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  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى
    

األرجنتين وأستراليا والنمسا مشروع قرار مقترح من الجزائر وأنغوال و 
واليابان واليونان وٕاندونيسيا وٕاسواتيني وألمانيا  والبرازيل والصينوبوتسوانا 

والمملكة العربية السعودية وعمان والبرتغال وكينيا والتفيا ولكسمبرغ 
والمملكة المتحدة وتايلند وسويسرا النكا   وسريأفريقيا  وجنوبوسلوفاكيا 

  والواليات المتحدة األمريكية لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  

  
  ،المجلس التنفيذي

  
  ١العمل العالمي بشأن سالمة المرضى؛ب المتعلق التقريربعد النظر في 

  
  :جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد القرار التالي وصيي

  
  ون،العالمية الثانية والسبعجمعية الصحة 

  
  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى،ب المتعلق التقريرفي بعد النظر 

  
ــحة ٢٠٠٢( ١٨-٥٥ع  ص  جإذ تذكر بالقرار  من الديباجة: ١الفقرة  ) الصــــادر عن جمعية الصــ

ــاء على  ــ ـــين التي حثت فيه الدول األعضــ ــــة والخمســـ ــــى اهتمام ممكن "العالمية الخامســ ـــكلة إيالء أقصــ لمشـــ
ـــالمة المرضــــى ونوعية  ـــين سـ ـــتند إلى العلم، والالزمة لتحسـ ـــى وٕاقامة وتعزيز النظم التي تسـ ــالمة المرضـ ســ

ـــحية ــاس لتوفير الرعاية الرعاية الصــ ــي األســـ ـــرًا حاســـــمًا وترســـ ــى تمثل عنصــ "؛ وتعترف بأن ســـــالمة المرضـــ
ــى في برنامج العمل ال ـــ ــ ـــ ــالمة المرضـ ــ ـــ ــ ــــحية الجيدة؛ وترحب بإدراج الحاجة إلى ســ ــ ــ ــر الصـــ ــ ــ ـــ عام الثالث عشــ

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩  للفترة
  

ــى دون إتاحة بنى تحتية  من الديباجة: ٢الفقرة  ــ ــالمة المرضــ ــ ــــمان ســ ــلم بعدم إمكانية ضــ وٕاذ تســــ
وتكنولوجيات وأجهزة طبية مأمونة واســتخدامها المأمون من جانب المرضــى الذين البد من إطالعهم الجيد 

 في بيئة مواتية ومأمونة؛عليها، ودون توفير قوى عاملة صحية مؤهلة وملتزمة 
  

                                                      
 .١٤٤/٢٩م تالوثيقة    ١
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وٕاذ تحيط علمًا مجددًا بأن سالمة المرضى تعتمد على األنشطة التعليمية  من الديباجة: ٣الفقرة 
ــحاب المهن الصــــحية لضــــمان تمتعهم بالمهارات والكفاءات  ــية والمتواصــــلة ألصــ ــاســ والتدريبية الجيدة واألســ

  المهنية الكافية في إطار أدوارهم ووظائفهم المعنية؛
  

وٕاذ تعترف بأن إتاحة األدوية المأمونة والناجعة والجيدة والميســـورة التكلفة  من الديباجة: ٤الفقرة 
ــالمة  ــهم أيضــــًا في ســ ــية وٕاعطاءها واســــتخدامها على النحو الصــــحيح أمور تســ ـــاســ وغيرها من الســــلع األسـ

  المرضى؛
  

ـــمان  من الديباجة: ٥الفقرة  ــى والوقاية وٕاذ تحيط علمًا مجددًا بأهمية النظافة لضـ ـــالمة المرضــ سـ
  من حاالت العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والحد من مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
وٕاذ تحيط علمًا بأن ضمان سالمة المرضى يعد أولوية رئيسية في توفير  من الديباجة: ٦الفقرة 

