
  
  
  
  
  
  

عون الدورة  عة واألر   ٥ق١٤٤ت  م    عد المائة الرا
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ة ة الصح اه واإلصحاح والنظافة العامة في مراف الرعا     الم
،لمجلس ا   التنفيذ

ة خاصعد النظر في التقرر ال ة الصح اه واإلصحاح والنظافة العامة في مراف الرعا   ١،الم

اعتماد القرار التالي: يوصي   عين  ة والس ة الثان ة الصحة العالم   جمع

ة      عون جمع ة والس ة الثان   ،الصحة العالم

ِّر بإعالن  ــتانا أإذ ُتَذ ــادر ســ ــتانا، عن الصــ ة (أســ ة األول ــح ة الصــ الرعا المؤتمر العالمي المعني 
ر  تشرن األول/ ٢٦و ٢٥ازاخستان،  ضع تصورًا لتعزز )٢٠١٨أكتو ة، والذ  ة األول ة الصح  الرعا

ة، فضــًال  ة والنفســ ة والكفاءة لتعزز صــحة الناس البدن ارها النهج األشــمل واألفضــل من حيث الفعال اعت
أن عن عافيتهم  ضع تصورًا  ة، و ةاالجتماع ة األول ة الصح ة تمثل ح الرعا ة في النظم الصح جر الزاو

الصحة؛ المستدامة من أجل ة المستدامة المتعلقة  لوغ أهداف التنم ة الشاملة و ة الصح   تحقي التغط

ِّر  ضــًا وٕاذ ُتَذ لذ وا واإلصــحاح والصــحة اه الشــربشــأن م) ٢٠١١( ٢٤-٦٤ج ص عالقرار أ
ة األولي ة الصح اد الرعا د على م ة  شأن اــآت -اـعالن ألمًا إلــة وفقــيؤ ة األول ة الصح رارات ــوالقالرعا

ــاألخ ــــ ـــ ِّ ـ ــر التي ُذ ــر بها في ذلـــ ــك اإلعـــ ــقـــــال)، و ١٩٨٢( ١٧-٣٥ج ص ع  الـــــقـــــرار(  النـــ  ٢٠-٣٩ج ص ع  رارـــ
ـــ، والق)١٩٨٦( ــ ــــ، والق)١٩٨٩( ٢٥-٤٢ج ص عرار ـ ــ، والق)١٩٩١( ٢٨-٤٤ج ص عرار ــ ــ  ٣١-٤٥ج ص عرار ــ
 ٧-٧٠ج ص ع) والقرار )٢٠١٠( ٢٣-٦٣ج ص ع، والقرار )١٩٩٨( ٢٨-٥١ج ص ع، والقرار )١٩٩٢(
ة  )٢٠١٧( ات الرعا ـــحاح المأمونة وٕادارة نفا ــ ــ ــ ـــ ــرب واإلصـ ــ ــ ـــ ــ اه الشــ ـــين مراف م ـــ ــ ــ الذ أكد على دور تحســـ

ة  ة؛ ةعاموممارسات النظافة الالصح ة األول ة الصح   في مجال الرعا

ِّر  ة العامةذلك وٕاذ ُتَذ ــأن  ٦٤/٢٩٢ لألمم المتحدة قرار الجمع ــول شــ ح اإلنســــان في الحصــ
ــــحاح خدمات على اه واإلصــ ــادر في تموز/ الم ــ انون  ٧٢/١٧٨  قرارالو  ،٢٠١٠  يوليو الصــ ــادر في  ــ الصــ

سمبر  ع لألمم المتحدة  الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان ٣٩/٨، والقرار ٢٠١٧األول/ د  في أيلول/التا
  المأمونة؛ اه واإلصحاح حقوق اإلنسان في الحصول على خدمات المشأن  ٢٠١٨سبتمبر 

                                                           
قة    ١   .١٤٤/٣٠م تالوث
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اه واإلصحاح والنظافة العامةوٕاذ تالح أنه ما لم تتوافر  ة والمأمونة في مراف  خدمات الم الكاف
ات الواردة في الهدف ة، فلن تحق البلدان الغا ــح ـــ ــ ـــ ــ ة الصــ ش ( ٣ الرعا أنما ع ع  ـــمان تمّتع الجم ــ ــ ـــ ــ ضــ

