
 
  
  

  (مسودة) ٧٢/٧٨ج  السبعونالثانية و جمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٧  

  A72/78 (Draft)    
  
  

  للجنة "أ" الخامسالتقرير 
  
  دة)(مسوّ 
  
  

ـــرةعقدَ  ــ ــ ـــ ــ ــتها العاشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــيلفيا باوال فالنتيم  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٥في  ت اللجنة "أ" جلسـ ــ ـــ ـــ ــ ــة الدكتور سـ ـــ ـــ ــ ـــ برئاسـ
  والدكتور ياسوهيرو سوزوكي (اليابان). ،(أنغوال)  لوتوكوتا

  
ـــ ــ ـــبعين باعتماد القرار  يوَتقّرر أن ُتوصــ ــــحة العالمية الثانية والســــ بالبندين  ينتعلقين المالُمرفقين جمعية الصـــ

  :من جدول األعمال التاليين
  

  األخرىالمسائل التقنية   -١٢
  

  سالمة المرضى  ٥-١٢
  

  :، بعنوانبصيغته المعدلةقرار واحد 
  

  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى  -
  

  :قرار واحد
  

  المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية -
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  من جدول األعمال ٥-١٢البند 
  

  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى
  

  الثانية والسبعون،جمعية الصحة العالمية 
  

  ١التقرير المعّد من المدير العام عن العمل العالمي بشأن سالمة المرضى،في بعد النظر 
  

ــاء على ٢٠٠٢( ١٨-٥٥ع  ص  جإذ تذكر بالقرار  ــ ـــى اهتمام ممكن ) الذي حّث الدول األعضـــ ـــ "إيالء أقصـ
ــتند إلى العلم، والالزمة ــى وٕاقامة وتعزيز النظم التي تســ ــكلة ســــالمة المرضــ ـــى ونوعية  لمشــ ــين ســــالمة المرضـ لتحســ

ــر توفير الرعاية الصــــحية الجيدة  ــمًا من عناصــ ــى تمثل عنصــــرًا حاســ ــالمة المرضــ ــّلم بأن ســ ــحية"؛ وتســ الرعاية الصــ
وترســي األســاس الالزم لتوفيرها؛ وترحب بإدراج الحاجة إلى صــون ســالمة المرضــى في برنامج العمل العام الثالث 

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩  عشر للفترة
  

ـــلم ــ ـــى من دون إتاحة بنَ  وٕاذ تســ ــالمة المرضــــ ـــ ـــمان ســ ــ ى تحتية وتكنولوجيات وأجهزة طبية مأمونة بتعّذر ضــ
ـــحية  ــ ـــ ــى الذين يلزم إطالعهم عليها جيدًا، ومن دون توفير قوى عاملة صـ ــ ــ ــ ـــتخدامها المأمون من جانب المرضـ ـــ ــ واسـ

 مؤهلة وملتزمة في بيئة مواتية ومأمونة؛
  

األنشطة التعليمية والتدريبية الجيدة واألساسية والمتواصلة  وٕاذ تحيط علمًا بأن سالمة المرضى تعتمد على
  ألصحاب المهن الصحية لضمان تمتعهم بالمهارات والكفاءات المهنية الكافية في إطار أدوارهم ووظائفهم المعنية؛

  
ــ ــ ــ ـــاســ ـــ ــلع األســ ــ ــ ـــورة التكلفة وغيرها من الســ ــ ــّلم بأن إتاحة األدوية المأمونة والناجعة والجيدة والميســـ ــ ــ ية وٕاذ تســ

  وٕاعطاءها واستخدامها على النحو الصحيح أمور تسهم أيضًا في سالمة المرضى؛
  

ـــى والوقاية من حاالت العدوى المرتبطة  ــ ـــ ــ ــالمة المرضــ ــ ـــ ــ ــ ــمان سـ ــ ـــ ــ وٕاذ تحيط علمًا كذلك بأهمية النظافة لضـــ
  بالرعاية الصحية والحد من مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
وتأخذ في  ،أولوية رئيسية في توفير خدمات صحية جيدة دُّ عَ وٕاذ تحيط علمًا بأن ضمان سالمة المرضى يُ 

  االعتبار ضرورة حصول جميع األفراد على خدمات صحية مأمونة بصرف النظر عن مكان توفيرها؛
  

ــالمة  ـــرورة تعزيز ســ ــرار في المقام األول" وتســــلم بالفوائد التي ســــتحقَّق وضـ وٕاذ تعيد تأكيد مبدأ "عدم اإلضــ
ـــينها على نطا ـــى وتحسـ ــحة المرضـ ـــلة بالصــ ــياقات المتصـ ـــتويات والقطاعات والســ ـــحية على جميع المسـ ق النظم الصـ

البدنية والنفســية، وخصــوصــًا على مســتوى الرعاية الصــحية األولية، بما يشــمل أيضــًا على ســبيل المثال الرعاية في 
  حاالت الطوارئ والرعاية المجتمعية والتأهيل والرعاية المتنقلة؛

  

                                                           
  .٧٢/٢٦الوثيقة ج   ١
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ضــى إبان توفير خدمات صــحية مأمونة وعالية الجودة هي شــرط أســاســي لتعزيز وٕاذ تســلم بأن ســالمة المر 
من أهداف  ٣الة في إطار الهدف م من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة الفعّ نظم الرعاية الصحية وٕاحراز التقدُّ 

  التنمية المستدامة (ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار)؛
  
ــاء ثقافة الســــالمة ونَ  ذ تقرّ وإ  ــالمة المرضــــى وضــــمانها أمور هج مركّ بأن إرســ ز على المرضــــى وتحســــين ســ

ــرية وغيرها من   تتطلب بناء القدرات وقيادة متينة واعتماد نُهج بنيوية ومنهجية وتوفير ما ــ ــ ـــ ــ ــ يكفي من الموارد البشــ
يمكن توطيده، حســب   ل والثقة والمســاءلة، ممادَ ل أفضــل الممارســات والتعلم المتباالموارد وٕاتاحة بيانات وثيقة وتبادُ 

 االقتضاء، عن طريق التعاون والتآزر الدوليين؛
  

ـــمانها أمران يطرحان تحديًا متناميًا على توفير الخدمات  ـــ ـــى وضــ ـــ ـــالمة المرضــ ـــ ــــين ســ ــ ــــلم بأن تحســ ــ وٕاذ تســ
ــتهان ب ــ ـــبب قدرًا ال ُيســ ــحية غير المأمونة تســـ ــ ــعيد العالمي وأن الرعاية الصــ ـــ ـــحية على الصـ ه ويمكن تفاديه من الصـــ

األضــرار التي تلحق بالمرضــى واآلالم التي يعاني منها اإلنســان وتضــغط ضــغطًا شــديدًا على الموارد المالية للنظم 
  الصحية وتؤدي إلى فقدان الثقة بالنظم الصحية؛

