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التقرير الخامس للجنة "أ"
)مسودة(
ّ
ﻋﻘدت اللجنة "أ" جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتها العاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﻓﻲ  ٢٥أيار /مايو  ٢٠١٩برئاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدكتور سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلفيا باوﻻ ﻓالنتيم
َ
لوتوكوتا )أنغوﻻ( ،والدكتور ياسوهيرو سوزوكﻲ )اليابان(.
المرﻓﻘين المتعلﻘين بالبندين
وتَ ّ
ﻘرر أن تُوص ـ ـ ـﻲ جمعية الصـ ـ ــحة العالمية الثانية والسـ ـ ــبعين باﻋتماد الﻘرارين ُ
التاليين من جدول اﻷﻋمال:
 -١٢المسائل التﻘنية اﻷخرى
٥-١٢

سﻼمة المرضى
قرار واحد بصيغته المعدلة ،بعنوان:
 العمل العالمﻲ بشأن سﻼمة المرضىقرار واحد:
 -المياه واﻹصحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية
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البند  ٥-١٢من جدول اﻷعمال

العمل العالمي بشأن سﻼمة المرضى
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر ﻓﻲ التﻘرير المعد من المدير العام ﻋن العمل العالمﻲ بشأن سﻼمة المرضى١،
ّ