ـــحي ــ ــ ــول جميع األفراد على خدمات صـ ـــ ــ ــــرورة حصـ ــ ــحية جيدة وتأخذ في االعتبار ضــ ــ ـــ ة مأمونة خدمات صـ
  بصرف النظر عن مكان توفيرها؛

  
ــلم بالفوائد التي  من الديباجة: ٧الفقرة  ــ ـــرار في المقام األول" وتســ وٕاذ تعيد تأكيد مبدأ "عدم اإلضـــ

ــتويات  ــحية على جميع المســ ــينها على نطاق النظم الصــ ــى وتحســ ـــالمة المرضــ ــرورة تعزيز سـ ــتحقَّق وضــ ســ
ــحة البدنية ــلة بالصـــ ــياقات المتصـــ ــ ــحية  والقطاعات والسـ ـــتوى الرعاية الصـــ ــًا على مســ ــوصـــ ــية، وخصـــ والنفســـ

ــــبيل المثال الرعاية في حاالت الطوارئ والرعاية المجتمعية والتأهيل  ــ ـــ ـــًا على ســ ـــ ــ ــ ــــمل أيضـ ــ ـــ األولية، بما يشــ
  والرعاية المتنقلة؛

  
وٕاذ تســلم بأن ســالمة المرضــى إبان توفير خدمات صــحية مأمونة وعالية  من الديباجة: ٨الفقرة 

ـــرط أ ـــحية الجودة هي شــ ــحية وٕاحراز التقدم من أجل تحقيق التغطية الصــ ــي لتعزيز نظم الرعاية الصـــ ــاســـ ســـ
  من أهداف التنمية المستدامة؛ ٣الشاملة الفعالة في إطار الهدف 

  
ــين وٕاذ تقر بأن  من الديباجة: ٩الفقرة  ــــى وتحســـ ــالمة ونهج مركز على المرضـ ــ ـــاء ثقافة السـ إرســ

ــمانها أمور تتطلب بناء الق ـــ ـــى وضــ ــ ــالمة المرضــ ـــ درات وقيادة متينة واعتماد نُهج بنيوية ومنهجية وتوفير ســ
ــات والتعلم   ما ـــ ــ ـــل الممارســ ـــ ــــرية وغيرها من الموارد وٕاتاحة بيانات وثيقة وتبادل أفضـــ ــ يكفي من الموارد البشـــ

 المتبادل والثقة والمساءلة، مما يمكن توطيده، حسب االقتضاء، عن طريق التعاون والتآزر الدوليين؛
  

تحسين سالمة المرضى وضمانها أمران يطرحان تحديًا وٕاذ تعترف بأن  الديباجة:من  ١٠الفقرة 
متناميًا على توفير الخدمات الصحية على الصعيد العالمي وأن الرعاية الصحية غير المأمونة تسبب قدرًا 

تضــغط ال ُيســتهان به ويمكن تفاديه من األضــرار التي تلحق بالمرضــى واآلالم التي يعاني منها اإلنســان و 
  ضغطًا شديدًا على الموارد المالية للنظم الصحية وتؤدي إلى فقدان الثقة بالنظم الصحية؛

  
ــابات واألضـــرار األخرى التي تلحق  من الديباجة: ١١الفقرة  وٕاذ يســـاورها القلق ألن عبء اإلصـ

ـــية للوفاة واإلعاقة في العال ــرة الرئيسـ ــباب العشــ ــارة هو في عداد األســ ـــبب أحداث ضــ ــى بسـ م مقارنة بالمرضــ
ــل والمالريا، وألن البّينات المتوافرة توحي بأن معظم هذا العبء ُيلقى على كاهل البلدان ذات الدخل  ــ ـــ ــ بالســ

