


بالدم للمتبرعين  العالمي  اليـوم 
بالدم» ١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ بالتبرع  «االحتفال 

الدم  لنقل  العالم،  من  ما  مكان  في  يحتاج،  من  يوم  كل  من  تمر  ثانية  كل  في  هناك 
 ١٤ بالدم في  للمتبرعين  العالمي  باليوم  فإن االحتفال  ثم  الحياة. ومن  قيد  للبقاء على 
مقابل،  دون  طواعية  بدمهم  يتبرعون  بمن  لالحتفاء  مناسبة  يعد  يونيو،  حزيران/ 
الماسة  بالحاجة  الوعي  إذكاء  إلى  اليوم  هذا  ويهدف  إليه.  المحتاجين  أرواح  إلنقاذ 
بفضلهم،  إقــرارًا  وتكريمهم  بالدم،  للمتبرعين  الشكر  إزجاء  وإلى  المأمون،  للدم 
وحث  منتظمة،  بصورة  مقابل  بدون  بالدم  التبرع  على  الحاليين  المتبرعين  ولتشجيع 

بهم. االقتداء  غيرهم على 

العالمي الدعم  تآزر 

الصحة  جمعية  خالل  باإلجماع،  إعالنًا  العالم  أنحاء  كل  من  الصحة  وزراء  أصدر 
مقابل.  بالدم طواعية دون  التبرع  لدعم   ،٢٠٠٥ مايو  أيار/  في  التي عقدت  العالمية 
كما أصدرت جمعية الصحة العالمية القرار ج ص ع٥٨-١٣، العتماد اليوم العالمي 
وقع  وقد  عام.  كل  من  يونيو  حزيران/   ١٤ في  به  يحتفل  يومًا  بالدم  للمتبرعين 
نوبل،  جائزة  على  الحائز  الندسيتنر  كادل  للدكتور  تكريمًا  اليوم  هذا  على  االختيار 

والذي ولد في ١٤ حزيران/ يونيو ١٨٦٨، تقديرًا الكتشافه لنظام فصائل الدم.

تعمل،  دولية،  منظمات  أربع  برعاية  بالدم  للمتبرعين  العالمي  باليوم  االحتفال  ويتم 
المأمون.  الدم  ولتوفير  مقابل  دون  طواعية  بالدم  التبرع  لتعزيز  وثيق،  تعاون  في 
الهالل  لجمعيات  الدولي  واالتحاد  العالمية،  الصحة  منظمة  هي  المنظمات  وهذ` 
والجمعية  بالدم،  المتبرعين  لمنظمات  الدولي  واالتحاد  األحمر،  والصليب  األحمر 
منظمة  في  عضوًا  دولة   ١٩٢ بينها،  فيما  المنظمات،  هذ`  وتمثل  الدم.  لنقل  الدولية 
الصحة العالمية و١٨١ جمعية وطنية من جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر، 
الدم  نقل  أخصائيي  من  واآلالف  بالدم،  المتبرعين  منظمات  من  وطنية  منظمة  و٥٠ 

العالم. أنحاء  من جميع 

االلتزام التركيز على   :٢٠٠٦

بالدم  للمتبرعين  العالمي  باليوم  احتفالين  أول  في  تحققت  التي  للنجاحات  استكماًال 
فسيوجه  األفراد،  بالدم من  المتبرعين  ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، حيث ركزا على  في عامي 
الصدد  هذا  في  االلتزام  لتعزيز  اهتمامه  ُجل   ٢٠٠٦ بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم 

يعني: وذلك 

بالدم طواعية دون مقابل بصورة منتظمة. بالتبرع  التزام األصحاء   •

التبرع. بالمواظبة على  مقابل،  دون  بالدم طواعية  الحاليين  المتبرعين  التزام   •

كل  ليشمل  يمتد  وإنما  بالدم،  المتبرعين  على  يقتصر  ال  االلتزام  أن  في  مراء  وال 
للجميع. المأمون  الدم  إتاحة  يعملون جاهدين على  الذين  الشركاء 

التبرع  بتعزيز  الدم  نقل  وخدمات  الحكومات  التزام  تحقيق  نحو  السعي  من  والبد 
أسرة  تبرع  أو  أجر  لقاء  التبرع  من  بالتدريج  للتخلص  مقابل،  بدون  طواعية  بالدم 
ثبت  فقد  له):  بالدم  التبرع  األصدقاء  أو  المريض  ُأسرة  من  يطلب  (عندما  المريض 
أن المرضى الذين يتلقون دمًا من متبرعين طوعيين بدون مقابل، أقل عرضة لخطر 
أو  الكبد جيم،  التهاب  أو  باء،  الكبد  التهاب  أو  العدوى مثل فيروس األيدز،  اكتساب 

الدم. داء شاغاس، نتيجة نقل 

وال يمكننا في هذا المقام أن نغفل أهمية التزام خدمات نقل الدم والمنظمات الشريكة، 
من  ابتداًء  النقل  عملية  مراحل  من  مرحلة  كل  في  الرعاية  مستويات  أعلى  بتوفير 
تجميع الدم من المتبرع، وصوًال إلى نقله للمريض - بغية الحفاظ على والء المتبرع 

التبرع. على  المواظبة  في  ورغبته 

القوة في االتحاد

في  العالم  أنحاء  كل  من  المجتمعية  والمجموعات  المنظمات  تنصهر  عام،  كل  في 
العالمي  اليوم  أثناء  المتنوعة  التظاهرات  من  العديد  لتنظيم  العالمي،  التضامن  بوتقة 
المجموعات  فتتضافر جهود  أنشطتهم.  استكمال  بالدم وعلى هامشه وبغية  للمتبرعين 
نطاق  على  رسائلهم  لبث  اليوم؛  هذا  في  بالدم  طواعية  التبرع  مضمار  في  الناشطة 
محفز  عامل  بمثابة  التظاهرات  هذ`  مثل  ُتعتبر  ثم  ومن  األثر.  أبلغ  لتحقيق  واسع، 
والمتبرعين  المجتمعات  مع  والتواصل  الصدى،  والمتجاوب  المدى  البعيد  للتعاون 
والمنظمات،  البلدان  أن يشترك عدد غير مسبوق من  المتوقع  المحتملين. ومن  بالدم 

.٢٠٠٦ بالدم  للمتبرعين  العالمي  باليوم  االحتفال  في 

عام  كل  من  يونيو  حزيران/   ١٤ في  عالمية  تظاهرة  تنظيم  أيضًا  المزمع  ومن 
بالدم. وسيقوم المركز  للمتبرعين  العالمي  اليوم  لإلعداد لحملة إعالمية دولية لتغطية 
في  التظاهرة  تلك  باستضافة  التايلندية  األحمر  الصليب  لجمعية  التابع  للدم  الوطني 
عام ٢٠٠٦، التي سُتنظم في بانكوك. ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن 
اإللكتروني  الموقع  المرتقبة،  الوطنية  التظاهرات  عن  والمعلومات  التظاهرة،  هذ` 
 (http://wbdd.org) المخصص لليوم العالمي للمتبرعين بالدم على شبكة اإلنترنت
على  بالدم  للمتبرعين  العالمي  لليوم  المخصصة  العالمية  الصحة  منظمة  وصفحة 

التالي: العنوان  على  اإلنترنت  شبكة 
.(http://www.who.int/worldbloodonorday) 

المعلومات من  للمزيد 

بالدم، والمصادر  للمتبرعين  العالمي  اليوم  المعلومات عن  المزيد من  للحصول على 
بما في ذلك الشعارات التي يمكن تنزيلها، وترجمة الشعارات، وكل المواد المتضمنة 
في الملف اإلعالمي لهذ` الحملة. الرجاء منكم زيارة الموقع اإللكتروني المخصص 
العالمية  الصحة  منظمة  اإلنترنت وصفحة  شبكة  على  بالدم  للمتبرعين  العالمي  لليوم 

اإلنترنت. شبكة  على  بالدم  للمتبرعين  العالمي  لليوم  المخصصة 

٢٠٠٦ بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم   حول



بالدم للمتبرعين  العالمي  اليـوم 
بالدم» ١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ بالتبرع  «االحتفال 

اإلعالن

عن  لإلعالن  رسالة  بإرسال  اليوم  بهذا  لالحتفال  الراعية  األربع  المنظمات  قامت 
والقائمين  الصحة،  وزراء  إلى  وأهدافه   ٢٠٠٦ لعام  بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم 
والمنظمات  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  وجمعيات  الدم  نقل  خدمات  على 
اللتماس  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  ووكاالت  الدم،  لنقل  الوطنية 
وعلى   ٢٠٠٦ يونيو  حزيران/   ١٤ يوم  في  وطنية  أنشطة  تنظيم  في  النشط  دعمهم 

بأكمله. العام  مدار 

العالمي  لليوم  اإللكتروني  الموقع  على  الرسالة  فحوى  على  االطــالع  ويمكن 
العناوين  العالمية (ترد  بالدم على شبكة اإلنترنت وصفحة منظمة الصحة  للمتبرعين 

أدنا`). اإللكترونية 

بالدم للمتبرعين  العالمي  باليوم  الخاصة  المواقع  إلى  االنضمام  طلبات 

شبكة  على  بالدم  للمتبرعين  العالمي  لليوم  المخصص  الموقع  تحديث  يتم  سوف 
منتظمة  بصورة  اليوم  لهذا  المخصصة  العالمية  الصحة  منظمة  وصفحة  اإلنترنت 
مأمونية  معلومات حول  المواقع  تلك  ٢٠٠٦، وستورد  يونيو  ١٤حزيران/  بعد  حتى 
بالدم،  للمتبرعين  العالمي  باليوم  االحتفال  أجل  من  لها  المخطط  واألنشطة  الدم، 
مفيدة  معلومات  المواقع  كما ستتضمن  إليها.  الرجوع  يمكن  التي  المواقع  إلى  إضافة 
بهذا  الخاصة  الصحفية  والمواد  اإلعالمية  الحمالت  محتويات  مثل  تحميلها  يمكن 

اليوم.