ع األعمار ة في جم الرفاه ة و ع ( ٦) والهدف صــح اه وخدمات الصــرف الصــحي للجم ضــمان توافر الم
ــتدامة ـــ ــ ــ ــ ـــتدامة،) وٕادارتها إدارة مســ ـــ ــ ــ ــ ة المسـ ات األمهات والمواليدما في ذلك  من أهداف التنم  الحد من وف

ة الشاملة الفعال ة الصح ضًا في األهدافوتحقي التغط ة  ١٣و ١١و ٧و ١  ة، والواردة أ من أهداف التنم
  المستدامة؛

ضًا وٕاذ تالح  اه واإلصحاح والنظافة العامةأن توفير أ ًا لسالمة  خدمات الم ُعد عنصرًا أساس
ة والعاملين  المرضـــى، وقد تبين ة إلى المرضـــى ومقدمي الرعا النســـ العدو  ة  حد من خطر اإلصـــا أنه 

ــوب توفير  ــ ــ ــحيين والمجتمعات المجاورة، وٕاذ تالح أن التقدم المحرز صـ ــ ــ ــحاح الصـ ــ اه واإلصـــ خدمات الم
ــهال  والنظافة العامة ـــ ــًال عن اإلســـ ــ ة من الكوليرا، فضــــ الوقا ذلك  ــمح  ــ ــ ســ ــــ ــ ة ســ ـــح ـــ ة الصــ في مراف الرعا

ــب، على النحو الُمعترف وا ــ ــابين بها، على نحو فعال وفي التوقيت المناســ ة المصــــ ، ورعا ألمراض األخر
افحتها؛شأن ) ٢٠١٨( ٤-٧١ج ص عه في القرار  ة من الكوليرا وم   الوقا

القرار  ِّر  شـــأن مقاومة مضـــادات ب ) المتعل٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عوٕاذ ُتَذ ة  خطة العمل العالم
الغة لخدمات  ة ال د على األهم ات، والذ يؤ رو اه واإلصحاح والنظافة العامةالم في المجتمع وفي  الم

ةأ ـــح ـــ ــ ة الصـ ة  ماكن الرعا ــا ــ ـــ ة الحد من اإلصـــ ة من العدو ُغ ــين النظافة العامة وتدابير الوقا ـــ ــ في تحســ
ـــادات الم ــ ــ ـــ ة الحد من االعدو المقاومة لمضـــ ـــارها وُغ ـــ ــ ــ ات ومن انتشـــ ــتخدام رو ــ ـــ ــ ــادة ســــ ـــ ــ ــ ة المضــــ األدو

ات  رو فل اإلشراف الجيد؛على نحو غير مناسبللم   ، األمر الذ 

ة  ــحة العالم ــ ـــ ــ ـــ ـــادر عن منظمة الصــ ــ ـــ ــ ــ ــترك الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ النتائج الواردة في التقرر المشـ وٕاذ تح علمًا 
ــيف  ــ ســــ ـــحاح والنظافة العامةعنوان واليون ـــ اه واإلصــ ـــعفي  الم ـــ ة: الوضــ ــح ـــ ة الصـــ في البلدان   مراف الرعا

ــي  ــ بُل الُمضــ ــُ ــ ــطة الدخل وســ ــ ـــة الدخل وتلك المتوســ ــــف أن ما ١،ُقُدماً المنخفضـــ شــ من  ٪٤٠قارب   والذ 
اه الب ــل حتى على إمدادات الم ـــ ــ ة في العالم ال تحصــ ـــح ـــ ــ ة الصـ ة، وأن مجموع مراف الرعا منها  ٪١٩دائ

اه والصابون الالزمين لغسل فيها توافر من تلك المراف ال ي ٪٣٥وتحصل على خدمات اإلصحاح  ال الم
ة في تلك األماكن والتي  ٢اليدين، ة على عدم توافر هذه المقومات األســاســ األمر الذ يبرز اآلثار المترت

ة  ة من أجل الوقا تشــمل انتشــار العدو في األماكن المفترض أنها تعزز الصــحة والنظافة العامة األســاســ
ــتخدمين الذين يلمن  ـــ ـــائر المســـ ــ ــ ـــى وسـ ــ رامة المرضـــ د على اآلثار الواقعة على  ــون األمراض؛ وٕاذ تؤ ــ تمســــ

