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  المياه واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية
  
 

  العالمية الثانية والسبعون،جمعية الصحة 

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

ــادر عن و  ــ ـــ ــ ــ ــتانا الصــ ـــ ــ ــ ــ ــــتانا، ٕاذ ُتَذكِّر بإعالن أســ ــ ــ ــ ــحية األولية (أســـ ـــ ــ ـــ ــ المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الصـ
ـــرين األول/  ٢٦و ٢٥ ـــ ــمل )، والذي يتوخى تعزي٢٠١٨أكتوبر  تشـ ــ ــحية األولية باعتبارها النهج األشـــ ـــ ز الرعاية الصــ

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

  لشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة؛الصحية ا

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

)، ١٩٨٦( ٢٠-٣٩ج ص ع  )، والـــقـــرار١٩٨٢( ١٧-٣٥ج ص ع  (الـــقـــرار  األخــــــرى التي ُذكِّـــر بها في ذلـــك اإلعـــالن
)، والقرار ١٩٩٢( ٣١-٤٥ج ص ع)، والقـرار ١٩٩١( ٢٨-٤٤ج ص ع)، والقـرار ١٩٨٩( ٢٥-٤٢ج ص عوالقـرار 
) الـــذي أكـــد على 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 
ـــحاح، والقرارعلى خدمات ال ــادر عن مجلس حقوق  )٢٠١٨( ٣٩/٨)، والقرار ٢٠١٧( ٧٢/١٧٨  مياه واإلصــ ــ الصـ

  اإلنسان التابع لألمم المتحدة المتعلقين بحقوق اإلنسان في الحصول على خدمات المياه واإلصحاح المأمونة؛ 

ـــحاح والنظافة العامة الكافية والمأ ـــ مونة في مرافق الرعاية 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
حد من وفيات األمهات والمواليد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة الفعالة، أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ال

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

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

                                                           
 .٧٢/٢٧الوثيقة    ١
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خدمات المياه واإلصحاح والنظافة العامة ُيعد عنصرًا أساسيًا لسالمة المرضى،  تقديم وٕاذ تالحظ أيضًا أن
ـــحيين  ـــ ــ ـــ ــ ــــى ومقدمي الرعاية والعاملين الصـ ــ ــ ـــ ــ ـــبة إلى المرضـ ــ ـــ ــ ــ ــــابة بالعدوى بالنســ ــ ــ ـــ ــ وقد تبين أنه يحد من خطر اإلصـ

حية سيسمح هذه الخدمات في مرافق الرعاية الصقديم والمجتمعات المجاورة، وٕاذ تالحظ أن التقدم المحرز صوب ت
ـــهال واألمراض األخرى، ورعاية  ـــ ــ ــًال عن اإلســـ ــ ـــ ــ ــابين بها، فضــ ـــ ــ ــ ـــى المصــ ـــ ـــ كذلك بالوقاية من الكوليرا ورعاية المرضــ

) ٢٠١٨( ٤-٧١ج ص عالمصابين بها، على نحو فعال وفي التوقيت المناسب، على النحو الُمعترف به في القرار 
  بشأن الوقاية من الكوليرا ومكافحتها؛

ــادات ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عار وٕاذ تـُـَذكِّر بــالقر  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــأن مقــاومــة مضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ) المتعلق بخطــة العمــل العــالميــة بشـ
ــحاح والنظافة العامة في المجتمع وفي أماكن  ــ ــ ــ الميكروبات، والذي يؤكد على األهمية البالغة لخدمات المياه واإلصـــ

ــابة ــ ـــين النظافة العامة وتدابير الوقاية من العدوى ُبغية الحد من اإلصـــ ــ ــحية في تحســ ــ بالعدوى المقاومة  الرعاية الصـــ
لمضادات الميكروبات ومن انتشارها وُبغية الحد من استخدام األدوية المضادة للميكروبات على نحو غير مناسب، 

