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العمل العالمي بشأن سﻼمة المرضى
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر في التقرير المعد من المدير العام عن العمل العالمي بشأن سﻼمة المرضى؛١
ّ

حث الدول اﻷعضـ ــاء على "إيﻼء أقص ـ ــى اهتمام ممكن
ٕواذ 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
وترسـ ـ ـ ــي اﻷسـ ـ ـ ــاس الﻼزم لتوفيرها؛ وترحب بإدراج الحاجة إلى صـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ـ ــى في برنامج العمل العام
الثالث عشر٢٠٢٣-٢٠١٩ ،؛
ٕواذ تسـ ـ ـ ـلّم بتع ّذر ضـ ـ ــمان س ـ 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
ﻷصــحاب المهن الصــحية لضــمان تمتعهم بالمهارات والكفاءات المهنية الﻼزمة في إطار أدائهم ﻷدوارهم ووظائفهم
المعنية؛
ٕواذ تسـ ـ ـ ـلّم بأن إتاحة اﻷدوية المأمونة والناجعة والجيدة والميس ـ ـ ــورة التكلفة وغيرها من الس ـ ـ ــلع اﻷس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية
ٕواعطاءها واستخدامها على النحو الصحيح أمور تسهم أيضاً في تحقيق 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 ضــمان ســﻼمة المرضــى ُي َع ﱡد أولوية رئيســية في مجال تقديم خدمات صــحية جيدةٕ ،واذ
تضع في اعتبارها ضرورة حصول جميع اﻷفراد على خدمات صحية مأمونة بصرف النظر عن مكان تقديمها؛
ٕواذ تعيد تأكيد مبدأ "عدم اﻹض ـ ـرار في المقام اﻷول" وتس ـ ـلّم 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
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البدنية والنفسية ،وخصوصًا على مستوى الرعاية الصحية اﻷولية ،وبما يشمل أيضاً على سبيل المثال ﻻ الحصر
الرعاية في حاﻻت الطوارئ والرعاية المجتمعية والتأهيل والرعاية المتنقلة؛
ٕواذ تسـ ـلّم بأن س ــﻼمة المرض ــى في إطار تقديم خدمات ص ــحية مأمونة وعالية الجودة هي ش ــرط أس ــاس ــي
الفعالة في إطار هدف التنمية
لتعزيز نظم الرعاية الصحية ٕواحراز التق ﱡدم من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ّ
المستدامة ) ٣ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع اﻷعمار(؛
ونهج يرّكز على المرض ــى ويحسـ ـن س ــﻼمتهم ويكفلها هي أمور تتطلب
تقر بأن إرس ــاء ثقافة الس ــﻼمة َ
ٕواذ ّ
بناء القدرات وقيادة متينة واعتماد نهُج بنيوية ومنهجية وتوفير ما يكفي من الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية وغيرها من الموارد
المتبادل والثقة والمس ـ ـ ـ ـ ــاءلة ،مما يمكن توطيده ،حس ـ ـ ـ ـ ــب
وتبادل أفض ـ ـ ـ ـ ــل الممارس ـ ـ ـ ـ ــات والتعلم
َ
ٕواتاحة بيانات وثيقة ُ
اﻻقتضاء ،عن طريق التعاون والتآزر الدوليين؛
ٕواذ تسلّم بأن تحسين سﻼمة المرضى وضمانها أمران يطرحان تحدياً متنامياً أمام إيتاء الخدمات الصحية
على الصعيد العالمي وأن الرعاية الصحية غير المأمونة تسبب قد اًر ﻻ ُيستهان به ويمكن تفاديه من اﻷضرار التي
تلحق بالمرضى واﻵﻻم التي يعاني منها اﻹنسان وتضغط ضغطاً شديداً على الموارد المالية للنظم الصحية وتؤدي
إلى فقدان الثقة في تلك النظم؛
ٕ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 ّ
واحد من اﻷسباب العشرة الرئيسية ُ
توحي بأن معظم هذا العبء ُيلقى على كاهل البلدان المنخفض الدخل وتلك المتوسـ ـ ــطة الدخل التي تشـ ـ ــهد سـ ـ ــنوياً
وقوع  ١٣٤مليون حادث ضار مرتبط بالرعاية الصحية في المستشفيات نتيجة للرعاية غير المأمونة مما يسهم في
وفاة  ٢,٦مليون شخص؛
ٕواذ تسـ ـ ـ ـلّم 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 ،حسـ ـ ــب مقتضـ ـ ــى الحال ،السـ ـ ــياسـ ـ ــات المح ّ
)بما في ذلك معالجة للعوامل البشـ ـ ـ ـرية ،وﻻس ـ ـ ــيما التدريب( ونظافة البيئة والبنى التحتية وتحس ـ ـ 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 خاص ـ ــة بالس ـ ــﻼمة والجودة؛ مثل
ترتيبات التأمين وأمناء المظالم المعنيين بالمرض ــى س ــعياً إلى إرس ــاء ثقافة بش ــأن س ــﻼمة المرض ــى في جميع أنحاء
النظام الصحي ،ونظم اﻹخطار الشفافة التي تسمح باستخﻼص العبر من اﻷخطاء المرتكبة والتعامل مع اﻷحداث
الضـ ـ ـ ــارة وعواقبها من دون التقصـ ـ ـ ــير في العمل ٕوالقاء اللوم على أحد؛ واتباع نهج يركز على المرضـ ـ ـ ــى لضـ ـ ـ ــمان
سﻼمتهم؛
ٕ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 مواض ـ ــع 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؛
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ٕواذ تسـ ــلم بأهمية إجراء قياس ـ ـات صـ ــارمة عن مدى سـ ــﻼمة المرضـــى لتعزيز إقامة نظم صـ ــحية أكثر قدرة
على الصـ ــمود ،والعمل الوقائي اﻷفضـ ــل واﻷكثر تركي اًز الرامي إلى تعزيز الس ـ ــﻼمة والوقاية من المخاطر والتوعية،
والتبليغ الش ـ ـ ــفاف عن اﻷحداث ،ونظم تحليل البيانات والتعلم ،على جميع المس ـ ـ ــتويات ،إلى جانب التعليم والتدريب
وتواصـ ـ ـ ـ ــل تنمية الكفاءات المهنية ﻹعداد قوى عاملة في مجال الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية تكون ملتزمة ومتمتعة بالكفاءات
وحس الرأفة وعاملة في بيئة داعمة لجعل الرعاية الصــحية مأمونة والحفاظ عليها؛ وأهمية إش ـراك المرضــى وأســرهم
في تحسين مأمونية الرعاية وتمكينهم من ذلك تحسينًا للحصائل الصحية المحققة؛
ٕواذ تسلّم أيضاً بأن تحسين سﻼمة المرضى وضمانها أمران يدعوان إلى سد الثغرات التي تتخلل 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 بسﻼمة المرضى باعتبارها أولوية صحية في سياسات قطاع الصحة وبرامجه ٕوادراجها
)(١
فيها بوصفها 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 إيتاء الخدمات الص ـ ــحية،
بوسـ ـ ــائل منها في نظم التبليغ والتعلم ٕوابداء التعليقات التي تدمج وجهات نظر المرضـ ـ ــى وأسـ 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
مما يلحق بالمرضـ ــى من اﻷض ـ ـرار التي يمكن تفاديها فيما يتصـ ــل
المخاطر ،حسـ ــب اﻻقتضـ ــاء ،للوقاية ّ
باﻹجراءات والمنتجات واﻷجهزة الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بالرعاية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية مثل مأمونية اﻷدوية والسـ ـ ـ ـ ـ ــﻼمة الجراحية

