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     الصحيةالمياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية 
  تقرير من المدير العام

  
  

 ،٢٠١٩في كــانون الثــاني/ ينــاير  أحــاط المجلس التنفيــذي علمــًا، في دورتــه الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة، -١
 .٥ق١٤٤م تواعتمد القرار  ١،بنسخة سابقة من هذا التقرير

  
  معلومات أساسية

  
ــحاح ينبغي أن تتوافر   -٢ ــيما في مرافق الرعاية الصــــحية، حيث  ،مواقعفي جميع الخدمات المياه واإلصــ والســ
ولكنَّ التقييم العالمي األول من نوعه، والذي أجرته منظمة الصحة العالمية واليونيسـيف  ٢أكثر ضعفًا.الناس كون ي

ـــة ٢٠١٥ في عـــام ــاه، وأن ٤٠، خلص إلى أن قراب ــات ١٩٪ من المرافق تفتقر إلى الميـ ــدمـ ـــت من خـ ٪ منهـــا خل
ـــحاح الكافية، وأنه ل ــ ــ ـــ ٪ منها. وعالوًة على ذلك، لم يكن ما يزيد ٣٥م تتوافر المواد الالزمة لنظافة األيدي في اإلصــ

ــحيــة إدارة مــأمونــة.٤٠على  ــ ــ ـــ ــ ـــ بــل إن إتــاحــة خــدمــات الميــاه  ٣٪ بقليــل من هــذه المرافق تــدير نفــايــات الرعــايــة الصـ
ــحية األولية أقل م ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق التوليد ومرافق الرعاية الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ نها في مجاالت الخدمات واإلصـ

ــوء على أوجه التفاوت الكبيرة. وتقوض هذه اإلخفاقات الوعد  ــ ـــ ــ ــ لِّط الضــ ـــَ ــ ــ ـــ ــ األخرى أو أنواع المرافق األخرى، مما ُيسـ
بتحقيق التغطية الصــحية الشــاملة والجهود المتجددة بشــأن الرعاية الصــحية األولية، وتؤثر ســلبًا على الرعاية الجيدة 

ــحاح والنظافة العامة في مرافق وعلى جهود الوقاية من الع ـــ ــ ــ ـــ ــهم نقص خدمات المياه واإلصــ ـــ ــ ــ ـــ دوى ومكافحتها. ويســ
ــادات  ـــ ــــار ظاهرة مقاومة مضــ ــ ــادات الحيوية وانتشـ ــ ــروري للمضـــ ــ ــ ــــتخدام غير الضـ ــ ــًا في االسـ ــ ـــحية أيضـــ ــ الرعاية الصــ

ن العام لألمم الميكروبات. والســـترعاء االنتباه إلى هذه القضـــية ذات األهمية الجوهرية للصـــحة والتنمية، أطلق األمي
ــحية في آذار/  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــأن المياه واإلصــ ــ ــ ـــ ــ ــ المتحدة دعوًة عالميًة للعمل بشــ

  .٢٠١٨  مارس

                                                           
ـــة الثالثة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة  والمحاضــــر الموجزة، ١٤٤/٣٠م تانظر الوثيقة    ١ الجلسـ

 (باإلنكليزية). عشرة 

ـــحي حق من    ٢ ـــرب مأمونة ونقية الصـــــرف الصــ أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن الحق في الحصـــــول على مياه شــ
 ).٦٤/٢٩٢(القرار حقوق اإلنسان والبد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق اإلنسان 

كما سيرد الحقًا في هذا التقرير، ستصدر المنظمة واليونيسيف أرقامًا جديدة بشأن المياه واإلصحاح والنظافة العامة في    ٣
. وسوف تستند هذه األرقام إلى مؤشرات ُمَحدَّثة، وتعكس البيانات المأخوذة من ٢٠١٩مرافق الرعاية الصحية في أوائل عام 

  ير من البلدان والمرافق.عدد أكبر بكث
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  في مرافق الرعاية الصحية المياه واإلصحاح والنظافة العامةاآلثار المترتبة على عدم كفاية 

ــحاح إن محدودية إتاحة   -٣ ــ ـــ ــ ـــ ــ تعيق القدرة على المحافظة على البيئات  والنظافة العامةخدمات المياه واإلصـ
ــبة في مرافق الرعاية الصـــحية. وتشـــي ــحية والقدرة على الوقاية من العدوى المكتسـ من  ٪١٥ر التقديرات إلى أن الصـ

ــفيات. ــتشــ ــى ُيصــــابون بعدوى أو أكثر أثناء إقامتهم بالمســ ن وثالثي وتزيد المخاطر المرتبطة باإلنتان بأربعة ١المرضــ
وتكاليف العدوى المكتسبة في مرافق الرعاية الصحية مرتفعة ويمكن الحيلولة  ٢مثًال في السياقات الشحيحة الموارد.

