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 2025-2016اإلطار االستراتيجي لمأمونية الدم وتوافره 

 تنفيذي ملخص
ك الرامي إىل حتسني مأمونية الدم وتوافره عماًل بالقرارات املتعاقبة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية التحر  تقود  .1

العاملية واللجنة اإلقليمية، هبدف ضمان حصول اجلميع على الدم املأمون ومنتجات الدم املأمونة مجعية الصحة 
يات رئيسية وضمان استخدامهما على النحو الصحيح. ومع ذلك، ال تزال البلدان يف إقليم شرق املتوسط تواجه حتد  

 لفتهما وكفاءهتما السريرية. يف ضمان توافر الدم ومنتجاته ومأمونيتهما وجودهتما وإتاحتهما ويسر تك
ت املنظمة حتلياًل وافيًا لوضع خدمات نقل الدم على املستوى الوطين يف اإلقليم، مستخدمة البيانات وقد أجر   .2

عت من  بلدًا بعد أن حتقق من صحتها مديرو خدمات نقل الدم الوطنية. وتكشف النتائج اليت خلص  18اليت مجم
إليها التحليل عن وجود فجوات يف كل اجملاالت املتعلقة جبميع العناصر الرئيسية لنظام الدم الوطين مبا يف ذلك 

بالدم، وتوفري الدم املأمون ومكوناته املأمونة، جماالت القيادة واإلدارة، والتنسيق والتعاون بني األنظمة الوطنية املعنية 
 وإدارة دم املرضى، ونقل الدم السريري، ونظام اجلودة وإدارهتا.

هو تقدمي التوجيه واإلرشاد إىل  2025-2016واهلدف من اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي ملأمونية الدم وتوافره  .3
ن استمرار اإلمدادات الوطنية بالدم ومكوناته املأمونة ا يمم  البلدان من أجل تطوير أنظمة الدم الوطنية وتعزيزها مب

والفعالة وكفايتها واستدامتها وتأمينها لتلبية االحتياجات الوطنية. واللجنة اإلقليمية مدعوة إىل إقرار هذا اإلطار 
املوارد املناسبة ة حشد االلتزام والدعم السياسي الرفيع املستوى وضمان أن ختصص الدول األعماء ي  غ  االسرتاتيجي ب م 

  لذلك.
 مةقد  ـ  م
ويشيع استخدام نقل الدم  يف سياق رعاية النساء الالئي يعانني من النزف املرتبط باحلمل والوالدة، واألطفال  .4

وحاالت الطوارئ ح و املالريا وسوء التغذية، وضحايا الرضاإلصابة ب الناجم عن الوخيم فقر الدمالذين يعانون من 
واألوعية ستخدم لدعم اإلجراءات الطبية واجلراحية املتقدِّمة، مبا يف ذلك جراحة القلب واحلوادث؛ كما يم والكوارث 

يف عالج نتجاته يف البلدان اليت تتمت ع بنظم رعاية صحية متقدِّمة. كما يستخدم الدم  ومالقلب  وزرعالدموية 
 .باإلضافة إىل حاالت نقص املناعة اضطرابات الدم  ونقي العظم

شيخوخة السكان وتوافر النمو السكاين و  عدة منهايف التزايد لعوامل  اآخذ نتجاتهوال يزال الطلب على الدم  وم .5
تلبية تقع على عاتق وزارات الصحة املسؤولية عن . و وسهولة احلصول عليها اإلجراءات الطبية واجلراحية املتقدِّمة

وعلى الرغم  مأمونيتها.و  هذه املنتجات جودة التأك د منو  منتجاتهو  الدم  من املتزايدة للمرضى  سريريةاالحتياجات ال
االستخدام ب ممقرتنة ةكبري   خماطرزال هناك ت جودة الدم ومنتجاته ومأمونيتهما، التوافر التدابري الفعَّالة اليت تكفل من 

  .م  نقل الد عن طريقالعدوى املنقولة  التفاعالت المارة السريري للدم ومنتجاته مبا يف ذلك
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القرارات املتتالية وتوافره عماًل بالدم   مأمونيةمنظمة الصحة العاملية يف صدارة احلراك الرامي إىل حتسني  ظلَّت .6
حول استخدام وإمدادات الدم البشري ومنتجاته،  72-28)انظر القرار ج ص ع مجعية الصحة العامليةالصادرة عن 

 12-63حول مأمونية الدم: اقرتاح بتكريس اليوم العاملي للمتربعني بالدم، والقرار ج ص ع 13-58والقرار ج ص ع
يف دورهتا الرابعة والثالثني اللجنة اإلقليمية اعتمدت  1987حول توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودهتا(. ويف عام 

