
 
  
  
  
  
 

  ٦-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.6    من جدول األعمال ٥-١٢البند 
  
  
  

  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى
  
 

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
  

  ١؛بعد النظر في التقرير المعّد من المدير العام عن العمل العالمي بشأن سالمة المرضى
  
ــــى اهتمام ممكن ٢٠٠٢( ١٨-٥٥ع  ص  جٕاذ تذكر بالقرار و  ــاء على "إيالء أقصـ ) الذي حّث الدول األعضـــ

ـــالمة ال ــين سـ ــتند إلى العلم، والالزمة لتحســ ــى وٕاقامة وتعزيز النظم التي تســ ــكلة ســــالمة المرضــ ـــى ونوعية لمشــ مرضـ
ــر توفير الرعاية الصــــحية الجيدة  ــمًا من عناصــ ــى تمثل عنصــــرًا حاســ ــالمة المرضــ ــّلم بأن ســ ــحية"؛ وتســ الرعاية الصــ

ـــى ف ــ ـــالمة المرضــــ ــ ــ ـــون ســ ــ ــ ــــاس الالزم لتوفيرها؛ وترحب بإدراج الحاجة إلى صــ ــ ــي األســـ ــ ـــ ي برنامج العمل العام وترســ
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩  ،عشر  الثالث

  
ـــلّ  ــ ــالوٕاذ تســ ــ ــمان ســـ ـــ ـــى من دون إتاحة بَنى تحتية وتكنولوجيات وأجهزة طبية مأمونة م بتعّذر ضــ ــ مة المرضــ

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؛

  
ية والتدريبية الجيدة واألساسية والمتواصلة وٕاذ تحيط علمًا بأن سالمة المرضى تعتمد على األنشطة التعليم
دوارهم ووظائفهم أدائهم ألة في إطار الالزم ألصــحاب المهن الصــحية لضــمان تمتعهم بالمهارات والكفاءات المهنية

  المعنية؛
  

ـــية  ـــ ــــاســ ــ ــلع األســ ــ ــ ـــورة التكلفة وغيرها من الســ ــ ـــّلم بأن إتاحة األدوية المأمونة والناجعة والجيدة والميســـ ـــ وٕاذ تســ
  سالمة المرضى؛تحقيق ءها واستخدامها على النحو الصحيح أمور تسهم أيضًا في وٕاعطا

  
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؛
  

ٕاذ خدمات صــحية جيدة، و  مجال تقديم أولوية رئيســية في وٕاذ تحيط علمًا بأن ضــمان ســالمة المرضــى ُيَعدُّ 
  ها؛تقديم ضرورة حصول جميع األفراد على خدمات صحية مأمونة بصرف النظر عن مكان هااعتبار  فيضع ت

  
ـــلّ  ــرار في المقام األول" وتسـ ــالمة وٕاذ تعيد تأكيد مبدأ "عدم اإلضــ ـــرورة تعزيز ســ م بالفوائد التي ســــتحقَّق وضـ

ـــينها عل ـــى وتحسـ ــحة المرضـ ـــلة بالصــ ــياقات المتصـ ـــتويات والقطاعات والســ ـــحية على جميع المسـ ى نطاق النظم الصـ
                                                           

  .٧٢/٢٦الوثيقة ج   ١
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ال الحصر بما يشمل أيضًا على سبيل المثال و البدنية والنفسية، وخصوصًا على مستوى الرعاية الصحية األولية، 
  الرعاية في حاالت الطوارئ والرعاية المجتمعية والتأهيل والرعاية المتنقلة؛

  
ــالمة المرضــــى موٕاذ تســــلّ  ــي  في إطار تقديم بأن ســ خدمات صــــحية مأمونة وعالية الجودة هي شــــرط أســــاســ

ف التنمية هدلتعزيز نظم الرعاية الصحية وٕاحراز التقدُّم من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة الفّعالة في إطار 
  األعمار)؛(ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع  ٣المستدامة 
  