ـــرة ٢٠٠٧دون تكبدها. ففي الواليات المتحدة األمريكية وحدها في عام  ــ ــ ـــ ــ ــ ، تراوحت التكلفة الطبية اإلجمالية المباشـ
ــى الداخليين الناجمة عن العدوى المرتبطة ب ـــ ــ ــ ـــحية بين للمرضــ ـــ ــ في  ٣مليار دوالر أمريكي،  ٤٥و ٣٥,٧الرعاية الصـــ

ـــارت تقديرات المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها في عام  ــ ــادي  ٢٠٠٨حين أشـ ــ إلى أن األثر االقتصــ
  ٤مليارات يورو. ٧السنوي في أوروبا ارتفع إلى 

ــنويًا إلى الوالدات المفتقرة  -٤ ـــ ــ ــبب حاالت  وُيعزى أكثر من مليون حالة وفاة سـ ـــ ــروط النظافة، في حين تســـ ـــ لشـــ
وقــد ُيَعرِّض نقص إتــاحــة خــدمــات الميـــاه  ٥٪ من وفيــات األمهــات.١١٪ من وفيــات حــديثي الوالدة و٢٦العــدوى 

ــحية الوالدة المأمونة لخطر كبير، ويســــبب تأخيرًا في التماس الرعاية. ــًال  ٦واإلصــــحاح في مرافق الرعاية الصــ وفضــ
ــة في مرافق رعاية عن ذلك، فإن نقص إتاحة خدما ــفة خاصـ ــحاح والنظافة العامة، والتي تغيب بصـ ت المياه واإلصـ

ـــية المتعلقة بالمحافظة على الكرامة  ـــ ـــاســـ ــ ــ ــــاملة األســ ــ ــــحية الشـــ ــ األمهات والرعاية األولية، ُيقوض جوانب الرعاية الصـــ
  يدة.ومراعاة اإلنصاف، وُيقوض الفرضية األساسية  القائلة بأن األفراد جميعًا يستحقون رعاية ج

ــحاح والنظافة العامة من فرص حدوث العدوى   -٥ ــ ــ ومن ثم  –وفي حين يزيد عدم كفاية خدمات المياه واإلصـــ
ـــادات الميكروبات  ــ ـــار ظاهرة مقاومة مضـــ ـــ ــحاح  –يزيد من انتشــ ـــ ــ ــير البّينات إلى أن تدني خدمات المياه واإلصـ ــ ــ تشــ

ــتخدام ال ــًا إلى زيادة اســ ــحية يؤدي أيضــ ــادات الحيوية كعالج وقائي قبل والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــ مضــ
مقاومة مضادات الميكروبات. وتُعد ظاهرة مقاومة مضادات الوالدة، وهو ما قد يمثل عامًال مسهمًا مهمًا في ظاهرة 

والتطور السريع لإلنتان والصدمة اإلنتانية. وقد الميكروبات عامًال رئيسيًا في تحديد عدم التجاوب السريري للعالج 
ـــتوى العــالم  ٦٧٠ ٠٠٠لـث وفيـات حـديثي الوالدة النـاجمـة عن اإلنتـان، والبـالغـة ُيعزى نحو ثُ  ــ ـــ ــ ــ حـالـة وفـاة على مســـ

                                                           
١Allegranzi B, et al., 2011. Burden of endemic health-care-associated infection in developing   

countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 377: 228-24.                                                             
٢Oza 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.                                              
٣Scott 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.                                     
ــــارية في أوروبا. تقرير عن حا   ٤ ــــــأن األمراض الســـ ـــنوي بشـ ــ لة األمراض الســـــــارية في االتحاد األوروبي التقرير الوبائي الســ

ـــادية األوروبية/ ـــ ــ ــ ـــتوكهولم:  وبلدان المنطقة االقتصـــ ــ ــ ـــ ــ المركز األوروبي للوقاية من األمراض رابطة التجارة الحرة األوروبية. سـ
  ٢٠٠٨ومكافحتها؛ 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_Epide
miological_Report_2008.pdf, page 27   

  ).٢٠١٩آذار/ مارس  ١٢تم االطالع في (
٥Say, L., et al., Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health,    

2014. 2(6): p. e323-33.                                                                                                                                                               
٦Velleman 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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ــببات األمراض المقاومة. ــنويًا، إلى مســ ــرف الناتجة من مرافق  ١ســ وأخيرًا، فإن التخلص غير المأمون من مياه الصــ
  يئة.ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات في البالرعاية الصحية ُيسهم في انتشار 