 ١وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي.
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ومكــافحــة حــاﻻت العــدوى والتــدبير العﻼجي لﻺنتــان ومــأمونيــة التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص ونظــافــة البيئــة والبنى التحتيــة
ﻼ عن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن
ومأمونية الحقن ومأمونية العﻼج باﻹشـ ـ ـ ــعاع ،فض ـ ـ ـ ـ ً
عدم الدقة أو التأخير في التشخيص والعﻼجٕ ،وايﻼء عناية خاصة للفئات المعرضة للخطر؛
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
ّ
ّ
ﻼ للتكاليف المتكبدة عن اﻷحداث الضــارة على جميع مســتويات النظم
وتقلي
ـى
ـ
ض
المر
إلى
ة
ـب
ـ
س
بالن
قة
ً
المحقّ
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 ّ
صــص ــات 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 اﻻسـ 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
بوسـ 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 الضـ ــارة وغيرها من المؤش ـ ـرات الدالة على إلحاق الضـ ــرر 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 اسـ ــتعمال الطب التقليدي والتكميلي ،حسـ ــب اﻻقتض 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 ـ ـ ـ ـرار الناجمة عنها إلى أدنى حد ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـﻼً عن وض ـ ـ ـ ـ ــع آليات وبرامج معنية بالتعويض ـ ـ ـ 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؛
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) (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؛
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 القيام بما يلي:
أن يشـ ّـدد على ســﻼمة 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 اﻷضــ ـرار التي ترتبط بالرعاية الص ـ 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 فيه ــا البحوث اﻻنتق ــاليــة 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 ـ ــر والمجتمعات المحلية بنش ـ ــاط ٕواسـ ـ ــهامهم في تقديم الرعاية الصــ ــحية المأمونة ،وتمكينهم من ذلك،
وفي تعزيز الش ـ ـ ــبكات المعنية بإش 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 بشـ ـ ــأن سـ ـ ــﻼمة المرضـ ـ ــى بالتشـ ـ ــاور مع الدول اﻷعضـ ـ ــاء ١وجميع
أصـ 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.
الجلسة العامة السابعة ٢٨ ،أيار /مايو ٢٠١٩
ج /٧٢المحاضر الحرفية٧ /
=

=

 ١وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻹقليمي واﻻقتصادي.
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