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  اقتراح بتكريس اليوم العالمي 
  للمتبرعين بالدم

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  

  
١-  الحاجة إلى المـساواة فـي فـرص         الرعاية الصحية، كما أن      ر األساسية في  من العناص عد نقل الدم    ي

وتعتبر مأمونية الدم جزءاً ال يتجزأ من خطـة منظمـة           . الحصول على الدم المأمون هي حاجة عالمية النطاق       
 ١الصحة العالمية الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه والرامية إلى تسريع الوقاية من العدوى بفيروس األيـدز              

  .٦ و٥ و٤وإلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
  
الـدم  بالطـوعي    التبرع على تنمية خدمات الدم الوطنية القائمة على         ٧٢-٢٨ج ص ع  وقد حث القرار      -٢

 المكتب اإلقليمـي    الدورة الحادية واألربعين لمجلس إدارة    ، الصادر عن    CD41.R15 القرار   أنكما  . دون مقابل 
األعضاء على تعزيز تطوير برامج الدم وخدمات نقل الدم الوطنية القائمة على التطوع             الدول  حث  لألمريكتين،  

، الصادر عن الدورة الحادية AFR/RC51/R2 القرار وبالمثل، فإن. وعلى نحو متكررالدم دون مقابل، ب بالتبرع
ألعضاء على تعزيز التبرع    حث الدول ا  قد  والخمسين للجنة اإلقليمية ألفريقيا، التابعة لمنظمة الصحة العالمية،         

 على أساس منتظم ودائم من أجل بلوغ الغاية المحددة في االستراتيجية اإلقليميـة              ، وكعمٍل خيري  طوعياًبالدم  
، في جميع   ٢٠١٢٪ من عمليات التبرع بالدم، بحلول عام        ٨٠لمأمونية الدم، أال وهي أن يصبح ما ال يقل عن           

الـدورة  ، الصادر عـن     WPR/RC37.R15 حث القرار    كما. يتم دون مقابل  بلدان اإلقليم األفريقي عمالً طوعياً      
 وتحـسين   تطوير، الدول األعضاء على     ١٩٨٦للجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ في عام        لسابعة والثالثين   ا

 ، فـي عـدة قـرارات    الدول األعـضاء،  اللجنة اإلقليميةوحثتخدمات نقل الدم لديها على جميع المستويات،  
 على مواصلة تعزيز ، بشأن حاالت العدوى المنقولة جنسياً واأليدز والعدوى بفيروسه في دورات تالية،اعتمدت

  .برامج مأمونية الدم
  
 تقل سكانية فئاتذين ينتمون إلى لمتبرعين طوعياً ودون مقابل، وال   الدم من ا   جمعويعد االقتصار على      -٣

 يستهدف ضمان مأمونية عمليات نقل الدم وجودتها وإتاحتهـا           أساسياً ، عمالً استراتيجياً  عوامل االختطار لديها  
 المضمونة الجودة لكل كميات الدم المتبرع بها، واالسـتعمال          الفحوصاتوتشمل العناصر األخرى    . وتيسرها

وما يرتبط بها من مخاطر،     المالئم للدم بهدف التقليل إلى أدنى حد ممكن من عمليات نقل الدم غير الضرورية               

                                                           
١  Investing in a comprehensive health sector response to HIV/AIDS: scaling up treatment and accelerating 

prevention. Geneva, World Health Organization, 2004.                                                                             
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والتنسيق الوطني لخدمات نقل الدم، مع وجود نُظم لضمان الجـودة           ات السريرية المأمونة لنقل الدم،      جراءواإل
  .كبيرة بسبب اإلنتاج بأحجام  الوفاء بمعايير موحدة عالية الجودة وتحقيق وفوراتلتأمينفي كل المناطق، 

  
  إتاحة الدم وتيسير الحصول عليه

  
 ومعالجة االختالالت في إمدادات الدم الوطنية، والتي كشفت          حاجة ماسة إلى سد مواطن النقص      هناك  -٤