ومنذ ذلك الوقت أحرزت بلدان  .الدم  على املستوى الوطيننقل تطوير خدمات حول  9 -/ق34القرار ش م/ل إ
إقليم شرق املتوسط تقدماً صوب ضمان حصول اجلميع على الدم املأمون ومنتجاته املأمونة. ومع ذلك، ال تزال هناك 

يف التأكد ، مع استدامتهابتكلفة ميسورة و  إتاحتهاو  منتجاتهإمدادات كافية من الدم  و  أمام توافرجسيمة حتديات 
  الصحة العمومية.ستجدة اليت هتدد املعروفة وامل يف ظل األخطار مأمونيتهاهذه املنتجات و  جودة منالوقت ذاته 

( إىل سد الفجوات يف اخلدمات الوطنية 2025-2016يهدف اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي ملأمونية الدم وتوافره ) .7
مها. وقد وِضع هذا اإلطار عرب مشاورة لنقل الدم على املستوى اإلقليمي وإىل حتسني مأمونية الدم ومنتجاته وتوافر 

واسعة النطاق مع مقدمي خدمات نقل الدم على املستوى الوطين واملنظمات اإلقليمية والعاملية واخلرباء العاملني يف 
هذا اجملال. وسوف يقدم اإلطار االسرتاتيجي وإطار العمل املرافق اإلرشاد والتوجيه إىل البلدان يف تطوير النظم الوطنية 

 للدم وتعزيزها مبا يليب االحتياجات الوطنية.

 الوضع في اإلقليم
عت من  .8 أجرت املنظمة حتلياًل وافياً لوضع خدمات نقل الدم يف إقليم شرق املتوسط، مستخدمة البيانات اليت مجم
بلداً بعد أن حتقق من صحتها مديرو خدمات نقل الدم الوطنية. وتشري النتائج املبينة أدناه إىل وجود فجوات يف  18

مجيع اجملاالت اخلاصة بالعناصر الرئيسية لنظام الدم الوطين مبا يف ذلك جماالت القيادة واإلدارة، والتعاون والتنسيق بني 
ون ومكوناته املأمونة، وإدارة دم املريض، ونقل الدم السريري، ونظام اجلودة أنظمة الدم الوطنية، وتوفري الدم املأم

وإدارهتا. وال يتوافر لثلث البلدان تقريبًا إمدادات وطنية كافية من الدم لتلبية احتياجات املرضى لنقل الدم، وال تزال 
ملناعة ال تتوافر هلم املنتجات الغالبية العظمى من األشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف وحاالت نقص ا

  الدوائية املشتقة من البالزما أو تتوافر هلم فرص حمدودة للحصول على هذه املنتجات.

 اإلدارةالقيادة و 
بلدا  13أعد لدم، و ل( سياسة وطنية %78منها )بلدا  14 من البلدان الثمانية عشرة اليت مشلها التحليل، وضعو  .9
خلدمات  (عادهلا( جلنة استشارية وطنية )أو ما ي%67بلدا ) 12، يف حني أنشأ للدم ( خطة اسرتاتيجية وطنية72%)

 لتسجيل خدمات نقل الدم وترخيصها وتشغليها والتفتيش عليها، (%50بلدان ) 9. وتوجد آلية تنظيمية يف نقل الدم
ميزانية ( %44بلدان فقط ) 8تمع و  .منتجاتهالدم  و تناول مأمونية وجودة ( تشريعا ي%50بلدان ) 9ق يف حني تطبِّ 

 ةنظمأعرب  اليفسرتداد التكال اً نظام (%30) فقط بلدان 7ق طبَّ تو  خدمات الوطنية للدم وللمتربعني به.للخاصة 
 حتسني التمويل. بغية أو نظام املدفوعات املباشرة مثل رسوم املستخدمني،  ،التأمني الصحي

 التنسيق والتعاون
نقل الدم.  اتخدمعن دة داخل وزارة الصحة ى مسؤولة وحدة أو إدارة حمد   بوجود (%67بلدا ) 12 قد أفادو  .10

وجد هبا بنوك يف البلدان اليت تأما  .ومثة بلدان ال يزال تنموي فيها خدمة نقل الدم  حتت مظلة اخلدمات املختربية
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يف لتنظيم لوال ختمع عام، عزل عن خدمات الدم التابعة للقطاع التعمل مبإن هذه البنوك فللدم تابعة للقطاع اخلاص، 
 .معظمها

أما بالنسبة . والتحقق من سالمتها فاتشاالختبارات والكاعتائد ويف كثري من البلدان، يوجد نظام مركزي لتقييم  .11
، فهي إما قاصرة أو غري مالئمة أو غري باعتبارها جزءا ال يتجزأ من نظم مراقبة اجلودة وإدارهتا، ملخزوناتاإلدارة 
 ستلزماتشفات واملااالختبار والكات املنتظمة بعتائد مداداإلانقطاع يف عن مخسة بلدان  أبلغتفقد . موجودة