حث الدول اﻷﻋض ـ ـ ــاء ﻋلى "إيﻼء أقص ـ ـ ــى اهتمام ممكن
إذ تذكر بالﻘرار ج ص ع (٢٠٠٢) ١٨-٥٥الذي ّ
لمشـ ــكلة سـ ــﻼمة المرضـ ــى ٕواقامة وتعزيز النظم التﻲ تسـ ــتند إلى العلم ،والﻼزمة لتحسـ ــين سـ ــﻼمة المرضـ ــى ونوﻋية
الرﻋاية الصـ ــحية"؛ وتسـ ـلّم بأن ســـﻼمة المرضـ ــى تمثل ﻋنصـ ـ اًر حاسـ ــماً من ﻋناص ــر توﻓير الرﻋاية الص ــحية الجيدة
وترســﻲ اﻷســاس الﻼزم لتوﻓيرها؛ وترحب بإدراج الحاجة إلى صــون ســﻼمة المرضــى ﻓﻲ برنامج العمل العام الثالث
ﻋشر للفترة ٢٠٢٣-٢٠١٩؛
ٕواذ تسـ ـ ــلم بتع ّذر ضـ ـ ــمان سـ ـ ــﻼمة المرض ـ ـ ــى من دون إتاحة َبنى تحتية وتكنولوجيات وأجهزة طبية مأمونة
واس ـ ـ ـ ــتخدامها المأمون من جانب المرض ـ ـ ـ ــى الذين يلزم إطﻼﻋهم ﻋليها جيداً ،ومن دون توﻓير قوى ﻋاملة ص ـ ـ ـ ــحية
مؤهلة وملتزمة ﻓﻲ بيئة مواتية ومأمونة؛
ٕواذ تحيط ﻋلماً بأن سﻼمة المرضى تعتمد ﻋلى اﻷنشطة التعليمية والتدريبية الجيدة واﻷساسية والمتواصلة
ﻷصحاب المهن الصحية لضمان تمتعهم بالمهارات والكفاءات المهنية الكاﻓية ﻓﻲ إطار أدوارهم ووظائفهم المعنية؛
ٕواذ تسـ ـ ـ ـلّم بأن إتاحة اﻷدوية المأمونة والناجعة والجيدة والميس ـ ـ ــورة التكلفة وغيرها من السـ ـ ـ ــلع اﻷسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـية
ٕواﻋطاءها واستخدامها ﻋلى النحو الصحيح أمور تسهم أيضاً ﻓﻲ سﻼمة المرضى؛
ٕواذ تحيط ﻋلماً كذلك بأهمية النظاﻓة لض ـ ـ ـ ـ ــمان ســ ـ ـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ـ ـ ـ ــى والوقاية من حاﻻت العدوى المرتبطة
بالرﻋاية الصحية والحد من مﻘاومة مضادات الميكروبات؛
ٕواذ تحيط ﻋلماً بأن ضمان سﻼمة المرضى ُي َع ﱡد أولوية رئيسية ﻓﻲ توﻓير خدمات صحية جيدة ،وتأخذ ﻓﻲ
اﻻﻋتبار ضرورة حصول جميع اﻷﻓراد ﻋلى خدمات صحية مأمونة بصرف النظر ﻋن مكان توﻓيرها؛
ٕواذ تعيد تأكيد مبدأ "ﻋدم اﻹض ـ ـرار ﻓﻲ المﻘام اﻷول" وتسـ ــلم بالفوائد التﻲ سـ ــتحﻘﱠق وضـ ــرورة تعزيز سـ ــﻼمة
المرضـ ــى وتحسـ ــينها ﻋلى نطاق النظم الصـ ــحية ﻋلى جميع المسـ ــتويات والﻘطاﻋات والسـ ــياقات المتصـ ــلة بالصـ ــحة
البدنية والنفســية ،وخصــوصـاً ﻋلى مســتوى الرﻋاية الصــحية اﻷولية ،بما يشــمل أيضـاً ﻋلى ســبيل المثال الرﻋاية ﻓﻲ
حاﻻت الطوارئ والرﻋاية المجتمعية والتأهيل والرﻋاية المتنﻘلة؛
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ٕواذ تســلم بأن ســﻼمة المرضــى إبان توﻓير خدمات صــحية مأمونة وﻋالية الجودة هﻲ شــرط أســاســﻲ لتعزيز
الفعالة ﻓﻲ إطار الهدف  ٣من أهداف
نظم الرﻋاية الصحية ٕواحراز التﻘ ﱡدم من أجل تحﻘيق التغطية الصحية الشاملة ّ
التنمية المستدامة )ضمان تمتّع الجميع بأنماط ﻋيش صحية وبالرﻓاهية ﻓﻲ جميع اﻷﻋمار(؛
ونهج مرّكز ﻋلى المرض ــى وتحس ــين س ــﻼمة المرض ــى وض ــمانها أمور
تﻘر بأن إرس ــاء ثﻘاﻓة الس ــﻼمة َ
ٕواذ ّ
تتطلب بناء الﻘدرات وقيادة متينة واﻋتماد نهُج بنيوية ومنهجية وتوﻓير ما يكفﻲ من الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية وغيرها من
وتبادل أﻓضــل الممارســات والتعلم المتبا َدل والثﻘة والمســاءلة ،مما يمكن توطيده ،حســب
الموارد ٕواتاحة بيانات وثيﻘة
ُ
اﻻقتضاء ،ﻋن طريق التعاون والتآزر الدوليين؛
ٕواذ تسـ ـ ـ ــلم بأن تحسـ ـ ـ ــين سـ ـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ـ ــى وضـ ـ ـ ــمانها أمران يطرحان تحدياً متنامياً ﻋلى توﻓير الخدمات
الصـ ـ ــحية ﻋلى الصـ ـ ــعيد العالمﻲ وأن الرﻋاية الصـ ـ ــحية غير المأمونة تسـ ـ ــبب قد اًر ﻻ ُيسـ ـ ــتهان به ويمكن تفاديه من
اﻷض ـرار التﻲ تلحق بالمرضــى واﻵﻻم التﻲ يعانﻲ منها اﻹنســان وتضــغط ضــغطاً شــديداً ﻋلى الموارد المالية للنظم
الصحية وتؤدي إلى ﻓﻘدان الثﻘة بالنظم الصحية؛
ٕواذ يســاورها الﻘلق ﻷن ﻋبء اﻹصــابات واﻷضـرار اﻷخرى التﻲ تلحق بالمرضــى بســبب أحداث ضــارة هو
البينات المتواﻓ رة
المحتملة للوﻓاة واﻹﻋاقة ﻓﻲ العالم مﻘارنة بالسل والمﻼريا ،وﻷن ّ
وا حد من اﻷسباب العشرة الرئيسية ُ
توحﻲ بأن معظم هذا العبء ُيلﻘى ﻋلى كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التﻲ تشهد وقوع  ١٣٤مليون
حادث ضـ ـ ــار مرتبط بالرﻋاية الصـ ـ ــحية سـ ـ ــنوياً ﻓﻲ المسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات نتيجة للرﻋاية غير المأمونة مما يسـ ـ ــهم ﻓﻲ وﻓاة
 ٢,٦مليون شخص؛
ٕواذ تس ـ ـ ــلم بأن معظم اﻷحداث الض ـ ـ ــارة يمكن تفاديها ﻋن طريق اس ـ ـ ــتراتيجيات ﻓعالة للوقاية منها وتخفيف
س ـ ـ ـنة ونظم البيانات وﻋمليات الرﻋاية المعاد تصـ ـ ــميمها
وطأتها تشـ ـ ــمل ،حســ ــب مﻘتضــ ــى الحال ،السـ ـ ــياسـ ـ ــات المح ّ
)بما ﻓﻲ ذلك التصـ ــدي للعوامل البش ـ ـرية ،وﻻسـ ــيما التدريب( ونظاﻓة البيئة والبنى التحتية وتحسـ ــين الثﻘاﻓة التنظيمية
المتّبعة والنظم التنظيمية الداﻋمة والفعالة واس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات اﻻتص ـ ـ ـ ـ ــاﻻت
ﻹض ـ ـ ـ ـ ــفاء طابع الجودة ﻋلى الممارس ـ ـ ـ ـ ــات ُ
المحسنة ،وأن الحلول قد تكون ﻓﻲ الغالب بسيطة ورخيصة ﻋلماً بأن قيمة الوقاية تفوق تكاليف الرﻋاية؛
ّ
ٕواذ تعترف بنجاح الحكومات ﻓﻲ ﻋدة دول أﻋضاء وﻋملها الرائد وتفانيها ﻓﻲ وضع استراتيجيات وسياسات
ترمﻲ إلى دﻋم س ـ ــﻼمة المرض ـ ــى وتحس ـ ــينها وﻓﻲ تنفيذ برامج ومبادرات وتدخﻼت خاصـ ــة بالس ـ ــﻼمة والجودة؛ مثل
ترتيبات التأمين وأمناء المظالم المعنيين بالمرض ــى س ــعياً إلى إرس ــاء ثﻘاﻓة بشــأن س ــﻼمة المرض ــى ﻓﻲ جميع أنحاء
النظام الص ـ ـ ـ ــحﻲ ،ونظم اﻹخطار الش ـ ـ ـ ــفاﻓة التﻲ تس ـ ـ ـ ــمح باس ـ ـ ـ ــتخﻼص الدروس من اﻷخطاء المرتكبة والتعامل مع
اﻷحداث الضارة وﻋواقبها دون التﻘصير واللوم؛ ونهج مركز ﻋلى المرضى لضمان سﻼمة المرضى؛
ٕواذ يس ــاورها الﻘلق إزاء ﻋدم إحراز التﻘدم بص ــفة ﻋامة ﻓﻲ تحس ــين مأمونية الرﻋاية الص ــحية وﻷن الوض ــع
العام ﻋلى مدى الس ــبع ﻋشـ ـرة س ــنة الماض ــية يش ــير إلى إمكانية التحس ــين الملحوظ ﻋلى الرغم من الجهود العالمية
المبذولة للحد من اﻷذى الذي يص ـ ــيب المرض ـ ــى ،وﻷن تدابير الس ـ ــﻼمة ،حتى تلك التﻲ ُنفذت ﻓﻲ س ـ ــياقات مرتفعة
الــدخــل ،أحــدثــت أث اًر محــدوداً أو متبــاين ـاً ولم ُيكيﱠف معظمهــا ﻋلى النحو الــذي يكفــل تطبيﻘهــا بنجــاح ﻓﻲ البلــدان
المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل؛
ٕواذ تســلم بأهمية الﻘياس الوثيق لســﻼمة المرضــى للنهوض بالنظم الص ــحية اﻷقدر ﻋلى الصــمود ،والعمل
الوقائﻲ اﻷﻓض ـ ـ ــل واﻷكثر تركي اًز الرامﻲ إلى تعزيز الســ ـ ــﻼمة والوقاية من المخاطر والتوﻋية ،والتبليغ الشـ ـ ـ ــفاف ﻋن
اﻷحداث ،ونظم تحليل البيانات والتعلم ،ﻋلى جميع المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات ،إلى جانب التعليم والتدريب وتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تنمية
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الكفـاءات المهنيـة لتكوين قوى ﻋاملـة ﻓﻲ مجـال الرﻋاية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة تكون ملتزمة ومتمتعـة بالكفـاءات وحس ال أرﻓـة
وﻋاملة ﻓﻲ بيئة داﻋمة لجعل الرﻋاية الصــحية مأمونة والحفاظ ﻋليها؛ وأهمية إش ـراك المرضــى وأســرهم ﻓﻲ تحســين
مأمونية الرﻋاية وتمكينهم من ذلك تحسيناً للحصائل الصحية؛
ٕواذ تسـ ـ ــلم أيض ـ ـ ـاً بأن تحسـ ـ ــين سـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ــى وضـ ـ ــمانها أمران يدﻋوان إلى سـ ـ ــد الثغرات ﻓﻲ المعارف
والسياسات والتصميم وتﻘديم الرﻋاية والتواصل ﻋلى جميع المستويات،
تؤيد إقامة يوم ﻋالمﻲ بشأن سﻼمة المرضى ُيحتفى به سنوياً ﻓﻲ  ١٧أيلول /سبتمبر من أجل زيادة وﻋﻲ
-١
الجمهور ٕواشـ ـ ـ ـراكهم وتعزيز التفاهم ﻋلى الصـ ـ ــعيد العالمﻲ والعمل صـ ـ ــوب تحﻘيق التض ـ ـ ــامن العالمﻲ واتّخاذ الدول
تعزز سﻼمة المرضى؛
اﻷﻋضاء ﻹجراءات ّ
-٢

