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  مرشوع قرار أّويل

 الصحية  الرعاية   هنج احلركة لضامن سالمة املرىض وجودة 

 

 

 إن جملس املندوبني، 

 فقرات ادليباجة 

اذلي حيث ادلول األعضاء عىل "إيالء أقىص اهامتم ممكن ملشلكة سالمة    WHA55.18العاملية  بقرار مجعية الصحة    إذ يّذكر(  1)الفقرة  

 ،الرعاية الصحية"جودة العمل، والالزمة لتحسني سالمة املرىض و  م اليت تستند إىلظ  إقامة وتعزيز الن  "و  "املرىض

ادلولية للصليب األمحر    احلركةالقامئة دلى  لزتامات  الاب  يعرتف ل" ومن جديد مبدأ "عدم إحلاق األذى ف املقام األو    إذ يؤكدو(  2)الفقرة  

رين  رين ومساعدة األشخاص املس تضعفنياملساءةل إزاء الساكن املتضر إطار    ف جمال تعزيز  والهالل األمحر نة  ، عب تطبيق مدو  واملتضر

 ، ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر واملنظامت غري احلكومية ف جمال اإلغاثة ف حاالت الكوارثسلوك احلركة 

ها احلركة، وبأن الرعاية الصحية  م  قدر للخدمات الصحية اليت ت  متناميًا    بأن حتسني وضامن سالمة املرىض ميثل حتديً   وإذ يعرتف(  3)الفقرة  

وتؤدي إىل زيدة تلكفة الرعاية وفقدان الثقة   الذلين ميكن تفادهيام،  من األذى واملعاانة البرشيةكبرًيا  مس توى  للمرىض  غري املأمونة تسبب  

انهتا مسعة احلركةف هناية املطاف ض مة، وت عرر قد  ف اخلدمات الصحية امل   كور  ،للخطر وم 

أننا، كحركة، نعمل بشلك مزتايد ف إطار رشااكت، وندعو إىل رمس اسرتاتيجيات وس ياسات مشرتكة دلمع سالمة    وإذ يالحظ (  4)الفقرة  

سالمة املرىض داخل  ثقافة    إرساءمثل ،  سلستتسم ابلسالمة واجلودة ف إطار هنج  أنشطة  املرىض وحتسيهنا، وتنفيذ برامج ومبادرات و 

حدة  ابس تخدام أدواتالعامة  مؤرشات اجلودة  ورصد  ،  احلركة  ، ، واس تخالص ادلروس من األخطاء، وإدارة األحداث السلبية وعواقهبامو 

  بإسهام اذلي يعرتف  انت احلركة ف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل"  كور "الزتامات م    CD/19/R1لقرار  اب  وإذ يّذكر(  5)الفقرة  

، مثل املعايري اإلنسانية األساس ية للجودة واملساءةل، ويؤكد من  خضوعه للمساءةلف املبادرات ورفع جودة العمل اإلنساين وكفاءته و   احلركة

 ، وتلبيهتا والاعرتاف هبابشأن احتياجاهتم ن وهجة نظرمه التعبري ع جديد حق األشخاص املتضرين واملس تضعفني ف  

البياانت الشخصية مبوجب مبادئ حامية البياانت الشخصية واخلصوصية لضامن حقوق املرىض لك  أمهية ضامن معاجلة    وإذ يؤكد(  6)الفقرة  

متطلبات حامية البياانت  مبقتىض  أمام الساكن املتضرين    ساءةلامل   ضامنو ا،  مسؤوليهت معلوماهتم وحتمل  تحمك ف  ل اتس ىن هلم  لي كرامهتم  صون  و 

 .وضامن التطبيق املس متر ملبدأ "عدم إحلاق األذى" ف البيئة الرمقية ،ادلقيقة

 فقرات منطوق القرار 

العاملي العمل املبادرات القامئة أو الناش ئة واس تكاملها هبدف تعزيز   ا إىلاستنادً انت احلركة إىل وضع مجموعة من الالزتامات كور م   يدعو -1

