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  المنشأمنتجات الدم والمنتجات الطبية األخرى البشرية 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
اســتجابًة لالقتــراح الــذي قدمتــه بعــض الــدول األعضــاء بشــأن الــدعوة إلــى وضــع إرشــادات اســتراتيجية عــن  -١

االكتفاء الذاتي من الدم ومنتجات الدم باالعتماد على التبرُّع طوعًا ودون مقابل، والدعوة التي ُوجِّهت خالل جمعية 
والســـتين لتطبيـــق المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن زرع الصـــحة العالميـــة الســـابعة 

أعـــدت األمانــة هـــذا التقريــر الـــذي  ١الخاليــا واألنســجة واألعضـــاء البشــرية علـــى المنتجــات الطبيـــة البشــرية المنشــأ،
  .يغطي منتجات الدم والمنتجات الطبية األخرى البشرية المنشأ

  
  التحديات الرئيسية

  
ُتستمد المنتجات الطبية البشرية المنشأ كليًا أو جزئيًا مـن جسـم اإلنسـان بغـرض اسـتخدامها فـي التطبيقـات  -٢

وتشـــمل هـــذه المنتجـــات الـــدم ومنتجـــات الـــدم، واألعضـــاء، وُنقـــي العظـــم، ودم الحبـــل الســـري، والقرنيـــات، . الســـريرية
خدامها، وأصــبح بعضــها ُيســتخدم علــى نطــاق وعلــى مــر الســنين ازدادت هــذه المنتجــات تنوعــًا وزاد اســت .واألنســجة

وتواجه الـُنظم الصـحية . ن لطيف واسع من المخاطر وفقًا لنوع المنتج المستخدمو ن والمتلقو ويتعرض المتبرع. واسع
العديد من التحديات التي تبدأ مع التبرع وتستمر حتى مرحلة متابعة المتلقين، ويلزم التوصل إلى توافق عالمي فـي 

بعـض المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بـالتبرع بالمنتجـات الطبيـة البشـرية المنشـأ واسـتخدامها، بمـا فـي ذلـك اآلراء حول 
ولكــن  ٢وتنطبــق معظــم هــذه المبــادئ علــى جميــع تــدخالت الصــحة العموميــة،. تعزيــز الممارســات الجيــدة والمتســقة

مثــل اإلشــكالية الرئيســية فــي أن وتت ٣.يجــب تكييفهــا بحيــث تتــوائم مــع خصــائص المنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ
مصــدر هــذه المنتجــات هــو اإلنســان، وينشــأ عــن ذلــك قــدر كبيــر مــن التعقيــد والمســؤولية الواقعــة علــى عــاتق الــُنظم 

وتهدف مبادرة منظمة الصـحة العالميـة بشـأن المنتجـات الطبيـة البشـرية المنشـأ، . الصحية ومقدمي الرعاية الصحية
، إلـــى وضـــع إطـــار عـــالمي للمبـــادئ الموحـــدة المتعلقـــة بـــالتبرع بالمنتجـــات ٢٠١٣ أبريـــل/ التـــي اســـُتهلت فـــي نيســـان

وتتمثـل ثالثـة مبـادئ فـي  ٤.بخصائص كل منتج مـن هـذه المنتجـات مع اإلقرارالطبية البشرية المنشأ واستخدامها، 
  .احترام الكرامة اإلنسانية، والتوافر والمأمونية، والتصريف الجيد للشؤون

                                                           
لجمعيـة الصـحة  للجنـة "أ" التابعـة ةالثانيـة عشـر  للجلسـة ، المحضر المـوجز٣/سجالت /٦٧/٢٠١٤ج ص عانظر الوثيقة    ١

 .)باإلنكليزية( كاف ٩العالمية السابعة والستين، الفرع   
ســكو فــي يالــذي اعتمــده المــؤتمر العــام لليون ٣٦انظــر اإلعــالن العــالمي ألخالقيــات البيولوجيــا وحقــوق اإلنســان، القــرار    ٢

 .٢٠٠٥دورته الثالثة والثالثين، في عام   
انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال البروتوكـــول اإلضـــافي التفاقيـــة حقـــوق اإلنســـان والطـــب األحيـــائي المتعلـــق بزراعـــة األعضـــاء    ٣

