
    
  ٦٩/٣٢ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢٢  من جدول األعمال المؤقت ١-١٥البند 
  A69/32    

  
  
  لقطاع الصحة االستراتيجيات العالمية ةمسود  
  
  

  ٢٠٢١- ٢٠١٦، التهاب الكبد الفيروسي
  
  األمانةتقرير من   
  
  
علـــى  ٢٠١٦اطلـــع المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  -١

الســابقة مــن هــذا التقريــر الــذي تضــمن ملحقــًا بملخــص لمســودة االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن  النســخة
وعلـــى الـــرابط اإللكترونـــي علـــى الشـــبكة العالميـــة للمعلومـــات الـــذي يتـــيح  ٢٠٢١-٢٠١٦التهـــاب الكبـــد الفيروســـي 

وأوصـــى المجلـــس التنفيـــذي جمعيـــة  ١.للمنظمـــةالنســـخة الكاملـــة مـــن مســـودة االســـتراتيجية بجميـــع اللغـــات الرســـمية 
الصــحة العالميــة التاســعة والســتين بــالنظر فــي مســودة االســتراتيجية، وأن تتــولى األمانــة إعــداد مشــروع قــرار إلمكــان 

الُمَنقَّحـة مـن  النسـخةوتعكس مسودة  الموجودة في الملحق. ٢الكاملة من االستراتيجية النسخةوقد تم تحديث  ،اقراره
تفصــيالت إضــافية  النســخة. كمــا تضــمنت هــذه ٢٠٢٠ات فــي الرؤيــة اإلجماليــة والغايــات لعــام االســتراتيجية تغييــر 

تصف: المجموعات السكانية األكثر تضـررًا والمجموعـات السـكانية األكثـر تعرضـًا للمخـاطر؛ صـياغة االسـتجابات 
سـي بمـا فـي ذلـك الغـذاء حسب السياق القطري؛ تسليط الضـوء علـى أهميـة الوقايـة الشـاملة مـن التهـاب الكبـد الفيرو 

والميــاه المــأمونين؛ تقلــيص األضــرار التــي تتهــدد األشــخاص الــذين يتعــاطون المخــدرات حقنــًا؛ التــدخالت المرتبطــة 
األحكـــام التـــي تـــرد فـــي االتفـــاق بشـــأن بتعـــاطي الكحـــول؛ الوقايـــة والتـــدبير العالجـــي للعـــدوى المصـــاحبة؛ اســـتخدام 

؛ كيــة الفكريــة وتتعلــق بأوجــه المرونــة الالزمــة لحمايــة الصــحة العموميــةالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق المل
 غ.وترتيبات اإلبال Cالبحوث التي تستهدف اللقاح المضاد اللتهاب الكبد 

 
بشــأن  ١٨-٦٣ج ص ع ، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون القــرار٢٠١٠فــي أيــار/ مــايو و  -٢

التهاب الكبد الفيروسي، الذي تضمن جملة من األمـور مـن بينهـا حـث الـدول األعضـاء علـى دعـم أو تمكـين اتبـاع 
نهــج متكامــل وعــالي المــردود للوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي ومكافحتــه وتــدبيره العالجــي. وتيســيرًا لتنفيــذ هــذا 

، أصـدرت األمانـة إطـارًا ٢٠١٢حة التهاب الكبد الفيروسي. وفـي عـام القرار، أنشأت األمانة البرنامج العالمي لمكاف
استرشـد بـه برنـامج مكافحـة التهـاب  ٣للعمل العالمي بشأن الوقاية مـن العـدوى بالتهـاب الكبـد الفيروسـي ومكافحتهـا،

 .الكبد منذ ذلك الحين
                                                           

  .١٣٨/٣٠م تالوثيقة    ١
سـواء تلـك التـي قـدمت أثنـاء المناقشـات  -وتشمل مسودة االستراتيجية المنقحة (انظر الملحق) تعليقات الدول األعضـاء    ٢

في الدورة الثامنة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيـذي أو تلـك الموجـودة فـي المـدخالت اإلضـافية، انظـر المحاضـر المـوجزة 
) (باإلنكليزيـة)٢/ سـجالت/١٣٨/٢٠١٦م توالثالثين بعد المائة، الجلسـة التاسـعة (الوثيقـة للمجلس التنفيذي في دورته الثامنة 

-٤ ،٣-٣-٤ ،٥-٢-٤ ،٤ ،٤-٣ ،٣-٣ ،٣-١ مســودة االســتراتيجية المنقحــة:ب الفــروع الخاصــة وعلــى وجــه التحديــد، تشــمل 
٢-٥ ،١-٥.  
  ي:التال الرابط على متاح العالمي، للعمل إطار: ومكافحتها الفيروسي الكبد بالتهاب العدوى من الوقاية   ٣

http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/Framework/en  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢(تم االطالع في.(  
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عتمدت جمعية الصـحة العالميـة وٕاقرارًا بضرورة تكثيف االستجابة العالمية اللتهاب الكبد وتوسيع نطاقها، ا -٣
المــدير العــام، بــين جملــة مــن  ٦-٦٧ج ص ع ، وطلــب القــرار٢٠١٤الســابعة والســتون قــرار متابعــة فــي أيــار/ مــايو 

أمور، بتقديم الدعم التقني الالزم لتمكـين الـدول األعضـاء مـن إعـداد اسـتراتيجيات وطنيـة قويـة ذات أهـداف موقوتـة 
 .سي وتشخيصه وعالجهللوقاية من التهاب الكبد الفيرو 

 
بـدأت األمانـة العمـل علـى وضـع اسـتراتيجية  ٦-٦٧ج ص ع، واسـتجابة للقـرار ٢٠١٤وفي أيلول/ سـبتمبر  -٤

، كمــا صــيغت اســتراتيجيتان عالميتــان ٢٠٢١-٢٠١٦عالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن التهــاب الكبــد الفيروســي للفتــرة 
وبشـــأن األمـــراض  ١فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريأخريـــان لقطـــاع الصـــحة تشـــمالن الفتـــرة الزمنيـــة نفســـها، بشـــأن 

وقــد ُوِضــَعت مســودات االســتراتيجيات الــثالث معــًا باســتخدام إطــار واحــد وعمليــة تشــاور  ٢المعديــة المنقولــة جنســيًا.
ــقة. وتــم تقــديم مشــروع القــرار الــذي اعتمــد االســتراتيجيات العالميــة الــثالث لقطــاع الصــحة إلــى جمعيــة الصــحة  ُمَنسَّ

 ٣للنظر فيه.
 
ــــــول/ ســــــبتمبر  -٥ ة التنميــــــة المســــــتدامة ، اعتمــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة خطــــــ٢٠١٥وفــــــي أيل

أهميــة خاصــة  ٣-٣التــي تــنص علــى ســبعة عشــر هــدفًا وعلــى غايــات مرافقــة لهــا، وتكتســب الغايــة  ٢٠٣٠،٤ لعــام
وضـع نهايـة ألوبئـة األيـدز "والـذي يـنص علـى  ٢٠٣٠بالنسبة إلعداد مسودة االستراتيجية بشـأن التهـاب الكبـد لعـام 

مكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة و 
 ."٢٠٣٠المعدية األخرى بحلول عام 

 
الذي يطلب مـن المـدير  ٦-٦٧ج ص عوتستجيب مسودة االستراتيجية بشأن التهاب الكبد الفيروسي للقرار  -٦

واالستراتيجيات الالزمة للقضـاء  C كبدوالتهاب ال B العام، بين جملة أمور، بحث جدوى التخلص من التهاب الكبد
المشــار  ٣-٣عليهمــا بهــدف تحديــد غايــات عالميــة محتملــة، كمــا أن مســودة االســتراتيجية تتماشــى أيضــًا مــع الغايــة 

إليها أعاله. ويتمثل أحد أهداف مسودة االستراتيجية في التخلص من التهاب الكبد الفيروسـي كخطـر يهـدد الصـحة 
ة. وقــــد أدرجــــت األمانــــة مســــودة ، والمســــاهمة فــــي تحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــامل٢٠٣٠العموميــــة بحلــــول عــــام 

 االستراتيجية بشأن التهاب الكبد الفيروسي في ملحق هذا التقرير.
 
وتوفر مسودة االستراتيجية إطـارًا للعمـل المتسـق الـذي تضـطلع بـه األمانـة والـدول األعضـاء علـى الصـعيد  -٧

تسـتند إلـى الممارسـات الجيـدة القائمـة والبينـات المتاحـة الدالـة علـى فعاليـة النهـوج  العالمي واإلقليمي والقطري. وهي
 والتدخالت المتعلقة بالتهاب الكبد في قطاع الصحة.

 
التــــي أســــفرت عــــن مســــودة االســــتراتيجية جميــــع الشــــركاء  ٥وقــــد شــــملت عمليــــة التشــــاور الواســــعة النطــــاق -٨

ات داخـل منظومـة األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الوكـاالت المتعـددة الرئيسيين، بما في ذلـك الـدول األعضـاء، والمنظمـ

                                                           
  .١٣٨/٢٩م تانظر الوثيقة    ١
  .١٣٨/٣١م تانظر الوثيقة    ٢
 .٦٩/٣١انظر الوثيقة ج   ٣

ــا تحويــل ٧٠/١ المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة قــرار   ٤ انظــر الــرابط التــالي:  ٢٠٣٠ لعــام المســتدامة التنميــة خطــة: عالمن
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  آذار/  ٣٠(تـــــــــــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــــــــــالع فـــــــــــــــــــــــــي

  ).٢٠١٦ مارس
  ي:التال الرابط على االستراتيجيات بمسودات الخاصة والوثائق التشاور عملية عن المعلومات على االطالع يمكن   ٥
 http://www.who.int/hiv/pub/hep-strategy-background/en/  ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٢(تم االطالع في.(  
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األطــــراف، والجهــــات المانحــــة والوكــــاالت والمبــــادرات اإلنمائيــــة، والمجتمــــع المــــدني، والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة، 
والمؤسســات والشــبكات العلميــة والتقنيــة، والقطــاع الخــاص. وقــد أجريــت مشــاورات عديــدة بــين أصــحاب المصــلحة، 

دولــة عضــو فــي المشــاورات التــي أجريــت فــي جميــع أقــاليم المنظمــة فــي الفتــرة مــن نيســان/  ١٠٠أكثــر مــن وشــارك 
. ومــن أجــل تكميــل هــذه المشــاورات وضــمان أكبــر قــدر مــن المشــاركة، استضــافت ٢٠١٥أبريــل إلــى تمــوز/ يوليــو 

 ٢٠١٥ريـل إلـى حزيـران/ يونيـو األمانة مشاورة عامة على شبكة اإلنترنت لمدة ستة أسابيع في الفترة من نيسـان/ أب
وقـــد عقـــدت جلســـة إعالميـــة تقنيـــة رســـمية بشـــأن مســـودات االســـتراتيجيات الـــثالث (بشـــأن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي، 
وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، واألمــــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا) خــــالل جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنــــة 

 ١والستين.
 
إعــداد مســودة االســتراتيجية بشــأن التهــاب الكبــد الفيروســي جــاء فــي عمليــة شــملت وكمــا أشــرنا ســابقًا فــإن  -٩

وقـد وفـر إطـار التغطيـة الصـحية الشـاملة هـيكًال  ٢مسودتين أخريين لقطـاع الصـحة تسـتهدفان الفتـرة الزمنيـة نفسـها.
دم المســاهمون لالســتراتيجيات الــثالث، وأنشــئ فريــق عامــل مشــترك بــين الــدوائر مــن أجــل تيســير هــذه العمليــة. وقــ

العاملون في المجاالت التي تتصل بصالت مهمة باألنشـطة المتعلقـة بالتهـاب الكبـد، مسـاهمات كبيـرة علـى صـعيد 
مســتويات المنظمــة الثالثــة. وتعــززت العمليــة بفضــل مســاهمات الفريــق المرجعــي للمجتمــع المــدني المعنــي بالتهــاب 

للمنظمـة  اهمات اللجنـة االستشـارية العلميـة والتقنيـة التابعـةالكبـد الفيروسـي الـذي دعـت المنظمـة إلـى تشـكيله، ومسـ
 ٣والمعنية بالتهاب الكبد الفيروسي.

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة إلـــى اعتمـــاد مســـّودة االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن التهـــاب الكبـــد   -١٠
  .٢٠٢١-٢٠١٦الفيروسي، 

  
  
  

                                                           
  ي:التال الرابط على التقنية الجلسة تقرير على االطالع يمكن   ١

http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/ghss_wha_2015_story/en/  ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٢(تم االطالع في.(  
 البشـــري المنـــاعي العـــوز بفيـــروس معنيتـــان ٢٠٢١-٢٠١٦للفتـــرة  الصـــحة لقطـــاع األخريـــان العالميتـــان االســـتراتيجيتان   ٢

ــوثيقتين، ملحقــي متوفرتــان فــي االســتراتيجيتين جنســيًا، وٕان مســودتي المنقولــة المعديــة وبــاألمراض  ٦٩/٣١ج انظــر الوثيقــة ال
  جنسيًا. المنقولة المعدية األمراض بشأن ٦٩/٣٣ج والوثيقة البشري المناعي العوز فيروس بشأن
الفريـق  يقـدم حـين فـي الكبـد، التهـاب بشـأن للمنظمـة العـالمي البرنامج إلى المشورة المدني للمجتمع المرجعي الفريق يقدم   ٣

  العام. المدير إلى المشورة للمنظمة التابع والتقني االستراتيجي االستشاري
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  الملحق
    

  االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي،  :مسّودة
 ، األولى من نوعها٢٠٢١-٢٠١٦

  
 
مرض ال يقّل شأنًا  يشكل التهاب الكبد الفيروسي أحد التحديات الدولية التي تواجه الصحة العمومية، وهو  -١

وعلـى الـرغم  ألمراض السارية الرئيسية األخرى، بما في ذلك فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل والمالريـا.عن ا
اهـل إلـى فقـد قوبـل بالتجمن العبء الكبير الذي يشكله التهاب الكبد على المجتمعات في شتى المناطق في العالم، 

لكنه لن يظل متواريًا بعد اليوم مع اعتمـاد القـرار المعنـي  ة حتى وقت قريب.حد كبير بوصفه أولوية صحية وٕانمائي
وللغاية الثالثة من أهداف الخطة أهمية خاصة في هذا الشأن، حيث تدعو  ٢٠٣٠.١بخطة التنمية المستدامة لعام 

 ٢إلى القيام بعمل محدد لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
 
ول اســتراتيجية عالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن التهــاب الكبــد الفيروســي، فــي تســهم هــذه االســتراتيجية، وهــي أ  -٢

وهي تغطي السنوات الست األولى من برنامج العمل الصحي لما بعـد  .٢٠٣٠تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
 العــدوى"اإلطـار العـالمي لمنظمــة الصـحة العالميـة بشـأن الوقايـة مـن )، وتسـتند إلـى ٢٠٢١–٢٠١٦( -٢٠١٥عـام 

 ٢٠١٠ة الصـــحة العالميـــة فـــي عـــامي وٕالـــى القـــرارين الصـــادرين عـــن جمعيـــ ٣"ومكافحتهـــاالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي ب
بشأن التهاب الكبد الفيروسـي. وقـد تناولـت االسـتراتيجية جميـع فيروسـات التهـاب الكبـد الخمسـة (التهـاب  ٢٠١٤٤و

؛ نظـرًا للعـبء Cو Bب الكبـد الفيروسـي )، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى التهـاEو Dو Cو Bو Aالكبد الفيروسي 
 النسبي الذي يشكالنه على الصحة العمومية.

 
بهـدف  التهـاب الكبـد الفيروسـي لمقاومـةتصف هذه االستراتيجية إسهام قطاع الصحة في الجهود المبذولـة   -٣

التـآزر بـين التهـاب وهـي تعـزز  ق بالصـحة العموميـة،دباعتبـاره أحـد التهديـدات التـي تحـ الوصول إلى القضاء عليـه
الكبــد الفيروســي والمســائل الصــحية األخــرى، وتــوائم بــين االســتجابة اللتهــاب الكبــد الفيروســي وبــين االســتراتيجيات 

كمـا أنهـا تحـدد وضـع االسـتجابة اللتهـاب الكبـد الفيروسـي  والخطط واألهـداف الصـحية واإلنمائيـة العالميـة األخـرى.
تــــي تمثــــل غايــــة صــــحية جامعــــة مــــن غايــــات خطــــة التنميــــة المســــتدامة فــــي ســــياق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، ال

 :فيهاح االستراتيجية طريق المضي قدمًا، و وضِّ وت .٢٠٣٠ لعام
  رؤيــة لعــالم يوَقــف فيــه انتقــال التهــاب الكبــد الفيروســي ويتمتــع فيــه جميــع األشــخاص المتعايشــين مــع

 يسوري التكلفة وفعالين؛التهاب الكبد الفيروسي بالحصول على رعاية وعالج مأمونين وم
  ق دالتهــاب الكبــد الفيروســي باعتبــاره أحــد التهديــدات الرئيســية التــي تحــالــتخلص مــن هــدف يتمثــل فــي

 ؛٢٠٣٠بالصحة العمومية بحلول عام 
                                                           

: انظـــر ،٢٠٣٠ لعـــام المســـتدامة التنميـــة خطـــة: عالمنـــاتحويـــل  - A/RES/70/1دة المتحـــ لألمـــم العامـــة الجمعيـــة قـــرار   ١
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E )٢٠١٦  أبريل نيسان/ ٢ في االطالع تم.(  

 ومكافحـة المهملـة المدارية واألمراض والمالريا والسل يدزألا ألوبئة نهاية وضع" :٣-٣ الغاية المستدامة، التنمية أهداف   ٢
  ".٢٠٣٠ عام بحلول السارية واألمراض بالمياه المنقولة األخرى واألمراض الوبائي الكبدي االلتهاب

 انظــــــــــــــــر العــــــــــــــــالمي، العمــــــــــــــــل إطــــــــــــــــار :ومكافحتهــــــــــــــــا الفيروســــــــــــــــي الكبــــــــــــــــد التهــــــــــــــــاب عــــــــــــــــدوى مــــــــــــــــن الوقايــــــــــــــــة   ٣
http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/Framework/en/ )٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٣ في االطالع تم.(  

  .٢٠١٤ عام في ٦-٦٧ج ص ع قرارالو  ،٢٠١٠ عام في ١٨-٦٣ج ص ع قرارال العالمية الصحة جمعية تاعتمد   ٤
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  غايــــات تســــعى إلــــى خفــــض معــــدالت حــــدوث عــــدوى التهــــاب الكبــــد المــــزمن مــــن المســــتوى الحــــالي  
، وٕالـــى ٢٠٣٠مليـــون حالـــة عـــدوى بحلـــول عـــام  ٠,٩ماليـــين حالـــة عـــدوى مزمنـــة إلـــى  ١٠-٦البـــالغ 
مليــون  ٠,٥مليــون إلــى أقــل مــن  ١,٤الوفيــات الســنوية بســبب التهــاب الكبــد المــزمن مــن  عــددخفــض 

ـــد،  .٢٠٣٠بحلـــول عـــام  وســـيتطلب تحقيـــق هـــذه الغايـــات تغييـــرًا جـــذريًا فـــي االســـتجابة اللتهـــاب الكب
الصــحة  ضــمن اســتجاباتأولويــة أعلــى مســتوى وســيعني رفــع مســتوى التعامــل مــع التهــاب الكبــد إلــى 

 العمومية.
  
يجــب أن تغتــنم هــذه االســتراتيجية الفــرص الجديــدة، بمــا فيهــا تزايــد الــوعي العــام، والتقــدم فــي أدويــة عــالج   -٤

وتحــدد  التهــاب الكبــد وتشخيصــه والتكنولوجيــات األخــرى، وااللتــزام المتزايــد بتحقيــق اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة.
مجموعــة مــن اإلجــراءات ذات األولويــة لكــي تتخــذها البلــدان، وتقابلهــا بمجموعــة مــن اإلجــراءات ذات  االســتراتيجية

  للبلدان. األولوية لكي تتخذها منظمة الصحة العالمية دعماً 
 
هات استراتيجية، وهي:  -٥  وُتصنف اإلجراءات ذات األولوية ضمن خمسة َتَوجُّ
 

ه االستراتيجي  تطوير نظام قوي للمعلومات االستراتيجية لفهم : ةز كَّ التخاذ إجراءات ُمرَ توفير المعلومات  - ١الَتَوجُّ
  وتركيز االستجابة؛الفيروسي التهاب الكبد وباء 

 
ـــه االســـتراتيجي  عاليـــة األثـــر فـــي التحديـــد التـــدخالت الضـــرورية األثـــر: يـــة إلـــى إحـــداث مالراالتـــدخالت  – ٢الَتَوجُّ

   التهاب الكبد التي ينبغي إدراجها في حزم الفوائد الصحية؛ خدماتالكاملة لسلسلة ال
 

ــه االســتراتيجي  ــ – ٣الَتَوجُّ تعزيــز الــنظم الصــحية والمجتمعيــة لتقــديم خــدمات ن اإلنصــاف: لضــماالخــدمات ر يوفت
  األثر؛قدر من عالية الجودة لتحقيق التغطية المنصفة وأكبر 

 
ــه االســتراتيجي  ــل  - ٤الَتَوجُّ كفــاءة اقتــراح اســتراتيجيات لخفــض التكــاليف وتحســين الاالســتدامة: غــراض ألالتموي

  ؛المالية إلى أدنى حدصعوبات ض من يحتاجون إلى الخدمات للوالتقليل من مخاطر تعرُّ 
 

ه االستراتيجي   ته لدفع عجلة التقدم.يارعتشجيع االبتكار و : خدماتالوتيرة االبتكار من أجل تسريع  - ٥الَتَوجُّ
  

   لالستراتيجية اإلطار العام
 
 نات رئيسية، وهي:تشتمل االستراتيجية على خمسة مكوِّ   -٦

الوضع الراهن ألوبئة هذا المكوِّن يستعرض  - التهاب الكبد الفيروسيتخلص من ال السبيل إلى  )١(
رات ااالســتجابة لهــا، ويحــدد الفــرص والتحــديات مســتقبًال، ويو التهــاب الكبــد الفيروســي  ــح ُمَبــرِّ  الســتثماروضِّ

 ؛يروسيالكافي في أنشطة استجابة القطاع الصحي اللتهاب الكبد الف

األطـــر التنظيميـــة الثالثـــة لالســـتراتيجية (التغطيـــة هـــذا المكـــوِّن يصـــف  - صـــياغة االســـتراتيجية  )٢(
 ؛خدمات التهاب الكبد، ونهج الصحة العمومية)الكاملة لسلسلة الالصحية الشاملة، و 

مجموعـة مـن الغايـات المتعلقـة هذا المكوِّن يقدم  - والغايات والمبادئ التوجيهية الرؤية والهدف  )٣(
 لدفع عجلة االستجابة؛ ٢٠٣٠و ٢٠٢٠باألثر وتغطية الخدمة لعامي 
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هـــات االســـتراتيجية واإلجـــراءات ذات األولويـــة  )٤( ـــاإلجراءات التـــي هـــذا المكـــوِّن يوصـــي  - الَتَوجُّ ب
هات االستراتيجية الخمسةعالمية ضمن كل واحد من استتخذها البلدان ومنظمة الصحة ال  ؛لَتَوجُّ

ـــيم   )٥( ـــادة والشـــراكات والمســـاءلة والرصـــد والتقي ـــذ االســـتراتيجية: القي  هـــذا المكـــوِّن يشـــرح -تنفي
العناصــر الرئيســية فــي تنفيــذ االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك الشــراكات االســتراتيجية والرصــد والتقيــيم وتقــدير 

 .التكاليف
 

وال يجــوز تلخيصــها أو  .٢٠١٦مـايو  الصــحة العالميــة فــي أيــار/جمعيــة راجعهـا تتــزال مســودة ريثمــا الوثيقــة الهـذه 
االقتباس منها أو االستشهاد بها أو إعادة إنتاجها أو بثها أو توزيعها أو ترجمتها أو تعديلها، كليًا أو جزئيًا، في أي 

  مية.صورة أو بأي وسيلة، دون إذن من منظمة الصحة العال
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 ٢٠٢١-٢٠١٦إطار االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي في الفترة  :١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرعايــةالوقايــة و  وتتــاح فيــه خــدمات التهــاب الكبــد الفيروســي توقــف فيــه ســريانعــالم  :الرويــة
والفعالة أمام جميع األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبدوالعالج المأمونة والميسورة التكلفة 

 .الفيروسي

.٢٠٣٠ عام من التهاب الكبد الفيروسي كخطر كبير يهدد الصحة العمومية بحلول التخلص :الهدف

ـــات عـــام  ـــالغ العـــدوى حـــاالت خفـــض: ٢٠٣٠غاي ـــين مـــا عـــددها الب ـــة ماليـــين ١٠و ٦ ب ـــى حال أقـــل إل
مليـــون وفـــاة إلـــى أقـــل مـــن ١,٤خفـــض الوفيـــات البــالغ عـــددها ؛ و ٢٠٣٠مليـــون حالـــة بحلـــول عـــام  مــن
 .٢٠٣٠وفاة بحلول عام  ٥٠٠ ٠٠٠

 : التغطية الصحية الشاملة، وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية.ُأطر العمل

 تنفيذ االستراتيجية:
 القيادة والشراكة والمساءلة والرصد والتقييم

عمل الشركاء القطريين العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية 
 عمل الشركاء الدوليين والُقطرية

ييم
التق
د و
رص
ال

 

 التوجه 
  ١االستراتيجي 

المعلومات توفير 
 إجراءات التخاذ

 مركزة
 "من" و"أين"

 

 التوجه 
  ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
وتيرة تسريع 

 الخدمات

 المستقبل
 
 

 التوجه 
 ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
إلى إحداث األثر

 "ماذا"
 

 التوجه 
 ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
اإلنصاف لضمان
 "كيف"

 

 التوجه 
 ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
 االستدامة
 التمويل

 

 األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة
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  التهاب الكبد الفيروسيالسبيل إلى التخلص من   -١
د يـتنبع الحاجة إلى استراتيجية عالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن التهـاب الكبـد الفيروسـي مـن حجـم تفشـي وتعق  -٧

الفرص بـو  ،وباء التهاب الكبد، باإلضافة إلى اإلقرار المتنامي بالعبء الضخم الذي يفرضه علـى الصـحة العموميـة
وحتى يومنا هذا، لم يغتنم هذه الفـرص إال عـدد قليـل مـن البلـدان، كمـا غلـب التفتـت  الهائلة التخاذ إجراءات حياله.