ــاء ثقافة الســــالمة وَنهج ــالمويحســــ رّكز على المرضــــىي وٕاذ تقّر بأن إرســ أمور تتطلب هي ها تهم ويكفلن ســ
ــرية وغيرها من الموارد   بناء القدرات وقيادة متينة واعتماد نُهج بنيوية ومنهجية وتوفير ما ــ ــ ـــ ــ ــ يكفي من الموارد البشــ

ــات والت ــــ ــ ــ ــل الممارسـ ــ ــ ــ ــاءلة، مماوٕاتاحة بيانات وثيقة وتباُدل أفضـــ ــ ــ ـــ ــب   علم المتباَدل والثقة والمســ ــ ـــ ــ يمكن توطيده، حســ
 االقتضاء، عن طريق التعاون والتآزر الدوليين؛

  
الخدمات الصحية  أمام إيتاء م بأن تحسين سالمة المرضى وضمانها أمران يطرحان تحديًا متنامياً وٕاذ تسلّ 

 ُيستهان به ويمكن تفاديه من األضرار التي على الصعيد العالمي وأن الرعاية الصحية غير المأمونة تسبب قدرًا ال
تلحق بالمرضى واآلالم التي يعاني منها اإلنسان وتضغط ضغطًا شديدًا على الموارد المالية للنظم الصحية وتؤدي 

  النظم؛في تلك  إلى فقدان الثقة
  

ضــارة هو وٕاذ يســاورها القلق ألن عبء اإلصــابات واألضــرار األخرى التي تلحق بالمرضــى بســبب أحداث 
واحد من األسباب العشرة الرئيسية الُمحتملة للوفاة واإلعاقة في العالم مقارنة بالسل والمالريا، وألن البّينات المتوافرة 

ــطتلك و الدخل توحي بأن معظم هذا العبء ُيلقى على كاهل البلدان المنخفض  ــ ــهد  ة الدخلالمتوســ ــ ــنويًا التي تشــ ــ ســ
عاية الصحية في المستشفيات نتيجة للرعاية غير المأمونة مما يسهم في مليون حادث ضار مرتبط بالر  ١٣٤وقوع 
  مليون شخص؛ ٢,٦وفاة 

  
ــلّ  ـــ ــتراتيجيات فعالة للوقاية منها وتخفيف وٕاذ تســ ــ ــ ــارة يمكن تفاديها عن طريق اسـ ــ م بأن معظم األحداث الضـــ

ـــّ  ــ ـــات المحسـ ــياســـ ــ ـــى الحال، الســ ــ ــب مقتضـ ــ ـــمل، حســ ــميمها نة ونظم البيانات وعمليات الرعاية وطأتها تشـــ ــ المعاد تصــ
ــين الثقافة التنظيمية  معالجة في ذلك  (بما ــ ــيما التدريب) ونظافة البيئة والبنى التحتية وتحســــ ـــ ــــرية، والســـ ــ للعوامل البشــ

ــاالت  ــ ـــ ــ ـــتراتيجيات االتصــ ـــ ــ ــ ــــات الُمتّبعة والنظم التنظيمية الداعمة والفعالة واسـ ــ ــ ــفاء طابع الجودة على الممارســـ ـــ ــ ـــ إلضـ
  غالب بسيطة ورخيصة علمًا بأن قيمة الوقاية تفوق تكاليف الرعاية؛نة، وأن الحلول قد تكون في الالمحسّ 

  
وٕاذ تعترف بنجاح الحكومات في عدة دول أعضاء وعملها الرائد وتفانيها في وضع استراتيجيات وسياسات 
ــــالمة والجودة؛ مثل  ـــة بالسـ ـــينها وفي تنفيذ برامج ومبادرات وتدخالت خاصــ ـــى وتحســ ــالمة المرضــ ــ ترمي إلى دعم سـ