  األمر الذي يكفل اإلشراف الجيد؛

ــحة العالمية ومنظمة األمم  ــ ــادر عن منظمة الصـ ــ ــترك الصـ وٕاذ تحيط علمًا بالنتائج الواردة في التقرير المشـــ
ــيف) بعنوان المتحدة للط ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــحاح والنظافة فولة (اليونيسـ ـــ ـــ ــ ــ ــحية:المياه واإلصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ التقرير  العامة في مرافق الرعاية الصـ

ــي العالمي والذي كشــــف النقاب عن وجود مرفق رعاية صــــحية واحد من أصــــل كل أربعة مرافق  ٢٠١٩،١ األســــاســ
ـــية لإلمداد بالمياه، ووجود يفتقر إلى الخدمات األ ــاسـ ــحية واحد من ســ ــة مرافق منها مرفق رعاية صــ ـــل كل خمســ أصـ

٪ من تلك المرافق ال تتوافر فيها تسهيالت صون النظافة ٤٢يحصل على خدمات اإلصحاح ووجود نسبة قدرها  ال
ــــمل  ــ ــية في تلك األماكن والتي تشــ ــ ــاســــ ــ العامة، األمر الذي يبرز اآلثار المترتبة على عدم توافر هذه المقومات األســــ

تعزز الصـــحة والنظافة العامة األســـاســـية من أجل الوقاية من األمراض؛ وٕاذ  انتشـــار العدوى في أماكن ُيفترض أنها
ــون خدمات الرعاية  ـــ ــ ـــتخدمين الذين يلتمســـ ـــ ــ ـــائر المســ ـــ ــ ـــى وســ ـــ ــ تؤكد على اآلثار التي يخلفها ذلك على كرامة المرضــ

  الصحية، والسيما النساء أثناء المخاض ومواليدهن؛

توجيه دعوة عالمية إلى العمل بشــأن خصــوص مم المتحدة بوٕاذ ُتَذكِّر بالبيان الصــادر عن األمين العام لأل
  المياه واإلصحاح والنظافة العامة في جميع مرافق الرعاية الصحية؛

ـــحة  ـــ ــــأن الصـ ــ ـــبعين بشـ ــ ــحة العالمية الحادية والســ ـــ وٕاذ تالحظ أن تقرير المدير العام المقدم إلى جمعية الصــ
كة العال ٢والبيئة وتغّير المناخ ع الحضـــري وتغّير المناخ، قد حدد القوى الُمحرِّ مية، ومن بينها النمو الســـكاني والتوســـّ

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

  ،والنظافة العامة، والصحة

  ما يلي:القيام بعلى  ٣الدول األعضاء تحث  -١

ـــاء، تحديد: مدى توافر خدمات المياه   )١( ــياق الوطني، وعند االقتضـــ ـــ ـــاملة وفقًا للسـ إجراء تقييمات شـــ
ــحية، وجودة هذه الخدمات واحتياجاتها، وحالة الوقاية  ــ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصـــ ـــ واإلصـ

                                                           
١      WASH in health care facilities: global baseline report 2019. Geneva: World Health Organization 

and the United Nations Children’s Fund; 2019.  
 .٧١/١١الوثيقة ج   ٢
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ــــتخدام البروتوكوالت أو األدوات ــ ـــ ــ ــ ة الحالية وبالتعاون مع اإلقليمية والعالمي ١،٢من العدوى ومكافحتها، باســ
ـــحاح والنظافة العامة المقدمة في مرافق الرعاية  ــ ــين خدمات المياه واإلصــ ــ الجهود 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 الحت ــ ـــ ــ ــ ــحية في كل مكان، على النحو المناســـ ــ ـــ ــ ـــ ياجاته: إمدادات مياه ُتدار بمأمونية وُيعتمد عليها؛ الصــ

ومراحيض كافية وُتدار بمأمونية وميسورة الوصول للمرضى ومقدمي الرعاية والموظفين من الجنسين وفي 
ـــية المالئمة لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها  ــ ـــ ــ ـــاســ ـــ ــ ــ جميع األعمار وبمختلف القدرات؛ والمكونات األســ