  
وٕاذ يســاورها القلق ألن عبء اإلصــابات واألضــرار األخرى التي تلحق بالمرضــى بســبب أحداث ضــارة هو 

حد من األسباب العشرة الرئيسية الُمحتملة للوفاة واإلعاقة في العالم مقارنة بالسل والمالريا، وألن البّينات المتوافرة وا
مليون  ١٣٤توحي بأن معظم هذا العبء ُيلقى على كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تشهد وقوع 

ـــنويًا في ال ــحية ســــ ــ ــار مرتبط بالرعاية الصـــ ــ ــهم في وفاة حادث ضـــ ــ ــفيات نتيجة للرعاية غير المأمونة مما يســـ ـــ ــتشــ ــ مســـ
  مليون شخص؛ ٢,٦

  
ــتراتيجيات فعالة للوقاية منها وتخفيف  ــ ـــارة يمكن تفاديها عن طريق اســـ ــ ـــلم بأن معظم األحداث الضــ ــ وٕاذ تســ

ـــّ  ــات المحســـ ــ ــياســ ــ ـــى الحال، الســ ــ ــب مقتضـ ـــ ـــمل، حسـ ــميمها وطأتها تشـــ ــ نة ونظم البيانات وعمليات الرعاية المعاد تصــ
ــين الثقافة التنظيمية   ا(بم ـــيما التدريب) ونظافة البيئة والبنى التحتية وتحســ ــرية، والسـ ـــدي للعوامل البشــ في ذلك التصـ

ــاالت  ـــ ــ ــ ـــتراتيجيات االتصــ ـــ ــ ــات الُمتّبعة والنظم التنظيمية الداعمة والفعالة واســـ ــ ــ ـــ ـــفاء طابع الجودة على الممارســ ـــ ــ ــ إلضـ
  لمًا بأن قيمة الوقاية تفوق تكاليف الرعاية؛نة، وأن الحلول قد تكون في الغالب بسيطة ورخيصة عالمحسّ 

  
وٕاذ تعترف بنجاح الحكومات في عدة دول أعضاء وعملها الرائد وتفانيها في وضع استراتيجيات وسياسات 
ــالمة والجودة؛ مثل  ــ ـــة بالسـ ــينها وفي تنفيذ برامج ومبادرات وتدخالت خاصــ ــى وتحســـ ــ ــالمة المرضـ ترمي إلى دعم ســـ

مظالم المعنيين بالمرضـــى ســـعيًا إلى إرســـاء ثقافة بشـــأن ســـالمة المرضـــى في جميع أنحاء ترتيبات التأمين وأمناء ال
ــتخالص الدروس من األخطاء المرتكبة والتعامل مع  ــ ــ ــمح باســـ ــ ــ ـــفافة التي تســـ ـــ ــ ـــحي، ونظم اإلخطار الشـ ــ ـــ النظام الصـ

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

ــع  ــحية وألن الوضــ ــفة عامة في تحســــين مأمونية الرعاية الصــ ــاورها القلق إزاء عدم إحراز التقدم بصــ وٕاذ يســ
ــنة الماضــــية يشــــير إلى إمكانية التحســــين الملحوظ على الرغم من الجهود العالمية  ــرة ســ ــبع عشــ العام على مدى الســ

ـــىالمبذولة للحد من  ـــيب المرضــ ـــالمة، حت، وألن تدابير األذى الذي يصــ ــياقات مرتفعة الســ ــ ى تلك التي ُنفذت في سـ
الـــدخـــل، أحـــدثـــت أثرًا محـــدودًا أو متبـــاينـــًا ولم ُيكيَّف معظمهـــا على النحو الـــذي يكفـــل تطبيقهـــا بنجـــاح في البلـــدان 

  المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل؛
  

، والعمل وٕاذ تســـلم بأهمية القياس الوثيق لســـالمة المرضـــى للنهوض بالنظم الصـــحية األقدر على الصـــمود
ـــفاف عن  ـــ ـــالمة والوقاية من المخاطر والتوعية، والتبليغ الشــ ـــ ــل واألكثر تركيزًا الرامي إلى تعزيز الســ ــ ـــ الوقائي األفضـ
ـــل تنمية  ــ ــ ـــ ــ ــ ــتويات، إلى جانب التعليم والتدريب وتواصــ ــ ــ ــ ـــ ــ األحداث، ونظم تحليل البيانات والتعلم، على جميع المســ
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ــحيـة تكون ملتزمة ومتمتعـة بالكفـاءات وحس الرأفـة الكفـاءات المهنيـة لتكوين قوى عاملـة في مجـال الر  ـــ ــ ــ ـــ عاية الصـــ
وعاملة في بيئة داعمة لجعل الرعاية الصـــحية مأمونة والحفاظ عليها؛ وأهمية إشـــراك المرضـــى وأســـرهم في تحســـين 

  مأمونية الرعاية وتمكينهم من ذلك تحسينًا للحصائل الصحية؛
  

ـــمانها أ ـــى وضـــ ــ ـــــالمة المرضـ ـــين سـ ــ ـــًا بأن تحسـ ــ ــلم أيضـ ــ ــد الثغرات في المعارف وٕاذ تســ ــ مران يدعوان إلى ســ
  والسياسات والتصميم وتقديم الرعاية والتواصل على جميع المستويات،

  
من أجل زيادة وعي  أيلول/ سبتمبر ١٧إقامة يوم عالمي بشأن سالمة المرضى ُيحتفى به سنويًا في  تؤيد  -١

ـــعيد العالمي والعمل  ــ ــراكهم وتعزيز التفاهم على الصــ ـــ ـــامن العالمي واّتخاذ الدول الجمهور وٕاشــ ــ ـــوب تحقيق التضــ ــ صــ
  األعضاء إلجراءات تعّزز سالمة المرضى؛

  
  على القيام بما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   -٢

  
االعتراف بســالمة المرضــى باعتبارها أولوية صــحية في ســياســات قطاع الصــحة وبرامجه وجعلها   )١(

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛عنصرًا أساسيًا لتعزيز نظم الرعاية الصحية بهدف 
  
ـــارة واألذى الذي   )٢( ــ ـــ ــى، بما فيها المخاطر واألخطاء واألحداث الضـ ــ ـــ ــــالمة المرضــ ــ ـــكلة ســـ ــ تقييم مشــــ

ــحية،  ــتويات تقديم الخدمات الصـــ ــ ــــها من حيث طبيعتها وحجمها على جميع مسـ ـــى، وقياسـ ــيب المرضــ ــ يصـ
ــرهم؛ واتخاذ في ذلك عن طريق نظم التبليغ والتعلم والتعليق التي تدمج و   بما ــ ــ ـــ ــ ـــى وأسـ ـــ ــ ـــ جهات نظر المرضـ

