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اإلعالن عن اليوم العاملي للمتربعني بالدم 14 ،حزيران/يونيو
زيادة إمدادات الدم تنقذ املزيد من األرواح
يف  14حزيران/يونيو  2011ستحتفل البلدان يف جميع أنحاء العامل باليوم العاملي للمتربعني بالدم بتنظيم تظاهرات من أجل إذكاء الوعي
بالحاجة إىل دم مأمون ومنتجات دموية مأمونة وإزجاء الشكر ملن يتربعون بدمائهم عن طواعية وبدون مقابل عىل ما يقدمونه من هبات
الدم املنقذة لألرواح.
امللحة
وشعار اليوم العاملي للمتربعني بالدم  2011هو « زيادة إمدادات الدم تنقذ املزيد من األرواح» .ويؤ ّكد هذا الشعار عىل الحاجة ّ
إىل السعي ،يف كل أنحاء العامل ،إىل ضامن املزيد م ّمن لديهم االستعداد لإلسهام يف إنقاذ األرواح من خالل الت ّربع بدمائهم بانتظام.
وهناك ،اليوم 62 ،بلداً م ّمن متتلك خدمات لنقل الدم تعتمد ،كلياً ،عىل ت ّربعات الدم الطوعية ،بعدما كان عدد تلك البلدان يبلغ  39بلداً يف
عام  .2002ومتاشياً مع إعالن ملبورن لعام  ،2009الذي يدعو البلدان إىل تحقيق نسبة  100%فيام يخص تربعات الدم الطوعية واملجانية
بحلول عام  ،2020يرمي اليوم العاملي للمتربعني بالدم إىل زيادة نسبة التربع بالدم باتخاذ اإلجراءات التالية:
•

إذكاء الوعي عىل نطاق أوسع بالدور الحيوي الذي تؤديه عمليات نقل الدم يف إنقاذ أرواح املاليني من الناس وتحسني صحتهم
كل عام

•

تحفيز املزيد من األفراد يك يصبحوا من الذين يتربعون بدمائهم بانتظام وعن طواعية وبدون مقابل وذلك لضامن ما يكفي من
مخزونات الدم الالزمة لتلبية االحتياجات الوطنية ،حتى يف حاالت الطوارئ

•

االعرتاف ّ
بأن من يتربعون بدمائهم بانتظام وعن طواعية وبدون مقابل مي ّثلون القدوة التي ينبغي أن ُيحتذى بها يف مجال الصحة
العمومية ،ذلك أ ّنهم يتبعون أمناط حياة صحية ويخضعون لفحوص منتظمة مماّ يجعلهم قادرين عىل التربع بدمائهم بانتظام.

طالء العامل باللون األحمر
اإليثار ،إىل الت ّربع بدمائهم ألناس لن يلتقوا بهم أبداً .ففي عام  2010احتفلت البلدان يف كل أرجاء العامل بهذا اليوم بتنظيم حفالت عىل
رشف املتربعني ،وحمالت للتواصل االجتامعي ،وبرامج خاصة من برامج ّ
البث اإلعالمي ،فض ًال عن تظاهرات موسيقية وفنية ُنظمت لصالح
الشباب .وقامت بلدان عديدة بتشكيل مجموعة من األشخاص الذين ارتدوا مالبس حمراء اللون وتج ّمعوا يف شكل قطرة دم ضخمة
(«قطرة دم برشية») .ومماّ أسهم يف االحتفاالت أيضاً الدعم الذي قدمته القيادات الحكومية وشخصيات ملكية وشهرية ،إىل جانب مختلف
األنشطة املجتمعية واألنشطة املوجهة للشباب.
وتشجع منظمة الصحة العاملية والهيئات الرشيكة معها ،هذا العام ،املجتمعات املحلية يف كل بلد عىل االنضامم إىل حملة اليوم العاملي
للمتربعني بالدم و« طالء العامل باللون األحمر» ،سواء بطالء النُصب التذكراية واملعامل الشعبية واملباين أو تغطيتها أو إضاءتها ،رمزياً ،باللون
األحمر؛ أو تنظيم تظاهرات فنية أو ثقافية أو موسيقية تحت شعار أحمر اللون؛ أو تشكيل «قطرة دم برشية» يف أماكن عامة بارزة.
ويتم ،يف كل عام ،تحديد بلد الستضافة التظاهرة العاملية التي تر ّكز عىل الحملة الدعائية الدولية .والغرض من تلك التظاهرة أيضاً هو
دعم خدمات نقل الدم عىل الصعيد الوطني ومنظامت املتربعني بالدم وسائر املنظامت غري الحكومية يف تعزيز وتوسيع برامجها املعنية
باملتربعني بالدم طوعاً وتدعيم الحمالت اإلقليمية والوطنية واملحلية .وست ّ
ُنظم التظاهرة العاملية  2011يف بوينس آيرس باألرجنتني وستتوىل
استضافتها حكومة األرجنتني.