الهن املتعلر  ازدواج  من  واحلد  الرسيرية،  الرعاية  وجودة  املرىض  بسالمة  وزيدة  و ق  بني  ج،  بنظام التنامغ  املرتبطة  األدوات 

 ،الصحية املعلومات

واللجنة ادلولية للصليب األمحر    )الاحتاد ادلويل(  امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر  يدعو -2

لساكن  إىل امة  قد  تلبية الطلبات العاملية املزتايدة لتحسني وضامن سالمة وجودة الرعاية الصحية امل  عىل  ا  إىل العمل معً )اللجنة ادلولية(  

، واللجنة ادلوليةاذلي وضعه الاحتاد ادلويل    الصحية  إطار سالمة املرىض وجودة الرعايةبطريقة تتسق مع  س تضعفني ين وامل املتضر

 ،(يضاف الرابط ) العامتده   2022 لس نةم إىل امجلعيات الوطنية خالل امجلعية العامة لالحتاد ادلويل قد  اذلي س ي  و 
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لزتامات عىل نطاق  المن أجل الوفاء اب  ختصيص املوارد البرشية واملالية والتقنية املناس بة والاكفيةانت احلركة عىل  كور مجيع م    يشجع -3

 ،احلركة

تعزيز قدراهتا الفردية وامجلاعية، وإدماج هذه  ل التنامغ  ج، وزيدة  و ازدواج الهن عىل تفادي  ا  انت احلركة العمل معً كور إىل مجيع م    يطلب  -4

 ، الصحية الرعاية جودةا ف معليات اإلدارة وصنع القرار، وأدوات رصد سالمة املرىض وحتسني واإلجراءات تدرجييً الالزتامات 

اخلصوصية  و حامية البياانت الشخصية    مبادئف إطار هذه املبادرة    بأرسها يوضعاحلركة    خيصأي إطار    أن يتضمنبضامن    ويصي -5

 ، العمل اإلنساينظل عىل النحو املبني ف دليل حامية البياانت ف 

 ، مهنا  يس تفيدمة ف هذا اجملال و تقدر خبات امجلعيات الوطنية امل    يستند إىلانت احلركة إنشاء فريق مرجعي للحركة  كور إىل م    يطلب  -6

 ، ركةاحلسرتاتيجية لتحسني سالمة املرىض وجودة الرعاية الرسيرية ف الاتوصيات ال املشورة و  يقدمو 

دوت    قنسر د وت  در حت  ،  حلركةالصحية عىل نطاق االرعاية    وجودةس ياسة سالمة املرىض  بوضع    املرجعي للحركةفريق  ال  فلكر ي   -7 ج  و الهن  وحر

ف  القادم  ف اجامتعه ندوبني  امل لس  عىل جماملقدمة للساكن اذلين خندهمم لعرضها    الصحية  عة ملعاجلة سالمة املرىض وجودة الرعايةب  ت  امل  

 ، ليك يعمتدها 2023 س نة

 2023  اجامتع جملس املندوبني لس نةعىل    حلركةالصحية عىل نطاق االرعاية    وجودةسالمة املرىض  س ياسة    عرض، ف حال  ويصي -8

، WHA55.18   (2002)مجعية الصحة العاملية    ا لقراروفقً وذكل  ادلول  بغية إرشاك  ا عىل املؤمتر ادلويل  ض أيضً عر  ، أن ت  العامتدها

الن  "و   "إيالء أقىص اهامتم ممكن ملشلكة سالمة املرىضحيث ادلول األعضاء عىل "اذلي   العمل، ظ  إقامة وتعزيز  اليت تستند إىل  م 

تقدمي رعاية ل   اوأساس يً   ا حامسً   اعنصً متثل  الاعرتاف بأن سالمة املرىض  و  ،الرعاية الصحية"جودة  والالزمة لتحسني سالمة املرىض و 

 .ةجودذات حصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