ــهد وقوع  ـــ ــ ــط التي تشـ ــــ ــنويًا في  ١٣٤المنخفض والمتوســ ــ ـــ ــحية سـ ــ ــ ــار مرتبط بالرعاية الصــ ــ ـــ مليون حادث ضـ
  خص؛مليون ش ٢,٦المستشفيات نتيجة للرعاية غير المأمونة مما يسهم في وفاة 
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لديبـاجة: ١٢الفقرة  ــارة يمكن تفــاديهــا عن طريق  من ا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــلم بــأن معظم األحــداث الضـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ وٕاذ تسـ
اســتراتيجيات فعالة للوقاية منها وتخفيف وطأتها تشــمل، حســب مقتضــى الحال، الســياســات المحســنة ونظم 

ــرية، وال ــ ـــدي للعوامل البشـــ ـــ ــميمها (بما في ذلك التصـ ــ ــ ــيما البيانات وعمليات الرعاية المعاد تصـ ـــ  التدريب)ســ
ــنة  ــ ـــة المحســــ ــ ــتراتيجيات ونظافة البيئة والبنى التحتية وثقافة الممارســـ ــ ــ والنظم التنظيمية الداعمة والفعالة واســ

ــنة ـــ ــ ــاالت المحسـ ــ ـــ ــــة علمًا بأن قيمة الوقاية تفوق االتصـ ــ ــيطة ورخيصــ ـــ ــ ، وأن الحلول قد تكون في الغالب بسـ
  تكاليف الرعاية؛

  
لديبـاجة: ١٣الفقرة  ـــاء وعملهــا الرائــد  من ا ــ ــ ـــ ــ ـــ وٕاذ تعترف بنجــاح الحكومــات في عــدة دول أعضـ

ـــينها وفي تنفيذ برامج  ــى وتحسـ ــالمة المرضــ ــات ترمي إلى دعم ســ ــياســ وتفانيها في وضــــع اســــتراتيجيات وســ
ــبيل المثال ترتيبات التأمين وأمناء  ـــ ــ ــالمة والجودة؛ بما في ذلك على ســـ ــ ــ ــ ـــة بالســ ــ ــ ومبادرات وتدخالت خاصـــ

في جميع أنحاء النظام الصحي،  ىثقافة بشأن سالمة المرضرساء سعيًا إلى إضى المظالم المعنيون بالمر 
ـــتخالص الدروس من األخطاء المرتكبة والتعامل مع األحداث  ــ ــ ــمح باســ ـــ ــ ــــفافة التي تســ ــ ــ ونظم اإلخطار الشـ

  ؛الضارة وعواقبها دون التقصير واللوم؛ ونهج مركز على المرضى لضمان سالمة المرضى
  

ــين  ة:من الديباج ١٤الفقرة  ــ ــ ـــ ــفة عامة في تحســ ـــ ــ ــ ــاورها القلق إزاء عدم إحراز التقدم بصــ ــ ـــ ــ وٕاذ يســ
ــير إلى إمكانية  ــ ــية يشـ ـــنة الماضـــ ـــرة ســ ــبع عشــ ـــع العام على مدى الســـ ــحية وألن الوضــ مأمونية الرعاية الصـــ

ــين الملحوظ على الرغم من الجهود العالمية المبذولة للحد من  ـــىالتحســـ ــيب المرضــ ، وألن األذى الذي يصـــ
حتى تلك التي ُنفذت في سياقات مرتفعة الدخل، أحدثت أثرًا محدودًا أو متباينًا ولم ُيكيَّف  السالمة،تدابير 

  معظمها على النحو الذي يكفل تطبيقها بنجاح في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛
  

ـــى للنهوض بالنظم  من الديباجة: ١٥الفقرة  ـــ ــ ــ ـــالمة المرضـ ــ ــ ـــ ــلم بأهمية القياس الوثيق لسـ ــ ــ ـــ وٕاذ تســ
األقدر على الصــمود، والعمل الوقائي األفضــل واألكثر تركيزًا الرامي إلى تعزيز الســالمة والوقاية  الصــحية

