمون من مياه الصـ ــرف الناتجة من م رافق
الرعاية الصحية ُيسهم في انتشار ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات في البيئة.
وتشـكل اﻹدارة غير المأمونة لنفايات الرعاية الصـحية مخاطر صـحية محددة .فالتخلص غير المأمون من
-٦
اﻹبر والمحاقن يزيد من مخاطر وقوع اﻹصابات ومن فرص إعادة استخدام هذه اﻹبر والمحاقن .ففي عام ،٢٠١٠
كــانــت عمليــات الحقن غير المــأمونــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولــة عن نحو  ٣٣ ٩٠٠حــالــة عـدوى جــديــدة بفيروس العوز المنــاعي
البشـ ـ ــري ،و ١,٧مليون عدوى بالتهاب الكبد  ،Bو ٣١٥ ٠٠٠عدوى بالتهاب الكبد  ٢.Cويشـ ـ ــكل انبعاث مس ـ ــببات
اﻷمراض والملوثات الس ـ ـ ــامة في البيئة ،ومن بينها الديوكس ـ ـ ــين والفوران ،بس ـ ـ ــبب عدم كفاية تدابير الحرق ،مخاطر
صحية إضافية في أنحاء العالم )منظمة الصحة العالمية٣.(٢٠١٤ ،

التحديات الماثلة
تعاني بلدان كثيرة من عدم اكتمال معايير المياه واﻹص ـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الص ـ ــحية،
-٧
ٕوان ُو ِجدت هذه المعايير هناك محدودية في التمويل أو العمل الﻼزمين لدفع التنفيذ .وفي حين توافرت س ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة
بش ـ ـ ـ ــأن خدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة أو بشــ ـ ـ ــأن الوقاية من العدوى ومكافحتها لدى حوالي  ٪٨٠من
المجرى في إطار التحليل والتقييم العالميين بقيادة المنظمة
البلدان الثمانية والس ـ ـ ـ ـ ــبعين التي ش ـ ـ ـ ـ ــاركت في المس ـ ـ ـ ـ ــح ُ
لخدمات اﻹصـ ـ ــحاح والمياه ،فإن أقل من  ٪٢٥من هذه البلدان أبلغت بأن هذه السـ ـ ــياسـ ـ ــات ممولة بالكامل ويجري
تنفيذها ٤.وباﻹض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،تهدد ظاهرة تغيﱠر المناخ مأمونية خدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة
واس ـ ــتدامتها في مرافق الرعاية الص ـ ــحية ،وهي على اﻷخص المؤسـ ـ ـس ـ ــات الواجب أن تكون متأهبةً لتقديم الخدمات
استجابةً ﻷحداث المناخ وفاشيات اﻷمراض.
وعادةً ما يكون الموظفون في مرافق الرعاية الص ـ ــحية مثقلين بأعباء جس ـ ــيمة ،وﻻ تتوافر لديهم في الغالب
-٨
الحوافز أو التدريب الﻼزمان لتحسين خدمات المياه واﻹصحاح والنظافة العامة ٕوادارتها .أما مديرو المرافق ومقدمو
الرعاية الصــحية ،وكذلك المرضــى ،فغالباً ما يعتبرون هم أيض ـاً أن مشــكﻼت عدم كفاية خدمات المياه واﻹصــحاح
والنظافة العامة مش ــكﻼت عص ــية على الحل ،وﻻس ــيما إذا اعتُِقد أن التحس ــينات المطلوبة تس ــتلزم وجود بنية تحتية
أساسية مكلفة.
وبينما تُ ِلزم نظم إدارة المعلومات الصـ ـ ــحية مديري المرافق باﻹبﻼغ عن المدخﻼت الرئيسـ ـ ــية لتقديم الرعاية
-٩
المأمونة والجيدة والفعالة ،يقوم القليل من نظم إدارة المعلومات الصحية على الصعيد الوطني بجمع معلومات ذات
مغزى بش ـ ــأن خدمات المياه واﻹص ـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الص ـ ــحية .وقد س ـ ــلط اﻻس ـ ــتعراض الذي
أجرته المنظمة واليونيسـ ـ ـ ـ ــيف في عام  ٢٠١٥الضـ ـ ـ ـ ــوء على نقص البيانات الخاصـ ـ ـ ـ ــة بخدمات المياه واﻹصــ ـ ـ ــحاح
١
٢

Laxminarayan R, Matsoso P, Pant S, et al. Access to effective antimicrobials:a worldwide challenge.