فالتخلص غير المأمون من  وتشـكل اإلدارة غير المأمونة لنفايات الرعاية الصـحية مخاطر صـحية محددة.  -٦
، ٢٠١٠  اإلبر والمحاقن يزيد من مخاطر وقوع اإلصابات ومن فرص إعادة استخدام هذه اإلبر والمحاقن. ففي عام

ــؤولــة عن نحو  ــ ـــ ــ ـــ ــ دوى جــديــدة بفيروس العوز المنــاعي حــالــة عــ ٣٣ ٩٠٠كــانــت عمليــات الحقن غير المــأمونــة مسـ
ــري، و ــ ــكل ٢.Cعدوى بالتهاب الكبد  ٣١٥ ٠٠٠، وBمليون عدوى بالتهاب الكبد  ١,٧البشــ ــ ــببات   ويشــ انبعاث مســــ

ــــبب عدم كفاية تدابير الحرق، مخاطر  ــ ــين والفوران، بســ ــــ ـــامة في البيئة، ومن بينها الديوكســ ــ األمراض والملوثات الســـ
  ٣).٢٠١٤ظمة الصحة العالمية، صحية إضافية في أنحاء العالم (من

  التحديات الماثلة

ــحية،   -٧ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــــ تعاني بلدان كثيرة من عدم اكتمال معايير المياه واإلصـــ
ـــٌة  ــ ـــ ــ ــ ــياسـ ـــ ــ ـــ وٕان ُوِجدت هذه المعايير هناك محدودية في التمويل أو العمل الالزمين لدفع التنفيذ. وفي حين توافرت ســـ

ــأن  ـــ ــ ــ ــحاح والنظافة العامة خدماتبشـ ــ ــ ـــأن الوقاية من العدوى ومكافحتها لدى حوالي  المياه واإلصــــ ــ ـــ ٪ من ٨٠أو بشــ
ـــح الُمجرى في إطار التحليل والتقييم العالميين بقيادة المنظمة  ــ ـــ ــ ــــاركت في المسـ ــ ـــ ــبعين التي شــ ـــ ــ ـــ البلدان الثمانية والسـ

ــــحاح والمياه، فإن أقل من  ـــات ممولة بالكامل ويجري ٪ من هذه البلدان أبلغت بأن هذ٢٥لخدمات اإلصـــ ـــياســــ ه الســــ
ــــافة إلى ذلك، تهدد ظاهرة تغيَّر المناخ مأمونية  ٤تنفيذها. ــ ـــ ــ ــ ـــحاح والنظافة العامة وباإلضـــ ــ ـــ ــ ـــ خدمات المياه واإلصــ

ـــات الواجب أن تكون متأهبًة لتقديم الخدمات  ــســ ــ ـــحية، وهي على األخص المؤسـ ـــتدامتها في مرافق الرعاية الصــ واســ
  ات األمراض.استجابًة ألحداث المناخ وفاشي

ـــيمة، وال تتوافر لديهم في الغالب   -٨ ـــحية مثقلين بأعباء جســـ وعادًة ما يكون الموظفون في مرافق الرعاية الصـــ
وٕادارتها. أما مديرو المرافق ومقدمو  خدمات المياه واإلصحاح والنظافة العامةالحوافز أو التدريب الالزمان لتحسين 

خدمات المياه واإلصــحاح ما يعتبرون هم أيضــًا أن مشــكالت عدم كفاية  الرعاية الصــحية، وكذلك المرضــى، فغالباً 
ــكالت ــتلزم وجود بنية تحتية  والنظافة العامة مشــ ــينات المطلوبة تســ ــية على الحل، والســــيما إذا اعتُِقد أن التحســ عصــ

  أساسية مكلفة.

ـــحية مديري المرافق باإلبالغ عن المدخال  -٩ ــ ــية لتقديم الرعاية وبينما ُتلِزم نظم إدارة المعلومات الصـ ــ ت الرئيســ
المأمونة والجيدة والفعالة، يقوم القليل من نظم إدارة المعلومات الصحية على الصعيد الوطني بجمع معلومات ذات 

ــأن  ــ ــحاح والنظافة العامةمغزى بشـ ــ ــتعراض الذي  خدمات المياه واإلصـ ــلط االســـ ــ ـــحية. وقد سـ في مرافق الرعاية الصــ
ـــيف في ع ـــ ــ ــة ب ٢٠١٥ام أجرته المنظمة واليونيســ ـــ ــ ـــوء على نقص البيانات الخاصـــ ــ ــ ـــحاح الضـــ ــ ــ ــ خدمات المياه واإلصـ

                                                           
١Laxminarayan R, Matsoso P, Pant S, et al. Access to effective antimicrobials:a worldwide challenge.     