وميثل انقطاع  .حظر جتاريعدم كفاية خمصصات امليزانية أو فرض يف أغلب األحيان إىل  رجعاالستهالكية، وهو ما ي
 .جتهيزهاو  امجع تربعات الدم  وفحصهاإلمدادات عقبة كبرية أمام 

 وحد. وهذه األنظمة ضرورية من أجلهبا بشكل مغ تبليوال بياناتجلمع ال ةوطني ةنظمأالبلدان إىل  معظمويفتقر  .12
توخي اليقظة )مها رصدرصد وتقييم سلسلة نقل الدم من الوريد إىل الوريد، مبا يف ذلك تتتبع الدم ومنتجاته وتتيسري 

يف  ورقيةو خمتربية  انظمليست متطورة بشكل جيد، إىل جانب كوهنا (. و نظم إدارة املعلومات احلالية يف استعمال الدم
 .األساس

إدارة املتعلِّقة بالوطنية وإجراءات التشغيل املعيارية واللوائح التنظيمية واملبادئ التوجيهية واملعايري السياسات و  .13
احلصول على فرصة الدم  خدمات ال يتوافر جلميع  ه. كما أنإما غري مناسبة أو غري كافية النفايات الطبية احليوية

ال تطبق كل البلدان اسرتاتيجية معرتف هبا للتمنيع من أجل تطعيم مجيع العاملني ضد و  ،معد ات احلماية الشخصية
 . واألنفلونزا Bفريوس التهاب الكبد العوامل املعدية املعروفة خاصة 

لشراكات وعالقات التعاون االسرتاتيجية مع منظمات املتربِّعني بالدم  ورابطات املرضى واملؤسسات ل وبالنسبة .14
صالت وعالوة على ذلك، ال توجد بالقوة. فال تتسم األكادميية والبحثية واجلمعيات العلمية واملهنية ودوائر الصناعة 

والتهاب الكبد،  كافحة اإليدز والعدوى بفريوسهوم، مثل برامج صحة األم والطفل، الرئيسية مع الربامج الصحية
 .سالمة املرضىو العدوى،  مكافحةو 

 منتجات الدم المأمونةو المأمون توفير الدّم 
ال تمقدَّم الكثري من خدمات الدم يف اإلقليم، مع عدم ختطيط املنشآت والبنية األساسية وإنشائها على النحو  .15

مبا يتماشى مع متطلبات ممارسات  والتصميم واملرافق والتخلص من النفايات املكاين احليز الذي يتناسب ومتطلبات
 %50سوى  توفرها بشكل كاف   لم يبلغ عنف يف بلدان اإلقليم، مشكلة عامةاملعد ات كما أن نقص . التصنيع اجليدة

 من البلدان.
هين امل للتطوير فرص. ني، مع عدم وجوداملدرب  االختصاصيني يف عدد  اعام انقل الدم  نقص خدمات شهدوت .16

 وجدوال ي .أجور العاملني يف هذه اخلدماتوعدم كفاية ، غري مالئمة لالحتفاظ بالعاملني اسرتاتيجياتتطبيق و 
عد ات ومرافق املختربات يف كثري من البلدان. وينبغي املبون يف جمال الطب احليوي لصيانة وإصالح مهندسون مدر  

فيما بني وزاريت الصحة والتعليم. فقد أفادت دراسية ناهج الاملتنسيق يف إعداد إجراء حتسينات كبرية على مستوى ال
، يف الدراسات العليابرامج تعليمية وتدريبية يف طب نقل الدم للمرحلة اجلامعية ومرحلة  توف ر( ب%38ستة بلدان فقط )

 . ينفرص للتعليم/التدريب املستمر  توف ر( ب%70) فقط بلدا 12حني أفاد 
من سكان العامل.  %9ميث لون  علما بأن سكان اإلقليممن إمدادات الدم  العاملية،  %6ع يف اإلقليم سوى مَّ ال يم  .17
أهنا مجعت أقل من  بلدان 8أفادت نسمة. و  1000لكل  تربعاً  26 042وح معدالت التربع بالدم  يف اإلقليم بني اوترت 
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الدم  الكامل على أساس طوعي دون بتربعات الويبلغ متوسط نسبة  .نسمة 1000لكل الكامل تربعات بالدم   10
يف حني  ،من متربعني طوعيني دون مقابل %100عن تربعات بنسبة اثنان فقط بلدان  حيث أبلغ؛ %59.2مقابل 