 . ٢٠٠٢واألنسجة البشرية، الذي اعتمده مجلس أوروبا في عام   

، التـــــــي أحاطـــــــت بهـــــــا جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة الســـــــابعة والســـــــتون علمـــــــًا ١٠٣، الفقـــــــرة ٦٧/٤٠انظـــــــر الوثيقـــــــة ج   ٤
 )يــــــاء وكــــــاف ٩، الفــــــرع "أ"، المحضــــــر المــــــوجز للجلســــــة الثانيــــــة عشــــــرة للجنــــــة ٣/ســــــجالت/ ٦٧/٢٠١٤ع  ص  ج يقــــــةالوث(
 ).باإلنكليزية(  



  EB136/32    ١٣٦/٣٢ت  م

2 

يشــير احتــرام الكرامــة اإلنســانية ضــمنًا إلــى أن جميــع حــاالت التبــرع ينبغــي أن  .اإلنســانيةاحتــرام الكرامــة  -٣
دون إكــراه أو اســتحثاث غيــر مالئــم، مــع إيــالء عنايــة خاصــة طواعيــة وبحريــة و  تســتند إلــى قــرارات مســتنيرة اُتخــذت
وعـــدم تزويـــد المتبـــرعين اســـتخدام الحـــوافز الماليـــة أو غيـــر المتناســـبة  مـــن شـــأنو . لحمايـــة الجماعـــات المستضـــعفة

فــالمتبرعون بالمنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ  .صــحة قــرار التبــرع موضــع الشــك أن يضــع المحتملــين بالمعلومــات،
وينبغــي . يــأتون بهــذا التصــرف لصــالح اآلخــرين وينبغــي احتــرام هــذا العمــل الــذي يــنم عــن التضــامن ويتســم بــالكرم

. مــا أن يتحــول ذلــك إلــى اســتحثاث غيــر مالئــم أو إكــراه ،ت التبــرعتجنــب اســتخدام الحــوافز مــن أجــل تحســين معــدال
ويجب ضمان سرية جميع البيانات الشخصـية طـوال عمليـة التبـرع، كمـا يجـب أن يسـتند الفحـص لتحـري المتبـرعين 

  .المحتملين إلى بيِّنات علمية
  
فـي سـياق التغطيـة الصـحية الشـاملة ينبغـي تـوفير اإلتاحـة المنصـفة للمنتجـات الطبيـة  .التوافر والمأمونيـة -٤

ومثـاًال علـى ذلـك، أن الـدم ومنتجـات الـدم مدرجـة فـي . البشرية المنشأ، والسيما في إطار الدعم المقدم إلنقـاذ الحيـاة
صـحية فـي حمايـة مأمونيـة وفعاليـة وتقع مسؤولية خاصة على الـُنظم ال. قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية

اإلشــراف التنظيمــي لــه التبــرع بالمنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ وتنفيــذه واســتخدام هــذه المنتجــات، ويجــب أن يتــوفر 
وينبغـي تحقيـق النسـبة الُمثلـى بـين المخـاطر والفوائــد فـي جميـع المراحـل، بـدءًا مـن المتبـرعين ووصـوًال إلــى . المالئـم

  .بغي للحوافز على التبرع أال تؤثر سلبًا على توافر المنتجات النهائية ومأمونيتهاالمتلقين، كما ين
  
يلـزم وضـع آليـات التصـريف الجيـد للشـؤون علـى الصـعيدين الـوطني والعـالمي  .التصريف الجيـد للشـؤون -٥

طبيـة البشـرية طـرق التبـرع واسـتخدام المنتجـات ال حـولمن أجل تعزيز الشـفافية؛ وتـوفير اإلتاحـة العامـة للمعلومـات 
المنشأ مع حمايـة سـرية المعلومـات الشخصـية فـي الوقـت ذاتـه؛ وتعزيـز الفعاليـة والمسـاءلة والقـدرة علـى االسـتجابة؛ 

وُتعــد الســلطات الصــحية الوطنيــة مســؤولة عــن تحديــد سياســات واســتراتيجيات واضــحة . والحفــاظ علــى ثقــة الجمهــور
ـــ ـــة التـــي  ةلضـــمان تـــوافر المنتجـــات المأمون تلبـــي االحتياجـــات الســـريرية فـــي إطـــار تطـــوير النظـــام الصـــحي والفعال