الخاصة بما تقومون  المعلومات  تبادل  إليها في  تنتمون  التي  المنظمة  وإذا ما رغبت 
به من تخطيط لهذ` األحداث، أو المشاركة في أحد الشعارات أو المواد التثقيفية التي 
ينتجها المانحون فيرجى استخدام الموقع الوارد في الملف اإلعالمي الخاص بالحملة 
للمتبرعين بالدم» على صفحة  العالمي  اليوم  والمعنون: «طلب االنضمام إلى مواقع 

بالدم. للمتبرعين  العالمي  لليوم  المخصصة  العالمية  الصحة  منظمة 

المكتوبة والشعارات  المرسومة  الشعارات 

«االحتفال  بالدم  للمتبرعين  العالمي  لليوم  المكتوب  الشعار  أو  المرسوم  الشعار  إن 
لهذا  الراعية  بالمنظمات  الخاصة  المواقع  على  إلكترونيًا  سيتاحان  بالدم»  بتبرعك 
والملصقات  النشرات  في  مطلقة  وبحرية  مجانًا  بصورة  استخدامهما  ويمكن  اليوم. 

والترويجية. اإلعالمية  المواد  وسائر  والقمصان  والشارات  واللصاقات 

الصحفية المواد 

العالمية  اإلعالمية  الوسائل  إلى  المناسبة  بهذ`  إلكتروني  إشعار  إرسال  يتم  سوف 
بالمناسبة  إلعالمهم  بالدم  للمتبرعين  العالمي  باليوم  االحتفال  تاريخ  قبل  والوطنية 
بنقل  المتعلقة  الرئيسية  القضايا  إلى إرسال معلومات مرجعية حول  وبتاريخه إضافة 
الدم.  كما سيتم تشجيع جميع العاملين باإلعالم على تغطية هذ` المواضيع على مدار 
العام وليس فقط في يوم االحتفال. أما وسائل اإلعالم الوطنية فسوف يتم العمل على 

بلد`. في  االحتفال كل  يوم  تظاهرات  تغطية  تشجيعها على 

والوطنية  الدولية  اإلعالم  وسائل  على  إلكتروني  إعالمي  ملف  توزيع  يتم  وسوف 
عالية  إعالمية  تغطية  تحقيق  بهدف  يونيو  حزيران/   ١٤ يوم  قبل  أيام  غضون  في 
المستوى لدعم الحمالت الدولية والوطنية. ووفقًا لتقاليد الممارسات الصحفية، سوف 
يتم حظر نشر الصحائف اإلعالمية حتى الساعة الواحدة من يوم ١٤ حزيران/ يونيو 
تكون  فسوف  الصحفية  المواد  أما  العالمية.  التغطية  من  قدر  أقصى  لتحقيق  وذلك 

اإلنترنت. شبكة  على  المعنية  المنظمات  مواقع  على  متوافرة 

عالمية  أبعاد  ذات  تظاهرة 

باليوم  باالحتفال  التايلندي  األحمر  للصليب  التابع  للدم  الوطني  المركز  يقوم  سوف 
كما  تايلند.  بانكوك،  في   ٢٠٠٦ يونيو  حزيران/   ١٤ في  بالدم  للمتبرعين  العالمي 
اإلقليمية  المستويات  على  العالم  من  أخرى  مناطق  في  المناسبة  بهذ`  االحتفال  سيتم 

االحتفاالت. بهذ`  الخاصة  التفاصيل  ونشر  وسيتم عرض  والوطنية. 

http://www.wbdd.org

http://www.who.int/worldblooddonorday

د ر ا لمو ا
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بالرغم من أن الدم المأمون هو واهب الحياة، ومنقذ األرواح، إال أن أعدادًا غفيرة 
أنحاء  شتى  في  الدم،  نقل  على  الحياة  قيد  على  بقاؤهم  يعتمد  الذين  المرضى  من 

لعدم مأمونيته. أو  توافر`  لعدم  إما  يتعذر حصولهم عليه  قد  العالم، 

فعلى الصعيد العالمي، يحتاج الناس من كل األعمار، ومن شتى مناحي الحياة يوميًا 
لنقل الدم في كل ثانية تمّر للبقاء على قيد الحياة. وقد تختلف أسباب نقل الدم، ولكن 

ازدياد: قائمًا وفي  الطلب يظل 

• لقد تزايد عدد الحوادث واإلصابات التي تتطلب نقل الدم، في كل أنحاء العالم

باألطفال  يضر  مما  الدم،  إمدادات  في  المزمن  النقص  شبح  النامية  البلدان  تواجه   •
المصابين بفقر الدم الناجم عن المالريا أو سوء التغذية، وكذلك النساء الالتي يعانين 

والوالدة. الحمل  من مضاعفات 

الخيارات  إلى  اللجوء  في  النامية  البلدان  لتوسع  نتيجة  الدم  على  الطلب  زيادة   •
تتطلب  التي  الدم  السرطان، واضطرابات  للتشخيص والمعالجة، في حاالت  المختلفة 

الدم. نقل 

وُنظم  تدابير  عن  النقاب  الصناعية،  البلدان  في  الهائل  التكنولوجي  التقدم  كشف   •
الدم. نقل  تتطلب  للمعالجة  جديدة 

الجميع أمام  الفرص  إتاحة  ضرورة 

أمس  في  هم  لمن  يتاح  ال  األسف،  مع  أنه،  إال  الدم،  إلى  الجميع  حاجة  من  بالرغم 
حيث  من  الصناعية  والبلدان  النامية  البلدان  بين  كبير  تفاوت  فهناك  إليه.  الحاجة 

المأمون: الدم  الحصول على  فرص 

• فالبلدان النامية والتي يعيش فيها نحو ٨٠٪ من سكان العالم، تجمع ٤٠٪ فقط من 
يتم جمعه سنويًا. الذي  الدم  إجمالي 

اثنتي  يفوق  الدخل  المرتفعة  البلدان  في  نسمة   ١٠٠٠ لكل  التبرعات  عدد  متوسط   •
الدخل.  المنخفضة  البلدان  في  مثيله  مرة  عشرة 

 ٥٠٠  ٠٠٠ على  تربو  والتي  النامية،  البلدان  في  النساء  وفيات  من   ٪٩٩ يعزى   •
وفاة سنويًا، للنزف أثناء الحمل والوالدة، والتي تعد من أهم أسباب وفيات األمومة، 

وهي حالة ال مناص لعالجها من نقل الدم.

من  يعانون  الذين  لألطفال  أفريقيا  في  الدم  نقل  حاالت  جميع  من   ٪٧٠ نحو  يتم   •
سن  دون  األطفال  وفيات  أسباب  أهم  من  وهو  المالريا،  عن  الناجم  الحاد  الدم  فقر 

الخامسة.

تقليص  إلى  والرامية  بالصحة،  المتعلقة  لأللفية  اإلنمائية  المرامي  تحقيق  يتأتى  لن   •
ما  األيدز،  بفيروس  العدوى  والوقاية من  األمهات،  األطفال، وتحسين صحة  وفيات 

المأمون. الدم  الجميع دون تفرقة على خدمات  لم يحصل 

الدم مأمونية  تحقيق   ...

إغفالها  يمكن  ال  حقيقة  هناك  أن  إال  األرواح،  إنقاذ  في  الدم  نقل  أهمية  من  بالرغم 
وهي أن نقل الدم غير المأمون قد يؤدي إلى إصابة المتلقي بعداوى بالغة الخطورة 
مثل العدوى بفيروس األيدز، والتهاب الكبد البائي والتهاب الكبد الجيمي والزهري، 
وداء شاغاس وغيرهم من العداوى التي قد تنقل عن طريق نقل الدم للمتلقي . ومن 
العداوى،  االختبار ألي من هذ`  اإليجابي  الدم  نقل  تمامًا عن  االمتناع  فالبد من  هنا 
والتخلص منه على الفور، وذلك من شأنه أن يحمل خدمات نقل الدم تكاليف إضافية. 