ــات الجيدة لنظافة األيدي؛ والتنظيف الروتيني الفعال؛ ونظم إدارة في ذلك البنية ال  بما ــ ــ ــ ـــ ــ تحتية والممارســـ
  النفايات المأمونة، والتي تشمل التخلص من الفضالت والنفايات الطبية؛ والطاقة النظيفة، كلما أمكن؛

ـــحاح   )٣( ــ ــأن خدمات المياه واإلصــ ــ ــ ـــياق الوطني، بشـ ـــ ــــع وتنفيذ المعايير الُدنيا، وفقًا للسـ ــ والنظافة وضـ
العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع أماكن الرعاية الصـــحية، وٕارســـاء المعايير الخاصـــة بالمياه 
ــع  ــ ــحاح والنظافة العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها في النظم المعنية باالعتماد والتنظيم؛ ووضـــ ــ واإلصـــ

 آليات المساءلة الالزمة لتعزيز تلك المعايير والممارسات؛

المتعلقة بالمياه واإلصحاح والنظافة  ٤وضع غايات ضمن السياسات الصحية وٕادماج المؤشرات  )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 المياه إدماج  )٥(  في إدماجها ذلك في بما الصــــحية، البرامج في المأمونة العامة والنظافة واإلصــ
 والمأمونة المتكاملة الصـــحية الخدمات ســـياق ضـــمن والمولود والطفل األم وصـــحة بالتغذية المعنية البرامج
 واحتواء ومكافحتها، العدوى من والوقاية الفعالة، الشاملة الصحية والتغطية الناس، على تركز التي والجيدة
  الميكروبات؛ مضادات مقاومة

                                                           
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 أداة تقييم جهود الوقاية من العدوى ومكافحتهمنظمة الصــــــحة العالمية.    ٢ ــ ـــتوى الوطني (اختصـ ) IPCAT2ا على المســـ
  . انظر الموقع اإللكتروني التالي: IPCAFوٕاطار تقييم جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها على مستوى المرافق (اختصارًا 

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

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

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/  
  ).٢٠١٩ط/ فبراير شبا ٧(تم االطالع في 
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ــحـاح والنظـافـة العـامــة   )٦( ـــ ــ ـــ ــ ــ تحـديـد أوجـه التفـاوت وحـاالت االنقطـاع في توافر خـدمـات الميـاه واإلصـ
المأمونة المناسبة في المرافق الصحية، ومعالجة هذه األوجه وتلك الحاالت، والسيما في المرافق التي تقدم 

  لرعاية الصحية األولية؛خدمات األمومة، وفي مرافق ا

ــــتراتيجياتها ونهوجها مع الجهود  )٧( ــ ــ ـــ ــ ــحاح  ١مواءمة اســ ــ ــ ـــ ــ ــ العالمية المبذولة في مجال المياه واإلصــ
ــــاهمة في تحقيق الهدف  ـــحية، والمســ من أهداف التنمية  ٣والنظافة العامة المأمونة في مرافق الرعاية الصـــ

ـــتدامة ( ــ ـــ ــحية وبالرفاهية في جميع األعمار) والهدف المســ ـــ ــ ــمان تمتع الجميع بأنماط عيش صـــ ـــ ــ منها  ٦ضـــ
  )؛(ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارة مستدامة

ـــحاح والنظافة العامة   )٨( ـــتبقاء خدمات المياه واإلصــ ـــغيل واســ توفير اإلجراءات والتمويل الالزمين لتشــ
ــتمرة المأمونة والوقاية م ــ ـــينات المســ ــحية، وإلدخال التحديثات والتحســـ ــ ن العدوى ومكافحتها في المرافق الصــ

ـــاعدة  ـــل البنية التحتية العمل وحتى تتوافر الموارد الالزمة لمسـ ـــتنادًا إلى االحتياجات المعنية حتى تواصـ اسـ
ــادر األخرى للمياه المأمونة في حاالت األعطال التي تحدث  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــول على المصــ ــ ــ ـــ ــ في المرافق على الحصـــ

إمدادات المياه المعتادة، بهدف تقليل اآلثار البيئية واآلثار األخرى إلى أدنى حد وبهدف المحافظة على 
  ممارسات النظافة العامة؛