أفراد ع يأيت من متربعني من من الدم  اجملمَّ تقريبًا  %40 زالي. وال %10أقل من عن تربعات بنسبة البلدان أبلغ بعض 
 لقاء أجرمن متربعني كذلك و  األسرة ممن يتربعون بكميات تماهي كميات الدم اليت سوف حيتاج إليها املريض

 )جمهولني( يتخذون من التربع بالدم مهنة يتكسبون منها.
نقص فريوس  تأكد من خلوِّه منمن وحدات الدم  املنقول لل %100 أفاد مجيع البلدان الثمانية عشرة بفحصو  .18
املقايسة ري باستخدام ه  والزم  Cوفريوس التهاب الكبد  Bوفريوس التهاب الكبد  ،2و 1ة من النوعني البشري عةاملنا

إىل  (NAT)احلمض النووي  ات تمخيماختبار باستخدام بلدان  8 يف حني أفادت، (EIA)املناعية املرتبطة باإلنزمي 
احلمض النووي تمخيم ختبار ال وختمع مجيع العينات .باإِلنزمي ةاملر ت بطللمقايسة املناعية جانب األسلوب التقليدي 

بلدان ثالثة  تستخدم؛ يف حني ة املرتبطة باإلنزميناعياملقايسة املإىل جانب  اعتيادي( بشكل %29بلدان ) 5يف 
وهناك بلد واحد يري  ذلك ضرورياً. يمعد  حسبما ومىت احلمض النووي بشكل انتقائي تمخيم ( اختبار 18%)

املالريا يف التحري عن  يتمو (. RPRفحوصات للكشف عن الزهري باستخدام اختبار الراجنة البالزمية السريع )
العينات املتفاعلة مع فريوس من تأكد لل ةالوطني املرجعية ملاعأحد امل مع ا( عن تعاوهن%89بلدا ) 16بلدان. وأبلغ  4

 .بشريةال نقص املناعة
التربعات بالدم الكامل يري معاجلتها وجتهيزها إىل مكونات تتفاوت فيما بني البلدان وترتاوح بني  من %75و .19
إجراءات مراقبة كما ال تمطبَّق فثمة نقص يف القدرات واخلربات واملوارد الالزمة إلنتاج مكونات الدم.  . %84و 2%

 خالل إنتاج املكونات.  بصفة مستمرة اجلودة
عدم ب تتعلقمن تربعات الدم  الكامل بسبب خماوف أخوذة كميات كبرية من البالزما امل حاليا رفضرى ويم  .20

نتيجة اتباع ممارسات غري البالزما  ئةامليزانية لتجز املتعلقة ب واملتطلباتاستيفاء شروط اجلودة والشروط اللوجيستية 
، 2011يف عام  ئةتجز للرسلة لبالزما املعاملية لالكمية المليون لرت تقريبا من  28.7من إمجايل ف. مناسبة للتصنيع اجليدة

لبالزما املرسلة الكمية العاملية لمن  %0.5لرتا ) 144722الكمية الواردة من بلدان إقليم شرق املتوسط  تجاوزمل ت
 املشتَّقة من البالزما من اخلارج لتلبية احتياجات املرضى. دوائيةنتجات الامل(. ويستورد معظم البلدان ئةللتجز 
بلغ الدم بعدم الفعالية أو املالءمة ويفتقر إىل برنامج للصيانة. و  سلسلة تربيديف الكثري من البلدان يتسم نظام و  .21

. وهو ما يرجع %6.5ما نسبته  2011يف عام املرفوضة )الدم  الكامل/كريات الدم  احلمراء( اإلمجالية  متوسط التربعات
  لعدوى املنقولة عن طريق نقل الدم.اختبار اإزاء  إيابيتهاتفاعلها أو  اليت ثبتالدم يف جانب كبري منه إىل تربعات 

مليون شخص يف اإلقليم حباالت طوارئ إنسانية  76ويتأثر يف الوقت احلايل ثالثة أرباع البلدان تقريباً وأكثر من  .22
كبريا يف اإلقليم ال سيما وتوافر الدم  ومنتجاته شاغال   مأمونيةل ومتثِّ مليون الجئ ونازح داخلي.  16منهم حوايل 

  .بالنسبة للسكان الذين يعيشون يف ظل طوارئ إنسانية

 في إطار إدارة المرضى نقل الدّم السريري
هذه املبادئ  غري أن .االستخدام السريري للدم حولمبادئ توجيهية وطنية ( بوجود %72بلدا ) 13قد أفاد و  .23