البلدان التي تعاني من قصور إمدادات الدم: وفي ما يلي بعض القضايا التي تهم 

أصيبوا  ممن  شخص  ماليين   ٤ على  يربو  ما  العالمي،  الصعيد  على  هناك،   •
المأمون. الدم غير  بالعدوى بفيروس األيدز عن طريق نقل 

والزهري  الجيمي،  الكبد  وفيروس  البائي  الكبد  فيروس  انتشار  معدالت  التزال   •
كما  النامية.  البلدان  من  العديد  في  مقبول  غير  بشكل  عالية  به،  المتبرع  الدم  في 
يمثل انتشار داء شاغاس في الدم المتبرع به، مشكلة وخيمة في بعض بلدان أمريكا 

الوسطى. أمريكا  و  الجنوبية، 

• تفتقر العديد من البلدان والتي تعاني من جائحة مرض األيدز والعدوى بفيروسه، 
�سيا،  شرق  وجنوب  �سيا،  ووسط  أوروبا،  وشرق  أفريقيا،  من  أجزاء  في  والسيما 

الدم للتأكد من مأمونية  الموارد الالزمة  التدابير أو  السياسات أو  إلى 

"الفترة  المتبرع خالل  دم  في  األيدز  فيروس  مثل  العداوى  بعض  اكتشاف  يتعذر   •
التحاليل  تعقد  مدى  النظر عن  بغض  كشفها"،  وإمكانية  العدوى  بين حدوث  الفاصلة 
لضمان  كاٍف  غير  أمرًا  وحدها  التحاليل  تلك  يجعل  مما  به،  المتبرع  للدم  المختبرية 
مأمونية  التبرعات  أكثر  أن  مفادها  هامة  حقيقة  يؤكد  وهذا  الدم.  إمدادات  مأمونية 

المتبرعين. أسلم  من  تأتي 

المتبرعين ... الدفاع األول للحصول على دم مأمون: أسلم  خط 

بالدم دون أي مقابل سواء مادي أو عيني،  الذين يتبرعون  المتبرعين الطوعيين  إن 
حبًا في الغير وبدافع من اإليثار، هم السبيل الوحيد لضمان توفير الدم المأمون لكل 

إليه حيثما كان. يحتاج  من 

ُتظهر القرائن المتوافرة من شتى أنحاء العالم انخفاض معدل انتشار العدوى بفيروس 
الدم،  طريق  عن  المنقولة  العداوى  من  وغيرها  الوبائية،  الكبد  وفيروسات  األيدز، 
المتطوعون  فهؤالء  الخير.  وحب  اإليثار  بدافع  مقابل  بدون  طواعية  المتبرعين  بين 
ليس لديهم ما يدعوهم إلخفاء حقائق عن حالتهم الصحية وأنماط حياتهم عند اإلجابة 
نقل  لخطر  المعرضين  استبعاد  على  يساعد  مما  المطروحة،  الموجهة  األسئلة  على 
وعلى  عليهم،  بالنفع  تعود  المتدنية،  المخاطر  معدالت  ذات  حياتهم  فأنماط  العدوى. 
بين  العدوى  انتشار  أن معدل  نجد  النقيض،  تبرعاتهم. وعلى  يتلقون  الذين  المرضى 
أفراد األسرة ال يختلف كثيرًا عن حال عامة  المتبرعين من  لقاء أجر أو  المتبرعين 

السكان.

المأمونحاجة العالم للدم 



... منتظمة  التبرعات بصورة  توفير   ...

فصائل  مختلف  من  المتبرعين  من  المأمون  الدم  إمدادات  توفير  إلى  بلد  كل  يحتاج 
الدم، والتي يمكن التعويل عليها طوال العام. ومن ثم البد من التزام المتبرعين بالدم 

منتظمة. بصورة  بالتبرع  مقابل  دون  طواعية 

بالدم  المتبرعين  الكافية طوال الوقت، فإن  الدم  فباإلضافة إلى ضمان تدفق إمدادات 
من الذين يداومون على التبرع هم أفضل وأسلم المتبرعين، حيث يتم توعيتهم بكيفية 

الوخيمة. العداوى  اكتساب  بأنماط حياة تحول دون  الحفاظ على صحتهم وااللتزام 

... بالدم  بالتبرع  المعنية  الوطنية  البرامج  تعزيز   ...

بالدم  المتبرعين  تعتبر  أن  المتبرعين،  باستقطاب  المعنية  األطراف  كل  على  يجب 
والمضمونة  المأمونة  الدم  إمدادات  لتوفير  الرئيسي  المصدر  مقابل،  بدون  طوعيًا 
تتم  كان  سواء  بالدم  المعني  الوطني  البرنامج  نوع  عن  النظر  فبغض  االستمرار. 
فالبد  واإلقليمية،  الوطنية  المستويات  تنسيقه على  يتم  أو  إدارته من خالل مستشفى، 
واستبقائهم.  مقابل،  دون  طواعية  المتبرعين  استقطاب  على  باألساس  التركيز  من 
وغني عن البيان أن حسن تنظيم البرنامج الوطني هو السبيل لضمان فعالية االتصال 

رعايتهم. وحسن  المتبرعين  بين 

تقييم  على  للمتبرعين  التثقيفية  والمواد  العمومية  التوعية  حمالت  ترتكز  أن  فالبد 
الشائعة  للمخاوف  تتصدى  وأن  معلومات،  من  الجمهور  يحتاجه  لما  مستفيض 
أفراد  بالدم. وينبغي تشجيع  األفراد  تبرع  قد تحول دون  التي  المغلوطة  والمعلومات 
المداومة  اآلخرين،  تبرعات  بفضل  ذويهم  حياة  إنقاذ  سبق  والذين  األصحاء،  األسر 
أحبائهم  استفادة  بمدى  تذكيرهم  خالل  من  مقابل،  دون  طواعية  بالدم  التبرع  على 
التبرع  على  مداومتهم  أن  يدركوا  حتى  غيرهم،  به  تبرع  وأن  سبق  والذي  الدم  من 

اآلخرين. أحباء  بإنقاذ حياة  كفيلة  بالدم  طواعية 

والتي  الشباب،  من  المتبرعين  استبقاء  الستراتيجيات  خاص  اهتمام  إيالء  وينبغي 
المستقبل. في  أعدادها  تتناقص  بالدم ال  المتبرعين  من  توفير مجموعة  تمثل عصب 

وال مراء في أن تحلي العاملين بالحس المهني عند التعامل مع المتبرعين ورعايتهم 
كفيل بتشجيع المتبرعين على المداومة على التبرع، حيث إن هذا  من شأنه بث الثقة 
بدور`  وهذا  به.  المتبرع  بالدم  االنتفاع  وحسن  ومأمونيتها،  بالدم  التبرع  عملية  في 

بدمائهم. للتبرع  جدد  متبرعين  استقطاب  على  يساعد 

الفعالة الشراكات   ...

مستوى  على  الجمهور  استنهاض  على  تعتمد  التي  الفعالة  بالدم  التبرع  برامج  إن 
في  حاسم  بدور  تقوم  المجتمع،  وقيادات  الوطنية،  والمستويات  الشعبية،  القاعدة 
المخاطر. والمحدودي  مقابل،  دون  الطوعيين  المتبرعين  من  كافية  أعداد  استقطاب 

ويمكن إقامة شراكات واسعة النطاق مع المجتمع من خالل جمعيات الهالل األحمر 
الخدمات  ومنظمات  الحكومية،  غير  المنظمات  من  وغيرها  األحمر،  والصليب 
هذا  في  ننسى،  أن  يمكننا  وال  الروتاري.  ونــوادي  الليونز  نــوادي  مثل  الوطنية 
المضمار، دور المدارس والكليات والجامعات كشركاء طبيعيين في عملية الوصول 
إشراك  أن  في  مراء  وال  منتظمة.  بصورة  بالدم  التبرع  على  وحثهم  الشباب  إلى 
هذ`  فمثل  وأسرهم.  والعاملين  العمالء  إلى  الوصول  في  يساعد  الخاص  القطاع 
طواعية  التبرع  رسائل  إبالغ  في  فقط  تفيد  ال  المجتمعية  المنظمات  مع  الشراكات 
للتبرع  مجتمعية  دورات  لعقد  الفرص  من  المزيد  تهيئ  وإنما  ُجدد،  لمستمعين  بالدم 