  إجراءات وقائية وتنفيذ تدابير منهجية للحد من المخاطر التي يتعرض لها جميع األفراد؛
  
إعداد ســياســات وتشــريعات واســتراتيجيات وٕارشــادات وأدوات وطنية وتنفيذها ونشــر الموارد الكافية   )٣(

  ال؛بغية تعزيز مأمونية جميع الخدمات الصحية حسب مقتضى الح
  
ــاء األخرى ومنظمــات المجتمع المــدني والمنظمــات المعنيــة   )٤( ـــ ـــ ــ ـــ ــ العمــل بــالتعــاون مع الــدول األعضـ

ــناعة وغيرها من  ــ ـــات البحث ودوائر الصـ ــســ ــ ـــات األكاديمية ومؤسـ ــســ ــ ـــى والمنظمات المهنية والمؤسـ بالمرضــ
ي جميع الجهات صــاحبة المصــلحة المعنية من أجل تعزيز ســالمة المرضــى ومنحها األولوية وترســيخها ف

  السياسات واالستراتيجيات الصحية؛
  
تبادل أفضل الممارسات ونشرها وتشجيع التعلم على أساس متبادل للحد من األذى الذي يصيب   )٥(

  المرضى عبر التعاون اإلقليمي والدولي؛
  
ــريرية ومجاالت   )٦( ــى وتنفيذها في جميع البرامج الســـ ـــالمة المرضـــ ــتراتيجيات المتعلقة بســ إدماج االســـ

خاطر، حسب االقتضاء، للوقاية من األضرار التي تلحق بالمرضى ويمكن تفاديها وتتصل باإلجراءات الم
ـــالمة الجراحية ومكافحة حاالت  ـــحية مثل مأمونية األدوية والســ ــة بالرعاية الصــ والمنتجات واألجهزة الخاصـــ

ــخيص ونظــافــة البيئــة والبنى التح  العــدوى والتــدبير العالجي لإلنتــان ومــأمونيــة ــ ــ ـــ ــ ــ تيــة ومــأمونيــة الحقن التشــ
ــًال عن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن عدم الدقة أو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــعاع، فضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ومأمونية العالج باإلشــ

  التأخير في التشخيص والعالج، وٕايالء عناية خاصة للفئات المعرضة للخطر؛
  

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوحسب االقتضاء،    ١
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وٕايجاد ثقافة تعزيز ثقافة السـالمة عن طريق توفير التدريب األسـاسـي لجميع المهنيين الصـحيين،   )٧(
ـــى من دون إلقاء الالئمة على أحد من خالل  ـــالمة المرضـــ ــأن اإلبالغ عن األحداث المتعلقة بســـ ــ أخرى بشــ
االســـتعانة بنظم مفتوحة وشـــفافة تحدد العوامل المســـّببة للضـــرر والمؤدية إليه وتســـتخلص العبر من دراســـة 

ــــرية وتبني القدرات في مجالي ا ــكيل فرق كفوءة تلك العوامل وتتناول العوامل البشـ ــ لقيادة واإلدارة وتتولى تشـ
ومتعّددة التخّصصات من المهنيين الصحيين رفعًا لمستوى الوعي وزيادًة لتولي األمور وتحسينًا للحصائل 
المحّققة بالنســبة إلى المرضــى وتقليًال للتكاليف المتكبدة عن األحداث الضــارة على جميع مســتويات النظم 

  الصحية؛
  
ـــطة تثقيف وتدريب متعّددة بناء قدرات ا  )٨( ــ ــطالع بأنشـــ ــ ــ ـــتدامة من خالل االضــ ــ ـــرية المســـ ــ لموارد البشـــ

صـــات المهنية وقائمة على الكفاءة ومبنية على المناهج الصـــادرة عن  صـــات ومشـــتركة بين التخصـــّ التخصـــّ
ـــلة تطويرها من الناحية المهنية تعزيزًا التّباع نهج متعّدد  ــ ــ ــ ـــ ــى ومواصــ ـــ ــ ــ ـــ ــــالمة المرضــ ــ ــ ـــ ــ ـــأن سـ ـــ ــ ــ ــ المنظمة بشــ

  وٕايجاد بيئة عمل مواتية تحّقق الحد األمثل من عملية إيتاء الخدمات الصحية المأمونة؛ التخّصصات
  
ــحية أكثر مأمونية   )٩( ـــ ــ ــ ـــجيع البحوث، بما فيها البحوث االنتقالية، دعمًا لتقديم خدمات رعاية صــ ــ ــ تشــــ

  وأطول أجًال؛
  
ــتفادة من التكنولوجيات الحديثة، ومنها التكنولوجيات   )١٠( ــــ ــ ـــ ــ ــــحة، تعزيز االســ ــ ــ ــ ـــ الرقمية في مجال الصــ

د  ــــّ ــ ــ ـــحية وتعزيزها ودعم عملية جمع البيانات ألغراض ترصـــ ــ ــ ـــ ـــاء نظم المعلومات الصـ ـــ ــ ــ ــائل منها إنشـ ــ ــ ــ بوســـ
ــرات الدالة على إلحاق الضــــرر واإلبالغ عنها على مختلف  ـــارة وغيرها من المؤشــ المخاطر واألحداث الضـ

والعمل في الوقت نفسـه على ضـمان  مسـتويات الخدمات الصـحية والرعاية االجتماعية المتصـلة بالصـحة،
  حماية البيانات الشخصية، ودعم االستفادة من الحلول الرقمية لتقديم خدمات رعاية صحية أكثر مأمونية؛

  
ــب االقتضــــاء، في مجال تقديم خدمات رعاية   )١١( النظر في اســــتعمال الطب التقليدي والتكميلي، حســ

  صحية أكثر مأمونية؛
  
ــى والمجتمعات المحلية وتمكينهم في مجال تقديم خدمات تنفيذ نظم معنية ب  )١٢( ــر المرضــــ ــ ــراك أســ ــ إشــ

ــًا منهم المتأثرون بأحداث ضــــارة)، وبوســــائل منها التقدم بمبادرات  رعاية صــــحية أكثر مأمونية (وخصــــوصــ
ــبكات وٕاقامة رابطات معنية ببناء القدرات ـــاء شـــ ــتفادة  ،وٕانشــ ــ والعمل معهم ومع فئات المجتمع المدني واالسـ

يًا من خبراتهم بشــأن الرعاية المأمونة وغير المأمونة ألجل وضــع اســتراتيجيات بشــأن مأمونية الرعاية إيجاب
ـــات، وبما  ــع آليات وبرامج معنية بالتعويضــ ـــًال عن وضـــ ـــرار الناجمة عنها إلى أدنى حد، فضــ وتقليل األضــ