وينبغي تخصيص المنتجات الطبية البشرية المنشأ على نحو . الوطني، بما في ذلك مسؤولية تعزيز التبرع الطوعي
مكافحــة االســتخدام غيــر المالئــم أو  أيضــاً  وبالمثــل، ينبغــي. منصــف وينبغــي عنــد تقــديمها أن تكــون مأمونــة وفعالــة

  .رط لهذه المنتجات، كما ينبغي في بعض األحيان أن يستند استخدامها السريري إلى البيِّناتالمف
  

  التقدم الُمحرز
  

  الدم ومنتجات الدم
  
بمـا فـي ذلـك مكونـات الـدم  ١ُتعد اإلتاحـة الشـاملة والمالئمـة التوقيـت للـدم المـأمون ومنتجـات الـدم المأمونـة -٦

تقـديم مـن العناصـر الرئيسـية لالالزمة للنقل والمنتجات الدوائية المشتقة من البالزما واستخدامها على نحـو مناسـب، 
وتقــع مســؤولية جــودة هــذه المنتجــات ومأمونيتهــا وٕاتاحتهــا وتوزيعهــا المنصــف علــى عــاتق . الرعايــة الصــحية الجيــدة

وتتضـــمن هـــذه المســـؤولية إنشـــاء نظـــام وطنـــي فعـــال لخـــدمات الـــدم علـــى أن ُيـــدمج فـــي النظـــام . الســـلطات الصـــحية
حمايــة صــحة المتبــرِّعين بالــدم والمتلقــين لــه، وضــمان مأمونيــة اإلمــدادات وكفايتهــا كمــا تتضــمن الصــحي الــوطني، 

ارسـات التصـنيع الجيـدة ومن أجل تحقيق ذلك، سيلزم على البلدان تطبيق ُنظـم ضـمان الجـودة ومم. وأمنها وٕاتاحتها
في مجال خدمات نقل الدم، عالوة على تعزيز اإلشراف التنظيمي على جميع منتجات الدم وتعزيـز القـدرات التقنيـة 

وُتعد دعوة المنظمة وٕاجراءاتها الرامية إلى توفير منتجات دم الناقهين . للسلطات التنظيمية ومختبرات مراقبة الجودة

                                                           
أيــة مــواد عالجيــة ُتشــتق مــن دم اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الــدم الكامــل وعناصــر الــدم المتغيــرة "ُتعــرَّف منتجــات الــدم بأنهــا    ١

  ."والمنتجات الدوائية المشتقة من البالزما
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، تذكرة مالئمة التوقيت بالحاجـة العاجلـة إلـى تعزيـز خـدمات نقـل الـدم وضـمان يبوالاإلكخيار لعالج مرض فيروس 
اإلشراف التنظيمي المالئـم عليهـا، حيـث أنهمـا يعـدان مـن العناصـر المهمـة فـي هياكـل الصـحة العموميـة األساسـية 

  .على الصعيد الوطني والدولي
  

 ١٣-٥٨ج ص عوالقــــرار  ٧٢-٢٨عج ص وحثــــت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الــــدول األعضــــاء فــــي القــــرار  -٧
وجــه الخصــوص، علــى تعزيــز تطــوير خــدمات الــدم الوطنيــة باالعتمــاد علــى التبــرُّع بالــدم طوعــًا ودون مقابــل،  علــى

كمـا حثـت جمعيـة الصـحة الـدول . واتخاذ اإلجراءات الالزمة األخرى لحماية وتعزيز صحة المتبرعين والمتلقين للدم
اتخــاذ كــل الخطــوات "شــأن تــوافر منتجــات الــدم ومأمونيتهــا وجودتهــا، علــى ب ١٢-٦٣ج ص عاألعضــاء فــي القــرار 

الالزمــة مــن أجــل إقامــة وتنفيــذ ودعــم بــرامج منســقة ومســتدامة، علــى الصــعيد الــوطني، فــي مجــالي الــدم والبالزمــا، 
لـذاتي ويعنـي االكتفـاء ا". حسب توافر الموارد، بهدف تحقيق االكتفـاء الـذاتي، مـا لـم تحـل ظـروف خاصـة دون ذلـك