 جمع سـنوياً  تُ وعلى الصعيد العالمي     ١.عنها البيانات المستقاة من قاعدة البيانات العالمية الخاصة بمأمونية الدم         
ـ     جمع منها تُغير أن النسبة التي      مليون وحدة من وحدات الدم،       ٨١أكثر من    طة  في البلدان المنخفضة والمتوس

فـي   نـسمة    ١٠٠٠ومتوسط عدد التبرعات لكـل      . ٪٣٩ ال تتجاوز    ٪ من سكان العالم   ٨٢الدخل حيث يعيش    
 بثالث مـرات    في البلدان المنخفضة الدخل   يفوق المتوسط   في البلدان المرتفعة الدخل     البلدان المتوسطة الدخل و   

  .اثنتي عشرة مرة على التواليوب
  
 فـي   النقص السريعة التأثر التالية، على وجه الخصوص، آثار         وعلى الصعيد العالمي تستشعر الفئات      -٥

النـساء  : ها العالجي السريري   نقل الدم جزءاً أساسياً من تدبير      كثيراً ما يكون  إمدادات الدم، وهي الفئات التي      
 دم حاد يهدد حيـاتهم، وضـحايا        نون من فقر  ا يع الذين، واألطفال    والوالدة عفات الحمل اي يعانين من مض   الالئ
أثناء ٪ إلى النزف    ٢٥ وفاة سنوياً يعزى     ٥٠٠ ٠٠٠ومن بين وفيات األمومة التي يزيد عددها على         . وحلرضا

 يعانون من   الذين ،وفيما يتعلق باألطفال دون سن الخامسة     .  وهي حالة ال مناص لعالجها من نقل الدم        ٢،الوالدة
 إلى الدعم بنقل الدم في إطار       االحتياج ة احتمال بالمالريا أو سوء التغذي   ترتب على اإلصابة    ، كثيراً ما ي   فقر الدم 

 ، سـنة  ٢٩ سـنوات و   ٥ في الفئة العمرية التي تتراوح بين     و. التدبير العالجي لفقر الدم الحاد الذي يهدد الحياة       
تشكل سـبباً رئيـسياً مـن       هي  تحتل اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور المرتبة الثانية بين أسباب الوفاة و           

بير  إلى نقل الدم في إطار التـد بكثافة إلى اللجوء وكثيراً ما تكون هناك حاجة  ٣.نة لكال الجنسي  أسباب المراض 
بما فـي ذلـك     ( ويلعب نقل الدم أيضاً دوراً رئيسياً في عالج حاالت مثل اضطرابات الدم              .وحالعالجي للرض 

 المفتـوح وزرع نقـي العظـام        ، والعالج الكيميائي للسرطان وجراحة القلب     )اللوكيميا والناعور والتالسيمية  
  .واألعضاء

  
ن يعتمد عالجهم   ذيقات الدم المأمونة لكل المرضى ال     ومن شأن إتاحة الحصول على الدم المأمون ومشت         -٦

مـن خـالل     إال   ضمانهابيد أن هذه اإلتاحة ال يمكن       . ؤدي إلى الحد من المراضة والوفيات     على نقل الدم أن ت    
والبـد، لهـذا   . ما في البلـدان الناميـة   والسي،لتبرع بالدم بانتظام وطوعياً  ارون  ختازيادة كبيرة في عدد من ي     

برامج وطنية لتشجيع التبرع الطوعي بالدم إلى جانب حمالت مدعومة وطويلة األجـل لتوعيـة               الغرض، من   
  .الجمهور

  
  
  

  

                                                           
١   WHO Global Database on Blood Safety. Report: 2000-2001. Geneva, World Health Organization, 2004 

(document WHO/EHT/04.09).                                                                                                                
٢  Maternal mortality in 2000: estimates developed by WHO, UNICEF and UNFPA. Geneva, World Health 