  يشمل جميع النواحي المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، حسب االقتضاء؛
  
من أجل أيلول/ ســـبتمبر  ١٧تخصـــيص يوم عالمي بشـــأن ســـالمة المرضـــى ُيحتفى به ســـنويًا في   )١٣(

ــى ـــ ــ ـــ ــ ــ ــالمة المرضـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ، وذلك نحو بلوغ المعالم الوطنيةالمحرز بما في ذلك التقدم  ،تعزيز جميع جوانب سـ
  بالتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة؛

  
ــاركة في مؤتمرات القمة ال  )١٤( ــ ــــوع المشـــ ــة موضـــ ـــ ــالمة دراســ ــ ــأن ســـ ــ ـــنويًا بشـــ ــ وزارية العالمية المعقودة ســ

  المرضى؛
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المنظمات الدولية والجهات األخرى المعنية صـــاحبة المصـــلحة إلى التعاون مع الدول األعضـــاء في  تدعو  -٣
ــالمة  ــ ــأن ســـ ــ ـــيص يوم عالمي بشـــ ــائل منها تخصــــ ــ ـــى ودعمها، بوســـ ــ ــالمة المرضــ ــ ميدان تعزيز المبادرات المتعلقة بســـ

  المرضى ُيحتفى به سنويًا؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤

  
المة المرضــى بوصــفها أولوية اســتراتيجية رئيســية في عمل المنظمة عبر جميع أن يشــّدد على ســ  )١(

  نواحي برنامج عمل التغطية الصحية الشاملة؛
  
ـــلى   )٢( ــات الفضـ ــات والممارســ ــياســ ــأن الحد األدنى من المعايير والســ ــادات معيارية بشــ ــع إرشــ أن يضــ

افة الســالمة والعوامل البشــرية والبنية ما ما يتعلق منها بثقواألدوات الالزمة لصــون ســالمة المرضــى، والســيّ 
  التحتية الصحية وتصريف الشؤون السريرية وٕادارة المخاطر؛

  
ـــة الدخل وتلك   )٣( ــ ـــ ــ ــًا منها البلدان المنخفضــ ــ ــ ـــ ــوصـــ ـــ ـــ ــ ــاء بالدعم التقني، وخصــ ــ ــ ــ أن يزّود الدول األعضــــ

عيها إلى تقدير المتوسطة الدخل، حسب االقتضاء وعند اللزوم، لمساعدتها في بناء قدراتها الوطنية لدى س
مدى صون سالمة المرضى وقياسها وتحسينها، وذلك بالتعاون مع المنظمات المهنية، حسب االقتضـاء، 

ــالمة وكذلك الوقاية بفعالية من  ـــاء ثقافة الســـ ــرار التي ترتبط وٕارســ ــحية األضـــ ــمل حاالت بالرعاية الصـــ وتشـــ
ستعانة بنظم مفتوحة وشفافة تحدد العوامل عن طريق بناء القدرات في مجالي القيادة واإلدارة، واال ،العدوى

  المسّببة للضرر وتستخلص العبر من دراسة تلك العوامل؛
  
ــالمة   )٤( د ســ ـــّ أن يزّود الدول األعضــــاء بالدعم، بناًء على طلبها، في مجال إنشــــاء نظم معنية بترصـ

  المرضى و/ أو تعزيز تلك النظم؛
  
بســـالمة المرضـــى على تبادل أفضـــل الممارســـات والتعّلم أن يعّزز قدرة الشـــبكات العالمية المعنية   )٥(

ـــبكة عالمية من المدربين على  ـــ ــ ــتفادة من شــ ــ ـــ ــ ــائل منها االسـ ــ ــ ـــ من تجارب التعاون الدولي وتوثيق عراه، بوسـ
ــاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية  ــ ــى؛ وأن يعمل مع الدول األعضــ ـــالمة المرضــــ ــون ســـ ــ صــ

ات األكاديمية ومؤسسات البحث ودوائر الصناعة والجهات األخرى بالمرضى والمنظمات المهنية والمؤسس
  المعنية صاحبة المصلحة على إنشاء نظم تقدم خدمات رعاية صحية أكثر مأمونية؛

  
أن يقدم الدعم التقني واإلرشادات المعيارية، بناًء على الطلب، بشأن تنمية قدرات الموارد البشرية   )٦(

ــاء من خالل اال ــ ــات المهنية في الدول األعضـ ــ صـ ــّ ــ ــتركة بين التخصـ ــ ــــطة تثقيف وتدريب مشـ ـــطالع بأنشـ ضــ
بالتشاور مع الدول ، وقائمة على الكفاءة ومبنية على المناهج الصادرة عن المنظمة بشأن سالمة المرضى

ـــبكات  ــى وشــ ـــالمة المرضـــ ــاء برامج معنية بتدريب المدربين للتوعية والتدريب في مجال ســ ـــاء، وٕانشـــ األعضــ
  المجالس المهنية التعليمية من أجل تعزيز التوعية بشأن سالمة المرضى؛ عالمية وٕاقليمية من

  
أن يضــع بالتشــاور مع الدول األعضــاء نظمًا معنية بالتبادل العالمي لخبرات التعلم المكتســبة من   )٧(

األحداث المتعلقة بسالمة المرضى ويدير تلك النظم، وذلك بوسائل منها اإلبالغ المنهجي الموثوق، وُنظم 
  تحليل البيانات وبثها؛
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ــع   )٨( ــ ـــ ــ ـــ ــى" ويطلقها ويدعمها، وأن يضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالمة المرضـ ــ ـــ ــ ــ ــمم "التحديات العالمية المتعلقة بســ ــ ــ ـــ ــ ــ أن يصـ
ــاء في تنفيذ كل "تحد" باســــتخدام أفضــــل  ــادات واألدوات وينفذها دعمًا للدول األعضــ االســــتراتيجيات واإلرشــ

  البّينات المتاحة؛
  
الرقميـــة والبحوث، بمـــا فيهـــا البحوث االنتقـــاليـــة من أجـــل أن يعزز ويـــدعم تطبيق التكنولوجيـــات   )٩(

  تحسين سالمة المرضى؛
  
ــى   )١٠( ــ ـــاركة المرضــ ــاء الُنظم الالزمة لدعم مشــ ــ ــــاء، بناًء على الطلب، في إنشـ أن يدعم الدول األعضـ

ــحية المأمونة، وتمكينهم من ذلك،  واألســــر والمجتمعات المحلية بنشــــاط ومســــاهمتهم في تقديم الرعاية الصــ
ـــى والمجتمعات المحلية وفئات المجتمع المدني والمنظمات  وفي ــراك المرضــــ ــ ــبكات المعنية بإشـــ ــ تعزيز الشـــ

  المعنية بالمرضى؛
  
أن يعمل مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز   )١١(

  اليوم العالمي لسالمة المرضى؛
  
ــــال  )١٢( ــــأن ســ ـــع خطة عمل عالمية بشــ ــ ــاءأن يضـ ــ ـــاور مع الدول األعضــ ــ ــــى بالتشـ وجميع  ١مة المرضــ

ــلحة المعنيين، بما في ذلك المنتمون منهم إلى القطاع الخاص، كي ُتعرض على جمعية  ــ ــ ــــحاب المصـ ــ أصـ
من خالل المجلس التنفيذي في دورته الثامنة واألربعين  ٢٠٢١الصــحة العالمية الرابعة والســبعين في عام 

  بعد المائة؛ 
  
ــحة العالمية أن يقدم تقري  )١٣( ـــ ــ رًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذا القرار، لكي تنظر فيه جمعيات الصـــ

  الرابعة والسبعون والسادسة والسبعون والثامنة والسبعون.
  