في هذا السياق أن احتياجات المرضى من الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة، المقيَّمة في إطار النظـام الصـحي 
الـــوطني، تلبَّـــى فـــي الوقـــت المناســـب، وأن خـــدمات نقـــل الـــدم ومنتجـــات الـــدم المأمونـــة متاحـــة للمرضـــى علـــى نحـــو 

الـنقص الـذي يحـدث مـن حـين إلـى آخـر فـي المنتجـات الدوائيـة وتوفر الشبكات اإلقليمية آلية مفيدة إلدارة  .منصف
ويلتـــزم االتحـــاد األوروبـــي علـــى ســـبيل المثـــال  .المســـتمدة مـــن البالزمـــا والتبـــاين فـــي الطلـــب علـــى فـــرادى المنتجـــات

  ١".االكتفاء الذاتي على الصعيد األوروبي" بمبدأ
  
من الدم ومنتجات الدم علـى نحـو مسـتدام، وهناك بلدان عديدة تواجه تحديات في توفير اإلمدادات الكافية  -٨

وبنـــاًء عليـــه اليـــزال هنـــاك العديـــد مـــن المرضـــى الـــذين . وضـــمان فـــي الوقـــت نفســـه جـــودة ومأمونيـــة هـــذه اإلمـــدادات
يفتقــرون إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الــدم المــأمون ومنتجــات الــدم و يحتــاجون إلــى العــالج بنقــل الــدم إلنقــاذ حيــاتهم 

الكافية من الدم المأمون ألغراض نقل الدم، يمثل تحديًا كبيرًا والسيما فـي البلـدان  تإلمدادااويظل تأمين . المأمونة
، بلـغ المعـدل المتوسـط للتبـرع بالـدم ٢٠١١ووفقًا للبيانات التي ُأبلغت بها منظمة الصحة العالميـة فـي عـام . النامية
حالـــة فـــي البلــــدان  ١١,٧نســـمة فــــي البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل، فـــي حــــين أنـــه بلـــغ  ١٠٠٠حالـــة تبـــرع لكـــل  ٣٦,٨

حاالت في البلدان المنخفضة الدخل، ما يشير إلى مدى تبـاين إمـدادات الـدم علـى صـعيد  ٣,٩المتوسطة الدخل، و
  .البلدان

  
جمع وتُ  ٢.العالممليون لتر من البالزما البشرية سنويًا لعملية التجزيء على صعيد  ٢٨-٢٣ويخضع نحو  -٩

كميــات كبيــرة مــن البالزمــا المســتخدمة فــي صــناعة المنتجــات الدوائيــة المســتمدة مــن البالزمــا مــن المتبــرعين الــذين 
يحصـــلون علـــى تعـــويض أو أجـــر فـــي مراكـــز جمـــع البالزمـــا التـــي تـــديرها الجهـــات التجاريـــة القائمـــة علـــى تجزئـــة 

البالزمــا المتبقيــة مــن الــدم الكامــل المتبــرع بــه، والســيما فــي ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك كميــات كبيــرة مــن  ٣.البالزمــا
وتـنم . البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، يجـري الـتخلص منهـا بسـبب المخـاوف المتعلقـة بـالجودة أو المتطلبـات

عن ضعف ُنظم التنظيم الوطنية، التي تعجز فـي كثيـر مـن  ٤،ن لتر سنوياً الييم ٩,٣التي تقدر بنحو  هذه الخسارة
ويـنم الـتخلص مـن الـدم عـن عـدم . األحيان عن تنفيذ اإلشراف التنظيمي الفعال الالزم لضمان تنفيـذ معـايير الجـودة

ل ومــن األهميــة بمكــان زيــادة تــوافر البالزمــا المتبقيــة مــن أجــ. احتــرام المتبــرع والعمــل التضــامني الــذي يمثلــه التبــرع
                                                           

إلـى الـدول األعضـاء بشـأن منتجـات البالزمـا   R(90)9توصـية اللجنـة الوزاريـة رقـم. اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا   ١
  .)لنواب الوزراء ٤٣٦في الجلسة  ١٩٩٠مارس / آذار ٢٩اعتمدتها اللجنة الوزارية في (واالكتفاء الذاتي األوروبي 

٢         Burnouf T. Modern plasma fractionation. Transfusion Medicine Review, 2007, 21(2):101–117.  
٣     Bertolini J, Goss N, Curling J, eds. Production of plasma proteins for therapeutic use. Hoboken,   