ــاء ثقافة بشـــأن ســـالمة المرضـــى في جميع أنحاء ترتيبا ت التأمين وأمناء المظالم المعنيين بالمرضـــى ســـعيًا إلى إرسـ
من األخطاء المرتكبة والتعامل مع األحداث  العبر النظام الصحي، ونظم اإلخطار الشفافة التي تسمح باستخالص

ـــارة وعواقبها  ــ ــ ــير من الضـ ـــ ــ ــمان ي نهجاتباع ؛ و على أحد اللومٕالقاء و في العمل دون التقصـ ـــ ــ ــى لضـ ـــ ــ ركز على المرضـ
  ؛تهمسالم

  
ــحية وألن الوضــــع  ــفة عامة في تحســــين مأمونية الرعاية الصــ وٕاذ يســــاورها القلق إزاء عدم إحراز التقدم بصــ
ــير إلى إمكانية التحســــين الملحوظ على الرغم من الجهود العالمية  ــنة الماضــــية يشــ ــبع عشــــرة ســ العام على مدى الســ

ـــى، وألن تدابير الســــــالمة، حتى تلك التي ُنفذت فيالمبذولة للحد من  ــيب المرضـــ ــــع األذى الذي يصــــ مرتفعة  مواضــ
الـــدخـــل، أحـــدثـــت أثرًا محـــدودًا أو متبـــاينـــًا ولم ُيكيَّف معظمهـــا على النحو الـــذي يكفـــل تطبيقهـــا بنجـــاح في البلـــدان 

  المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل؛
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ــلم بأهمية ـــإجراء  وٕاذ تســ ــارمة عنقياسـ ــالمة المرضــــى مدى  ات صــ ــحية نظمإقامة  لتعزيزســ  ةقدر أكثر  صــ
ــالمة والوقاية من المخاطر والتوعية،  ــــمود، والعمل الوقائي األفضـــــل واألكثر تركيزًا الرامي إلى تعزيز الســـ على الصـ

ـــتويات، إلى جانب التعليم والتدر  ـــ ــفاف عن األحداث، ونظم تحليل البيانات والتعلم، على جميع المســ ــ ــ يب والتبليغ الشــ
ـــل تنمية الكفاءات المهنية إل ـــ ــ ــحية تكون ملتزمة ومتمتعة بالكفاءات عداد وتواصــ ـــ ــ ــ قوى عاملة في مجال الرعاية الصـ

وحس الرأفة وعاملة في بيئة داعمة لجعل الرعاية الصــحية مأمونة والحفاظ عليها؛ وأهمية إشــراك المرضــى وأســرهم 
  ؛المحققة صائل الصحيةفي تحسين مأمونية الرعاية وتمكينهم من ذلك تحسينًا للح

  
المعارف تتخلل ي الت م أيضًا بأن تحسين سالمة المرضى وضمانها أمران يدعوان إلى سد الثغراتوٕاذ تسلّ 

  والسياسات والتصميم وتقديم الرعاية والتواصل على جميع المستويات،
  

من أجل زيادة وعي  رأيلول/ سبتمب ١٧إقامة يوم عالمي بشأن سالمة المرضى ُيحتفى به سنويًا في  تؤيد  -١
ـــامن العالمي واّتخاذ الدول  ــ ـــوب تحقيق التضــ ــ ـــعيد العالمي والعمل صــ ــ ــراكهم وتعزيز التفاهم على الصــ ـــ الجمهور وٕاشــ

  األعضاء إلجراءات تعّزز سالمة المرضى؛
  
  على القيام بما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   -٢

  
ها وٕادراج سياسات قطاع الصحة وبرامجهاالعتراف بسالمة المرضى باعتبارها أولوية صحية في   )١(

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

ــها من حيث طبيعتها وحجمها على ج ـــى، وقياســــ ـــيب المرضـــ ـــحية، يصـــ ـــتويات إيتاء الخدمات الصـــ ميع مســـ
ــائل منها ــ ــرهم؛ واتخاذ   بوســـ ــ ــى وأســـ ــ في نظم التبليغ والتعلم وٕابداء التعليقات التي تدمج وجهات نظر المرضـــ