وقد حان الوقت لحشد استجابة متسقة للصحة العمومية تعطي أولويـة للتـدخالت  ءات المتخذةوالقصور على اإلجرا
ة واإلنصــاف، وتحقــق شــمول البــرامج لتحقيــق أثــر مســتدام علــى الفعالــة، وتشــجع نهــوج تقــديم خــدمات تضــمن الجــود

 بوضوح مسؤولية أصحاب المصلحة ومساءلتهم. رسِّخمستوى السكان، وت
 
 عبء كبير على الصحة العمومية  ١-١
 
ففــي  يلحــق وبــاء التهــاب الكبــد الفيروســي خســائر فادحــة بــاألرواح والمجتمعــات المحليــة والــنظم الصــحية.  -٨

وهـو مسـؤول عمـا يقـدر بنحـو  التهاب الكبد الفيروسي سابع أهم سبب للوفاة على مسـتوى العـالم.، كان ٢٠١٣ عام
مليون وفاة سنويًا بسبب اإلصابة بالعـدوى الحـادة وسـرطان الكبـد وتليـف الكبـد المـرتبطين بالتهـاب الكبـد، وهـو  ١,٤

مـن هـذه  ٪٤٧ويعـزى نحـو  ).٢عـبء فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل (انظـر الشـكل رنتـه باكـن مقميعـبء 
، وتعـــزى النســـبة الباقيـــة إلـــى فيـــروس Cإلـــى فيـــروس التهـــاب الكبـــد  ٪٤٨، وBالوفيـــات إلـــى فيـــروس التهـــاب الكبـــد 

متزايــــدًا للوفــــاة بــــين  كمــــا يمثــــل التهــــاب الكبــــد الفيروســــي أيضــــًا ســــبباً  .Eوفيــــروس التهــــاب الكبــــد  Aالتهــــاب الكبــــد 
مليــون شــخص مــن بــين المصــابين  ٢,٩وهنــاك نحــو . األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري

مليـون شـخص مصـابون  ٢,٦، وCبفيروس العوز المناعي البشري مصابون في الوقت ذاته بفيروس التهاب الكبـد 
 ١.Bبفيروس التهاب الكبد 

  
لوفيــات نتيجــة التهــاب الكبــد الفيروســي وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والمالريــا العــدد التقــديري ل :٢الشــكل 

 ٢٠١٥-٢٠٠٠ الفترة والسل في العالم،
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز:  العالمية/المصدر: عبء المرض العالمي وتقديرات منظمة الصحة 
http://ihmeuw.org/3pms http://ihmeuw.org/3pmt ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢(تم االطالع في.( 

                                                           
 األيدز.برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  المرض العالمي وتقديرات منظمة الصحة العالمية/عبء    ١

ن)
اليي

الم
 (ب
ات
وفي
ال

 

  فيروس  التهاب الكبد
المناعي العوز 

 البشري

 السل المالريا
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  ، Bشــخص مصــاب بعــدوى مزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد  مليــون ٢٤٠وعلــى مســتوى العــالم، هنــاك نحــو   -٩
وفـــي غيـــاب اســـتجابة  .Cمليـــون شـــخص آخـــر مصـــاب بحالـــة عـــدوى مزمنـــة بفيـــروس التهـــاب الكبـــد  ١٥٠-١٣٠و

علــى مســتوياته  Bســريعة وموســعة، مــن المتوقــع أن يظــل عــدد األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس التهــاب الكبــد 
أن العـدد التراكمـي للوفيـات التـي سـتحدث كمـا الحالية المرتفعة نفسها طوال السنوات األربعين أو الخمسين المقبلة، 

أمـــا عـــدد األشـــخاص المتعايشـــين مـــع فيـــروس التهـــاب  اة.وفـــمليـــون  ٢٠يبلغ ســـ ٢٠٣٠و ٢٠١٥فيمـــا بـــين عـــامي 
ولم يعد ممكنًا إرجاء تعزيز االسـتجابة العالميـة  عالج ناجع له.فهو في ازدياد فعًال، على الرغم من وجود  C الكبد

  وتوسيع نطاقها.
 

فيمــا بينهــا، وتتســم بأنمــاط  كبيــراً  ) اختالفــاً Eو Dو Cو Bو Aتختلــف فيروســات التهــاب الكبــد الخمســة (و   -١٠
وتتطلـــب  انتقـــال مختلفـــة، وتـــؤثر فـــي مجموعـــات ســـكانية مختلفـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى اخـــتالف الحصـــائل الصـــحية.

لكـــل فيـــروس مـــن  يصـــاً مة خصِّ مَّ َصـــاالســـتجابة الفعالـــة مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات الموحـــدة، مـــع تقـــديم تـــدخالت مُ 
 ).٣الفيروسات الخمسة في الوقت ذاته (انظر الشكل 

 
  ع اإلقليمي لوفيات التهاب الكبد الفيروسيالتوزُّ  :٣الشكل 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#settings=f53a9677cb8e4ff596bc37f980aa0276322ecc39 ) تم
  )٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٢االطالع في 

  
بالدم، ويحدث معظـم االنتقـال فـي مقتبـل العمـر ومـن  ةعدوى منقولهما  Cو Bإن التهاب الكبد الفيروسي   -١١

 خــالل عمليـــات الحقــن واإلجـــراءات الطبيـــة غيــر المأمونـــة، وعلــى نحـــو أقـــل شــيوعًا مـــن خــالل االتصـــال الجنســـي.
يصـاب  آسـيا، حيـث قر شفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و  Bمعدل انتشار لفيروس التهاب الكبد  وأعلى

مـن األم إلـى الطفـل أحـد  Bويعـد انتقـال فيـروس التهـاب الكبـد  بعدوى مزمنـة. البالغين من السكان ٪١٠-٥ما بين 
كما ترتفع معدالت انتشار العدوى المزمنة  األنماط الرئيسية لالنتقال في األماكن التي ترتفع فيها معدالت االنتشار.

  النسبة المئوية للوفيات التي ُتْعَزى إلى كل فيروس  عام)شخص كل  ١٠٠ ٠٠٠معدالت الوفيات (لكل 
 ١٠أقل من 

١٤,٩-١٠ 
١٩,٩-١٥ 
٢٩,٩-٢٠ 
 وأكثر ٣٠

إن مساحة كل دائرة تتناسب مع عدد الوفيـات التـي ُتْعـَزى إلـى 
، وكـل قطـاع مـن الـدائرة يمثـل نسـبة إقلـيمالتهاب الكبد في كل 

  تلك الوفيات التي ُتْعَزى إلى أحد الفيروسات.
 Aالكبد  التهاب

   B التهاب الكبد
   C التهاب الكبد
   E التهاب الكبد

 عبء المرض العالميالمصدر: 
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وفـي الشـرق األوسـط وشـبه  أوروبـا.شـرق ووسـط مـن أيضًا في منطقة األمازون بأمريكـا الجنوبيـة واألجـزاء الجنوبيـة 
ويعتبـر التمنيـع أنجـع  من عموم السكان مصابون بعدوى مزمنة. ٪٥-٢ القارة الهندية، تشير التقديرات إلى أن قرابة

  .Bفيروس التهاب الكبد بعدوى الاستراتيجيات الوقاية من 
 
ق األشد تضررًا منه هي شرق ووسط آسيا وشمال لكن المناط في كل أنحاء العالم، Cيوجد التهاب الكبد و   -١٢

وغـــرب أفريقيـــا، حيـــث تنـــتج معظـــم حـــاالت العـــدوى عـــن عمليـــات الحقـــن الطبـــي واإلجـــراءات الطبيـــة األخـــرى غيـــر 
المرتبطـــة بحقـــن المخـــدرات فـــي جميـــع المنـــاطق، حيـــث تشـــير  Cوتحـــدث أوبئـــة فيـــروس التهـــاب الكبـــد  المأمونـــة.

كمــــا ينبغــــي أن تشــــمل  .Cممــــن يتعــــاطون المخــــدرات حقنــــًا بفيــــروس التهــــاب الكبــــد  ٪٦٧التقــــديرات إلــــى إصــــابة 
ضــمان مأمونيــة مشــتقات  Cوفيــروس التهــاب الكبــد  Bاســتراتيجيات الوقايــة الشــاملة لكــل مــن فيــروس التهــاب الكبــد 

جـــنس الـــدم ومأمونيـــة ممارســـات الحقـــن وخـــدمات تقلـــيص األضـــرار لمتعـــاطي المخـــدرات حقنـــًا وتعزيـــز ممارســـات ال
 المأمونة.

 
عــدوى وهــو ال يحــدث إال بــين المصــابين بالفعــل ب مــن خــالل مالمســة دم ملــوث، Dينتقــل التهــاب الكبــد و   -١٣

وجهـود الوقايـة  Bوبالتالي يمكن الوقاية منه مـن خـالل التطعـيم ضـد فيـروس التهـاب الكبـد  Bفيروس التهاب الكبد 
 األخرى.

 
عدوى منقولة عن طريق األطعمة والماء، ويمكنهـا أن تتسـبب  Eو Aالتهاب الكبد الفيروسي  كل من يعدو   -١٤

والصـرف  اإلصـحاحسـوء خـدمات في فاشيات حادة في المجتمعات المحليـة التـي تعـاني مـن الميـاه غيـر المأمونـة و 
منهــا وتــتم الوقايــة  وهــي ال تتســبب فــي عــدوى مزمنــة أو مــرض كبــدي مــزمن، ولــيس لهــا عــالج معــين. .الصــحي

 إلصحاح والسالمة الغذائية والتطعيم.تحسين مرافق اب
 
 اإلجراءات التخاذ مسبوقة غير فرص هناك  ٢-١
 
ق بالصــحة العموميــة أمــر دأوبئــة التهــاب الكبـد باعتبــاره أحــد التهديــدات الرئيســية التـي تحــالـتخلص مــن إن   -١٥

وتوجـد فـرص لتحسـين االسـتجابة والتوسـع  قيـد التطـوير.هـي ممكن باسـتخدام األدوات والنهـوج المتاحـة حاليـًا والتـي 
 ، وهي:خمسة مجاالت للتدخالت األساسيةفيها باالستثمار في 

 التهـاب الكبـد الفيروسـي بكـل مـن عـدوى الالـة للوقايـة مـن تتوفر اللقاحات الفعّ  – اللقاحاتA وB وE 
حيــث تعكــف مجموعــة مــن البلــدان بالفعــل علــى تنفيــذ بــرامج واســعة النطــاق وزهيــدة التكلفــة لتطعــيم 

 ؛Bاألطفال ضد فيروس التهاب الكبد 

  الوقاية من انتقال فيروس التهاب الكبدB ُيعـد التطعـيم فـي الوقـت المناسـب  – من األم إلى الطفـل
للوقايـة مـن انتقـال الفيـروس مـن  دّخال أساسـياً تـ Bلقاح فيـروس التهـاب الكبـد جرعة من الد بميعند ال

األم إلـــى الطفـــل عنـــد الـــوالدة، وهـــو مـــا يمكـــن تحســـينه مـــن خـــالل فحوصـــات مرحلـــة مـــا قبـــل الـــوالدة 
  واستخدام العقاقير المضادة للفيروسات؛

 يمكــن وقــف انتقــال التهــاب الكبــد الفيروســي  - مأمونيــة الحقــن والــدم والجراحــةB وC  فــي أمــاكن
الشــاملة لكــل التــدخالت الطبيــة الباضــعة،  لالحتياطــاتلصــحية مــن خــالل التطبيــق الصــارم الرعايــة ا

  وتشجيع تدابير مأمونية الحقن وضمان توفير اإلمداد المأمون لمشتقات الدم؛

  ًيمكــن لضــمان إتاحــة أدوات حقــن معقمــة وخـــدمات  - تقلــيص األضــرار لمتعــاطي المخــدرات حقنـــا
ا مــومكافحته Cو Bالتهــاب الكبــد فيروســي ات، أن يقــي مــن أوبئــة العــالج النــاجع مــن إدمــان المخــدر 
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وعـالج ورعايـة في إطـار حزمـة شـاملة مـن التـدخالت الخاصـة بالوقايـة  بين متعاطي المخدرات حقناً 
مـــن أنـــواع العـــدوى  همـــاوغير  الفيروســـي فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والتهـــاب الكبـــدب المصـــابين

 ١؛حقناً  المنقولة بالدم لمتعاطي المخدرات

 يـةلعالجإلعطاء النُُّظم اجيدًا و يتحملَّها المرضى تحمًُّال يمكن لألدوية الفموية الجديدة التي  - العالج 
ويتوفر العالج  .٪٩٠تحقيق نسب شفاء تزيد على  Cللمصابين بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد 

، شريطة استمرار العالج طوال الحياة Bللمصابين بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد  الناجع أيضاً 
  بالنسبة لمعظم المصابين.

 
أن تكــون و علــى شــكل توليفــات (مشــاركات) ولكــي تحقــق التــدخالت الفعالــة أكبــر األثــر، ينبغــي أن تكــون   -١٦

ــيَّن ة ســكانية محــددة ولمكــان مجموعــل مة خصيصــاً مَّ َصــمُ  فبالنســبة ألوبئــة فيــروس التهــاب  .مخصوصــة ولبيئــةُمَع
علــى ســبيل المثــال، ستشــهد الصــحة العموميــة أكبــر منفعــة فــي بلــدان معينــة يرتفــع فيهــا معــدل انتشــار هــذا  B الكبــد

الوقايـة مـن العـدوى فـي وقـت مبكـر مـن العمـر  الحد من الوفيـات مـن خـالل علىالجهود تركيز  من خاللالفيروس 
  .وعالج المصابين بالتهاب الكبد المزمنالد وفي مرحلة الطفولة، ميعند الن اللقاح بجرعة ممن خالل التطعيم 

 
 تمهيد السبيل إلى النجاح  ٣-١
 
ق بالصـــحة دالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي باعتبـــاره تهديـــدًا يحـــالـــتخلص مـــن تتـــيح الفـــرص الجديـــدة األمـــل فـــي   -١٧

 التعامل معها لبلوغ هذا الهدف، وهي كالتالي:لكن هناك بعض العقبات الكبيرة جدًا التي يجب  العمومية،

  في التصدي اللتهاب الكبـدلقد بزغ دور قيادي غير عادي  – االلتزام ة وفيالقيادفي تساق اال عدم 
ونتيجــة لــذلك، ، المجتمــع المــدني أيضــًا حركــة عالميــة لمناهضــتهحشــد كمــا  ،فــي طائفــة مــن البلــدان

لكــن بلــدانًا كثيــرة،  ليصــبح مــن أولويــات الصــحة العموميــة.رفــع مســتوى التهــاب الكبــد الفيروســي  تــم
والمجتمـــع الـــدولي ككـــل، لـــم تعمـــل بعـــد باإلصـــرار واإللحـــاح المطلـــوبين للقضـــاء علـــى أوبئـــة التهـــاب 

اســــتراتيجيات وخطــــط وطنيــــة خاصــــة بمكافحــــة التهــــاب الكبــــد البلــــدان التــــي لــــديها ومازالــــت  الكبــــد.
ــــة العــــدد، كمــــا أن  ــــديها أقســــام أو وحــــدات فــــي وزارات الصــــحة البعــــدد الفيروســــي قليل ــــدان التــــي ل ل

الستجابة اللتهاب عن ا مخصصة لقيادة استجابتها وتوجيهها وتنسيقها وتكون مسؤولة أمام مواطنيها
 ، أقل من ذلك.الكبد

 وبئـة التهـاب الكبـد ألة يـحقيقالبعـاد األهناك بلدان كثيرة ال تـدرك تمـام اإلدراك  - عدم كفاية البيانات
فالبيانات الوطنية ودون الوطنية غائبة في كثيـر مـن األحـوال أو غيـر  ا على الصحة العمومية.وأثره

صــعب التخطــيط لعمــل مركــز وتحديــد جعــل مــن الكافيــة، وبــرامج ترّصــد التهــاب الكبــد ضــعيفة، ممــا ي
 الموارد.عند توزيع ولويات األ

                                                           
للمنظمــة والخاصــة بالوقايــة وعــالج ورعايــة متعــاطي المخــدرات حقنــًا مــن فيــروس العــوز التــدخالت الشــاملة تشــمل حزمــة    ١

العالج باالستعاضة عـن المـواد ؛ البرامج الخاصة باإلبر والمحاقنالتدخالت التالية: المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي 
وغيره من ضروب العالج المعتمـدة علـى المخـدرات؛ اختبـار فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وتقـديم المشـورة بشـأنه؛  األفيونية

راض المعدية المنقولة جنسـيًا؛ العالج المضاد للفيروسات القهقرية للمصابين بفيروس العوز المناعي البشري؛ الوقاية من األم
برامج العوازل الذكرية لمتعـاطي المخـدرات حقنـًا وشـركائهم فـي العمليـة الجنسـية؛ المعلومـات الموجهـة والتثقيـف والتواصـل مـع 
متعـــاطي المخـــدرات حقنـــًا وشـــركائهم فـــي العمليـــة الجنســـية؛ التطعـــيم، والتشـــخيص وعـــالج التهـــاب الكبـــد الفيروســـي؛ الوقايـــة 

 .عالج مرض السل؛ الوقاية من جرعات المخدرات الزائدة وعالجهاوتشخيص و 
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 ــة ــرامج الوقاي ــة ب ــة تغطي بالنســبة لمجموعــات  وخصوصــاً  مــا تكــون بــرامج الوقايــة، غالبــاً  - محدودي
 تغطيتهــا.فــي محــدودة فــي نطاقهــا و  ســكانية معينــة والتــي تكــون األكثــر تضــررًا وتعرضــًا للمخــاطر،

، Bفي عـدوى فيـروس التهـاب الكبـد  ٪٩١، حدث انخفاض بنسبة ٢٠١٠و ٢٠٠٠ وفيما بين عامي
 الناتجة عن عمليات الحقن غير المأمونة. Cفي عدوى فيروس التهاب الكبد  ٪٨٣وانخفاض بنسبة 

مليون  ١,٧زالت مسؤولة عن بي غير المأمونة مابيد أن التقديرات تذهب إلى أن عمليات الحقن الط
عـدوى حالـة  ٣١٥ ٠٠٠و ١٥٧ ١٠٠٠سـنويًا ومـا بـين  Bبفيروس التهاب الكبـد جديدة حالة عدوى 

العالميــة لبــرامج تقلــيص األضــرار لمتعــاطي  وتقــل التغطيــة ســنويًا. Cبفيــروس التهــاب الكبــد جديــدة 
، ٢٠١٤وبحلــول عــام  .٪١٠المخــدرات حقنــًا، بمــا فــي ذلــك البــرامج الخاصــة بــاإلبر والمحــاقن، عــن 

فــــي مرحلــــة الطفولــــة إلــــى أكثــــر  Bازدادت التغطيــــة العالميــــة للتطعــــيم ضــــد فيــــروس التهــــاب الكبــــد 
تخلــف عــن  Bالد ضــد فيــروس التهــاب الكبــد مــيعنــد البجرعــة مــن اللقــاح ، لكــن التطعــيم ٪٨٢ مــن

 .٪٣٨الركب فلم تتجاوز تغطيته 

 وبســبب عــدم تــوافر  – بالتهــاب الكبــد ةصــابأوضــاعهم مــن حيــث اإلعــدم معرفــة معظــم النــاس ب
مــن المصــابين بعــدوى  ٪٥اســتراتيجيات وأدوات االختبــار البســيطة والناجعــة، ال يعــرف إال أقــل مــن 

لهـــذا الســـبب، فـــإن التشـــخيص غالبـــًا مـــا يـــأتي متـــأخرًا، ونـــادرًا  م.التهـــاب كبـــد مزمنـــة بـــأمر إصـــابته
تتوافر االختبارات المناسبة لتقييم مرض الكبد وتوجيـه قـرارات العـالج، بمـا فـي ذلـك توجيههـا عنـد  ما

  بدء العالج.

 ١تشـير التقـديرات إلـى أن أقـل مـن  – عدم توافر خدمات العالج والرعاية إال لقلـة مـن المصـابين٪ 
ة مضــاداألدويــة المــن المصــابين بعــدوى مزمنــة بالتهــاب الكبــد الفيروســي حصــلوا علــى عــالج نــاجع ب

مـن مضـاعفات عـدوى مزمنـة بالتهـاب الكبـد، بمـا فـي ذلـك  ونيعـان الـذينال يـتمكن  قـدو  فيروسـات.لل
ــــةيــــالخال اكارســــينومالتليــــف الكبــــدي و  ــــى الرعايــــة  ا الكبدي فــــي المراحــــل األخيــــرة، مــــن الحصــــول عل

 .اةلحيية اافي نهرعاية الاألساسية، وخصوصًا الرعاية الملطفة و 

 أحـدث تطـور ُنظـم وأسـاليب  - لمعظـم النـاس يسـرال تت يةالتشخيصـللمواد ألدوية و أثمان باهضة ل
فعـول المباشـر، ثـورة فـي العالج الشـديدة الفعاليـة، بمـا فـي ذلـك األدويـة المضـادة للفيروسـات ذات الم

، وهناك سلسـلة طويلـة مـن الخيـارات الواعـدة Cعالج المصابين بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد 
لكـن ارتفـاع أسـعار األدويـة الجديـدة يشـكل عقبـة كبيـرة أمـام توافرهـا فـي معظـم  األخـرى قيـد التطـوير.

طــوال الحيــاة لمعظــم  Bالكبــد  حيــث يمتــد عــالج المصــابين بعــدوى مزمنــة بفيــروس التهــاب البلــدان،
وســتكمن التحــديات فــي ضــمان أن تكــون هــذه األدويــة ميســورة التكلفــة، وٕاتاحــة هــذه األدويــة  النــاس.

  مالية.المعاناة من صعوبات للمحتاجين إلى العالج دون 

  ســتكون إعــادة توجيــه بــرامج مكافحــة  - لتهــاب الكبــدال  للتصــديعــدم تــوفر نهــج للصــحة العموميــة
الــتخلص مــن التهــاب الكبــد نحــو نهــج شــامل فــي مجــال الصــحة العموميــة أمــرًا بــالغ األهميــة إذا أريــد 

وســيتطلب هــذا خــدمات صــحية تركــز علــى النــاس يمكنهــا الوصــول إلــى المجموعــات  التهــاب الكبــد.
ى عـالي الجـودة مـن االختبـار ورصـد السكانية األشد تضررًا، ومختبرات جيدة التشغيل لضـمان مسـتو 
ميســورة التكلفــة، وقــوى عاملــة صــحية الالعــالج، وٕامــدادات مضــمونة مــن األدويــة ووســائل التشــخيص 

، وتمويًال عامًا كافيًا للتدخالت والخدمات الضرورية، واإلشـراك الفعـال للمجتمعـات الئقاً  مدربة تدريباً 
 المحلية المتضررة.

 مازالـت  – وتحول دون اإلنصاف في توافر الخدمات بالمخاطر ة التأثرالعقبات الهيكلية تزيد سرع
حول دون إتاحـة خـدمات الرعايـة الصـحية أمـام تانتهاكات حقوق اإلنسان، وانتشار الوصم والتمييز، 

ش والتـــي تتعـــرض تعرضـــًا شـــديدًا يهمـــن التم أو مـــيجـــر عـــاني مـــن التالمجموعـــات الســـكانية التـــي قـــد ت
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ــًا والرجــال لمخــاطر العــدوى بالتهــاب  الكبــد، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الــذين يتعــاطون المخــدرات حقن
 الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والسجناء، والعاملون في تجارة الجنس.

 
ويمكــن أن تســتفيد أنشــطة االســتجابة اللتهــاب الكبــد مــن بــرامج الصــحة العموميــة الناجحــة فــي المجــاالت   -١٨

حيـث يمكـن علـى  وز المنـاعي البشـري والسـل والتمنيـع ورعايـة الحـاالت المزمنـة،فيها برامج فيـروس العـ األخرى بما
للوصـول إلـى فئـات سـكان سبيل المثال تكييف النهوج االبتكاريـة فـي تقـديم خـدمات فيـروس العـوز المنـاعي البشـري 

التوسـيع السـريع وتقدم استراتيجيات تحسين الجودة وتخفـيض األسـعار التـي مّكنـت مـن . نظر إطار النص)معينة (ا
 .Cلتغطية عالج فيروس العوز المنـاعي البشـري دروسـًا لزيـادة إتاحـة عـالج ميسـور التكلفـة لفيـروس التهـاب الكبـد 

وأما بـرامج التمنيـع فـيمكن أن تبـّين لنـا كيـف يمكـن اسـتخدام مجموعـة مـن االسـتراتيجيات للوصـول إلـى المجتمعـات 
 يسورة التكلفة.كافة وضمان إتاحة لقاحات ناجعة ومأمونة وم

  
  فئات السكان األكثر تضررًا وتعرضًا للمخاطر

لكــل بلــد أن يحــدد فئــات معينــة مــن الســكان داخلــه والــذين يكونــون األكثــر تضــررًا بوبــاء التهــاب الكبــد الفيروســي، كمــا  ينبغــي
ينبغـــي أن تعتمـــد االســـتجابة علـــى الســـياق الوبـــائي واالجتمـــاعي. ففـــي العديـــد مـــن البلـــدان يحـــدث الكثيـــر مـــن حـــاالت انتقـــال 

ط مرافـق الرعايـة الصـحية وبالتـالي تشـمل الفئـات السـكانية المحـددة محـل فـي أوسـا Cوالتهـاب الكبـد  Bفيروسي التهاب الكبد 
االهتمام األشخاص الذين تعرضوا اللتهاب الكبد الفيروسي من خالل إمدادات الدم غير المأمونة والحقـن واإلجـراءات الطبيـة 

 Bح أن يكـون انتقـال التهـاب الكبـد ، فمـن المـرجBغير المأمونـة. وفـي األوسـاط التـي يرتفـع فيهـا معـدل انتشـار التهـاب الكبـد 
مـــن األم إلـــى الطفـــل هـــو الطريقـــة الرئيســـية لالنتقـــال، إلـــى جانـــب إصـــابة مـــن لـــم يـــتم تطعـــيمهم فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة. 

يشمل السكان المعرضون للمخاطر عن طريق االتصال الجنسي الشباب والمراهقين، والرجال الذين يمارسون الجنس مـع  وقد
، والســـجناء. ويكـــون متعـــاطو المخـــدرات حقنـــًا هـــم األكثـــر عرضـــة والعـــاملين فـــي مجـــال الجـــنس، والمتحـــولين جنســـياً الرجـــال، 

بسبب التشارك في استخدام معدات الحقن الملوثـة والـدم. ويكـون السـكان  Bوالتهاب الكبد  Cلمخاطر اإلصابة بالتهاب الكبد 
رابات المدنيــة معرضــين بشــكل خــاص لمخــاطر اإلصــابة بجميــع المتنقلــون، واألشــخاص المتضــررون مــن النزاعــات واالضــط

أشــكال العــدوى بالتهــاب الكبــد الفيروســي بســبب ظــروفهم المعيشــية، وعــدم الحصــول علــى ميــاه نظيفــة وغــذاء آمــن والخــدمات 
  الطبية التي ال يمكنها الحفاظ على تدابير فعالة لمكافحة العدوى.

معـًا؛ وفيـروس التهـاب الكبـد والسـل؛ وفيـروس  Cو Bة مـن قبيـل التهـاب الكبـد فإن الناس المعرضـين ألمـراض مصـاحب وأخيراً 
  العوز المناعي البشري؛ وفيروس التهاب الكبد يتطلبون اهتماما خاصًا.

 
مجـال كبيـر األمـر حقيقـة فـإن هنـاك فـي سالفة الـذكر تعـوق أنشـطة اسـتجابة البلـدان، ال التحدياتأن ورغم   -١٩

والمجتمعـات المتضـررة  مصابين بالتهاب الكبد المزمنالحيث تعلو أصوات  كبيرة للبلدان،تيح فرصة مما يللتحسين 
رغـم أن و  .واضـحة وجليـة جـراءاتاإلاتخـاذ أصـبحت حتميـة و  في هـذا الصـدد. اتيومًا بعد يوم مطالبًة باتخاذ إجراء

لـى أوبئـة التهـاب الكبـد واألولويـات ع اً سـيكون عميقـ هاأثر  فإنكثير من اإلجراءات التي يلزم اتخاذها بسيط نسبيًا، ال
  الصحية واإلنمائية األخرى.