Organization, 2004.                                                                                                                              
٣  Injury: a leading cause of the global burden of disease, 2000. Geneva, World Health Organization, 2002.   
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  تحقيق مأمونية الدم
  
جمع الـدم مـن أسـلم       قل الدم هو    إن خط الدفاع األول واألهم الذي يحمي من العدوى الناجمة عن ن             -٧

ويتعرض من ينقل إليه الدم لخطر بالغ النتقال العدوى إذا كانت وحدة الدم المنقولة ملوثة  . المتبرعين المحتملين 
المثقبيات  أو    أو المتصورات المالرية   ات الشاحبة اللولبي أو   "الجيمي" أو   "البائي"بفيروس األيدز أو التهاب الكبد      

، أن  اويمكن ألي من حاالت العدوى هذه، بـدوره       . ا من مسببات األمراض التي ينقلها الدم       أو غيره  الكروزية
  .  عامة السكانبينسهم في توسيع دائرة العدوى ت
 
وفي حقبة الثمانينات وأوائل حقبة التسعينات كانت التقديرات تشير إلى أن عمليات نقـل الـدم غيـر                    -٨

 إلـى   ت هذه المـشكلة    حاالت العدوى بفيروس األيدز، وقد أد      ٪ من ١٠ مسؤولة عن نسبة تصل إلى    المأمونة  
ي وجود فيـروس     الدم المتبرع به لتحر    فحصتدخالت لضمان مأمونية الدم، من بينها        على الحاجة إلى     أكيدالت

ـ   تم التخلص من  وقد  . سمات نواقل العدوى  ااأليدز وغيره من و     مليون وحدة من وحدات الدم      ٢‚٥  كمية تقدر ب
 شـهراً فـي     ١٢أمراض معدية، وذلك خالل فترة       تحتوي على واسمات   بعد أن أثبت الفحص أنها       المتبرع به 

 فيما بعد بما يربـو      التخلص منها جمع ومعالجة هذه الوحدات التي تم       ل التكلفة اإلجمالية ؛ وتقدر   ٢٠٠١-٢٠٠٠
ة عن مأمونية الدم ترابطاً     لبيانات المستقاة من قاعدة البيانات العالمي     اوتظهر   . مليون دوالر أمريكي   ٢١٤على  

مباشراً بين ارتفاع نسب المتبرعين بالدم طوعاً بدون مقابل وانخفاض معدالت التخلص مـن وحـدات الـدم                  
ؤدي إلـى   يوهذا يبين أن االستثمار في برامج التبرع الطوعي بالدم          . يجابيةإالمتبرع به بسبب نتائج اختبارات      

  .تكاليفتحسين نوعية ومأمونية الدم وإلى خفض ال
  
 ولكنه ال يكفي وحده للوقاية من انتقال العوامل المعدية عن طريق نقل ،ويعد الفحص أمراً ال غنى عنه  -٩

). بسبب الفترة الفاصلة بين حدوث العدوى وإمكانية كشفها، وبسبب إمكانية حـدوث أخطـاء مختبريـة               (الدم  
 شـهراً فـي   ١٢غ قاعدة البيانات العالمية الخاصة بمأمونية الدم، خالل       بال بلداً بإ  ٧٠فقد قام   وعالوة على ذلك    

 العوامل المعدية الرئيسية التي يمكـن أن        جميعتحري وجود   لفحص كل الدم المتبرع به      بعدم  ،  ٢٠٠١-٢٠٠٠
 يـات بلواللو "الجيمـي "والتهاب الكبـد     "البائي"فيروس األيدز والتهاب الكبد     :  ومنها تنتقل عبر عملية نقل الدم    

 لم يتم إجراؤه لتحري وجود مسببات األمراض األربعة هذه فحص هناك أكثر من ستة ماليين إجماالًو. الشاحبة
اً لتقدير العدد الحقيقي للوحدات التي لم يعتقد أن هناك بخسو).  لم يتم تقديم النتائج فيها حالة٨٠٠ ٠٠٠أو نحو (