دَّثم علعم  تم  األطباء السريريني، أو رمبا اليف الغالب من جانب  التوجيهية ال يملتزم هبا م ظم نم وال تمطبَّق . يهم، ومل حتم
يف نقل الدم  ان معنية ب( عن إنشاء جل%61بلدا ) 11غ سوى بلِ يم نقل الدم  السريريومل ب بعملياتاجلودة اخلاصة 
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جري تدريب أم قد . و السريرية هلااملستشفيات تتفاوت درجة نشاطها، وتعاين من انعدام دعم إدارة املستشفى والطواقم 
 . فقط بلدان 6خمتربات على نقل الدم  السريري يف فنيي ضات وقابالت و رِّ ألطباء سريريني ومم

 في جميع مراحل سلسلة نقل الدمالجودة  إدارة نظام
 الربامج الحقاً.، لكن مل ير متابعة هذه نقل الدم   أنظمةدارة اجلودة يف إلبرامج بدأ كثري من البلدان يف تطبيق  .24

تتعلق حتديات . وهناك ق بشكل موحد يف البلدانلكنها ال تطبَّ وإجراءات التشغيل املعيارية املعايري وقد وضعت 
ة السريريوالطواقم نقل الدم   أنظمةجري تدريب ملوظفي ملراقبة الوثائق. وأم تطبيق أنظمة ت كاملة ودقيقة و إعداد سجال  ب

اختبارات الكشف جلودة خارجي لتقييم وطين ( يف خمطط %72رك ثالثة عشر بلدا )على اجلودة ونظم اجلودة. وشا
يف حني قيمت جودة اختبارات حتديد اخلصائص املصلية لفصائل الدم لعدوى املنقولة عن طريق نقل الدم  عن ا

وال يوجد  للجودة.شاركتها يف خمطط دويل لتقييم خارجي مب فقط بلدان 5أفادت و  .(%61) ابلد 11والتوافق بينها يف 
بعد نقل التدبري العالجي للمرضى و  مارة( لديها بروتوكوالت لإلبالغ عن حوادث نقل الدم  ال%56بلدان ) 10سوى 

 .إليهم الدم

 الغرض من اإلطار االستراتيجي اإلقليمي ونطاقه
االسرتاتيجي اإلقليمي يف حتسني توافر ومأمونية وسهولة احلصول على الدم  اإلطار من  دف العامل اهلث  تمي .25

 يف بلدان اإلقليم. الوفيات واملراضة تيف إقليم شرق املتوسط خلفض معدال ومنتجاته
 لقيام مبا يلي:لالبلدان  تقدمي الدعم إىلسرتاتيجي يف طار االإلاحملددة لهداف األل تتمثَّ  .26

  مأمونة وكافية من الدم  ومنتجات الدم ؛ضمان احلصول على إمدادات 
  ودون مقابل؛االعتماد الكامل على املتربعني بالدم ومكوناته الذين يواظبون على التربع طواعية حتقيق 
  الدم  ومكونات الدم  املممون اجلودة جلميع فحص الالوقاية من العدوى املنقولة عرب نقل الدم  عن طريق

ه )الدمويات توافقالتحقق من فصائل الدم  و تحديد اختبار ضمان اجلودة لإجراء  التأكد منو ما ع هباملتربَّ 
 ؛املناعية(

  ؛سلسلة نقل الدم ل مراحليف كهتا تصميم نظم للجودة وإدار 
 هللدم ومنتجاتصحيح تعزيز االستخدام ال. 

 :ذات األولوية تالتدخالوفيما يلي  .27
 ؛تعزيز قيادة النظام الوطين للدم وإدارته 
 ؛دعم التنسيق والتعاون 
 ؛تعزيز توفري الدم املأمون ومنتجاته لتلبية احتياجات املرضى 
 ؛تعزيز االستخدام السريري الصحيح للدم ومنتجاته 
 تعزيز إدارة نظام اجلودة يف مجيع مراحل سلسلة نقل الدم. 

 .2025الية حبلول طلوب من البلدان اختاذها لبلوغ الغايات التاإلجراءات امل( 1)املرفق إطار عمل ويبني  .28
  سوف تمع مجيع البلدان أو تراجع وتنفذ سياسة وخطة اسرتاتيجية وطنيتني بشأن الدم من أجل تنسيق

 خدمات نقل الدم على الصعيد الوطين.
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  ستكون كل البلدان قد وضعت ونفذت إطارًا مناسبًا لآلليات التنظيمية اخلاصة بتسجيل خدمات نقل الدم
 ؛ها والتفتيش عليهاالوطنية وترخيصها وتشغيل

  ت السكانية من التربعات الطوعية غري مدفوعة األجر من الفئا %100ستكون كل البلدان قد حققت نسبة
 ؛ذات املخاطر املنخفمة

  من االختبارات املممونة اجلودة للدم املتربع به من أجل  %100ستكون كل البلدان قد حققت نسبة
 ؛ل الدم، أو حافظت على هذه النسبةالكشف عن العدوى املنقولة عن طريق نق

