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 معلومات آأساس ية 

ى "هنج احلركة   زاء  الهدف من مرشوع عنارص القرار املقرتح حتت مسمَّ الرعاية الصحية" هو عرض   خدمات  ضامن سالمة املرىض وجودةا 

 . دون تقدمي مرشوع للنص الهنائ القرار اخلطوط العريضة للمضمون احملمتل لفقرات 

دراج هذه انطقي وييل لك فقرة عرٌض للأساس امل   لفقرة يف القرار. لتوضيح الفائدة من ا 

احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر من آأجل آأول جوةل    جملس مندويب لتشاور مع آأعضاء  بغرض اهذه الوثيقة  داول  وجيري ت

ذا اكن ستيضاح ، وا وال راء التعليقات مجلع   ح مقبواًل وحيظى بتوافق ال راء. قرتََ الهنج املم هذا ما ا 

 :  نيالتاليالسؤالني هذه الوثيقة، يرىج النظر يف   بشأأن ال راءعند تقدمي التعليقات و و 

 رص املقرتحة لفقرات ادليباجة وفقرات منطوق القرار املقرتح؟هل توافقون عىل العنا •

دراهجا يف القرار؟انقصة هل هناك آأي عنارص  •  آأو ينبغي ا 

، حيث س تكون  صياغة مرشوع عنارص هذا القراربشأأن  ةل  فصَّ من غري املتوقع يف هذه املرحةل تقدمي تعليقات مم ونود توجيه عنايتمك ا ىل آأنه  

تاحًا.رشوع يكون امل دة حاملا  حدَّ للتعليق عىل صياغة مم الحقة، الفرصة متاحة، يف مرحةل     المتهيدي مم

 مقدمة 

حتسني  ويممثل ضامن    مجيع آأحناء العامل.  تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف  يف)احلركة(    احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحرتنخرط  

ذ ينص الهدف  .  احلركة يف هذا اجملال  عملة لساس يآأحد اجلوانب الأ   ال منةاخلدمات الصحية الرسيرية  جودة   من آأهداف التمنية    8-3ا 

الصحية  الرعاية    احلصول عىل خدماتوا ماكنية    التغطية الصحية الشامةل، مبا يف ذكل امحلاية من اخملاطر املالية،حتقيق  " املمس تدامة عىل  
دة  عىل الأدوية  امجليع حصول ا ماكنية اجليدة و  الأساس ية   . " وامليسورة التلكفةاةل والفعَّ واللقاحات اجلي ِّ

طاره لك  هدف حصي مشرتك، حيث  ويتحد العامل حول التغطية الصحية الشامةل ك  ليه من    خشصيتلقى يف ا    دة خدمات حصية جي ِّ ما حيتاج ا 

 الواكالت الصحية الرائدة يف مجيع آأحناء العامل )مبا يف ذكل منظمة الصحة العاملية والبنك ونتيجة ذلكل، فا ن  .  1ضائقة ماليةآأن يعاين  دون  

بلوغ آأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلتغطية الصحية الشامةل اليت تتيح  التغطية الصحية الشامةل كأفضل اسرتاتيجية ل   ونؤيديادلويل(  

دون حصة جيدة، ال يس تطيع  ، فب حصاء آأمر آأسايس لنجاح الأمةالأ ساكن  فال ا: الناس.  اس تفادة من آأقوى آأصولهبتحقيقها آأقىص  للبدلان  

 العمل. آأداء البالغون  الأطفال اذلهاب ا ىل املدرسة وال يس تطيع

  مع الأبعاد الأساس ية الثالثة للساكن واخلدمات والتاكليف،صار يتجاوز مفهوم التغطية الصحية الشامةل ومن الوارد يف الاعتبار ال ن آأن 

للتغطية الصحية الشامةل اليت   القمية احلقيقية. ف2مس توى من اجلودة اليت تساعد عىل حتسني حصة لك فردحتقيق  عىل ضامن  الرتكزي    زايدة