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

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

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

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

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

ــاء، للوقاية  ــب االقتضـــ ــى المخاطر، حســـ ـــرار التيمّما يلحق بالمرضـــ ـــل فيما ي يمكن تفاديها  من األضــ تصــ
ــحية مثل مأمونية األدوية  ــ ـــ ــ ــ ــة بالرعاية الصــ ـــ ــ ــ ـــالمة الجراحية باإلجراءات والمنتجات واألجهزة الخاصــــ ــ ــ ـــ والســـ

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوحسب االقتضاء،    ١
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ـــخيص ونظــافــة البيئــة والبنى التحتيــة   ومكــافحــة حــاالت العــدوى والتــدبير العالجي لإلنتــان ومــأمونيــة ــ ــ ـــ ــ ــ التشـ
ــًال عن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن  ــ ــ ـــعاع، فضـــ ــ ومأمونية الحقن ومأمونية العالج باإلشــــ

  خاصة للفئات المعرضة للخطر؛عدم الدقة أو التأخير في التشخيص والعالج، وٕايالء عناية 
  
تعزيز ثقافة السـالمة عن طريق توفير التدريب األسـاسـي لجميع المهنيين الصـحيين، وٕايجاد ثقافة   )٧(

ـــالمة المرضــــــى من دون إلقاء الالئمة على أحد من خالل  ــأن اإلبالغ عن األحداث المتعلقة بســـ ــ أخرى بشــ
بة للضـــرر والمؤدية إليه وتســـتخلص العبر من دراســـة االســـتعانة بنظم مفتوحة وشـــفافة تحدد العوامل المســـبّ 

ــكيل فرق كفوءة  ــ ــرية وتبني القدرات في مجالي القيادة واإلدارة وتتولى تشـ تلك العوامل وتتناول العوامل البشـــ
ومتعّددة التخّصصات من المهنيين الصحيين رفعًا لمستوى الوعي وزيادًة لتولي األمور وتحسينًا للحصائل 

ة إلى المرضــى وتقليًال للتكاليف المتكبدة عن األحداث الضــارة على جميع مســتويات النظم المحّققة بالنســب
  الصحية؛

  
ــطة تثقيف وتدريب متعّددة   )٨( ـــ ــطالع بأنشـــ ــ ــ ـــتدامة من خالل االضــ ــ ـــرية المســـ ــ بناء قدرات الموارد البشـــ

صـــات المهنية وقائمة على الكفاءة ومبنية على المناهج ال صـــات ومشـــتركة بين التخصـــّ صـــادرة عن التخصـــّ
ــلة تطويرها من الناحية المهنية تعزيزًا التّباع نهج متعّدد  ــ ـــ ــ ــ ــى ومواصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالمة المرضـ ـــ ــ ــ ـــ ـــأن سـ ــ ـــ ــ ــ المنظمة بشــ

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

  وأطول أجًال؛
  
ـــحة،   )١٠( ـــ ــ ــ ـــ ـــتفادة من التكنولوجيات الحديثة، ومنها التكنولوجيات الرقمية في مجال الصــ ــ ـــ ــ ــ تعزيز االســـ

د  ـــّ ـــ ــ ــ ــحية وتعزيزها ودعم عملية جمع البيانات ألغراض ترصـ ــ ـــ ــ ـــاء نظم المعلومات الصــ ــ ــ ـــ ــــائل منها إنشـ ــ ــ بوســـ
ــرات الدا ــارة وغيرها من المؤشــ ــرر واإلبالغ عنها على مختلف المخاطر واألحداث الضــ لة على إلحاق الضــ

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

  
ــتعمال الطب ا  )١١( ــب االقتضــــاء، في مجال تقديم خدمات رعاية النظر في اســ لتقليدي والتكميلي، حســ

  صحية أكثر مأمونية؛
  
ــى والمجتمعات المحلية وتمكينهم في مجال تقديم خدمات تنفيذ نظم معنية ب  )١٢( ــ ــــر المرضــ ــــراك أســ إشــ