 
  صياغة االستراتيجية  -٢
  

ســــهم فــــي تحقيــــق خطــــة التنميــــة المســــتدامة بحيــــث تاســــتراتيجية التهــــاب الكبــــد الفيروســــي م تصــــميم تــــلقـــد   -٢٠
االسـتراتيجية اإلجـراءات  صـفوت ) المتعلـق بالصـحة.٣-٣، وعلى وجـه التحديـد الهـدف الثالـث (الغايـة ٢٠٣٠ لعام

ذات األولوية الواجب اتخاذها لتحقيق الغايات العالمية المتصلة بالتهاب الكبد والكيفية التي يمكن الستجابة التهاب 
األوســع  ٢٠٣٠الكبــد أن تســهم بهــا فــي تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة والغايــات الصــحية األخــرى وخطــة عــام 

جيات والخطــط الصــحية ذات الصــلة، بمــا فيهــا االســتراتيجيات والخطــط الخاصــة وهــي تتســق مــع االســتراتي .نطاقــاً 
بفيروس العوز المناعي البشـري والعـدوى المنقولـة جنسـيًا وعمليـات الحقـن المأمونـة ومأمونيـة الـدم واللقاحـات والسـل 
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ـــة بشـــأن ال ن اعتمـــدتهماقـــراريمتطلبـــات واألمـــراض غيـــر الســـارية، وتســـتجيب ل ـــة الصـــحة العالمي تهـــاب الكبـــد جمعي
 ٢٠١٤.١و ٢٠١٠الفيروسي في عامي 

  
وتعتمـــد االســـتراتيجية علـــى ثالثـــة أطـــر اســـتراتيجية تنظيميـــة، وهـــي: التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وسلســـلة   -٢١

   خدمات التهاب الكبد، ونهج الصحة العمومية.
 
 تقديم التوجيه - ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام   ١-٢
  

وتشـكل الصـحة أحـد األهـداف الرئيسـية  ،بعيـدة المـدىخطة طموحـة و  ٢٠٣٠المستدامة لعام خطة التنمية   -٢٢
ـح، مما ي٢٠١٥في خطة ما بعد عام  ويتنـاول الهـدف  دورهـا المحـوري فـي تخفيـف حـدة الفقـر وتيسـير التنميـة. وضِّ

المتعلقـــة  ٣-٣ة ) مجموعـــة مـــن التحـــديات الصـــحية الحاســـمة للتنميـــة، وأبرزهـــا الغايـــ٣المتعلـــق بالصـــحة (الهـــدف 
وسـوف تـؤثر المكافحـة الفعالـة لهـذه األوبئـة  باألمراض السارية، بما في ذلك مكافحة أوبئة التهاب الكبـد الفيروسـي.

) وخفـــض معـــدل ١-٣أيضـــًا فـــي الغايـــات الصـــحية األخـــرى، ومـــن ضـــمنها خفـــض معـــدل وفيـــات األمومـــة (الغايـــة 
ــــة ــــر الســــارية (الغاي ــــة مــــن اضــــطرابات تعــــاطي مــــواد اإلدمــــان ٤-٣ الوفيــــات الناجمــــة عــــن األمــــراض غي ) والوقاي

) وٕاتاحــة أدويــة ولقاحــات ميســورة التكلفــة ٨-٣ ) وتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة (الغايــة٥-٣ (الغايــة وعالجهــا
 ٣وباإلضـــافة إلـــى أثرهـــا علـــى الهـــدف  ج).-٣ب) والتمويـــل الصـــحي والقـــوى العاملـــة الصـــحية (الغايـــة -٣ (الغايــة

وضـع نهايـة ) و ١الفقـر (الهـدف الـتخلص مـن ، ستسـهم مكافحـة أوبئـة التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي المتعلق بالصحة
) والحـــد مـــن انعـــدام المســـاواة فـــي إتاحـــة الخـــدمات والســـلع ٦) وٕادارة الميـــاه واإلصـــحاح (الهـــدف ٢لجـــوع (الهـــدف ل

) والتمويــل وبنــاء ١٦دف التــي تشــجع عــدم التمييــز (الهــو ) وتشــجيع وجــود المجتمعــات الشــاملة للجميــع ١٠(الهــدف 
 ).١٧القدرات من أجل التنفيذ (الهدف 

 
 إطار جامع -التغطية الصحية الشاملة   ٢-٢
  

مليـون شـخص كـل عـام  ١٠٠ويواجـه كارثـة ماليـة مليـون شـخص ل ١٥٠على المستوى العـالمي، يتعـرض   -٢٣
ضـمان األمـن  عتبروي أموالهم الخاصة.من مباشرة ها األفراد دفعخطر السقوط في الفقر بسبب نفقات العالج التي ي

، ٢٠٣٠في خطة التنمية المستدامة لعـام  التي تثير القلق ةرئيسيمن األمور الالمالي واإلنصاف في مجال الصحة 
) ٤وتتحقــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة (انظــــر الشــــكل  وتــــوفر التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة إطــــارًا للتصــــدي لهمــــا.

لخــدمات الصــحية التــي يحتــاجون إليهــا، وتكــون هــذه الخــدمات ذات جــودة كافيــة يحصــل جميــع النــاس علــى ا عنــدما
وتشتمل التغطية الصـحية الشـاملة علـى ثالثـة  مالية.ن مصاعب ة أولئك الناس منااعإلحداث تأثير إيجابي، دون م
 أهداف رئيسية متشابكة، وهي:

وٕاتاحة الخدمات الصحية الضرورية التـي  تحسين نطاق وجودة -توسيع نطاق الخدمات المقدمة  )١(
 يحتاج الناس إليها؛

تحســـين االنتفـــاع المنصـــف واألمثـــل  -حتـــاج إلـــى الخـــدمات تـــي تتغطيـــة المجموعـــات الســـكانية ال )٢(
 بالخدمات بقدر الحاجة؛

 توفير الحماية المالية لمن يحتاجون إلى الخدمات. -خفض التكاليف المباشرة للخدمات  )٣(
  

                                                           
  ).٢٠١٤( ٦-٦٧ج ص ع قرارالو ) ٢٠١٠( ١٨-٦٣ج ص ع قرارال   ١
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ازديـــاد المـــوارد وأوجـــه الكفـــاءة والقـــدرات، يمكـــن توســـيع نطـــاق الخـــدمات المقدمـــة، وتحســـين جودتهـــا،  مـــعو   -٢٤
وتغطية المزيد من المجموعات السكانية مـع تحميـل تكـاليف مباشـرة أقـل علـى مـن يحتـاجون إلـى الخـدمات، بمعنـى 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا.
  

  للتغطية الصحية الشاملة األبعاد الثالثة :٤الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 يميظتناإلطار ال -خدمات التهاب الكبد الفيروسي الكاملة لسلسلة ال  ٣-٢
  

في حـين أن مفهـوم التغطيـة الصـحية الشـاملة يمثـل إطـار االسـتراتيجية ككـل، فـإن سلسـلة خـدمات التهـاب   -٢٥
الواجــب اتخاذهــا (انظــر الكبــد الفيروســي الالزمــة لكــبح جمــاح هــذا الوبــاء تمثــل اإلطــار المــنظم لإلجــراءات المحــددة 

وتشـمل تلـك السلسـلة المجموعـة الكاملـة مـن التـدخالت الالزمـة لتحقيـق غايـات االسـتراتيجية، بدايـة مـن  ).٥ الشكل
تقلـــيص المخـــاطر والوقايـــة مـــن العـــدوى وتشخيصـــها، وربـــط األشـــخاص الـــذين ُشخصـــت حـــالتهم بخـــدمات الوقايـــة 

وتحــــدد االســــتراتيجية الخــــدمات الضــــرورية  يــــة الحــــاالت المزمنــــة.والعــــالج المالئمــــة، وانتهــــاء بتــــوفير العــــالج ورعا
والتدخالت الـالزم القيـام بهـا علـى امتـداد هـذه السلسـلة، والمعلومـات االسـتراتيجية الالزمـة لتركيـز التـدخالت لتحقيـق 

 أكبر األثر.
 
 نهج الصحة العمومية  ٤-٢
 

بالوقايـة مـن العـدوى والمـرض، وتعزيـز الصـحة، تستند االستراتيجية إلى نهج الصحة العمومية الذي يعنى   -٢٦
وهي تهدف إلى ضمان التوسع إلى أقصى حد ممكن في إتاحة خـدمات عاليـة الجـودة  وٕاطالة أعمار السكان ككل.

علـى مســتوى السـكان، وذلــك اسـتنادًا إلــى تـدخالت وخــدمات مبسـطة وموحــدة يمكـن بســهولة توسـيع نطاقهــا وٕاضــفاء 
ويهـدف نهـج الصـحة العموميـة إلـى تحقيـق  ذلك في األماكن التي تعاني من قلة المـوارد.الالمركزية عليها، بما في 

اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وتعزيــز المســاواة بــين الجنســين وٕاشــراك المجتمعــات واالســتفادة مــن القطــاعين العــام 
  والخاص في االستجابة.

 

  التكاليف المباشرة 
  نسبة التكاليف 

 المشمولة بالتغطية

  الخدمات
ما الخدمات 

 بالتغطية المشمولة

  السكان
 بالتغطيةمن المشمول 

خفض تقاسم التكاليف 
 والرسوم

التوسع لضم غير 
  التغطية المشمولين بالتغطية

 الحالية

 إدراج خدمات أخرى
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  االحتفاظ بالمرضى في الرعايةسلسال و  خدمات التهاب الكبد الفيروسيالكاملة لسلسلة ال  :٥ الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 والهدف والغايات العالمية الرؤية   - ٣
  

رؤيــة عالميــة وهــدفًا عالميــًا ومجموعــة مــن الغايــات العالميــة التــي تتســق مــع خطــة تتضــمن االســتراتيجية   -٢٧
 عن جمعية الصحة العالمية. ةالصادر ات ذات الصلة والقرار  ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

  
 الرؤية العالمية  ١-٣
  

 والميسورة والعالج المأمونة الرعايةو  الوقاية خدمات فيه وتتاح الفيروسي الكبد التهاب سريان فيه يتوقف عالم  -٢٨
  .الكبد التهاب مع المتعايشين األشخاص جميع أمام والفعالة التكلفة

  
  
  
  
  
  
 

سي
رو
لفي
د ا
لكب
ب ا

تها
ة ال

رعاي
سل 

سل
ت

 
 

 جميع 
 األشخاص

الذين تصلهم 
 أنشطة الوقاية

الذين تجرى 
لهم 

 االختبارات

الذين هم على 
 علم بحالتهم

 

الملتحقون 
 بالرعاية

 الذين تم  العالج
استبقاؤهم في 

 العالج 

كبت الحمل 
 المصلي

الذين تتوافر لهم 
رعاية الحاالت 

 المزمنة

لة 
كام
ة ال

سل
سل
ال

 
ات
خدم

ن ال
م

 

HIV- 

HIV- 

HIV- 

 االختبار الوقاية
االرتباط 
الرعاية  العالج بالرعاية

 المزمنة
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  الهدف  ٢-٣
 

  ٢٠٣٠.١الصحة العمومية بحلول عام كخطر كبير يهدد التهاب الكبد الفيروسي تخلص من ال  -٢٩
  
   ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الغايات لعامي   ٣-٣
 

الصـــحة كبيـــر يهـــدد عـــالمي كخطـــر الفيروســـي التهـــاب الكبـــد تخلص مـــن الـــالمســـاهمة فـــي للبلـــدان  يمكـــن  -٣٠
 ٢٠٢٠ يْ عــامَ  بحلــولالعموميــة إذا مــا عملــت بالقــدر الكــافي مــن اإلصــرار علــى بلــوغ مجموعــة الغايــات الطموحــة 

) علـى جميـع األشـخاص المعرضـين لخطـر اإلصـابة بعـدوى ١وتنطبق هـذه الغايـات (انظـر الجـدول رقـم  .٢٠٣٠و
الفيروسي، من أطفال ومراهقين وبالغين، وأغنياء وفقـراء، ونسـاء ورجـال، وكافـة المجموعـات السـكانية  التهاب الكبد
 .المعرَّضة للمخاطرو  المتضررة

  
  

                                                           
طلبـت جمعيــة  ٢٠١٤إلــى "مكافحـة التهـاب الكبـد"، وفـي عـام  ٢٠٣٠مـن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٣الهـدف يـدعو    ١

المنظمة دراسة إمكانية القضاء علـى فيـروس التهـاب الكبـد. وتشـير نمـاذج  من ٦-٦٧ج ص عالصحة العالمية بموجب القرار 
المنظمة وتحليالتها إلى أن الجهـود المبذولـة للقضـاء علـى فيـروس التهـاب الكبـد يمكنهـا تـأمين "القضـاء عليـه باعتبـاره تهديـدًا 

) ١الوقاية والعالج (انظر الجدول رقـم للصحة العمومية" عند الوصول إلى خمس غايات متآزرة للتغطية بالخدمات المتعلقة ب
وقد حددت المنظمة هدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي باعتباره تهديدًا للصحة العمومية عبـر تخفـيض أنـواع العـدوى 

 .٪٦٥وتخفيض الوفيات بنسبة  ٪٩٠المزمنة الجديدة بنسبة 
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  لمحة عن غايات االستراتيجية العالمية اللتهاب الكبد : ١الجدول 
 

 ٢٠٣٠غايات عام  ٢٠٢٠غايات عام  ٢٠١٥البيانات األساسية لعام  المجال المستهدف
 الغايات الخاصة باألثر

حــــاالت العــــدوى الجديــــدة  الحــــدوث:معــــدَّل 
 Cو Bالتهاب الكبد  يفيروسبالمزمنة 

 ٠,٩ ماليـــين إلـــى ١٠- ٦خفـــض حـــاالت العـــدوى مـــن 
ــــول عــــام  فــــي  ٪٩٥(خفــــض بنســــبة  ٢٠٣٠مليــــون بحل

، وخفض بنسـبة Bحاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد 
 )Cفي حاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد  ٪٨٠

مــن  ٪١(مــا يعــادل  ٪٣٠خفــض بنســبة 
المستضــــــــــد  ”HBsAg“انتشــــــــــار معــــــــــدل 

بـــــــــين  B١الســـــــــطحي اللتهـــــــــاب الكبـــــــــد 
  األطفال)

 ٪٠,١(مــا يعــادل  ٪٩٠خفــض بنســبة 
انتشــار المستضــد الســطحي معــدل مــن 

 ٢بين األطفال) Bاللتهاب الكبد 

ة عــــن مــــالوفيــــات الناج الوفيــــات:معــــدَّل 
 Cو Bالتهاب الكبد  يفيروس

مليــون وفــاة إلــى أقــل مــن  ١,٤مــن  تايــالوف عــددخفــض 
 يفيروسـلكل مـن  ٪٦٥( ٢٠٣٠ألف بحلول عام  ٥٠٠

 )Cو Bالتهاب الكبد 

 ٪٦٥انخفاض بنسبة  ٪١٠بنسبة  انخفاض

  اتالخدمبتغطية الالغايات الخاصة ب
: Bفيــروس التهــاب الكبــد لد اضــالمالتطعــيم 
الجرعــة بطيــة تطعــيم األطفــال (التغتغطيــة ب
 الثالثة)

   ٣بين الرضع ٪٨٢
 
 

٩٠٪ 
 

٩٠٪ 
 

 Bالوقايــة مــن انتقــال فيــروس التهــاب الكبــد 
التطعيم بـــــتغطيـــــة المـــــن األم إلـــــى الطفـــــل: 

عنــــــد  Bفيــــــروس التهــــــاب الكبــــــد المضــــــاد ل
أو نهــــج آخــــر للوقايــــة مــــن انتقــــال  مــــيالدال

 الفيروس من األم إلى الطفل

٩٠ ٪٥٠ ٪٣٨٪ 

                                                           
  % باعتباره المتوسط العالمي١ويرجى مالحظة أن بعض اللجان اإلقليمية للمنظمة قد أقرت بالفعل الغايات المحددة لكل إقليم. ويتم أخذ . المستضد السطحي اللتهاب الكبدإلى  ”HBsAg“يشير اختصار    ١
مـن األم إلـى  Bمـن انتقـال فيـروس التهـاب الكبـد إعـداد طـرق جديـدة للتحقـق علـى أن يـتم إعـدادها فـي ضـوء جميـع الجهـود المتاحـة للـتخلص  لمستضد السطحي اللتهاب الكبدل ٪٠,١ويتطلب توثيق نسبة    ٢

   واألدوية المضادة للفيروسات على سبيل المثال Bالطفل باستخدام اللقاح المضاد لفيروس التهاب الكبد 
   :انظر ،٢٠١٤ يوليو /تموز ،٢٠١٣ عام مراجعة فياليونيس /العالمية الصحة منظمةمن  تغطيةال تقديرات   ٣

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragebcg.html )٢٠١٦ نيسان/ أبريل ١ في االطالع تم.(  
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 ٢٠٣٠غايات عام  ٢٠٢٠غايات عام  ٢٠١٥البيانات األساسية لعام  المجال المستهدف
جميــع  الروتينــي علــى ختبــاريجــري االبلــدًا ال  ٣٩هنــاك   مأمونية الدم

 األمـراض المنقولـة بالـدم كشـفكميات الدم المتبـرع بهـا ل
مــن كميــات الــدم المتبــرع بهــا بأســلوب  ٪٨٩ تحــري يــتم

 ١مضمون الجودة

من التبرعات يـتم تحريهـا بأسـلوب  ٪٩٥
 مضمون الجودة.

مـــــــن التبرعـــــــات يـــــــتم تحريهـــــــا  ٪١٠٠
 بأسلوب مضمون الجودة.

الحقن المأمونة: النسبة المئوية للحقن التـي 
الصـنع تتم باستخدام أدوات الحقن المأمونة 

 داخل المراكز الصحية وخارجها

٩٠ ٪٥٠ ٪٥٪ 

تقلـــــيص األضـــــرار: عـــــدد اإلبـــــر والمحـــــاقن 
 فـــــــي الســـــــنة هـــــــار يوفيـــــــتم تالمعقمـــــــة التـــــــي 

 للشخص الذي يتعاطى المخدرات حقنًا 

٣٠٠ ٢٠٠ ٢٠ 

العــدوى المزمنــة حــاالت مــن  ٪٥أقــل مــن تشــخيص يــتم   Cو Bالتهاب الكبد  يفيروستشخيص 
 بالتهاب الكبد

٩٠ ٪٣٠٪ 

يتلقـون عالجــًا سـوف ماليـين شـخص  ٥ عالج ال ٪١يتلقى أقل من  Cو Bالتهاب الكبد  يفيروسعالج 
  Bمن فيروس التهاب الكبد 

عالجـــــًا مــــــن  تلقـــــواماليـــــين شـــــخص  ٣
    Cفيروس التهاب الكبد 

 ٢٠٢٠وستتراكم الغايتان بحلول 

مــن األشــخاص المــؤهلين  ٪٨٠عــالج 
المصـــــــابين بعـــــــدوى مزمنـــــــة بفيـــــــروس 

  B  التهاب الكبد
مــن األشــخاص المــؤهلين  ٪٨٠عــالج 

المصـــــــابين بعـــــــدوى مزمنـــــــة بفيـــــــروس 
  C  التهاب الكبد

                                                           
 متـــــ( http://www.who.int/bloodsafety/global_database/GDBS_Summary_Report_2011.pdf?ua=1 :انظـــــر ،٢٠١١ مـــــوجز تقريـــــر الـــــدم، بمأمونيـــــة الخاصـــــة العالميـــــة البيانـــــات قاعـــــدة   ١

  ).٢٠١٦ أبريلنيسان/  ١ في االطالع
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الخاصــة بتغطيــة الغايــات الســتراتيجية كــًال مــن الغايــات الخاصــة بــاألثر (الحــدوث والوفيــات) و تضــمن اتو   -٣١
، ســيبلغ عــدد األشــخاص الــذين يتلقــون العــالج مــن العــدوى ٢٠٢٠بحلــول عــام و  ).١الخدمــة (انظــر الجــدول رقــم 

خمســة ماليــين شــخص، وســيبلغ عــدد مــن تمــت معــالجتهم مــن العــدوى المزمنــة  Bالتهــاب الكبــد المزمنــة بفيــروس 
 المـزمن خفض حـاالت اإلصـابة الجديـدة بعـدوى التهـاب الكبـدسـتنثالثـة ماليـين شـخص، و  Cبفيروس التهاب الكبـد 

ت العـدوى حـاالعـدد خفض ن، سـي٢٠٣٠وبحلـول عـام  .٢٠١٥مقارنـة بعـدد الحـاالت الجديـدة فـي عـام  ٪٣٠بنسبة 
  ، وسيتم توفير خدمات الوقاية والعالج األساسية للجميع.٪٩٠المزمنة بالتهاب الكبد بنسبة 

 
ــة ب  :٦الشــكل  ــدة والوفيــات بســبب اإلصــابة بالعــدوى المزمن  يفيروســالغايــات الخاصــة بخفــض الحــاالت الجدي

  Cو Bالتهاب الكبد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ٢٠٢٠الغايات القطرية بحلول   ٤-٣
  

أهــداف  ،حالمــا أمكــن مــن الناحيــة العالميــة ،بالغايــات واألهــداف العالميــة ينبغــي للبلــدان تطــويرواسترشــادًا   -٣٢
ومــا بعــده، مــع األخــذ بعــين االعتبــار الســياق القطــري، بمــا فــي ذلــك طبيعــة  ٢٠٢٠وغايــات وطنيــة طموحــة لعــام 

درة الرعايــة الصــحية والــنظم وديناميــات وبائيــات التهــاب الكبــد الفيروســي القطريــة، والســكان المتضــررون، وهيكــل وقــ
الوقـــائع علــى أســاس  الغايــات مجديــة وأن يــتم إعــدادهاينبغــي أن تكـــون و . حشــدهاالمجتمعيــة والمــوارد التــي يمكــن 

أن يـتم التهـاب الكبـد الفيروسـي واالتجاهـات واالسـتجابات، و وضـع  إتاحتهـا بشـأن، وأفضل البيانـات الممكـن القطرية
  على الجميع. غاياتال أن تنطبقينبغي و قابلة للقياس. الات القياسية و من خالل مجموعة من المؤشر  رصدها

  
 الَتَوجُّهات االستراتيجية واإلجراءات ذات األولوية  -٤
  

اتخــاذ إجــراءات فــي خمســة مجــاالت تعــرف مــر أليتطلــب ا، ٢٠٣٠لتحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام   -٣٣
هــباســم "ال منظمــة والشــركاء ضــمن كــل التتخــذها البلــدان و ينبغــي أن وهنــاك إجــراءات محــددة  ات االســتراتيجية".َتَوجُّ

هــواحـد مـن ال هـذه االســتراتيجية اإلجـراءات ذات األولويــة التـي ســتتخذها مســودة وتوضـح  ات االسـتراتيجية هــذه.َتَوجُّ
أن تختـــار البلـــدان وتنفـــذ تلـــك  علـــىوتهـــدف اإلجـــراءات المقترحـــة إلـــى توجيـــه الجهـــود القطريـــة  منظمـــة.الالبلـــدان و 
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واألولويـات الوطنيـة والسـياقات القطريـة،  الكبـد الخاصـة بهـا التهـاباإلجراءات التي تناسـب ألقصـى درجـة وبائيـات 
 مع األخذ بعين االعتبار السياسات واالختصاصات والتشريعات.

 
 الَتَوجُّهات االستراتيجية  ١-٤
  

هال  -٣٤ اإلجراءات ذات األولوية التـي سـتتخذها البلـدان ومنظمـة  ستهدي بهاالتي تات االستراتيجية الخمسة َتَوجُّ
 الصحة العالمية مبينة فيما يلي:

 هال : (معرفـة الوبـاء تعنـي معرفـة كيفيـة ةز كَّ رَ التخاذ إجراءات مُ توفير المعلومات  :١االستراتيجي  َتَوجُّ
 التصدي له).

 هال  الخدمات الالزمة).من طائفة بتغطية الاألثر (ية إلى إحداث مالراالتدخالت  :٢االستراتيجي  َتَوجُّ
 ـــهال ن اإلنصـــاف (تغطيـــة المجموعـــات الســـكانية التـــي لضـــماالخـــدمات وفير تـــ :٣االســـتراتيجي  َتَوجُّ

 تحتاج إلى الخدمات).
 هال  االستدامة (تغطية التكاليف المالية للخدمات).ألغراض التمويل  :٤االستراتيجي  َتَوجُّ
 هال  (التطلع إلى المستقبل). اتمخدالوتيرة االبتكار من أجل تسريع  :٥االستراتيجي  َتَوجُّ

  
 الَتَوجُّهات االستراتيجية الخمسة لالستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسـي،  :٧الشكل 

  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترةفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 والغايات واألهداف الرؤية

 العمومية الصحة ونهج الخدمات، وسلسلة الشاملة، الصحية التغطية: العمل أطر

 األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة
  التوجه 

   ١االستراتيجي 
المعلومات توفير 
  مركزة إجراءات التخاذ

 "من" و"أين"

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

 "ماذا"

  التوجه 
  ٣االستراتيجي 

توفير الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

 "كيف"

  التوجه 
  ٤االستراتيجي 

 ألغراضالتمويل 
  االستدامة

 التمويل

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
وتيرة تسريع 

  الخدمات

 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 والتقييم والرصدالقيادة والشراكة والمساءلة 
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هات االستراتيجية مجموعة محددة من األسئلة:  -٣٥  يتناول كل واحد من الَتَوجُّ

  ه االستراتيجي على ضرورة فهم وباء هذا التوجه االستراتيجي يركز  – ؟هي األوضاعما  - ١الَتَوجُّ
للتوعيــة وااللتــزام السياســي والتخطــيط الــوطني  واالســتجابة لــه بوصــفه أساســاً الفيروســي التهــاب الكبــد 

  وحشد الموارد وتخصيصها، والتنفيذ، وتحسين البرامج.

  ـه االسـتراتيجي  هـذا التوجـه االسـتراتيجي يتصـدى – مـا الخـدمات التـي ينبغـي تقـديمها؟ - ٢الَتَوجُّ
عاليــة األثــر الللبعــد األول مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة بوصــف الحزمــة الضــرورية مــن التــدخالت 

طريــــة خـــدمات التهـــاب الكبـــد لبلـــوغ الغايـــات القُ الكاملــــة لسلســـلة الالتـــي يجـــب تقـــديمها علـــى امتـــداد 
  والعالمية، والتي ينبغي أن ينظر في تضمينها في حزم الفوائد الصحية الوطنية.

  ــه االســتراتيجي جي هــذا التوجــه االســتراتييتصــدى  – كيــف يمكــن تقــديم هــذه الخــدمات؟ - ٣الَتَوجُّ
الكاملـــة سلســـلة الللبعـــد الثـــاني مـــن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة بتحديـــد أفضـــل الســـبل والنهـــوج لتقـــديم 

خــــدمات التهــــاب الكبــــد لمختلــــف المجموعــــات الســــكانية وفــــي مختلــــف األمــــاكن، مــــن أجــــل تحقيــــق ل
  اإلنصاف وأكبر األثر وضمان الجودة.

