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كل عــام يف هــذا اليــوم املوافــق الرابــع عشــر مــن حزيران/يونيــو، حتتفــل بلــدان العــامل أمجــع باليــوم العاملــي للمتربعــن بالــدم تكرميــاً وعرفانــاً ألولئــك 
األفــراد الذيــن يتربعــون طوعــاً وبــا أي مقابــل بدمائهــم، الــي هــي أغلــى هبــٍة ميكــن تقدميهــا علــى اإلطــاق؛ إهنــا هبــة احليــاة. واليــوم هــو فرصــة 
مثينــة لزيــادة الوعــي وبنــاء ثقافــة التــربع الطوعــي بالــدم، وهــذه االحتفاليــة الســنوية تســلِّط الضــوء علــى الــدور الفريــد الــذي يؤدِّيــه املتربعــون طوعــاً 

ودون مقابــل إلنقــاذ األرواح يف جمتمعاهتــم.
“الــدم المأمــون ينقــذ أرواح األمهــات”، هــذا هــو موضــوع اليــوم العاملــي للمتربعــن بالــدم لعــام 2014. فاهلــدف مــن محلــة هــذا العــام هــو 

حتســن فــرص وصــول الــدم املأمــون ملعاجلــة املضاعفــات املرتبطــة باحلمــل، وذلــك يف إطــار هنــج شــامل لرعايــة األمهــات.
فكل يوم متوت 800 امرأة حول العامل جراء مضاعفات احلمل أو املضاعفات املرتبطة بالوالدة، وحتدث كل هذه الوفيات تقريًبا يف البلدان 
الناميــة. فالنزيــف احلــاد خــال الــوالدة وبعــد الوضــع يشــّكل ســبًبا رئيًســا يف حــدوث الوفــاة واألمــراض واإلعاقــة طويلــة األجــل. وهنــا، يكــون 

نقــل الــدم تدخــًا أساســياً منقــذاً للحيــاة يف معاجلــة تلــك املضاعفــات.
والــدم الــذي ُيَمــع مــن املتربِّعــن بدمائهــم طوعــاً وبــا مقابــٍل هــو الركيــزة األساســية يف إمــدادات الــدم املأمونــة والكافيــة. وهــذه التربعــات هــي 
أكثــر مصــادر الــدم أمنــاً وســامًة، نظــراً ألن معــدالت انتشــار العــدوى املنقولــة بالــدم تكــون أقــل مــا ميكــن لــدى هــذه الفئــة مــن األشــخاص. 
وهــدف منظمــة الصحــة العامليــة يف هــذا الســياق هــو أن حتصــل مجيــع البلــدان علــى إمــدادات الــدم بالكامــل مــن متربعــن متطوعــن ال يتلّقــون 

أي مقابــل نظــر تربعهــم حبلــول عــام 2020.



إن أكثــر األســباب شــيوًعا يف حــدوث الوفيــات الــي ميكــن توقّيهــا يف اإلقليــم هــو النزيــف احلــاد؛ فكثــر مــن هــذه الوفيــات ميكــن جتنبهــا باحلصــول علــى 
دم مأمــون ومنتجــات دم مأمونــة. ففــي العديــد مــن البلــدان، يتمثّــل االحتيــاج األكــرب لــدم املتربعــن يف معاجلــة األنيميــا احلــادة واملضاعفــات املرتبطــة 
باحلمــل. أمــا يف البلــدان الــي تواجــه طــوارئ إنســانية معّقــدة، تكــون ســامة إمــدادات الــدم وتوافــره معرضــة للخطــر بــن الفئــات الســكانية املتضــرِّرة. 

ويف إقليــم منظمــة الصحــة العامليــة لشــرق املتوســط، تعــاين البلــدان املنخفضــة الدخــل واملتوســطة الدخــل مــن نقــص حــاد يف الــدم املأمــون، إذ يمــع 
معظــم هــذه البلــدان أقــل مــن نصــف الكميــة الازمــة هلــا، ومبعــّدل وســطي للتــربُّع يبلــغ 10 تربعــات لــكل 1000 َنَســمة. ويف بعــض البلــدان، يشــّكل 
املتربعــن طوًعــا بــا مقابــل متوســطاً يبلــغ 50% مــن املتربعــن علــى الصعيــد اإلقليمــي، مبعــّدالت تــراوح بــن 2% و100% يف بعــض البلــدان، 
ونظــراً لنقــص اإلمــداد مــن الــدم مــن املتربعــن طوعــاً بــا مقابــل، فــإن معظــم البلــدان تعتمــد علــى ُأَســر املرضــى لتعويــض وحــدات الــدم املطلــوب نقلهــا 

هلــم.
ويتمثَّــل التحــدِّي األول أمــام حتســن مأمونيــة ووفــرة الــدم باإلقليــم يف عــدم توافــر السياســات واالســراتيجيات وخطــط العمــل الــي تعكــس هنجــاً شــامًا 

يف التعامــل مــع قضايــا مأمونيــة الــدم وجودتــه وكفايتــه وتوافــره وإمكانيــة احلصــول عليــه وعلــى منتجاتــه يف الوقــت املناســب.
ومــن هنــا، فــإن اســراتيجية منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن مأمونيــة الــدم وتوافــره تتضمَّــن مخســة جمــاالت رئيســية هــي: إنشــاء خدمــات نقــل الــدم جيــدة 
التنظيــم والتنســيق علــى املســتوى الوطــي؛ ومجــع الــدم مــن املتربعــن طوعــاً بــا مقابــل املنتمــن إىل جمموعــات ســكانية تنخفــض فيهــا عوامــل اخلطــر؛ 
وإجــراء الفحوصــات املضمونــة اجلــودة لكشــف األمــراض الــي ميكــن أن تنتقــل بنقــل الــدم، وحتديــد فصائــل الــدم ومــدى التوافــق بــن املعطــي للــدم 

واملســتقبل لــه؛ واالســتخدام اآلمــن واملناســب للــدم؛ ونُظُــم اجلــودة الــي تغطــي مجيــع عمليــات نقــل الــدم بالكامــل.
ــاة”... هــذا هــو الشــعار الــذي تبنَّينــاه لليــوم العاملــي للمتربعــن بالــدم هلــذا العــام، وهــو شــعار حيمــل  “لُنعــِط الــدم لألمهــات الالتــي يعطيــن الحي
التماســاً لــوزارات الصحــة، واخلدمــات الوطنيــة لنقــل الــدم، وبرامــج صحــة األمهــات، واجملتمــع املــدين، مــن أجــل اّتــاذ خطــوات ملموَســة حنــو حتســن 
تقــدمي اخلدمــات الصحيــة، والوصــول إىل الــدم املأمــون ومنتجاتــه املأمونــة مــن متربعــن متطوعــن ال يتلّقــون نظــر تربعهــم أي مقابــل مــادي، ويَهبونــه 

لألمهــات عنــد الــوالدة؛ وبعبــارة أخــرى “ينقــذون حيــاَة َمــن يعطيــن الحيــاة”.
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