
 
 

 

 

 
 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط

 أمام

  االجتماع األول

 الفيروسي للمنسِّقين الوطنيين لبرامج االلتهاب الكبدي

 5102حزيران/يونيو  01-8المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، القاهرة، 

 السيدات والسادة،

 لضباط االتصال الوطنيني املعنيني بااللتهاب الكبدياجتماع أول ، وهو االجتماعهذا يطيب يل أن أرحِّب بكم يف 
اإلقليمية والدولية، وممثلي اجملتمع املدين واألوساط  ،ب بزمالئنا األعزاء من الوكاالت الشقيقةأرحِّ أن  د  أو  و . الفريوسي

 ا من جنيف، الدكتور هرينشال جوتفريدن  ي   ا وزميل  ن  ي   والشكر موصول كذلك لصديق   .األكادميية واجلهات املاحنة
Hirnschall Gottfried ، ،والدكتور هاند هارمانشيHande Harmanciقيِّم دعم ما قدَّماه من ، على. 

يًا كبرياً ل حتد  الفريوسي ميثِّ فمرض االلتهاب الكبدي . له لفرتة طويلةمت جتاه  لطاملا  مرض  من أجل مناقشة  جنتمعإننا 
  Cو B ب االلتهاب الكبدي من النمطنيتسبَّ إذ يأمام الصحة العامة يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، 

 .معاً يف وقوع وفيات يزيد عددها على الوفيات النامجة عن فريوسات اإليدز واملالريا والسل جمتمعة
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، Bاإلقليم ي صابون كل عام بفريوس االلتهاب الكبدي  يف ليون شخص تقريباً م 4.3وحبسب التقديرات، هناك 
ل وقوع . كما تشري التقديرات إىل أن معد  Cألف شخص ي صابون بفريوس االلتهاب الكبدي  088عالوة على 

ما  بينما يعاين، يف مصر %18     ل حاجز ال، يف حني يتجاوز هذا املعدَّ %4.6و %1بني ما يرتاوح  C االلتهاب الكبدي
 .املزمنة C مليون شخص يف اإلقليم من عدوى االلتهاب الكبدي 11   ر بيقدَّ 

ويعاين معظم الدول األعضاء من نقص املعلومات االسرتاتيجية حول الوضع الوبائي احمللي لاللتهاب الكبدي 
د االلتهاب الكبدي هبا على لتحسني نظام ترص  م، حتتاج البلدان الختاذ التدابري الضرورية على ما تقدَّ  وبناءً . الفريوسي

 .ن من تكوين صورة أكثر دقة وأكثر موثوقية عن الوضع احلقيقي لتلك األوبئةاملستوى الوطين حىت نتمكَّ 

 مًا يف التغطية بالتطعيم ضد االلتهاب الكبديت تقد  غري أن ذلك ال ينفي أن الكثري من الدول األعضاء قد أحرز  
B ي االلتهاب الكبدي من النمطنياملبكر عن طريق برامج حتر   التشخيصيف ، و B وC تعزيز برامج مكافحة يف ، و

م الرعاية الصحية بالنظر ظ  لقي عبئًا ثقياًل على عاتق ن  ومع ذلك، اليزال االلتهاب الكبدي الفريوسي ي  . العدوى لديها
ي لقضايا مرتبطة االلتهاب الكبدي تعين التصدِّ لتكلفة عالج فشل الكبد وأمراض الكبد املزمنة. ومن هنا، فمكافحة 

لقضايا املرتبطة ا تناولأيضًا ، ولكنها تعين باحلاالت املزمنة من املرض، مثل التربع باألعضاء ونقلها وسرطان الكبد
ي التحرِّ ضة للمخاطر، والوصول خلدمات ز املناعي البشري/اإليدز، والفئات املعرَّ و  باألمراض املنقولة جنسياً، والع  

 .والعالج، واستهالك الكحول، والبحوث يف جمال العالجات اجلديدة

يف اليوم السابق لالجتماعات الدورة  ،يف تشرين األول/أكتوبر العام املاضيد املكتب اإلقليمي اجتماعاً تقنياً ق  قد ع  و 
ص اجلديدة لتكثيف ر  لتوعية بالف  االجتماع اذلك وكان اهلدف من . جنة اإلقليمية لشرق املتوسطاحلادية والستني لل  