  ه االستراتيجي هـذا التوجـه يتصـدى  – م حزمـة الخـدمات؟كيف يمكن سداد تكـاليف تقـدي - ٤الَتَوجُّ
للبعــد الثالــث مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة بتحديــد نمــاذج مســتدامة وابتكاريــة لتمويــل االســتراتيجي 

خفض التكاليف بحيث يتسنى للناس الحصول على  لمن أجأنشطة ونهوج االستجابة اللتهاب الكبد 
  مالية.ن صعوبات م ناةاعمالالخدمات الالزمة دون 

 ــه االســتراتيجي ا هــذا التوجــه االســتراتيجي يحــدد  – كيــف يمكــن تغييــر مســار االســتجابة؟ - ٥لَتَوجُّ
الحاجة إلى تشجيع االبتكـار  ها ثغرات كبيرة في المعرفة والتكنولوجيات، حيث تمّس في المواضع التي

بغــرض تســريع وتيــرة أنشــطة االســتجابات تلــك، الفيروســي لتحويــل مســار االســتجابة اللتهــاب الكبــد 
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠عامي وتحقيق غايات 

 
ه االستراتيجي   ١-٤   ةز كَّ رَ التخاذ إجراءات مُ توفير المعلومات  :١الَتَوجُّ
  

 لتالئم ذلك ومعرفة كيفية التصدي له من أجل تنفيذ استثمارات مصممة الذي تتصدى له معرفة الوباء
  

بــأن التهــاب الكبــد الفيروســي يشــكل إحــدى األولويــات الدوليــة فــي مجــال الصــحة العموميــة أقــر قــادة العــالم   -٣٦
لكـن هـذا اإلقـرار  .٢٠٣٠مـن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٣-٣والتنميـة، وذلـك بـالنص عليـه صـراحة فـي الغايـة 

يـــل مـــن البلـــدان لـــديها إال عـــدد قل إذ ال يوجـــد حاليـــاً  بالضـــرورة إجـــراءات علـــى الصـــعيد الُقطـــري؛ يثمـــرالعـــالمي لـــم 
ومــن شــأن وجــود نظــام معلومــات اســتراتيجية متــين  اســتراتيجيات وخطــط وميزانيــات وطنيــة لمكافحــة التهــاب الكبــد.

ت صـالحة لالسـتخدام أن يسـتقطب االلتـزام نـاابييحلل البيانات الحديثة بشأن التهاب الكبد الفيروسـي ويترجمهـا إلـى 
هذا النظـام ال غنـى عنـه إلنتـاج البيانـات الالزمـة لخلـق الـوعي والـدعوة إلـى  ومثل السياسي الذي تشتد الحاجة إليه.

العمــل والمــوارد، ولوضــع الغايــات الوطنيــة، وللتخطــيط الســتجابة مركــزة، ولتنفيــذ البــرامج علــى النحــو األشــد كفــاءة 
 لتحقيق أكبر األثر، ولرصد الجودة والحصائل وتحسينها.

  
  القراراتاتخاذ معلومات من أجل  -فهم الوباء واالستجابة   ١-١-٤  

 
فــي ظــل محدوديــة المــوارد، يلــزم توجيــه التــدخالت والخــدمات واالســتثمارات علــى نحــو اســتراتيجي لمواجهــة   -٣٧

فتــوفير بيانــات ســريعة وموثوقــة، مــع مســتوى كــاف مــن "التفاصــيل"، أمــر ضــروري  الوبــاء علــى الصــعيد المحلــي.
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التـأثر ة سـريعالساخنة"، وأنمـاط االنتقـال الرئيسـية، وعوامـل الخطـر، والمجموعـات السـكانية المحـددة ال لتحديد "البؤر
، وتغطيــة ةالكبديــ ســينوما الخاليــاار كطر والمتضــررة، والعــبء الصــحي مــن حيــث التليــف الكبــدي و اخــموالمعرضــة لل

عاليـة الوتتيح هذه البيانات التركيز االسـتباقي للتـدخالت  الخدمات األساسية لعالج اإلصابة بالتهاب الكبد وجودتها.
األثر علـى نحـو أدق وأشـد فعاليـة، وتتـيح نشـر الخـدمات أو تكييفهـا للوصـول إلـى أعـداد أكبـر مـن األشـخاص ذوي 

كمــا أن إشــراك المجتمعــات وأصــحاب المصــلحة فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا مهــم مــن أجــل تحســين جــودة  الحاجــة.
وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للتطبيـــق الصـــارم للمعـــايير األخالقيـــة فـــي جمـــع  القتهـــا بالموضـــوع المعنـــي،المعلومـــات وع

وينبغـي دمـج نظـام المعلومـات  سـالمة األفـراد والمجتمعـات.مـن السـرية و يـنقص مـن البيانـات واسـتخدامها بحيـث ال 
حية لضـمان اإلبـالغ الموحـد والمنسـق المتعلقة بالتهاب الكبد دمجًا تامًا في النظام الـوطني األوسـع للمعلومـات الصـ

  ولتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة.
  

المعلومــات الالزمــة لزيــادة جيــه وفهمهــا بــالغ األهميــة فــي تو  اللتهــاب الكبــد الفيروســيإن رصــد االســتجابة   -٣٨
االسـتجابة  االستثمارات االستراتيجية في خدمات االلتهاب الكبدي، ولتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة والقدرة علـى

خــدمات التهــاب الكبــد إطــارًا جيــدًا إلنشــاء نظــام وطنــي لرصــد وتقيــيم التهــاب الكاملــة لسلســلة الوتــوفر  والمردوديــة.
ويمكـن عندئـذ توجيـه المـوارد للتصـدي ألي  ".سلسـالالكبد، مع مؤشرات تقيس التغطية واألداء في كل خطوة من "ال

   االحتفاظ بالمرضى في األطر التي تُقدَّم الرعاية لهم فيها. من أجل تحسينسلسال هذا ال من"تسربات" كبيرة 
 

 اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 والـُنظم  اتمـو علمفي أدوات ال دمج أنشطة المعلومات االستراتيجية والمؤشرات الخاصة بلتهاب الكبد الفيروسي
االسـتجابة الوطنيــة اللتهـاب الكبــد ة، بمـا فــي ذلـك مـا يخــص ترصـد الفاشــيات ورصـد يمعلومـات الصــحلالوطنيـة ل
 وتقييمها.

 اينومسـر اك، بما في ذلك أعداد األشخاص المصابين بالتهاب الكبـد المـزمن و تقييم العبء الوطني اللتهاب الكبد 
، وتقيــيم Cوفيــروس التهـاب الكبــد  Bإلــى فيــروس التهـاب الكبــد حاالتـه تعــزى ي الــذ الكبـدشــمُّع تو  ةلكبديــالخاليـا ا

  .هافيصنتي تم تدون الوطنية والالمستمدة من المستويات ى مر الوقت، باستخدام البيانات االتجاهات عل
 ـــاع بهـــا وجودتهـــا ـــدي الفيروســـي واالنتف ـــوفر خـــدمات االلتهـــاب الكب ، مصـــنفة حســـب مختلـــف رصـــد مـــدى ت

 المجموعات السكانية والمواقع الجغرافية لالسترشاد بها في تحسين مستوى الخدمات.
 األولوية لمنظمة الصحة العالمية اإلجراءات ذات

 بشــأن ترصــد التهــاب الكبــد ورصــده وتقييمــه،  وضــع وتحــديث اإلرشــادات واألدوات الخاصــة بالقواعــد والمعــايير
الكاملـة سلسلة ال تشملوتحديد مجموعة موحدة من المؤشرات األساسية الحاد المرض االت في ذلك ترصد ح بما
   خدمات التهاب الكبد.ل

 ــ لوضــع الغايــات  االســتراتيجية تاومــعلمدان لتعزيــز نظــم معلوماتهــا الصــحية والســتخدام أدوات المســاندة البل
 وتخطيط أنشطة استجابتها اللتهاب الكبد وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

  
  تنفيذ خطط وطنية مسندة بالبّينات اللتهاب الكبد  ٢-١-٤  

 
أن تسترشد االستجابة الوطنية اللتهاب الكبد بخطة وطنية تتضمن هـيكًال محـددًا لتصـريف الشـؤون  ينبغي  -٣٩

ــــ واإلدارة قــــادرًا علــــى ضــــمان اســــتجابة منســــقة وفعالــــة، ومســــاءلة واضــــحة. ن عمليــــات التخطــــيط وينبغــــي أن تمكِّ
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ن وضــع السياســات االســتراتيجي مــن الحصــول علــى مــدخالت هادفــة مــن جميــع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين بشــأ
 وتخطيط الخدمات وتخصيص الموارد.

 
سترشــــد بالبيانــــات الحاليــــة، لحشــــد االلتــــزام التــــي ت يمكــــن اســــتخدام الخطــــط الوطنيــــة ومبــــررات االســــتثمار،  -٤٠

السياســي وتحديــد حــزم التــدخالت والخــدمات المناســبة وتخصــيص ميزانيــات لهــا، وتحديــد المســؤوليات وتخصــيص 
وينبغي أن تتسـق هـذه  يات النظام الصحي، وتحديد مصادر التمويل المحتملة والموثوقة.الموارد عبر مختلف مستو 

تمامـــًا مـــع االســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية واإلنمائيـــة األنشـــطة المتعلقـــة بالتهـــاب الكبـــد ســـائر والجهـــود و الخطـــط 
كمـا أن  يـة الصـحية الشـاملة.وأن ُتدمج فيها على النحـو المالئـم، وذلـك بهـدف تحقيـق التغط ،الوطنية األوسع نطاقاً 

لضـمان مواكبـة الخطـة  أساسـياً  لبرامج الوطنية لمكافحة التهـاب الكبـد تعـد عنصـراً ستجابات اات المنتظمة المراجعال
  الوطنية للمستجدات و"مالءمتها لتحقيق أهدافها".

 
السياسـية والمجتمعيـة، ومن الضروري بذل جهود منسـقة لحشـد التأييـد، وبوجـه خـاص مـن جانـب القيـادات   -٤١

، لزيـــادة الـــوعي الجمـــاهيري والسياســـي بخطـــورة التهـــاب الكبـــد الفيروســـي علـــى للتواصـــل ووضـــع اســـتراتيجية ســـليمة
ويتــيح اليــوم العــالمي لاللتهــاب الكبــدي فرصــة كــل ســنة  الصــحة العموميــة وإليجــاد المــوارد الالزمــة وتعبئــة الجهــود.

إلثـــارة االهتمـــام ًا فـــيكثأكثـــر تو  صـــل أوســـع نطاقـــاً واتللإلـــى اســـتراتيجية  لزيـــادة الـــوعي الجمـــاهيري، لكـــن هنـــاك حاجـــة
   المطلوب لالرتقاء بمستوى االستجابة اللتهاب الكبد وتسريعها لبلوغ الغايات العالمية.

 
 اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 لإلشـراف علـى االسـتجابة الوطنيـة اللتهـاب الكبـد علـى أن  إنشاء هيكل وطني لتصـريف الشـؤون وآليـة تنسـيق
  تكون مدمجة في برنامج الصحة الوطني.

 اســتنادًا إلــى االســتراتيجية العالميــة  لهــا وضــع خطــة وطنيــة بشــأن التهــاب الكبــد الفيروســي وتخصــيص ميزانيــة
 .سع نطاقاً لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي ودمجها في برنامج الصحة الوطني األو 

 اسـتنادًا إلـى الغايـات والمؤشـرات العالميـة وذلـك لرصـد االسـتجابة الوطنيـة  وضع غايات وطنية وتحديـد مؤشـرات
  اللتهاب الكبد وتقييمها ولإلبالغ عنها.

 وتنقيح الخطة الوطنية عند اللزوم. المراجعة المنتظمة لالستجابة الوطنية اللتهاب الكبد 
  وذلك بالترويج للخطة الوطنية واالحتفاء باليوم العـالمي اللتهـاب بالتهاب الكبد الفيروسيزيادة الوعي الوطني ،

 يوليو)، وٕاشراك المجتمع والقيادات السياسية بوصفهم دعاة و"مناصرين". تموز/ ٢٨الكبد (

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

  بــالتخطيط االســتراتيجي الــوطني، بمــا فــي ذلــك اإلرشــادات حــول الخاصــة  واألدواتوضــع وتحــديث اإلرشــادات
 وضع غايات وطنية اللتهاب الكبد وتقدير التكاليف وتنفيذ البرامج ومراجعتها والرصد والتقييم.

  وطنيـة وأنشـطة قابلـة للتحقيـق وٕاعـداد خطـط  هالوضع غايات وطنية طموحة لكنتقديم المساعدة التقنية للبلدان
  ت لها.مع تخصيص ميزانيا

  بمــا فــي ذلــك التقــدم المحــرز تهــاب الكبــد الفيروســي واالســتجابة لــه، اللاإلبــالغ المنــتظم عــن الوضــع العــالمي
 .قليميعلى المستويين العالمي واإل ٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي صوب تحقيق غايات

 ــادة الــوعي العــالمي بالتهــاب الكبــد الفيروســي مــن خــالل أنشــطة مثــل اليــوم العــالمي اللتهــاب الكبــد وتنظــيم  زي
 اجتماعات رفيعة المستوى، مثل مؤتمر القمة العالمي المعني بالتهاب الكبد.
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ه االستراتيجي   ٢-٤  األثر الرامية إلى إحداث التدخالت  :٢الَتَوجُّ
 

 أن يحصل الناس على المجموعة الكاملة من خدمات االلتهاب الكبدي التي يحتاجون إليها ينبغي
 

 تحديد حزمة من الفوائد الصحية الضرورية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي  ١-٢-٤  
  

 ينبغــي لكــل بلــد أن يحــدد مجموعــة مــن التــدخالت والخــدمات واألدويــة والســلع الضــرورية المتعلقــة بالتهــاب  -٤٢
وينبغي  وثيقة الصلة بأوضاعه الخاصة، والتي يلزم أن تشتمل عليها حزمة فوائد الصحة الوطنية.ال الكبد الفيروسي

من مباشرة األفراد  يدفعهاتغطية هذه الحزمة، كليًا أو جزئيًا، من خالل التمويل الحكومي لتقليل نفقات العالج التي 
خــدمات التهــاب الكاملــة لسلســلة الن يحتــاجون إليهــا، وتغطيــة أمــوالهم الخاصــة، وضــمان إتاحــة الخــدمات لجميــع مــ

ويلـزم اختيـار التـدخالت والخـدمات الضـرورية مـن خـالل  الكبد، بمـا فـي ذلـك الوقايـة والتشـخيص والعـالج والرعايـة.
 ألخالقيات.عملية شفافة تراعي المعايير التالية: الفعالية والتكلفة والمردودية والمساءلة والجدوى واألهمية والطلب وا

ألصـــحاب المصـــلحة بمـــا فـــي ذلـــك مقـــدمو النطـــاق مـــن إشـــراك واســـع التـــدخالت أن تســـتفيد عمليـــة اختيـــار  مكـــنوي
ـــار التـــدخالت الخـــدمات والمجتمعـــات المتضـــررة، وينبغـــي أن تسترشـــد  ـــة اختي ـــة و عملي الممارســـات ببالبّينـــات العلمي

الت المختـارة للتغيـرات فـي أوضـاع الوبـاء المحلـي كما يجـب مراجعـة الحزمـة بانتظـام لضـمان مراعـاة التـدخ الجيدة.
 والســــياق القطــــري، والتطــــورات فــــي التكنولوجيــــات ونهــــوج تقــــديم الخــــدمات، والبينــــات المتعلقــــة بــــاألثر أو الضــــرر.

التــدخالت، مــع إدراك أن بعــض التــدخالت (توليفــات) مــن ات شــاركالضــروري النظــر علــى وجــه التحديــد فــي م ومــن
   تدخالت أخرى.مع ًا شتركم كانيكون فعاًال أو يحقق أقصى أثر له إال إذا  لن
 

  التهاب الكبد الفيروسيفي ية ساسالتدخالت األ  ٢-٢-٤  
  

التـــدخالت الرئيســـية ينبغـــي أن تشـــمل الحزمـــة األساســـية لتـــدخالت وخـــدمات االلتهـــاب الكبـــدي الفيروســـي   -٤٣
؛ Aوعنـــد االقتضـــاء فيـــروس التهـــاب الكبـــد  Bجميعهـــا: التطعـــيم، وخصوصـــًا ضـــد فيـــروس التهـــاب الكبـــد  الخمســـة

مــن األم إلــى  Bومأمونيــة الحقــن والــدم والجراحــة واالحتياطــات الشــاملة؛ والوقايــة مــن انتقــال فيــروس التهــاب الكبــد 
 Bوى المزمنـة بفيـروس التهـاب الكبـد الطفل؛ وخدمات تقليص األضرار لمتعاطي المخدرات حقنًا؛ والعالج مـن العـد

باإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن ضــمان تــوفير مســتويات عاليــة مــن اإلصــحاح وٕاتاحــة األغذيــة  .Cوفيــروس التهــاب الكبــد 
ومكافحتهــا. وُتعــد  Eوفيــروس التهــاب الكبــد  Aوالميــاه المأمونــة ضــروري للوقايــة مــن أوبئــة فيــروس التهــاب الكبــد 

عــن طريــق الجــنس مهمــة لــبعض  Cوفيــروس التهــاب الكبــد  B روس التهــاب الكبــدتــدخالت الوقايــة مــن انتقــال فيــ
كما تسهم تدخالت الوقاية من التهاب الكبد أيضًا في الحصـائل الصـحية األعـم بمـا  المجموعات السكانية المحددة.

سـيًا والمنقولـة في ذلك الوقاية من اإلصـابة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري واألمـراض السـارية األخـرى المنقولـة جن
وستختلف المجموعة النسبية من التدخالت وتوازنها باختالف البلدان، وذلك استنادًا إلـى السـياق  بالدم المبينة أدناه.

وينبغـي التركيـز بشـكل  القطـري واألوضـاع الوبائيـة، بمـا فـي ذلـك انتشـار أنـواع معينـة مـن التهـاب الكبـد الفيروسـي.
، نظـرًا لعبئهمـا الصـحي النسـبي، مقارنـة Cو Bدوى التهاب الكبد الفيروسـي خاص على التدخالت التي تستهدف ع

  .Eو Dو Aبالعدوى بفيروسات التهاب الكبد 
 

 الوقاية من االنتقال  ٣-٢-٤  
 

 استخدام اللقاحات
 
ويعتبــر التمنيــع ضــد فيــروس  .Eو Bو Aالتهــاب الكبــد  اتفيروســلقاحــات فعالــة للوقايــة مــن  تتــوفر حاليــاً   -٤٤

ومن شأن التوسع في توفير اللقاح المأمون والفعال  تدخًال حاسمًا للقضاء على أوبئة هذا الفيروس. Bالتهاب الكبد 
التطعــيم عنــد جرعــة ، بمــا فــي ذلــك تــوفيره مــن خــالل التطعــيم الشــامل لألطفــال و Bالحــالي لفيــروس التهــاب الكبــد 
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، ممـا يحـد مـن معـدالت المـرض المـزمن Bإلصابة الجديـدة بعـدوى التهـاب الكبـد الد، أن يخفض بشدة حاالت اميال
٪ ٨٢مـن  Bوتدعو االستراتيجية إلى زيادة في تغطية التطعيم الروتيني لألطفال ضد فيروس التهاب الكبد  والوفاة.
جهـود  ، وهـو مـا سـيتطلب تعزيـز بـرامج تمنيـع األطفـال ككـل بجانـب٢٠٢٠٪ بحلـول عـام ٩٠إلـى  ٢٠١٥ في عـام

 إلــى األشــخاص المعرضــين بصــورة زائــدة لمخــاطر اإلصــابة. Bخاصــة لتوجيــه التطعــيم ضــد فيــروس التهــاب الكبــد 
فـــي بـــرامج تمنيـــع األطفـــال  Aإدراج التطعـــيم ضـــد فيـــروس التهـــاب الكبـــد مكـــن كـــل بلـــد، يلســـياق الســـائد فـــي ل ووفقـــاً 

 لفاشيات في مجتمعات معينة.أيضًا اعتباره تدخًال مناسبًا استجابًة لمكن الروتينية، كما ي
 

  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  تنفيذ برامج شاملة للتمنيع ضد فيروس التهاب الكبدB،  استنادًا إلـى إرشـادات منظمـة الصـحة العالميـة: إدراج
ضــد  مــيالدالبجرعــة فــي جــداول تمنيــع األطفــال الوطنيــة؛ تعزيــز بــرامج التطعــيم  Bلقــاح فيــروس التهــاب الكبــد 

لألطفـال أو المـراهقين الـذين  Bالنظر فـي التطعـيم التكميلـي ضـد فيـروس التهـاب الكبـد ؛ Bفيروس التهاب الكبد 
تطعيم األشخاص المعرضين بصورة زائدة لمخاطر اكتسـاب الفيـروس أو انون من انخفاض معدالت التغطية؛ يع

 .Bنقله ضد فيروس التهاب الكبد 
  ــد  فيروســيالنظــر فــي دور التطعــيم ضــد فــي اســتراتيجية شــاملة للوقايــة مــن التهــاب الكبــد  Eو Aالتهــاب الكب

 وبرنامج التمنيع الوطني، استنادًا إلى السياق القطري، وباتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 بمــا فــي ذلــك إتاحتهــا مــن خــالل الوكــاالت زيــادة إتاحــة الحصــول علــى جميــع لقاحــات التهــاب الكبــد ،
 الدولية التي تشتري اللقاحات أو تدعو إلى إتاحة اللقاحات.

 التهاب الكبـد فيروسات ( وضع وتحديث إرشادات بشأن االستخدام األشد فعالية لجميع لقاحات التهاب الكبدA 
، وتطعــيم المجموعــات Bاب الكبــد الد بلقــاح فيــروس التهــمــيالتطعــيم عنــد البجرعــة  التغطيــة)، وتحســين Eو Bو

 للمخاطر. السكانية المحددة األشد تعرضاً 
  ُباالشتراك مع فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي ج التطعيم الجديدة، هُ مساندة تقييم لقاحات التهاب الكبد ون

 مبردة. إمدادالمعني بالتمنيع، بما في ذلك تقييم المنتجات التي ال تتطلب سلسلة 
  

 مأمونية الدم تحسين
  

العـدوى األخـرى حـاالت (وكـذلك فيـروس العـوز المنـاعي البشـري و  Cو Bالتهـاب الكبـد فيروسـي إن انتقال   -٤٥
من إمكانيـة الوقايـة المنقولة بالدم) عن طريق عمليات نقل الدم الملوث ومشتقاته الملوثة مرتفع للغاية، وعلى الرغم 

 ان تــوافروُيعــد ضــم فــي خــدمات نقــل الــدم. ير تحــو ســوء جــودة الأ ير تحــال غيــابزال يحــدث بســبب منــه، فإنــه مــا
 الصحة العمومية تقع على عاتق كل حكومة وطنيـة. من مهامإمدادات الدم المأمون ومشتقاته مهمة بالغة األهمية 

٪ مـن ١٠٠وينبغي أن تعمل البلدان من أجل تحقيق االكتفـاء الـذاتي فـي الـدم المـأمون ومشـتقاته، مسـتهدفة تحقيـق 
  ومتطوعين وال يتلقون أجرًا على تبرعهم بالدم. منتظمينالتبرعات من متبرعين 
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  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  اسـتنادًا إلـى إرشـادات منظمـة الصـحة العالميـة،وضع وتنفيـذ سياسـات وممارسـات وطنيـة بشـأن مأمونيـة الـدم 
الموثــوق  تحــرياتــه لمنــع عمليــات نقــل الــدم غيــر الضــرورية وضــمان الجتنالتــي تشــجع االســتخدام الرشــيد للــدم وم

 .Cو Bالتهاب الكبد كشف للدم ل
  التهــاب الكبــد لفيروســي لفحــص المختبــري اتنفيــذ تــدابير رقابــة علــى جــودةB وC  لضــمان إمــداد موثــوق مــن

 مضمونة الجودة.ي الر تحفحوصات ال
  ُــإنشــاء ن ــدم ورصــد م للترصــد و ُظ حــدوث وانتشــار عــدوى التهــاب الكبــد الفيروســي لــدى اليقظــة فــي اســتعمال ال

 المتبرعين بالدم وبشأن خطر اإلصابة بالتهاب الكبد بعد نقل الدم.

 لمنظمة الصحة العالمية ذات األولوية اإلجراءات

  َّوتقوية الروابط بين خدمات نقل الدم وخـدمات ثة للبلدان بشأن إدارة إمدادات الدم المأمون توفير إرشادات محد
 ي.االلتهاب الكبدي الفيروس

  سـتعمال الـدم ورصـد إمـدادات الـدم الإلنشـاء نظـم للترصـد واليقظـة مساندة البلـدان بـاألدوات والمسـاعدة التقنيـة
  اته.جتنوم

  
 تعزيز مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصحية

  
إن تنفيــذ ممارســات مكافحــة العــدوى بانتظــام، بمــا فــي ذلــك التــدابير الخاصــة بــالحقن المــأمون فــي أمــاكن   -٤٦

المجتمعية، من شأنه أن يحد من سريان التهاب الكبد الفيروسي وسائر أنواع العدوى لكـل  مواقعالرعاية الصحية وال
وتضـع هـذه االسـتراتيجية الخاصـة بالتهـاب الكبـد غايـة تتمثـل فـي  .هـامـن مسـتخدمي الرعايـة الصـحية والعـاملين في

نســـبة المأمونــة مــن اللهندســة ذات ازيــادة النســبة المئويــة لعمليــات الحقــن الطبــي التــي تــتم باســتخدام أدوات الحقــن 
  .٢٠٣٠ عام ٪ في٩٠ٕالى و  ٢٠٢٠ عام ٪ في٥٠إلى  ٢٠١٥ عام ٪ في٥ن مالمرجعية المئوية 

  
ــــدان المتوســــطة الــــدخل بنحــــو  الحقــــن التــــي تــــتم ســــنوياً داد عــــأتقــــدر   -٤٧ ــــدخل والبل ــــدان المنخفضــــة ال فــــي البل

وعلـى الـرغم مـن حـدوث تراجـع كبيـر منـذ  أو غيـر ضـرورية. مليـار، وكثيـر منهـا هـو حقـن غيـر مأمونـة و/ ١٥,٧
وتـذهب التقـديرات إلـى  عاد اسـتعمالها.يُ قن احمزال يتم بما ٢٠١٠ عام من الحقن في ٪٥,٥، كان نحو ٢٠٠٠ عام

ســتخدم فــي الرعايــة األوليــة ألغــراض عالجيــة يمكــن تــي تالو ٪ مــن األدويــة التــي تعطــى حقنــًا ٩٠أن مــا يزيــد علــى 
يشـكل تحـديًا كبيـرًا، إلـى جانـب تـدريب العـاملين  ةومـازال الحـد مـن الحقـن غيـر الضـروري إعطاؤها عـن طريـق الفـم.

وتهـدف سياسـة منظمـة الصـحة العالميـة  على ممارسـات الحقـن المأمونـة واإلدارة الفعالـة لـألدوات الحـادة والنفايـات.
ق دا الخطـر الكبيـر الـذي يحـإلـى التصـدي لهـذ ٢٠١٥ عـام فـي أطلقتهـابشأن مأمونية الحقن وحملتها العالمية التي 

  ١بالصحة العمومية.
 

                                                           
: انظــــــــــــر العالميــــــــــــة، وحملتهــــــــــــا الحقــــــــــــن مأمونيــــــــــــة بشــــــــــــأن منظمــــــــــــةال سياســــــــــــة عــــــــــــن المعلومــــــــــــات مــــــــــــن للمزيــــــــــــد   ١

http://www.who.int/injection_safety/global-campaign/en/ )٢٠١٦ أبريل /نيسان ٣ في االطالع تم.(  
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  العامــة  أمــاكن الرعايــة الصــحية فــيتعزيــز واســتدامة الممارســات االعتياديــة للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا)
 والخاصة)، بما في ذلك في المختبرات.