تحث الدول اﻷﻋضاء ١ﻋلى الﻘيام بما يلﻲ:
ّ
اﻻﻋتراف بســﻼمة المرضــى باﻋتبارها أولوية صــحية ﻓﻲ ســياســات قطاع الصــحة وبرامجه وجعلها
)(١
ﻋنص اًر أساسياً لتعزيز نظم الرﻋاية الصحية بهدف تحﻘيق التغطية الصحية الشاملة؛
تﻘييم مشـ ـ ـ ــكلة سـ ـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ـ ــى ،بما ﻓيها المخاطر واﻷخطاء واﻷحداث الض ـ ـ ـ ــارة واﻷذى الذي
)(٢
يص ـ ــيب المرض ـ ــى ،وقياس ـ ــها من حيث طبيعتها وحجمها ﻋلى جميع مس ـ ــتويات تﻘديم الخدمات الص ـ ــحية،
بما ﻓﻲ ذلك ﻋن طريق نظم التبليغ والتعلم والتعليق التﻲ تدمج وجهات نظر المرض ـ ـ ـ ـ ــى وأس ـ ـ ـ ـ ــرهم؛ واتخاذ
إجراءات وقائية وتنفيذ تدابير منهجية للحد من المخاطر التﻲ يتعرض لها جميع اﻷﻓراد؛
إﻋداد ســياســات وتشـريعات واســتراتيجيات ٕوارشــادات وأدوات وطنية وتنفيذها ونشــر الموارد الكاﻓية
)(٣
بغية تعزيز مأمونية جميع الخدمات الصحية حسب مﻘتضى الحال؛
العمــل بــالتعــاون مع الــدول اﻷﻋضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اﻷخرى ومنظمــات المجتمع المــدنﻲ والمنظمــات المعنيــة
)(٤
بالمرض ـ ــى والمنظمات المهنية والمؤسـ ـ ـس ـ ــات اﻷكاديمية ومؤسـ ـ ـس ـ ــات البحث ودوائر الص ـ ــناﻋة وغيرها من
الجهات صــاحبة المصــلحة المعنية من أجل تعزيز ســﻼمة المرضــى ومنحها اﻷولوية وترســيخها ﻓﻲ جميع
السياسات واﻻستراتيجيات الصحية؛
تبادل أﻓضل الممارسات ونشرها وتشجيع التعلم ﻋلى أساس متبادل للحد من اﻷذى الذي يصيب
)(٥
المرضى ﻋبر التعاون اﻹقليمﻲ والدولﻲ؛
إدماج اﻻسـ ــتراتيجيات المتعلﻘة بسـ ــﻼمة المرض ـ ــى وتنفيذها ﻓﻲ جميع البرامج الس ـ ـريرية ومجاﻻت
)(٦
المخاطر ،حسب اﻻقتضاء ،للوقاية من اﻷضرار التﻲ تلحق بالمرضى ويمكن تفاديها وتتصل باﻹج راءات
والمنتجات واﻷجهزة الخاصـ ــة بالرﻋاية الصـ ــحية مثل مأمونية اﻷدوية والسـ ــﻼمة الجراحية ومكاﻓحة حاﻻت
العــدوى والتــدبير العﻼجﻲ لﻺنتــان ومــأمونيــة التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص ونظــاﻓــة البيئــة والبنى التحتيــة ومــأمونيــة الحﻘن
ومأمونية العﻼج باﻹشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعاع ،ﻓض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼً ﻋن التﻘليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة ﻋن ﻋدم الدقة أو
التأخير ﻓﻲ التشخيص والعﻼجٕ ،وايﻼء ﻋناية خاصة للفئات المعرضة للخطر؛

 ١وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمﻲ.
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ج) ٧٨/٧٢مسودة(

)A72/78 (Draft

تعزيز ثﻘاﻓة السـﻼمة ﻋن طريق توﻓير التدريب اﻷسـاسـﻲ لجميع المهنيين الصـحيينٕ ،وايجاد ثﻘاﻓة
)(٧
أخرى بش ـ ــأن اﻹبﻼغ ﻋن اﻷحداث المتعلﻘة بس ـ ــﻼمة المرض ـ ــى من دون إلﻘاء الﻼئمة ﻋلى أحد من خﻼل
اﻻســتعانة بنظم مفتوحة وشــفاﻓة تحدد العوامل المسـ ّـببة للضــرر والمؤدية إليه وتســتخلص العبر من د ارســة
تلك العوامل وتتناول العوامل البشـ ـ ـرية وتبنﻲ الﻘدرات ﻓﻲ مجالﻲ الﻘيادة واﻹدارة وتتولى تش ـ ــكيل ﻓرق كفوءة
التخصصات من المهنيين الصحيين رﻓعاً لمستوى الوﻋﻲ وزيادةً لتولﻲ اﻷمور وتحسيناً للحصائل
ومتعددة
ّ
ّ
المحﻘّﻘة بالنســبة إلى المرضــى وتﻘليﻼً للتكاليف المتكبدة ﻋن اﻷحداث الضــارة ﻋلى جميع مســتويات النظم
الصحية؛
متعددة
)(٨
بناء قدرات الموارد البشـ ـ ـ ـرية المس ـ ـ ــتدامة من خﻼل اﻻض ـ ـ ــطﻼع بأنش ـ ـ ــطة تثﻘيف وتدريب ّ
ص ـصــات المهنية وقائمة ﻋلى الكفاءة ومبنية ﻋلى المناهج الصــادرة ﻋن
التخ
بين
ـتركة
ـ
ش
وم
ـات
ـ
ص
ـ
ص
التخ
ّ
ّ
متعدد
نهج
باع
ﻻت
ز
ا
ي
ز
تع
المهنية
الناحية
من
ها
تطوير
ـلة
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ص
ا
و
وم
ـى
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ض
المر
ـﻼمة
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س
ـأن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ش
ب
المنظمة
ً
ّ
ّ
التخصصات ٕوايجاد بيئة ﻋمل مواتية تحﻘّق الحد اﻷمثل من ﻋملية إيتاء الخدمات الصحية المأمونة؛
ّ
تشـ ـ ـ ـ ــجيع البحوث ،بما ﻓيها البحوث اﻻنتﻘالية ،دﻋماً لتﻘديم خدمات رﻋاية صـ ـ ـ ـ ــحية أكثر مأمونية
)(٩
وأطول أجﻼً؛
) (١٠تعزيز اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من التكنولوجيات الحديثة ،ومنها التكنولوجيات الرقمية ﻓﻲ مجال الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة،
صـ ـ ـ ـ ـ ـد
بوس ـ ـ ـ ـ ــائل منها إنش ـ ـ ـ ـ ــاء نظم المعلومات الصـ ـ ـ ـ ــحية وتعزيزها ودﻋم ﻋملية جمع البيانات ﻷغراض تر ّ
المخاطر واﻷحداث الضـــارة وغيرها من المؤش ـ ـرات الدالة ﻋلى إلحاق الضـــرر واﻹبﻼغ ﻋنها ﻋلى مختلف
مسـتويات الخدمات الصـحية والرﻋاية اﻻجتماﻋية المتصـلة بالصـحة ،والعمل ﻓﻲ الوقت نفسـه ﻋلى ضـمان
حماية البيانات الشخصية ،ودﻋم اﻻستفادة من الحلول الرقمية لتﻘديم خدمات رﻋاية صحية أكثر مأمونية؛
) (١١النظر ﻓﻲ اس ــتعمال الطب التﻘليدي والتكميلﻲ ،حسـ ــب اﻻقتضـ ــاء ،ﻓﻲ مجال تﻘديم خدمات رﻋاية
صحية أكثر مأمونية؛
) (١٢تنفيذ نظم معنية بإشـ ـ ـراك أس ـ ــر المرض ـ ــى والمجتمعات المحلية وتمكينهم ﻓﻲ مجال تﻘديم خدمات
رﻋاية ص ــحية أكثر مأمونية )وخص ــوصـ ـاً منهم المتأثرون بأحداث ض ــارة( ،وبوس ــائل منها التﻘدم بمبادرات
ٕوانش ـ ــاء ش ـ ــبكات ٕواقامة رابطات معنية ببناء الﻘدرات ،والعمل معهم ومع ﻓئات المجتمع المدنﻲ واﻻس ـ ــتفادة
إيجابياً من خبراتهم بشــأن الرﻋاية المأمونة وغير المأمونة ﻷجل وضــع اســتراتيجيات بشــأن مأمونية الرﻋاية
وتﻘليل اﻷضـ ـ ـرار الناجمة ﻋنها إلى أدنى حد ،ﻓضـ ـ ـﻼً ﻋن وضـ ــع آليات وبرامج معنية بالتعويض ـ ــات ،وبما
يشمل جميع النواحﻲ المتعلﻘة بتﻘديم خدمات الرﻋاية الصحية ،حسب اﻻقتضاء؛
) (١٣تخصــيص يوم ﻋالمﻲ بشــأن ســﻼمة المرضــى ُيحتفى به ســنوياً ﻓﻲ  ١٧أيلول /ســبتمبر من أجل
تعزيز جميع جوانب س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼمة المرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،بما ﻓﻲ ذلك التﻘدم المحرز نحو بلوغ المعالم الوطنية ،وذلك
بالتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة؛
) (١٤د ارسـ ـ ــة موضـ ـ ــوع المشـ ـ ــاركة ﻓﻲ مؤتمرات الﻘمة الو ازرية العالمية المعﻘودة سـ ـ ــنوياً بشـ ـ ــأن سـ ـ ــﻼمة
المرضى؛
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ج) ٧٨/٧٢مسودة(

