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  مسّودة االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة
  

  ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي، 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
بشــأن  ١٨-٦٣ج ص ع، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون القــرار ٢٠١٠فــي أيــار/ مــايو  -١

التهاب الكبد الفيروسي، الذي حث الدول األعضـاء علـى دعـم أو تمكـين اتبـاع نهـج متكامـل وعـالي المـردود للوقايـة 
الكبد الفيروسي ومكافحته وتدبيره العالجي، في جملة أمـور. وتيسـيرًا لتنفيـذ هـذا القـرار، وضـعت األمانـة من التهاب 

، أصـدرت األمانـة إطـارًا للعمـل العـالمي بشـأن ٢٠١٢البرنامج العـالمي لمكافحـة التهـاب الكبـد الفيروسـي. وفـي عـام 
  د به برنامج مكافحة التهاب الكبد منذ ذلك الحين.استرش ١الوقاية من العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي ومكافحتها،

  
تكثيف االستجابة العالمية اللتهاب الكبد وتوسيع نطاقها، اعتمدت جمعية الصـحة العالميـة  بضرورةوٕاقرارًا  -٢

المـدير العـام، بـين جملـة أمـور، بتقـديم الـدعم وطالـب القـرار  ٢٠١٤.٢السابعة والستون قرار متابعة فـي أيـار/ مـايو 
الــالزم لتمكــين الــدول األعضــاء مــن إعــداد اســتراتيجيات وطنيــة قويــة ذات أهــداف موقوتــة للوقايــة مــن التهــاب  التقنــي

  الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجه.
  

، بدأت األمانة العمـل علـى وضـع اسـتراتيجية ٦-٦٧ج ص ع، واستجابًة للقرار ٢٠١٤وفي أيلول/ سبتمبر  -٣
. كمــا صــيغت اســتراتيجيتان عالميتــان ٢٠٢١-٢٠١٦لفيروســي للفتــرة عالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن التهــاب الكبــد ا

وبشـــأن األمـــراض  ٣أخريـــان لقطـــاع الصـــحة تشـــمالن الفتـــرة الزمنيـــة نفســـها، بشـــأن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري
وقــد ُوضــعت مســّودة االســتراتيجيات الــثالث معــًا، باســتخدام إطــار واحــد وعمليــة تشــاور  ٤المعديــة المنقولــة جنســيًا.

  سقة. من
  

                                                           
 الوقاية من العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي ومكافحتها: إطار للعمل العالمي، متاح على الرابط التالي:    ١

http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/Framework/en/ ) ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥تم االطالع في(.  
  .٦-٦٧ج ص عالقرار    ٢
  .١٣٨/٢٩م تانظر الوثيقة    ٣
  .١٣٨/٣١م تانظر الوثيقة    ٤
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ــــــول/ ســــــبتمبر  -٤ ، اعتمــــــدت الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة ٢٠١٥وفــــــي أيل
أهمية خاصة بالنسبة  ٣-٣، التي تنص على سبعة عشر هدفًا والغايات المتعلقة بها. وتكتسي الغاية ٢٠٣٠١  لعام

ــــى صــــياغة مســــّودة االســــتراتيجية بشــــأن التهــــاب الكبــــد الفيروســــي أهميــــة خاصــــة ــــيإل ــــى مــــا يل : ، وهــــي تــــنص عل
والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض  األيدزنهاية ألوبئة  "وضع

  ."٢٠٣٠المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 
  

المدير العام، بين جملـة أمـور، من ، الذي يطلب ٦-٦٧ج ص عوتستجيب مسّودة االستراتيجية هذه للقرار  -٥
واالسـتراتيجيات الالزمـة للقضــاء عليهمـا بهـدف تحديــد  Cوالتهــاب الكبـد  Bبحـث جـدوى القضـاء علــى التهـاب الكبـد 

مــن أهـداف التنميــة المســتدامة  ٣-٣غايـات عالميــة محتملـة؛ كمــا أن مسـّودة االســتراتيجية تتماشــى أيضـًا مــع الغايـة 
. ويــرد مخلــص لمســّودة االســتراتيجية التــي وضــعتها األمانــة بشــأن ٢٠٣٠عــام ســتدامة لالتنميــة المالمحــددة فــي خطــة 

ويتمثـل أحـد أهـداف مسـّودة االسـتراتيجية فـي الـتخلص مـن التهـاب  ٢التهاب الكبد الفيروسي في ملحـق هـذا التقريـر.
  ة الصحية الشاملة. ، والمساهمة في تحقيق التغطي٢٠٣٠الكبد الفيروسي كخطر يهدد الصحة العمومية بحلول عام 

 
وتوفر مسّودة االستراتيجية إطـارًا للعمـل المتسـق الـذي تضـطلع بـه األمانـة والـدول األعضـاء علـى الصـعيد  -٦