   

                                                           
 .االقتصادياإلقليمي و منظمات التكامل حسب االقتضاء، و    ١



  A72/78 (Draft)  (مسودة) ٧٢/٧٨ج

8 

  من جدول األعمال ٥-١٢البند 
  

  ةواإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحيالمياه 
  

  والسبعون،جمعية الصحة العالمية الثانية 

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالمياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية،

ــادر عن  ــ ــ ـــ ــ ــتانا الصـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــتانا، إذ ُتَذكِّر بإعالن أسـ ــ ــ ــ ـــ ــــحية األولية (أسـ ــ ــ ــ ـــ المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الصـ
ـــرين األول/  ٢٦و ٢٥ ـــ ــحية يتوخى )، والذي ٢٠١٨أكتوبر  تشـ ـــ ــمل تعزيز الرعاية الصــ ــ األولية باعتبارها النهج األشـــ

واألفضــل من حيث الفعالية والكفاءة لتعزيز صــحة الناس البدنية والنفســية، فضــًال عن عافيتهم االجتماعية، ويضــع 
ـــتدامة من أجل تحقيق التغطية  ــ ــحية المســـ ــ ـــ ــحية األولية تمثل حجر الزاوية في النظم الصـ ــ ـــ ــورًا بأن الرعاية الصـ ـــ ــ تصـ

  ف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة؛الصحية الشاملة وبلوغ أهدا

) بشأن مياه الشرب واإلصحاح والصحة والذي يؤكد على ٢٠١١( ٢٤-٦٤ج ص عوٕاذ ُتَذكِّر أيضًا بالقرار 
ــة  ــ ــرارات  -إعالن ألمــاعلى النحو الموضح في مبادئ الرعاية الصحية األولي ــا بشأن الرعاية الصحية األولية والقــ آتــ

)، ١٩٨٦( ٢٠-٣٩ج ص ع  )، والـــقـــرار١٩٨٢( ١٧-٣٥ج ص ع  (الـــقـــرار  ـــر بها في ذلـــك اإلعـــالناألخــــــرى التي ُذكِّ 
)، والقرار ١٩٩٢( ٣١-٤٥ج ص ع)، والقـرار ١٩٩١( ٢٨-٤٤ج ص ع)، والقـرار ١٩٨٩( ٢٥-٤٢ج ص عوالقـرار 
على ) الـــذي أكـــد ٢٠١٧( ٧-٧٠ج ص ع)) والقرار ٢٠١٠( ٢٣-٦٣ج ص ع)، والقرار ١٩٩٨( ٢٨-٥١ج ص ع

دور تحســـين مرافق مياه الشـــرب واإلصـــحاح المأمونة وٕادارة نفايات الرعاية الصـــحية وممارســـات النظافة العامة في 
  مجال الرعاية الصحية األولية؛

بشــأن حق اإلنســان في الحصــول ) ٢٠١٠( ٦٤/٢٩٢وٕاذ ُتَذكِّر كذلك بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ــحاح، وا ــ ــان  ٣٩/٨، والقرار )٢٠١٧( ٧٢/١٧٨  لقرارعلى خدمات المياه واإلصــ ــ ـــادر عن مجلس حقوق اإلنســ الصـــ

  حقوق اإلنسان في الحصول على خدمات المياه واإلصحاح المأمونة؛ ب المتعلقين )٢٠١٨(التابع لألمم المتحدة 

ــحاح والنظافة العامة الكافية والمأمونة في مرافق الر  ــــ عاية وٕاذ تالحظ أنه ما لم تتوافر خدمات المياه واإلصــ
ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في ( ٣الصحية، فلن تحقق البلدان الغايات الواردة في الهدف 

ــتدامة( ٦) والهدف جميع األعمار ـــحي للجميع وٕادارتها إدارة مســــ ــــرف الصـــ ــمان توافر المياه وخدمات الصــ ـــ ) من ضـ
ات والمواليد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة الفعالة، أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من وفيات األمه

كفالة حصــول الجميع بتكلفة ( ٧و) القضــاء على الفقر بجميع أشــكاله في كل مكان(  ١  والواردة أيضــًا في األهداف
جعل المدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميع ( ١١و) ميســورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمســتدامة

ــتدامة ــ ـــ ــ ـــمود ومسـ ــ ـــ ــدي لتغّير المناخ وآثاره( ١٣و) وآمنة وقادرة على الصــ ــ ـــ ــ من أهداف ) اتخاذ إجراءات عاجلة للتصـ
  التنمية المستدامة؛

وٕاذ تالحظ أيضًا أن توفير خدمات المياه واإلصحاح والنظافة العامة ُيعد عنصرًا أساسيًا لسالمة المرضى، 
ــابة بالعدوى با ــ ــ ـــ ــ ـــحيين وقد تبين أنه يحد من خطر اإلصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــى ومقدمي الرعاية والعاملين الصـ ــ ــ ــ ـــ ـــبة إلى المرضـــ ــ ـــ ــ ــ لنســ

خدمات في مرافق الرعاية الصحية سيسمح هذه الوالمجتمعات المجاورة، وٕاذ تالحظ أن التقدم المحرز صوب توفير 
ـــابين بها كذلك بالوقاية من الكوليرا ــ ــ ــ ــى المصــ ــ ـــ ــ ــهال واألمراض األخرى، ورعاية ورعاية المرضــ ــ ــ ـــ ــًال عن اإلســ ـــ ــ ـــ ، فضـ

                                                           
  .٧٢/٢٧جالوثيقة    ١
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) ٢٠١٨( ٤-٧١ج ص عا، على نحو فعال وفي التوقيت المناسب، على النحو الُمعترف به في القرار المصابين به
  بشأن الوقاية من الكوليرا ومكافحتها؛

ــادات ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عوٕاذ تـُـَذكِّر بــالقرار  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــأن مقــاومــة مضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ) المتعلق بخطــة العمــل العــالميــة بشـــ
ــحاح والنظافة العامة في المجتمع وفي أماكن  الميكروبات، والذي يؤكد على األهمية البالغة لخدمات ــ ــ ــ المياه واإلصـــ