)A72/78 (Draft

تدعو المنظمات الدولية والجهات اﻷخرى المعنية صــاحبة المصــلحة إلى التعاون مع الدول اﻷﻋضــاء ﻓﻲ
-٣
ميدان تعزيز المبادرات المتعلﻘة بسـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ــى ودﻋمها ،بوسـ ـ ــائل منها تخصـ ـ ــيص يوم ﻋالمﻲ بشـ ـ ــأن سـ ـ ــﻼمة
المرضى ُيحتفى به سنوياً؛
-٤

تطلب من المدير العام ما يلﻲ:
أن يشـ ّـدد ﻋلى س ـﻼمة المرضــى بوصــفها أولوية اســتراتيجية رئيســية ﻓﻲ ﻋمل المنظمة ﻋبر جميع
)(١
نواحﻲ برنامج ﻋمل التغطية الصحية الشاملة؛
أن يضـ ــع إرشـ ــادات معيارية بشـ ــأن الحد اﻷدنى من المعايير والسـ ــياسـ ــات والممارسـ ــات الفضـ ــلى
)(٢
واﻷدوات الﻼزمة لصــون ســﻼمة المرضــى ،وﻻسـ ّـيما ما يتعلق منها بثﻘاﻓة الســﻼمة والعوامل البشـرية والبنية
التحتية الصحية وتصريف الشؤون السريرية ٕوادارة المخاطر؛
يزود الدول اﻷﻋض ـ ـ ـ ـ ــاء بالدﻋم التﻘنﻲ ،وخص ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ـاً منها البلدان المنخفض ـ ـ ـ ـ ــة الدخل وتلك
)(٣
أن ّ
المتوسطة الدخل ،حسب اﻻقتضاء وﻋند اللزوم ،لمساﻋدتها ﻓﻲ بناء قدراتها الوطنية لدى سعيها إلى تﻘدير
مدى صون سﻼمة المرضى وقياسها وتحسينها ،وذلك بالتعاون مع المنظمات المهنية ،حسب اﻻقتضـاء،
ٕوارسـ ــاء ثﻘاﻓة الس ـ ــﻼمة وكذلك الوقاية بفعالية من اﻷض ـ ـرار التﻲ ترتبط بالرﻋاية الصـ ــحية وتش ـ ــمل حاﻻت
العدوى ،ﻋن طريق بناء الﻘدرات ﻓﻲ مجالﻲ الﻘيادة واﻹدارة ،واﻻستعانة بنظم مفتوحة وشفاﻓة تحدد العوامل
المسببة للضرر وتستخلص العبر من دراسة تلك العوامل؛
ّ
ص ـ ـد سـ ــﻼمة
)(٤
بناء ﻋلى طلبها ،ﻓﻲ مجال إنشـ ــاء نظم معنية بتر ّ
يزود الدول اﻷﻋضـ ــاء بالدﻋمً ،
أن ّ
المرضى و /أو تعزيز تلك النظم؛
يعزز قدرة الشــبكات العالمية المعنية بس ــﻼمة المرضــى ﻋلى تبادل أﻓض ــل الممارســات والتعلّم
)(٥
أن ّ
من تجارب التعاون الدولﻲ وتوثيق ﻋراه ،بوســ ـ ـ ــائل منها اﻻســ ـ ـ ــتفادة من شـ ـ ـ ـ ــبكة ﻋالمية من المدربين ﻋلى
ص ـ ــون س ـ ــﻼمة المرض ـ ــى؛ وأن يعمل مع الدول اﻷﻋض ـ ــاء ومنظمات المجتمع المدنﻲ والمنظمات المعنية
بالمرضى والمنظمات المهنية والمؤسسات اﻷكاديمية ومؤسسات البحث ودوائر الصناﻋة والجهات اﻷخرى
المعنية صاحبة المصلحة ﻋلى إنشاء نظم تﻘدم خدمات رﻋاية صحية أكثر مأمونية؛
بناء ﻋلى الطلب ،بشأن تنمية قدرات الموارد البشرية
)(٦
أن يﻘدم الدﻋم التﻘنﻲ واﻹرشادات المعياريةً ،
صـ ـ ـص ـ ــات المهنية
ﻓﻲ الدول اﻷﻋض ـ ــاء من خﻼل اﻻض ـ ــطﻼع بأنش ـ ــطة تثﻘيف وتدريب مش ـ ــتركة بين التخ ّ
وقائمة ﻋلى الكفاءة ومبنية ﻋلى المناهج الصادرة ﻋن المنظمة بشأن سﻼمة المرضى ،بالتشاور مع الدول
اﻷﻋضـ ــاءٕ ،وانشـ ــاء برامج معنية بتدريب المدربين للتوﻋية والتدريب ﻓﻲ مجال سـ ــﻼمة المرضـ ــى وشـ ــبكات
ﻋالمية ٕواقليمية من المجالس المهنية التعليمية من أجل تعزيز التوﻋية بشأن سﻼمة المرضى؛
أن يضــع بالتشــاور مع الدول اﻷﻋضــاء نظماً معنية بالتبادل العالمﻲ لخبرات التعلم المكتســبة من
)(٧
ونظم
اﻷحداث المتعلﻘة بسﻼمة المرضى ويدير تلك النظم ،وذلك بوسائل منها اﻹبﻼغ المنهجﻲ الموثوقُ ،
تحليل البيانات وبثها؛
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أن يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم "التحديات العالمية المتعلﻘة بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى" ويطلﻘها ويدﻋمها ،وأن يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
)(٨
اﻻس ــتراتيجيات واﻹرش ــادات واﻷدوات وينفذها دﻋماً للدول اﻷﻋض ــاء ﻓﻲ تنفيذ كل "تحد" باس ــتخدام أﻓض ــل
البينات المتاحة؛
ّ
أن يعزز ويــدﻋم تطبيق التكنولوجيــات الرقميــة والبحوث ،بمــا ﻓيهــا البحوث اﻻنتﻘــاليــة من أجــل
)(٩
تحسين سﻼمة المرضى؛
النظم الﻼزمة لدﻋم مش ـ ــاركة المرض ـ ــى
بناء ﻋلى الطلب ،ﻓﻲ إنش ـ ــاء ُ
) (١٠أن يدﻋم الدول اﻷﻋض ـ ــاءً ،
واﻷس ــر والمجتمعات المحلية بنش ــاط ومس ــاهمتهم ﻓﻲ تﻘديم الرﻋاية الص ــحية المأمونة ،وتمكينهم من ذلك،
وﻓﻲ تعزيز الشـ ـ ــبكات المعنية بإشـ ـ ـ ـراك المرضـ ـ ــى والمجتمعات المحلية وﻓئات المجتمع المدنﻲ والمنظمات
المعنية بالمرضى؛
) (١١أن يعمل مع الدول اﻷﻋضاء والمنظمات الدولية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين ﻋلى تعزيز
اليوم العالمﻲ لسﻼمة المرضى؛
) (١٢أن يضـ ـ ــع خطة ﻋمل ﻋالمية بشــ ــأن سـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ــى بالتشــ ــاور مع الدول اﻷﻋضـ ـ ــاء ١وجميع
أص ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ــلحة المعنيين ،بما ﻓﻲ ذلك المنتمون منهم إلى الﻘطاع الخاص ،كﻲ تُعرض ﻋلى جمعية
الصــحة العالمية الرابعة والســبعين ﻓﻲ ﻋام  ٢٠٢١من خﻼل المجلس التنفيذي ﻓﻲ دورته الثامنة واﻷربعين
بعد المائة؛
المحرز ﻓﻲ تنفيذ هذا الﻘرار ،لكﻲ تنظر ﻓيه جمعيات الص ـ ـ ـ ــحة العالمية
) (١٣أن يﻘدم تﻘري اًر ﻋن التﻘدم ُ
الرابعة والسبعون والسادسة والسبعون والثامنة والسبعون.