New Jersey, United States of America: John Wiley & Sons, Inc.; 2013.  
٤   Access to blood products, WHO Drug Information, 2013; 27(1). 
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التجزئة، حيث سيعود ذلك بفوائد جمة على ُنظم الرعاية الصحية الوطنية، كما أنه مفتاح توافر اإلمدادات المأمونة 
ويتطلـب ذلـك تحسـين ُنظـم الجـودة، . والمضمونة مـن المنتجـات الدوائيـة المسـتمدة مـن البالزمـا علـى المـدى الطويـل

جزئـة البالزمـا؛ ويلـزم وجـود الـُنظم التنظيميـة الوطنيـة لتيسـير بما في ذلك ممارسات التصنيع الجيـدة وٕاتاحـة مرافـق ت
ومع ذلك فالُنظم التنظيمية الخاصة بمنتجات الـدم ال تحظـى بالقـدر نفسـه مـن التطـور الـذي تحظـى بـه الـُنظم . ذلك

  .المعنية باألدوية عمومًا في معظم البلدان النامية
  

لبالزمـا المسـتقرة واجبـًا أخالقيـًا نظـرًا لنـدرة هـذه المــوارد وُيعتبـر االسـتخدام األمثـل لمكونـات الـدم ومشـتقات ا -١٠
وُتعد البيانات عن استخدام منتجات الـدم  .وقيمتها، كما ُيعتبر وسيلة مهمة تمكِّن البلدان من تحقيق االكتفاء الذاتي

ئ أو مفـرط درج في الوصفات الطبية على نحو خاطمحدودة، ولكن الدراسات تشير إلى أن منتجات الدم عادة ما تُ 
الالزمة المرضـى لمخـاطر جمـة بسـبب التفـاعالت الضـائرة والعـدوى  وتعرِّض عمليات النقل غير. في جميع البلدان

وتشــمل االســتراتيجيات الراميــة . المنقولــة بالــدم وتحــد مــن تــوافر منتجــات الــدم للمرضــى الــذين يحتــاجون إليهــا بالفعــل
م إنشــاء اللجــان المعنيــة بنقــل الــدم فــي المستشــفيات وتعزيــز صــنع إلــى تحقيــق االســتخدام األمثــل للــدم ومنتجــات الــد

القرار الصائب من أجل تحسـين االسـتخدام المالئـم لهـذه المنتجـات مـن خـالل برنـامج مسـنَّد بالبيِّنـات للتوعيـة بشـأن 
  .إدارة الدم المخصص لعالج المرضى، وتطبيق ُنظم توخي اليقظة في استعمال الدم

  
للســـلطات الصـــحية الوطنيـــة والجهـــات  ١حة العالميـــة مـــؤخرًا إرشـــادات مرحليـــةوقـــد أصـــدرت منظمـــة الصـــ -١١

المقدمة لخدمات نقل الدم، توضح الخطوات الالزمة لجمع الدم الكامل أو بالزما الناقهين من المرضى الذين تعافوا 
كمـا بـدأت . لنقلهـا إلـى المرضـى الـذين يمـرون بمراحـل المـرض المبكـرة، كعـالج تجريبـي اإليبـوالمن مـرض فيـروس 

  .اإليبوالالمنظمة عملية عاجلة لتعزيز خدمات الدم الوطنية في البلدان المتضررة من مرض فيروس 
  

  زرع الخاليا واألنسجة واألعضاء البشرية
  

أدوية كابتة للمناعة، بنجاح زرع األعضـاء، سمحت أوجه التقدم في مجال الجراحة والطب مثل استحداث  -١٢
ألسف فكما هو الحال بالنسـبة إلـى منتجـات الـدم، ومع ا. إنقاذ عدد ال ُيحصى من األرواح حول العالمما أدى إلى 

يتمثل العامل الحاسم األهمية في النقص الحاد في األعضاء المتوفرة للزرع، وهـذه النـدرة هـي السـبب الجـذري الـذي 
هرة االتجار في األعضاء البشرية وما يرتبط بهـا مـن مخـاطر اسـتغالل المتبـرعين والمشـكالت المهمـة يقف وراء ظا