Lancet 2016; 387: 168–175.
Pépin J, et al., 2014. Evolution of the global burden of viral infections from unsafe medical injections,
2000-2010.PLoSOne 9;9(6):e99677.

 ٣اﻹدارة الم ــأمون ــة للنف ــاي ــات الن ــاتج ــة عن مرافق الرع ــاي ــة الصــ ـ ـ ـ ـ ــحي ــة .جنيف :منظم ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــة الع ــالمي ــة؛ ٢٠١٤
)  ،https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/ت ـ ــم اﻻط ـ ــﻼع ف ـ ــي  ١٢آذار/
مارس .(٢٠١٩
 ٤مبادرة اﻷمم المتحدة بشـ ـ ــأن التحليل والتقييم العالميين لخدمات اﻹصـ ـ ــحاح ومياه الشـ ـ ــرب )اختصـ ـ ــا اًر  ،(GLAASتقرير
عام  .٢٠١٧جنيف :منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٧
)  ،http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2017/en/تم اﻻطﻼع في  ١٢آذار/
مارس .(٢٠١٩
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يتسن في ذلك اﻻستعراض اﻻطﻼع على بيانات
والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية في معظم البلدان .ولم
َ
تمثيليــة وطنيـاً إﻻ في  ٢٠بلــداً .وفي معظم الحــاﻻت ،جـاءت البيــانـات الوحيــدة المتــاحـة من تقييمــات المرافق ،ﻷنــه
ناد اًر ما تُجمع معلومات بشـ ـ ـ ـ ــأن خدمات المياه واﻹصـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في قواعد بيانات نظم إدارة المعلومات
الصحية .ومن الصعوبة بمكان وضع خطط التحسين وتحديد تكاليفها دون وجود بيانات موثوقة عن جودة خدمات
المياه واﻹصحاح والنظافة العامة ،على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب نوع المرفق الصحي وموقعه.
 -١٠وغالباً ما ُيتعامل مع خدمات المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية في قسم منعزل
داخل و ازرة الص ـحة التي تعاني من نقص شــديد في الموارد .وكذلك ،تُفصــل في الغالب الصــحة البيئية عن البرامج
الصــحية الرئيســية اﻷخرى ،اﻷمر الذي يســفر عن نقص إدراج معايير المياه واﻹصــحاح والنظافة العامة في مرافق
الرعاية الص ــحية ونقص إعداد عناص ــر محددة التكاليف لهذه الخدمات في س ــائر مجاﻻت الخدمات الص ــحية ،من
قبيل جودة الرعاية ،وصــحة اﻷم والطفل ،والتأهب للفاش ــيات واﻻس ــتجابة لها .وتوجد مخاوف مماثلة بشــأن القض ــايا
اﻷخرى المرتبطة بالبنية التحتية البيئية اﻷساسية في مرافق الرعاية الصحية ،وبخاصة في مجال الطاقة المستدامة
والنظيفة.
 -١١وتَُنظﱠ ُم الكثير من ميزانيات الص ـ ــحة الوطنية وتُ َح ﱠد ُد أولوياتُها على أســ ــاس اﻷمراض والتكاليف الثابتة ،من
ويس ــهم هذا اﻷمر في نقص اﻷموال
قبيل القوى العاملة ،ﻻ على أسـ ــاس أداء الوظائف اﻷســـاسـ ــية للنظم الصـ ــحيةُ .