 ١وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻹقليمﻲ واﻻقتصادي.
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البند  ٥-١٢من جدول اﻷعمال

المياه واﻹصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر ﻓﻲ التﻘرير الخاص بالمياه واﻹصحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية١،

إذ تُ َذ ﱢكر بإﻋﻼن أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ﻋن المؤتمر العالمﻲ المعنﻲ بالرﻋاية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية )أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانا،
 ٢٥و ٢٦تشـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  ،(٢٠١٨والذي يتوخى تعزيز الرﻋاية الص ـ ـ ــحية اﻷولية باﻋتبارها النهج اﻷش ـ ـ ــمل
واﻷﻓضــل من حيث الفعالية والكفاءة لتعزيز صــحة الناس البدنية والنفســية ،ﻓض ـﻼً ﻋن ﻋاﻓيتهم اﻻجتماﻋية ،ويضــع
تصـ ـ ـ ــو اًر بأن الرﻋاية الصـ ـ ـ ــحية اﻷولية تمثل حجر الزاوية ﻓﻲ النظم الصـ ـ ـ ــحية المسـ ـ ـ ــتدامة من أجل تحﻘيق التغطية
الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلﻘة بالصحة؛
ٕواذ تُ َذ ﱢكر أيضاً بالﻘرار ج ص ع (٢٠١١) ٢٤-٦٤بشأن مياه الشرب واﻹصحاح والصحة والذي يؤكد ﻋلى
مبادئ الرﻋاية الصحية اﻷوليـ ــة ﻋلى النحو الموضح ﻓﻲ إﻋﻼن ألمــا -آتـ ــا بشأن الرﻋاية الصحية اﻷولية والﻘ ـ ـ اررات
اﻷخ ـ ــرى التﻲ ُذ ﱢك ــر بها ﻓﻲ ذل ــك اﻹﻋ ــﻼن )ال ـﻘ ـرار ج ص ع ،(١٩٨٢) ١٧-٣٥وال ـﻘ ـرار ج ص ع،(١٩٨٦) ٢٠-٣٩
والﻘـرار ج ص ع ،(١٩٨٩) ٢٥-٤٢والﻘـرار ج ص ع ،(١٩٩١) ٢٨-٤٤والﻘـرار ج ص ع ،(١٩٩٢) ٣١-٤٥والﻘرار
ج ص ع ،(١٩٩٨) ٢٨-٥١والﻘرار ج ص ع ((٢٠١٠) ٢٣-٦٣والﻘرار ج ص ع (٢٠١٧) ٧-٧٠الــذي أكــد ﻋلى
دور تحس ــين مراﻓق مياه الش ــرب واﻹص ــحاح المأمونة ٕوادارة نفايات الرﻋاية الص ــحية وممارس ــات النظاﻓة العامة ﻓﻲ
مجال الرﻋاية الصحية اﻷولية؛
ٕواذ تُ َذ ﱢكر كذلك بﻘرار الجمعية العامة لﻸمم المتحدة  (٢٠١٠) ٢٩٢/٦٤بشــأن حق اﻹنســان ﻓﻲ الحصــول
ﻋلى خدمات المياه واﻹصـ ـ ــحاح ،والﻘرار  ،(٢٠١٧) ١٧٨/٧٢والﻘرار  ٨/٣٩الصـ ـ ــادر ﻋن مجلس حﻘوق اﻹنسـ ـ ــان
التابع لﻸمم المتحدة ) (٢٠١٨المتعلﻘين بحﻘوق اﻹنسان ﻓﻲ الحصول ﻋلى خدمات المياه واﻹصحاح المأمونة؛
ٕواذ تﻼحظ أنه ما لم تتواﻓر خدمات المياه واﻹص ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة الكاﻓية والمأمونة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية
الصحية ،ﻓلن تحﻘق البلدان الغايات الواردة ﻓﻲ الهدف  ) ٣ضمان تمتّع الجميع بأنماط ﻋيش صحية وبالرﻓاهية ﻓﻲ
جميع اﻷﻋمار( والهدف ) ٦ضـ ـ ــمان تواﻓر المياه وخدمات الصـ ـ ــرف الصـ ـ ــحﻲ للجميع ٕوادارتها إدارة مسـ ـ ــتدامة( من
أهداف التنمية المستدامة ،بما ﻓﻲ ذلك الحد من وﻓيات اﻷمهات والمواليد وتحﻘيق التغطية الصحية الشاملة الفعالة،
والواردة أيض ـاً ﻓﻲ اﻷهداف ) ١الﻘضــاء ﻋلى الفﻘر بجميع أشــكاله ﻓﻲ كل مكان( و) ٧كفالة حصــول الجميع بتكلفة
ميســورة ﻋلى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمســتدامة( و) ١١جعل المدن والمســتوطنات البشـرية شــاملة للجميع
لتغير المناخ وآثاره( من أهداف
وآمنة وقادرة ﻋلى الصـ ـ ـ ـ ــمود ومسـ ـ ـ ـ ــتدامة( و) ١٣اتخاذ إجراءات ﻋاجلة للتصـ ـ ـ ـ ــدي ّ
التنمية المستدامة؛
ٕواذ تﻼحظ أيضاً أن توﻓير خدمات المياه واﻹصحاح والنظاﻓة العامة ُيعد ﻋنص اًر أساسياً لسﻼمة المرضى،
وقد تبين أنه يحد من خطر اﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ــابة بالعدوى بالنســ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى المرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ومﻘدمﻲ الرﻋاية والعاملين الصــ ـ ـ ـ ـ ــحيين
والمجتمعات المجاورةٕ ،واذ تﻼحظ أن التﻘدم المحرز صوب توﻓير هذه الخدمات ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية سيسمح
كذلك بالوقاية من الكولي ار ورﻋاية المرض ـ ـ ـ ـ ــى المص ـ ـ ـ ـ ــابين بها ،ﻓضـ ـ ـ ـ ـ ـﻼً ﻋن اﻹس ـ ـ ـ ـ ــهال واﻷمراض اﻷخرى ،ورﻋاية
 ١الوثيﻘة ج.٢٧/٧٢
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المعترف به ﻓﻲ الﻘرار ج ص ع(٢٠١٨) ٤-٧١
المصابين بها ،ﻋلى نحو ﻓعال وﻓﻲ التوقيت المناسب ،ﻋلى النحو ُ
بشأن الوقاية من الكولي ار ومكاﻓحتها؛
ٕواذ تُـ َذ ﱢكر بــالﻘرار ج ص ع (٢٠١٥) ٧-٦٨المتعلق بخطــة العمــل العــالميــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن مﻘــاومــة مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الميكروبات ،والذي يؤكد ﻋلى اﻷهمية البالغة لخدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ المجتمع وﻓﻲ أماكن
الرﻋاية الصـ ـ ــحية ﻓﻲ تحسـ ـ ــين النظاﻓة العامة وتدابير الوقاية من العدوى ُبغية الحد من اﻹصـ ـ ــابة بالعدوى المﻘاومة
وبغية الحد من استخدام اﻷدوية المضادة للميكروبات ﻋلى نحو غير مناسب،
لمضادات الميكروبات ومن انتشارها ُ
اﻷمر الذي يكفل اﻹشراف الجيد؛
ٕواذ تحيط ﻋلماً بالنتائج الواردة ﻓﻲ التﻘرير المش ـ ـ ــترك الص ـ ـ ــادر ﻋن منظمة الصـ ـ ــحة العالمية واليونيس ـ ـ ــيف