ـــابة بالعدوى المقاومة  ــ ـــين النظافة العامة وتدابير الوقاية من العدوى ُبغية الحد من اإلصــ ــ ــحية في تحســ ـــ الرعاية الصــ
ب، لمضادات الميكروبات ومن انتشارها وُبغية الحد من استخدام األدوية المضادة للميكروبات على نحو غير مناس

  األمر الذي يكفل اإلشراف الجيد؛

ــيف  ـــ ـــحة العالمية واليونيســ ـــ ـــادر عن منظمة الصـ ـــ ــترك الصـ ــ وٕاذ تحيط علمًا بالنتائج الواردة في التقرير المشـــ
ــعبعنوان  ــحية: الوضـــ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـــ ـــة الدخل وتلك   المياه واإلصــ في البلدان المنخفضــ

ُبل الُمضــــي ـــُ ــطة الدخل وسـ ــحية في ٤٠يقارب   والذي كشــــف أن ما ١،قُُدماً  المتوســ ٪ من مجموع مرافق الرعاية الصــ
٪ من ٣٥تحصــل على خدمات اإلصــحاح و  ٪ منها ال١٩العالم ال تحصــل حتى على إمدادات المياه البدائية، وأن 

ــــل اليدين، ــ ــ ــابون الالزمين لغســ ـــ ــ مترتبة على عدم األمر الذي يبرز اآلثار ال ٢تلك المرافق ال يتوافر فيها المياه والصـــ
ـــار العدوى في األماكن المفترض أنها تعزز  ــ ــ ــمل انتشــ ــ ــ ـــية في تلك األماكن والتي تشـــ ــ ـــ ــاسـ ــ ــ توافر هذه المقومات األســـ
الصحة والنظافة العامة األساسية من أجل الوقاية من األمراض؛ وٕاذ تؤكد على اآلثار الواقعة على كرامة المرضى 

  اية الصحية، والسيما النساء أثناء المخاض ومواليدهن؛وسائر المستخدمين الذين يلتمسون خدمات الرع

ــــأن المياه  ــ ـــ ــ ــادر عن األمين العام لألمم المتحدة بتوجيه دعوة عالمية إلى العمل بشــ ــ ـــ ــ ــ وٕاذ ُتَذكِّر بالبيان الصــ
  واإلصحاح والنظافة العامة في جميع مرافق الرعاية الصحية؛

ــحة وٕاذ تالحظ أن تقرير المدير العام المقدم إلى جمعية  ــ ــأن الصـــ ــ ــ ــبعين بشـ ــ ــ ـــحة العالمية الحادية والسـ ــ الصــ
ع الحضـــري وتغّير المناخ،  ٣والبيئة وتغّير المناخ كة العالمية، ومن بينها النمو الســـكاني والتوســـّ قد حدد القوى الُمحرِّ

ــــحاح وموارد المياه العذبة وجودة هذه الخدمات ــ ــ ـــ ــ وتلك  المتوقع أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على توافر خدمات المياه واإلصــ
ــــحــاح  ــ ــ ـــ ــ ة إلى تنــاول الروابط القــائمــة بين المنــاخ، والطــاقــة، ومــأمونيــة الميــاه واإلصــ الموارد وٕاتــاحتهــا والحــاجــة الملحــّ

  والنظافة العامة، والصحة؛

  على ما يلي: ٤الدول األعضاء تحث  -١

ــاء، تحديد: مدى توافر خدمات   )١( ــ ـــياق الوطني، وعند االقتضــ ــ ــــاملة وفقًا للسـ المياه إجراء تقييمات شــ
ــحية، وجودة هذه الخدمات واحتياجاتها، وحالة الوقاية  ــ ــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـــ ــ ــ واإلصـ

                                                           
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.  
والنظافة سوف تصدر المنظمة واليونيسيف األرقام األساسية ألهداف التنمية المستدامة بشأن خدمات المياه واإلصحاح    ٢

. وستحل هذه األرقام الجديدة محل األرقام الواردة ٢٠١٩نيسان/ أبريل  - العامة في مرافق الرعاية الصحية في آذار/ مارس
  في القرار. حالياً 

 .٧١/١١جالوثيقة    ٣

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء،    ٤
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ــــتخدام البروتوكوالت أو األدوات ــ ـــ ــ ــ اإلقليمية والعالمية الحالية وبالتعاون مع  ١،٢من العدوى ومكافحتها، باســ
ـــحاح  ــ ــين خدمات المياه واإلصــ ــ في مرافق الرعاية  المقدمة والنظافة العامةالجهود العالمية الرامية إلى تحســـ

  ٣الصحية؛

ــياق الوطني حتى تتوافر لدى كل مرفق من مرافق الرعاية   )٢( ــ ـــ ـــع وتنفيذ خارطة طريق وفقًا للســ ــ ــ وضــ
ــب الحتياجاته: إمدادات مياه ُتدار بمأمونية وُيعتمد عليها؛  ــ ـــ ـــ ــ ــحية في كل مكان، على النحو المناســ ــ ـــ ــ ــ الصـــ

ة وميسورة الوصول للمرضى ومقدمي الرعاية والموظفين من الجنسين وفي ومراحيض كافية وُتدار بمأموني
جميع األعمار وبمختلف القدرات؛ والمكونات األســـاســـية المالئمة لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها بما 

ـــات الجيدة لنظافة األيدي؛ والتنظيف الروتيني الفعال؛ ونظم إدارة الن فايات في ذلك البنية التحتية والممارســـ
  المأمونة، والتي تشمل التخلص من الفضالت والنفايات الطبية؛ والطاقة النظيفة، كلما أمكن؛

ـــحاح والنظافة   )٣( ــ ــأن خدمات المياه واإلصــ ــ ــ ــياق الوطني، بشـ ــــ ــــع وتنفيذ المعايير الُدنيا، وفقًا للسـ ــ وضـ
معايير الخاصـــة بالمياه العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع أماكن الرعاية الصـــحية، وٕارســـاء ال

ــع  ــ ــحاح والنظافة العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها في النظم المعنية باالعتماد والتنظيم؛ ووضـــ ــ واإلصـــ
 آليات المساءلة الالزمة لتعزيز تلك المعايير والممارسات؛

فة المتعلقة بالمياه واإلصـحاح والنظا ٤وضـع غايات ضـمن السـياسـات الصـحية وٕادماج المؤشـرات  )٤(
العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكافحتها في آليات الرصد الوطنية بهدف وضع المعطيات األساسية 

  وتتبع التقدم الُمحرز وتتبع أداء النظم الصحية بصفة منتظمة؛

ــحاح والنظافة العامة المأمونة في البرامج الصــــحية، بما في ذلك إدماجها في   )٥( إدماج المياه واإلصــ
المعنية بالتغذية وصـــحة األم والطفل والمولود ضـــمن ســـياق الخدمات الصـــحية المتكاملة والمأمونة البرامج 

ـــاملة الفعالة، والوقاية من العدوى ومكافحتها،  ــ ـــ ــ ــ ــحية الشــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ والجيدة التي تركز على الناس، والتغطية الصـ
  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-facility-
improvement-tool/en/, accessed 7 February 2019).  