ة، وال ة الصح ما النساء أثناء المخاض ومواليدهن؛خدمات الرعا   س

ــــأن  شــ ة إلى العمل  ه دعوة عالم ــادر عن األمين العام لألمم المتحدة بتوج ــ ان الصــ الب ِّر  وٕاذ ُتَذ
اه واإلصحاح والنظافة العامة في  ع الم ةجم ة الصح   ؛مراف الرعا

                                                           
١          WHO and UNICEF. Water, sanitation and hygiene in health care facilities: status in low and 

middle income countries and way forward. World Health Organization: Geneva; 2015. 

اه   ٢ شأن خدمات الم ة المستدامة  ة ألهداف التنم سيف األرقام األساس واإلصحاح والنظافة  سوف تصدر المنظمة واليون
ة في آذار/ ة الصــح ســان -مارس العامة في مراف الرعا . وســتحل هذه األرقام الجديدة محل األرقام الواردة ٢٠١٩أبرل  /ن

ًا في القرار.   حال
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عينوٕاذ تالح أن تقرر المدير العام  ـــ ــ ة والســـ ة الحاد ـــحة العالم ـــ ة الصــ ــأن  المقدم إلى جمع ــ ـــ شـ
ــحة والبيئة وتغيّ  ـــ ــ ـــ ــ ةقد حدد القو  ١ر المناخالصـــ اني  الُمحرِّ ـــ ــ ـــ ــ ــ ة، ومن بينها النمو الســـ ع العالم ــّ ــ ــ ـــ ــ ـــ والتوسـ

ـــر  ــ اه وتغيّ  الحضــ ـــحاح وموارد الم ــ اه واإلصــ بيرًا على توافر خدمات الم ر المناخ، المتوقع أن تؤثر تأثيرًا 
ة وجودة هذه الخدمات وتلك الموارد بين المناخ،  ةالقائمالروا ة إلى تناول والحاجة الملحّ  وٕاتاحتها العذ

ة والطاقة، و  اه واإلصحاح والنظافة العامةمأمون   ؛، والصحةالم

  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث -١

اق الوطني، وعند االقتضــاء، تحديد  )١( مات شــاملة وفقًا للســ خدمات مد توافر  :إجراء تقي
ة ة الصـــح اه واإلصـــحاح والنظافة العامة في مراف الرعا اجاتها، الم ، وجودة هذه الخدمات واحت

افحتها ة من العدو وم والت  ،وحالة الوقا ــتخدام البروتو ــ ــ ــ ة  ٣،٤أو األدواتاسـ ة والعالم م اإلقل
ـــين ــ ـــ ــ ة إلى تحســـ ة الرام التعاون مع الجهود العالم ة و ـــحاح والنظافة  الحال ــ ــ ـــ اه واإلصـــ خدمات الم

ة ة الصح   ٥؛العامة في مراف الرعا

ــع وتنفيذ   )٢( ــ ل مرف من مراف خارطة طروضــ اق الوطني حتى تتوافر لد  ـــ  وفقًا للســـ
ل  ة في  ـــح ــ ـــ ة الصــ اجاتهالرعا ـــب الحت ـــ ــ ان، على النحو المناســ ة  :م مأمون اه ُتدار  إمدادات م

ة  ـــى ومقدمي الرعا ــ ـــ ــول للمرضـ ــ ـــ ــورة الوصــ ــ ـــ ســ ة وم مأمون ة وُتدار  اف ض  وُعتمد عليها؛ ومراح
ة المالئمة  ــ ــ ـــاســ ونات األســـ مختلف القدرات؛ والم ع األعمار و ـــين وفي جم والموظفين من الجنســـ

ــة من العـدو وم ـــات الجيـدة لنظــافــة لبرامج الوقـا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـة والممـارسـ ـة التحت مـا في ذلـك البن ـافحتهــا 
ــمـل التخلص من  ــ ــ ـــ ــ ــ ـات المـأمونـة، والتي تشــ ؛ والتنظيف الروتيني الفعـال؛ ونظم إدارة النفـا األيـد