Lancet 2016; 387: 168–175.                                                                                                                          
٢Pépin J, et al., 2014.  Evolution of the global burden of viral infections from unsafe medical injections,     

2000-2010.PLoSOne  9;9(6):e99677.                                                                                                          
ــالميـــة؛     ٣ ـــحـــة العـ ــ ـــ ــ ــ ـــحيـــة. جنيف: منظمـــة الصــ ـــ ــ ــ ـــ  ٢٠١٤اإلدارة المـــأمونـــة للنفـــايـــات النـــاتجـــة عن مرافق الرعـــايـــة الصـ
)https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/ ـــالع فـــــي ـــم االطــ ــ آذار/  ١٢، ت

  ).٢٠١٩  مارس
ـــرب (    ٤ ــأن التحليل والتقييم العالميين لخدمات اإلصــــــحاح ومياه الشـــ )، تقرير GLAASاختصــــــارًا مبادرة األمم المتحدة بشــــ

  ٢٠١٧. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٧  عام
)http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2017/en/ آذار/  ١٢، تم االطالع في

  ).٢٠١٩مارس 
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في مرافق الرعاية الصحية في معظم البلدان. ولم يتسَن في ذلك االستعراض االطالع على بيانات  والنظافة العامة
بلــدًا. وفي معظم الحــاالت، جـاءت البيــانـات الوحيــدة المتــاحـة من تقييمــات المرافق، ألنــه  ٢٠تمثيليــة وطنيــًا إال في 

ــأن  ــــ ــ ـــحاح والنظافة العامة في قواعد بياناتنادرًا ما ُتجمع معلومات بشــ ــ ـــ نظم إدارة المعلومات  خدمات المياه واإلصــ
خدمات تكاليفها دون وجود بيانات موثوقة عن جودة  الصحية. ومن الصعوبة بمكان وضع خطط التحسين وتحديد

  المياه واإلصحاح والنظافة العامة، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب نوع المرفق الصحي وموقعه.
  

في قسم منعزل خدمات المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية وغالبًا ما ُيتعامل مع   -١٠
حة التي تعاني من نقص شــديد في الموارد. وكذلك، تُفصــل في الغالب الصــحة البيئية عن البرامج داخل وزارة الصــ

الصـــحية الرئيســـية األخرى، األمر الذي يســـفر عن نقص إدراج معايير المياه واإلصـــحاح والنظافة العامة في مرافق 
ــر محددة التكاليف لهذه الخدمات في ســــائر م الرعاية الصــــحية ــحية، من ونقص إعداد عناصــ جاالت الخدمات الصــ

قبيل جودة الرعاية، وصـــحة األم والطفل، والتأهب للفاشـــيات واالســـتجابة لها. وتوجد مخاوف مماثلة بشـــأن القضـــايا 
األخرى المرتبطة بالبنية التحتية البيئية األساسية في مرافق الرعاية الصحية، وبخاصة في مجال الطاقة المستدامة 

  والنظيفة.
  

ــاس األمراض والتكاليف الثابتة، من وُتَنظَّ   -١١ ـــ ــحة الوطنية وُتَحدَُّد أولوياُتها على أسـ ُم الكثير من ميزانيات الصــــ
ــحية. وُيســــهم هذا األمر في نقص األموال  ــية للنظم الصــ ـــاســ ــاس أداء الوظائف األسـ قبيل القوى العاملة، ال على أســ

وارد البشـــرية المطلوبة لتشـــغيل الوظائف االعتيادية، الالزمة للبنية التحتية وٕاصـــالح األوضـــاع، واألموال الالزمة للم
ــؤوليات المركزية للميزنة، يقل غالبًا وجود  ــ ـــ ـــيانتها وأدائها. وفي حين توجد لدى بلدان كثيرة مســـ ـــ ــ مثل التنظيف، وصــ

ـــحاح والنظافة العامة في مخططات اإليرادات المحلية أو الكافية التي تدر األموال الالزمة  ــ ـــ ــ ــ لخدمات المياه واإلصـــ
ويتفاقم هذا الوضـــع ألن الكثير من خدمات الرعاية الصـــحية  رافق الرعاية الصـــحية، والســـيما في المناطق الريفية.م

ــابقة للوالدة، وما إلى ذلك) ُتَقدَّم بالمجان وال تدر بالتالي اإليرادات الالزمة لتغطية  ــ ـــ ــ ــ ـــ األولية (التمنيع، والرعاية الســ
  ت، من قبيل التخلص المأمون من نفايات األدوات الحادة.التكاليف المتكررة أو التعامل مع النفايا

  
ـــطة   -١٢ ـــ ــ ــ ـــ ـــة الدخل وأجزاء من الكثير من البلدان المتوســ ـــ ــ ــ ــ وعالوًة على ما تقدم، تفتقر معظم البلدان المنخفضـــ

الدخل إلى وجود خدمات بلدية للمياه واإلصحاح تعمل بكامل طاقتها وُتدار إدارة مأمونة. وقد يقتضي ضمان وجود 
ـــخمة  خدمات ـــمالية ضــ ـــتثمارات رأســ ــحية إنفاق اســ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـــ مأمونة للمياه واإلصــ