واعتربت الدول األعضاء هذا . ومكافحتهما  Cو B اجلهود الوطنية الرامية للوقاية من االلتهاب الكبدي من النمطني
 .األمر أولوية بالنسبة هلا من أجل وضع خطط وطنية شاملة للوقاية واملكافحة على غرار ما قامت به مصر

برامج االلتهاب  ةش إرشادات املنظمة فيما يتعلق مبراجعم من خالله وت ناق  ت قدَّ منربًا ر هذا سوف يوفِّ اجتماعنا إن 
ال  اً ، بوصفها جزءالعامةي لاللتهاب الكبدي الفريوسي يف إطار الصحة وإعداد خطط وطنية ت عىن بالتصدِّ  ،الكبدي

 من جتارب تختلف البلدان يف رب  لدروس والع  ص لكي نستنبط ار  وسوف تتاح لنا الف  . م الصحية الوطنيةظ  يتجزأ عن الن  
 . ي لاللتهاب الكبديجمال إعداد خطط اسرتاتيجية للتصد  

يات اليت تنطوي عليها جمموعة طموحة من أهداف ب ملواجهة التحد  ، ويتأه  0838وفيما يتطلع العامل أمجع إىل عام 
ز املناعي البشري، وااللتهاب و  اسرتاتيجيات بشأن: الع  جديدة للتنمية املستدامة، فإن املنظمة بصدد إعداد ثالث 

هيكاًل مماثاًل، وسوف  0801-0816وسوف تتبع االسرتاتيجيات اخلاصة بالفرتة . الكبدي، واألمراض املنقولة جنسياً 
دادها وسوف يتم االنتهاء من إع ،ةتلك اجملاالت الصحية املهم  االرتباط الوثيق والتناغم فيما بني هتدف إىل ضمان 

دة االسرتاتيجيات اخلاصة مسوَّ أن ويف حني . 0816لتنظر فيها مجعية الصحة العاملية يف دورهتا التاسعة والستني عام 
ز املناعي البشري واألمراض املنقولة جنسيًا تستند يف إعدادها على اسرتاتيجيات سابقة، فإن االسرتاتيجية اخلاصة و  بالع  

 .على اإلطالق يف قطاع الصحة حول العامل بشأن هذا املرض من نوعها اتيجية األوىلبااللتهاب الكبدي ستكون االسرت 
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ر الفرصة للدول األعضاء، وأيضًا اخلرباء اإلقليميني، للمشاركة يف وضع االسرتاتيجية العاملية للقطاع ولكي نوفِّ 
االسرتاتيجية العاملية، وسيناقش ، فسوف يناقش هذا االجتماع مسودة 0801-0816الصحي بشأن االلتهاب الكبدي 

  .اإلقليم واألولويات اليت تنتظره يات اليت تواجهيف ظل هذه االسرتاتيجية التحد   أيضاً 

ي لاللتهاب الكبدي لتصدِّ املتَّبع حاليًا يف اإن أراد أن يغريِّ املسار  املبذولة اجلهودجتديد إن العامل حباجة إىل 
يات واألولويات سوف تساعد على ضمان انعكاس التحد   0801-0816يجية ومسامهتكم يف االسرتات. الفريوسي
 .ووضع إطار عمل اسرتاتيجي قوي لتوجيه استجابة القطاع الصحي العامليفيها، اإلقليمية 

خفض األمراض والوفيات املرتبطة بااللتهاب  علىهو املساعدة الذي نصبو إليه يف هذا اللقاء ك ر  إن هدفنا املشت   
منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع ة. وعليه، فأنا أجدد التزام واالقتصادي ةاالجتماعيآثاره من  الكبدي الفريوسي، واحلد  

ن االلتهاب الوقاية ماليت ترتبط بيات حىت تواجه التحد   ،وزارات الصحة والشركاء على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل
 .الكبدي ومكافحته يف إقليمنا

 .زع  م   د مناقشات مثمرة وإقامة طيبة يف قاهرة الق  وأخرياً، أشكركم على اهتمامكم وأمتىن لكم ع  