ــحاح   )٩( ــ ـــ ــــألة المياه واإلصــ ــ ــ ــأن مسـ ــ ـــ ــى مع االتفاقات اإلقليمية، بشــ ـــ ــ التثقيف وٕاذكاء الوعي، بما يتماشــ
فق خدمات األمومة ومرافق المستشفيات واألماكن التي والنظافة العامة، مع التركيز بشكل خاص على مرا

ــــوء خدمات  ــــأن المخاطر الناجمة عن ســ ــتمرة بشــ ــ ــتخدمها األمهات واألطفال؛ وتنفيذ حمالت تثقيف مســ تســــ
ـــجيع الدعم المجتمعي  ـــ ــ ـــ ــ ـــحاح، بما في ذلك التغوط في العراء، بهدف اإلثناء عن هذا الفعل، وتشــ ــ ــ ـــ ــ ــ اإلصـ

  لفضالت إدارة مأمونة من جانب العاملين الصحيين؛الستخدام المراحيض وٕادارة نفايات ا

إنشـــاء آليات متينة للتنســـيق بين القطاعات المتعددة في إطار إشـــراك جميع الوزارات المعنية فيها   )١٠(
بفعالية، والسيما تلك المسؤولة عن الصحة والشؤون المالية والمياه والطاقة، ُبغية مواءمة الجهود التعاونية 

ــمان ــ ــــحاح والنظافة العامة المأمونة  وتعزيزها وضـ ــب لدعم إيتاء خدمات المياه واإلصـ توافر التمويل المناســـ
ــتثمار في القوى العاملة  بجميع جوانبها والوقاية من العدوى ومكافحتها على صـــعيد النظام الصـــحي؛ واالسـ

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

ــحاح والنظافة العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها بما ــ ـــ ــ ــ ـــ في ذلك برامج   المالئمة في مجال المياه واإلصـ
ــتمرة أثناء الخدمة المقدمة للموظفين التثقيف والتدريب القوية قبل الخدمة وبرامج التثقيف وا ــ ــ ـــ ــ ــ لتدريب المســ

  بجميع مستوياتهم؛

ــمل معينات العمل   )١١( ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــحيين، والتي تشـ ـــ ــ ــ ـــ تعزيز بيئة العمل المأمونة واآلمنة لجميع العاملين الصــ
ـــة بالتنظيف والنظافة  ــ ـــ ــ ــ ــحاح والنظافة العامة المأمونة، واإلمدادات الخاصـ ــ ــ ـــ ــ وأدواته، وخدمات المياه واإلصــ

  جل تقديم الخدمة بكفاءة ومأمونية؛العامة، من أ

  

  

                                                           
ــــــأن    ١ ــــيف بشـ ـــــحة العالمية/ اليونيســـ ــطة العالمية لمنظمة الصــ ــ ـــحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية األنشـــ ــ المياه واإلصــ

  ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ٧، تم االطالع في /https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/en( الصحية
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  ما يلي:القيام بالشركاء الدوليين واإلقليميين والمحليين إلى  تدعو  -٢

إبراز قضـــية المياه واإلصـــحاح والنظافة العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق   )١(
ــحية وفي آليات التمويل المرن، وبالتالي توجيه الجهود  ــتراتيجيات الصــ ــحية، في االســ المبذولة الرعاية الصــ

نعزلة المتبعة في وضـع صوب تعزيز النظم الصحية ككل، عوضًا عن التركيز على النهوج الرأسية أو الم
  البرامج؛

ـــاركة في اتخاذ القرارات من ا دعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتمكين المجتمعات المحلية  )٢( ــ ــ لمشـــ
ـــحاح والنظافة العامة المأمونة في المرافق تعلقة الم ـــ ــ ــ ـــافًا للمياه واإلصــ ــ ــ ـــ ـــل وأكثر إنصــ ـــ ـــ ــ بتقديم خدمات أفضـ

ـــلطا ــ ــ ـــ ــ ــ ـــحية، بما في ذلك تقديم تقارير إلى السـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــأن عدم كفاية تلك الخدمات أو عدم الصـ ــ ـــ ــ ــ ت المعنية بشـــ
  مالءمتها؛