ــانـــات والتعلم، على جميع  ــداث، ونظم تحليـــل البيـ ــاف عن األحـ ــفـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــة، والتبليغ الشـ من المخـــاطر والتوعيـ
ــــل تنمية الكفاءات المهنية لتكوين قوى ــ ــ ــتويات، إلى جانب التعليم والتدريب وتواصـــ ـــ ــ ـــ عاملة في مجال  المسـ

ــحيـة تكون ملتزمة ومتمتعـة بالكفـاءات وحس الرأفة وعاملـة في بيئـة داعمـة لجعـل الرعـايـة  ــــ ــ ــ ـــ الرعاية الصــ
الصـــحية مأمونة والحفاظ عليها؛ ودور إشـــراك المرضـــى وأســـرهم في تحســـين مأمونية الرعاية وتمكينهم من 

  ذلك تحسينًا للحصائل الصحية؛
  

ـــمانها أمران يدعوان إلى وٕاذ تعتر  من الديباجة: ١٦الفقرة  ــى وضـ ــالمة المرضــ ــين ســ ف بأن تحســ
  سد الثغرات في المعارف والسياسات والتصميم وتقديم الرعاية والتواصل على جميع المستويات؛

  
ــنويًا إقامة  تؤيد :من المنطوق ١الفقرة  ــى ُيحتفى به ســــ ـــالمة المرضــــ ـــأن ســـ أيلول/  ١٧في يوم عالمي بشـــ

ــبتمبر ــ ــ ـــراكهم وعي من أجل زيادة  ســ ــ ــ ــعيد وتعزيز التفاهم الجمهور وٕاشـ ـــ ــ ــوب والعمل العالمي على الصـ ــ ــ صــ
  ؛سالمة المرضىجراءات تعّزز الدول األعضاء إلاّتخاذ التضامن العالمي و تحقيق 

  
  على ما يلي: ١لدول األعضاءا تحثّ من المنطوق:  ٢الفقرة 

  
ــى باعتبارها أولوية  : االعترافمن المنطوق ١-٢الفقرة  ـــياســـــات بســـــالمة المرضـــ ــحية في ســ صـــ

قطاع الصحة وبرامجه وجعلها عنصرًا أساسيًا لتعزيز نظم الرعاية الصحية بهدف تحقيق التغطية 
  ؛الصحية الشاملة

                                                      
 .االقتصادي اإلقليميمنظمات التكامل    ١
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: تقييم المشكلة، بما فيها المخاطر واألخطاء واألحداث الضارة واألذى من المنطوق ٢-٢الفقرة 
جميع مستويات تقديم الخدمات الذي يصيب المرضى، وقياسها من حيث طبيعتها وحجمها على 

ــى  الصــــحية، بما في ذلك عن طريق نظم التبليغ والتعلم والتعليق التي تدمج وجهات نظر المرضـــ
ـــرهم؛ واتخاذ إجراءات وقائية وتنفيذ تدابير منهجية للحد من المخاطر التي يتعرض لها جميع  وأســ

  األفراد؛
  

ــريعات من المنطوق ٣-٢الفقرة  ــات وتشــ ــادات وأدوات وطنية : إعداد ســــياســ واســــتراتيجيات وٕارشــ
ــى  ــ ــ ـــب مقتضــ ــ ــحية حســـ ــ ــ ــر الموارد الكافية بغية تعزيز مأمونية جميع الخدمات الصــ ـــ ــ وتنفيذها ونشـ

  الحال؛
  

ـــاء األخرى ومنظمــات المجتمع  :من المنطوق ٤-٢الفقرة  ــ ـــ ــ ـــ ــ العمــل بــالتعــاون مع الــدول األعضـ
ــات األكادي ــســ ــى والهيئات المهنية والمؤســ مية ومؤســــســــات البحث ودوائر المدني ومنظمات المرضــ