  إىل مكونات يف إطار نظام  على األقل من الدم الكامل الذي مت مجعه %75ستكون كل البلدان قد جهزت
 ؛للجودة

  ؛يهية حول االستخدام السريري للدممبادئ توجستكون كل البلدان قد أعدت ونفذت 
  على األقل من  %80ستشكل كل البلدان جلنة عاملة ومستدامة لنقل الدم باملستشفيات وذلك يف

 ؛املستشفيات
  ؛اجلودة على كل مستويات خدمة الدمستكون كل البلدان قد نفذت أنظمة وطنية إلدارة 
 وخي اليقظة عند استعمال الدم.ستكون كل البلدان قد أرست نظاماً وطنياً لت 

 اإلجراءات الرئيسية المطلوبة من البلدان
تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي على املستوى القطري مسعى مجاعي سوف يتطلب تمافر اإلجراءات والتنسيق فيما  .29

هذه  بينها من جانب مجيع األطراف صاحبة املصلحة، وطنيًا ودولياً، حتت قيادة وزارة الصحة. وينبغي تكييف
اإلجراءات ومواءمتها حسب السياقات اخلاصة لكل بلد على حدة، والبيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

 واملوارد املتاحة والقدرات املوجودة، واالسرتاتيجيات الصحية والتنموية الشاملة، والقوانني واللوائح.
ار االسرتاتيجي، كما يشرتك فيها معظم البلدان بغض وسيكون لإلجراءات التالية دور بالغ األمهية يف تنفيذ اإلط .30

 النظر عن السياق الوطين.
 ؛إجراء تقييم واف خلدمات نقل الدم احلالية 
  االستفادة من النتائج اليت سيسفر عنها التقييم يف حشد االلتزام السياسي رفيع املستوى والدعم من

 ؛عددة من أجل تعزيز خدمة نقل الدمالقطاعات املت
  سياسة وخطة اسرتاتيجية وطنيتني بشأن الدم من خالل عملية تشاورية شاملة للجميع وعرب الوصول وضع

إىل توافق يف اآلراء مع األطراف صاحبة املصلحة املعنية، واعتماد/تنفيذ السياسة واخلطة االسرتاتيجية رمسياً 
 ؛ليات والقنوات القمطرية املناسبةعرب اآل

 ؛وارد البشرية والتقنية واملاليةحشد املوارد الالزمة، ومنها امل 
  إرساء آلية وطنية لرصد أداء خدمة نقل الدم وتقييمه، وكذلك رصد وتقييم تنفيذ السياسة واخلطة

 االسرتاتيجية املعنيتني بالدم.

 االستنتاجات والتوصيات
يع يف الوقت املناسب على الدم املأمون ومنتجاته من املكونات الرئيسية لتقدمي رعاية صحية جيدة حصول اجلم .31

ك الرامي إىل حتسني مأمونية الدم وتوافره املأمونة واستخدامهما استخداماً صحيحاً. وتقود منظمة الصحة العاملية التحر  
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على الدم عماًل بالقرارات املتتالية الصادرة عن مجعية الصحة العاملية واللجنة اإلقليمية، هبدف ضمان حصول اجلميع 
يات رئيسية يف ضمان توفري املأمون ومنتجاته املأمونة. ومع ذلك، ال تزال البلدان يف إقليم شرق املتوسط تواجه حتد  

إمدادات كافية وميسورة التكلفة ومستدامة من الدم ومنتجاته مع التأكد يف الوقت ذاته من جودة هذه املنتجات 
 ة اليت هتدد الصحة العمومية.تجدَّ ومأمونيتها يف ظل األخطار املعروفة واملس

وقد ومِضع إطار اسرتاتيجي إقليمي إلقليم شرق املتوسط للتصدي للتحديات اليت حددها حتليل الوضع وتقدمي  .32
من أجل وضع األنظمة الوطنية وتعزيزها، األمر الذي  2025إىل  2016اإلرشاد إىل البلدان طيلة السنوات العشرة من 

اإلمدادات الوطنية من الدم املأمون والفعال ومنتجاته املأمونة والفعالة وكفايتها  من شأنه أن يممن استمرار
 واستدامتها وتأمينها مبا يليب احتياجات املرضى.

 وفيما يلي التوصيات املقرتحة للدول األعماء: .33
 والسياق  تنفيذ اإلجراءات الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي، مع تكييفها حسب األولويات واللوائح الوطنية

 اخلاص عرب شراكة واسعة النطاق مع الشركاء واألطراف صاحبة املصلحة وطنياً ودولياً.
  ،استخدام اإلطار االسرتاتيجي لالسرتشاد به يف إعداد/مراجعة السياسات واخلطط االسرتاتيجية املعنية بالدم

شاملة تتواءم مع اخلطة الصحية استنادًا إىل النتائج اليت يسفر عنها حتليل سليم للوضع وإعداد أولويات 
 الوطنية العامة واسرتاتيجية التنمية الوطنية الشاملة، وتتزامن مع دورات السياسة املالية الوطنية.