ة ات الطب فة ؛الفضالت والنفا ن؛ ،والطاقة النظ   لما أم

ــــع وتنفيذ المعايير الدُ   )٣( ــ ـــأن خدمات وضـ ـــ شـ اق الوطني،  ـــ ــ ا، وفقًا للســ ـــحاح ن ــ اه واإلصــ الم
ـــاء والنظافة العامة  ـــ ــ ــ ـــ ة، وٕارســـ ـــح ـــ ــ ـــ ــ ة الصــ ع أماكن الرعا افحتها في جم ة من العدو وم والوقا

ــــة  ــ ــ ـــحاح والنظافة العامة المعايير الخاصــ ــ ــ اه واإلصـــ افحتها في النظم الم ة من العدو وم والوقا
م؛ ووضع آ االعتماد والتنظ ة  ات المساءلة الالزمة لتعزز تلك المعايير والممارسات؛المعن  ل

                                                           
قة    ١  .٧١/١١ج الوث

ميمنظمات التكامل االقوحسب االقتضاء،    ٢   .تصاد اإلقل
ة   ٣ ســـيف. و  منظمة الصـــحة العالم ة تحســـيناليون ــــــــالمي عمل ــ ـــ ــ ــاه واإلصـــحــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ة اح ـ ــلموالنظافة الصـــح ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرافـ ـــــ ـــ ــ ــ ة  ـــ الرعا

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٨؛ (WASH FIT)  ةـالصحي
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-
improvement-tool/en/   

  ).٢٠١٩انون الثاني/ يناير  ٢٨االطالع في تم 
افحتها على المســـتو الوطني (اختصـــارًا    ٤ ة من العدو وم م جهود الوقا م جهود IPCAT2أداة تقي ) وٕاطار المنظمة لتقي

افحتها (اختصارًا  ة من العدو وم   (على الموقع اإللكتروني التالي:  )IPCAFالوقا
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/ ـــــاني/  ٢٨، تم االطالع في ــ ـــانون الث ــ ــ

   ).٢٠١٩  يناير
ة إلى تحســين     ٥ ة الرام ســيف على تنســي الجهود العالم ة واليون ف منظمة الصــحة العالم اه واإلصــحاح تع خدمات الم

ة ـــــــح ــ ة الصــــ ة، ومن بينها والنظافة العامة في مراف الرعا ـــــ ـــ ــ ســـ ه على عدد من المجاالت الرئ ــــطلع  ــ ــ ـــ ز العمل المضــ ر . و
ن االطالع على المزد من ال م ة. و مات الوطن ة: التقي ة المعارف التال   www.washinhcf.orgمعلومات على بوا
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ة وٕادماج المؤشرات  )٤( اسات الصح ات ضمن الس اه واإلصـحاح المتعلقة  ١وضع غا الم
ــع  المأمونة والنظافة العامة ــ ة بهدف وضــ ــد الوطن ات الرصــــ افحتها في آل ة من العدو وم والوقا

ع التقدم الُمحرز  ة وتت ات األساس صفة منتظمة؛المعط ة  ع أداء النظم الصح   وتت

ـــحاح والنظافة العامةإدماج   )٥( ــ ـــ ــ اه واإلصــ ما في ذلك  المأمونة الم ة،  ـــح ــ ــ ـــ في البرامج الصــ
ة  اق الخدمات الصح ة وصحة األم والطفل والمولود ضمن س التغذ ة  إدماجها في البرامج المعن

ز على الناس، وال ة المتكاملة والمأمونة والجيدة التي تر ـــاملة الفعالة، والوقا ــ ة الشــ ــــح ــ ة الصـ تغط
ات؛ رو افحتها، ومقاومة مضادات الم   من العدو وم

ــــحاح والنظافة تحديد أوجه التفاوت وحاالت االنقطاع في توافر   )٦( ــ ــ ـــ ــ اه واإلصــ خدمات الم
ة  المأمونة العامة ــ ةالفي المناسـ ما في مراف الصـــح ، ومعالجة هذه األوجه وتلك الحاالت، والســـ