الصناعة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية من أجل تعزيز سالمة المرضى ومنحها 
  األولوية وترسيخها في جميع السياسات واالستراتيجيات الصحية؛

  
: تبادل أفضــل الممارســات ونشــرها وتشــجيع التعلم على أســاس متبادل من المنطوق ٥-٢الفقرة 

  ذى الذي يصيب المرضى عبر التعاون اإلقليمي والدولي؛للحد من األ
  

ــى وتنفيذها في جميع من المنطوق ٦-٢الفقرة  ــتراتيجيات المتعلقة بســــالمة المرضــ : إدماج االســ
ــرار التي تلحق  ـــ ــ ــ ــاء، للوقاية من األضـــ ــ ـــ ــ ــب االقتضـــ ــ ــ ـــ ــريرية ومجاالت المخاطر، حســـ ــ ـــ ــ البرامج الســـ

جات واألجهزة الخاصة بالرعاية الصحية مثل بالمرضى ويمكن تفاديها وتتصل باإلجراءات والمنت
ــان  ــدبير العالجي لإلنتــ ــة حـــاالت العـــدوى والتـ ــافحـ ـــة ومكـ ــة الجراحي ــــالمـ ــ ــ ـــ ــ ـــة األدويـــة والســ مـــأموني

ـــخيص ونظافة البيئة والبنى التحتية ومأمونية الحقن ومأمونية العالج  ومأمونية ــ ــ ــعاع،  التشــ ــ ــ ــ باإلشـ
ــًال عن ال ـــخيص حد من المخاطر الناجمة تقليل إلى أدنى فضـــ عن عدم الدقة أو التأخير في التشــ

  المعرضة للخطر؛ وٕايالء عناية خاصة للفئات ،والعالج
  

ــــالمة  :من المنطوق ٧-٢الفقرة  ــ ــ ـــي لجميع عن طريق توفير تعزيز ثقافة السـ ـــ ــاســـ ـــ ــ التدريب األســ
ــحيين ــأن المهنيين الصـــ ــ ــالمة المر  ةالمتعلق اإلبالغ عن األحداث، وٕايجاد ثقافة أخرى بشـ ــىبســـ  ضـــ

المســّببة وامل العمفتوحة وشــفافة تحدد االســتعانة بنظم من خالل من دون إلقاء الالئمة على أحد 
ــرر ل ـــة تلك العوامل وتتناول العوامل لضـــ ـــتخلص العبر من دراســ ـــريوالمؤدية إليه وتســ ة وتبني البشــ

صــات من فرق تتولى تشــكيل و في مجالي القيادة واإلدارة القدرات  نيين المهكفوءة ومتعّددة التخصــّ
ـــحيين ـــتوى الوعي وزيادًة لتولي األمور  الصـــ ــ ــيناً رفعًا لمسـ ــ ــبة إلى ل لوتحســ ــ ــائل المحّققة بالنســ ــ حصــ

  ؛على جميع مستويات النظم الصحيةالضارة األحداث كبدة عن لتكاليف المت للمرضى وتقليالً ا
  

بأنشــطة االضـطالع بناء قدرات الموارد البشـرية المسـتدامة من خالل  :من المنطوق ٨-٢الفقرة 
ــات المهنية و  ــ صــ ـــّ ــتركة بين التخصـــ ــ ــات ومشــ ــ صــ ــّ على الكفاءة  ةقائمتثقيف وتدريب متعّددة التخصــــ

ها من الناحية تطوير مواصـلة سـالمة المرضـى و بشـأن منظمة الصـادرة عن الالمناهج ومبنية على 
ــات وٕايجاد بتعزيز المهنية  ــ ــ صــــ ـــّ ـــ من واتية تحّقق الحد األمثل يئة عمل مًا التّباع نهج متعّدد التخصــــ