الﻼزمة للبنية التحتية ٕواصــﻼح اﻷوض ــاع ،واﻷموال الﻼزمة للموارد البش ـرية المطلوبة لتشــغيل الوظائف اﻻعتيادية،
مثل التنظيف ،وص ـ ـ ـ ــيانتها وأدائها .وفي حين توجد لدى بلدان كثيرة مس ـ ـ ـ ــؤوليات ﻻمركزية للميزنة ،يقل غالباً وجود
مخططات اﻹيرادات المحلية أو الكافية التي تدر اﻷموال الﻼزمة لخدمات المياه واﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في
مرافق الرعاية الصــحية ،وﻻســيما في المناطق الريفية .ويتفاقم هذا الوضــع ﻷن الكثير من خدمات الرعاية الص ــحية
اﻷولية )التمنيع ،والرعاية الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة للوﻻدة ،وما إلى ذلك( تَُق ﱠدم بالمجان وﻻ تدر بالتالي اﻹيرادات الﻼزمة لتغطية
التكاليف المتكررة أو التعامل مع النفايات ،من قبيل التخلص المأمون من نفايات اﻷدوات الحادة.
 -١٢وعﻼوةً على ما تقدم ،تفتقر معظم البلدان المنخفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدخل وأجزاء من الكثير من البلدان المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة
الدخل إلى وجود خدمات بلدية للمياه واﻹصحاح تعمل بكامل طاقتها وتُدار إدارة مأمونة .وقد يقتضي ضمان وجود
خدمات مأمونة للمياه واﻹصـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الص ـ ــحية إنفاق اس ـ ــتثمارات أرسـ ــمالية ضـ ــخمة
تتجاوز اﻹمكانات المالية لميزانيات الص ـ ـ ــحة .وس ـ ـ ــوف يس ـ ـ ــتلزم اﻻس ـ ـ ــتثمار في هذه البنية التحتية تعاوناً فعاﻻً بين
القطاعات ،وفي معرض عمل البلدان بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة تدريجية من أجل توفير اﻹتاحة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة لخدمات مأمونة للمياه
واﻹصحاح والنظافة العامة على الصعيد العالمي ،يستدعي سياق مرافق الرعاية الصحية اهتماماً خاصاً.

الدروس المستفادة
 -١٣إن تقديم خدمات المياه واﻹصــحاح والنظافة العامة وممارســة ســلوكيات النظافة العامة المأمونة في مرافق
الرعا ية الصـ ــحية ،من اﻷمور القابلة للتحقيق .وتمثل التحسـ ــينات التدريجية ،من قبيل تركيب مرافق بسـ ــيطة لنظافة
اﻷيدي وتوفير سـ ـ ـ ــﻼل ملونة للنفايات وتقديم التدريب والتوجيه في مجال النظافة العامة ،تدابير زهيدة الثمن نسـ ـ ـ ــيبًا
ويمكن تنفيذها بس ـ ـ ــرعة بينما يجري تخطيط الجهود اﻷطول أمداً الرامية إلى تحس ـ ـ ــين البنية التحتية .وقد تحقق هذه
التحس ـ ـ ـ ــينات أيضـ ـ ـ ـ ـاً آثا اًر إيجابيةً متس ـ ـ ـ ــعةً في مجال الممارسـ ـ ـ ــات المتعلقة بالمياه واﻹص ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في
المجتمعات .وقد أظهرت التجارب المأخوذة من عدة بلدان أن التدابير المبسـ ــطة والمنخفضـ ــة التكلفة ،مثل تحسـ ــين
نظافة المراحيض أو تركيب نقاط غسـ ــل اﻷيدي ونظم معالجة المياه ،يمكنها تحسـ ــين جودة الرعاية ،وزيادة اﻻنتفاع
بالخدمات ،وتش ـ ــجيع أفراد المجتمع على تغيير س ـ ــلوكياتهم المتعلقة بالمياه واﻹص ـ ــحاح والنظافة العامة في المنزل،
من قبيل اﻻنتظام في غسل اﻷيدي بالصابون في اﻷوقات المهمة.