الثابتة. المواقع  إلى  باإلضافة  متنقلة  مواقع  في  بالدم 

وُيعد األطباء والممرضات من األطراف الرئيسية القادرة على تحفيز أسر المرضى 
طيب  عن  بالدم  التبرع  على  ليداوموا  لهم،  بالدم  تبرع  أن  سبق  الذين  وأصدقائهم 
بدور  الوطنية  والتمريض  الطب  جمعيات  مثل  المهنية  المنظمات  تقوم  كما  خاطر. 
تشجيع  عن  فضًال  بالدم،  للمتبرعين  الماسة  الحاجة  بمدى  الوعي  تعزيز  في  هام 

اقتصار حاالت نقل الدم على الحاالت الحرجة، التي ال غنى لها عن نقل الدم.
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وسهولة  المثالية  ونزعتهم  الصحة  بموفور  تمتعهم  الشباب  تميز  التي  السمات  من 
ليتبرعوا  منهم  أعداد  استمالة  يمكن  متميزة  فئة  فهم  ولذا  الحوافز،  مع  تجاوبهم 
ال  عليهم  والمحافظة  الشباب  المتبرعين  استقطاب  إن  مقابل.  وبدون  طوعًا  بدمائهم 
بل  طويلة،  ولمدد  كافية  بكميات  المأمون  الدم  من  ما  بلد  إمدادات  تحسين  فقط  يعني 
يخفض أيضًا من انتشار فيروس األيدز والعدوى منه من خالل الترويج ألنماط حياة 

الشباب. بين  صحية 

الخمسة  نــادي  "تعهد  باسم  (المعروف  والعشرين"  الخمسة  ــادي  "ن مفهوم  إن 
والعشرين" بدأ أول ما بدأ في زمبابوي عام ١٩٨٩، وقد أكد فعاليته بصورة كبيرة 
البرنامج األصلي،  الشباب. وفي  للتركيز على  نسبيًا  التكلفة  أنه وسيلة زهيدة  وأثبت 
قام الطالب بالتعهد بالتبرع بالدم خمسة وعشرين مرة قبل بلوغ الخامسة والعشرين 
بلد. ففي مالوي، على  لكل  تبعًا  يتنوع  الحالي  الوقت  االلتزام في  العمر، إال أن  من 
سبيل المثال، تعهد أعضاء نادي الخمسة والعشرين (تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٥ 
أفريقيا،  في جنوب  أما  حياتهم،  مدار  األقل على  مرة على   ٢٥ بالدم  بالتبرع  عامًا) 

والعشرين. الخامسة  ببلوغ سن  ٢٠ مرة  بالدم  بالتبرع  التعهد  فكان 

الدم.  سالمة  أجل  من  التعهد  من  جزء  هو  صحية  حياة  نمط  على  المحافظة  إن 
أعضاء  (وسائر  زمالئهم  تثقيف  على  والعشرين  الخمسة  نادي  أعضاء  تشجيع  ويتم 
في  الصحة  تعزيز  مهمة  تدخل  وبذا  المأمونة،  السلوكيات  يخص  فيما  المجتمع)، 

للمجتمع. يقدمونها  التي  مساهمتهم  نطاق 

بأمانة،  الشباب  مع  االنفتاح  هو  والعشرين  الخمسة  نادي  إنشاء  وراء  الفلسفة  إن 
الوسائل  أفضل  والحقائق حول  بالدم  التبرع  معايير  واضحة حول  بدالئل  وموافاتهم 
للحماية من مرض األيدز وفيروسه على أساس ما هو متوافر من بينات، ثم تركهم 

بأنفسهم. خياراتهم  لتحديد 

في  جمعت  التي  الدم  كميات  من   ٪٧٠ نحو  أن  ذلك  ثمارها  تؤتي  الفلسفة  وهذ` 
بين  األيدز  بفيروس  العدوى  معدالت  وانخفضت  طالب  من  أخذت  قد  زمبابوي 
عندما   ،٢٠٠٥ عام  في   ٪٠٫٣٥ إلى   ١٩٨٩ عام  في   ٪٤٫٤٥ من  بالدم  المتبرعين 
برامج  وتنطوي   .٪٢١٫٣ جنسيًا  النشيطة  السكانية  الفئة  بين  العدوى  معدل  كان 
بإمكانيات تعزيزية  الشباب في إطارها  يتمتع  التي  القوية،  الخمسة والعشرين  نوادي 
وتثقيفية تصل مدتها إلى عشر سنوات لإلبقاء على خلوهم من فيروس األيدز، على 

الفيروس. الذين ال يحملون ذلك  البالغين  إيجاد جيل من  إمكانات 

وقامت العديد من البلدان إضافة إلى مالوي، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، بإنشاء نواد 
على غرار نادي الخمسة والعشرين أو نواد شبيهة له للتبرع بالدم، ومنها بنغالديش، 
وبوتسوانا، وهايتي، والهند، وإندونيسيا، والفلبين، وسنغافورة، وسوازيلند، وتوغو، 
الناجحة  بالدم  التبرع  نوادي  أن  المكتسبة  الخبرات  وأوغندا، وزامبيا. وقد أوضحت 

يلي: ما  تتطلب 

المستوى؛ عاٍل  •  دعمًا 

بلد؛ لكل  الفريد  الوضع  •  التكيف مع مفهوم يالئم 

التنفيذ؛ قبل  بدقة  •  التخطيط 

للنشاط؛ ميزانية   •  رصد 

وااللتزام؛ بالمسؤولية  بالشعور  يتحلون  متخصصين  •  عاملين 

البرنامج؛ الذي يجب أن يتولى قيادة  •  الدعم وااللتزام من قبل الشباب 

والتقييم. الرصد  في  •  االستمرار 

في  والعشرين،  الخمسة  نادي  إلنشاء  واإلعداد  التخطيط  عملية  أن  من  الرغم  وعلى 
مراحلها األولى، قد تستغرق وقتًا وموارد أكبر من أية أساليب تقليدية «من القمة إلى 
القاعدة» كالحمالت اإلعالنية على سبيل المثال - فإن البرنامج التي قامت به زمبابوي، 
مثًال، تم من خالل عملية مكثفة وطويلة كانت تعتمد على مشاركة الزمالء - على أن 

ما يتحقق من نتائج يبرر ما يبذل من جهود إضافية

! الحياة  بالدم  المتبرعون  ... حيث يعشق  الخمسة والعشرين  نادي 

For more information about Club 25, please visit
http://www.ifrc.org/youth/

والعشرين: الخمسة  الشبابنادي  من  بالدم  المتبرعين  إلى  الوصول 
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وقد  بإعدادها.  تقومون  سوف  التي  اإلعالمية  المواد  في  التالية  الشعارات  تفيد  قد 
الرسالة  فعالية  أن  عنكم  يغيب  أال  على  تمامًا،  مختلف  جديد  شعار  ابتكار  تفضلون 

واتساقها. بساطتها  في  تكمن  الموجهة 

للمتبرعين بالفضل  اإلقرار 

• شكرًا لما قدمتو` من هدية من أجل الحياة (حياة إنسان).

• هل أنت من أنقذ حياتي؟ شكرًا لك.

• إن عبارة "متبرع بالدم" تعني أنك بطل في عيون شخص ما، في مكان ما، ممن 
بالحياة. القيمة   منحتك  تلقى  قد 

بالدم التبرع  على  التشجيع 

• إن كل نقطة دم لها قيمتها، فبادر اليوم إلى بدمك!

الدم، هديتك وأنت مجبول على العطاء.  •

• تبرع بدمك فورًا.

• غنيًا أم فقيرًا، فأنت تملك أعظم مورد طبيعي على اإلطالق في دمك.

• دمك يمكن تعويضه، أما الحياة فال تعوض!

التوحد معه: فجد بدمك. • حنوك على غيرك يعني 

• شمر عن ساعدك وانقذ حياة غيرك!

الدم هبة وعطاء

• الدم: هبة الحياة.

• هدية من الدم هي هدية من الحب.

بالحياة تبرع بدمك. • جد 

• أنر حياة غيرك فال تبخل عليه بدمك.

• مني إليك - هدية حياة. 

الكثير تعني  تكلفك شيئًا ولكنها  الدم هدية ال   •

الحياة إنقاذ 

• هل لك أن تصنع معروفًا. انقذ شخص ما. تبرع بدمك!

•   كم حياة ستنقذ اليوم؟ 

• في دمك سر إنقاذ الحياة. 

• كن منقذًا للحياة. ال تبخل بدمك!

• قدم الحياة - إنها في دمائك!

• ساعد على إنقاذ حياة: تبرع بدمك.

بالدم. تبرعك  الكثيرين وقف على  • حياة 

• هلم إلى فريق دعم الحياة: تبرع بدمك!

• في دمائك سر الحياة - فال تنتظر، تبرع!

البطولة  معنى 

اليومية. لبطولتك  شكرا   •

وتبرع  بطًال  كن  دمه،  يبذل  من  ببطولة  بالك  فما  وأشكال،  أصناف  األبطال   •
بدمك.

• ليس المطلوب منك أن تكون بطًال مغوارًا لتحي نفسًا: تبرع فقط بدمك.