ة؛ال ة األول ة الصح   مراف التي تقدم خدمات األمومة، وفي مراف الرعا

ـــاتهـــا ونهوجهـــا مع الجهود  )٧( ــتراتيج ــ ـــ ــ ــ ــ ــة اســ ــال  ٢مواءمـ ـــة المبـــذولـــة في مجـ ـــاه العـــالم الم
ة المأمونة واإلصحاح والنظافة العامة ة الصح  ٣، والمساهمة في تحقي الهدف في مراف الرعا

ـــتدامة ( ــ ة المســ ع من أهداف التنم ة في جم الرفاه ة و ــح ــ ش صـــ أنما ع ع  ــمان تمتع الجم ـــ ضــ
ع وٕادارتها إدارة  ٦) والهدف األعمار ـــــحي للجم ــ ــ ــرف الصـــ ــ ـــ ــ ــ اه وخدمات الصـ ــمان توافر الم ــ ـــ ــ ــ (ضـ
  )؛مستدامة

قاء خدمات   )٨( ل الالزمين لتشـغيل واسـت اه واإلصـحاح والنظافة توفير اإلجراءات والتمو الم
ــة من  المــأمونــة العــامــة ــة، وإلدخــال التحــديثــات والوقــا ــح ـــ ــ ــ ـــ ــ ــافحتهــا في المراف الصـ العــدو وم

ة العمل وحتى  ة التحت ــل البن ة حتى تواصــ اجات المعن ــتنادًا إلى االحت ــتمرة اســ ــينات المســ والتحســ
اه المأمونة في  تتوافر الموارد الالزمة لمساعدة المراف على الحصول على المصادر األخر للم

ــة واآلثــار  حــاالت األعطــال التي تحــدث في ــاه المعتــادة، بهــدف تقليــل اآلثــار البيئ إمــدادات الم
هدف المحافظة على ممارسات النظافة العامة؛   األخر إلى أدنى حد و

اه   )٩( ــألة الم ـــ ــ ــ ــ ـــ ــأن مسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ شـ ة،  م ــى مع االتفاقات اإلقل ــ ـــ ــ ــ ـــ ما يتماشـ اء الوعي،  التثقيف وٕاذ
ل خاص على مراف ـــ ــ ـــ ــ ــ شـــ يز  ــحاح والنظافة العامة، مع التر ـــ ــ ــ ـــ ــ خدمات األمومة ومراف  واإلصـ

ــأن  شــ ـــتمرة  ات واألماكن التي تســــتخدمها األمهات واألطفال؛ وتنفيذ حمالت تثقيف مسـ ــف ــتشــ المســ
ما في ذلك التغو في العراء، بهدف اإلثناء عن  المخاطر الناجمة عن سوء خدمات اإلصحاح، 

ات الف ض وٕادارة نفا ع الدعم المجتمعي الســـتخدام المراح ضـــالت إدارة مأمونة هذا الفعل، وتشـــج
  من جانب العاملين الصحيين؛

                                                           
ة   ١ اه واإلصحاح منظمة الصحة العالم ة لرصد خدمات الم سيف. المسائل والمؤشرات األساس العامة في  والنظافة  واليون

ة المستدامة.  ة في أهداف التنم ة الصح   مراف الرعا
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-indicators-for-monitoring-
wash/en/ ،  

  ).٢٠١٩انون الثاني/ يناير  ٢٨تم االطالع في (
ــــــأن    ٢ شـ ــيف  ــــ سـ ة/ اليون ـــحة العالم ــ ة لمنظمة الصــ ــــــطة العالم ة األنشـ ـــحاح والنظافة العامة في مراف الرعا ــ اه واإلصــ الم

ة  ).٢٠١٩انون الثاني/ يناير  ٢٨، تم االطالع في /https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/en( الصح
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ع   )١٠( طة لجم ــ ــ ــ ة النشـــ ــار ــ ــ ــي بين القطاعات المتعددة مع المشـــ ــ ــ ات متينة للتنســـ ــاء آل ـــ ــ إنشــ
ة مواءمة الجهود  اه والطاقة، ُغ ة والم ما تلك المسؤولة عن الصحة والمال ة، والس الوزارات المعن

ـــمان توافر ال ة ضــ ة وتعززها وُغ ع جوانب خدمات التعاون م جم ل المناســـــب لدعم تقد اه تمو الم
افحتها على صــعيد النظام الصــحي؛  المأمونة واإلصــحاح والنظافة العامة ة من العدو وم والوقا