منسقة وطنياً لنقل الدم أو ال تستطيع تقديم بيانات وطنيـة            بلداً ال تمتلك خدمات      ٦٦يتم فحصها، ذلك أن هناك      
 دون،   سريرياً كميات من الدم  السماح باستخدام    ٢٠٠١-٢٠٠٠ خالل  قد تم  تسعة وثالثون بلداً بأنه   وأفاد  . كاملة

 لتحري وجود حاالت عدوى يمكن أن تنتقل عبر عملية نقل الدم، وذلك بسبب انقطاع اإلمدادات بلوازم                 فحصها
  .صالفح

  
منقوالً مـن متبـرعين      اً دم يتلقون الذين ضى أنحاء العالم أن المر    شتى من   توافرةالموتظهر القرائن     -١٠

 لمخاطر اإلصابة بمسببات األمراض المنقولـة بالـدم         اًطوعيين يتبرعون بالدم بصفة منتظمة هم األقل تعرض       
ب الغير وليس لديهم ما يدعوهم إلى إخفاء خالل عمليات نقله، ألن هؤالء المتبرعين بالدم حافزهم الوحيد هو ح

كما أن التقارير الواردة إلى قاعدة البيانات العالمية الخاصة بمأمونيـة           . ما قد يكون سبباً في عدم مأمونية الدم       
 وعوامل العدوى األخرى المنقولة     األيدزنتشار فيروس   ا العالمية، تظهر أن معدل      ةالدم، التابعة لمنظمة الصح   

 الدم بين المتبرعين بالدم طوعاً وبدون مقابل أقل مما هو بين المتبرعين لقاء أجر والمتبـرعين                 من خالل نقل  
 ففي جنوب أفريقيا،). أفراد أسرة المريض أو األصدقاء(من األسرة أو تعويضاً عن الدم الذي تبرع به أفرادها 

 فقط بـين    ٪٠‚٠٢بالغين، ولكنه يبلغ     بين السكان ال   ٪٢٠‚١ األيدزنتشار فيروس   المثال، يبلغ معدل    اعلى سبيل   
أما معدل االنتشار المصلي للعـدوى بـين        .من يتبرعون بانتظام، وجميعهم يتبرعون بالدم طوعاً وبدون مقابل        
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المتبرعين بالدم لقاء أجر والمتبرعين من األسرة أو المتبرعين تعويضاً عما تبرع به أفرادها فهو مماثل فـي                  
 األمراض المعدية التي    ءولهذا أهمية خاصة للبلدان المثقلة بأعبا     . ن عامة السكان  ارتفاعه للمعدالت المسجلة بي   

  .يمكن أن تنتقل من خالل نقل الدم
  
.  فقط من مجموع كميات الدم المتبرع بها طوعاً ودون مقابل          ٪٢٥لبلدان النامية ال يجمع سوى      اوفي    -١١

ن يتمثل حافزهم األساسي باألحرى في الكسب المـادي   بلداً يلجأون إلى المتبرعين لقاء أجر، الذي      ٣٧وال يزال   
 عن الدم الذي تبرع     اً بلداً آخر يعتمدون على تبرع األسرة أو التبرع تعويض         ١٢٣ويظل  . ال في مساعدة الغير   

وتفيد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تقدم       . به أفرادها، وهو ما قد يشكل نظاماً مستتراً للتبرع بمقابل         
 من وحدات الدم المأخوذ من متبرعين جدد ال يزال يتم الحصول عليهـا مـن                ٪٤٣ات كاملة أن أكثر من      بيان

 ٪٦المتبرعين بأجر أو المتبرعين من األسرة أو تعويضاً عن الدم المتبرع به من أفرادها، وذلك مقابل أقل من                   
  .في البلدان المرتفعة الدخل