  ــة ــة بشــأن مأموني ــذ سياســة منظمــة الصــحة العالمي ، بهــدف خفــض عمليــات الحقــن غيــر الحقــنتنفي
  ستخدام أدوات الحقن المأمونة.قتصار على االضرورية، واالنتقال حيثما كان مالئمًا إلى اال

 فــراغحقنــًا تلبــي حاجــاتهم، بمــا فــي ذلــك المحــاقن ذات ال ضــمان إتاحــة أدوات حقــن مالئمــة لمتعــاطي المخــدرات 
 .المقدار الميت الصغير

  ــد العــاملين فــي ضــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات،  الرعايــة الصــحية بــالتمنيع المجــانيتزوي
، وتــوفير اإلجــراءات االتقائيـــة بعــد التعــرض لفيـــروس Bفــي ذلــك، عنـــد اللــزوم، لقــاح فيــروس التهـــاب الكبــد  بمــا

  عند اللزوم. Bالتهاب الكبد 

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

  النموذجيـة وطـرق التطهيـر والتعقـيم الفعالـة؛  طـاتياتحاال اإلرشادات الخاصة بالقواعـد والمعـايير بشـأن:تحديث
وممارســات الحقــن المأمونــة وبــدائل الحقــن؛ ومكافحــة العــدوى داخــل خــدمات الرعايــة الصــحية وخارجهــا، وفيمــا 

  يخص إجراءات معينة، بما في ذلك التنظير الداخلي والوشم وجراحات التجميل.
 بشأن مأمونية الحقن وحملتهـا العالميـة، وتـدابير  العالميةللتنفيذ الكامل لسياسة منظمة الصحة  مساندة البلدان

 مكافحة العدوى األخرى، ورصد تنفيذها وأثرها.

  
  الوقاية من انتقال التهاب الكبد الفيروسي من األم إلى الطفل

  
الـداء بشـدة فـي أحـوال كثيـرة مـن أمهـات  فـي المنـاطق التـي يتوطنهـا Bيحدث انتقال فيروس التهـاب الكبـد   -٤٨

انتقـــال فيـــروس التهـــاب الـــتخلص مـــن وســـيتطلب  مصـــابات بالعـــدوى إلـــى مواليـــدهن أثنـــاء الفتـــرة المحيطـــة بـــالوالدة.
ٕاجـراء لـدى الشـابات، و  Bمن األم إلى الطفل نهجًا شامًال يتضمن الوقاية مـن عـدوى فيـروس التهـاب الكبـد  B الكبد

، وٕاعطاء لقاح B، ورعاية الحوامل المصابات بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد Bالكبد  اختبارات فيروس التهاب
ســاعة مــن مولــده، وممارســات الــوالدة المأمونــة، وتعزيــز خــدمات  ٢٤للرضــيع فــي غضــون  Bفيــروس التهــاب الكبــد 

ــــال ــــة مــــن انتق ــــدة للوقاي ــــدخالت جدي ــــل، وتطــــوير ت ــــى العــــالفيروســــات  صــــحة األم والطف الج بمضــــادات اســــتنادًا إل
  الفيروسات.

 
 بـين الرضـع. Bللوقاية من فيروس التهاب الكبـد  أساسياً  اللقاح تدخالً جرعة من الد بميُيعد التطعيم عند ال  -٤٩

لكن إعطاء هذا اللقاح يمكن أن يكون تحديًا في المجتمعات التي تحدث فيها نسبة كبيرة من الوالدات خارج مراكـز 
وتـدعو هـذه االسـتراتيجية إلـى توسـيع  ٪.٣٨لك، فإن التغطية العالميـة ال تمثـل إال نحـو ونتيجة لذ الرعاية الصحية.

 ٪ بحلـــول٥٠مـــن األم إلـــى الطفـــل لتحقيـــق تغطيـــة بنســـبة  Bالتـــدخالت للوقايـــة مـــن انتقـــال فيـــروس التهـــاب الكبـــد 
  .٢٠٣٠ عام ٪ بحلول٩٠و ٢٠٢٠ عام
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  فيـروس التهـاب الكبـد لقـاح جرعـة المـيالد مـن سرعة إعطاءB،  مـع ايـالء اهتمـام خـاص للـوالدات التـي تحـدث
 خارج أماكن الرعاية الصحية وفي المناطق النائية.

 بشــأن صــحة األم والوليــد، وذلــك اســتنادًا إلــى إرشــادات منظمــة الصــحة  تحــديث السياســات واإلرشــادات الوطنيــة
 انتقال التهاب الكبد الفيروسي من األم إلى الطفل.التخلص من العالمية المتطورة باستمرار بشأن 

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

  لقاح فيروس التهاب الكبد جرعة الميالد من زيادة إتاحة واإلقبال على التطعيم بالدعوة إلىB بمـا فـي ،
سياســات الشــراء الخاصــة بالوكــاالت  ذلــك مــن خــالل األنشــطة الدعويــة الدوليــة، وٕاســداء المشــورة بشــأن

 الدولية وتوفير إرشادات التنفيذ بشأن تقديم اللقاحات في مختلف األماكن.
  حزمة شاملة من التدخالت للقضـاء علـى انتقـال فيـروس التهـاب وضع وتحديث إرشادات عالمية بشأن

المضـادة للفيروسـات فـي مـن األم إلـى الطفـل، بمـا فـي ذلـك الـدور المحتمـل السـتخدام العقـاقير  Bالكبد 
 وبشأن اختبارات التهاب الكبد الفيروسي للحوامل واألمهات والرضع. الفترة المحيطة بالوالدة

  
  تقديم خدمات تقليص األضرار

 
حزمة من خدمات تقليص األضرار لألشـخاص الـذين يتعـاطون المخـدرات حقنـًا يمكـن أن تكـون شـديدة  إن  -٥٠

واكتســابها ومــن انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي  Cو Bو Aالفعاليــة فــي الوقايــة مــن انتقــال فيروســات التهــاب الكبــد 
ي مجموعــة شــاملة مــن الخــدمات مثــل هــذه الحزمــة فــإدمــاج البشــري وســائر أنــواع العــدوى المنقولــة بالــدم. وينبغــي 

اضــطرابات تعــاطي مــواد اإلدمــان وتــدبيرها عالجيــًا. وقــد قامــت منظمــة الصــحة العالميــة وبرنــامج األمــم للوقايــة مــن 
المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز بتحديد مجموعة من التدخالت والخدمات الواجب 

حقنـًا. وتشـمل الحزمـة خمسـة مجـاالت للتـدخالت والتـي  ١المقدمـة لمتعـاطي المخـدرات إدماجها فـي الحزمـة الشـاملة
اإلبــر والمحــاقن المعقمــة، والعــالج باالستعاضــة عــن ســيكون لهــا أكبــر األثــر علــى وبائيــات التهــاب الكبــد أال وهي:

، وعـالج Bتهـاب الكبـد المواد األفيونيـة لمتعـاطي األفيـون، والتواصـل للحـد مـن المخـاطر، والتطعـيم ضـد العـدوى بال
  .العدوى بالتهاب الكبد المزمنة

  
مقارنـة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، فمـن الضـروري أن  Cلسهولة انتقال فيروس التهـاب الكبـد  ونظراً   -٥١

وتــــدعو هــــذه  تشــــمل خــــدمات تقلــــيص األضــــرار تــــوفير جميــــع لــــوازم الحقــــن بمــــا فيهــــا حاويــــات الخلــــط والمحاليــــل.
المعنية بمكافحة التهاب الكبد إلـى زيـادة كبيـرة فـي تـوفير اإلبـر والمحـاقن المعقمـة لمتعـاطي المخـدرات االستراتيجية 

ــــالغ  ــــول ٢٠٠إبــــرة وِمحَقنــــة للمتعــــاطي الواحــــد فــــي الســــنة إلــــى  ٢٠حقنــــًا مــــن المســــتوى المرجعــــي الحــــالي الب  بحل
خفضة للغاية ولـيس لهـا أثـر ُيـذكر وتعد التغطية الحالية لهذه التدخالت من .٢٠٣٠ عام بحلول ٣٠٠و ٢٠٢٠ عام

ومـع ذلـك، فـإن تحقيـق مسـتوى عـال مـن التغطيـة بالتـدخالت الخاصـة بتقلـيص األضـرار  علـى أوبئـة التهـاب الكبـد.
  يتوقف على التغلب على العقبات القانونية والمجتمعية.

                                                           
ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات مــن أجــل االطــالع علــى الــدليل التقنــي الــذي أعدتــه منظمــة الصــحة العالميــة    ١

لمساعدة البلدان في وضع غايات تتعلـق باإلتاحـة الشـاملة لخـدمات  يدزألوالجريمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة ا
انظــر  ٢٠١٢تنقــيح  –الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ومعالجــة مرضــاه مــن متعــاطي المخــدرات حقنــًا ورعــايتهم 

 )٢٠١٦  نيسان/ أبريل ١( تم االطالع في  /http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/enالرابط التالي: 
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  ــذ ــد تقلــيص األضــرارخــدمات ل ةشــامل حزمــةتنفي اســتنادًا إلــى حزمــة منظمــة الصــحة العالميــة  االقتضــاء،، عن
، مـع األخـذ بعـين االعتبـار السـياق المحلـي لتدخالت تقليص األضرار المسندة بالبّينات لمتعاطي المخدرات حقنـاً 

  .والمسؤوليات التشريعية والقضائية
  أمام توفير خدمات تقليص األضرار.التصدي للعقبات القانونية والمؤسسية 
  ــدي وتقلــيص األضــرار ــين خــدمات االلتهــاب الكب ــربط ب لتيســير الوقايــة المتكاملــة والعــالج والرعايــة لمتعــاطي ال

 المخدرات.
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 التهــاب الكبــد فيروســي بشــأن الوقايــة المســندة بالبّينــات مــن عــدوى  وضــع وتحــديث سياســات وٕارشــاداتB وC 
متعــاطي المخــدرات حقنــًا بمــا فــي ذلــك مــن يتعــاطون الكوكــايين والمنبهــات مــن همــا فــي حالــة العالجــي لتــدبير الو 

 نمط األمفيتامينات.
 والموارد لتدخالت تقليص األضرار الموصى بها. توفير المساندة الدعوية والتقنية للبلدان لحشد االلتزام 

  
  اً أمنأكثر  يةتعزيز ممارسات جنس

 
عــن طريــق الجــنس يلعــب دورًا ثانويــًا فــي معظــم  Cو Bالتهــاب الكبــد فيروســي علــى الــرغم مــن أن انتقــال   -٥٢

يالء اهتمام خاص لبعض الفئـات السـكانية، وخصوصـًا الرجـال الـذين يمارسـون الجـنس إأوبئة التهاب الكبد، ينبغي 
بين من يمارسون الجنس مـع شـركاء ، و Bمع الرجال، واألشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس التهاب الكبد 

، بمــا فــي ذلــك تقليــل عــدد الشــركاء فــي العمليــة اً أمنــكثــر وتتــيح ممارســات الجــنس األ متعــددين مــن الجــنس اآلخــر.
الجنســـية إلـــى الحـــد األدنـــى، واالســـتخدام الصـــحيح والمتســـق للعـــوازل الذكريـــة واألنثويـــة، حمايـــة فعالـــة مـــن العـــدوى 

األمـــراض األخـــرى وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ومـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن  Cو Bالتهـــاب الكبـــد فيروســـي 
وبالنسبة لبعض السكان فقد تـؤدي المشـاكل المتعلقـة باسـتخدام الكحـول وغيـره مـن أنـواع المخـدرات  المنقولة جنسيًا.

هــذه العوامــل إلــى تفــاقم بعــض أوجــه التعــرض للمخــاطر والســلوكيات الجنســية المحفوفــة بالمخــاطر ممــا يســتلزم أخــذ 
  بعين االعتبار عند تصميم الخدمات. 

 
  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 انب الطلب والعرض للعوازل الذكرية واألنثوية والمزلقات المائية فـي كـل و لزيادة ج تكثيف برامج الترويج للعوازل
التهــاب بطر اإلصــابة اخــمعرضــة لمــن المنافــذ التقليديــة وغيــر التقليديــة، وخصوصــًا للمجموعــات الســكانية األشــد 

 .Cأو  و/ Bالكبد الفيروسي 
 أن تشــمل السياســة الوطنيــة للتطعــيم ضــد فيــروس التهــاب الكبــد ن اضــمB  أكثــر مــن األشــخاص المعرضــين

 من خالل االتصال الجنسي. Bلمخاطر اكتساب العدوى بفيروس التهاب الكبد غيرهم 
 العالميةاإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة 

 التهاب الكبد.الوقاية من لعوازل الذكرية واألنثوية ودمجها في خدمات ازيادة االستثمارات في برامج  الدعوة إلى 
 مضمونة الجودة.الالعوازل الذكرية واألنثوية والمزلقات  تقديم إرشادات حول معايير وشراء وٕامدادات 
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  ء المأمونضمان إتاحة األغذية المأمونة والما
 

ـــة الحصـــول علـــى مصـــدر مُ  ٧٤٨يفتقـــر حـــوالي   -٥٣ ـــحَ مليـــون شـــخص إلـــى إمكاني ـــاك سَّ ـــاه الشـــرب، وهن ن لمي
وفـي األمـاكن  مليـون شـخص، أي أكثـر مـن ثلـث سـكان العـالم، يعيشـون مـن دون مرافـق إصـحاح أساسـية. ٢٥٠٠

بفيــروس  التــي تعــاني مــن تــردي ظــروف اإلصــحاح وممارســات النظافــة الصــحية، يتعــرض معظــم األطفــال لإلصــابة
 فـي مثـل هـذه األمـاكن. ات بـهشـيافحـدوث الدر انـلامـن و  المناعـة،حصـلون علـى في سن مبكرة وي Aالتهاب الكبد 

التــي تتبــاين فيهــا ظــروف اإلصــحاح، فغالبــًا مــا يتعــرض األطفــال للعــدوى مــع تقــدمهم فــي العمــر، وقــد األمــاكن  أمــا
م اإلصـحاح أن يخفـض بشـدة ظُـلشـرب المأمونـة ونُ ومـن شـأن ضـمان إتاحـة األغذيـة وميـاه ا تحدث فاشيات واسـعة.

وينبغـي أن تتضـمن اإلجـراءات، علـى وجـه التحديـد، التركيـز علـى اإلصـحاح  .Eو Aالتهـاب الكبـد فيروسـي انتقـال 
من  ٦باعتباره من األولويات في جميع األوساط وذلك من خالل مواءمتها مع الجهود المبذولة للتعاطي مع الهدف 

  :٢٠٣٠والتي تتضمن الغايات التالية لعام  ٢٠٣٠المستدامة لعام خطة التنمية 
 تحقيق حصول الجميع بشكل شامل وعادل على مياه الشرب المأمونة وبأسعار معقولة؛  
  تحقيق وصول الجميع إلى مرافق الصرف الصحي واإلصحاح بشكل كاف وعادل ووضع حـد للتغـوط فـي

  ساء والفتيات، ومن يمرون بحاالت الضعف؛العراء، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات الن
 .دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين كيفية إدارة المياه والصرف الصحي  

 
  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 م اإلصـحاح، وخصوصـًا ظُـلضـمان إتاحـة ميـاه الشـرب المأمونـة ونُ  العمـل مـع إدارات الميـاه واإلصـحاح
األحياء السكنية التي تعاني من نقص الخدمات، ومخيمات مرتفعة مثل لمخاطر  الُمَعرَّضةفي األماكن 

 ن.في أوطانهم والالجئي نازحينال

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 إمــدادات الميــاه واإلصــحاح والنظافــة الصــحية والســالمة  بشــأن تقيــيم المخــاطر وٕادارة تحــديث اإلرشــادات
 .داخل البالد الغذائية وتشجيع ومساندة التنفيذ لهذه اإلرشادات

  
   تشخيص عدوى التهاب الكبد  ٤-٢-٤  

 
ذلـك،  ومـع التشـخيص المبكـر لعـدوى التهـاب الكبـد أهميـة بالغـة مـن أجـل فعاليـة العـالج والرعايـة. بيكتس  -٥٤

على التهاب الكبد الفيروسي ٪ من األشخاص المصابين بالعدوى المزمنة ب٥فعلى مستوى العالم فإن نسبة تقل عن 
أضـف إلـى ذلـك قلـة الـوعي، وعـدم كفايـة وسـائل التشـخيص الموثوقـة المالئمـة لتحديـد االسـتعماالت  دراية بحـالتهم.

وتتطلــب زيــادة التشــخيص المبكــر التغلــب علــى أوجــه  ة، وخــدمات االختبــار، وضــعف القــدرات المختبريــة.قصــودالم
القصور تلك، واستخدام نهـوج اختبـار فعالـة، ووسـائل تشـخيص مضـمونة الجـودة، وربـط نتـائج االختبـارات بخـدمات 

 Bالتهـاب الكبـد فيروسـي وتدعو هذه االسـتراتيجية إلـى زيـادة كبيـرة فـي تشـخيص العـدوى المزمنـة ب العالج والرعاية.
ــــول٥٠يعــــرف ، بحيــــث Cو ــــولمــــنهم ٪ ٩٠و ٢٠٢٠ عــــام ٪ مــــن األشــــخاص المصــــابين بــــأمر إصــــابتهم بحل  بحل

  .٢٠٣٠ عام
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  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 في السياسات والمبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة بشـأن التهـاب الكبـد التـي تحـدد،  دمج اختبار التهاب الكبد الفيروسي
  ضمن جملة أمور أخرى، المجموعات السكانية والمواقع ذات األولوية لالختبار، ونهوج واستراتيجيات االختبار.

 اإلبـالغ السـريع تسم بالجودة اللتهاب الكبد الحـاد والمـزمن مـع يلتوفير تشخيص  تعزيز شبكة المختبرات الوطنية
مضـــمونة الجـــودة (التـــي اختبـــرت المنظمـــة صـــالحيتها الللنتـــائج وضـــمان إمـــداد موثـــوق مـــن وســـائل التشـــخيص 

 مسبقًا).
 لتحسـين خـدمات اإلحالـة وٕاتاحـة خـدمات عـالج  إقامة روابط أساسـية بـين خـدمات االختبـار والخـدمات األخـرى

 ومساندة أخرى مضمونة الجودة.
 ة لمنظمة الصحة العالميةاإلجراءات ذات األولوي

 ها علـىاستراتيجيات ووسـائل التشـخيص، واشـتمالج اختبار التهاب الكبد، و هُ بشأن نُ  التحديث المنتظم لإلرشادات 
 أحدث االبتكارات.

 ــدان  كييــفمســاندة ت ــذ البل لسياســات منظمــة الصــحة العالميــة ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن وســائل تشــخيص وتنفي
  ج واستراتيجيات اختباره.هُ الفيروسي ونُ التهاب الكبد 

  
 تحسين خدمات االلتهاب الكبدي ورعاية الحاالت المزمنة  ٥-٢-٤  

  
  العالجنطاق توسيع 

 
ـــد   -٥٥ ـــة المضـــادة لفيروســـات التهـــاب الكب ـــل Cو Bيمكـــن للعوامـــل الفعال مـــن معـــدالت المراضـــة شـــدة ب أن تقل

لكــن لــيس كــل  العــوز المنــاعي البشــري فــي الوقــت ذاتــه. ذلــك األشــخاص المصــابين بفيــروسوأن يشــمل والوفيــات، 
ويجـب تقيـيم حالـة  المصابين بالعدوى المزمنة بالتهاب الكبد يحتاجون إلى العالج أو أنهـم مؤهلـون للحصـول عليـه.

للعـالج أم ال، وٕاذا لـم يكونـوا مـؤهلين  ياعـو األشخاص لتحديد إصابتهم بـأمراض كبديـة ومـن ثـم مـا إذا كـان هنـاك د
ويمكــن لمضــادات الفيروســات ذات المفعــول  ج، فيــتم رصــدهم بانتظــام لتحديــد متــى ينبغــي البــدء فــي العــالج.للعــال

م ظُ ٪، فـي ظـل تـوافر الـنُ ٩٥تحقيـق نسـب شـفاء تزيـد علـى  Cالمباشر لعالج العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد 
حاالت العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد ويتوافر العالج الفعال ل .اتط الجينانمتي تستهدف جميع أالالعالجية 

B ، وتشــجع مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة بشــأن عــالج العــدوى ، الحيــاة ةلــيط بــه اســتمرار العــالجإال أنــه يتطلــب عــادًة
أبسـط وأكثـر  يـةعالج ُنظُـمنهجـًا للصـحة العموميـة، مـع التحـرك نحـو تبنـي  Cو Bالمزمنة بالتهـاب الكبـد الفيروسـي 

 ة تؤخذ عن طريق الفم.مأمونية بأدوي
  

عـدوى مزمنـة بفيـروس التهـاب تعايشـين مـع ، فإن من بـين الم٢٠١٤ لعامووفقًا لمبادئ المنظمة التوجيهية   -٥٦
ذلك، فـإن أقـل  ومع مليون فقط مؤهلون للعالج. ٣٠–٢٦مليون شخص، هناك  ١٥٠-١٣٠البالغ عددهم  C الكبد
ماليـين  ٥وتـدعو هـذه االسـتراتيجية إلـى تلقـي  ٪ مـن المصـابين بعـدوى مزمنـة بالتهـاب الكبـد يتلقـون العـالج.١مـن 

ماليـــين شـــخص  ٣، وتلقـــي ٢٠٢٠ عـــام للعـــالج بحلـــول Bشـــخص مصـــاب بعـــدوى مزمنـــة بفيـــروس التهـــاب الكبـــد 
، ينبغـي أن تصـل ٢٠٣٠وبحلـول عـام  .٢٠٢٠ عـام للعالج بحلـول Cمصاب بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد 

   ٪ من األشخاص المؤهلين.٨٠إلى  Cو B بفيروسي التهاب الكبدتغطية العالج من العدوى المزمنة 
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  توفير الرعاية للحاالت المزمنة
 

. قد يتطلب المصابون بعدوى التهاب الكبد المزمن إلى الرعاية لمجموعة من المشكالت الصـحية والنفسـية  -٥٧
الخاليــا الكبديــة، قــد يعــاني المصــابون بعــدوى مزمنــة بالتهــاب الكبــد مــن  افباإلضــافة إلــى التشــمُّع الكبــدي وكارســينوم

وقـــد يتســـبب تعـــاطي الكحـــول  مظـــاهر أخـــرى خـــارج الكبـــد لمرضـــهم، بمـــا فـــي ذلـــك المقاومـــة لألنســـولين والســـكري.
الكحـول لجميـع النـاس المصـابين  لمـدخول تقيـيمويوصـى بـإجراء  والتدخين والسمنة في مضاعفات العـدوى المزمنـة،

بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن، يليه عرض التـدخالت الخاصـة بسـلوكيات الحـد مـن مـدخول الكحـول بالنسـبة لمـن 
  يتناولون قدر معتدل أو مرتفع من الكحول.

  
مصاحبة، بما في ذلك  من أمراض Cأو  Bوقد يعاني أيضًا األفراد المتعايشون مع فيروسي التهاب الكبد   -٥٨

). Dو Cو Bالتهـــــاب الكبـــــد ( فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي البشـــــري أو الســـــل أو غيـــــره مـــــن فيروســـــات التهـــــاب الكبـــــد
ماليين شخص من المتعايشين مع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري يعـانون مـن أمـراض مصـاحبة  ٣حوالي  وهنالك

. فــــنظم العــــالج التــــي ال تغطــــي العــــدوى Bمليــــون شــــخص مــــن التهــــاب الكبــــد  ٢,٦كمــــا يعــــاني  Cبالتهــــاب الكبــــد 
المصـــاحبة، تعـــرض هـــؤالء المرضـــى لتفـــاقم مـــرض الكبـــد المـــزمن لـــديهم. ويعتبـــر التـــدبير العالجـــي الفعـــال للعـــدوى 

لبشـري المصـاحبة ، والعـدوى بفيـروس العـوز المنـاعي اBبفيروس العـوز المنـاعي البشـري المصـاحبة بالتهـاب الكبـد 
للحفاظ على المكاسب الصحية المكتسبة من خالل معالجة فيروس العوز المناعي البشـري.  مهماً  Cبالتهاب الكبد 

  ويحتاج هذا إلى خدمات االختبار التي تضمن الربط مع الرعاية التي يتم تكييفها.
  

لمــرض  أكثــر تعرضــًا أيضــاً  Cي وعــادة مــا يكــون األشــخاص األكثــر عرضــة للعــدوى بالتهــاب الكبــد الوبــائ  -٥٩
السل، وخاصة من يتعاطون المخدرات حقنـًا. وهنالـك اثنـان مـن كـل ثالثـة مـن المتعـاطين للمخـدرات حقنـًا ويصـابوا 

 Dوالتهاب الكبـد  Bوقد تؤدي العدوى المزدوجة بالتهاب الكبد  .Cبالسل يعانون من عدوى مصاحبة بالتهاب الكبد 
المصـاحبة  Dديد. وفي البلدان التي تمثـل نسـبة انتشـار العـدوى بفيـروس التهـاب الكبـد إلى التهاب الكبد المزمن الش

فيهـــا مشـــكلة مـــن مشـــاكل الصـــحة العموميـــة، يكـــون هنـــاك حاجـــة إلـــى منـــاهج محـــددة. وفـــي جميـــع أنـــواع العـــدوى 
المصــاحبة، يحتــاج التــدبير العالجــي المصــاحب إلــى األخــذ بعــين االعتبــار اآلثــار الجانبيــة والتفــاعالت بــين األدويــة 

  هاب الكبد الفيروسي.المستخدمة لعالج فيروس العوز المناعي البشري والسل والت
  

رعايــة المزمنــة، بمــا فــي ال يحتــاج الكثيــر مــن الحــاالت إلــىوباإلضــافة إلــى العــالج بمضــادات الفيروســات،   -٦٠
أمــا عــالج اإلصــابات  .ةلكبديــالخاليــا ا اســينومار كو  ته،عاوضــم تعــذرتذي ذلــك التــدبير العالجــي لمــرض الكبــد الــ

، بما في ذلك زرع الكبد والمعالجة الكيميائية، فهو محـدود جـدًا ةالكبدييا الخال اسينومار كالكبدي و شمُّع المتقدمة بالت
المتوسطة الدخل، مما يسلط الضوء على الحاجة إلـى إتاحـة الحصـول البلدان و  الدخل في معظم البلدان المنخفضة

  ذات الجودة العالية.ياة الحفي نهاية رعاية العلى الرعاية الملطفة و 
 

  األولوية للبلداناإلجراءات ذات 
 لفيروسات للمصابين بالعـدوى المزمنـة ل ةمضاداألدوية البإدراج إتاحة العالج ب إعطاء األولوية لعالج التهاب الكبد

 مكونًا محوريًا في االستراتيجية والخطة الوطنية اللتهاب الكبد.ذلك  اعتبارو  Cو Bالتهاب الكبد بفيروسي ب
 علــى أســاس مبــادئ ورعايــة مرضــاه  مبــادئ توجيهيــة وخطــط وبروتوكــوالت وطنيــة لعــالج التهــاب الكبــد وضــع

 .ورعاية مرضاه المنظمة التوجيهية بشأن عالج التهاب الكبد
  لضـمان رعايـة موحـدة لألشـخاص المصـابين بالعـدوى المزمنـة بالتهـاب الكبـد، بمـا فـي فير عالج يتسـم بـالجودة تو

رض، وبـــدء العـــالج فـــي الوقـــت المناســـب، ورصـــد المرضـــى وســـمية العقـــاقير، والتـــدبير ذلـــك تصـــنيف مراحـــل المـــ
 وفشل الكبد. ةالكبديسينومة الخاليا ار كالكبدي و شمُّع العالجي للت
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 بمــا فــي ذلــك العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وعوامــل الخطــر التــي قــد التصــدي لالعــتالالت المشــتركة ،
فــي رعايـة الفــة و تـوفير الرعايـة الملطِّ إلـى جانــب كبــد، بمـا فــي ذلـك تعـاطي الكحــول، قم مـرض الفـاتمـن وتيــرة تسـّرع 

 .أللما نيسكتليكفي منها  ام، بما في ذلك إتاحة ة الحياةاينه
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 التهاب الكبد فيروسي عالج نطاق إلى االستثمارات الكافية لتوسيع  الدعوةB وC .لبلوغ الغايات العالمية 
  للوقايـة مـن العـدوى المزمنـة بالتهـاب الكبـد وتشخيصـها وعالجهـا وضع مبادئ توجيهية موحدة وتحـديثها بانتظـام

وتــوفير الرعايــة للمصــابين بهــا، بمــا فــي ذلــك أمــراض الكبــد فــي مرحلــة متقدمــة واالعــتالالت المشــتركة الخطيــرة، 
 نفيذها.وتقديم المساندة للبلدان لتكييفها وت

 لوضع خطط ومبادئ توجيهية وطنية محسوبة التكاليف لعالج التهاب الكبد. تقديم المساندة التقنية للبلدان 
 
ه االستراتيجي   ٣-٤   ن اإلنصافلضماالخدمات وفير ت :٣الَتَوجُّ
 

تكون هذه الخدمات ذات جودة  خدمات االلتهاب الكبدي التي يحتاجون إليها، وأنالناس ينبغي أن يتلقى جميع 
 كافية

  
زالت نسبة كبيرة من األشخاص الشديدي التعرض للمخاطر، أو المتعايشين مع العدوى المزمنة بالتهاب ما  -٦١

أو  ،أو ال يســتخدمون العــالج ،أو تظــل حــاالتهم غيــر مشخَّصــة ،ُيتــاح لهــم الحصــول علــى خــدمات الوقايــة الكبــد ال
يتقيــــدون بــــه، وال يســــتطيعون الحصــــول علــــى خــــدمات الرعايــــة المقدمــــة للحــــاالت المزمنــــة. عــــالوة علــــى ذلــــك،  ال
مثل الفقر أو التمييـز أو التجـريم  -خدمات االلتهاب الكبدي الحالية نادرًا ما تتصدى للعوامل األساسية الدفينة  فإن

وفضـًال عـن ذلـك، فـإن  ا اإلجحـاف فـي الصـحة.التـي قـد يتولـد عنهـ - أو إدمـان المخـدرات وتـردي الصـحة النفسـية
تكون موجهة توجيهًا مالئمًا، فال تصل إلى  العادة  فإنها ،األماكنبعض في عندما ما توجد  ،التدخالت والخدمات

ـــأثراً األكثـــر أو للمخـــاطر األشـــخاص األشـــد تعرضـــًا  مثـــل هـــذه العوامـــل مـــن األثـــر الكلـــي للتـــدخالت  قلـــل. وتبهـــا ت
أثر أنشطة االستجابة اللتهاب الكبد أيضًا على جودة أدوية التهاب الكبد ووسائل التشـخيص  مدعتكما ي والخدمات.