  ضمان توافر املوارد املالية والبشرية والتقنية املناسبة والبنية األساسية املناسبة الالزمة لتنفيذ السياسات واخلطط
ملعنية بالدم من خالل التخطيط الصحيح للموارد ووضع ميزانية الربامج، واالستفادة من االسرتاتيجية الوطنية ا

 الدعم الذي تقدمه املصادر احمللية والدولية.
  إرساء اآلليات والقاعدة املؤسسية وتوسيع نطاقهما لرصد وتقييم خدمات نقل الدم وكذلك التقدم احملرز

 املعنية بالدم.صوب تنفيذ السياسات واخلطط االسرتاتيجية 
وسوف تواصل املنظمة تقدمي الدعم إىل الدول األعماء على الصعيدين اإلقليمي والقمطري فيما تبذله من جهود  .34

 لتحسني اخلدمات الصحية لنقل الدم بطريقة شاملة.
   واللجنة اإلقليمية مدعوة إىل إقرار اإلطار االسرتاتيجي ملأمونية الدم وتوافره. .35
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 2025-2016وتوافره  مأمونية الدملإطار عمل : 1 المرفق
التدخالت ذات 

 مؤشر التقدم المـ حرز اإلجراءات المطلوبة على المستوى الق طريّ  األولويّة
تعزيز القيادة وإلدارة 
يف اخلدمات الوطنية 

 لنقل الدم
 

املسؤولية العامة  إنشاء منظمة أو وحدة أو إدارة خاصة تقع على عاتقها
 الوطنية لنقل الدم.عن اخلدمات 

 إعداد أو حتديث وتنفيذ سياسة أو خطة اسرتاتيجية وطنيتني للدم
إعداد أو حتديث وتنفيذ إطار مناسب خاص بآلية تنظيمية لتسجيل 

 خدمة نقل الدم الوطنية وترخيصها وتشغيلها والتفتيش عليها
إىل وزارة  إنشاء وتعزيز اهليئة االستشارية الوطنية للدم لتقدمي الرأي واملشورة

الصحة بشأن مأمونية وكفاية اإلمدادات الوطنية من الدم واالستخدام 
 السريري املناسب للدم ومنتجاته

 وضع معايري وطنية جلودة خدمات وعمليات وأنظمة الدم ومنتجاته
 ضمان توفري التمويل الكايف واملستدام خلدمة نقل الدم الوطنية 

 قام البلد مبا يلي:
خطة اسرتاتيجية وطنية تنفيذ سياسة أو 

للدم من أجل تنسيق خدمة نقل الدم على 
 املستوى الوطين

تنفيذ إطار مناسب آللية تنظيمية خاصة 
 خبدمة نقل الدم الوطنية

دعم التنسيق 
 والتعاون

حتسني التنسيق الوطين خلدمة نقل الدم من أجل تعزيز استخدام معايري 
االتساق يف جودة  موحدة وحتقيق وفورات حجم مناسبة، ومراعاة

 ومأمونية الدم ومنتجاته، وااللتزام بأفمل املمارسات يف نقل الدم
إعداد آليات فعالة تساعد البلدان يف اختيار املعدات واألجهزة واملواد 

 االستهالكية وشرائها وصيانتها
تعزيز التنسيق والتعاون مع املتربعني بالدم والرابطات املعنية باملرضى 

كادميية والبحثية واجلمعيات العلمية واملهنية ودوائر واملؤسسات األ
الصناعة )يف القطاعني العام واخلاص(، وإقامة صالت مع سائر الربامج 

 الصحية
وضع نظام وطين فعال جلمع البيانات وإدارهتا، وللرصد والتقييم، وللبحث 

 والتطوير
 تعزيز التخطيط إلمدادات الدم يف حاالت الطوارئ من أجل التأهب

 واالستجابة للطوارئ واألخطار والكوارث الطبيعية 

 قام البلد مبا يلي:
إنشاء نظام مركزي وطين إلدارة معلومات 

 الدم
إدراج خطة لإلمداد بالدم يف حاالت 
الطوارئ يف اخلطة الوطنية للتأهب للطوارئ 

 واالستجابة هلا

تعزيز توفري الدم 
املأمون ومنتجاته 
لتلبية احتياجات 

 املرضى

نشاء هيئة مستدامة من املتربعني بالدم الطوعيني )دون مقابل( من إ
 الفئات السكانية ذات املخاطر املنخفمة