البذل متعة 

• هل لك في أن ترض عن نفسك: تبرع بدمك.

• التبرع بالدم متعة - فتبرع وكن راضيًا عن نفسك! 

• ياله من يوم رائع - فسأبذل فيه دمي!

الحاجة إلى الدم على مدار العام

دقيقة  كل  في  للدم  بحاجة  ونحن   - تدور  طاحونة  الطبية  والطوارئ  الحوادث   •
وكل  يوم.

• ال عطلة بدون تبرع بالدم!

• تبرع بالدم من أجل العطل.

بانتظام. بالدم  الحياة: تبرع  • حافظ على تدفق نهر 

الدم مأمونية 

• في الدم المأمون إنقاذ لألرواح.

• الدم المأمون يبدأ بي!

المأمون. الدم  تقوم على  القوية  المجتمعات   •

• هل لك أن تنعم بموفور الصحة؛ تبرع بدمك.

األفكار الشعارات بعض  وضع  على  المساعدة 



بالدم للمتبرعين  العالمي  اليـوم 
بالدم» ١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ بالتبرع  «االحتفال 

العالمي بالمتبرعين بالدم، سوف  في يوم ١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٠٦، يوم االحتفال 
حول  الوعي  إذكاء  أجل  من  معنا  المشاركة  من  إليها  تنتمون  التي  المنظمة  تتمكن 
على  والحاليين  الجدد  المتبرعين  وتشجيع  ومجانًا،  طواعية  عن  بالدم  التبرع  أهمية 
اتباع  على  ذاته  الوقت  في  المحافظة  مع  العام  مدى  على  بالدم  التبرع  في  االنتظام 

نمط حياة صحي.

�خر،  تاريخ  في  بالدم  بالمتبرعين  فيه  وطنيًا  يومًا  بتنظيم  تحتفي  بلدكم  كانت  إذا  أما 
إللقاء  بالدم  للمتبرعين  العالمي  باليوم  االحتفال  فرصة  استغالل  يمنع  ال  هذا  فإن 
عالمية  تضامنية  حركة  من  جزءًا  باعتبارها  أنشطة  من  به  تقومون  ما  على  الضوء 

نطاقًا.  أوسع 

القائمين  من  بمجموعة  كبيرة  بصورة  لالستفادة  فرصة  أيضًا،  اليوم،  هذا  ويتيح 
 - واإلعالم  الصحي،  والقطاع  الحكومية،  غير  المنظمات  تضم   - متنوعة  بأدوار 
التنسيق  إن  للجميع.  المأمون  الدم  إتاحة  سبل  البحث عن  مجال  في  بوصفهم شركاء 
سوف  المستويات  جميع  على  أنشطة  من  به  تقومون  ما  في  اآلخرين  وبين  بينك 

الواضحة وإحداث أكبر األثر. الرؤية  المزيد من  يضمن 

المتوخاة األهداف 

على  بالدم  للمتبرعين  العالمي  باليوم  الخاصة  التظاهرات  تنظيم  لدى  العمل،  يجب 
يلي: ما  تحقيق 

إلى  باإلضافة  مقابل  وبدون  طواعية  بالدم  التبرع  بأهمية  بانتظام،  الوعي،  إذكاء   •
المأمون  الدم  توفر  يعمل على ضمان  بالدم  للتبرع  قوي  برنامج وطني  أهمية وجود 

إليه لكل مريض في حاجة 

مقابل،  أي  دون  طواعية  بالدم  يتبرعون  الذين  الحاليين  للمتبرعين  الشكر  إزجاء   •
بالدم؛ التبرع  في  االنتظام  على  وتشجيعهم 

مأمونية  ضمان  مع  طواعية  بصورة  بالتبرع  يقومون  جدد  متبرعين  استقطاب   •
به؛ المتبرع  الدم 

أو  العائلة  أفراد  ألحد  بالدم  التبرع  نداء  يلبون  ممن  األصحاء  المتبرعين  تشجيع   •
متطوعين؛  منتظمين  متبرعين  إلى  التحول  على  المجتمع، 

وصحة  صحتهم  لحماية  صحية  حياة  أنماط  اتباع  على  بالدم  المتبرعين  تشجيع   •
الدم؛ ذلك  يتلقون  المرضى ممن 

بالدم  تبرعهم  أن  من  للتأكد  بالدم  للمتبرعين  الدقيق  التقييم  أهمية  مدى  إظهار   •
التقييم  هذا  في  - ويدخل  الدم  ذلك  يتلقون  لمن  أو  لهم  �ثار ضارة  أي  في  يتسبب  لن 
حياته؛  ونمط  يتعلق بصحته  فيما  بالدم  تبرعه  المحتمل  الشخص  إجابات  في  الوثوق 

العالمي  اليوم  في  المشاركة  يمكنه  المجتمع  في  شخص  كل  أن  على  التأكيد   •
يتبرع  لم  ولو  حتى   - بها   المضطلع  األنشطة  في  المشاركة  وفي  بالدم  للمتبرعين 
بالدم - فيكفي أن يقوم على سبيل المثال باقتطاع جزء من وقته للمشاركة الطوعية، 

بالدم. التبرع  بالمال، أو تشجيع اآلخرين على  التبرع  أو 

التظاهرات لتنظيم  األفكار  بعض 

على  أيضًا  تشتمل  فإنها  نفسه،  االحتفال  يوم  على  تركز  األفكار  بعض  كانت  لئن 
التي يمكن االستفادة منها في ما يتعلق بأنشطة يمكن االستمرار فيها،  بعض األفكار 
في  البدء  بالدم حافزًا على  للمتبرعين  العالمي  اليوم  تتخذ من  للتعاون  إيجاد سبل  أو 

المجال. العمل في هذا  التعاون في 

في  أيضًا  تساهم  أن  يمكن  أنها  إال  أولي  غرض  لتحقيق  األفكار  هذ`  جمع  تم  ولقد 
العديد من األهداف. إنجاز 

عدد كبير من هذ` األنشطة يمكن تعزيزها من خالل تأمين اشتراك راسمي السياسات 
والوطنية. المحلية  المستويات  على  العامة  والشخصيات  المجتمعات  وقادة 

الوعي إذكاء 

يلي: بما  بالقيام  وذلك 

• عقد الحلقات الدراسية، والمحاضرات، والمناقشات والمسابقات (واالستعانة أيضًا 
به؛ المتعلقة  والموضوعات  بالدم  التبرع  والتلفزيوني) حول  اإلذاعي  بالبث 

بحرارة  خاصة  بصفة  االهتمام  مع  الدم،  بمراكز  المفتوح"  "اليوم  طريقة  تنظيم   •
المعلومات؛ عرض  وكيفية  الترحيب 

• التخطيط لرحالت قصيرة تدور "حول الصحة" تذهب فيها الحافالت إلى المناطق 
مقابل؛ دون  الطوعي  التبرع  المعلومات حول  لتوزيع  والريفية  الحضرية 

واللصاقات  والملصقات،  والشعارات،  اإلعالنية،  الالفتات  حول  المسابقات  تنظيم   •
ابتكارًا؛ األكثر  والمقاالت،  واألقالم  والقبعات،  والقمصان،  الصغيرة، 

المعلومات  المحتوية على  المواد  الملصقات، والنشرات، والشارات وسائر  • توزيع 
الجمهور؛ على  بالدم  بالتبرع  الخاصة 

• تشجيع منسقي المناهج الدراسية على دمج المعلومات الخاصة بالتبرع بالدم ونقل 
والتعليمية؛ التثقيفية  البرامج  في  الدم 

ما  لدعم  الجماهير، واستخدامها  إذكاء وعي  أجل  يتم رعايتها من  تنظيم مسيرات   •
أنشطة. من  تنفيذ`  يتم 

واتباع  التبرع  في  االنتظام  على  والتشجيع  بالدم  الحاليين  للمتبرعين  الشكر  إزجاء 
الصحية الحياة  أنماط 

األغاني،  مثل  مختلفة  بأساليب  بالدم  المتبرعين  إلى  توجه  شكر  رسائل  عداد   •
من  الموجهة  والخطابات  العرض،  وجــدران  والبالونات،  البريدية،  والبطاقات 
والرسائل  الجرائد،  وإعالنات  المحررة،  والرسائل  الهاتفية،  والمخابرات  المرضى، 
المشاهير  قبل  من  الموقعة  التهنئة  وبطاقات  اإلعالم،  وسائل  مختلف  إلى  المبعوثة 

والوطني؛ المحلي  المستويين  على 

المنتظمين  لتكريم  الوطنيين  أو  المحليين  المسؤولين  بمشاركة  االحتفاالت  تنظيم   •
وعالمات  رموز  وسائر  الشهادات  توزيع  فيها  يتم  أن  على  بالدم،  المتبرعين  من 

التقدير لعدد من البارزين منهم قد يصل إلى ٢٥ أو ٥٠ أو ١٠٠ متبرع.