بشلك    ن الرضوري ضامن تقدمي خدمات آ منةوابلتايل، مفمة.  قدَّ املم   ة يالصح جودة خدمات الرعاية  عمتد عىل  ت لساكن واحلكومات  تعود عىل ا

 رضرًا للمرىض.دون آأن تسبب متسق 

منا يلزم وجود  اجلودة.    عالية رعايةتكفل تقدمي  النوااي احلس نة وحدها ال ف.  دٌ عقَّ مم   الرعاية الصحية آأمرٌ جودة  حتسني  وجيدر اال شارة ا ىل آأن   وا 

  عالية حصية آ منة و   رعايةتوفري  من آأجل ضامن    اخلطوات اليت يتعني اتباعهاو مع الالزتام ابال رشادات  بشلك موثوق  العاملني  آأنظمة قوية دلمع  

يعين آأن حتقيق  املوارد  حمدود   آأولوايت الرعاية الصحية يف عامل  بني السعي وراء اجلودة وغريها من  يناملس متر الشد واجلذب  ن  كام آأ   اجلودة.

 هذا الهدف.  حتقيق من آأجل العاملنيمن بني اخملاطر واملوارد يتطلب يقظة مس مترة ونظم جودة دلمع ال  توازن ال 
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ة   مة، فا ن احلركة مدعوَّ ا ىل تعزيز الالزتام بتلبية املطالب  ويف س ياق القرار بشأأن ضامن سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحية املمقدَّ

ني  ضعفس ترين وامل لأشخاص املترض ا ىل امة  قدَّ الرعاية الصحية املم املرىض وجودة خدمات    سالمةمن آأجل حتسني وضامن    العاملية املزتايدة 

 . اجلواحئحة والكوارث الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ مثل اعات املسلَّ ن لبسبب ا

س ياسة مشرتكة  وضع  من خالل    ضامن سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحيةدعو ا ىل  وعالوة عىل ذكل، فا ن القرار املقرتح ي

وحَّدة عىل نطاق  مج متنامغة ومم  . يتعني اتباعها لضامن تقدمي خدمات رعاية حصية آ منة وجي ِّدة ا ىل الناس اذلين خندهمم احلركة لتحديد هنم

انت  تعزيز التعاون    هواملرتتبة عليه  وس ياسة احلركة  هذا القرار    العام منوالغرض   ِّ كو  املبادرات العاملية    احلركة من آأجل التوافق معبني مم

منظمة الصحة العاملية من آأجل    وضعهتااليت    2030- 2021للفرتة  سالمة املرىض  بشأأن    ةخطة العمل العاملي يف مقدمهتا  الأمهية، و احلامسة  

 3ماكن".  يف لكدامئًا و  لك مريض رعاية آ منة وحمرتمة،فيه  ويتلقى    ، الرعاية الصحيةبسبب سوء  آأحد  رضر فيه  "عامل ال يت  لرؤيةالاس تجابة  

 يباجة ادل فقرات  

خدمات  تقدمي    جماليف    حاسٌ   بأأن سالمة املرىض عنصٌ القرار    الفقرة الأوىل من ديباجة هذا  ميكن اال قرار يف  من ادليباجة:   الفقرة الأوىل 

دة    الرعاية الصحية   الرعاية خدمات  سالمة املرىض وجودة  تشري ا ىل رضورة ضامن  س ا  ، فا هنيف مجيع آأحناء العامل. وبشلك آأكرث حتديداً اجلي ِّ

مة  ". العمل العاملي بشأأن سالمة املرىضو" الرعاية: سالمة املرىض"جودة "مع التذكري بقراري منظمة الصحة العاملية   عاملية، ية كأولو  املمقدَّ

غات  ِّ   وعرب العديد منالأماكن حول العامل  جلودة يف معظم  اخنفاض مس توى اعاين من  الرعاية الصحية تم خدمات  ظهر البياانت آأن  تم   : املسو 

مليون حاةل وفاة    8.4ومليون    5.7بني  فهناك ما  صحة اال نسان.  ب س متر  اال رضار امل خنفاض يؤدي ا ىل  الا هذا  غري خاف آأن  اجملاالت، و 