ضمان تنفيذ عمليات جلمع الدم املأمون مبا يف ذلك اختيار املتربعني 
بالدم ورفمهم، والرعاية باملتربعني، وإخطارهم وتقدمي املشورة إليهم 

 يانات اخلاصة هبموإحالتهم واحلفاظ على سرية الب
تعزيز االختبارات املممونة اجلودة للدم باستخدام أنسب املنهجيات 
وأكثرها فعالية للتحري اإلجباري عن فريوس نقص املناعة البشرية من 

 C، وفريوس التهاب الكبد B، وفريوس التهاب الكبد 2و 1النوعني 
والزهري، وتنفيذ سائر تكنولوجيات احلد من املخاطر مىت كان مناسباً 

 وفعاالً لقاء التكاليف
 تعزيز إنتاج مكونات الدم اجليدة

 إرساء آلية للتنسيق والتكامل بني برامج مجع الدم والبالزما
إنشاء أو تعزيز نظام إلدارة املعلومات جلمع البيانات اخلاصة بالدم 

 ومنتجاته ورصدها والتأكد من صحتها وشفافيتها والقدرة على تتبعها
 إرساء آليات لتنمية املوارد البشرية من خالل تعليم العاملني وتدريبهم 

 قام البلد مبا يلي:
من التربعات الطوعية  %100حتقيق نسبة 

بل من الفئات السكانية ذات دون مقا
 املخاطر املنخفمة

على األقل من تربعات الدم  %75معاجلة 
الكامل وجتهيزها إىل مكونات يف إطار 

 نظام للجودة
 البدء يف استخدام جتزئة البالزما

تعزيز االستخدام 
السريري الصحيح 

 للدم ومنتجاته

االستخدام السريري إعداد أو حتديث وتنفيذ مبادئ توجيهية وطنية حول 
 للدم ومنتجاته

إرساء آليات، مثل تشكيل جلان نقل الدم باملستشفيات، لتقييم 

 قام البلد مبا يلي:
إعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية وطنية حول 

 االستخدام السريري للدم



 1 تنقيح 63/6 ش م/ل إ

9 

 

التدخالت ذات 
 مؤشر التقدم المـ حرز اإلجراءات المطلوبة على المستوى الق طريّ  األولويّة

االحتياجات احلالية واملستقبلية ورصد االجتاهات وحتسني املمارسات 
 السريرية من خالل عمليات املراجعة السريرية

وضع أنظمة وعمليات وإجراءات الختبار التوافق بني فصائل الدم، 
دار املمارسات املأمونة لنقل الدم جبانب سرير املريض، ورصد املرضى وإص

 ومتابعتهم
ضمان توافر إمدادات حيوية من البدائل املستخدمة يف نقل الدم واختبار 

 التوافق بني فصائل الدم وإعطاء الدم 

تشكيل جلنة عاملة ومستدامة لنقل الدم 
على األقل من  %80باملستشفيات يف 

 املستشفيات

تعزيز إدارة نظام 
اجلودة يف مجيع 

مراحل سلسلة نقل 
 الدم

ضمان التزام اإلدارة إلنشاء أنظمة مناسبة للجودة وإجراءات موحدة يف 
وتوزيع خدمة نقل الدم الوطنية من أجل مجع واختبار ومعاجلة وختزين 

 واستخدام الدم ومنتجاته
وضع سياسة للجودة أو تعزيز تنفيذها، وتعيني مدير وطين للجودة، 

 ووضع معايري تقنية وطنية مناسبة ومعايري وطنية مناسبة للجودة
وضع أو تعزيز نظام مناسب وشامل للتوثيق املذكور يف دليل اجلودة مبا يف 

التشغيل املعيارية وإجراءات ذلك إعداد توصيفات للعمليات وإجراءات 
تشغيل املعدات، وحفظ سجالت دقيقة وكاملة، ووضع نظام ملراقبة 

 الوثائق إلدارة نظام اجلودة
بناء قدرات العاملني يف خدمات نقل الدم وسائر املهنيني يف جمال الرعاية 

 الصحية املعنيني بطب نقل الدم وإدارة اجلودة
 ماداملشاركة يف برامج التقييم واالعت

وضع وتعزيز نظام وطين لتوخي اليقظة يف استعمال الدم لرصد مجيع 
جوانب ممارسات النقل السريرية مبا يف ذلك األحداث المارة اليت تقع يف 

  سلسلة نقل الدم من الوريد إىل الوريد

 قام البلد مبا يلي:
 على مجيع تنفيذ نظام وطين إلدارة اجلودة

 مستويات خدمات نقل الدم
نظام وطين لتوخي اليقظة يف  وضع

)يف مجيع جماالت طب نقل  استعمال الدم
الدم مبا يف ذلك األحداث المارة اليت 

 يتعرض هلا املاحنون واملرضى(

 