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 -١٤ويمكن لمرافق الرعاية الصـ ـ ــحية النظيفة المراعية للنظافة العامة التي تزود المرضـ ـ ــى ومقدمي الرعاية لهم
بالضــروريات ،من قبيل مياه الشــرب المأمونة والمراحيض العاملة ،أن تســاعد في بناء الثقة في الخدمات الصــحية،
وأن تشجع اﻷمهات على التماس الرعاية السابقة للوﻻدة وعلى وضع مواليدهن في هذه المرافق وليس في المنزل –
وهذان عنصـ ـران مهمان في اس ــتراتيجية الحد من وفيات اﻷمهات والمواليد ١.وقد خلص اسـ ــتعراض منهجي ،أُجري
مؤخ اًر بش ـ ــأن خدمات المياه واﻹص ـ ــحاح والنظافة العامة وجودة الرعاية ،إلى وجود عﻼقة وطيدة بين خدمات المياه
واﻹصحاح والنظافة العامة الكافية في مرافق الرعاية الصحية والتماس الرعاية ورضا المرضى ،اﻷمر الذي يحدث
بدوره أث اًر إيجابياً على الحصـ ـ ـ ــائل الصـ ـ ـ ــحية ٢.وبالمثل ،تتأثر الروح المعنوية للموظفين وأداؤهم عند نقص خدمات
المياه واﻹصحاح والنظافة العامة .فعلى سبيل المثال ،ﻻ يثبط نقص المياه الﻼزمة لغسل اﻷيدي من قدرة الموظفين
على تقديم الرعاية الجيدة فحسبٕ ،وانما ينال أيضاً من كرامة الموظفين وسﻼمتهم الشخصية.
 -١٥وترتفع نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة المرافق التي تُتاح لها خدمات المياه في البلدان التي تُتاح لديها بيانات عن توفير المياه
وخطط وطنية ،مما يشير إلى أن السياسات الوطنية تمثل عنص اًر مهماً لتحسين الخدمات٣.
 -١٦وقد سلطت جهود التنفيذ الضوء بصورة متسقة على أهمية القيادة .وتُسلم اﻷداة المعنية بالمياه واﻹصحاح
لتحســين المرافق الصــحية ،والمشــتركة بين منظمة الصــحة العالمية /اليونيســيف ،بالقيادة باعتبارها عنص ـ اًر أســاســياً
لتحس ـ ــين خدمات المياه واﻹصـ ـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـ ـ ــحية ٤.وفي إثيوبيا سـ ـ ــاعد على تحفيز
العمل الدور القيادي الذي اض ــطلع به نائب رئيس الوزراء في برنامج "مس ــتشـ ــفيات نظيفة ومأمونة" .وتحقق إس ــهام
كبير بفضــل إش ـراك قادة المرافق ،وتوعية جميع الموظفين بأهمية خدمات المياه واﻹصــحاح والنظافة العامة وأهمية
النظـافـة ،وتمكين عمـال النظـافـة .وفي جمهوريـة الكونغو الـديمقراطيـة وهـايتي ،لوحظـت زيـادة في معـدﻻت اﻻنتفــاع
بالبرامج المعنية بخدمات المياه واﻹص ـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الص ـ ــحية ،وفي الشـ ـ ــعور بملكية هذه
عدد من
البرامج ،فور تدريب قادة الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية على كيفية إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهام هذه الخدمات في جودة الرعاية .ويوجد ٌ
اﻷمثلة اﻷخرى المأخوذة من بلدان مثل كمبوديا وغانا والهند وطاجيكس ـ ـ ـ ــتان وجمهورية تنزانيا المتحدة ،حيث دفعت
جهود تحسين جودة الرعاية المبذولة من القادة وعلى مستوى النظام العمل واﻻستثمار في خدمات المياه واﻹصحاح
والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية.