ة  ة الصح ة والجيدة التدرب، ومن بينهم عاملو الرعا ة الكاف واالستثمار في القو العاملة الصح
ــون، من أ ــ ــ ـــ ــحاح والنظافة العامةجل إدارة خدمات وعمال النظافة والمهندســ ــ ــ ـــ اه واإلصــ وتوفير  الم

ــات المالئمة في مجال  ــتمرن وأداء الممارســـ ـــغيل المســـ انة والتشــ ــ ـــحاح والنظافة الصـــ اه واإلصــ الم
مـا العـامـة ـافحتهــا  ــة من العـدو وم ـة قبـل الخــدمــة   والوقـا في ذلـك برامج التثقيف والتـدرـب القو

رامج التثقيف والتدرب المست ات الموظفين؛و ع مستو   مرة أثناء الخدمة المقدمة لجم

ـــمل معينات   )١١( ــ ـــ ــ ــ ــحيين، والتي تشـ ــ ــ ـــ ــ ع العاملين الصــ تعزز بيئة العمل المأمونة واآلمنة لجم
ــــحاح والنظافة العامة العمل وأدواته، وخدمات ــ ــ ــ ـــ اه واإلصــ ـــة  الم ــ ـــ ــ ــ ـــ المأمونة، واإلمدادات الخاصـ

م الخدم ة؛التنظيف والنظافة العامة، من أجل تقد فاءة ومأمون   ة 

ميين والمحليين إلى ما يلي: تدعو  -٢ اء الدوليين واإلقل   الشر

ة   )١( ــــ ـــحاح والنظافة العامة إبراز قضــ ــ اه واإلصـ افحتها الم ة من العدو وم المأمونة والوقا
التالي  ل المرن، و ات التمو ة وفي آل ـــح ـــ ــ ات الصــ ـــتراتيج ـــ ــ ة، في االســ ــح ـــ ــ ة الصـــ في مراف الرعا

ه  ة أو توج ـــ يز على النهوج الرأســـ ـــًا عن التر ل، عوضـــ ة  ــح ــ ــوب تعزز النظم الصــ الجهود صــــ
عة في وضع البرامج؛   المنعزلة المت

ومـاتدعم   )٢( ـة في اتخــاذ  الجهود التي تبـذلهـا الح ـــار ــ ــ ـــ ــ ـــ ـة للمشـ ين المجتمعـات المحل لتم
ــافًا لل ــل وأكثر إنصــ م خدمات أفضــ ة بتقد ــحاح والنظالقرارات المعن اه واإلصــ  المأمونة افة العامةم

ة تلك  فا ـــأن عدم  ــ ـــ ــ شـ ة  ـــلطات المعن ــــ ــ م تقارر إلى الســ ما في ذلك تقد ة،  ــح ـــ ــ ـــ في المراف الصـ
  الخدمات أو عدم مالءمتها؛

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

ة من   )١( ــعيد العالمي ووضــــع اإلرشــــادات التقن اد على الصــ مواصــــلة االضــــطالع بدور ق
ات الم   نصوص عليها في هذا القرار؛أجل تحقي الغا

ــتو العالم لخدمات ال  )٢( اه واإلصــــحاح والنظافة إعداد تقرر عن وضــــع اإلتاحة على مســ م
ة في إطار الهدف العامة ــح ــ ــ ــ ـــ ة الصـ ـــتدامة  ٦  المأمونة في مراف الرعا ـــ ــ ـــ ة المسـ من أهداف التنم

ـــتدامة( ع وٕادارتها إدارة مســ ــحي للجم ـــرف الصـــ اه وخدمات الصــ ــمان توافر الم ـــائل من ضـــ )، بوســ
ــترك، وٕادراج خدمات ال ـــ ــ ـــد المشــ ـــ ــ ـــحاح والنظافة العامةبينها برنامج الرصـ ــ ـــ اه واإلصـ ة من  م والوقا

ة  ـــح ة الصـــ ــاملة والرعا ــ ة الشــ ــح ــ ة الصــ ة في التغط ـــح ة الصـــ افحتها في مراف الرعا العدو وم
ة؛ ة الفعالين وجهود رصد جودة الرعا   األول