• إقامة "حائط للمشاهير" في المجتمع يظهر األفراد الذين تبرعوا مرات كثيرة مع 
إليهم؛ الدم  نقل  تم  الذين  المرضى  يقوم بتحريرها  نشر عرض لرسائل شكر 

الذين يتبرعون  القدامى والمتبرعين الجدد  المتبرعين  • تنظيم حفلة كبيرة تجمع بين 
بالدم ألول مرة، مع دعوة ضيف شرف إللقاء كلمة، بحيث يكون من المشاهير الذين 

الدم؛ نقل  لعملية  خضعوا 

ر فكا التظاهرات    أ لتنظيم 



بأعياد ميالدهم  بالدم على االحتفال  المتبرعين  لتشجيع  بتنظيم حملة إعالمية  البدء   •
بالدم"؛ تبرعهم  في  تتمثل  هدية  "بتقديم 

نشاط  في  بمشاركتهم  احتفاًال  الشباب،  من  بالدم  للمتبرعين  غنائية  حفلة  تنظيم   •
تنطوي على  التي ال  الصحية  الحياة  أنماط  اتباع  أهمية  التأكيد على  بالدم مع  التبرع 

كبيرة؛ مخاطر 

أنهم "شركاء  بالدم على  المتبرعين  لتصوير  بالتمريض  والعاملين  األطباء  إشراك   •
البقاء في صحة جيدة من  التي توضح أهمية  الرسائل  المجال الصحي"، مع بث  في 

بالمسؤولية؛ بالشعور  التحلي  مع  بالدم  التبرع  أجل 

اتحاد  بإنشاء  اهتمامهم  مدى  لمعرفة  بالدم  المنتظمين  بالمتبرعين  االتصال   •

بالدم.  الطوعيين  للمتبرعين 

بالدم جدد  متبرعين  استقطاب 

ويستقطب  يجتذب  من  أفضل  هم  المنتظمين  بالدم  المتبرعين  أن  الخبرات  أوضحت 
الكلمة. فعالية في نشر  الوسائل  أكثر  الشخصي هو  التواصل  الجدد، وأن  المتبرعين 

تحث  بعد،  وفيما  بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم  في  الستخدامها  نشرات  إصدار   •
التبرع  على  األصحاء  العائلة  وأفراد  األصدقاء  تشجيع  على  الحاليين  المتبرعين 

بالدم؛

لمعرفة  الفحص  إجراءات  توفير  يتم  الدم،  بمراكز  المفتوحة"  "األيام  تنظيم  أثناء   •
بالدم؛ التبرع  الفرصة أمام من يريد  إتاحة  الدم مع  فصيلة 

عامة  قبل  من  استخدامه  يمكن  هاتف  رقم  توفير  أو  اإلنترنت  على  موقع  تصميم   •
قوائم  في  أسماؤهم  وتسجيل  بالدم  التبرع  حول  المعلومات  على  للحصول  الناس 

لمتبرعين؛  ا

المتبرعين  إلى  باالنضمام  بالتعهد  الناس  لعامة  تسمح  تعهد"  "استمارات  إعداد   •
وفي  مثًال،  البنوك  في  واسع  نطاق  على  االستمارات  هذ`  وتوزيع  المنتظمين، 

والشوارع؛ البريدية  والمكاتب  التجارية  المحالت 

المحلية  والمجتمعات  المدارس  في  المسرحية  بالفنون  المهتمة  المجموعات  تشجيع   •
على  الضوء  تلقي  مسرحيات  إنتاج  على  المجال  هذا  في  المحترفين  إلى  إضافة 

المأمون؛ بالدم  متبرعين  إلى  الحاجة 

بالدم،  للمتبرعين  نواد  تكوين  أجل  من  والجامعات  والكليات  المدارس  مع  العمل   •
تقدير  بشهادات  المتبرعين  منح  أو  والعشرين،  الخمسة  بنوادي  الخاصة  والمبادرات 

الذاتية؛ في سيرهم  إلدراجها 

نفس  في  بالدم  التبرع ألول مرة  التالميذ على  تشجيع  في مجال  المدارس  إشراك   •
البالغين؛ أنهم من  قانونيًا على  بهم  فيه االعتراف  يتم  الذي  اليوم 

ومنها  والمجتمع،  بالدم  المتبرعين  بين  تجمع  التي  الرياضية  التظاهرات  تنظيم   •
على سبيل المثال، مباريات كرة القدم أو "مسيرة الحياة"، والجدير بالذكر أن رؤية 
ال  بالدم  التبرع  أن  على  انطباعًا  تعطي  بالدم  المتبرعين  األصحاء  الرياضة  أبطال 

الفرد؛ بصحة  يضر 

المتبرعين  استقطاب  تعزيز  أجل  من  الرياضية  المجموعات  مع  شراكات  إنشاء   •
الشباب واألعضاء األصحاء.  بين  بالدم من 

بالدم  للتبرع  الترويج  الخاص على  حث وسائل اإلعالم والقطاع 

للمتبرعين  العالمي  اليوم  تنظيمهم  قبل  والمحلية  الوطنية  اإلعالم  بوسائل  االتصال   •
بالدم للفت أنظارهم إلى الموضوع وتأمين دعمهم ومساندتهم، وموافاتهم بالمعلومات 
والتماس دعمهم  والمرضى،  بالدم  المتبرعين  بكل من  المتعلقة  "الدعوية"  والقصص 

بالدم؛  الطوعيين  المتبرعين  الستقطاب  مستمرة  إعالمية  حملة  لمساندة 

•  دعوة الصحفيين للتبرع بالدم والكتابة عن تجاربهم في هذا المجال؛

وحبذا،  بالدم،  الطوعي  للتبرع  تروج  مذاعة  أو  تلفزيونية  قصيرة  فقرة  إنتاج   •
مع  الوطني،  أو  المحلي  المستوى  على  المشاهير  أحد  مع  باالشتراك  كانت  لو 
مجانًا  الفقرة  هذ`  ببث  واإلذاعية  الوطنية  الخدمات  على  القائمين  إلى  الطلب  توجيه 

العامة؛  الخدمات  إعالنات  واعتبارها من ضمن 

• اقتراح إدراج قصة تتعلق بالتبرع بالدم في سياق تمثيلية تلفزيونية أو حلقة إذاعية 
الجماهير؛  بين  كبيرة  بشعبية  تتمتع 

للمتبرعين  العالمي  لليوم  الترويج  بتشجيعهم على  المحليين  األعمال  إشراك رجال   •
عملهم،  أماكن  في  الجماعي  للتبرع  جلسات  وتنظيم  التسويقية،  حمالتهم  في  بالدم 
هذا  في  تساهم  التي  بالشركات  للتنويه  الجرائد  في  التجارية  الصفحات  استخدام  ثم 

النشاط؛

بالدم،  للمتبرعين  العالمي  لليوم  بالترويج  المحمول  الهاتف  شركات  مطالبة   •
 ١٤ في  خدماتهم  في  المشتركين  إلى  المكتوبة  الهاتفية  الرسائل  إرسال  خالل  من 

يونيو ٢٠٠٦؛  حزيران/ 

• مطالبة المؤسسات البنكية بوضع الرسائل الخاصة باليوم العالمي للمتبرعين بالدم 
النقود. لتوزيع  الخاصة  األتوماتيكية  اآلالت  على شاشات 

بناء شراكات أخرى

عند  بالدم،  يتبرع  من  كل  تشجيع  على  بالتمريض  والعاملين  األطباء  إشراك   •
الحاجة، ألحد أفراد العائلة أو األصدقاء، على أن يصبح من المتبرعين بالدم بصورة 

مقابل؛ وبدون  وطوعية  منتظمة 

يعتمدون  الذين  األعضاء  لتشجيع  المرضى  ترعى  التي  االتحادات  مع  العمل   •
مرضى  المثال  سبيل  (على  الصحف  في  تنشر  شكر  خطابات  لكتابة  الدم  نقل  على 
والمرضى  المنجلي  الدم  بفقر  المصابين  والمرضى  والتالسيمية،   الهيموفيليا، 
في  واالشتراك  السرطان).  ومرضى  والرضوح،  العصبية  بالصدمات  المتأثرين 
إلى  الخطابات  وكتابة  المدارس،  في  والتحدث  واإلذاعية،  التلفزيونية  الحلقات 

الدم؛ لنقل  قوية  أهمية وجود خدمات وطنية  السياسيين حول 

والدراسات  اإلعالمية  والدراسات  الجامعات  في  التعليمية  باألقسام  االستعانة   •
مثل  والتثقيفية  اإلعالمية  المواد  إعدام  في  للمساعدة  والحاسوب  بالتسويق  الخاصة 

والفيديو؛ اإللكترونية  والمواقع  النشرات 

• التماس دعم الخدمات اإلسعافية ورجال المطافئ والشرطة إلذكاء الوعي بالتبرع 
االستقطاب؛  في حمالت  واالشتراك 