وعنـدما تتـوافر خـدمات االلتهـاب الكبـدي، يمكـن أن تحـول المشـكالت المتعلقـة بيسـر التكلفـة  والتدخالت والخدمات.
 وٕامكانية الحصول عليها ومقبوليتها دون االنتفاع األمثل بها.

  
مًا صحية قوية ومرنـة يمكنهـا أن تقـدم بشـكل مسـتديم رعايـة ظُ االستجابة الفعالة اللتهاب الكبد تتطلب نُ  إن  -٦٢
لخـدمات للمجموعـات السـكانية والمواقـع والبيئـات التـي هـي فـي أشـد لكاملـة لسلسـلة االز على الناس على امتداد ركِّ ت

نمـاذج تتسـم  ؛يـة: وجـود نظـام قـوي للمعلومـات الصـحيةم الصـحية بالسـمات التالظُ وتتسم مثل هذه الـنُ  الحاجة إليها.
بـــالمزيج تتمتـــع بأعـــداد كافيـــة و متـــوافرة عاملـــة مدربـــة وموزعـــة بالشـــكل المناســـب و  ىقـــو  ؛بالكفـــاءة لتقـــديم الخـــدمات
القيـادة  ؛تمويـل صـحي كـاف ؛إتاحة يعول عليها للمنتجات والتكنولوجيات الطبية الضرورية ؛المناسب من المهارات

وتبلغ التدخالت الخاصة بالتهاب الكبد أقصى درجة من الفعالية عنـدما تحـدث فـي  حسن تصريف الشؤون.القوية و 
ــ نهم مــن الحصــول علــى البيئــات االجتماعيــة والقانونيــة والسياســاتية والمؤسســاتية المالئمــة التــي تشــجع النــاس وتمكِّ

مــة تشــجع اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة ويجــب أن تســتند تلــك التــدخالت إلــى بيئــة مالئ الخــدمات واالنتفــاع بهــا.
تـيح تسـخير مـواطن تشـتمل علـى نظـم صـحية ومجتمعيـة مدعومـة جيـدًا، و توحقوق اإلنسان ذات الصلة بالصـحة، و 

 الشركاء، وخصوصًا الشركاء في المجتمع المدني.من  مساهماتالقوة و ال
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  تكييف خدمات االلتهاب الكبدي  ١-٣-٤  
 

أن يقـدم خـدمات االلتهـاب الكبـدي الضـرورية لمختلـف المجموعـات  ةءاكفـيتسم بالينبغي ألي نظام صحي   -٦٣
يضــمن جــودة أن يعــزز الــروابط االســتراتيجية بــين مختلــف الخــدمات الصــحية، و أن الســكانية والمواقــع الجغرافيــة، و 

فـي والبد من تحديد أدوار ومسؤوليات مختلـف مسـتويات النظـام الصـحي  يشرك المجتمعات بفعالية.أن الخدمات، و 
تقـــــديم خـــــدمات االلتهـــــاب الكبـــــدي، بدايـــــة مـــــن الخـــــدمات الصـــــحية المجتمعيـــــة واألوليـــــة وانتهـــــاء بمراكـــــز اإلحالـــــة 

 المتخصصة.
  

  الئم مختلف المجموعات السكانية واألماكن تالخدمات لتكييف 
  

مجموعـــات مـــن جميـــع الكافـــة المواقـــع والبيئـــات المختلفـــة إلـــى وال المجموعـــات الســـكانية جميـــع تحتـــاج ال   -٦٤
التـــدخالت والخـــدمات المتعلقـــة بمكافحـــة االلتهـــاب الكبـــدي، وينبغـــي أن تســـاعد المعلومـــات االســـتراتيجية التـــي يـــتم 

تكييـف وتنفيـذ حزمـة الخـدمات توجيـه تجميعها حول المجموعات السكانية المتضـررة وعوامـل الخطـر والمواقـع علـى 
للوضـع  وفقـاً ف .بلـدانالفـي السـكانية المعينـة والبيئـات والسـياقات لمجموعـات لـتالئم ااألساسية لمكافحة التهاب الكبد 

 ين، قــد تعطــى األولويــة لفئــات عمريــة معينــة (كــالمولودين بــين تــاريخى حــدةلــعبلــد كــل لســياق الســائد فــي لالوبــائي و 
 (كالمسـاجين ومتعـاطي المخـدرات حقنـاً  مـن غيرهـا بعض المجموعات التي تعاني مـن معـدالت أعلـىل)، أو ينمعين

ثقـب الجلـد بمـا فـي هـم إجـراءات لل تجـرى، واألشخاص الـذين ويل الكليلغسبان تعالجو والمهاجرين والمرضى الذين ي
والعـــاملين فـــي الجـــنس، والرجـــال الـــذين يمارســـون الجـــنس مـــع  ،ذلـــك الوشـــم، وبعـــض مجتمعـــات الســـكان األصـــليين

تهاب الكبد (كالتليف الكبدي المتقدم)، أو الرجال)، أو األشخاص الذين هم في مرحلة معينة من اإلصابة بمرض ال
تقديم  لمن أجلتحديد هذه الفئات التي تتمتع بحساسية كافية  ستراتيجيةاالمعلومات الم ظُ ومن المهم وجود نُ  غيرهم.

  ها أعلى األثر.يكون لخدمات 
 

 معها تكاملهاربط خدمات االلتهاب الكبدي بالخدمات الصحية األخرى و 
  

بــين الخــدمات الخاصــة بالتهــاب الكبــد وســائر الخــدمات الخاصــة  رتبــاطالمزيــد مــن التكامــل واالإن إيجــاد   -٦٥
المنقولـة جنسـيًا، وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري، والصـحة العـدوى بالمجاالت الصحية ذات الصـلة (بمـا فـي ذلـك 

واضــــطرابات تعــــاطي  المخــــدرات، واضــــطرابات تعــــاطيالجنســــية واإلنجابيــــة األوســــع نطاقــــًا، وتقلــــيص المخــــاطر، 
وتيـرة ع ومأمونية الدم، والوقاية من السرطان وتدبيره العالجي، واألمراض غير السارية)، من شأنه أن يسرِّ  الكحول،

وصــول إلــى الخــدمات نطــاق اليوسِّــع مــن التقــدم صــوب بلــوغ المعــالم المهمــة والغايــات الرئيســية ويزيــد مــن الكفــاءة و 
يسـر أيضـًا الوقايـة تفـي بـرامج مكافحـة التهـاب الكبـد قـد  اتالوفـورات. كمـا أن االسـتثمار من و ها قبوليزيد من مدى و 

ومــن الضــروري وجــود روابــط علــى مختلــف مســتويات النظــام  الصــحية الرئيســية وتــدبيرها العالجــي. تمــن الحــاال
 مدتعوســت تشــفيات.أدوار الرعايــة الصــحية األوليــة ورعايــة اإلحالــة والرعايــة بالمسو الصــحي، مــع تحديــد مســاهمات 

 يــة.دانيمنمــاذج التكامــل والــروابط المالئمــة علــى الســياق القطــري والنظــام الصــحي، وينبغــي أن تســتنير بــالبحوث ال
الخـــدمات فـــي المؤسســـات عـــالوة علـــى ذلـــك، مـــن الضـــروري إنشـــاء روابـــط مـــع البـــرامج فـــي القطاعـــات األخـــرى ك

 والمياه واإلصحاح، واإلسكان.، والشرطة والعدالة، والرعاية االجتماعية، ةاإلصالحي
  

 المجتمعالتي ترتكز على تعزيز الخدمات 
 

 هـــاقبولمـــدى المجتمـــع فرصـــًا للوصـــول إلـــى الفئـــات المهمشـــة وتحســـين  التـــي ترتكـــز علـــى تتـــيح الخـــدمات  -٦٦
وأثرهــا، زيــادة تـوفير ســبل الحصـول المنصــفة عليهـا وتعزيــز جودتهـا  لمــن أجـا لهـالمركزيــة الا، وتيسـر هــواالنتفـاع ب

وهناك فرص كبيرة لمسـاندة المجتمعـات لتوسـيع قـدراتها وتـوفير الخـدمات  وتحسين أوجه الكفاءة، وخفض التكاليف.
ويمكـن اسـتخالص الـدروس مـن الخـدمات  رعايـة مرضـاه.للوقايـة مـن التهـاب الكبـد و لكاملـة لسلسـلة االعلـى امتـداد 

األخـــرى كفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والرعايـــة التـــي تتصـــدى للمســـائل الصـــحية و المجتمـــع التـــي ترتكـــز علـــى 
  .الملطفة
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 إشراك األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد الفيروسي
 

وضــع إلــى التهــاب الكبــد الفيروســي مــن اإلشــراك الفعــال للمجموعــات الســكانية المتضــررة  ؤديينبغــي أن يــ  -٦٧
كمـا يمكـن للمجموعـات السـكانية المتضـررة أن  تحسـين توجيـه الخـدمات ومـدى قبولهـا. إلـىاالسـتراتيجيات والبـرامج 

ائرة التـي تسـاعد علـى ضـتكون قوة فعالة في التصدي للتمييز والتجريم واألعراف االجتماعية االقتصادية والثقافيـة ال
  جحاف في الصحة.اإل
 

 ضمان جودة التدخالت والخدمات
 

جــودة الخــدمات، مــن  ليــلتقالســريع فــي البــرامج مــن أجــل تحســين التغطيــة إلــى ينبغــي أال يــؤدي التوســع ال  -٦٨
ويمكـن تحقيـق أعظـم األثـر للجـودة بضـمان  يسهم في اإلجحـاف فـي إتاحـة الخـدمات وفـي الحصـائل الصـحية. أالو 

أكثــر تطــابق التــدخالت والخــدمات مــع القواعــد والمعــايير الوطنيــة والدوليــة، ورصــدها وتحســينها باســتمرار، وجعلهــا 
 تهم.فضالتقبوًال لدى المرضى وأنسب لحاجاتهم و 

 
  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 تتطلب مساندة مكثفة، وٕاعطاؤها األولوية فـي االسـتجابة التي األشد تضررًا و  تحديد المجموعات السكانية والمواقع
  الوطنية اللتهاب الكبد مع الحد من مخاطر الوصم.

 تتســم بــالجودة فــي مجــال التهــاب الكبــد، وذلــك بمســاندة و مجتمــع ترتكــز علــى اللتقــديم خــدمات  بنــاء قــدرة المجتمــع
   األطر القانونية والتنظيمية والحوافز المالية المالئمة.

 لكــي تشــتمل، عنـد اللــزوم، علـى الخــدمات فــي أمـاكن االحتجــاز، ومخيمــات  تحقيـق المركزيــة الخــدمات وتوســيعها
 ير القلق من الناحية اإلنسانية.الالجئين، واألماكن التي تث

 يـة، بمـا فـي ذلـك ميدانمـن خـالل البحـوث ال تحديد النماذج الجيدة لتقـديم الخـدمات المتكاملـة والمترابطـة
 الروابط مع المجاالت الصحية الرئيسية األخرى.

 بوضـــع قواعـــد ومعـــايير وطنيـــة للخـــدمات، ودمـــج مؤشـــرات الجـــودة فـــي نظـــم المعلومـــات  تحســـين جـــودة الخـــدمات
 الوطنية، وتشجيع اعتماد وتنفيذ مبادئ المنظمة التوجيهية.

  ــذ ــيالت تنفي ــم ال انتظــبا" السلســال"تحل ــد ل لتحديــد جــودة  قــعاو ممختلــف المجموعــات الســكانية والدى لتهــاب الكب
مقبوليتهــــا، والتعــــرف علــــى مــــواطن الضــــعف الرئيســــية واقتــــراح اإلجــــراءات الخــــدمات وتقيــــيم االنتفــــاع بالخــــدمات و 

 التصحيحية الممكنة.
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 المجتمــع  التــي ترتكــز علــى ، والخــدماتتقــديم إرشــادات حــول تنفيــذ نمــاذج تقــديم الخــدمات المتكاملــة والمترابطــة
  للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتدبيره العالجي.

 م الوطنيـة ظُ باعتبـاره مكونـًا رئيسـيًا مـن مكونـات الـنُ السلسـال رصـد وتقيـيم لتعزيز إطـار منظمـة الصـحة العالميـة ل
التهــاب الكبــد خــدماتها للوقايــة مــن سلســال لرصــد وتقيــيم التهــاب الكبــد، وتقــديم المســاعدة التقنيــة للبلــدان فــي تحليــل 

 وعالجه ورعاية مرضاه.
  ُبمـا فـي ذلـك مـا يخـص خـدمات االلتهـاب الكبـدي م ضـمان الجـودة وتحسـين الجـودةُظـتقديم اإلرشادات بشـأن ن ،

 والسلع المتعلقة بالتهاب الكبد.
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  تعزيز الموارد البشرية في مجال التهاب الكبد  ٢-٣-٤  
 

لتهاب الكبد الفيروسي في خدمات وبرامج صحية أوسـع، اب يندرج العديد من التدخالت الضرورية الخاصة  -٦٩
، والميــاه واإلصــحاح، وتقلــيص األضــرار لمتعــاطي اءكبــرامج تطعــيم األطفــال، ومأمونيــة الــدم والحقــن، وســالمة الغــذ

 وفي األمراض غير السارية.من ، ورعاية الحاالت المزمنة ُمْعِديةالمخدرات، والتدبير العالجي السريري لألمراض ال
، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصــحية األوليــة، ينبغــي أن يكــون العــاملون الصــحيون علــى درايــة بمخــاطر عاقــمو كــل هــذه ال

للعمل  ةكفاءلالديهم  وينبغي أن يكون التهاب الكبد. فيوعدوى التهاب الكبد الفيروسي، وحزمة التدخالت األساسية 
 األكثــر تضــررًا واألكثــر تعرضــاً والمجموعــات الســكانية مــع األشــخاص المتعايشــين مــع عــدوى التهــاب الكبــد المزمنــة 

وسيســـاعد تحديـــد الكفـــاءات األساســـية فـــي التهـــاب الكبـــد لـــدى مختلـــف كـــوادر العـــاملين الصـــحيين علـــى  .للمخـــاطر
يات توزيعهـــا مســـتو مـــع تحديـــد  إعـــادة توزيعهـــامختلـــف مســـتويات النظـــام الصـــحي علـــى تحديـــد المهـــام التـــي يمكـــن 

الكبـد  وينبغـي إدراج المسـائل المتعلقـة بالتهـاب التـدريب واالعتمـاد واإلشـراف. مـنالحتياجـات باإلضافة إلى تحديـد ا
العاملون فـي ؤدي وي الفيروسي في التدريب السابق لالنخراط في الخدمة والتدريب أثناء الخدمة للعاملين الصحيين.

مهمـًا فـي الوصـول إلـى الفئـات المهمشـة،  دوراً  همألقـرانين عمادالعـاملين الـالمجتمـع و علـى  الذي يرتكزمجال الدعم 
وينبغـي أن  وربط مرضى التهاب الكبـد المـزمن بالرعايـة، ومسـاندة االلتـزام بـالعالج وتـوفير رعايـة الحـاالت المزمنـة.

ونظــرًا لمخــاطر انتقــال  يتلقـى أولئــك العــاملون تــدريبًا وٕارشـادًا وٕاشــرافًا بشــكل منــتظم وتعويضـًا مناســبًا نظيــر عملهــم.
 ةالكبد الفيروسي في أماكن الرعاية الصحية، ينبغي حماية العاملين الصحيين ببرامج شـاملة للصـحة المهنيـ التهاب

  .ةلسالمة المهنيلو 
 

  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 خـدمات التهـاب الكبـد، بمـا  مـناالحتياجـات  ضمان أن تلبي استراتيجية وخطة القوى العاملة الصحية الوطنيـة
تقـديم بج محتوى التهاب الكبد في تدريب العاملين الصحيين وتحديد الكفاءات األساسية ذات الصـلة رادإفي ذلك 

  خدمات االلتهاب الكبدي على مختلف مستويات النظام الصحي.
 ع قــدرات القــوى العاملــة الصــحية وتزويــد العــاملين يلتوســالمهــام  وتقاســم عــادة توزيــع المهــامتحديــد الفــرص إل

 المجتمعيين بالمساندة الكافية.الصحيين 
 التـي تتصـدى لمخـاطر انتقـال التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي أمـاكن الرعايـة الصـحية  تنفيذ تدابير الصحة المهنيـة

 وتلبي حاجات العاملين الصحيين المتعايشين مع التهاب الكبد الفيروسي.
 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 يمكنهـا بالكفـاءة و  متتسـالتـي تهـدف إلـى بنـاء قـوى عاملـة  بشأن السياسات واإلرشادات التقنيـة تقديم اإلرشادات
  تنفيذ برنامج عمومي بفعالية للتصدي اللتهاب الكبد الفيروسي.

 وسياسات السالمة المتعلقة بالتهاب الكبد الفيروسي. تقديم اإلرشادات بشأن الصحة المهنية 
  

ميسـورة العاليـة الجـودة و الإتاحة اللقاحـات واألدويـة ووسـائل التشـخيص والسـلع األخـرى  ضمان  ٣-٣-٤
  التكلفة ذات الصلة بالتهاب الكبد 

 
ة علــــى اســــتمرار اإلمــــدادات مــــن اللقاحــــات واألدويــــة ووســــائل لــــافعّ تعتمــــد بــــرامج مكافحــــة التهــــاب الكبــــد ال  -٧٠

ة للشـراء وٕادارة اإلمـدادات لضـمان اختيـار صـارمم ظُـتطبيـق نُ  ويلـزم التشـخيص والسـلع األخـرى المضـمونة الجـودة.
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مـدادات اإل انقطـاعحيـث يسـهم  الرعايـة، نقـاط إيتـاءالمنتجات المناسبة وشرائها بسعر مناسب وٕايصالها بكفـاءة إلـى 
  في مخاطر فشل العالج. كبيراً  دوية التهاب الكبد، بما في ذلك نفاد المخزون، إسهاماً أل
  

ويلــزم التنبــؤ الــدقيق باالحتياجــات القطريــة والعالميــة لجميــع ســلع التهــاب الكبــد لالسترشــاد بهــا فــي تأهــب   -٧١
عنـدما وينبغـي أن تؤخـذ قـدرة التصـنيع المحليـة بعـين االعتبـار،  اجـات المتوقعـة.تيحالمنتجين وقدرتهم على تلبية اال

وينبغـــي كـــذلك أن تلبـــي الخطـــط  خفـــض األســـعار وضـــمان اإلمـــدادات. تشـــير التحلـــيالت االقتصـــادية إلـــى احتمـــال
 والميزانيــات الوطنيـــة اللتهـــاب الكبـــد والخطـــط والميزانيـــات الصـــحية األعـــم احتياجـــات الشـــراء وٕادارة سلســـلة اإلمـــداد.

ـــد األهميـــة فـــي  ة ميزانيـــات الوطنيـــالوستشـــكل اللقاحـــات واألدويـــة ووســـائل التشـــخيص والســـلع األخـــرى مكونـــًا متزاي
ويمكن للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن  مكافحة التهاب الكبد، وخصوصًا مع التوسع في العالج.ل

التهـــاب الكبـــد، وقائمتهـــا باألدويـــة األساســـية، واســـتراتيجياتها الختبـــار التهـــاب الكبـــد، وقائمتهـــا بالمنتجـــات المختبـــرة 
ج شـراء وٕادارة رادإكمـا ينبغـي  تجـات المناسـبة ذات الجـودة الكافيـة.الصالحية مسبقًا، إرشـاد البلـدان فـي اختيـار المن

  إمدادات سلع التهاب الكبد في النظام الوطني األعم للشراء وٕادارة اإلمدادات.
 

يقتضـي اسـتراتيجيات شـاملة لخفـض  Cو Bالتهـاب الكبـد  لفيروسـيإن الطلب علـى عـالج ميسـور التكلفـة   -٧٢
والسـلع الصـحية، بمـا فـي ذلـك أسـعار األدويـة ووسـائل التشـخيص التـي هـي قيـد أسعار األدويـة ووسـائل التشـخيص 

الجنيسـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل الـرخص الطوعيـة، علـى األدويـة وتشمل االستراتيجيات تعزيز المنافسـة  التطوير.
صـحة العموميـة. لحمايـة ال بشـأن المرونـة حقـوق الملكيـة الفكريـةبمع تطبيق اتفاق منظمـة التجـارة العالميـة المتعلـق 

الــرخص اإللزاميــة وتقــديم االعتراضــات علــى بــراءات االختــراع، والتســعير التفاضــلي، والمفاوضــات  وسيشــمل ذلــك
وفقــًا لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين  المباشــرة علــى األســعار مــع المنتجــين، باإلضــافة إلــى التصــنيع المحلــي

ريـــة والتـــي تشـــير أيضـــًا إلـــى أن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة تعتبـــر مـــن بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفك
وربمـا يلـزم اتخـاذ تـدابير مختلفـة حيـال مختلـف األدويـة  .الحـوافز المهمـة لتطـوير منتجـات الرعايـة الصـحية الجديـدة

والشـريحة ومختلف البلدان، مع مالحظة االختالفات في العقبات أمام إتاحة الخدمات في البلدان المنخفضة الدخل 
  الُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل مقارنة بالشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.

 
كثيــرة لتحقيــق وفــورات فــي شــراء ســلع التهــاب الكبــد وتحســين أوجــه الكفــاءة فــي  كمــا أن هنــاك أيضــًا فرصــاً   -٧٣

النســـبة للســـلع ذات صـــالحية االســـتعمال إدارة اإلمـــداد، كالشـــراء بكميـــات كبيـــرة علـــى أن يـــتم التســـليم علـــى مراحـــل ب
  صالحية المنتجات. بسبب انتهاءر اهدالقصيرة، والشراء المسبق وتحسين التنبؤ باالحتياجات لتجنب اإل

 
 اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 بضـمان  ات الوطنيـة للمشـتريات وٕادارة إمـدادات السـلع المتعلقـة بخـدمات التهـاب الكبـدجراءتعزيز الهياكل واإل
 .إلى جانب تعزيز الحوافز المقدمة لمواصلة االبتكار دمجها في النظام الوطني األعم للشراء وٕادارة اإلمدادات

  ضمان شراء اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص والعـوازل والسـلع األخـرى المرتبطـة بخـدمات التهـاب الكبـد
 لصالحية.الصحة العالمية لمنظمة ل ةقالمسبرات اتبخاال، بما في ذلك من خالل المضمونة الجودة

 لخفــض أســعار الســلع المرتبطــة بالتهــاب الكبــد  تخطــيط وتنفيــذ اســتراتيجية إلتاحــة أدويــة وســلع التهــاب الكبــد
وفقـــًا  مـــن خـــالل تطبيـــق جوانـــب المرونـــة التـــي يتضـــمنها اتفـــاق تـــريبس ، عنـــد االقتضـــاء،فـــي ذلـــك خفضـــها بمـــا

  بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية.لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين 
  وذلــك مــن صــالحيتها مســبقًا الصــحة العالميــة منظمــة  اختبــرتضــمان وتوســيع تــوافر األدويــة الجنيســة التــي

 .اتفاقيات الترخيص، والتسجيل في الوقت المناسب على المستوى الوطنينطاق خالل توسيع 
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 العالمية اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة

 لتهـاب السـلع األخـرى التشـخيص و ال دويـة ووسـائلاأللقاحـات و ال الدعوة إلى استراتيجيات شـاملة لخفـض أسـعار
 الكبد الفيروسي.

  علــى ســلع التهــاب الكبــد واالعــتالالت المشــتركة الخطيــرة وتوافرهــا واالنتفــاع بهــا، واســتخدام هــذه التنبــؤ بالطلــب
  لقدرة التصنيعية الكافية.لالمعلومات للدعوة إلى امتالك المنتجين 

 للسـماح بتسـريع وتيـرة تسـجيل األدويـة والسـلع ذات  تشجيع برنامج المنظمة لالختبار المسبق لصـالحية األدويـة
 األولوية، ولضمان وتوسيع توافر أدوية ومنتجات تشخيصية مضمونة الجودة.