ــحة. ــ ــتثمار في هذه البنية التحتية تعاونًا فعاًال بين  تتجاوز اإلمكانات المالية لميزانيات الصــــ ــ ــتلزم االســــ ـــ ــــوف يســـ ــ وســ
ــورة تدريجية من أجل توفير ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاملة ل القطاعات، وفي معرض عمل البلدان بصـ ــ ــ ـــ ــ خدمات مأمونة للمياه اإلتاحة الشـــ

  على الصعيد العالمي، يستدعي سياق مرافق الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا. واإلصحاح والنظافة العامة
  

  الدروس المستفادة
  

خدمات المياه واإلصـــحاح والنظافة العامة وممارســـة ســـلوكيات النظافة العامة المأمونة في مرافق إن تقديم   -١٣
ـــيطة لنظافة الرعا ـــينات التدريجية، من قبيل تركيب مرافق بســ ــحية، من األمور القابلة للتحقيق. وتمثل التحســ ية الصـــ

ـــالل ملونة للنفايات و  ــ ــيبًا  التدريب والتوجيه في مجال النظافة العامة، تدابيرتقديم األيدي وتوفير ســـ ــ ـــ زهيدة الثمن نسـ
ـــرعة بينما يجري تخطيط الجهود األطول ــ ـــين البنية التحتية. وقد تحقق هذه  ويمكن تنفيذها بســ ــ أمدًا الرامية إلى تحســ

ــات  ــ ــ ــعًة في مجال الممارســـ ــ ــ ــًا آثارًا إيجابيًة متســـ ــ ـــ ــينات أيضــ ــــ ــ ــحاح والنظافة العامة في التحسـ ــ ــ المتعلقة بالمياه واإلصـــ
ــين  المجتمعات. ـــة التكلفة، مثل تحســـ ــطة والمنخفضــ وقد أظهرت التجارب المأخوذة من عدة بلدان أن التدابير المبســـ

ــين جودة الرعاية، وزيادة االنتفاع  ـــل األيدي ونظم معالجة المياه، يمكنها تحســ نظافة المراحيض أو تركيب نقاط غسـ
ـــلوكياتهم المتعلقة  ـــجيع أفراد المجتمع على تغيير ســـ ـــحاح والنظافة العامة في المنزل، بالخدمات، وتشـــ بالمياه واإلصـــ

  ت المهمة.من قبيل االنتظام في غسل األيدي بالصابون في األوقا
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ـــى ومقدمي الرعاية لهم   -١٤ ــ ــحية النظيفة المراعية للنظافة العامة التي تزود المرضــ ـــ ويمكن لمرافق الرعاية الصــ
بالضــروريات، من قبيل مياه الشــرب المأمونة والمراحيض العاملة، أن تســاعد في بناء الثقة في الخدمات الصــحية، 

 –للوالدة وعلى وضع مواليدهن في هذه المرافق وليس في المنزل وأن تشجع األمهات على التماس الرعاية السابقة 
ــتعراض منهجي، ُأجري  ١وهذان عنصــــران مهمان في اســــتراتيجية الحد من وفيات األمهات والمواليد. وقد خلص اســ

ــحاح والنظافة العامة وجودة الرعاية، إلى وجود عالقة وطيدة بين خدمات المياهمؤخرًا  ـــأن خدمات المياه واإلصــــ  بشـــ
واإلصحاح والنظافة العامة الكافية في مرافق الرعاية الصحية والتماس الرعاية ورضا المرضى، األمر الذي يحدث 

ــحية. ــ ــ ــــائل الصـــ ــ تتأثر الروح المعنوية للموظفين وأداؤهم عند نقص خدمات  وبالمثل، ٢بدوره أثرًا إيجابيًا على الحصـــ
ال يثبط نقص المياه الالزمة لغسل األيدي من قدرة الموظفين  المياه واإلصحاح والنظافة العامة. فعلى سبيل المثال،

  على تقديم الرعاية الجيدة فحسب، وٕانما ينال أيضًا من كرامة الموظفين وسالمتهم الشخصية.