ـــة وال حفز تعبئـــة الموارد  )٣( ـــداخل ــداد ال ـــة من القطـــاعين العـــام والخـــاص، ودعم إعـ ــارج خـ
ــتثمار في خدمات ال ــ ة حول جدو االســـ ـــات وطن ــ ــحاح والنظافة العامةدراســ ــ اه واإلصـــ المأمونة  م

ة؛ ة الصح افحتها في مراف الرعا ة من العدو وم   والوقا
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ة   )٤( ـــ ــ ــلة إبراز قضـــ ــ ــحاح والنظافة العامةمواصــــ ـــ اه واإلصـــ ة من ا الم لعدو المأمونة والوقا
افحتها ة وم ـــح ة الصــــ ة داخل في مراف الرعا ـــحة العالم ـــ ة  منظمة الصـ ــــ ــ اسـ ـــ ــ وفي المحافل الســ

ــتو  ــ ــ ـــ ــ عة المســ ة للدعوة التي  ، والعملالرف ــتجا ــ ــ ـــ ــ االت األمم المتحدة األخر من أجل االســ مع و
  ؛طرقة منسقة أطلقها األمين العام لألمم المتحدة للعمل

ة وتحديثها وتنفيذها،   )٥( اء الستعراض خطة العمل العالم العمل مع الدول األعضاء والشر
ـــع  ــ ــ ـــاء في وضـــ ــ ـــ ـــأن الطررائ خودعم الدول األعضــ ــ ـــ شــ ــعيد الوطني  ــ ــ ــ ات على الصــ اه  وغا م

ة؛ واإلصحاح والنظافة العامة ة الصح   المأمونة في مراف الرعا

ات   )٦( اء من أجل تكييف آل ــــر ــع الجديد العمل مع الشـ ـــرورة وضـــ ة وعند الضــ غ الحال التبل
شـــأن تنســـي خدمات ال غ الالزمة لتســـجيل ورصـــد التقدم الُمحرز  ات التبل اه واإلصـــحاح من آل م

ة وتنفيذها  والنظافة العامة ــح ــ ــ ـــ ــ ــ ة الصــ افحتها في مراف الرعا ة من العدو وم المأمونة والوقا
لها وٕاتاحتها وجودتها وتصــــرف شــــؤونها وفقاً  غوتمو ة التبل ــرات  ١ لمنهج شــــأن مؤشــ ــوعة  الموضــ

ــتدامة ( ٦الهدف  ة المسـ ع من أهداف التنم ــحي للجم اه وخدمات الصـــرف الصـ ــمان توافر الم ضـ
  )؛وٕادارتها إدارة مستدامة

م تقرر عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذا القرارت  )٧( ــحةإلى  قد ة الصـــ  ٢٠٢١في عام  جمع
؛، من خالل المجلس الت٢٠٢٣  عامو    نفيذ

اه واإلصحاح والنظافة العامةدعم تنسي وتنفيذ   )٨( ة  خدمات الم المأمونة والتدابير األساس
ــافحتهــا ــة من العــدو وم ــة في مراف  للوقــا ــةالرعــا ــح ـــ ــ ــ ـــ ــ ومراكز الفرز في أوقــات األزمــات  الصـ

الصـــحة و ة  ة من خالل المجموعات المعن اه واإلصـــحاح والنظافة والطوار اإلنســـان ، العامةالم
اقات.  مع ات األمراض في تلك الس ة من فاش ة إلى الوقا   االستفادة من الشراكات الرام

  
٢٠١٩انون الثاني/ يناير  ٣٠الجلسة الثالثة عشرة،   

١٣المحاضر الموجزة/ /١٤٤م ت  

  

=     =     =  

                                                           
ة/    ١ غ التي يجرها برنامج الرصــد المشــترك بين منظمة الصــحة العالم ات التبل والت واألســاليب وعمل شــمل ذلك البروتو

م العالميين لخ ســـيف، والتحليل والتقي اه اللذين تجرهمااليون ة  دمات اإلصـــحاح والم الموارد المائ ة  لجنة األمم المتحدة المعن
ة. ادة منظمة الصحة العالم   ق