مة  الرعاية  تردي جودة  بسبب    حتدث س نوايً    ضامن تقدمي اخلدمات الصحية . ومن شأأن  4البدلان منخفضة ا ىل متوسطة ادلخل  يفاملمقدَّ

يمزيد   آأن  دة  احامتل حتق اجلي ِّ املرجوَّ من  الصحية  النتاجئ  االفوائد  وجين  ة  يق  آأجل  احمللية والاقتصادات. عائالت  وال  ملرىضمن    واجملمتعات 

 الرعاية الصحية اال نسانية . آأعىل جودة بشأأن خدمات  مس توى و رفع تقدمي آأ وقيادات احلركة مه رعاة الكن العاملي املمتثل يف 

ذ تظل سالمة املرىض    . تكل الأمهية اليت يكتس هيا ال ن   وآ منة   دة عىل ضامن تقدمي رعاية حصية جي ِّ قط آأن يكون للرتكزي  مل حيدث  و  ا 

متكني الأنظمة الصحية من حتقيق التغطية   يتعلق ب نطاق فمي واسع ال مقبول  قضية حامسة يف جمال الصحة العامة العاملية، وحتظى بدور  

 اةل. الصحية الشامةل الفعَّ 

املتنايم آأمام ضامن سالمة املرىض وجودة  تسليط الضوء عىل التحدي  ميكن يف هذه الفقرة التأأكيد عىل رضورة    من ادليباجة:  الفقرة الثانية 

ا بأأن  الرعاية الصحية، مع اال قرار  نسانية  سبب  تت منة  ال  لرعاية الصحية غري  خدمات  ا  ا حلاق رضر ومعاانة  لكبري يف  ميكن  اكن  لمريض  ين 

مه احلركة من خدمات يف جمال  ؤدي ا ىل فقدان الثقة فميتفادهيام، كام آأهنا ت ِّ مسعة مم ، ما يضع  تلكفةال زايدة  الصحية مع  الرعاية   تمقد ِّ   انت كو 

 .احلركة عىل املِّحك 

غات  ِّ العمل عىل    احلركة تنخرط    : املسو  الرعاية الصحية يفتوفري  يف  العامل،  خدمات  آأحناء  آأن يكون   مجيع  جودة   وضامن  حتسني   وجيب 

م   جانبًا آأساس يًا من هذا   ال منة   الرسيرية   الاس تجاابت الصحية  ن عدم وجود هنم زاء    ج مشرتكة العمل. ومع ذكل، فا  هذه املسأأةل يعين  ا 

انت  لك  آأن  ِّ كو  ن من مم ِّ كو  دار  الرعاية الصحية خدمات  جودة عريف لت  اً خمتلف  اً هنجينهتج احلركة مم  . كبرياً  حتدايً يطرح مما   ، هتاوا 

واملترضرين، مثل  املس تضعفني  تعزيز املساءةل واملشاركة مع  ب حلالية  ا   احلركة ميكن اال قرار يف هذه الفقرة ابلزتامات    من ادليباجة:   الفقرة الثالثة 

 قواعد السلوك للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر.  اال طار املؤسيس للمساءةل جتاه املترضرين ومدونة 
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غات  ِّ ِّ آأن يس تخدم    دون املرىض    ال ميكن ضامن سالمة  : املسو    ا ىل جانب ًا رش يداً،  اس تخداماملوارَد املتاحة  الرعاية الصحية  و خدمات  ممقد 

 س تقالل. اهتم وبمتكهنم من التصف ابوقدر  احمللية الاعرتاف بكرامة الأفراد واجملمتعات

الرعاية  جودة خدمات  وضع اسرتاتيجيات وس ياسات دلمع وحتسني  عىل رضورة  فقرة  ذه الميكن التشديد يف ه  من ادليباجة:  الفقرة الرابعة 