بعنوان المياه واﻹصـ ــحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصـ ــحية :الوضـ ــع ﻓﻲ البلدان المنخفضـ ــة الدخل وتلك
المتوس ــطة الدخل وسُـ ـبُل المُض ــﻲ قُدُماً ١،والذي كشـــف أن ما يﻘارب  ٪٤٠من مجموع مراﻓق الرﻋاية الصـ ــحية ﻓﻲ

العالم ﻻ تحصــل حتى ﻋلى إمدادات المياه البدائية ،وأن  ٪١٩منها ﻻ تحصــل ﻋلى خدمات اﻹصــحاح و ٪٣٥من
تلك المراﻓق ﻻ يتواﻓر ﻓيها المياه والص ـ ـ ـ ــابون الﻼزمين لغس ـ ـ ـ ــل اليدين ٢،اﻷمر الذي يبرز اﻵثار المترتبة ﻋلى ﻋدم
تواﻓر هذه المﻘومات اﻷسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية ﻓﻲ تلك اﻷماكن والتﻲ تش ـ ـ ـ ــمل انتش ـ ـ ـ ــار العدوى ﻓﻲ اﻷماكن المفترض أنها تعزز
الصحة والنظاﻓة العامة اﻷساسية من أجل الوقاية من اﻷمراض؛ ٕواذ تؤكد ﻋلى اﻵثار الواقعة ﻋلى كرامة المرضى
وسائر المستخدمين الذين يلتمسون خدمات الرﻋاية الصحية ،وﻻسيما النساء أثناء المخاض ومواليدهن؛
ٕواذ تُ َذ ﱢكر بالبيان الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر ﻋن اﻷمين العام لﻸمم المتحدة بتوجيه دﻋوة ﻋالمية إلى العمل بشـ ـ ـ ـ ـ ــأن المياه
واﻹصحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ جميع مراﻓق الرﻋاية الصحية؛
ٕواذ تﻼحظ أن تﻘرير المدير العام المﻘدم إلى جمعية الص ـ ـ ــحة العالمية الحادية والس ـ ـ ــبعين بش ـ ـ ــأن الص ـ ـ ــحة
٣
وتغير المناخ،
الم ﱢ
حركة العالمية ،ومن بينها النمو الســكانﻲ والتو ّس ـع الحضــري ّ
والبيئة ّ
وتغير المناخ قد حدد الﻘوى ُ
المتوقع أن تؤثر تأثي اًر كبي اًر ﻋلى تواﻓر خدمات المياه واﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح وموارد المياه العذبة وجودة هذه الخدمات وتلك
الموارد ٕواتــاحتهــا والحــاجــة المل ّحـة إلى تنــاول الروابط الﻘــائمــة بين المنــاخ ،والطــاقــة ،ومــأمونيــة الميــاه واﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــاح
والنظاﻓة العامة ،والصحة؛
-١

تحث الدول اﻷﻋضاء ٤ﻋلى ما يلﻲ:
إجراء تﻘييمات شـ ـ ــاملة وﻓﻘاً للسـ ـ ــياق الوطنﻲ ،وﻋند اﻻقتضـ ـ ــاء ،تحديد :مدى تواﻓر خدمات المياه
)(١
واﻹص ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الص ـ ـ ــحية ،وجودة هذه الخدمات واحتياجاتها ،وحالة الوقاية

١

WHO and UNICEF. Water, sanitation and hygiene in health care facilities: status in low and
middle income countries and way forward Geneva:. World Health Organization; 2015.

 ٢سوف تصدر المنظمة واليونيسيف اﻷرقام اﻷساسية ﻷهداف التنمية المستدامة بشأن خدمات المياه واﻹصحاح والنظاﻓة
العامة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية ﻓﻲ آذار /مارس  -نيسان /أبريل  .٢٠١٩وستحل هذه اﻷرقام الجديدة محل اﻷرقام الواردة
حاليًا ﻓﻲ الﻘرار.
 ٣الوثيﻘة ج.١١/٧١

 ٤وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمﻲ.
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من العدوى ومكاﻓحتها ،باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام البروتوكوﻻت أو اﻷدوات ٢،١اﻹقليمية والعالمية الحالية وبالتعاون مع
الجهود العالمية الرامية إلى تحسـ ـ ــين خدمات المياه واﻹصـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة المﻘدمة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية
الصحية؛٣
وض ـ ـ ـ ــع وتنفيذ خارطة طريق وﻓﻘاً للسـ ـ ـ ــياق الوطنﻲ حتى تتواﻓر لدى كل مرﻓق من مراﻓق الرﻋاية
)(٢
ويعتمد ﻋليها؛
بمأمونية
دار
ت
مياه
إمدادات
ﻻحتياجاته:
ـب
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س
المنا
النحو
ﻋلى
مكان،
كل
ﻓﻲ
ـحية
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ص
ال
ُ
ُ
ومراحيض كاﻓية وتُدار بمأمونية وميسورة الوصول للمرضى ومﻘدمﻲ الرﻋاية والموظفين من الجنسين وﻓﻲ
جميع اﻷﻋمار وبمختلف الﻘدرات؛ والمكونات اﻷســاســية المﻼئمة لبرامج الوقاية من العدوى ومكاﻓحتها بما
ﻓﻲ ذلك البنية التحتية والممارس ـ ــات الجيدة لنظاﻓة اﻷيدي؛ والتنظيف الروتينﻲ الفعال؛ ونظم إدارة النفايات
المأمونة ،والتﻲ تشمل التخلص من الفضﻼت والنفايات الطبية؛ والطاقة النظيفة ،كلما أمكن؛
الدنيا ،وﻓﻘاً للس ـ ـ ــياق الوطنﻲ ،بش ـ ـ ــأن خدمات المياه واﻹص ـ ـ ــحاح والنظاﻓة
)(٣
وض ـ ـ ــع وتنفيذ المعايير ُ
العامة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻓﻲ جميع أماكن الرﻋاية الصــحيةٕ ،وارســاء المعايير الخاصــة بالمياه
واﻹصـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻓﻲ النظم المعنية باﻻﻋتماد والتنظيم؛ ووضـ ـ ــع
آليات المساءلة الﻼزمة لتعزيز تلك المعايير والممارسات؛
وضـع غايات ضـمن السـياسـات الصـحية ٕوادماج المؤشـرات ٤المتعلﻘة بالمياه واﻹصـحاح والنظاﻓة
)(٤
العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻓﻲ آليات الرصد الوطنية بهدف وضع المعطيات اﻷساسية
المحرز وتتبع أداء النظم الصحية بصفة منتظمة؛
وتتبع التﻘدم ُ
إدماج المياه واﻹص ــحاح والنظاﻓة العامة المأمونة ﻓﻲ البرامج الص ــحية ،بما ﻓﻲ ذلك إدماجها ﻓﻲ
)(٥
البرامج المعنية بالتغذية وصــحة اﻷم والطفل والمولود ضــمن ســياق الخدمات الصــحية المتكاملة والمأمونة
والجيدة التﻲ تركز ﻋلى الناس ،والتغطية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة الفعالة ،والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها،
ومﻘاومة مضادات الميكروبات؛
١

WHO and UNICEF. Water and sanitation for health facility improvement tool (WASH-FIT): a
practical guide for improving quality of care through water, sanitation and hygiene in health care
facilities. Geneva: World Health Organization/UNICEF; 2018
(https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facilityimprovement-tool/en/, accessed 7 February 2019).