ـــبة المرافق التي ُتتاح لها خدمات المياه في البلدان التي ُتتاح لديها بيانات عن توفير المياه   -١٥ ــ ـــ ـــ ــ وترتفع نســ
  ٣مما يشير إلى أن السياسات الوطنية تمثل عنصرًا مهمًا لتحسين الخدمات.وخطط وطنية، 

وقد سلطت جهود التنفيذ الضوء بصورة متسقة على أهمية القيادة. وُتسلم األداة المعنية بالمياه واإلصحاح   -١٦
ها عنصـــرًا أســـاســـيًا لتحســـين المرافق الصـــحية، والمشـــتركة بين منظمة الصـــحة العالمية/ اليونيســـيف، بالقيادة باعتبار 

ــحية. ـــ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـ ــين خدمات المياه واإلصـــ ـــ ـــاعد على تحفيز  ٤لتحسـ وفي إثيوبيا ســـ
ــفيات نظيفة ومأمونة". وتحقق إســــهام  ــتشــ العمل الدور القيادي الذي اضــــطلع به نائب رئيس الوزراء في برنامج "مســ

ع الموظفين بأهمية خدمات المياه واإلصــحاح والنظافة العامة وأهمية كبير بفضــل إشــراك قادة المرافق، وتوعية جمي
النظـافـة، وتمكين عمـال النظـافـة. وفي جمهوريـة الكونغو الـديمقراطيـة وهـايتي، لوحظـت زيـادة في معـدالت االنتفــاع 

ــــحية،بالبرامج المعنية ب ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــ ــعور  خدمات المياه واإلصــــ ــ بملكية هذه وفي الشــ
ـــهام هذه الخدمات في جودة الرعاية. ويوجد عدٌد من  ــ ـــ ــ ــ ــحية على كيفية إســـ ــ ــ ـــ ـــ ــ البرامج، فور تدريب قادة الرعاية الصـ
ــتان وجمهورية تنزانيا المتحدة، حيث دفعت  ــ ـــ ــ األمثلة األخرى المأخوذة من بلدان مثل كمبوديا وغانا والهند وطاجيكسـ

خدمات المياه واإلصحاح وعلى مستوى النظام العمل واالستثمار في جهود تحسين جودة الرعاية المبذولة من القادة 
  والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية.
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accessed 12 March 2019).  

ــطة     ٣ ــع في البلدان المنخفضــــة الدخل وتلك المتوســ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــــحية: الوضــ المياه واإلصـ
   ٢٠١٥اليونيسيف؛  جنيف: منظمة الصحة العالمية/الدخل، وُسُبل الُمضي ُقُدمًا. 

)https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-care-facilities/en/ ــــالع ــــم االطــــ ، تــــ
  ).٢٠١٩آذار/ مارس  ١٢  في
ــين المرافق الصــــــحية.     ٤ ــ ــحاح لتحســ ــ ــــحة األداة المعنية بالمياه واإلصــ ـــيف؛  العالمية/جنيف: منظمة الصــ  ٢٠١٨اليونيســـ
)https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/ ،

  ).٢٠١٩آذار/ مارس  ١٢تم االطالع في 
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  أنشطة المنظمة
  

ـــد   -١٧ ـــ ـــريع وتيرة الدعوة والرصــ ـــ ــطة الرامية إلى تســ ـــ ــيق عدد من األنشـــ ــ ــ ــــيف على تنســ ــ واظبت المنظمة واليونيســ
ومجال الصحة. وُوِضعت مؤشرات  لمياه واإلصحاح والنظافة العامةاوالمعايير الوطنية والتنفيذ المشترك في مجال 

ـــعيد العالمي، مما أدى إلى توافر قدر أكبر بكثير من البيانات القطرية الدقيقة والقابلة للمقارنة،  ــ ـــ ــ ــ مواءمة على الصـــ
  .األمر الذي ترتب عليه في الوقت الراهن تيسير إمكانية وضع الغايات الخاصة بهذه المسألة وقياسها

  
ـــعيدين اإلقليمي والقطري، تعكف   -١٨ ــ ــي وعلى الصــ ــ ـــتوى المقر الرئيســـ ــ ـــق على مســ ــ وعن طريق اتباع نهج منســ

ـــيق بين القطــاعــات  ٢٠المنظمــة على تقــديم الــدعم التقني والمــالي ألكثر من  ـــ ــ ـــ ــ بلــدًا من أجــل توطيــد القيــادة والتنســ
ــحة في بلدان مثل ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــًا على دعم وزارات الصـ ــ ــ ـــ ــ كمبوديا وليبيريا وجمهورية تنزانيا  وتعزيزهما. وتعكف المنظمة أيضــ

المتحدة وزامبيا، من أجل وضع وتنفيذ معايير المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية ومعايير 
محددة بشأن نفايات الرعاية الصحية. ويتحقق تنفيذ هذه المعايير عن طريق تقديم التدريب وتوفير الدعم في مجال 

واصـــل بشـــأن اإلجراءات الخاصـــة باألداة المعنية بالمياه واإلصـــحاح لتحســـين المرافق الصـــحية المذكورة التوجيه المت
ــتفاد عدٌد أكبر من البلدان من الدعم التقني المســــتند إلى معايير المنظمة وأدواتها، والُمَقدَّم من خالل  أعاله. وقد اســ

  الشركاء.
  