  المأمونة؛خدمات الصحية العملية إيتاء 
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ـــجيع  :من المنطوق ٩-٢الفقرة  ــ ــ ـــ ــ ــ خدمات االنتقالية، دعمًا لتقديم لبحوث البحوث، بما فيها اتشـ
  مأمونية وأطول أجًال؛ أكثررعاية صحية 

  
ـــتفادة من ت :من المنطوق ١٠-٢الفقرة  ــ ـــ ــ ــ ــ التكنولوجيات حديثة، ومنها التكنولوجيات العزيز االسـ

ـــحة،الرقمية  ـــاء  في مجال الصـ ـــحية بوســــائل منها إنشـ عملية ودعم وتعزيزها نظم المعلومات الصـ
د جمع البيانات  ــّ ـــ ــ ــارة المخاطر واألحداث الألغراض ترصــ ــ ــ ــرات الوغيرها من ضـــ ــــ ــ الدالة على مؤشـ

ــرر واإلبالغ عنها  ـــ ــ ـــحية والرعاية االجتماعية مختلف على إلحاق الضــ ـــ ـــتويات الخدمات الصـــ ــ ــ مســ
ــحة، المت ــ ــلة بالصـــ ــ ــه على والعمل صـــ ــ ــية، ودعم في الوقت نفســـ ـــ ــخصــ ــ ــمان حماية البيانات الشـــ ــ ضـــ

  مأمونية؛رعاية صحية أكثر من أجل تقديم خدمات الحلول الرقمية الستفادة من ا
  

ــت لنظر فيا :من المنطوق ١١-٢الفقرة  ـــاء، عمال اســـ الطب التقليدي والتكميلي، حســـــب االقتضــ
  ؛مأمونية رعاية صحية أكثرمجال تقديم خدمات في 

  
ــراك تنفيذ نظم معنية ب :من المنطوق ١٢-٢الفقرة  ــ ــ ـــ ـــر إشـــ ـــ ــ ــ ـــى والمجتمعات أســ ــ ـــ ــ المحلية المرضــ

ـــحية أكثروتمكينهم في مجال تقديم خدمات  ــ ـــ ــ ــًا منهم المتأثرون ( مأمونية رعاية صــ ــ ــ ـــ ــ ــوصـ ــ ـــ ـــ وخصــ
ــائل منها التقدم ب ــ ــ ــارة)، وبوســــ ـــ ــ ــبكات وٕاقامة رابطات معنية بمبادرات بأحداث ضـــ ــ ــ ــاء شــــ ـــ ــ بناء وٕانشـــ

ـــتفادة إيجابيًا من  المجتمع المدنيفئات ومع  القدرات؛ والعمل معهم ـــ ـــأن خبراتهم واالســ ـــ الرعاية بشــ
بشـأن مأمونية الرعاية وتقليل األضـرار الناجمة اسـتراتيجيات وضـع جل المأمونة وغير المأمونة أل

ــع  ــ ـــ ــًال عن وضـ ــ ــ ـــبرامج معنية بآليات و عنها إلى أدنى حد، فضــ ــ ــمل جميع ، اتالتعويضـــ ـــ وبما يشـــ
  ؛الرعاية الصحية، حسب االقتضاءم خدمات النواحي المتعلقة بتقدي

  
في يوم عالمي بشــأن ســالمة المرضــى ُيحتفى به ســنويًا  تخصــيص :من المنطوق ١٣-٢الفقرة 

  ؛المصلحةالجهات المعنية صاحبة  بالتعاون مع سبتمبرأيلول/  ١٧
  

ــوع  :من المنطوق ١٤-٢الفقرة  ــ ــ ـــ ـــة موضــ ـــ ــ ــ ــــاركة في دراسـ ــ ـــ  العالميةمؤتمرات القمة الوزارية المشــ
  بشأن سالمة المرضى؛ًا سنويمعقودة ال
  

