
        
  قطاع الشؤون االجتماعية

  إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية

  

  

  

  

  

  

   عشرالرابع االجتماع تقرير

   الدم للهيئة العربية خلدمات نقل

  

  

  

  

  
  2015 إبريل 28: مقر األمانة العامة بالقاهرة

  



 1 

  محضر االجتماع الرابع عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم 

  2015 إبريل 28: الذي عقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة

  

ت نقل تنفيذا للتوصية الصادرة عن االجتماع الثالث عشر للهيئة العربية لخدما -
فبراير / الدم الذي عقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة

، وبدعوة من األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والهيئة 2014
العربية لخدمات نقل الدم، عقد االجتماع الرابع عشر للهيئة العربية لخدمات 

ل العربية بالقاهرة، يوم الثالثاء نقل الدم في مقر األمانة العامة لجامعة الدو
المملكة األردنية : ، بحضور ممثلي الدول اآلتية2015 إبريل 28الموافق 

الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، المملكة 
العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، 

المملكة المغربية، ولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، ددولة الكويت، 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والسادة مستشاري الهيئة العربية لخدمات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، جمهورية : نقل الدم، ولم تشارك الدول اآلتية
القمر جمهورية جمهورية العراق، جيبوتي، جمهورية الصومال الديمقراطية، 

 .المتحدة، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية
عادل عدوي وزير الصحة بجمهورية مصر العربية / افتتح معالي الدكتور -

أعمال االجتماع ورحب بالمشاركين من الدول العربية، وفي بداية كلمته أكد 
مية على أهمية تضافر الجهود لتحقيق إستراتيجية آمنة لنقل الدم، وأشار إلى أه

مشروع مشتقات بالزما الدم كمشروع قومي استراتيجي يحقق أمان دوائي 
للدول العربية، ودعا إلى تبني سياسة موحدة لخدمات نقل الدم في الدول 

 .العربية، وتمنى للمشاركين كل التوفيق والنجاح
ليلى نجم، مدير إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية، / ألقت المستشار أول -

انة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، كلمة رحبت فيها مسؤول األم
نبيل العربي / بالسيدات والسادة المشاركين، ونقلت إليهم تحيات معالي الدكتور
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بدر الدين عاللي األمين / األمين العام لجامعة الدول العربية، وتحيات السفير
اع التوفيق العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، وتمنياته لالجتم

والنجاح، وأكدت على ما يوليه مجلس وزراء الصحة العرب لخدمات نقل الدم 
من اهتمام باعتبارها أحد القضايا الهامة التي تمس صحة  المواطن العربي، 
وتعد أمراً حيويا في الوقاية من األمراض، كما تقدمت بالشكر إلى سعادة 

خدمات نقل الدم على جهودها عفاف أحمد، رئيس الهيئة العربية ل/ الدكتورة
المخلصة في النهوض بخدمات نقل الدم في الوطن العربي منذ أن تولت رئاسة 

، كما وجهت الشكر إلى المملكة العربية السعودية على 2014الهيئة عام 
تقديمها الموقع االلكتروني للهيئة العربية لخدمات نقل الدم إلى رئاسة الهيئة، 

عبد العزيز البشير، مستشار وزارة /  وفاة األستاذوقامت بتقديم العزاء في
الصحة لخدمات نقل الدم بدولة الكويت، عضو المجلس االستشاري العلمي 
للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، الذي انتقل إلى رحمة اهللا تعالى، حيث كان 
واحداً من مؤسسي الهيئة العربية لخدمات نقل الدم وعضوا فاعال ونشطا على 

لسنوات التي تولى خاللها منصبه، وكان أول من حصل على جائزة مر ا
العرب لخدمات نقل الدم، وختمت كلمتها بتمنياتها ألعمال االجتماع النجاح 

 .والتوفيق
عفاف أحمد، رئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، أعمال / ترأست الدكتورة  -

ة دولة قطر مقررا ألعمال عائشة المالكي ممثل/ االجتماع، وتم اختيار الدكتورة
عدنان الختاتنة ممثل المملكة األردنية الهاشمية نائبا / االجتماع، والدكتور

 .لرئيس االجتماع
عفاف أحمد في كلمتها بالسيدات والسادة المشاركين من / رحبت الدكتورة -

 .الدول العربية، وأبدت سعادتها بالحضور الكبير في هذا االجتماع
من قبل أعضاء الهيئة العربية ) مرفق(ول األعمال تم اعتماد مشروع جد -

 .لخدمات نقل الدم، بعد إدخال تعديالت عليه
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  :تقارير ونشاطات خدمات نقل الدم بالدول العربية

 تم تقديم تقارير ونشاطات عن خدمات نقل الدم من خالل ممثلي الدول األعضاء

  .المشاركة في االجتماع
  

  :مشروع مشتقات بالزما الدم

إبراهيم العمر، وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم، مستشار / دث الدكتورتح
الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، عن مشروع مشتقات بالزما الدم وما تم إنجازه خالل 