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 ٣المياه واﻹصـ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـ ــحية :الوضـ ــع في البلدان المنخفضـ ــة الدخل وتلك المتوسـ ــطة
المضي قُ ُدماً .جنيف :منظمة الصحة العالمية /اليونيسيف؛ ٢٠١٥
الدخلُ ،
وسُبل ُ
)  ،https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-care-facilities/en/ت ـ ـ ــم اﻻط ـ ـ ــﻼع
في  ١٢آذار /مارس .(٢٠١٩
 ٤اﻷداة المعنية بالمياه واﻹص ـ ــحاح لتحس ـ ــين المرافق الص ـ ــحية .جنيف :منظمة الص ـ ــحة العالمية /اليونيس ـ ــيف؛ ٢٠١٨
)،https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
تم اﻻطﻼع في  ١٢آذار /مارس .(٢٠١٩
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أنشطة المنظمة
 -١٧واظبت المنظمة واليونيس ـ ـ ــيف على تنس ـ ـ ــيق عدد من اﻷنش ـ ـ ــطة الرامية إلى تسـ ـ ـ ـريع وتيرة الدعوة والرصـ ـ ـ ــد
والمعايير الوطنية والتنفيذ المشترك في مجال المياه واﻹصحاح والنظافة العامة ومجال الصحة .وو ِ
ضعت مؤشرات
ُ
مواءمة على الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العالمي ،مما أدى إلى توافر قدر أكبر بكثير من البيانات القطرية الدقيقة والقابلة للمقارنة،
اﻷمر الذي ترتب عليه في الوقت الراهن تيسير إمكانية وضع الغايات الخاصة بهذه المسألة وقياسها.
 -١٨وعن طريق اتباع نهج منسـ ـ ــق على مسـ ـ ــتوى المقر الرئيسـ ـ ــي وعلى الصـ ـ ــعيدين اﻹقليمي والقطري ،تعكف
المنظمــة على تقــديم الــدعم التقني والمــالي ﻷكثر من  ٢٠بلــداً من أجــل توطيــد القيــادة والتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بين القطــاعــات
وتعزيزهما .وتعكف المنظمة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً على دعم و ازرات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة في بلدان مثل كمبوديا وليبيريا وجمهورية تنزانيا
المتحدة وزامبيا ،من أجل وضع وتنفيذ معايير المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية ومعايير
محددة بشأن نفايات الرعاية الصحية .ويتحقق تنفيذ هذه المعايير عن طريق تقديم التدريب وتوفير الدعم في مجال
التوجيه المتواصــل بشــأن اﻹجراءات الخاصــة باﻷداة المعنية بالمياه واﻹص ــحاح لتحســين المرافق الصــحية المذكورة
المقَ ﱠدم من خﻼل
أعﻼه .وقد اسـ ــتفاد ٌ
عدد أكبر من البلدان من الدعم التقني المس ــتند إلى معايير المنظمة وأدواتها ،و ُ
الشركاء.
 -١٩وقد س ـ ـ ـ ـ ـ ــمح التعاون القوي فيما بين اﻹدارات بجعل معايير المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في م رافق
الرعــايــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة جزءاً ﻻ يتج أز من المبــادرات العــالميــة للمنظمــة في مجــاﻻت الوقــايــة من العــدوى ومكــافحتهــا،
واﻻس ـ ـ ــتراتيجيات والسـ ـ ــياس ـ ـ ــات الوطنية المعنية بالجودة ،وص ـ ـ ــحة اﻷم والمولود والطفل ،وظاهرة مقاومة مض ـ ـ ــادات
الميكروبات ،والطوارئ .ويجري إرسـ ـ ــال بعثات قطرية مش ـ ـ ــتركة إلى عدة بلدان واﻻضـ ـ ــطﻼع بجهود التنفيذ في تلك
البلدان.