يف  احمللية  ملرىض واجملمتعات  وجعل ا،  علهيا املتفق    الأهداف بلوغ  دف ا ىل  هي احلركة  عىل نطاق  ابس تخدام هنج  وسالمة املرىض   الرسيرية

 . مصمي هذه الرعاية

غات  ِّ الرسيرية    لرعايةخلدمات اواجلودة الفعلية    معاجلة الفجوة بني املعايري املقصودة مثة اتفاق بشأأن رضورة    يف مجيع آأحناء العامل،   : املسو 

م  جي ِّدة عىل  رعاية آ منة و خدمات    تقدمي تمعنيِّ العاملني عىل  آأنظمة  يتضمن    ، هنج مشرتكومن الرضوري اتباع  مة عىل آأرض الواقع.  قدَّ امل

 خندهمم. ن  مب لضامن عدم ا حلاق الرضر احلركة  نطاق 

آ منة وجي ِّدة وتنفيذ برامج ومبادرات وآأنشطة    املامرسات الفقرة عىل رضورة تبس يط  التأأكيد يف هذه  ميكن    من ادليباجة:  الفقرة اخلامسة 

م ،  عىل نطاق احلركة  رىضاحلفاظ عىل سالمة امل   خلق ثقافة  عىل املثال،  عىل سبيل  بطريقة سلسة. وهذا ينطوي،   ج متسقة لرصد  واعامتد هنم

دارةالوقائع مؤرشات اجلودة املتفق علهيا، واس تعراض   . موحَّدة عىل نطاق احلركة آأدواتواس تخدام  الأحداث السلبية احلرجة وا 

غات  ِّ تني من آأجل منامغة  مزتايدما خيلق حاجة ورغبة    ،املنظامت  يف رشاكة عرب خمتلف  بأأن احلركة ال تفتأأ تعزز معلهاالفقرة  تقر هذه    : املسو 

مة، وذكل  الأدوات اخملتلفة   خلق آأرضية مشرتكة    هبدف ضامناملمس تخدمة يف رصد سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحية املمقدَّ

 من الفهم خلطة اجلودة وحتليلها وتداولها.

 القرار   فقرات منطوق 

د عىل رضورة تسليط الضوء عىل سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحية    منطوق الفقرات التالية من  من شأأن   ِّ القرار آأن تمشد 

 . يف مصميه املرىض واجملمتعات احمللية يضع احلركة عىل نطاق هنج  ابس تخدام 

مه من    ضامن وحتسنيآأجل  من  ز  بهنج معزَّ ابتباع  الفقرة ا ىل الالزتام  يف هذه  احلركة  ميكن دعوة    : الفقرة الأوىل من منطوق القرار  ما تقد ِّ

مع مراعاة منامغة وتوحيد هنج احلركة بشأأن سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحية  الرعاية الصحية،  آ منة وجي ِّدة يف جمال    خدمات 

هما ا ىل الساكن اذلين ختدهمم.     ، جات والتحدايت بشلك آأفضل اجلهود الرامية ا ىل فهم الاحتيابذل املزيد من  ويشمل ذكل الالزتام ب اليت تقد ِّ

   طر الرصد والتقيمي.يف آ   طول آأجالً آأ دمج حبوث  اال نسانية، مبا يف ذكل من خالل ة س تجابمن خالل معليات الا ومجع الأدةلَّ 

غات  ِّ سالمة املرىض    آأمهية الرتكزي عىلعىل    لتسليط الضوء   آأسايسٌ   موثوق هبا آأمرٌ و دة  ا ن خلق رؤية مشرتكة لتقدمي رعاية حصية جي ِّ   : املسو 

مة يف جمال    حيوايً  اً آأمر  احلركةعىل نطاق مشاركة القيادة ويف هذا الصدد تصبح احلركة.  عىل نطاق   الصحة الرسيريةوجودة اخلدمات املمقدَّ

 . هدلفع هذا العمل ودمع

نشاء فريق  الفقرة ا ىل  يف هذه  احلركة  ميكن دعوة    : من منطوق القرار   ثانية الفقرة ال  اتبع للحركة )فريق احلركة املرجعي( من آأجل  مرجعي  ا 