لتعاون إلى االمصـــلحة الجهات األخرى المعنية صـــاحبة المنظمات الدولية و  تدعو :من المنطوق ٣الفقرة 
ــاء في  ــ ــ ـــ ــ ــىالمتعلقة بمبادرات التعزيز ميدان مع الدول األعضـ ـــ ــ ــ ـــالمة المرضـــ ــ ــ ـــ ــائل منها ، ودعمها ســ ـــ ــ ــ بوســـ

  ؛به سنوياً تخصيص يوم عالمي بشأن سالمة المرضى ُيحتفى 
  

  ما يلي: المدير العام من طلبت :من المنطوق ٤الفقرة 
  

في  ستراتيجية رئيسيةاأولوية بوصفها  سالمة المرضىأن يشّدد على  :من المنطوق ١-٤الفقرة 
  ؛التغطية الصحية الشاملةعبر جميع نواحي برنامج عمل منظمة العمل 

  
ـــع  :من المنطوق ٢-٤الفقرة  ــ ــ ـــ ــ ـــادات معيارية أن يضـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــأن الحد األدنى من المعايير إرشـــ ـــ ــ ـــ ــ بشـــ

ســـيما ما يتعلق والســـالمة المرضـــى، صـــون واألدوات الالزمة ل الفضـــلى والســـياســـات والممارســـات
الســريرية وٕادارة تصــريف الشــؤون ة الصــحية و تحتيالبنية الو  ثقافة الســالمة والعوامل البشــريةمنها ب

  المخاطر؛
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ــاء أن يزّود ا من المنطوق: ٣-٤الفقرة  ــ ـــ ــًا منها البلدان  بالدعم التقني،لدول األعضـ ـــ ــ ــوصـ ـــ ــ وخصـ
ــاء وعند اللزومنيا دُ المنتمية إلى الشـــريحة ال تها في لمســـاعد، من الدخل المتوســـط، حســـب االقتضـ

وذلك ، وقياسها وتحسينهاسالمة المرضى لدى سعيها إلى تقدير مدى صون الوطنية  هابناء قدرات
 منبفعالية الوقاية كذلك لسالمة و ا ثقافةٕارساء و  المهنية، حسب االقتضاء،رابطات بالتعاون مع ال

ـــرار، بما فيها االلتهابات الناجمة عن  ـــحية، األضـــ ــتعانةالرعاية الصـــ ـــفافة بنظم  واالســــ مفتوحة وشـــ
القدرات وتســتخلص العبر من دراســة تلك العوامل عن طريق بناء لضــرر المســّببة لوامل العتحدد 

  في مجالي القيادة واإلدارة؛
  

ــاء بالدعم، بناءُ  :المنطوق من ٤-٤الفقرة  في مجال إنشـــاء على طلبها،  أن يزّود الدول األعضـ
  مة المرضى و/ أو تعزيز تلك النظم؛نظم معنية بترّصد سال

  
تبادل على  سالمة المرضىالعالمية المعنية بشبكات أن يعّزز قدرة ال من المنطوق: ٥-٤الفقرة 

ــات و  ـــل الممارســ ــائل منها االســــتفادة من التعاون الدولي التعّلم من تجارب أفضـ وتوثيق عراه، بوســ
ــبكة عالمية من  ـــ ــ ــون شـــ ـــ ــ ــى؛ و المدربين على صـــ ــ ــ ـــالمة المرضــــ ــ ـــ ـــاء أن يســ ـــ ــ عمل مع الدول األعضــ

المرضى والهيئات المهنية والمؤسسات األكاديمية المعنية بمنظمات الو  ومنظمات المجتمع المدني
نظم على إنشـاء المصـلحة المعنية صـاحبة الجهات األخرى الصـناعة و مؤسـسـات البحث ودوائر و 

  ؛مأمونيةرعاية صحية أكثر تقدم خدمات 
  

بشأن ة، بناًء على الطلب، المعياريرشادات الدعم التقني واإل أن يقدم :من المنطوق ٦-٤الفقرة 
ــاء من خالل  ــرية في الدول األعضــ ــطة تثقيف وتدريب تنمية قدرات الموارد البشــ االضــــطالع بأنشــ

