
 
 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوس إل

 إلى

 عين بالدماليوم العالمي للمتبر  

 5142 وحزيران/يوني 41

ع املنتظم مناسبة للتوعية بضرورة التربر  ، وهوالعاملي للمتربعني بالدمباليوم  من حزيران/يونيو، عشر، الرابع اليومحنتفل 
احتفالنا هذا العام باليوم وموضوع ها. إليبالدم لضمان جودة الدم ومشتقاته وسالمتها وتوافرها للمرضى احملتاجني 

 . ""أشكرك على إنقاذ حيايتهو  العاملي للمتربعني بالدم

على ز اليوم العاملي للمتربعني بالدم يرك   "التربع بالدم له أمهيتهوا بدمكم مرارًا وتكرارًا دون مقابل؛ عوحتت شعار "تربر 
ّ  اهتالناس كل يوم بتربعأرواح لمتربعني بالدم الذين ينقذون كر لتوجيه الش   من الناس يف خمتلف أرجاء  ع مزيداً م، ويش

 هؤالء املتربعونيه لذي يؤد  العامل على التربع بانتظام ومبحض إرادهتم. ويركز موضوع هذا العام على الدور احليوي ا
 للمرضى احملتاجني إليه.  املأمونمبحض إرادهتم ودون مقابل يف دعم اجلهود احلكومية الرامية إىل ضمان توافر الدم 

إطالة حياة املرضى الذين  علىوميكنه أن يساعد  ،نقل الدم ومشتقاته ي ِسهم يف إنقاذ ماليني من األرواح كل عامإن 
اإلجراءات ي ستخدم يف حتسني جودة حياهتم، كما أنه  على ويساعد أيضاً  ،يعانون من حاالت هتدد استمرار حياهتم
مة إىل األمهات واألطفال؛ حيث يسهم يف إنقاذ يف الرعاية الطبية املقدر  أساسيالطبية واجلراحية املعقدة. وله كذلك دور 

 يعية والنامجة عن النشاط البشري.ى دوره بالغ األمهية يف أثناء الكوارث الطبحياهتم، عالوة عل
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يتمثل يف  ياً ره حتد  غري أن الطلب على الدم يفوق العرض املتوافر منه يف كثري من البلدان، وتواجه اجلهات اليت توف  
عت تربعات دم بلغت حنو ، مج ِ 2102في عام فتوفري كميات كافية منه مع ضمان جودته وسالمته يف آن واحد. 

أنواع املتربعني بالدم يف أحد عشر بلداً من بلدان إقليم شرق املتوسط. ون ِقل يف تلك البلدان  خمتلفمليون تربع من  4.2
ذاهتا ما يقرب من ستة ماليني وحدة من وحدات الدم ومشتقاته. غري أن توفري كميات كافية من الدم ال ميكن أن 

ل يف حصول مجيع البلدان يتمث   إال من خالل التربعات الطوعية غري مدفوعة األجر. ولذا، وضعت املنظمة هدفاً  ىيتأت
 . 2121على احتياجاهتا من الدم من خالل التربعات الطوعية غري مدفوعة األجر يف موعد غايته عام 

التربعات من الدم من خالل طنية من احتياجاهتا الو أو حنو ذلك  %011حتصل على نسبة فعدد البلدان اليت 
بل على التربعات  ،ةيعتمد على التربعات العائلي بلداً  41زال ي، بينما ال بلداً  22الطوعية غري مدفوعة األجر ال يتّاوز 

 . واستناداً 2102يف عام  %24بلغ إمجايل نسبة التربعات الطوعية قد . أما يف إقليم شرق املتوسط، فمدفوعة األجر أيضاً 
ل يف احلصول على نسبة اهلدف املتمث  اثنان فقط حققا، أو اقرتبا جدًا من حتقيق، بلدان هناك إىل البيانات املتوافرة، 

آخران، حىت اآلن، هدف مجع ما  من التربعات الطوعية غري مدفوعة األجر. وحقق بلدان احتياجاهتمامن  011%
ربعات الطوعية. لكن ال يزال لدينا، يف الوقت نفسه، ثالثة من احتياجاهتما من الدم من خالل الت %01يقل عن  ال

 ربعات الطوعية غري مدفوعة األجر.من احتياجاهتا من الدم من خالل الت %22نسبة ال تتّاوز بلدان جتمع 

عند بلوغهم السن املنصوص ع بالدم التربر املتربعون  يعتزلبالدم عملية ديناميكية؛ إذ ترغي ب األشخاص يف التربع إن 
ترغي ب ة من الدم ألسباب أخرى عديدة. لذا، يستلزم ضمان توافر احتياجاتنا اآلمنة واملستمر   هعليها أو يتوقفو ن عن

ّ  احلفاظ على هذه الرغبة لديهمو ع يف التربر أكرب عدد ممكن من صغار السن  ع الشباب على . فانتظام التربع بالدم يش
األرواح واتباع أمناط حياة الشباب على تلبية هذه الدعوة اإلنسانية إلنقاذ  أحث  نة وصحية. وهلذا، اتباع أمناط حياة آم

 صحية.

ع بالدم وتنفيذ ونه من أنشطة من خالل املشاركة اجلدية يف محالت التربر وعلينا أن نواصل معا دعم ما يؤد  
 اليت جيري مجعها. املأمونم ة زيادة عدد وحدات الدي  غ  االسرتاتيّيات اليت ثبتت جدواها ب   

عن  قليمناإيف الدم املطلوب من  %011إىل توفري الرامية  جهودها املضنيةكما أنين أهيب جبميع البلدان أن تواصل 
ن أساسي من مكونات املنظومة مكو  هي الة، خدمات نقل الدم، مىت كانت عملية وفعر د على أن وأؤك  التربعات. طريق 

 الت الوفاة.مسامهتها يف خفض معد  د ثبتت على حنو مؤكر الصحية الوطنية، وقد 

التزامهم  راً قد  بالذكر الشباب م   ص  شكري جلميع املتربعني بالدم على مسلكهم الكرمي، وأخ  عن أن أعرب  در و  وأ  
 ض إنقاذ أكرب عدد ممكن من األرواح. ر  بغ   املأمونودعمهم للّهود اإلقليمية والعاملية الرامية إىل توفري الدم 

التزام إقليم شرق املتوسط املستمر بتقدمي الدعم التقين الالزم ملساعدة  د جمدداً ، يطيب يل أن أؤك  وليس آخراً  وأخرياً 
 النبيلة.البلدان على بلوغ هذه الغاية 

 .2102باليوم العاملي للمتربعني بالدم لعام  قاً موف   وأمتىن لكم احتفاالً 

 شكراً لكم.