خدمة  في  تعمل  التي  والمنظمات  النسائية،  والمنظمات  الدينية،  المنظمات  إشراك   •
الروتاري،  نوادي  (مثل  الوطنية  وبالخدمات  بالشباب  تعنى  التي  وتلك  المجتمع 
العالمي  اليوم  خــالل  تقام  ألنشطة  التخطيط  على  الليونز)  ــوادي  ون والكشافة 
واالستقطاب  الوعي  وإذكاء  للتثقيف  المستمرة  البرامج  إلى  إضافة  بالدم،  للمتبرعين 

والترغيب.
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بالدم؟ بالتبرع  مطالبون  نحن  لماذا 

ال مراء في أن الدم المأمون هو أكسير الحياة. فعادة ما تمس الحاجة إليه، والسيما 
والنزف  المنتبذ  الحمل  مثل  الحمل  مضاعفات  من  يعانين  الالتي  السيدات  حالة  في 
الدم  فقر  من  يعانون  الذين  األطفال  وكذلك  بعدها،  حتى  أو  أثناءها  أو  الوالدة  قبل 
ومرضى  الحوادث،  ضحايا  عن  ناهيك  التغذية،  سوء  أو  المالريا  عن  الناجم  الحاد 

الجراحية. العمليات  إجراء  وعند  السرطان، 

دائمة  بحاجة  فإننا  استخدامه،  قبل  طويلة  لفترات  الدم  تخزين  تعذر  إلى  وبالنظر 
كاٍف  عدد  توفر  دون  ذلك  يتأتى  ولن  منتظمة  بصورة  المأمون  الدم  إمدادات  لتوفير 
تمس  وحيثما  أينما  إتاحته  لضمان  منتظمة،  بصورة  بالدم  األصحاء  المتبرعين  من 

إليه الحاجة 

فالدم هو هبة الحياة، وأثمن هدية يمكن أن يقدمها شخص لغير`. فاتخاذ قرار التبرع 
لمشتقاته  الدم  تم فصل  ما  إذا  بل عدة أشخاص،  �خر،  إنقاذ حياة شخص  يعني  بالدم 
من خاليا ُحمر، وصفيحات، وبالزما، ليتم االنتفاع بكل عنصر على حدة في حاالت 

معينة. مرضية 

بالدم؟ التبرع  ماذا يحدث عند 

عند التبرع بالدم سواء للمرة األولى أو في المرات التي تليها، تلتزم خدمات التبرع 
مأمونية  من  التأكد  المتبرع، فضًال عن  على  أي ضرر  وقوع  من عدم  بالتأكد  بالدم 

به. المتبرع  الدم 

للمتبرع،  الطبية  الحالة  تاريخ  حول  األسئلة  من  عدد  توجيه  يتم  بالدم،  التبرع  وقبل 
عن  وغني  حياته.  ونمط  الراهنة،  الصحية  وحالته  يتناولها،  التي  األدوية  فيها  بما 
حد  على  له  والمتلقي  بالدم  المتبرع  صحة  حماية  إلى  تهدف  األسئلة  هذ`  أن  البيان 
في  ذلك  تعذر  حالة  وفي  بالدم،  للتبرع  أهليته  بمدى  المتبرع  مصارحة  ويتم  سواء. 
بشأن  التامة  السرية  توخي  ويتم  المستقبل.  في  التبرع  إمكانية  مدى  الراهن،  الوقت 
المعلومات الشخصية الموجهة للمتبرع، حيث ال يجوز استخدام هذ` المعلومات بأي 

حال من األحوال في أي أغراض أخرى.

أهليته  المتبرع الصدق في المصارحة بأسباب عدم  ومن األهمية بمكان، أن يتحرى 
عن  تنتقل  قد  التي  العدوى  تحري  في  الدم  اختبار  أهمية  من  فبالرغم  بالدم.  للتبرع 
الجيمي،  الكبد  والتهاب  البائي،  الكبد  والتهاب  األيدز،  فيروس  مثل  الدم  نقل  طريق 
االختبار  سلبي  الدم  أن  مفادها  هامة  حقيقة  نغفل  أن  يجوز  ال  أننا  إال  والزهري، 
المتبرع  الدم  متلقي  إلى  تنقل  قد  والتي  الحديثة  العداوى  يكشف  قد ال  معينة،  لعدوى 

به.

فبعد اإلجابة عن األسئلة، يتم إجراء فحص طبي غير مطول قد يشمل فحص النبض، 
المسموح  األدنى  الحد  من  أقل  يكون  وأال  الوزن  مالءمة  من  والتأكد  الدم،  وضغط 
إلى فقر دم لدى  التبرع لن يؤدي  للتأكد من أن  يتم أخذ قطرة دم من األنملة  ثم  به. 
تحصل  لن  ثم  ومن  الدم،  نقل  لخدمات  الزاوية  تمثل حجر  المتبرع  فصحة  المتبرع. 

على دم من المتبرع ما لم تتأكد من عدم إضرار التبرع في هذا اليوم بالمتبرع.

للمتبرع  مريح  وضع  توفير  أوًال  فيجب  البساطة.  في  غاية  بالدم  التبرع  وعملية 
قيام  قبل  مطهر  بمحلول  المرفق  باطن  تطهير  يتم  ثم  سرير.  أو  خاص  مقعد  على 
في  الدم،  تجميع  بكيس  متصلة  معقمة،  إبرة  بغرز  المدربين  الصحيين  العاملين  أحد 
تزيد  ال  دقائق  عشر  نحو  العادة،  في  بالدم،  التبرع  عملية  وتستغرق  المتبرع.  وريد 

. عليها

وبعد االستراحة لمدة عشر أو خمس عشرة دقيقة، يتناول المتبرع بعض المشروبات 
المجهدة  األنشطة  يتجنب  أن  على  العادية  أنشطته  ممارسة  بعدها  يمكنه  المنعشة، 
والعشرين ساعة  األربع  السوائل على مدى  الكثير من  تناول  ينبغي  اليوم. كما  باقي 

بالدم. تبرعه  تلي  التي 

يكفيه؟ ما  للمتبرع  يبقى  به؟ هل  المتبرع  الدم  كمية 

من  أقل  أي  المتبرع،  الشخص  من  دم  لتر  ميلي   ٤٥٠ نحو  يؤخذ  البلدان  معظم  في 
١٠٪ من إجمالي حجم دم المتبرع (يتراوح حجم دم البالغ في المتوسط ما بين ٥‚٤ 
اإلنسان  جسم  كان  وإن  أقل،  كميات  أخذ  على  تعتمد  البلدان  وبعض  لترات).  و٥ 

٣٦ ساعة. تلقائيًا في غضون  المفقود  السائل  يعوض 

بالدم؟ التبرع  ما مدى مأمونية 

التأكد  يتم  لم  ما  المتبرع  قبول  يجوز  ال  حيث  تمامًا،  مأمون  أمٌر  بالدم  التبرع  إن 
لخدمات  الزاوية  حجر  تمثالن  وعافتيه  المتبرع  أن صحة  ذلك  وسالمته.  أهليته  من 
الدم  تجميع  في عملية  المستخدمين  الدم  اإلبرة وكيس  يتم إحضار  ثم  الدم، ومن  نقل 
المأمونية  ُسبل  أفضل  لتهيئة  استخدامهما،  إعادة  يجوز  ال  بحيث  معقمة،  عبوات  في 

الدم. نقل  لعملية 

بالدم مؤلم؟ التبرع  هل 

إن االعتصار المحكم لباطن المرفق يعطي فكرة سريعة عن مدى اإلحساس باإلبرة. 
التبرع  فعملية  مؤلمًا.  يكن  لم  وإن  بالضغط  طفيف  إحساس  بمجرد  يشعر  فالمتبرع 
سواء  المشاكل  أو  باأللم  إحساس  أي  يصاحبها  ال  الغالب  وفي  للغاية،  مأمونة  بالدم 

التبرع أو بعد`. أثناء 

بالدم؟ وكم مرة؟ التبرع  من بوسعه 

األصحاء،  لمعظم  يمكن  كان  وإن  آلخر،  بلد  من  المتبرعين  انتقاء  معايير  تختلف 
والذين ال يعانون من عداوى يمكن نقلها عن طريق الدم، التبرع بالدم .

 ١٧ بين سن  العادة،  في  تتراوح،  كانت  وإن  بالدم  للتبرع  المؤهلين  أعمار  وتتفاوت 
الحد  وتتجاوز  سنة   ١٦ دون  هم  ممن  التبرعات  البلدان  بعض  وتقبل  عامًا.  و٦٥ 

األقصى للسن بقبول تبرعات من هم فوق ٦٥ عامًا.