ــمح التعاون القوي فيما بين اإلدارات  -١٩ ـــ ـــ ــ ــ ــــحاح والنظافة العامة في مرافق  وقد ســ ــ ـــ ــ بجعل معايير المياه واإلصـــ
ــحيــة جزءًا ال يتجزأ من المبــادرات العــالميــة للمنظمــة في مجــاالت الوقــايــة من العــدوى ومكــافحتهــا،  ــ ــ ـــ ـــ ــ الرعــايــة الصـ
ــادات  ــ ــحة األم والمولود والطفل، وظاهرة مقاومة مضـــ ــ ـــات الوطنية المعنية بالجودة، وصـــ ـــ ـــياسـ ــ ــتراتيجيات والســ ــ ــ واالسـ

ـــطالع بجهود التنفيذ في تلك الميك ــ ـــتركة إلى عدة بلدان واالضــ ــ ـــال بعثات قطرية مشــ ــ روبات، والطوارئ. ويجري إرســ
  البلدان.

  
ــترك كٌل من المكتب   -٢٠ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــترك المكاتب اإلقليمية في تنفيذ عدد من الجهود اإلقليمية المهمة. وقد اشـ ــ ـــ ــ ــ وتشـــ

ــط والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ ف ــرق المتوســـ ــبحت جزءًا اإلقليمي لشـــ ـــتراتيجيات إقليمية أصـــ ــع اســ ي وضـــ
يتجزأ من الجهود المبذولة في مجال الرعاية الصـحية الشـاملة وتضـع في االعتبار الطوارئ والقدرة على الصــمود  ال

ــيا، حيث تمثل جودة  ــ ــ ـــ ــرق آسـ ــ ــ ــ في مواجهة تغيَّر المناخ. وفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لجنوب شــ
ـــحاح والنظافة العامة الرعاية  أولويًة لدى معظم البلدان، يجري دمج الجهود الرامية إلى توطيد خدمات المياه واإلصــــ

ــلة. وقاد المكتب اإلقليمي لألمريكتين  في مرافق الرعاية الصــــحية في مجموعات التدريب والتوجيه والتنفيذ ذات الصــ
ـــوح وطنية وتنظ ـــة النتائج واإلجراءات ذات األولوية. والمكتب اإلقليمي ألوروبا جهودًا إلجراء مســـ يم منتديات لمناقشـــ

وانخرط عدد من المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة، ومن بينها المكاتب اإلقليمية ألفريقيا وأوروبا وغرب المحيط 
ــحاح والنظافة العامة في مرافق  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــالت التي تربط المياه واإلصــ ــ ــ ـــ ــ ــ الهادئ، في إجراء تحليالت "متعمقة" لبحث الصـ

لرعاية الصحية، والرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وفرص مواصلة إدماج الجهود المعنية بتلك الخدمات في مجال ا
ــكوك المتعددة األطراف، مثل بروتوكول  ـــ ـــحة ودعم هذه الجهود. وأخيرًا، في المكتب اإلقليمي ألوروبا فإن الصـ ــ الصـ

ــحة الملحق باتفاقية عام  ـــ ــ ــ ـــ ــتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات لحماية المياه و  ١٩٩٢المياه والصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ اسـ
الدولية، وٕاعالن أوســترافا الصــادر عن االجتماع الوزاري الســادس بشــأن البيئة والصــحة، تولي التأكيد الالزم لمســألة 
المياه واإلصــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــحية وتشــجع الدول األعضــاء األوروبية على وضــع غايات 

تتبعها بشـــأن المياه واإلصـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـــحية وعلى العمل من أجل تحقيق التحســـين و 
  التدريجي.

  
  ُسُبل الُمضي ُقُدماً 

  
ــيف، بالتعاون مع أكثر من   -٢١ ــ ــ ـــ ــعت المنظمة واليونيســ ـــ ــ ـــ ــريكًا وجميع األقاليم، خطة عمل عالمية  ٣٠وضـ ــ ـــ ــ شــ

اح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــحية، وذلك اســتجابًة لدعوة العمل وتصــميمًا بشــأن خدمات المياه واإلصــح
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ـــحية  ١التي أطلقها األمين العام، ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاها لدى كل مرفق من مرافق الرعاية الصـ ــ ــ ــ ـــ من أجل تعزيز رؤية يتوافر بمقتضـــ
سية الجيدة لكل خدمات وممارسات فعالة للمياه واإلصحاح والنظافة العامة ُتَمكن من تقديم الخدمات الصحية األسا

شخص في كل مكان. واقُترحت غايات ومقاييس عالمية بشأن التقدم الُمحرز، وسيتم التحقق منها عن طريق رصد 
ـــحة) والهدف  ٣الهدف  ـــ ــتدامة. وعلى وجه  ٦(الصــ ـــ ــ ــحاح المأمونة) من أهداف التنمية المسـ ــ ـــ (خدمات المياه واإلصـ