ـــارًا  منظمة الصــــــحة العالمية.   ٢ ــ ـــتوى الوطني (اختصـ ) IPCAT2أداة تقييم جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها على المســـ
  الموقع اإللكتروني التالي:  . انظرIPCAF(اختصارًا  على مستوى المرافق وٕاطار تقييم جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها

https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/ ، (ــــــه تم االطالع في والروابط الواردة فيـ
  ). ٢٠١٩  شباط/ فبراير  ٧
ــــيف    ٣ ــ ـــ ـــحة العالمية واليونيســـ ــ ـــ ــ ــــين معًا تعكف منظمة الصــ ــــيق الجهود العالمية الرامية إلى تحســــــــ ــ خدمات المياه على تنســــــ

. ويركز العمل المضـــطلع به على عدد من المجاالت الرئيســـية، ومن واإلصـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـــحية
الخاصة بخدمات المياه واإلصحاح  بينها التقييمات الوطنية. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات على بوابة المعارف

ــــــاملة بحلول عام  -والنظافة في المرافق  ـــ ــ ــ (تم  www.washinhcf.org: ٢٠٣٠العمل العالمي من أجل تحقيق اإلتاحة الشــ
  ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٧االطالع في 

العامة في  والنظافة  واليونيسيف. المسائل والمؤشرات األساسية لرصد خدمات المياه واإلصحاح منظمة الصحة العالمية   ٤
  مرافق الرعاية الصحية في أهداف التنمية المستدامة. 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-indicators-for-monitoring-
wash/en/   

  ).٢٠١٩ باط/ فبرايرش ٧تم االطالع في (
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ـــحـاح والنظـافـة العـامــة تحـديـد أوجـه التفـاوت وحـاالت االنقطـاع في توافر خـد  )٦( ــ ـــ ــ ــ مـات الميـاه واإلصـــ
المأمونة المناسبة في المرافق الصحية، ومعالجة هذه األوجه وتلك الحاالت، والسيما في المرافق التي تقدم 

  خدمات األمومة، وفي مرافق الرعاية الصحية األولية؛

المياه واإلصحاح والنظافة العالمية المبذولة في مجال  ١مواءمة استراتيجياتها ونهوجها مع الجهود  )٧(
من أهداف التنمية المستدامة  ٣العامة المأمونة في مرافق الرعاية الصحية، والمساهمة في تحقيق الهدف 

(ضــمان توافر المياه  ٦ضــمان تمتع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية في جميع األعمار) والهدف (
  )؛مةوخدمات الصرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارة مستدا

ـــحاح والنظافة العامة   )٨( ــتبقاء خدمات المياه واإلصــ ــغيل واســـ توفير اإلجراءات والتمويل الالزمين لتشـــ
ــتمرة  ـــ ـــينات المسـ ــحية، وإلدخال التحديثات والتحســـ ـــ المأمونة والوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصـ

ــل البنية التحتية العمل و  ـــتنادًا إلى االحتياجات المعنية حتى تواصــ ــاعدة اسـ حتى تتوافر الموارد الالزمة لمســ
ــادر األخرى للمياه المأمونة في حاالت األعطال التي تحدث في  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــول على المصــ ــ ـــ ــ ـــ المرافق على الحصــ
إمدادات المياه المعتادة، بهدف تقليل اآلثار البيئية واآلثار األخرى إلى أدنى حد وبهدف المحافظة على 

  ممارسات النظافة العامة؛

ـــحاح التثقيف وٕاذك  )٩( ــ ــ ــألة المياه واإلصــ ــ ــ ـــأن مســـ ــ ـــ ـــى مع االتفاقات اإلقليمية، بشـ ــ ــ اء الوعي، بما يتماشــ
والنظافة العامة، مع التركيز بشكل خاص على مرافق خدمات األمومة ومرافق المستشفيات واألماكن التي 
ــوء خدمات  ــ ــأن المخاطر الناجمة عن ســ ــ ــتمرة بشــ ــتخدمها األمهات واألطفال؛ وتنفيذ حمالت تثقيف مســــ تســــ

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــجيع الدعم المجتمعي اإلصـــ ــ ـــ ــ ــ حاح، بما في ذلك التغوط في العراء، بهدف اإلثناء عن هذا الفعل، وتشــ
  الستخدام المراحيض وٕادارة نفايات الفضالت إدارة مأمونة من جانب العاملين الصحيين؛

ــيطة لجميع الوزارات   )١٠( ــــ ــ ـــاركة النشــ ــ ـــ ــيق بين القطاعات المتعددة مع المشــ ـــ ــ ــاء آليات متينة للتنســـ ــ ـــ إنشـــ
ــحة والمالية والمياه والطاقة، ُبغية مواءمة الجهود التعاونية المعني ـــ ـــ ــ ــ ــؤولة عن الصــ ـــ ــ ــ ـــ ــيما تلك المســ ـــ ــ ـــ ــ ة، والســ

وتعزيزها وُبغية ضمان توافر التمويل المناسب لدعم تقديم جميع جوانب خدمات المياه واإلصحاح والنظافة 
ســتثمار في القوى العاملة العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكافحتها على صــعيد النظام الصــحي؛ واال

الصحية الكافية والجيدة التدريب، ومن بينهم عاملو الرعاية الصحية وعمال النظافة والمهندسون، من أجل 
ـــات  ــتمرين وأداء الممارســ ــغيل المســـ ــ ــيانة والتشـ ــحاح والنظافة العامة وتوفير الصـــ إدارة خدمات المياه واإلصـــ

ــحاح والنظافة ــ ـــ ــ ــ ـــ في ذلك برامج   العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها بما المالئمة في مجال المياه واإلصـ
ــتمرة أثنــاء الخــدمــة المقــدمــة لجميع  ــ ــ ـــ ــ ـــ التثقيف والتــدريــب القويــة قبــل الخــدمــة وبرامج التثقيف والتــدريــب المسـ

  مستويات الموظفين؛

ـــمل معينات العمل   )١١( ــ ــ ـــ ــ ــ ــــحيين، والتي تشـ ــ ـــ ــ ــ تعزيز بيئة العمل المأمونة واآلمنة لجميع العاملين الصــ
ـــة بالتنظيف والنظافة وأ ـــ ــ ــ ــحاح والنظافة العامة المأمونة، واإلمدادات الخاصـــ ــ ــ ـــ ــ دواته، وخدمات المياه واإلصــ