علي الشريف، مدير عام اإلدارة العامة / المرحلة السابقة، كما تحدث الدكتور
لعربية السعودية، عن أهمية المشروع بالنسبة للمختبرات وبنوك الدم في المملكة ا
  .للدول العربية وخطوات تنفيذ المشروع

  
  جائزة العرب لخدمات نقل الدم

تنفيذا للتوصية الصادرة عن االجتماع الثالث عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم في 
 من ، الخاصة باإلعالن عن جائزة العرب لخدمات نقل الدم، قامت كال2014فبراير 

األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم 
باإلعالن عن جائزة العرب لخدمات نقل الدم، حيث تلقت األمانة الفنية والهيئة 

المملكة األردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، : ترشيحات كل من
لعراق، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية ا

حيث تم خالل االجتماع التصويت من قبل أعضاء الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، 
لطيفة لخماس، مديرة المركز الجهوي لتحاقن / نتج عنه الموافقة على ترشيح الدكتورة

  .2015 الدم لعام الدم بمراكش في المملكة المغربية لنيل جائزة العرب لخدمات نقل
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  :النظام األساسي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم

بعد اإلطالع على مشروع النظام األساسي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، تم اقتراح 
إعادة دراسة مشروع النظام األساسي للهيئة في ضوء مداخالت ومالحظات الدول 

  .األعضاء
  

  :تحت بند ما يستجد من أعمال

كريمة ليندة ولد قابلية، ممثلة الجمهورية الجزائرية بمقترح / دمت الدكتورةتق -
حول االحتفال باليوم العربي للتبرع بالدم، وأن يحدد له تاريخ الثاني عشر من 
مارس من كل عام، تاريخ تأسيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وقد رحب 

 .مقترحأعضاء الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بهذا ال
ريم الرضوان ممثلة دولة الكويت، عرضا حول المنتدى / قدمت الدكتورة -

، وأنشطته ومشاركة عدد من الدول العربية في ATMFالعربي لنقل الدم 
إجراء دراسات حول استقصاء التفاعالت للتبرع بالدم، وما يعمل عليه المنتدى 

عضاء غير اآلن في إنشاء موقع الكتروني خاص به، وقد دعت الدول األ
 لتحقيق المشاركة الواسعة، ATMFالمشاركة في المنتدى العربي لنقل الدم 

وأضافت أن المنتدى سوف يسجل باسم الجمعية العربية لنقل الدم 
ARABIAN SOCIETY في إحدى الدول األوربية وستكون المشاركة فيه 

مفتوحة وعلى أساس علمي، كما اقترحت دراسة أن يكون هناك بندا على 
 .جدول أعمال الهيئة خاص بالمنتدى

  

  :التوصيات

التأكيد على مشاركة الدول العربية في مشروع مشتقات بالزما الدم الذي تبنته  -1
المملكة العربية السعودية، وأن يقوم المشروع بتزويد الدول العربية بالمتطلبات 
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اريخ من تالالزم توافرها في مراكز خدمات نقل الدم لديها، خالل ثالثة أشهر 
تمهيدا لتأهيلها على أن تقوم الدول العربية بالرد بما يتوافر لديها هذا االجتماع 

توزيع من إحصائيات ومعلومات عن مراكز نقل الدم خالل شهرين من 
 .المشروعإدارة  يعد من قبل  الذيلنموذجا
تكليف مستشاري الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بمراجعة النظام األساسي  -2

 والئحة جائزة العرب لخدمات نقل الدم، في ضوء مالحظات ومرئيات للهيئة،
الدول األعضاء، وإدخال التعديالت الالزمة عليها، ورفعها لرئاسة الهيئة 

، تمهيدا لعرضها على  من تاريخهالعربية لخدمات نقل الدم خالل ثالثة أشهر
 .مجلس وزراء الصحة العرب

خماس، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الموافقة على ترشيح الدكتورة لطيفة ل -3
الدم بمراكش في المملكة المغربية لنيل جائزة العرب لخدمات نقل الدم لعام 

2015. 
مخاطبة الدول األعضاء من قبل رئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم حول  -4

، 2017إمكانية استضافة المؤتمر العربي القادم لخدمات نقل الدم لديهم عام 
رض الموضوع على االجتماع القادم للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، تمهيدا لع

  .الختيار الدولة المستضيفة
 مارس من 12إقامة يوم عربي للتبرع الطوعي بالدم واقتراح أن يكون بتاريخ  -5

  .كل عام تاريخ تأسيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم
بذلها المنتدى العربي لنقل بارك أعضاء الهيئة العربية الجهود العلمية التي ي -6

 ويوصون بتعميم التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى لجميع ATMFالدم 
مراكز نقل الدم بالدول العربية من خالل الهيئة العربية لخدمات نقل الدم 

 .لالستفادة منها
  