  
ع بالدم طوعاً ودون مقابـل حجـر الزاويـة فـي اإلمـداد               التبر ٧٢-٢٨ ج ص ع  قد اعتبر القرار    و  -١٢
 دولـة عـضواً فقـط الوصـول بنـسبة           ٣٩ عاماً، استطاعت    ٢٥وبعد ذلك الوقت بأكثر من      . المأمون بالدم
 سبعة منها بلداناً مستهدفة بمبادرة ت، وكان)٢٠٠١-٢٠٠٠بيانات (٪ ١٠٠بالدم طوعاً وبدون مقابل إلى  التبرع

  ".٥ قبل ٣" 
  

  لعالمي للمتبرعين بالدماليوم ا
  
/  حزيـران ١٤األعضاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم فـي        دولة من الدول     ٧٠احتفل ما يربو على       -١٣

 الذين في جميع أنحاء العالم، وطوعياً، وذلك بهدف توجيه الشكر إلى الماليين ممن يتبرعون بالدم ٢٠٠٤يونيو 
المنظمة في رعاية الحدث الذي ينطلق مباشرة مـن نجـاح يـوم           وقد شاركت   . اريعطون دمهم بدافع من اإليث    

 مأمونية الدم، وتم تنظيمه بالتعاون مع االتحاد الدولي لجمعيـات الهـالل             وكان شعاره  ٢٠٠٠الصحة العالمي   
 باالشتراك مع االتحاد    ٢٠٠٤ تنظيم يوم الصحة العالمي      أيضاً وقد تولى هذا االتحاد   . األحمر والصليب األحمر  

 لمنظمات المتبرعين بالدم والرابطة الدولية لنقل الدم، ولم يكن الغرض منه أن يحل محل أحداث مثـل                  الدولي
األيام الوطنية للمتبرعين بالدم وإنما كان الغرض منه استرعاء االهتمام إلـى األنـشطة العالميـة والوطنيـة                  

ـ    يوم مولد كارل الندستينر الذي       المحلية في يوم له أهميته الخاصة وهو      و  ١٩٣٠ل فـي عـام      فاز بجائزة نوب
  تحقيـق  وقد سلط اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الضوء على الحاجة إلى         . فصائل الدم البشرية  تقديراً الكتشافه   

 ودون مقابل في كل دولة من الدول األعضاء بغية ضمان تـوافر             طوعياًزيادة كبيرة في عدد المتبرعين بالدم       
  .أمونة دائماً لكل مريض يحتاج إلى معالجة بنقل الدمالدم المأمون ومشتقات الدم الم

  
 العالمي للمتبرعين بالدم فـي عـام        إزاء اليوم  اإليجابية للغاية في جميع أنحاء العالم        ردود الفعل وبعد    -١٤

 ٢٠٠٥يونيـو   /  حزيران ١٤دون مقابل، تقرر تكرار الحدث في       و  طوعياً  التبرع بالدم  من أجل تشجيع   ٢٠٠٤
  . كحدث سنوي تكرسه جمعية الصحة العالميةأن والعمل على

  
، بحث المجلس التنفيذي، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، تقريـر            ٢٠٠٥يناير  / في كانون الثاني    -١٥

وقد نوقش الموضوع باستفاضة ودعا المجلـس إلـى         . ١٥ق١١٥م ت األمانة بشأن مأمونية الدم واعتمد القرار       
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رعين بالدم في سياق الجهود األوسع نطاقاً الرامية إلى ضمان مأمونية نقـل الـدم               االحتفال باليوم العالمي للمتب   
  ١.هوتوافر

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  .١٥ق١١٥م ت، الوارد في القرار  إلى النظر في مشروع القرار التالية مدعوجمعية الصحة  -١٦

  
  
  

=     =     =  

                                                           
 ).النص اإلنكليزي (،، المحضر الموجز للجلسة الخامسة٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥م تنظر الوثيقة ا   ١