  بمعرفـــة البـــرامج الوطنيـــة والجهـــات المانحـــة والهيئـــات تقـــديم اإلرشـــادات بشـــأن اختيـــار منتجـــات التهـــاب الكبـــد
اســتراتيجية حــول األدويــة والمنتجــين واللــوائح التنظيميــة المســؤولة عــن التنفيــذ مــن خــالل توليــد ونشــر معلومــات 

 وواقع براءات سلع التهاب الكبد.
  للتنبـؤ بالحاجـة إلـى سـلع التهـاب الكبـد الضـرورية وٕادراجهـا فـي خططهـا الوطنيـة تقديم المساندة التقنيـة للبلـدان

 ت في األسعار.للشراء وٕادارة اإلمدادات، ووضع استراتيجية للتفاوض مع المنتجين على تخفيضا
  دويــــة ووســــائل تشــــخيص التهــــاب الكبــــد الجديــــدةتســــويق األفــــي التقيـــيم الســــابق لمســــاندة الســــلطات التنظيميــــة 

 ، والترصد في مرحلة ما بعد التسويق.هاوتسجيل
 وسائل تشخيص التهاب الكبد المتاحة تجاريًا وٕاصدار التوصيات المناسبة. تقييم جودة وأداء 

 
 نيكمتبيئة  عزيزت  ٤-٣-٤  

  
كــــين متكمــــا هــــو الحــــال مــــع بــــرامج الصــــحة العموميــــة األخــــرى، تتطلــــب االســــتجابة اللتهــــاب الكبــــد بيئــــة   -٧٤

للسياسات والقوانين واللوائح التنظيمية التي تساند تنفيذ السياسات والبرامج المسندة بالبينات وتشجع وتحمي الحقـوق 
وعلى قطاع الصحة التـزام واجـب بـأن  مجال الصحة.اإلنسانية والصحية وتحد من الوصمة وتضمن اإلنصاف في 

وبإمكـان القـوانين والسياسـات، عنـدما يـتم إنفاذهـا علـى النحـو الصـحيح، أن تحـد مـن  يضمن وجـود مثـل هـذه البيئـة.
زيـد نطاقهـا أن تع إتاحـة الخـدمات الصـحية و توسِّـأن الناس وتعرضـهم لمخـاطر العـدوى بالتهـاب الكبـد، و  سرعة تأثر

لكــن الحــواجز القانونيــة والمؤسســية  اليتهــا، وخصوصــًا بالنســبة للمجموعــات الســكانية األشــد تضــررًا.وجودتهــا وفع
االنتفــاع بالخــدمات الصــحية، دون وغيرهــا قــد تحــول دون حصــول فئــات معينــة مــن النــاس علــى تــدخالت ناجعــة و 

والعـاملين فـي تجـارة الجـنس سـجناء ومتعـاطي المخـدرات والرجـال الـذين يمارسـون الجـنس مـع الرجـال مراهقين والكال
 والمتحولين جنسيًا.

 
لمخـــاطر اإلصـــابة بـــه للوصـــم والتمييــــز المعرَّضـــون المصـــابون بالتهـــاب الكبـــد الفيروســــي و قـــد يتعـــرض و   -٧٥

ويمكـن  حصولهم على خدمات االلتهاب الكبدي.ينهم وبين بالتي تقف ق ائعو زيد من الوالتهميش االجتماعي، مما ي
نمــاذج تقــديم الخدمــة القائمــة وتكييفهــا لتلبيــة حاجــات المجموعـــات بمراجعــة  ذه الحــواجزالتغلــب علــى كثيــر مــن هــ

إلغـــاء بعـــض القـــوانين أو اللـــوائح التنظيميـــة أو إصـــالح أو وهنـــاك حـــواجز أخـــرى قـــد تتطلـــب  الســـكانية المتضـــررة.
  السياسات.
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  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

  ِّفي جميع القطاعات المعنية تمّكن من  قوانين وتدابير مناصرة للصحة نات الصحة العمومية لصياغةاستخدام بي
 االستجابة الفعالة اللتهاب الكبد.

 ــة والتنظيميــة والسياســاتية ــة العقبــات القانوني التــي تقــف فــي طريــق اإلنصــاف فــي تــوفير خــدمات االلتهــاب  إزال
 .لمعرَّضة للمخاطرا الكبدي، وخصوصًا للمجموعات السكانية األشد تضررًا والفئات األخرى

  إنهاء السياسات والممارسات التي تتغاضى عـن الوصـم والتمييـز أو تشـجعه ضـد األشـخاص المعرضـين لخطـر
  الرعاية الصحية وأماكن العمل. مواقع، وخصوصًا في التهاب الكبد أو األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد

 األمــان للنــاس للحصــول علــى خــدمات االلتهــاب الكبــدي، قــدرًا أكبــر مــن تكفــل  خلــق بيئــات مؤسســية ومجتمعيــة
 وٕاشراك المجتمعات في تخطيط الخدمات وتقديمها لتحسين نطاقها وجودتها وفعاليتها.

 بــدمج التــدخالت المســندة بالبينــات فــي الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة اللتهــاب  التصــدي للتفــاوت بــين الجنســين
 الكبد.

 لمنظمة الصحة العالميةاإلجراءات ذات األولوية 
 لصياغة قوانين وتدابير مناصرة للصحة استنادًا إلى األخالقيـات الطبيـة  الدعوة الستخدام بّينات الصحة العمومية

  وحقوق اإلنسان ومبادئ الصحة العمومية.
 للتفـاوت بـين الجنسـين  التـي تتصـدى صـراحةً  وضع ونشر سياسات منظمة الصحة العالميـة ومبادئهـا التوجيهيـة

وبـدائل التجـريم فـي  المهمشـةوالعنف القائم على نوع الجنس والوصم والتمييز وحقوق اإلنسان وصحة المجموعـات 
  الصحة العمومية.

 ــدان إلــى  المســاواة بــين الجنســينبع دفالسياســات والقــوانين، وٕاعــداد بــرامج تــجعــة رامل تقــديم المســاعدة التقنيــة للبل
لنســـاء والفتيـــات، وتشـــجع حقـــوق اإلنســـان واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة، وخصوصـــًا للشـــباب ، وتمّكـــن ااألمـــام

 .األكثر تضرراً والمجموعات السكانية 
  
ه االستراتيجي   ٤-٤  االستدامةألغراض  التمويل :٤الَتَوجُّ
  

  ماليةصاعب ممن ة نااعينبغي أن يتلقى الناس خدمات االلتهاب الكبدي التي يحتاجون إليها دون م
 
إن تــــوفير اســــتثمارات كافيــــة فــــي السلســــلة الكاملــــة لخــــدمات االلتهــــاب الكبــــدي ضــــروري لتحقيــــق غايــــات   -٧٦

وستتطلب أية استجابة مستدامة تمويل حزمة الخدمات  ، ولتعزيز التغطية الصحية الشاملة.٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي
شد تمويل جديد ويمكن التنبـؤ بـه، الضرورية المتصلة بالتهاب الكبد من خالل النظام الوطني للتمويل الصحي، وح

وتقليل العبء المالي الواقع على األفراد واألسر إلى حده األدنى من خالل اعتمـاد الـدفع المسـبق وتجميـع التمويـل، 
وتمثـل زيـادة سـبل  وتحقيق وفـورات وتجنـب اإلهـدار، واسـتخدام األمـوال المتاحـة علـى نحـو مـن الكفـاءة واإلنصـاف.

ــــى األدويــــة ال ــــة وتشــــخيص العــــدوى بفيروســــي التهــــاب الكبــــد الحصــــول عل ــــة الجــــودة والميســــورة التكلف ، Cو Bعالي
 المصاحبة ببروتوكوالت العالج القياسية والبسيطة، من األمور المهمة.

  
ع) بـــذل وســـاألفـــي نطاقهـــا ويتطلــب تـــوفير التمويـــل مـــن أجـــل اســـتجابة مســـتدامة اللتهــاب الكبـــد (والصـــحة   -٧٧

 الجهود في ثالثة مجاالت:

 تأكيــد علــى تحســين اللســداد تكــاليف تــدخالت وخــدمات التهــاب الكبــد الفيروســي، مــع  زيــادة اإليــرادات
جمع الضرائب الداخلية (بما في اإليرادات العامة ومساهمات التأمين الصحي اإللزامي على السواء) 
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القطـــاع علـــى أن تكّملهـــا المصـــادر الخارجيـــة كـــالمنح المقدمـــة مـــن الجهـــات المانحـــة واإليـــرادات مـــن 
 الخاص حسب اللزوم؛

 بمـا فـي ذلـك إنشـاء آليـات منصـفة لتجميـع األمـوال الحماية من المخـاطر الماليـة وتجميـع األمـوال ،
خــدمات التهــاب الكاملــة لسلســلة الفــي عمــوم القطــاع الصــحي لضــمان التغطيــة الكافيــة علــى امتــداد 
ة مــن المخــاطر الماليــة المتعلقــة الكبــد، والحــد مــن العوائــق الماليــة أمــام الخــدمات مــع تــوفير الحمايــ

 بالصحة في الوقت نفسه؛

 فــي اســتخدام مــوارد الــنظم الصــحية لتمكــين تغطيــة أكثــر فعاليــة لخــدمات االلتهــاب  تحســين الكفــاءة
الكبـــدي، بخفـــض تكـــاليف األدويـــة ووســـائل التشـــخيص والســـلع األخـــرى وبالحـــد مـــن ازدواجيـــة الـــنظم 
الفرعيــة األساســـية مـــع البـــرامج األخـــرى والنظـــام الصـــحي األعـــم، كالمعلومـــات االســـتراتيجية والمـــوارد 

 ة الشراء واإلمدادات.البشرية وٕادار 
  

تهــاب الكبــد الفيروســي باإلضــافة إلــى جميــع المســائل اللينبغــي أن تتصــدى نظــم تمويــل الصــحة الوطنيــة   -٧٨
الصـــحية الوطنيـــة األخـــرى ذات األولويـــة، مـــع تجنـــب تجـــزؤ قنـــوات التمويـــل وفـــي الوقـــت نفســـه اســـتهداف تحقيـــق 

   اإلنصاف في مجال الصحة.
 

 من خالل التمويل المبتكر ونهوج التمويل الجديدةزيادة االستثمارات   ١-٤-٤  
  

لألمـــراض الســـارية الرئيســـية األخـــرى، كفيـــروس العــوز المنـــاعي البشـــري والســـل والمالريـــا، لـــم تحـــظ  خالفــاً   -٧٩
كـذلك،  الكبد الفيروسي إال بالقليل جـدًا مـن تمويـل المسـاعدة اإلنمائيـة الخارجيـة. تهاباللأنشطة االستجابة الشاملة 

وبالتـالي، سـتكون هنـاك  عظم البلدان ليست لديها ميزانيات أو برامج مخصصة لجهـود مكافحـة التهـاب الكبـد.فإن م
الكبـد  تهـاباللأنشـطة اسـتجابة الصـحة العموميـة  إطـالقحاجة إلى مصـادر تمويـل جديـدة لكـي تـتمكن البلـدان مـن 

د كبيــرة إذا أريــد تحقيــق الغايــات العالميــة وتســريع وتيرتهــا وتحقيــق اســتدامتها، علــى أن تكــون هــذه المــوار  الفيروســي
  الطموحة.

 
يجـــب أن تكـــون اســـتراتيجيات زيـــادة االســـتثمار فـــي مكافحـــة التهـــاب الكبـــد جـــزءًا مـــن جهـــود أوســـع لزيـــادة   -٨٠

االستثمارات عمومًا في الصحة، بحيث يتسنى توسـيع جميـع الخـدمات الصـحية ذات األولويـة نحـو تحقيـق التغطيـة 
وسيكون التمويل العمومي المحلي عنصرًا محوريًا لتمويل خدمات االلتهاب الكبدي الفيروسي فـي  الصحية الشاملة.

ويمكـــن زيـــادة اإلنفـــاق العـــام علـــى الصـــحة  جميـــع البلـــدان ولضـــمان اســـتدامة هـــذه الخـــدمات علـــى المـــدى البعيـــد.
أكبر من األموال الحكومية ككل بزيادة اإليرادات الضريبية (زيادة القدرة المالية للحكومة) أو بتخصيص نصيب   إما

الـة عّ سـاهم مسـاهمة فويجب على وزارات الصـحة أن ت للصحة (إعطاء الصحة أولوية أكبر في الميزانية العمومية).
ز لحيِّ قضايا التي تثير القلق حول االمسائل المتعلقة بالميزانيات ونظم إدارة المالية العامة، والفي مع وزارات المالية 

 ٪ كحد أدنـى مـن إجمـالي النـاتج المحلـي لإلنفـاق العـام علـى الصـحة.٥هدف تخصيص أن يكون الو  المالي العام،

ـــدعوة إلـــى تخصـــيص عـــادل للمـــوارد  ـــد واســـتخدامها لل وينبغـــي كـــذلك صـــياغة مبـــررات االســـتثمار فـــي التهـــاب الكب
  الكبد الفيروسي والتفاوض على ذلك.تهاب اللالعمومية 

 
نيا مـن البلـدان المتوسـطة الـدخل علـى التمويـل المنخفضـة الـدخل والشـريحة الـدُ  وسيعتمد الكثير من البلدان  -٨١

ويجـب أن تتسـق تـدفقات اإليـرادات  الخارجي لتوسيع أنشطة استجاباتها اللتهاب الكبد على مدى فتـرة االسـتراتيجية.
بــد وقطــاع الصــحة مــن مثــل هــذه المصــادر تمامــًا مــع األولويــات والبــرامج والخطــط الوطنيــة فيمــا يخــص التهــاب الك

 ضـروريان للحـد مـن مخـاطر انقطـاع الخـدمات.بهـا لتنبـؤ ٕامكانية اكما أن استقرار تدفقات الموارد هذه و  بوجه أعم.
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ومن شأن تنسـيق تـدخالت وخـدمات االلتهـاب الكبـدي مـع البـرامج الصـحية األخـرى والنظـام الصـحي ككـل أن يقلـل 
 .إلى أكبر قدر ممكن النتائج المرجوةمن ، نتيجة لذلك، زيدمن أوجه القصور وعدم الكفاءة وأن ي

  
األخـرى التـي تقـف أمـام تـوافر الخـدمات وتـوفير الحمايـة العقبـات التغلب علـى العقبـات الماليـة و   ٢-٤-٤

  من المخاطر 
 

الخاصـة للحصـول علـى جميـع النـاس  مـن أمـواللـدفع المباشـر تزيد نظـم التمويـل الصـحي التـي تقلـل مـن ا  -٨٢
ولتقليــل المــدفوعات الصــحية  لفقــر.ا يالخــدمات الصــحية الضــرورية مــن تــوافر هــذه الخــدمات وتقــي مــن الوقــوع فــ

  ٪ من إجمالي اإلنفاق الصحي.٢٠–١٥ة إلى حدها األدنى، ينبغي أال تتجاوز هذه النفقات كارثيال
 
، Cلجديــدة اللتهــاب الكبــد وال يعتبــر عــالج حــاالت العــدوى المزمنــة بالتهــاب الكبــد، وخصوصــًا العالجــات ا  -٨٣

وينبغـــي إدراج التـــدخالت  وتـــوفير الرعايـــة لحـــاالت التشـــمُّع والســـرطان، ميســـور التكلفـــة حاليـــًا لكثيـــر مـــن النـــاس.
خـدمات التهـاب الكبـد فـي حزمـة الفوائـد الصـحية الكاملـة لسلسـلة ال فـيالضرورية الخاصـة بالتهـاب الكبـد الفيروسـي 

فة إلـى ذلـك، فـإن تـوفير ترتيبـات مسـاندة (مثـل المركزيـة الخـدمات أو تقـديم قسـائم باإلضـا .اً الوطنيـة وتقـديمها مجانـ
الخدمــة، يمكنــه تحســين اإلقبــال علــى مــن ) لخفــض التكــاليف غيــر المباشــرة التــي يتحملهــا المســتفيدون صــالتاالمو 

الوقايـة والعـالج  وتسفر الرسوم المفروضة على المستفيدين عن تفاوتات فـي إتاحـة خـدمات أثرها.يزيد من الخدمة و 
االستفادة من الخدمة، وتسهم في ضـعف االلتـزام بـالعالج، وتزيـد  قليلوالرعاية المتعلقة بالتهاب الكبد، وتؤدي إلى ت

  أعباء مالية غير ضرورية على األسر. فرضمخاطر إخفاق العالج، وت
 
تـــوفير الحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة والحصـــول علـــى الخـــدمات الالزمـــة لألشـــخاص المعرضـــين  مـــدتعوي  -٨٤

 للخطــر واألشــخاص المتعايشــين مــع التهــاب الكبــد علــى وجــود نظــام وطنــي أوســع قــوي وعــادل للتمويــل الصــحي.
الضـرائب العامـة لـى اإليـرادات التـي تجمـع مـن عاالعتمـاد غلبـة نظم التمويل العمومية للصحة، التي تتضمن  وُتعد
وينبغي أن تستند آليات المدفوعات المسـبقة  أو ضرائب الدخل للتأمين الصحي اإللزامي، األشد إنصافًا وكفاءة. و/

هــذه إلــى القــدرة علــى الــدفع، مــع تجميــع واســع للمــوارد إلتاحــة تــوفير المنــافع لمــن يحتــاجون إليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن 
  م.يقدرون على المساهمة في هذا النظا ال
  

 القصورٕازالة مواطن خفض األسعار والتكاليف و   ٣-٤-٤  
  

تفـــرض القيـــود الماليـــة علـــى البلـــدان اختيـــار التـــدخالت والنهـــوج األشـــد فعاليـــة، وتوجيـــه هـــذه األنشـــطة إلـــى   -٨٥
األثر، وخفض أسعار األدوية وسائر السلع الصحية، قدر من أعظم فيها ُتحقق مواقع التي المجموعات السكانية وال
ن الكفـاءة فـي يوتعتبـر البـرامج التـي تسـتطيع إثبـات تحقيـق مـردود جيـد مقابـل التكلفـة وتحسـ وزيادة كفاءة الخـدمات.

ينبغـــي دراســـة و  أفضـــل وضـــع يهيئهـــا للمطالبـــة بتخصـــيص عـــادل للمـــوارد وحصـــولها علـــى مســـاندة ماليـــة خارجيـــة.
  البرامج.في جميع ن الكفاءة يإمكانية تحس

  
الميزانيـة الوطنيـة  مـنن كفـاءة تـدفق المـوارد وتخصيصـها واالسـتفادة تحسِّـأن إلدارة الجيدة للبرامج لن كميو   -٨٦
تمويـل المـانحين واالتسـاق مـع بـين تنسـيق التحسـين األمـر ويشـمل هـذا  خارجية لتقـديم الخـدمات،المصادر من الأو 

ند إلــى األداء وزيــادة المحاســبة علــى كــل الخطــط الوطنيــة والنظــام الصــحي األوســع وتجميــع المــوارد والتمويــل المســت
 المستويات وعبر جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المنفذون والممولون.

  
ه االستراتيجي   -٨٧ فرص تخفيض التكلفـة مـن خـالل تحسـين كفـاءة الخـدمات وتحسـين االختيـار  ٣ويبين الَتَوجُّ

   ميسورة التكلفة.الخرى األصحية السلع لاتشخيص و الدوية ووسائل األلقاحات و ال ت منمدادالإلشراء الو 
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  اإلجراءات ذات األولوية للبلدان

 حشـد للـدعوة إلـى التخصـيص الكـافي للمـوارد المحليـة و  صياغة مبررات قوية لالستثمار في عـالج التهـاب الكبـد
  المساندة التمويلية الخارجية.

  ووضـع خطـة لسـد أي ثغـرة فـي المـوارد مـن خـالل  مكافحة التهاب الكبدلتقدير االحتياجات الوطنية من الموارد
  جمع أموال جديدة وتخصيص موارد صحية كافية اللتهاب الكبد.

 مـن أمـوالهم الخاصـة مباشـرة األفـراد  يـدفعها، بمـا فـي ذلـك اإلنهـاء التـدريجي للنفقـات التـي تقليل العقبـات الماليـة
  .للحصول على خدمات االلتهاب الكبدي والخدمات الصحية األخرى

 وتغطيـة جميـع المجموعـات السـكانية توفير الحماية الصحية الشاملة ضد المخاطر المالية المرتبطـة بالصـحة ،
  م التمويل الصحي اإللزامية العمومية.ظُ وتحديد أنسب طريقة لتحقيق هذه الحماية بما في ذلك نُ 

 النظـام الـوطني للرصـد من خـالل  رصد النفقات والتكاليف الصحية ومردودية خدمات االلتهاب الكبدي
  والتقييم لتحديد الفرص لخفض التكاليف وتحقيق الوفورات.

 :تحديد الفرص لتحسين أوجه الكفاءة في عموم النظام بتوحيد الـنظم  زيادة التنسيق مع البرامج الصحية األخرى
 اإلمدادات.الصحية األساسية، كنظم المعلومات االستراتيجية والموارد البشرية والشراء وٕادارة 

 اإلجراءات ذات األولوية لمنظمة الصحة العالمية

 الكبــد الفيروســي علــى  تهـابالللهــا مــن أجـل اســتجابة شــاملة  تقــدير االحتياجــات إلــى المــوارد والمراجعــة الدوريــة
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي المستوى العالمي لتحقيق غايات

  بإيجاد االلتزام السياسـي تجـاه التمويـل المسـتدام  الفيروسيالكبد  تهاباللالستجابة لالدعوة إلى التمويل الكامل
والملكية الوطنية، والتخصيص العادل للموارد الحكومية لخدمات التهاب الكبد وٕادراج الخدمات الضـرورية لعـالج 

 االلتهاب الكبدي في حزم الفوائد الصحية الوطنية.
 التمويل الخارجي ألنشطة االسـتجابة اللتهـاب  حشدومقترحات تمويل ل مساندة البلدان لصياغة مبررات استثمار

 الكبد الفيروسي.
 ومردوديتها، ومساندة البلدان العتمـاد منصـة  توفير اإلرشادات واألدوات لتقييم ورصد تكاليف الخدمات الصحية

 ١منظمة الصحة العالمية القطرية للحسابات الصحية.
 
ه االستراتيجي   ٥-٤   اتمخدالوتيرة االبتكار من أجل تسريع  :٥الَتَوجُّ
  

 أوبئة التهاب الكبد الفيروسي سيتطلب تكنولوجيات ونهوجًا جديدة التخلص من
  

تتــيح البحــوث واالبتكــارات فرصــًا لتغييــر مســار االســتجابة العالميــة اللتهــاب الكبــد وتحســين الكفــاءة وجــودة   -٨٨
 ٢٠٣٠و ٢٠٢٠لعــــامي  ةتحقيــــق الغايــــات الطموحــــ مومــــن غيــــر المــــرجح أن يــــت الخــــدمات وتحقيــــق أعظــــم األثــــر.

فهناك حاجة إلى االبتكارات على  األدوية والتكنولوجيات ونهوج تقديم الخدمات.ما هو متوفر من اقتصرنا على  لو
ة ميدانيــة ببحــوث دعومــوينبغــي أن تكــون م امتــداد السلســلة الكاملــة لخــدمات الوقايــة والتشــخيص والعــالج والرعايــة.

                                                           
  :على متاحة الصحية للحسابات القطرية العالمية الصحة منظمة منصة   ١

 http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/) ٢٠١٦ أبريل /نيسان ١تم االطالع في.(  
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 يكفـيبسـرعة وعلـى نطـاق  اتالباحثين وواضعي السياسات لضـمان ترجمـة نتـائج البحـوث إلـى ممارسـ تعاون بينبو 
  .لتحقيق األثر المرجوّ 

 
ـــه االســـتراتيجي المجـــاالت التـــي ســـي  -٨٩ فيهـــا البحـــث واالبتكـــار دورًا رئيســـيًا فـــي تســـريع  ؤديويبـــين هـــذا الَتَوجُّ

ه منظمــة الصــحة العالميــة فــي حشــد الشــركاء ؤديــالمهــم الــذي توعلــى الــرغم مــن الــدور  االســتجابة اللتهــاب الكبــد.
، فـــإن الجـــزء األكبـــر مـــن الـــدور القيـــادي ســـيكون منوطـــًا بـــاآلخرين، ومـــن ةعالميـــالبحـــوث لل خطـــةوتعزيـــز وصـــياغة 

أيضـــًا مســـؤولية رصـــد تطـــوير  تتحمـــلكمـــا أن المنظمـــة  ضـــمنهم المؤسســـات البحثيـــة والقطـــاع الصـــناعي الخـــاص.
عنــد اللــزوم كمــا تكــون خــرى ونهــوج تقــديم الخــدمات، األســلع التشــخيص و الدويــة ووســائل األات و لقاحــالجديــد مــن ال

وتتـولى البلـدان دورًا حاسـمًا فـي تحديـد أولويـات االبتكـار وتيسـير  عن دمجها بسرعة في مبادئهـا التوجيهيـة.مسؤولة 
لألفــق الزمنــي  ونظــراً  يــة.ميدانبحــاث الاألى تنفيــذ تــولكمــا تالتنفيــذ المكتســبة مــن المبكــرة  الخبــراتالبحــوث وتوثيــق 

، ينبغي النظر في تحديد أولويات بحثية علـى المـدى القصـير والمتوسـط ٢٠٣٠عام سنة لتحقيق غايات  ١٥ البالغ
  وتركز هذه االستراتيجية على األولويات على المدى القصير والمتوسط. والطويل.

  
  ساليب المثلى للوقايةبلوغ األ  ١-٥-٤  

 
باإلضـــافة إلـــى التكنولوجيـــات الحاليـــة للوقايـــة مـــن العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي، هنـــاك فـــرص كبيـــرة   -٩٠

  لتحسين وتوسيع مجموعة تدخالت الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي.
 
ســـيتطلب التنفيـــذ الفعـــال لسياســـة منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن مأمونيـــة الحقـــن وحملتهـــا  أدوات الحقـــن:  -٩١

وستستفيد برامج تقلـيص  أدوات الحقن المأمونة الميسورة التكلفة لمنع إعادة االستخدام.هندسة العالمية ابتكارات في 
التــــي قـــد يبقـــى فيهـــا الـــدم بعــــد األضـــرار مـــن التصـــميمات الجديـــدة لإلبـــر والمحــــاقن التـــي تقلـــل "المســـاحة الميتـــة" 

  االستخدام.
 
سيتحسـن بشـدة بفعـل تطـوير  Bإن أي برنـامج للتطعـيم ضـد فيـروس التهـاب الكبـد  لقاحـات التهـاب الكبـد:  -٩٢

لقـاح فيـروس التهـاب جرعـة المـيالد مـن ووجـود نظـام مبسـط للتطعـيم ب ،تجميـدالًا في الحـرارة وعنـد ثباتلقاحات أكثر 
إلـى تقلـيص الجهـود المبذولـة  Cومن عجيب المفارقات أن يؤدي تطـوير العالجـات الفعالـة اللتهـاب الكبـد  .B الكبد

من شأن تطوير وٕالى ضرورة تغيير هذا االتجاه وتحقيق انحساره. و  Cإليجاد لقاحات مضادة لفيروس التهاب الكبد 
يكّمــل ت الوقايــة مــن التهــاب الكبــد وأن يمثــل إضــافة قويــة لحافظــة تــدخالأن  Cلفيــروس التهــاب الكبــد فعــال لقــاح 

 .Cالتقدم الذي طرأ حديثًا على عالج فيروس التهاب الكبد 
 
ينبغي دراسة الـدور المحتمـل للعـالج الوقـائي قبـل  استخدام األدوية المضادة للفيروسات من أجل الوقاية:  -٩٣

ة الخبـــرة المســـتمدة مـــن ظـــحالم، مـــع Cو Bالتعـــرض وبعـــد التعـــرض للوقايـــة مـــن اكتســـاب فيـــروس التهـــاب الكبـــد 
ن هناك حاجـة إلـى إجـراء مزيـد مـن البحـوث حـول وعلى نحو مماثل، فإ االستجابة لفيروس العوز المناعي البشري.