  .المتعلقة بسالمة المتلقين
  

الف اآلفعلـــى الـــرغم مـــن أن زرع الُكلـــى يـــؤدي إلـــى إنقـــاذ مئـــات األرواح ويحـــدث تحـــوًال فـــي نوعيـــة حيـــاة  -١٣
لتلقــي العـــالج التعويضـــي للُكلــى نظـــرًا ألن اإلمـــدادات آلخــرين، فـــإن األشــخاص قـــد يموتـــون أو يظلــون مضـــطرين ا

مــريض  ٤٠ ٠٠٠فــي أي وقــت مــن األوقــات يوجــد ف. المتاحــة مــن هــذا العضــو تقــل بقــدر كبيــر عــن الطلــب عليــه
يظـل عـدد المتبـرعين مـن المتـوفين مسـتقرًا عنـد فـي حـين ، وحـدهاانتظار الحصول على ُكلى في أوروبا الغربية  في

ـــــــرع ســـــــن ٥٠٠٠ نحـــــــو ـــــــامتب ـــــــي جميـــــــع أنحـــــــاء أوروب ـــــــة توجـــــــد فجـــــــوة  ٢.ويًا ف ـــــــي الواليـــــــات المتحـــــــدة األمريكي وف
مــريض  ١١٠ ٠٠٠قائمــة االنتظــار، حيــث يوجــد أكثــر مــن  فــيالمتــوفرة والمرضــى المــدرجين  األعضــاء بــين مماثلـة

                                                           
١      Use of convalescent whole blood or plasma collected from patients recovered from Ebola virus 

disease as an empirical treatment during outbreaks. Geneva: World Health Organization; 2014             
(document WHO/HIS/SDS/2014.8, http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/convalescent-
treatment/en/, accessed 7 November 2014).                                                                                             

٢                Global Observatory for Donation and Transplantation. http://www.transplant-observatory.org/ 
Pages/home.aspx (accessed 29 October 2014).                                                                                                           
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يتـــراوح معـــدل الوفيـــات فـــي صـــفوف المرضـــى الـــذين و  ١.متبـــرع مـــن المتـــوفين ســـنوياً  ٨٠٠٠قائمـــة االنتظـــار و فـــي
فـي العمـوم، ولكـن المعـدالت تـزداد فـي  ٪٣٠و ٪١٥ينتظرون إجـراء عمليـات زرع القلـب أو الكبـد أو الرئـة مـا بـين 

  .حالة المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات زرع األعضاء األخرى
  

الصــــحة العالميــــة الثالثــــة  ، اعتمــــدت جمعيــــة٢٠١٠الــــذي صــــدر فــــي عــــام  ٢٢-٦٣ج ص عوفــــي القــــرار  -١٤
والســتون المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن زرع الخاليــا واألنســجة واألعضــاء البشــرية، التــي تتضــمن 

الكرامــة اإلنســانية والتضــامن، ومنــع المكاســب الماليــة فــي المعــامالت التــي تتعلــق بأعضــاء اإلنســان،  دئيتعزيــز مبــ
البشــــرية وســــياحة زرع األعضــــاء، ومســــؤولية الــــدول األعضــــاء فــــي حمايــــة فــــي ذلــــك االتجــــار فــــي األعضــــاء  بمــــا

  .المستضعفين والفقراء من االستغالل وتوفير اإلتاحة المنصفة للمنتجات الطبية البشرية المنشأ المأمونة
  

ومازال يلزم إجراء المزيد من العمل على تنفيذ المبادئ التوجيهية، حيث يجب أن تتضمن البرامج الوطنيـة  -١٥
شاملة خطوات لمنع أو تأخير الفشل العضوي وفقدان البصر في المراحل األخيرة للمرض على سبيل المثال، من ال

وتـؤدي بـرامج التوعيــة بشـأن التبـرع باألعضـاء التــي تتوجـه إلـى الجمهــور . أجـل تقلـيص الحاجـة إلــى زرع األعضـاء
تحقيـق الوقايـة عـن طريـق تعزيـز أنمـاط المعيشـة العام وتُنفذ بالتعـاون مـع وسـائل اإلعـالم، إلـى اإلسـهام بنشـاط فـي 