  العامة، من أجل تقديم الخدمة بكفاءة ومأمونية؛

  

  

  
                                                           

ــأن    ١ ــ ـــــحة العالمية/ اليونيســـــــيف بشـــ ــطة العالمية لمنظمة الصــ ــــ ــــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية األنشـ المياه واإلصـــ
 ).٢٠١٩ شباط/ فبراير ٧، تم االطالع في /https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/en( الصحية
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  الشركاء الدوليين واإلقليميين والمحليين إلى ما يلي: تدعو  -٢

وقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق إبراز قضـــية المياه واإلصـــحاح والنظافة العامة المأمونة وال  )١(
ــوب  ـــحية، في االســـــتراتيجيات الصـــــحية وفي آليات التمويل المرن، وبالتالي توجيه الجهود صـــ الرعاية الصــ
ــع  ــ ـــ ــ ــية أو المنعزلة المتبعة في وضـ ـــ ــ ــ ــًا عن التركيز على النهوج الرأسـ ـــ ــ ــ ـــحية ككل، عوضـ ـــ ــ تعزيز النظم الصــ

  البرامج؛

ــاركــة في اتخــاذ القرارات دعم الجهود التي تبــذلهــا الحكومــا  )٢( ــ ــ ـــ ــ ـــ ت لتمكين المجتمعــات المحليــة للمشــ
ـــحاح والنظافة العامة المأمونة في المرافق  ــ ـــ ــ ــ ــــافًا للمياه واإلصــ ــ ـــ ــ ـــل وأكثر إنصـــ ـــ ـــ ــ المعنية بتقديم خدمات أفضـــ
ـــأن عدم كفاية تلك الخدمات أو عدم  ــ ـــ ــ ــ ـــلطات المعنية بشـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــحية، بما في ذلك تقديم تقارير إلى السـ ــ ــ ـــ ــ ــ الصـ

  مالءمتها؛

  مدير العام ما يلي:ال تطلب من  -٣

مواصلة االضطالع بدور قيادي على الصعيد العالمي ووضع اإلرشادات التقنية من أجل تحقيق   )١(
  الغايات المنصوص عليها في هذا القرار؛

ــحاح والنظافة العامة   )٢( ــ ــتوى العالم لخدمات المياه واإلصـــ ـــ ــع اإلتاحة على مســ ــ إعداد تقرير عن وضـــ
ــحيــة في إطــار  ــ ـــ ــ ــ ـــ من أهــداف التنميــة  ٦  الهــدفالجهود المبــذولــة لتحقيق المــأمونــة في مرافق الرعــايــة الصـ

ــتدامة ( ــمان توافر المياه وخدمات الصـــرف الصـــحي للجميع وٕادارتها إدارة مســـتدامةالمسـ ئل من )، بوســـاضـ
ــحاح والنظافة العامة والوقاية من العدوى  ــ ـــ ــ ــترك، وٕادراج خدمات المياه واإلصــ ــ ـــ ــ ـــد المشــ ــ ـــ ــ بينها برنامج الرصـ
ــــحية األولية الفعالين  ــاملة والرعاية الصـــ ــ ـــحية الشـــ ــ ــــحية في التغطية الصــ ومكافحتها في مرافق الرعاية الصـــ

  وجهود رصد جودة الرعاية؛

ــــات وطنية حفز تعبئة الموارد الداخلية والخارجية   )٣( من القطاعين العام والخاص، ودعم إعداد دراســ
ــحاح والنظافة العامة المأمونة والوقاية من العدوى  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــتثمار في خدمات المياه واإلصـ ــ ـــ ـــ ــ حول جدوى االســ

  ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية؛

ـــحاح والنظافة العامة المأمونة والوقاية من العدوى   )٤( ــية المياه واإلصــ ــلة إبراز قضـــ ومكافحتها مواصـــ
في مرافق الرعاية الصحية داخل منظمة الصحة العالمية وفي المحافل السياسية الرفيعة المستوى، والعمل 
ــتجابة للدعوة التي أطلقها األمين العام لألمم المتحـدة  ــ ــ ـــ ــ ـــ مع وكاالت األمم المتحدة األخرى من أجل االسـ

  للعمل بطريقة منسقة؛

ــركاء ال  )٥( ـــاء والشــ ـــتعراض خطة العمل العالمية وتحديثها وتنفيذها، ودعم العمل مع الدول األعضـ سـ
ــأن المياه واإلصـــحاح والنظافة  ــعيد الوطني بشـ الدول األعضـــاء في وضـــع خرائط طريق وغايات على الصـ

  العامة المأمونة في مرافق الرعاية الصحية؛

ــــع الجد  )٦( ــرورة وضــ ـــ ــركاء من أجل تكييف آليات التبليغ الحالية وعند الضـ ـــ هذه يد من العمل مع الشـ
ـــيق خدمات المياه واإلصـــــحاح والنظافة العامة من أجل ليات اآل ــأن تنســ ــد التقدم الُمحرز بشـــ ــجيل ورصـــ تســـ

ــحية وتنفيذها وتمويلها وٕاتاحتها وجودتها  ـــ ــ ـــ ــ ــ المأمونة والوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصـ
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من أهداف التنمية المستدامة  ٦لهدف الموضوعة بشأن مؤشرات ا ١وتصريف شؤونها وفقًا لمنهجية التبليغ
  )؛ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارة مستدامة(

دعم تنســيق وتنفيذ خدمات المياه واإلصــحاح والنظافة العامة المأمونة والتدابير األســاســية للوقاية   )٧(
ـــحية ومراكز الفرز  ـــ ــــانية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصــ ــ في أوقات األزمات والطوارئ اإلنســ

االســـتفادة من الشـــراكات   من خالل المجموعات المعنية بالصـــحة وبالمياه واإلصـــحاح والنظافة العامة، مع
  الرامية إلى الوقاية من فاشيات األمراض في تلك السياقات.

ـــحـــة في  )٨( ـــ ـــ ــ ــ ــدم الُمحرز في تنفيـــذ هـــذا القرار إلى جمعيـــة الصــ ــام  تقـــديم تقرير عن التقـ  ٢٠٢١عـ
  .٢٠٢٣  وعام

=     =     = 

  

                                                           
يشــمل ذلك البروتوكوالت واألســاليب وعمليات التبليغ التي يجريها برنامج الرصــد المشــترك بين منظمة الصــحة العالمية/    ١

لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية  صـــحاح والمياه اللذين تجريهمااليونيســـيف، والتحليل والتقييم العالميين لخدمات اإل
  بقيادة منظمة الصحة العالمية.