 ٢منظمة الصـ ـ ــحة العالمية .أداة تﻘييم جهود الوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻋلى المسـ ـ ــتوى الوطنﻲ )اختصـ ـ ــا اًر (IPCAT2
ٕواطار تﻘييم جهود الوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻋلى مستوى المراﻓق )اختصا اًر  .IPCAFانظر الموقع اﻹلكترونﻲ التالﻲ:
 ،https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/والروابط الواردة ﻓي ـ ـ ــه( تم اﻻطﻼع ﻓﻲ
 ٧شباط /ﻓبراير .(٢٠١٩

 ٣تعكف منظمة الص ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية واليونيس ـ ـ ـ ـ ــيف مع ًا ﻋلى تنس ـ ـ ـ ـ ــيق الجهود العالمية الرامية إلى تحس ـ ـ ـ ـ ــين خدمات المياه
واﻹص ــحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الص ــحية .ويركز العمل المضــطلع به ﻋلى ﻋدد من المجاﻻت الرئيســية ،ومن
بينها التﻘييمات الوطنية .ويمكن اﻻطﻼع ﻋلى المزيد من المعلومات ﻋلى بوابة المعارف الخاصة بخدمات المياه واﻹصحاح
والنظاﻓة ﻓﻲ المراﻓق  -العمل العالمﻲ من أجل تحﻘيق اﻹتاحة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة بحلول ﻋام ) www.washinhcf.org :٢٠٣٠تم
اﻻطﻼع ﻓﻲ  ٧شباط /ﻓبراير .(٢٠١٩
 ٤منظمة الصحة العالمية واليونيسيف .المسائل والمؤشرات اﻷساسية لرصد خدمات المياه واﻹصحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ
مراﻓق الرﻋاية الصحية ﻓﻲ أهداف التنمية المستدامة.
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-indicators-for-monitoringwash/en/

)تم اﻻطﻼع ﻓﻲ  ٧شباط /ﻓبراير .(٢٠١٩
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ج) ٧٨/٧٢مسودة(

)A72/78 (Draft

تحـديـد أوجـه التفـاوت وحـاﻻت اﻻنﻘطـاع ﻓﻲ تواﻓر خـدمـات الميـاه واﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاح والنظـاﻓـة العـامــة
)(٦
المأمونة المناسبة ﻓﻲ المراﻓق الصحية ،ومعالجة هذه اﻷوجه وتلك الحاﻻت ،وﻻسيما ﻓﻲ المراﻓق التﻲ تﻘدم
خدمات اﻷمومة ،وﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية اﻷولية؛
مواءمة استراتيجياتها ونهوجها مع الجهود ١العالمية المبذولة ﻓﻲ مجال المياه واﻹصحاح والنظاﻓة
)(٧
العامة المأمونة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية ،والمساهمة ﻓﻲ تحﻘيق الهدف  ٣من أهداف التنمية المستدامة
)ضــمان تمتع الجميع بأنماط ﻋيش صــحية وبالرﻓاهية ﻓﻲ جميع اﻷﻋمار( والهدف ) ٦ضــمان تواﻓر المياه
وخدمات الصرف الصحﻲ للجميع ٕوادارتها إدارة مستدامة(؛
توﻓير اﻹجراءات والتمويل الﻼزمين لتشـ ــغيل واسـ ــتبﻘاء خدمات المياه واﻹصـ ــحاح والنظاﻓة العامة
)(٨
المأمونة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻓﻲ المراﻓق الصـ ـ ــحية ،وﻹدخال التحديثات والتحسـ ـ ــينات المسـ ـ ــتم رة
اسـ ــتناداً إلى اﻻحتياجات المعنية حتى تواصـ ــل البنية التحتية العمل وحتى تتواﻓر الموارد الﻼزمة لمسـ ــاﻋدة
المراﻓق ﻋلى الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ﻋلى المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر اﻷخرى للمياه المأمونة ﻓﻲ حاﻻت اﻷﻋطال التﻲ تحدث ﻓﻲ
إمدادات المياه المعتادة ،بهدف تﻘليل اﻵثار البيئية واﻵثار اﻷخرى إلى أدنى حد وبهدف المحاﻓظة ﻋلى
ممارسات النظاﻓة العامة؛
التثﻘيف ٕواذكاء الوﻋﻲ ،بما يتماشـ ـ ـ ــى مع اﻻتفاقات اﻹقليمية ،بشـ ـ ـ ــأن مسـ ـ ـ ــألة المياه واﻹصـ ـ ـ ــحاح
)(٩
والنظاﻓة العامة ،مع التركيز بشكل خاص ﻋلى مراﻓق خدمات اﻷمومة ومراﻓق المستشفيات واﻷماكن التﻲ
تس ـ ــتخدمها اﻷمهات واﻷطفال؛ وتنفيذ حمﻼت تثﻘيف مس ـ ــتمرة بش ـ ــأن المخاطر الناجمة ﻋن س ـ ــوء خدمات
اﻹصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حاح ،بما ﻓﻲ ذلك التغوط ﻓﻲ العراء ،بهدف اﻹثناء ﻋن هذا الفعل ،وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع الدﻋم المجتمعﻲ
ﻻستخدام المراحيض ٕوادارة نفايات الفضﻼت إدارة مأمونة من جانب العاملين الصحيين؛
) (١٠إنش ـ ـ ـ ــاء آليات متينة للتنس ـ ـ ـ ــيق بين الﻘطاﻋات المتعددة مع المش ـ ـ ـ ــاركة النش ـ ـ ـ ــيطة لجميع الو ازرات
المعنية ،وﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ــيما تلك المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولة ﻋن الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة والمالية والمياه والطاقةُ ،بغية مواءمة الجهود التعاونية
وبغية ضمان تواﻓر التمويل المناسب لدﻋم تﻘديم جميع جوانب خدمات المياه واﻹصحاح والنظاﻓة
وتعزيزها ُ
العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻋلى صــعيد النظام الصــحﻲ؛ واﻻســتثمار ﻓﻲ الﻘوى العاملة
الصحية الكاﻓية والجيدة التدريب ،ومن بينهم ﻋاملو الرﻋاية الصحية وﻋمال النظاﻓة والمهندسون ،من أجل
إدارة خدمات المياه واﻹص ـ ــحاح والنظاﻓة العامة وتوﻓير الصـ ــيانة والتش ـ ــغيل المس ـ ــتمرين وأداء الممارس ـ ــات
المﻼئمة ﻓﻲ مجال المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها بما ﻓﻲ ذلك برامج
التثﻘيف والتــدريــب الﻘويــة قبــل الخــدمــة وبرامج التثﻘيف والتــدريــب المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة أثنــاء الخــدمــة المﻘــدمــة لجميع
مستويات الموظفين؛
) (١١تعزيز بيئة العمل المأمونة واﻵمنة لجميع العاملين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيين ،والتﻲ تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل معينات العمل
وأدواته ،وخدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة المأمونة ،واﻹمدادات الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتنظيف والنظاﻓة
العامة ،من أجل تﻘديم الخدمة بكفاءة ومأمونية؛