على أقل  ٪٥٠األسـاسـية للمياه واإلصـحاح والنظافة العامة في التحديد، تدعو الغايات العالمية إلى توافر الخدمات 
٪ من هذه ٨٠، وفي ٢٠٢٢تقدير من مجموع مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفي كل إقليم بحلول عام 

ــينات المعنية على أوجه ٢٠٣٠٪ منها بحلول عام ١٠٠، و٢٠٢٥المرافق بحلول عام  ـــ ــ ــ ـــ ــ . وينبغي أن تركز التحسـ
ــافة التفاوت عب ــرية) وفيما بين مرافق الرعاية األولية والثانوية والثالثية. وباإلضــ ر المناطق الجغرافية (الريفية والحضــ

لذلك، ُتَشجع البلدان على وضع غايات وطنية وٕاعداد خطط محددة التكاليف لبلوغ هذه الغايات تدريجيًا. وعند بلوغ 
ــبح  ــاملة، تصــ ــية الشــ ــاســ البلدان في مواجهة تحٍد بشــــأن تحديد مســــتويات أكثر تقدمًا الغايات المتعلقة بالخدمات األســ

للخدمة وتحقيق هذه المستويات، أخذًا في االعتبار القضايا المحددة المتعلقة بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، 
  .والوقاية من العدوى ومكافحتهاوالمناخ، 

  
ــيف  -٢٢ ـــ ــ ــترك بين المنظمة واليونيسـ ــ ـــ ــــد المشـ ــ ــوف يقدم برنامج الرصــ ـــ ــ ـــحاح  وسـ ــ ــ إلمدادات المياه وخدمات اإلصـ

ـــدر التقرير المرجعي العــالمي األول في أوائــل  ــ ـــ ــ ــ ـــ والنظــافــة العــامــة تقــارير منتظمــة عن التقــدم المحرز، على أن يصـ
ــب لتوجيه المناقشــــات التي ســــتعقدها جمعية الصــــحة العالمية في نفس العام. ويجري  ٢٠١٩  عام في الوقت المناســ

تجاهات االستراتيجية واالستعراضات للمنظمة واليونيسيف والشركاء الملتزمين بخطة إنشاء فريق استشاري لتقديم اال
العمل العالمية بشأن خدمات المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية. وسوف ُيَخصص فريق 

ــية ــ ــ ــأن هذه القضــ ــ ــ ــيقدم هذا الفريق الدعم خبراء تابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية كي يعمل بشــ ــ ـــ ، وسـ
التقني والدعم المتعلق بالتنفيذ. وســتركز اإلجراءات المعنية على المجاالت المواضــيعية الخمســة التالية: الممارســات 
ـــاعدة والتدريب التقنيين؛ وتمكين  ــاءلة؛ وتقديم المســـ ــ ــد والمســ ــ ــين الرصــ ــ ــؤون؛ وتحســ ــ ـــريف الشــ الجيدة في القيادة وتصـــ

ــــاورات داخلية وخارجية المجتمع المدني والمجتمع  ــ ـــأن البيِّنات. وتجري حاليًا مشـ ـــ المحلي والقوى العاملة؛ والعمل بشـ
ــحاح  ـــ ــ ـــأن المياه واإلصـ ــ ـــتجابة العالمية والمجموعات الوطنية والغايات المحددة بشـــ ــ ــع باالســـ ــ ـــ ــمان االنتفاع الواسـ ـــ ــ لضـ

ــمان ملكيتها. وأخيرًا، ُتخطط حملة ــ ـــ ـــحية، وضـــ ــ ـــ ــحاب  والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصــ ـــ ــ ـــاملًة ألصـــ ــ ـــ عالمية شــ
مصـــلحة متعددين لدعم البلدان في إجراء التقييمات الوطنية، ووضـــع المعايير وتنفيذها، وتدبير التمويل الضـــروري، 
ــحة قدرتها على االضــــطالع بالقيادة  ــريع وتيرة العمل المثمر. ويتمثل الهدف من ذلك في أن تثبت وزارات الصــ وتســ

ات ذات الصلة المعنية بالمياه واإلصحاح والبنية التحتية لضمان واستدامة خدمات والملكية وعلى التنسيق مع الوزار 
  المياه واإلصحاح والنظافة العامة في جميع مرافق الرعاية الصحية.

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

المجلس  به جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالى اعتماد مشروع القرار الذي أوصى  -٢٣
  . ٥ق١٤٤م تفي القرار التنفيذي 

  
  

=     =     =  

                                                           
واإلصــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية المياه مجابهة التحدي: االســتجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة بشــأن    ١
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