 -٢٠وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك المكاتب اﻹقليمية في تنفيذ عدد من الجهود اﻹقليمية المهمة .وقد اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ك ٌل من المكتب
اﻹقليمي لشـ ــرق المتوس ـ ــط والمكتب اﻹقليمي لغرب المحيط الهادئ في وض ـ ــع اسـ ــتراتيجيات إقليمية أص ـ ــبحت جزءاً
ﻻ يتج أز من الجهود المبذولة في مجال الرعاية الصـحية الشـاملة وتضـع في اﻻعتبار الطوارئ والقدرة على الصــمود
في مواجهة تغيﱠر المناخ .وفي المكتب اﻹقليمي ﻷفريقيا والمكتب اﻹقليمي لجنوب شـ ـ ـ ـ ــرق آسـ ـ ـ ـ ــيا ،حيث تمثل جودة
الرعاية أولويةً لدى معظم البلدان ،يجري دمج الجهود الرامية إلى توطيد خدمات المياه واﻹصـ ـ ــحاح والنظافة العامة
في مرافق الرعاية الص ــحية في مجموعات التدريب والتوجيه والتنفيذ ذات الص ــلة .وقاد المكتب اﻹقليمي لﻸمريكتين
والمكتب اﻹقليمي ﻷوروبا جهوداً ﻹجراء مس ـ ــوح وطنية وتنظيم منتديات لمناقش ـ ــة النتائج واﻹجراءات ذات اﻷولوية.
وانخرط عدد من المكاتب اﻹقليمية التابعة للمنظمة ،ومن بينها المكاتب اﻹقليمية ﻷفريقيا وأوروبا وغرب المحيط
الهادئ ،في إجراء تحليﻼت "متعمقة" لبحث الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼت التي تربط المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة العامة في م رافق
الرعاية الصحية ،والرعاية الصحية الشاملة الجيدة ،وفرص مواصلة إدماج الجهود المعنية بتلك الخدمات في مجال
الصـ ـ ــحة ودعم هذه الجهود .وأخي اًر ،في المكتب اﻹقليمي ﻷوروبا فإن الصـ ـ ــكوك المتعددة اﻷطراف ،مثل بروتوكول
المياه والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة الملحق باتفاقية عام  ١٩٩٢لحماية المياه واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات
الدوليةٕ ،واعﻼن أوســترافا الصــادر عن اﻻجتماع الوزاري الســادس بشــأن البيئة والصــحة ،تولي التأكيد الﻼزم لمســألة
المياه واﻹصــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــحية وتشــجع الدول اﻷعضــاء اﻷوروبية على وضــع غايات
وتتبعها بش ــأن المياه واﻹص ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الص ــحية وعلى العمل من أجل تحقيق التحســين
التدريجي.

المضي قُ ُدماً
ُ
سُبل ُ

 -٢١وض ـ ـ ـ ـ ــعت المنظمة واليونيس ـ ـ ـ ـ ــيف ،بالتعاون مع أكثر من  ٣٠شـ ـ ـ ـ ـ ـريكاً وجميع اﻷقاليم ،خطة عمل عالمية
وتصــميماً بشــأن خدمات المياه واﻹصــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــحية ،وذلك اســتجابةً لدعوة العمل
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التي أطلقها اﻷمين العام ١،من أجل تعزيز رؤية يتوافر بمقتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاها لدى كل مرفق من مرافق الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
خدمات وممارسات فعالة للمياه واﻹصحاح والنظافة العامة تُ َمكن من تقديم الخدمات الصحية اﻷسا سية الجيدة لكل
المحرز ،وسيتم التحقق منها عن طريق رصد
شخص في كل مكان .واقتُرحت غايات ومقاييس عالمية بشأن التقدم ُ
الهدف ) ٣الصـ ـ ـ ــحة( والهدف ) ٦خدمات المياه واﻹصـ ـ ـ ــحاح المأمونة( من أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة .وعلى وجه
التحديد ،تدعو الغايات العالمية إلى توافر الخدمات اﻷسـاسـية للمياه واﻹصـحاح والنظافة العامة في  ٪٥٠على أقل
تقدير من مجموع مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفي كل إقليم بحلول عام  ،٢٠٢٢وفي  ٪٨٠من هذه
المرافق بحلول عام  ،٢٠٢٥و ٪١٠٠منها بحلول عام  .٢٠٣٠وينبغي أن تركز التحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينات المعنية على أوجه
التفاوت عبر المناطق الجغرافية )الريفية والحضـ ـرية( وفيما بين مرافق الرعاية اﻷولية والثانوية والثالثية .وباﻹض ــافة
لذلك ،تُ َشجع البلدان على وضع غايات وطنية ٕواعداد خطط محددة التكاليف لبلوغ هذه الغايات تدريجياً .وعند بلوغ
الغايات المتعلقة بالخدمات اﻷس ــاس ــية الش ــاملة ،تص ــبح البلدان في مواجهة ٍ
تحد بش ــأن تحديد مس ــتويات أكثر تقدمًا
للخدمة وتحقيق هذه المستويات ،أخذاً في اﻻعتبار القضايا المحددة المتعلقة بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات،
والمناخ ،والوقاية من العدوى ومكافحتها.