تخصصه منظمة الصحة العاملية لليوم العاملي للمتربعني بالدم (،)www.who.int/worldblooddonorday
وسيعرض املوقع اإللكرتوين الذي ّ
ً
عىل مدى األشهر القادمة ،املزيد من املعلومات واملواد الدعائية فضال عن موارد إضافية بلغات مختلفة ،مبا يف ذلك تفاصيل األخبار
والتظاهرات الخاصة باليوم العاملي للمتربعني بالدم .وأنتم مدعوون إىل اإلسهام ،عرب هذا املوقع ،مبا متلكونه من أفكار وموارد مرجعية
وخطط لالضطالع باألنشطة.
تزايد الحاجة إىل الدم املأمون
ّإن الحاجة إىل إمدادات مأمونة وآمنة من الدم ومنتجات الدم تتخذ اآلن أبعاداً عاملية .والجدير بالذكر أ ّنه يتم التربع ،كل عام ،مبا ال ّ
يقل
عن  90مليون وحدة من الدم يف جميع أنحاء العامل بغرض إنقاذ األرواح وتحسني الصحة .غري ّأن الطلب عىل الدم ألغراض نقله إىل من هم
بحاجة إليه ال يزال يف تزايد ،وليس يف وسع الكثري من البلدان تلبية االحتياجات الراهنة .وذلك يعني ،بالنسبة للعديد من البلدان ،إمدادات
أهم أسباب وفيات األمومة) وعالج فقر الدم الذي يهدّد حياة األطفال الذين يعانون من
غري كافية الستبدال الدم الضائع أثناء الوالدة (من ّ
املالريا أو من سوء التغذية .وهناك ،يف كل مكان ،حاجة إىل الدم ومنتجات الدم للقيام بعمليات الجراحة الروتينية والطارئة ،مبا يف ذلك
العالج املنقذ لألرواح الذي ُيقدم إىل أعداد متزايدة من املصابني يف حوادث املرور ،ولعالج اضطرابات الدم الخلقية.
ومن املالحظ ،عىل الصعيد العامليّ ،أن أكرث من  70بلداً  1تتسم مبعدالت فيام يخص التربع بالدم ّ
تقل عن املعدالت التي يجب ،عموماً،
بلوغها لتلبية االحتياجات الوطنية األساسية الخاصة بالدم ،أي  1%من السكان؛ وتزيد نسبة تلك املتطلبات يف البلدان التي متتلك ُنظ ًام
متطورة للرعاية الصحية .وحتى البلدان التي ترتفع فيها معدالت التربع تواجه ،يف غالب األحيان ،مشاكل يف الحفاظ عىل مخزونات الدم
الكافية لتلبية االحتياجات الخاصة بطائفة من اإلجراءات الطبية والجراحية املتزايدة التعقيد .وعليه ّ
فإن امتالك قاعدة ثابتة من األشخاص
الذين يتربعون بدمائهم عن طواعية وبدون مقابل وبانتظام هو األساس الالزم لضامن إمدادات دم مأمونة وكافية .كام تشري الب ّينات إىل
ّأن خطر نقل العداوى التي تتهدّد حياة الناس ،من قبيل فريوس األيدز وفريويس التهاب الكبد  Bوّ ،C
يقل لدى املتربعني الطوعيني مقارنة
باملتربعني من أفراد األرسة أو املتربعني البدالء ،وخصوصاً باملتربعني الذين يتلقون أجراً لقاء تربعاتهم.
العمل سوية من أجل االحتفال باليوم العاملي للمتربعني بالدم
ّإن مشاركتكم ودعمكم من األمور التي ستساعد عىل ضامن أثر واسع لليوم العاملي للمتربعني بالدم  ،2011وزيادة االعرتاف يف كل أنحاء
وأن الخدمات التي توفر الدم املأمون ومنتجات الدم املأمونة تش ّكل عنرصاً
بأن التربع بالدم من أعامل التضامن املنقذة لألرواح ّ
العامل ّ
أساسياً لكل نظام من ُنظم الرعاية الصحية.
ومن األمور التي ستلقى ترحيباً حامس الرشكاء املهتمني ومشاركتهم عىل جميع املستويات لضامن النجاح يف االحتفال باليوم العاملي للمتربعني
بالدم .وتواصل املنظامت الدولية ،مبن فيها منظمة الصحة العاملية ،واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل واألحمر ،واالتحاد الدويل
ملنظامت املتربعني بالدم ،والجمعية الدولية لنقل الدم وغريها من املنظامت ،التعاون بشكل وثيق من أجل توفري ما يلزم من إرشادات ودعم
إىل أعضائها يف هذا املسعى .ونتط ّلع إىل توسيع هذه الشبكة يف عام  2011واألعوام القادمة .وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن الطريقة
التي ميكن ملنظمتكم املشاركة بها ،الرجاء االتصال بنا عىل الربيد اإللكرتوين التايل.worldblooddonorday@who.int :
ونتمنى أن يلقى احتفالكم كل النجاح وأن تسوده البهجة والسعادة.
 1كلها من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.

مأمونية نقل الدم
إدارة التكنولوجيات الصحية األساسية
منظمة الصحة العاملية
Avenue Appia 20
Geneva 27, Switzerland 1211
رقم الفاكس4836 791 22 +41 :
الربيد اإللكرتوينworldblooddonorday@who.int :
املوقع اإللكرتوينwww.who.int/bloodsafety :