العام.  في  األقل  مرتين على  منتظمة  بالدم بصورة  التبرع  البالغين  ويمكن لألصحاء 
التبرع. معاودتهم  بمرات  المتبرعين  الوطنية  بالدم  التبرع  تطلع خدمات  أن  ويمكن 

وأجوبة بالدم أسئلة  التبرع  حول 



بالدم؟ التبرع  عليه  يحظر  من 

المتبرع،  بصحة  إضرار  التبرع  في  كان  ما  إذا  بالدم،  التبرع  عن  االمتناع  ينبغي 
اإلضرار  عدم  من  التأكد  على  كل شيء  وقبل  أوًال  الدم  نقل  خدمات  تركز  ثم  ومن 

التالية: الحاالت  في  بالدم  التبرع  يحظر  وبالتالي  المتبرع.  بصحة 

•  التوعك؛

• فقر الدم؛

الثدي؛ الطبيعية من  المنصرم، أو الرضاعة  العام  الحالي، أو خالل  • الحمل 

أو  انخفاضه،  أو  الدم  فرط ضغط  أو  القلب،  أمراض  مثل  الطبية  الحاالت  بعض   •
أو الصرع؛ السكري، 

الحيوية. المضادات  تناول بعض األدوية مثل   •

تمامًا  التبرع  الحاالت  أو يحظر عليك في بعض  التبرع في وقت الحق،  وقد يمكنك 
بالدم لما في ذلك من إضرار بصحتك.

هذا  نقل  على  سيترتب  كان  ما  إذا  بالدم،  التبرع  عن  تمتنع  أن  بداهة  الطبيعي  ومن 
الدم من شأنه نقل العديد من العداوى الوخيمة المهددة  للمتلقي، حيث إن  الدم ضرر 

المتلقي. لحياة 

.

التالية: الحاالت  في  نهائيًا  بالدم  التبرع  ويحظر 

مثل  جنسيًا  منقول  بمرض  للعدوى  مؤخرًا  تعرضت  أو  بالفعل،  تعاني  كنت  إذا   •
المتبرع به؛ الدم  فيروس األيدز أو الزهري والذي يمكن أن ينتقل لمتلقي 

• إذا كان نمط حياتك يعرضك لخطر العدوى التي قد تنتقل للمتلقي عن طريق الدم، 
البغايا؛ إقامة عالقات جنسية متعددة خارج إطار الزواج الشرعي، أو مع  مثل 

إذا سبق لك تناول عقاقير غير طبية ألغراض ترفيهية؛  •

هذ`  وفي  الجسم.  أو  لألذن  تخريم  أو  للجلد،  خدش  أو  وشم،  بعمل  مؤخرًا  القيام   •
الفاصلة  بالمدة  المتبرع  بإخطار  الدم  بنقل  المعنية  الوطنية  الخدمات  تقوم  الحالة 

بالدم؛ التبرع  قبل  انقضاؤها  الواجب 

• إقامة عالقة جنسية مع إحدى الفئات التي سبقت اإلشارة إليها.

بالدم؟ التبرع  تنتابك عقب  التي  المشاعر  ما هي 

الغير  على  به  جادت  لما  بالنفس  واالعتزاز  بالفخر  غامر  بإحساس  المتبرع  يشعر 
بالدم. التبرع  نعمة  من 
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WHO Headquarters

Dr Neelam Dhingra
Coordinator, Blood Transfusion Safety

Department of Essential Health Technologies
World Health Organization
20 Avenue Appia

CH-1211 Geneva 27, Switzerland

Fax: +41 22 791 4836

E-mail: bloodsafety@who.int

http://www.who.int/bloodsafety

WHO Regional Office for Africa

Dr Jean-Baptiste Tapko
Regional Adviser, Blood Safety and Laboratory Services

WHO Regional Office for Africa
Boîte postale 6

Brazzaville, Congo

Fax: +47 241 39511

E-mail: tapkoj@afro.who.int

http://www.afro.who.int/bls/

WHO Regional Office for the Americas / Pan American Health 
Organization

Dr José Ramiro Cruz-Lopez
Regional Adviser, Blood and Laboratory Services

Pan American Health Organization
525 23rd Street, NW

Washington, DC 20037, USA

Fax: +1 202 974 3610

E-mail: cruzjose@paho.org

http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/blood-spa.htm

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean

Dr Nabila Metwalli
Regional Adviser, Blood Safety, Laboratory & Imaging

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean
Abdul Razzak Al Sanhouri Street

P.O. Box 7608, Nasr City

Cairo 11371, Egypt

Fax: +20 2 276 5416

E-mail: metwallin@emro.who.int

http://www.emro.who.int/asd/programmeareas-BloodSafety.htm

WHO Regional Office for Europe

Dr Valentina Hafner
Quality of Health Systems, Division of Country Support

WHO Regional Office for Europe
8 Scherfigsvej

DK-2100 Copenhagen 0, Denmark

Fax: +45 39 171 875

E-mail: vha@euro.who.int

http://www.euro.who.int/aids/prevention/20031114_1

WHO Regional Office for South-East Asia

Dr Rajesh Bhatia
Regional Adviser, Blood Safety and Clinical Technology

WHO Regional Office for South-East Asia
World Health House

Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Marg

New Delhi 110 002, India

Fax: +91 11 2337 0197

E-mail: bhatiaraj@searo.who.int

http://searo.who.int/en/section10/section17/section53/

section478_1671.htm

WHO Regional Office for the Western Pacific

Dr Yu Junping
Blood Safety Specialist

WHO Regional Office for the Western Pacific
P. O. Box 2932

1000 Manila, Philippines

Fax: +63 2 522 2036

E-mail: yuj@wpro.who.int

http://www.wpro.who.int/health_topics/blood_safety/

Contact details of WHO country offices are available at: 
http://www.who.int/country

Contac ts



International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies

Peter Carolan
Senior Officer, Health and Care (Blood)

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Case Postale 372

CH-1211 Geneva 19, Switzerland

Tel: +41 22 730 4409

Fax: +41 22 733 0395

E-mail: peter.carolan@ifrc.org

http://www.ifrc.org

For contact details for all the Federation’s regional offices in 
14 regions, country delegations in 63 countries, and 6 sub-
delegations please see http://www.ifrc.org (and go to the “Who 
We Are” section).

International Federation of Blood Donor Organizations 

(IFBDO/FIODS)

President, IFBDO/FIODS

Mr Niels Mikkelsen
c/o Bloddonorerne i Danmark

Vesterbrogade 191

DK-1800 Frederiksberg C, Denmark

Tel: +45 7013 7014

Mobile: +45 4011 9556 

Fax: +45 7013 7010

E-mail: mikkelsen@bloddonor.dk

http://www.fiods.org

Secretary General, IFBDO/FIODS

Mr Jean-Marie Durant
Rue du Chateau de la Devèze 1

F-34500 Béziers, France

Tel: +33 4 67 76 52 79

Fax: +33 4 67 76 95 33

Mobile: +33 6 87 51 08 34 

E-mail: jean-marie.durant@federation-dondesang.asso.fr

Continental delegate for Africa

Mr Farid Belouafi 
Association Marocaine des Donneurs de Sang

c/o Centre National de Transfusion Sanguine

474 Avenue Hassan II

BP 180 Rabat, Morocco

Tel: +212 37 69 14 60

Mobile: +212 61 15 78 48

Fax: +212 37 69 14 63

E-mail: f.belouafi@menara.ma 

Continental delegate for Asia

Dr Debrabata Ray
President, Association of Voluntary Blood Donors of West Bengal

20A Fordyce Lane

700 014 Kolkata, India

Tel:  +91 33 473 4484 / +91 33 473 4971, ext.132

+91 33 400 6625

Fax: +91 33 473 2805

E-mail: ray@mahendra.iacs.res.in

http://www.angelfire.com/sc/avbdwb/rakta.html

Continental delegate for Europe

Mr Francis Ferrua 

Chemin d’Appietto

Route d’Acqualonga

F-20167 Mezzavia, Corse, France

Tel: +33 6 12 54 97 39 / +33 4 95 22 43 13

Fax: +33 4 95 22 21 09

E-mail: francis.ferrua@wanadoo.fr

http://perso.wanadoo.fr/don-sang

Continental delegate for South America

Ms Letícia Côrtes Ferreira
Administrative Director

Associacão Brasileira de Voluntários do Sangue

Rua Aligusta, 41 - Vila Nova Mazzei 

São Paulo/SP, Brazil

Tel: +55 11 62 03 30 66

Mobile: +55 11 81 25 03 71 

E-mail: letíciaferreir@ig.com.br 

http://www.voluntariosdosangue.org.br 

Contact details of voluntary blood donor organizations are 
available at: http://www.fiods.org

International Society of Blood Transfusion (ISBT)

Dr Paul F.W. Strengers
Secretary General

ISBT Central Office
Jan van Goyenkade 11

NL-1075 HP Amsterdam, The Netherlands

Fax: +31 20 673 7306
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