 -٢٢وسـ ـ ـ ــوف يقدم برنامج الرصـ ـ ـ ــد المشـ ـ ـ ــترك بين المنظمة واليونيسـ ـ ـ ــيف ﻹمدادات المياه وخدمات اﻹصـ ـ ـ ــحاح
والنظــافــة العــامــة تقــارير منتظمــة عن التقــدم المحرز ،على أن يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر التقرير المرجعي العــالمي اﻷول في أوائــل
عام  ٢٠١٩في الوقت المناسـ ــب لتوجيه المناقش ــات التي س ــتعقدها جمعية الص ــحة العالمية في نفس العام .ويجري
إنشاء فريق استشاري لتقديم اﻻتجاهات اﻻستراتيجية واﻻستعراضات للمنظمة واليونيسيف والشركاء الملتزمين بخطة
العمل العالمية بشأن خدمات المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية .وسوف ُي َخ صص فريق
خبراء تابع للجنة اﻷمم المتحدة المعنية بالموارد المائية كي يعمل بشـ ـ ـ ــأن هذه القضـ ـ ـ ــية ،وســ ـ ــيقدم هذا الفريق الدعم
التقني والدعم المتعلق بالتنفيذ .وســتركز اﻹجراءات المعنية على المجاﻻت المواضــيعية الخمســة التالية :الممارســات
الجيدة في القيادة وتصـ ـ ـريف الش ـ ــؤون؛ وتحس ـ ــين الرصـ ـ ــد والمس ـ ــاءلة؛ وتقديم المس ـ ــاعدة والتدريب التقنيين؛ وتمكين
المجتمع المدني والمجتمع المحلي والقوى العاملة؛ والعمل بشـ ـ ــأن البيﱢنات .وتجري حاليًا مش ـ ـ ــاورات داخلية وخارجية
لضـ ـ ـ ــمان اﻻنتفاع الواسـ ـ ـ ــع باﻻسـ ـ ـ ــتجابة العالمية والمجموعات الوطنية والغايات المحددة بشـ ـ ـ ــأن المياه واﻹصـ ـ ـ ــحاح
والنظافة العامة في مرافق الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية ،وض ـ ـ ـ ــمان ملكيتها .وأخي اًر ،تُخطط حملة عالمية ش ـ ـ ـ ــاملةً ﻷص ـ ـ ـ ــحاب
مصــلحة متعددين لدعم البلدان في إجراء التقييمات الوطنية ،ووضــع المعايير وتنفيذها ،وتدبير التمويل الضــروري،
وتسـ ـريع وتيرة العمل المثمر .ويتمثل الهدف من ذلك في أن تثبت و ازرات الصـ ــحة قدرتها على اﻻض ــطﻼع بالقيادة
والملكية وعلى التنسيق مع الوزارات ذات الصلة المعنية بالمياه واﻹصحاح والبنية التحتية لضمان واستدامة خدمات
المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في جميع مرافق الرعاية الصحية.

اﻹجراء المطلوب من جمعية الصحة
 -٢٣جمعية الصحة مدعوة إلى اﻹحاطة علماً بهذا التقرير ٕوالى اعتماد مشروع القرار الذي أوصى به المجلس
التنفيذي في القرار م ت١٤٤ق.٥
=

=
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