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  لمذآرة التفاهماطار العمل  :3الملحق رقم 

من البرنامج الوطني للدم بالنيابة عن ) المستوى أ(أو آافة أجزاء ) المستوى ب(عندما توافق جمعية وطنية على التعهد بتوفير جزء 
الحكومة أو هيئة الصحة، يوصي الفريق االستشاري العالمي بدعم هذه الموافقة من خالل مذآرة التفاهم أو من خالل اتفاقية عمل بين 

 .الطرفين

توفر مذآرة التفاهم الوضوح تجاه األدوار المتوقعة من آال الطرفين والمسؤوليات وتسهل عالقات التعاون في العمل المبنية على 
التوقعات التي وافق عليها آال الطرفين، آما يمكن استخدامها أيضا آوثيقة تؤآد مسؤولية الجهات الحكومية في مساعدة الجمعية 

 .رة مخاطر برنامج الدم من ناحية اإلدارة المالية والتأمينالوطنية في إدا

ومن .وفي آل األحوال يجب اجراء مراجعة سنوية لها) سنوات 3-1مثال من (ويتم وضع مذآرات التفاهم لفترة زمنية محددة بدقة 
الذي يحدد ) اضافة إلى مذآرة التفاهم فقد يتم(المهم والمثير الهتمام آال الطرفين أن يقوما بالتفاوض ومناقشة العقد الرسمي سنويا 

 .عدد المنتجات التي سيتم تقديمها، والتمويل الذي سيتم توفيره، أو ترتيبات التمويل التي تدعمها الحكومة/حجم

 :قد تختلف اشكال مذآرات التفاهم ولكنها بشكل عام يجب أن تشتمل على التالي

و ) حكومة البلد أو هيئة الصحة(مذآرة التفاهم بين : * رة التفاهم، مثاليصف بوضوح األطراف المشترآة والهدف من مذآ عنوان
برنامج توفير / برنامج محدد بعمل معين مثل تنفيذ البرنامج الوطني للدم(وذلك من أجل ) مرآز خدمات الدم في الجمعية الوطنية(

 )متطلبات حشد المتبرعين

 المهمة/ الهدف -أ

مرآز خدمات الدم والجهات الحكومية، و المنطقة التي ستعزز / آل من الجمعية الوطنيةوهي ملخص يقدم وصفا موجزا لمهام 
الحصول على امدادات آافية من الدم ومشتقاته للمرضى من خالل برنامج الدم الوطني المبني على : الشراآة، مثال عن الهدف

 .التبرع التطوعي بالدم

 :الغاية والمدى   -ب

التي ) أو المجاالت( المرجوة التي يأمل آال الطرفين بالوصول إليها من خالل هذه الشراآة ، والمجال وهو يقدم وصف للنتائج 
 .ستغطيها األنشطة المقدمة الحقا

يمكن تغطية الوفود ضمن هذا القسم، إذا تم انتداب الجمعية الوطنية آمرآز لخدمات الدم، يجب على الجمعية الوطنية أن تسعى 
آما تندرج اتفاقيات التمويل والميزانية وتوفير التأمين ضمن هذا القسم . ي واالستقاللية في اإلدارة الفنية للبرنامجلضمان الحكم الذات

 .أيضا

 :المسؤوليات -ج

أو المهام لكل طرف من األطراف، وأي التزامات مشترآة ، والتي تم االتفاق عليها آجزء /وتضم قائمة من المسؤوليات المحددة و
وفي مايلي قائمة بمسؤوليات آل من . لتفاوض بما في ذلك العمليات السنوية وخطط الموازنة مع مؤشرات األداء الرئيسيةمن عملية ا

 .الجهات الحكومية والجمعية الوطنية التي يجب أخذها بعين االعتباروادراجها في مذآرة التفاهم للمستوى أ من برنامج الدم

 

 :التزامات الحكومة

  واضحة لبرنامج الدم تحدد األدوار المتفق تنفيذ سياسة
عليها ودور آل األطراف المعنية بما فيها الجمعية 
الوطنية، وانشاء برنامج الحشد التطوعي للتبرع بالدم 

 .آأساس لبرنامج الدم الوطني

 ):تابع(التزمات الحكومة 

  توفير إطار تشريعي مالئم لبرنامج الدم واإلشراف
 التنظيمي

 :مرآز خدمات الدم/ التزامات الجمعية الوطنية

  التقيد الصارم بجميع القوانين والقواعد والمبادئ التوجيهية
 التي أصدرتها الحكومة

  تزويد السكان بمداخل ووسائل للحصول على الدم
 ومشتقاته األآثر سالمة، وعلى نحو منصف ومالئم

 ):تابع(مرآز خدمات الدم / الوطنيةالتزامات الجمعية 

  حشد المتبرعين الطوعيين ، وتوفير الرعاية المناسبة
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  الكافية لتمكين الجمعية الوطنية لتتولى توفير الموارد
المهام على المستوى المطلوب من الجودة والكفاءة دون 

 المساس بالمعايير أو انقاص مواردها الخاصة

 الضمان للجمعية الوطنية /توفير مستوى آاف من الحماية
للقيام ببرامج الدم نيابة عن الجهات الحكومية ،خاصة فيما 

العدوى عن طرق الدم " أخطاء ليس "يتعلق بحوادث نقل 
. 