وهنــاك حاجــة عاجلــة إلــى الكشــف المبكــر والوقايــة مــن األمــراض التــي تــؤدي إلــى الفشــل العضــوي فــي . الصــحية
مراحلهــا األخيــرة مثــل داء الســكري واألمــراض القلبيــة الوعائيــة وأمــراض الُكلــى، علــى أن يــتم ذلــك فــي إطــار وطنــي 

وفضًال عن دمج البرامج التي تشجع على التبرع باألعضاء بعـد الوفـاة فـي . ف التنظيمييشمل سياسة بشأن اإلشرا
الـــُنظم الصـــحية الوطنيـــة، ينبغـــي إرســـاء الممارســـات األخالقيـــة الصـــارمة فـــي مجـــال التبـــرع باألعضـــاء مـــن جانـــب 

  .األحياء من أجل ضمان سالمة المتبرعين وحماية حقوقهم األساسية
  

  سبل المضي قدمًا 
  

ستواصــل األمانــة عملهــا مــع الــدول األعضــاء والمجتمــع الــدولي فــي ســبيل تعزيــز تــوافر المنتجــات الطبيــة  -١٦
  :البشرية المنشأ وضمان جودتها، وسيتضمن هذا العمل ما يلي على وجه التحديد

ستسعى الدول األعضاء واألمانة إلى بناء توافـق عـالمي فـي اآلراء حـول المبـادئ التوجيهيـة ومعـايير   •
صـــريف الجيــــد للشــــؤون لتحقيـــق مأمونيــــة التبــــرع بالمنتجــــات الطبيـــة البشــــرية المنشــــأ واســــتخدامها، الت

  .وستعمل الدول األعضاء على تنفيذ هذه المبادئ والمعايير

ستواصل الدول األعضاء واألمانة رسم سياسة منظمة الصحة العالمية بشـأن تعزيـز إتاحـة المنتجـات   •
، والتعـاون مـن أجـل تعزيـز اإلشـراف )بمـا فـي ذلـك الـدم ومنتجـات الـدم( البشرية المنشأ المنقـذة للحيـاة

التنظيمي على هذه المنتجات ومن أجل تعزيـز تبـادل أفضـل الممارسـات فـي سـياق التغطيـة الصـحية 
  .الشاملة

ينبغــي للــدول األعضــاء تعزيــز المســاءلة مــن خــالل الــُنظم العالميــة الخاصــة بإمكانيــة اقتفــاء األثــر،   •
الحصــائل الســريرية الخاصــة بالبيانــات عــن تبليــغ الوالترصــد، والتــيقظ، واإلنــذار الســريع، فضــًال عــن 

، ه البيانـــاتوتبـــادل هـــذ التفـــاعالت الضـــائرة المرتبطـــة بالمنتجـــات الطبيـــة البشـــرية المنشـــأ/ واألحـــداث
  .والعمل مع األمانة سعيًا إلى إنشاء نظام عالمي للرصد

                                                           
١   United Network for Organ Sharing. http://www.unos.org/ (accessed 29 October 2014).  
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لــدول األعضــاء واألمانــة تيســير مشــاركة جميــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين فــي رســم يتعــين علــى ا  •
  .السياسات، والسيما المرضى والمجتمعات المحلية

دة المتعلقــة بخصــائص كــل ينبغــي للــدول األعضــاء أن تتعــاون مــن أجــل التصــدي للمشــكالت المحــدَّ   •
منهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك  الخاصـــة بكـــلمنـــتج مـــن المنتجـــات الطبيـــة البشـــرية المنشـــأ، ووضـــع التوصـــيات 

  .ة في مجال الطب التجديديالمعالجات المستجدَّ 
  

ويتطلـــــب إنشـــــاء وتطبيـــــق إطـــــار عـــــالمي للمبـــــادئ الخاصـــــة بـــــالتبرع بالمنتجـــــات الطبيـــــة البشـــــرية المنشـــــأ  -١٧
القـوانين واللـوائح المحليـة ، وكذلك مراعاة القيم الثقافية تلزموقد . لمرونة على الصعيد الُقطريواستخدامها، التحلي با

  .التي ينبغي مواءمتها تدريجيًا مع المبادئ التوجيهية العالمية المتفق عليها
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالـى تقـديم اإلرشـادات بشـأن سـبل الُمضـي قـدمًا الموضـحة  -١٨
  .١٧و ١٦في الفقرتين 

  
  

=     =     =  
  