 ١اﻷنش ـ ـ ــطة العالمية لمنظمة الص ـ ـ ــحة العالمية /اليونيس ـ ـ ــيف بش ـ ـ ــأن المياه واﻹص ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية
الصحية ) ،https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/en/تم اﻻطﻼع ﻓﻲ  ٧شباط /ﻓبراير .(٢٠١٩
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ج) ٧٨/٧٢مسودة(

-٢

)A72/78 (Draft

تدعو الشركاء الدوليين واﻹقليميين والمحليين إلى ما يلﻲ:
إبراز قضــية المياه واﻹصــحاح والنظاﻓة العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻓﻲ مراﻓق
)(١
الرﻋاية الصـ ــحية ،ﻓﻲ اﻻس ـ ــتراتيجيات الص ـ ــحية وﻓﻲ آليات التمويل المرن ،وبالتالﻲ توجيه الجهود ص ـ ــوب
تعزيز النظم الصـ ـ ـ ـ ــحية ككل ،ﻋوض ـ ـ ـ ـ ـاً ﻋن التركيز ﻋلى النهوج ال أرســ ـ ـ ــية أو المنعزلة المتبعة ﻓﻲ وضـ ـ ـ ـ ــع
البرامج؛
دﻋم الجهود التﻲ تبــذلهــا الحكومــات لتمكين المجتمعــات المحليــة للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة ﻓﻲ اتخــاذ الﻘ اررات
)(٢
المعنية بتﻘديم خدمات أﻓض ـ ـ ـ ـ ـ ــل وأكثر إنص ـ ـ ـ ـ ـ ــاﻓاً للمياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة المأمونة ﻓﻲ المراﻓق
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية ،بما ﻓﻲ ذلك تﻘديم تﻘارير إلى الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات المعنية بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ﻋدم كفاية تلك الخدمات أو ﻋدم
مﻼءمتها؛

-٣

تطلب من المدير العام ما يلﻲ:
مواصلة اﻻضطﻼع بدور قيادي ﻋلى الصعيد العالمﻲ ووضع اﻹرشادات التﻘنية من أجل تحﻘيق
)(١
الغايات المنصوص ﻋليها ﻓﻲ هذا الﻘرار؛
إﻋداد تﻘرير ﻋن وضـ ـ ــع اﻹتاحة ﻋلى مسـ ـ ــتوى العالم لخدمات المياه واﻹصـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة
)(٢
المــأمونــة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋــايــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة ﻓﻲ إطــار الجهود المبــذولــة لتحﻘيق الهــدف  ٦من أهــداف التنميــة
المس ــتدامة )ض ــمان تواﻓر المياه وخدمات الص ــرف الص ــحﻲ للجميع ٕوادارتها إدارة مس ــتدامة( ،بوس ــائل من
بينها برنامج الرص ـ ـ ـ ـ ــد المش ـ ـ ـ ـ ــتركٕ ،وادراج خدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة والوقاية من العدوى
ومكاﻓحتها ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الص ـ ـ ــحية ﻓﻲ التغطية الصـ ـ ــحية الش ـ ـ ــاملة والرﻋاية الص ـ ـ ــحية اﻷولية الفعالين
وجهود رصد جودة الرﻋاية؛
حفز تعبئة الموارد الداخلية والخارجية من الﻘطاﻋين العام والخاص ،ودﻋم إﻋداد د ارسـ ـ ــات وطنية
)(٣
حول جدوى اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار ﻓﻲ خدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظاﻓة العامة المأمونة والوقاية من العدوى
ومكاﻓحتها ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية؛
مواص ـ ــلة إبراز قضـ ــية المياه واﻹصـ ــحاح والنظاﻓة العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها
)(٤
ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية داخل منظمة الصحة العالمية وﻓﻲ المحاﻓل السياسية الرﻓيعة المستوى ،والعمل
مع وكاﻻت اﻷمم المتحدة اﻷخرى من أجل اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة للدﻋوة التﻲ أطلﻘها اﻷمين العام لﻸمم المتحـدة
للعمل بطريﻘة منسﻘة؛
العمل مع الدول اﻷﻋضـ ــاء والشـ ــركاء ﻻسـ ــتعراض خطة العمل العالمية وتحديثها وتنفيذها ،ودﻋم
)(٥
الدول اﻷﻋضــاء ﻓﻲ وض ــع خرائط طريق وغايات ﻋلى الص ــعيد الوطنﻲ بش ــأن المياه واﻹص ــحاح والنظاﻓة
العامة المأمونة ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصحية؛
العمل مع الشـ ـ ــركاء من أجل تكييف آليات التبليغ الحالية وﻋند الضـ ـ ــرورة وضـ ـ ــع الجديد من هذه
)(٦
المحرز بشـ ــأن تنسـ ــيق خدمات المياه واﻹص ـ ــحاح والنظاﻓة العامة
التﻘدم
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ـ
ـ
ص
ور
ـجيل
ـ
ـ
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ت
أجل
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ليات
اﻵ
ُ
المأمونة والوقاية من العدوى ومكاﻓحتها ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية وتنفيذها وتمويلها ٕواتاحتها وجودتها

12

ج) ٧٨/٧٢مسودة(

)A72/78 (Draft

وتصريف شؤونها وﻓﻘاً لمنهجية التبليغ ١الموضوﻋة بشأن مؤشرات الهدف  ٦من أهداف التنمية المستدامة
)ضمان تواﻓر المياه وخدمات الصرف الصحﻲ للجميع ٕوادارتها إدارة مستدامة(؛
دﻋم تنســيق وتنفيذ خدمات المياه واﻹصــحاح والنظاﻓة العامة المأمونة والتدابير اﻷســاســية للوقاية
)(٧
من العدوى ومكاﻓحتها ﻓﻲ مراﻓق الرﻋاية الصـ ـ ـ ــحية ومراكز الفرز ﻓﻲ أوقات اﻷزمات والطوارئ اﻹنسـ ـ ـ ــانية
من خﻼل المجموﻋات المعنية بالص ــحة وبالمياه واﻹص ــحاح والنظاﻓة العامة ،مع اﻻس ــتفادة من الشـ ـراكات
الرامية إلى الوقاية من ﻓاشيات اﻷمراض ﻓﻲ تلك السياقات.
المحرز ﻓﻲ تنفي ــذ ه ــذا الﻘرار إلى جمعي ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــة ﻓﻲ ﻋ ــام ٢٠٢١
)(٨
تﻘ ــديم تﻘرير ﻋن التﻘ ــدم ُ
وﻋام .٢٠٢٣
=

=

=

 ١يشــمل ذلك البروتوكوﻻت واﻷســاليب وﻋمليات التبليغ التﻲ يجريها برنامج الرصــد المشــترك بين منظمة الصــحة العالمية/
اليونيس ــيف ،والتحليل والتﻘييم العالميين لخدمات اﻹص ــحاح والمياه اللذين تجريهما لجنة اﻷمم المتحدة المعنية بالموارد المائية
بﻘيادة منظمة الصحة العالمية.
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