  ما يلي:القيام بالمدير العام  تطلب من  -٣

 أجل من التقنية اإلرشادات وضع ومتابعة العالمي الصعيد على قيادي بدور االضطالعمواصلة   )١(
  ؛القرار هذا في عليها المنصوص الغايات تحقيق

ــــع  )٢( ــ ــ ـــ ــ ــحاح والنظافة العامة المأمونة في مرافق  إتاحة إعداد تقرير عن وضــ ـــ ــ ــ ــ ـــ خدمات المياه واإلصـ
ــحية  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــتوى العالم الرعاية الصـ ــ ـــ ــ ــ من أهداف التنمية  ٦  في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الهدفعلى مســـ

ــتدامة ( ــمان توافر المياه وخدمات الصـــرف الصـــحي للجميع وٕادارتها إدارة مســـتدامةالمسـ )، بوســـائل من ضـ
ـــد  ــ ــ ـــ ــحاح والنظافة العامة والوقاية من العدوى بينها برنامج الرصـ ــ ـــ ــ ــترك، وٕادراج خدمات المياه واإلصــ ــ ـــ ــ المشــ

ــحية ــمن نطاق تحقيق ومكافحتها في مرافق الرعاية الصـــ ـــحية  ضـــ ــاملة والرعاية الصــ ـــحية الشـــ التغطية الصــ
  األولية الفعالين وجهود رصد جودة الرعاية؛

ــــات تعبئة الموارد الداخلية والخارجية من القطعملية حفز   )٣( ــ اعين العام والخاص، ودعم إعداد دراسـ
ـــحاح والنظافة العامة المأمونة والوقاية من العدوى  عن وطنية ــ ـــتثمار في خدمات المياه واإلصـــ ــ جدوى االســـ

  ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية؛

ا المياه واإلصــحاح والنظافة العامة المأمونة والوقاية من العدوى ومكافحته موضــوع مواصــلة إبراز  )٤(
ــحية داخل  ــتوى، والعمل مع وكاالت الفي مرافق الرعاية الصــ ـــية الرفيعة المســ ـــياسـ منظمة وفي المحافل السـ

ــأن ا لدعوة التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدةا ةيبتل األمم المتحدة األخرى من أجل ــــ ــ ــ لعمل بطريقة بشــ
  منسقة؛

ــتعراض خطة العمل ال  )٥( ـــركاء الســ عالمية وتحديثها وتنفيذها، ودعم العمل مع الدول األعضــــاء والشـ
ــأن المياه واإلصـــحاح والنظافة  ــعيد الوطني بشـ الدول األعضـــاء في وضـــع خرائط طريق وغايات على الصـ

  العامة المأمونة في مرافق الرعاية الصحية؛

ـــع الجديد من هذه   )٦( ــرورة وضـــ ـــ ــركاء من أجل تكييف آليات التبليغ الحالية وعند الضـ ـــ العمل مع الشـ
ـــيق خدمات المياه واإلصـــــحاح والنظافة العامة  اآلليات من ــأن تنســ ــد التقدم الُمحرز بشـــ ــجيل ورصـــ أجل تســـ

ــحية وتنفيذها وتمويلها وٕاتاحتها وجودتها  ـــ ــ ـــ ــ ــ المأمونة والوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصـ
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مية المستدامة من أهداف التن ٦الموضوعة بشأن مؤشرات الهدف  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 في أوقات األزمات وال ـــ ـــانية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصــ ــ طوارئ اإلنســـ

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

ـــحــة في عــام  )٨( ـــ ــ ــ ـــ  ٢٠٢١ يتقــديم تقرير عن التقــدم الُمحرز في تنفيــذ هــذا القرار إلى جمعيــة الصــ
  .٢٠٢٣و

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/  /٧٢ج

  
  

=     =     = 

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

المعنية بالموارد المائية لجنة األمم المتحدة  اليونيســـيف، والتحليل والتقييم العالميين لخدمات اإلصـــحاح والمياه اللذين تجريهما
 بقيادة منظمة الصحة العالمية.