مـــن األم إلـــى الطفـــل، وهـــو  Bاســـتخدام العقـــاقير المضـــادة للفيروســـات للوقايـــة مـــن انتقـــال فيـــروس التهـــاب الكبـــد 
وينبغــي تقيــيم أثــر التغطيــة  .Bلقــاح فيــروس التهــاب الكبــد المــيالد مــن  جرعــةســيكون مكّمــًال مهمــًا للتطعــيم ب مــا

 .Cو Bالتهاب الكبد  فيروسيعلى الوقاية من  Cو Bالكبد  فيروسي التهابالموسعة لعالج 
 
التهـــاب فيروســـي عـــالج بتقيـــيم المنـــافع الوقائيـــة المحتملـــة للتغطيـــة الموســـعة  الوقايـــة:فـــي منـــافع العـــالج   -٩٤
 .Cو Bالتهاب الكبد فيروسي انتقال من حيث  Cو B الكبد
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 الختبار والتشخيص تحقيق المستوى األمثل من ا  ٢-٥-٤  
  

هناك فرص هائلة لتحسين تكنولوجيـات تشـخيص واسـتراتيجيات ونهـوج التهـاب الكبـد الفيروسـي الضـرورية   -٩٥
الـدقيق والموثـوق والتقيـيم السـريري للتوسيع السريع الختبار خدمات االلتهاب الكبـدي الفيروسـي وضـمان التشـخيص 

تــوافر تكنولوجيــات بســيطة لضــمان إمكانيــة وصــول خــدمات االختبــار إلــى المنــاطق  ويلــزم أيضــاً  ورصــد المرضــى.
وينبغــي إعطــاء األولويــة لتطــوير اختبــارات تشخيصــية  النائيــة والمجموعــات الســكانية التــي يصــعب الوصــول إليهــا.

ل مراكــز الرعايــة الصــحية لرصــد الِحْمــتجريهــا ، واختبــارات Cو Bالكبــد  هــابفيروســي التســريعة لتشــخيص العــدوى ب
قـرارات اتخـاذ ) لالسترشـاد بهـا فـي C(ومستضـد فيـروس التهـاب الكبـد  Cوالتهـاب الكبـد  Bالفيروسي اللتهاب الكبد 

 الكبدي.شمُّع العالج، وطرق مبسطة للتقييم الموثوق للتليف والت
  

  األدوية وأساليب العالج تحقيق المستوى األمثل من   ٣-٥-٤  
 

تحــوًال كبيــرًا فــي التعامــل مــع  Cأحــدث تطــوير أدويــة شــديدة الفعاليــة لعــالج العــدوى المزمنــة بالتهــاب الكبــد   -٩٦
 )تواليـفمشـاركات (ألدوية الجديدة قيـد التطـوير، و لاإلعجاب خط إنتاج جدير بوهناك أيضًا  .Cأوبئة التهاب الكبد 

أشــد فعاليــة وقــوة وأكثــر  يــةعالج ُنُظــموجزيئــات مرشــحة قيــد التطــوير تبشــر بتقــديم عقــاقير تؤخــذ عــن طريــق الفــم و 
ط انمـاألوتغطـي جميـع وبسـيطة التكـاليف ميسـورة  يـةعالج ُنظُـموينبغـي إعطـاء األولويـة لتطـوير  احتماًال ومأمونية.

فكـان  Bوية لعالج العـدوى المزمنـة بفيـروس التهـاب الكبـد أما التقدم في تطوير أد .Cلفيروس التهاب الكبد  ةالجيني
عالجات  Cو Bالتهاب الكبد فيروسي أوبئة التخلص من وسيتطلب  أقل جدوى، إذ لم يتم بعد إيجاد "عالج شاف".

باإلضـافة إلـى ذلـك،  وينبغي أن يحّسن تطوير صيغ عالجية ممتدة المفعول االلتزام بـالعالج. شافية مأمونة وفعالة.
نـــاك حاجـــة إلـــى أدويـــة جديـــدة وعالجـــات أخـــرى لتحســـين التـــدبير العالجـــي لمضـــاعفات العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد فه

 .ةالكبديالخاليا  اسينومار كالفيروسي، بما في ذلك عالجات ألمراض الكبد المزمنة وفشل الكبد و 
  

  ج تقديم الخدماتهُ نُ تحقيق المستوى األمثل من   ٤-٥-٤  
 

عـدد قليـل مــن البلـدان التـي لـديها بــرامج صـحة عموميـة تقـدم خــدمات شـاملة اللتهـاب الكبـد، باســتثناء  ثمـة  -٩٧
 Bوتوجد عقبات عديدة أمام إعطاء لقـاح فيـروس التهـاب الكبـد  .Bبرامج تطعيم األطفال ضد فيروس التهاب الكبد 

 خــدماتوكانــت  مــن األم إلــى الطفــل. Bالد، وهــو تــدخل رئيســي للوقايــة مــن انتقــال فيــروس التهــاب الكبــد مــيعنــد ال
تقليص األضرار، التي أثبتت فعاليتها في الوقاية من أوبئة فيروس العوز المنـاعي البشـري بـين متعـاطي المخـدرات 

 ، حتـى علـى الـرغم مـن تماثـل التـدخالت الرئيسـية.Cحقنًا، أقل نجاحـًا فـي الوقايـة مـن أوبئـة فيـروس التهـاب الكبـد 

ل التشـخيص الموثوقـة البســيطة ونقـص خــدمات االختبـار الفعالـة التــي يمكنهـا الوصــول ويـؤدي كـل مــن نقـص وســائ
التشخيص المبكر وتحديـد مرحلـة مـرض التهـاب ليل إمكانية إلى المجموعات السكانية والبيئات األشد تضررًا إلى تق

اب الكبــد يتلقــون ٪ مــن المصــابين بالعــدوى المزمنــة بالتهــ١، كــان هنــاك أقــل مــن ٢٠١٥وفــي عــام  الكبــد المــزمن.
 العالج، وفي أغلب األحوال من خالل رعاية سريرية فردية.

 
تقـديم التـي تواجـه تحديات الالضوء على ، كتلك التي أشرنا إليها أعاله، وتسلط هذه الثغرات في االستجابة  -٩٨

واســع  علــى نطــاق العــالج والرعايــة ويتطلــب الخدمــة التــي تتطلــب تحلــيًال دقيقــًا ونهوجــًا جديــدة فــي تقــديم الخــدمات.
 ُنُظــمللمصــابين بالعــدوى المزمنــة بالتهــاب الكبــد نهجــًا جديــدًا للصــحة العموميــة فــي تقــديم الخــدمات، بمــا فــي ذلــك 

ــــة،  ــــة الالمركزي ــــة وفــــي و العــــالج والبروتوكــــوالت المبســــطة والموحــــدة والرعاي ــــة الصــــحية األولي ــــى مســــتوى الرعاي عل
ية لتقييم مختلف نماذج تقديم الخـدمات وفـرص ميداناجة إلى االستثمار في البحوث الوهناك ح المجتمعات المحلية.

العــالج مــدى الحيــاة مــن فيــروس التهــاب  وســيتطلب العــالج الموســع، وخصوصــاً  تحســين جــودة الخــدمات المقدمــة.
رصــد المرضــى ، اســتراتيجيات ونهوجــًا لتحقيــق أقصــى التــزام بــالعالج واالحتفــاظ بالمرضــى فــي الرعايــة، و Bالكبــد 

 مقاومة لألدوية.اللتحري حصائل العالج وٕاخفاقه، والرصد لتحري سمية العقاقير وظهور 
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 الشراكات والمساءلة والرصد والتقييم وتقدير التكاليف تنفيذ االستراتيجية:  -٥
  

إن التنفيــذ الفعــال لهــذه االســتراتيجية يتوقــف علــى تضــافر جهــود جميــع أصــحاب المصــلحة فــي اســتجابة   -٩٩
ويتطلب النجاح دورًا قياديًا قويًا وشراكات قوية لضمان اتسـاق السياسـات  القطاع الصحي اللتهاب الكبد الفيروسي.

والبرامج. ويلزم إرساء وتعزيز الصالت بـين مختلـف البـرامج المعنيـة بـأمراض محـددة والبـرامج الشـاملة داخـل قطـاع 
 الصحة.

  
  التعاون مع الشركاء ١-٥
 

جمــع بــين شــتى الجهــات والقطاعــات والمنظمــات المعنيــة ، إذ تالصــحة العالميــة دور تنظيمــي مهــم منظمــةل  -١٠٠
عـــن العمـــل مـــع الـــدول  متســـقة. وفضـــالً المنســـقة و الســـتجابة فـــي االتهـــاب الكبـــد الفيروســـي الللـــدعم قطـــاع الصـــحة 

  :ب أيضًا مع سائر الشركاء الرئيسيين، بما في ذلكقر األعضاء، تعمل أمانة المنظمة عن 

 خالفـاً  الجهات المانحة الثنائية األطراف والمتعددة األطراف والوكاالت والصناديق والمؤسسات اإلنمائية:
لألمراض السارية الرئيسية األخرى، كفيروس العوز المناعي البشري والسل والمالريا، هناك عدد قليل جدًا 

التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات ويلعـــب  التهـــاب الكبـــد الفيروســـي. عممـــن الجهـــات المانحـــة التـــي تـــد
فـي  Bبرامج تمنيـع األطفـال الروتينيـة، مـع إدراج لقـاح فيـروس التهـاب الكبـد عم والتمنيع دورًا حاسمًا في د
مشاركة الجهات  حشدوسيتمثل أحد التحديات الرئيسية خالل السنوات المقبلة في  اللقاح الخماسي التكافؤ.

 ائية األخرى في االستجابة اللتهاب الكبد الفيروسي.المانحة الكبرى والوكاالت اإلنم

فـي بـرامج العمـل التهـاب الكبـد الفيروسـي المجتمع المدني دورًا قياديـًا فـي إدراج  أدىلقد  المجتمع المدني:
العـالج و إلـى دعالتـي تـمثـل مرضـى التهـاب الكبـد و تي تالجماعات ال ءاأدالصحية واإلنمائية العالمية، مع 

وأنشـأت منظمـة الصـحة العالميـة فريقـًا مرجعيـًا  دور قيـادي قـوي.لالصحة العمومية  مجال في نشطالتي تو 
يجمـــع بـــين ممثلـــين مـــن نطـــاق عـــريض مـــن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي ينتمـــي إلـــى المجتمـــع المـــدني بشـــأن 

هــذا الفريــق المشــورة  ويســدي شــبكات المجتمــع المــدني المرتبطــة بالتهــاب الكبــد.مــن ة و ؤيــدمجموعــات المال
التهاب الكبـد، وييسـر نشـر سياسـات المنظمـة وٕارشـاداتها فيها حول وبرامج العمل  هاللمنظمة بشأن سياسات

وللمجتمع المدني ممثلون في جميع األفرقة العاملة التقنية التابعة للمنظمة، ومن ضمنها األفرقة  وتنفيذها.
وهنـــاك مجموعـــة مـــن منظمـــات المجتمـــع  يهيـــة وأدواتهـــا.المعنيـــة بوضـــع سياســـات المنظمـــة ومبادئهـــا التوج
نها من حضور اجتماعات مختلف األجهزة الرئاسية في المدني تربطها عالقات رسمية بالمنظمة، مما يمكّ 

 المنظمة بصفة مراقبين.

تتألف التهاب الكبد الفيروسي أنشأت المنظمة لجنة استشارية استراتيجية وتقنية معنية ب الشركاء التقنيون:
مــن مجموعــة مــن الخبــراء التقنيــين مــن بــرامج مكافحــة التهــاب الكبــد الوطنيــة والمنظمــات المنفــذة والمعاهــد 

فــي مجــال البحثيـة والمجتمــع المـدني إلســداء المشـورة للمــدير العــام بشـأن سياســات وبرنـامج عمــل المنظمـة 
ــ التهــاب الكبــد. املــة التابعــة للمنظمــة المســؤولة عــن الشــركاء التقنيــون دورًا حاســمًا فــي األفرقــة الع ؤديوي

  وضع سياسات المنظمة ومبادئها التوجيهية.
 
  واإلبالغالرصد والتقييم   ٢-٥
 

 ة بالفعل:موجودسيجري رصد تنفيذ االستراتيجية على ثالثة مستويات باستخدام اآلليات ال  -١٠١

 التقدم الُمحرز نحو األهداف والغايات العالمية؛ رصد وتقييم 

 ؛االستجابة على المستوى القطرييم رصد وتقي 
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  لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج.الصحة العالمية إطار منظمة 
  

نظـام اإلبـالغ العـالمي عـن التقـدم المحـرز فـي التصـدي وسيتم رصد عدد من الغايات مـن خـالل اسـتخدام   -١٠٢
  ٢٠٢٠-٢٠١١العالمية للقاحات لإليدز واإلطار الخاص برصد وتقييم المساءلة والذي يدعم تنفيذ خطة العمل 

  
  رصد التقدم الُمحرز نحو األهداف والغايات العالمية واإلبالغ عنه  ١-٢-٥  

 
ات منتظمـــة لتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فـــي مختلـــف جعـــراء ماإلجـــر خطـــط تم إعـــداد العلـــى الصـــعيد العـــالمي، يـــ  -١٠٣

ليــات اآلالمتلقــاة مــن البلــدان مــن خــالل مختلــف ات علــى البيانــات مراجعــهــذه الاء بنــيتم وســ االلتزامــات والغايــات،
   لرصد والتقييم.الحالية ل

 
وسيجري بانتظام تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي نحو الغايات الموضـوعة فـي هـذه   -١٠٤

"وضـــع أســـس للمقارنـــة  -كمـــا ســـيجري أيضـــًا اســتخدام المقارنـــات بـــين البلـــدان وفـــي داخــل كـــل بلـــد  االســتراتيجية.
لتتضـمن أولويـات  بمـا يكفـيوقد ُصممت هذه االستراتيجية لتكون مرنـة  لتقييم األداء في بلوغ الغايات. -المرجعية" 

وستواصـل المنظمـة عملهـا  إضافية أو لسد الثغرات التي قد يتم تحديدها في استجابة قطاع الصـحة اللتهـاب الكبـد.
دان من أجل الجمـع المنسـق والموحـد للبيانـات حـول المؤشـرات الرئيسـية وفـي إعـداد مع شركائها لتقديم المساندة للبل

   التقارير العالمية واإلقليمية.
 

باالسـتناد  وستعد المنظمة إطارًا للرصد والمساءلة لالستراتيجية بالتشاور مـع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين  -١٠٥
مــا سترصــد أيضــًا وتتبــادل البيانــات حــول االســتفادة بمبادئهــا ك .الحاليــةومــات االســتراتيجية ونظــم التبليــغ المعلإلــى 

وكــذلك حــول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية، مــن أجــل تســليط التهــاب الكبــد الفيروســي التوجيهيــة المعنيــة ب
 الضوء على العقبات وتشجيع أفضل الممارسات.

  
  رصد وتقييم االستجابة على المستوى القطري   ٢-٢-٥  

 
مؤشــرات  باســتخداملتهــاب الكبــد الفيروســي ينبغــي تقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اســتجابة قطــاع الصــحة ال  -١٠٦

وسـيتم  رصد التنفيذ بعين االعتبار.بحول التوافر وحاصل التغطية واألثر، مع أخذ التوصيات األخرى ذات العالقة 
صًا األهـداف المتعلقـة بالصـحة، ورفـع تقـارير ، وخصو ٢٠٣٠تتبع التقدم المحرز نحو خطة التنمية المستدامة لعام 

  عنه.
  

لرصــد وتقيــيم االســتراتيجيات  ةمشــترك نصــةوتســتند المؤشــرات المتعلقــة برصــد تعزيــز الــُنظم الصــحية إلــى م  -١٠٧
 وهنــاك أيضــاً  .اهــأعمال المنظمــة ترّصــد الــُنظم الصــحية القطريــة، وتنســق صــةاســم من االصــحية الوطنيــة يطلــق عليهــ

وسائل لتقدير التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والتـدابير القانونيـة والهيكليـة الراميـة إلـى تعزيـز االسـتجابة اللتهـاب 
 الكبد.

  
  إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج  ٣-٢-٥  

 
اسـتراتيجية رفيعـة المسـتوى لعمـل ) رؤيـة ٢٠١٩–٢٠١٤يوفر برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للمنظمـة (  -١٠٨

: ١فــي الفئــة التهــاب الكبــد الفيروســي وتنــدرج معظــم األنشــطة المتعلقــة ب وهــو يبــين ســتة مجــاالت عمــل. المنظمــة،
: ٢لكن هنـاك أنشـطة أخـرى مهمـة متعلقـة بالتهـاب الكبـد وتنـدرج فـي فئـات أخـرى، وأبرزهـا الفئـة  .األمراض السارية

تعزيـــز : ٣هـــا الســـرطان وتعـــاطي مـــواد اإلدمـــان ورعايـــة الحـــاالت المزمنـــة)، والفئـــة (بمـــا في األمـــراض غيـــر الســـارية
(بمـا فيهـا تـوافر األدويـة ووسـائل التشـخيص،  ٤(بما فيها صحة األم والمراهق والطفل)، والفئة  الصحة طيلة العمر
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الخاصـــة  ١ضـــمن الفئـــة ويـــأتي  وتـــوفير الخـــدمات بطريقـــة متكاملـــة، والمعلومـــات االســـتراتيجية، والمـــوارد البشـــرية).
"بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي" مجال عملها الخاص الـذي توضـع لـه خطـط عمـل ثنائيـة 

فتـرة  لكـ تمتـدوتغطـي هـذه االسـتراتيجية ثـالث فتـرات  السـنوات مـع مجموعـة مـن الحصـائل المتفـق عليهـا وميزانيـة.
 مراجعـةويتم رصد تنفيذ خطة العمل من خالل  ).٢٠٢١–٢٠٢٠و ٢٠١٩–٢٠١٨و ٢٠١٧–٢٠١٦ن (يسنتمنها 

ة من صيلمنتصف المدة في نهاية السنة األولى في كل ثنائية، مع رفع تقارير حول التقدم المحرز نحو بلوغ كل ح
 الحصائل في نهاية كل ثنائية.

  
  تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني  ٣-٥
 

والجهـــود واألنشـــطة الوطنيـــة ســـتراتيجيات االوضـــع  تقـــديم التوجيـــه حـــولتهـــدف االســـتراتيجية العالميـــة إلـــى   -١٠٨
ومـن أجـل  وستساعد المشاركة الواسعة من خالل عملية اإلعداد في فعالية التنفيـذ. التهاب الكبد وتنفيذها.الخاصة ب

تهاب الكبد مع القطري، البد من مواءمة االستراتيجيات أو الخطط الوطنية اللعلى الصعيد الملكية الشعور بتمكين 
، مثل خطط التنمية الوطنية واالستراتيجيات الوطنية لقطاع الصـحة واسـتراتيجيات األمـراض اً حاليموجودة الخطط ال
  كما ينبغي أن تتواءم أيضًا، قدر اإلمكان، مع الدورات التخطيطية والمالية الوطنية. األخرى.

  
  المساءلة  ٤-٥
 

آليات المساءلة الجيدة األداء والشفافة والتي يشارك فيها المجتمع المدني مشاركة قوية، بالغة األهمية  ُتعد  -١١٠
ومــن  الشــركاء وأصــحاب المصــلحة الالزمــين لحشــد اســتجابة فعالــة اللتهــاب الكبــد الفيروســي. نطــاقنظــرًا التســاع 

لقـوي الـذي يشـمل المشـاركة الكاملـة مـع جميـع اللبنات المهمة في هذا الشأن تـدعيم دور القيـادة وتصـريف الشـؤون ا
أصحاب المصلحة المعنيين، ووضع غايات واضـحة، واسـتخدام المؤشـرات المالئمـة لتتبـع التقـدم، وترسـيخ عمليـات 

 رفع التقارير.لشفافة وشاملة للتقييم و 
  
  تقديرات تكاليف تنفيذ االستراتيجية  ٥-٥
 

خفضــًا  ٢٠٢١–٢٠١٦العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن التهــاب الكبــد مــن المتوقــع أن تحقــق االســتراتيجية   -١١١
٪ فـــــي عـــــدد الوفيـــــات المرتبطـــــة بالتهـــــاب الكبـــــد بحلـــــول ١٠٪ فـــــي الحـــــاالت الجديـــــدة وخفضـــــًا بنســـــبة ٣٠بنســـــبة 

٪ فــي عــدد الوفيــات المرتبطــة بالتهــاب ٦٥٪ فــي الحــاالت الجديــدة وخفضــًا بنســبة ٩٠، وخفضــًا بنســبة ٢٠٢٠ عــام
  .٢٠٣٠الكبد بحلول عام 

 
) Cوالتهــــاب الكبــــد  Bوتتمثــــل التــــدخالت الرئيســــية فــــي االختبــــار والعــــالج (لكــــال فيروســــي التهــــاب الكبــــد   -١١٢
)، والتطعـــيم ضـــد ٢٠٣٠ عـــام ٪ مـــن المـــؤهلين بحلـــول٨٠، وعـــالج ٢٠٢٠ماليـــين شـــخص بحلـــول  ٨عـــالج  (مـــع

انتقــال العــدوى مــن األم إلــى  )، والوقايــة مــن٢٠٢٠ عــام ٪ بحلــول٩٠(مــع تغطيــة بنســبة  Bفيــروس التهــاب الكبــد 
، ٢٠٣٠ عـــام ٪ بحلـــول٩٠الد، ومـــيالتطعـــيم عنـــد ال بجرعـــة، ٢٠٢٠ عـــام ٪ بحلـــول٥٠الطفـــل (مـــع تغطيـــة بنســـبة 

الد والتدخالت اإلضافية بما فيها مضادات الفيروسات في الفترة المحيطـة ميالتطعيم عند الجرعة من  متضمنة كالً 
)، وتقلــيص األضــرار بــين متعــاطي المخــدرات حقنــًا (تــوفير أدوات حقــن معقمــة والعــالج باالستعاضــة عــن الدةبــالو 

 المواد األفيونية)، وتدابير لتحقيق أقصى مستوى من مأمونية الدم والحقن.
 

تتضـمن هـذه االسـتراتيجية مـا  ُيفترض أن يتقاسم مختلف أقسام القطاع الصحي تكـاليف بعـض التـدخالت:  -١١٣
والعـالج باالستعاضـة عـن المـواد األفيونيـة،  ٪ من التكلفة التقديرية للتواصل مع متعـاطي المخـدرات حقنـاً ٢٥ته نسب
٪ مـن التكـاليف ١٠ألن هذه التكاليف مدرجة أيضًا في استراتيجية فيروس العوز المناعي البشري؛ وما نسـبته  نظراً 
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٪ مــن تكــاليف ١٠اســتراتيجية التهــاب الكبــد إال مــا نســبته  التقديريــة لمأمونيــة الــدم والحقــن مدرجــة فيهــا؛ وال تتضــمن
ألن تكـــاليف حمـــالت  ألمـــاكن األخـــرى، نظـــراً ل٪ مـــن تكـــاليف االختبـــار المتوقعـــة ٥٠االختبـــار المتوقعـــة ألفريقيـــا و
 في استراتيجية فيروس العوز المناعي البشري. االختبار النشطة مدرجة أيضاً 

 
متوســـطة الـــدخل، تعتبـــر التكـــاليف الكاملـــة النيا مـــن البلـــدان لشـــريحة الـــدُ وفـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل وا  -١١٤

متوســطة الــدخل والبلــدان الأمــا فــي الشــريحة العليــا مــن البلــدان  للتــدخالت تكــاليف إضــافية بالنســبة لقطــاع الصــحة.
لناتجـــة عـــن المرتفعـــة الـــدخل، فـــالمتوقع أن يـــتم تعـــويض تكـــاليف التـــدخالت، جزئيـــًا أو كليـــًا، مـــن خـــالل الوفـــورات ا

انخفاض االحتياجات إلى الرعاية لمن هم في مرحلة متقدمـة مـن المـرض أو الحلـول محـل العالجـات البديلـة األقـل 
٪ مــن التكــاليف بالنســبة للبلــدان ١٠٠وبالتــالي تشــمل التكلفــة التقديريــة لهــذه االســتراتيجية  فعاليــة المســتخدمة حاليــًا.

٪ مــن التكــاليف بالنســبة للشــريحة العليــا مــن ٢٥متوســطة الــدخل والدان نيا مــن البلــالمنخفضــة الــدخل والشــريحة الــدُ 
 تكلفة البلدان المرتفعة الدخل.هذه التكاليف التقديرية وال تشمل  متوسطة الدخل.الالبلدان 

 
مليــون دوالر  ١١ ٩٠٠مــا قيمتــه  ٢٠٢١–٢٠١٦وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة لتنفيــذ هــذه االســتراتيجية للفتــرة   -١١٥

مليـــون دوالر  ٤١٠٠ذروة التكلفـــة الســـنوية فـــي هـــذه الفتـــرة، وذلـــك بقيمـــة  ٢٠٢١) ويمثـــل عـــام ٨الشـــكل ( أمريكـــي.
 ٢٠٢٦ عـام ، تواصل التكـاليف السـنوية ارتفاعهـا وتصـل إلـى ذروتهـا فـي٢٠٢١وفي السنوات التالية لعام  أمريكي.

. ٢٠٣١أمريكي في السنة فـي عـام مليون دوالر  ٣٥٠٠ثم تتراجع التكاليف إلى  مليون دوالر أمريكي. ٥٢٠٠عند 
والتكاليف المرتبطـة بفيـروس  Bوتتمثل الدوافع الرئيسية للتكلفة في خدمات التحري والمعالجة لفيروس التهاب الكبد 

وتتراجـــع التكـــاليف فـــي المســـتقبل إلـــى حـــد كبيـــر نتيجـــة انخفـــاض الحاجـــة إلـــى اختبـــارات فيـــروس  .Cالتهـــاب الكبـــد 
(نتيجـــة انخفـــاض معـــدالت الحـــاالت الجديـــدة،  Bمـــال عـــالج فيـــروس التهـــاب الكبـــد وانخفـــاض أح Bالتهـــاب الكبـــد 

 واستحداث عالج لألشخاص الذين يعالجون بمضادات الفيروسات).
 

عبــر جميــع البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان  ٢٠٢١–٢٠١٦وألغــراض المقارنــة، فــإن التكلفــة فــي الفتــرة   -١١٦
تكــــــاليف البلــــــدان المرتفعــــــة الــــــدخل) وال تشــــــتمل املــــــة لهــــــذه البلــــــدان التكــــــاليف الكوتتضــــــمن المتوســــــطة الــــــدخل (

وفــي هــذا الســيناريو، تبلــغ التكلفــة الســنوية فــي فتــرة االســتراتيجية ذروتهــا عنــد  مليــون دوالر أمريكــي. ١٩ ٣٠٠ تبلــغ
، تواصــل التكــاليف الســنوية ارتفاعهــا، حيــث تبلــغ ٢٠٢١الســنوات التاليــة لعــام  وفــي مليــون دوالر أمريكــي. ٧١٠٠

 ثم تأخذ في التراجع. ٢٠٢٥مليون دوالر أمريكي في عام  ٨٨٠٠ذروتها عند 
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   تكلفــــــة تنفيــــــذ االســــــتراتيجية العالميــــــة لقطــــــاع الصــــــحة بشــــــأن التهــــــاب الكبــــــد الفيروســــــي،  : ٨الشــــــكل 
 (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠٣٠–٢٠١٦ الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

=     =     =  
  

ن)
اليي
الم
(ب

 

 اإلدارة

 الرصد والتقييم

 Cعالج التهاب الكبد 

 Bعالج التهاب الكبد 

 Bترصد التهاب الكبد 

العالج لمنع انتقال فيروس التهاب 
  من األم إلى الطفل Bالكبد 

 Bتمنيع الرضع ضد التهاب الكبد 

 تقليص األضرار

 السنة

 مأمونية الدم