منظمة الصادرة عن الالمناهج ومبنية على على الكفاءة  ةقائمتخّصصات المهنية و مشتركة بين ال
ــالمة المرضـــــىبشـــــأن  ـــاء ،ســـ ــاور مع الدول األعضــ ــاء  ،بالتشـــ معنية بتدريب المدربين برامج وٕانشـــ

ـــبكات عالمية وٕاقليمية من المجالس المهنية  ـــ ــ ـــى وشـــ ــ ـــ ـــالمة المرضـــ ـــ ــ للتوعية والتدريب في مجال ســـ
  ؛التوعية بشأن سالمة المرضى التعليمية من أجل تعزيز

  
التبادل العالمي ب نظمًا معنية بالتشــاور مع الدول األعضــاء يضــع أن :المنطوق من ٧-٤ الفقرة

وســائل بوذلك ، ويدير تلك النظم من األحداث المتعلقة بســالمة المرضــىالمكتســبة لتعلم خبرات ال
  وبثها؛، وُنظم تحليل البيانات موثوقا اإلبالغ المنهجي النهم
  

ـــمم أن :من المنطوق ٨-٤الفقرة  ــ ــالمة المتعلقة العالمية التحديات" يصــ ــ ــ ـــى بسـ ــ يطلقها و " المرضــ
ويدعمها، وأن يضع االستراتيجيات واإلرشادات واألدوات وينفذها دعمًا للدول األعضاء في تنفيذ 

  كل "تحد" باستخدام أفضل البّينات المتاحة؛
  

ــاأن يعزز ويـــدعم تطبيق التكنولوجيـــات الرقميـــة والبحوث، بمـــا في :المنطوق من ٩-٤ الفقرة  هـ
  البحوث االنتقالية من أجل تحسين سالمة المرضى؛

  
ـــاء الُنظم  :المنطوق من ١٠-٤ الفقرة ــ ــ ـــ ــ ـــاء، بناًء على الطلب، في إنشــ ـــ ــ ــ ــ أن يدعم الدول األعضــ

الالزمة لدعم مشاركة المرضى واألسر والمجتمعات المحلية بنشاط ومساهمتهم في تقديم الرعاية 
الصحية المأمونة، وتمكينهم من ذلك، وفي تعزيز الشبكات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلية 

  ضى وشبكات المرضى؛والمجتمع المدني ورابطات المر 
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ــحاب  :المنطوق من ١١-٤ الفقرة أن يعمل مع الدول األعضـــاء والمنظمات الدولية وســـائر أصـ
  المصلحة المعنيين على تعزيز اليوم العالمي لسالمة المرضى؛

  
أن يضـــع خطة عمل عالمية بشـــأن ســـالمة المرضـــى بالتشـــاور مع  :المنطوق من ١٢-٤ الفقرة

ــاء ــلحة المعنيين، بما في ذلك المنتمون منهم إلى القطاع  ١الدول األعضـــ ــحاب المصـــ وجميع أصـــ
ــبعين من خالل الدورة الثامنة  ــ ــ ــ ـــ ـــحة العالمية الرابعة والســ ـــ ــ ــ الخاص، كي ُتعرض على جمعية الصـــ

   واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي
  

كي تنظر لتنفيـذ هذا القرار، التقـدم الُمحرز في أن يقـدم تقريرًا عن  :المنطوق من ١٣-٤ الفقرة
 الســادســة والســبعون والثامنة والســبعون من خاللالرابعة والســبعون و الصــحة العالمية ات فيه جمعي

  لمجلس التنفيذي.ا
  
  

=     =     =  

                                                      
 .االقتصادياإلقليمي و منظمات التكامل حسب االقتضاء، و    ١