 

 للمتبرعين، وجمع، فحص، معالجة وتوزيع الدم ومكوناته

  االحتفاظ بموظفين مختصين ، بما في ذلك مديرمؤهل
مناسب له  مسؤولية وسلطة للتخطيط والتنسيق وإدارة 

 برنامج الدم

 مالية وإدارية لضمان اإلدارة المناسبة توفير هيكلية تقنية ،
 لبرنامج  الدم

  الحفاظ على نظام مناسب إلدارة الجودة والنوعية لألنشطة
 وعمليات اإلنتاج

تقديم التقارير المالية وتقارير النوعية المتفق عليها •  
 للحكومة في الوقت المناسب

على المستوى ب من دخول الجمعية الوطنية في الشراآة مع مرآز الدم، وقد ويمكن لعدد من األمثلة المذآورة أعاله أن تنطبق ايضا 
 :تم إضافة بعض المقترحات األخرى فيما يلي

: 

 :مرآز الدم/التزامات الحكومة

  تنفيذ نظم الرعاية المناسبة للمتبرعين ومراعاة معايير
الجودة والنوعية في مجال جمع، فحص وتوزيع الدم 

سكان إلى الدم ومكوناته األآثر ومشتقاته لضمان وصول ال
 سالمة، وعلى نحو منصف ومالئم

  ، توفير الخبرة الفنية لتطوير برنامج التوعية العامة
بما (بالتنسيق مع المسؤولين عن برنامج حشد المتبرعين 

 )الهالل األحمر/ في ذلك الصليب األحمر 

  المساعدة في تدريب وتوجيه المتطوعين في الصليب
 الهالل األحمر/ األحمر

  إدارة الميزانية المخصصة لخدمات الدم وتخصيص
الموارد المناسبة ألولئك المسؤولين عن حشد المتبرعين 

 )الهالل األحمر/ بما في ذلك الصليب األحمر (

 :برنامج حشد المتبرعين بالدم/التزامات الجمعية الوطنية

  العمل بتشارآية مع مرآز الدم لضمان امدادات آافية من
 لدم السليما

  تجنيد وتشكيل فريق لحشد المتبرعين بالدم وإدارة
البرنامج، وتطبيق معايير رزمة أدوات االتحاد الدولي 

) احداث الفرق(لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
حيثما آان ذلك،  الحشد التطوعي، المتبرعين بالدم بدون 

 "مقابل

 زيادة أهمية وضع وتنفيذ برنامج مستمر للتوعيةالوطنية ل
 التبرع بالدم

  تطوير وإدارة التعليم، الدعاية والترويج لألنشطة بهدف
تعزيز وحشد واستبقاء المتبرعين بالدم إلى المستوى 

 .المتفق عليه مع مرآز خدمات الدم

  تطوير برامج تقديرية للمتبرعين المنتظمين بالدم، وذلك
لعالمي بالتشارك مع مرآز خدمات الدم، بما في ذلك اليوم ا

 .حزيران 14للمتبرعين بالدم في 

  تحفيز وحشد الدعم من المجتمع لتنظيم واستضافة جلسات
ومحاضرات متنقلة حول التبرع بالدم، وتنسيق أنشطة 

 حمالت التبرع بالدم المتنقلة مع مرآز خدمات الدم

  توظيف وتدريب وإدارة مجموعة من المتطوعين لتحقيق
 المتبرعين أقصى أثر ممكن على برنامج حشد
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 مدة التفاهم  -د

فترة المراجعة، عادة تكون ). وهو عادة وقت توقيعه(هذه الفقرة تصف مدة طول مذآرة التفاهم والتاريخ الفعلي الذي بدأ فيه االتفاق 
خيار تمديد وأن . سنوية ويجب تضمينها لضمان وصول مذآرة التفاهم لغايتها ومعرفة إذا آان البد من اجراء أي تعديالت عليها

 .مذآرة التفاهم يكون باالتفاق المتبادل ويجب آتابته ايضا ضمن هذا القسم

ويجب ادراج شرط السرية لضمان أن المعلومات والوثائق الواردة . وينبغي توضيح عملية إنهاء مذآرة التفاهم وتسوية المنازعات 
 . أو المرسلة تعامل على أنها خاصة

مع توقيعات ممثلي الطرفين المخولين من قبل آل من الحكومة والجمعية الوطنية، باالضافة إلى التاريخ يجب أن تنتهي مذآرة التفاهم 
وقد يساعد الفريق االستشاري . وينبغي أيضا توقيع ما ال يقل عن شاهدين، واحد من آل طرف. الذي تم فيه التوقيع على الوثيقة

في حال طلب المزيد من المعلومات يرجى االتصال باألمانة . وطنية للنظر فيهاالعالمي في توفيرمثال عن مذآرة تفاهم للجمعيات ال
 العامة للفريق االستشاري العالمي أولالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 