وتقدمي توصيات اسرتاتيجية من آأجل حتسني سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحية عىل نطاق احلركة، ومناقشة هذه صياغة  

 .لها ابع يف هذا اجملالىل خربة امجلعيات الوطنية اليت ويرتكز هذا الفريق ع، التوصيات وتقدمي املشورة بشأأهنا

غات  ِّ الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر واللجنة ادلولية للصليب الأمحر ومجيع امجلعيات الوطنية  جيب عىل    : املسو 

وهذا  تقدمي خدمات رعاية رسيرية آ منة وجي ِّدة بشلك خاضع للمساءةل.    قدرة احلركة عىل  دمع اجلهود الرامية ا ىل تعزيزمعًا من آأجل  تاكتف  ال 

 احلركة. ا عىل نطاق واال بالغ عهنها ورصد ها تنفيذالالزتامات وضامن فهم  االتفاق امجلاعي مطلوب لضامن

لزام احلركة يف هذه الفقرة، من خالل فريق احلركة املرجعي، بتط  : من منطوق القرار  ثالثة الفقرة ال  الرامية  وير مجموعة من الالزتامات  ميكن ا 

احلركة لعرضها عىل جملس  ىل نطاق  ع  س ياسةاملتعلقة بضامن جودة خدمات الرعاية وسالمة املرىض، ووضع  ىل تعزيز اال جراءات العاملية  ا  

 .  الرابع والثالثني مالحظهتا يف املؤمتر ادلويلبغرض اعامتدها، و  2023املندوبني القادم يف عام 
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غات  ِّ للحفاظ عىل الرتكزي عىل  الالزم  املس توى الرفيع  من حتقيق  العمل  س يضمن اعامتد جملس املندوبني لهذه الالزتامات متكُّن هذا    : املسو 

ظهار املساءةل املتبادةل  ومثة رضورة  الرعاية الصحية.    تقدمييف جمال  هذه املسأأةل   ذ هذه الالزتامات  تنفيمن آأجل  احلركة  عىل نطاق  ا ىل ا 

ها من آأجل تعزيز القدرة عىل تقدمي خدمات الرعاية  وتوس يع نطاق خلصة، وتوحيد آأفضل املامرسات  روس املس توتبادل ادلمبجرد اعامتدها،  

دة.   الصحية ال منة واجلي ِّ

م من آأجل ااحلركة العمل معًا  آأهجزة  فقرة من مجيع  آأن تطلب هذه الميكن    : من منطوق القرار   رابعة الفقرة ال  جها وزايدة  حلد من ازدواج هنم

جراءات  و دمج الالزتامات  ن تضمن  وينبغي لأهجزة احلركة آأ تعزيز القدرات الفردية وامجلاعية.    من آأجل  التعاون ما ينتج عهنا من آأنشطة وا 

 . التنظميية الس ياسات والعمليات يف 

غات  ِّ جراءات تنفيذًا فعَّااًل  وضامن تنفيذ هذا التعاون و فهم مشرتك  خلق  ا ىل  مثة رضورة    : املسو  تقدمي    من آأجلما ينتج عنه من آأنشطة وا 

 آأفضل اس تجابة ممكنة. 

ع  ي من شأأن فريق احلركة املرجعي آأن    : من منطوق القرار   امسة الفقرة اخل  الالزتامات عىل  هذه  بتنفيذ    ىل التعهدآأهجزة احلركة عمجيع  شج ِّ

 نية الاكفية لتحقيقها. ف صيص املوارد البرشية واملالية وال وخت  املس تقبلنطاق احلركة يف 

غات  ِّ يظل تركزي  احلركة. وس  آأهجزة  مجيع  تنفيذ هذه الالزتامات عىل نطاق  لضامن  ني  القيادة واملوارد الالزممنتكل  من الرضوري آأن    : املسو 

نصبًَّا الالزتامات الرمسية عىل نطاق احلركة   عىل هذا العمل احليوي. مم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