ــوصــــًا منهم المتأثرون بأحداث ضــــارة)، وبوســــائل منها التقدم بمبادرات  رعاية صــــحية أكثر مأمونية (وخصــ
ــبكات وٕاقامة رابطات معنية ببناء القدرات ــ ــاء شـ ــتفادة  ،وٕانشـــ ــ والعمل معهم ومع فئات المجتمع المدني واالسـ

إيجابيًا من خبراتهم بشــأن الرعاية المأمونة وغير المأمونة ألجل وضــع اســتراتيجيات بشــأن مأمونية الرعاية 
ــع آليات وب ــــ ــ ــ ـــًال عن وضـ ــ ــ ـــ ـــرار الناجمة عنها إلى أدنى حد، فضـ ــ ـــ ـــات، وتقليل األضـــ ــ ـــ ــ رامج معنية بالتعويضـ

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

ــى ــ ـــ ــ ــ ــ ــــالمة المرضــ ــ ــ ـــ ــ ، وذلك الوطنيةنحو بلوغ المعالم المحرز بما في ذلك التقدم  ،تعزيز جميع جوانب ســ
  بالتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة؛
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ــالمة   )١٤( ــ ــأن ســـ ــ ـــنويًا بشـــ ــ ــاركة في مؤتمرات القمة الوزارية العالمية المعقودة ســ ــ ــوع المشـــ ــ ـــة موضـــ ــ دراســ
  المرضى؛

  
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؛

  
  ما يلي:القيام بالمدير العام  من تطلب  -٤

  
د على ســالمة المرضــى بوصــفها أولوية اســتراتيجية رئيســية في عمل المنظمة عبر جميع أن يشــدّ   )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

منها بثقافة الســالمة والعوامل البشــرية والبنية واألدوات الالزمة لصــون ســالمة المرضــى، والســّيما ما يتعلق 
  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

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

ــالمة وكذلك الوقاية بفعالية من  ـــاء ثقافة الســـ ــمل حاالت وٕارســ ــحية وتشـــ ــرار التي ترتبط بالرعاية الصـــ األضـــ
رة، واالستعانة بنظم مفتوحة وشفافة تحدد العوامل عن طريق بناء القدرات في مجالي القيادة واإلدا 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؛
  
معنية بســـالمة المرضـــى على تبادل أفضـــل الممارســـات والتعّلم أن يعّزز قدرة الشـــبكات العالمية ال  )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

المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث ودوائر الصناعة والجهات األخرى بالمرضى والمنظمات المهنية و 
  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 خال ــ ــات المهنية في الدول األعضـ ــ صـ ــّ ــ ــتركة بين التخصـ ــ ــــطة تثقيف وتدريب مشـ ـــطالع بأنشـ ل االضــ
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
  مية من المجالس المهنية التعليمية من أجل تعزيز التوعية بشأن سالمة المرضى؛عالمية وٕاقلي

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

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

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

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

ــاط ـــر والمجتمعات المحلية بنشــــ ــ ـــهام واألسـ ــــحية المأمونة، وتمكينهم من ذلك، وٕاســـ هم في تقديم الرعاية الصــ
ـــى والمجتمعات المحلية وفئات المجتمع المدني والمنظمات وف ــ ــراك المرضــ ــ ــــبكات المعنية بإشـــ ي تعزيز الشـــ

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

  اليوم العالمي لسالمة المرضى؛
  
ـــاء أن  )١٢( ـــاور مع الدول األعضـــ ــ ـــى بالتشـ ـــالمة المرضـــ ــ ـــأن سـ ــع خطة عمل عالمية بشـــ ـــ وجميع  ١يضـ

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

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

  الرابعة والسبعون والسادسة والسبعون والثامنة والسبعون.
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/  /٧٢ج
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 .االقتصادياإلقليمي و منظمات التكامل وحسب االقتضاء،    ١