العالمي واإلقليمي والُقطـري. وهـي تسـتند إلـى الممارسـات الجيـدة القائمـة والبيِّنـات المتاحـة الدالـة علـى فعاليـة النهـوج 
  د في قطاع الصحة.والتدخالت المتعلقة بالتهاب الكب

  
التــــي أســــفرت عــــن مســــّودة االســــتراتيجية جميــــع الشــــركاء  ٣وقــــد شــــملت عمليــــة التشــــاور الواســــعة النطــــاق -٧

الرئيسـيين، بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء، والمنظمـات داخـل منظومـة األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الوكـاالت المتعــددة 
ائيــــة، والمجتمــــع المــــدني، والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة، األطــــراف، والجهــــات المانحــــة والوكــــاالت والمبــــادرات اإلنم

والمؤسســات والشــبكات العلميــة والتقنيــة، والقطــاع الخــاص. وقــد ُأجريــت مشــاورات عديــدة بــين أصــحاب المصــلحة، 
دولة عضوًا في المشاورات التي ُأجريت في جميع أقاليم المنظمة فـي الفتـرة مـن نيسـان/ أبريـل  ٩٠وشارك أكثر من 

. ومــن أجــل تكميــل هــذه المشــاورات وضــمان أكبــر قــدر مــن المشــاركة، استضــافت األمانــة ٢٠١٥وليــو إلــى تمــوز/ ي
. وُعقـدت ٢٠١٥مشاورة عامة على شبكة اإلنترنت لمدة ستة أسابيع في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 

وفيـروس العــوز  ،ب الكبـد الفيروسـيدات االسـتراتيجيات الـثالث (بشـأن التهـاجلسـة إعالميـة تقنيـة رسـمية بشـأن مسـوّ 
  ٤واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا) خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين. ،المناعي البشري

  

                                                           
انظــر  ٢٠٣٠تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  – A/RES/70/1قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم    ١

(تــــم االطــــالع فــــي  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E الــــرابط التــــالي:
  ).٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٣٠
  مسّودة االستراتيجية الكاملة متاحة على الرابط التالي:   ٢

http://www.who.int/hepatitis/news-events/strategy2016-2021/en/  تشـــــــــــرين الثـــــــــــاني/  ٥(تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي
  ).٢٠١٥ نوفمبر

دات االســـتراتيجيات علـــى الـــرابط التـــالي:    ٣ يمكــن االطـــالع علـــى المعلومـــات عـــن عمليـــة التشـــاور والوثــائق الخاصـــة بمســـوَّ
http://www.who.int/hiv/pub/hep-strategy-background/en/  ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩(تم االطالع في.(  

  التالي:يمكن االطالع على تقرير الجلسة التقنية على الرابط    ٤
http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/ghss_wha_2015_story/en/  ــــــاني/  ٤(تــــــم االطــــــالع فــــــي تشــــــرين الث

  ).٢٠١٥نوفمبر 
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وكمــا أشــرنا ســابقًا، فــإن إعــداد مســّودة االســتراتيجية بشــأن التهــاب الكبــد الفيروســي جــاء فــي عمليــة شــملت  -٨
دتين أخــريين لقطــاع الصـحة تســتهدفا وقــد وفـر إطــار التغطيــة الصـحية الشــاملة هــيكًال  ١ن الفتــرة الزمنيـة نفســها.مسـوَّ

مشــــتركًا لالســــتراتيجيات الــــثالث، وُأنشــــئ فريــــق عامــــل مشــــترك بــــين الــــدوائر مــــن أجــــل تيســــير هــــذه العمليــــة. وقــــدم 
كبيـرة  المساهمون العـاملون فـي المجـاالت التـي تتصـل بصـالت مهمـة باألنشـطة المتعلقـة بالتهـاب الكبـد، مسـاهمات

على صعيد مستويات المنظمة الثالثة. وتعززت العملية بفضل مساهمات الفريق المرجعي للمجتمـع المـدني المعنـي 
بالتهــاب الكبــد الفيروســي الــذي دعــت المنظمــة إلــى تشــكيله، ومســاهمات اللجنــة االستشــارية العلميــة والتقنيــة التابعــة 

   ٢للمنظمة والمعنية بالتهاب الكبد الفيروسي.
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
المجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى النظــر فــي مســّودة االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن التهــاب الكبــد  -٩

وٕاصــدار توصــية بشــأن إمكانيــة اعتمادهــا مــن  ٣، المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي،٢٠٢١-٢٠١٦الفيروســي للفتــرة 
  سعة والستين.جانب جمعية الصحة العالمية التا

  
  

                                                           
معنيتـــان بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  ٢٠٢١-٢٠١٦االســـتراتيجيتان العالميتـــان األخريـــان لقطـــاع الصـــحة للفتـــرة    ١

ويمكـــن االطــالع علـــى ملخــص مســّودتي االســـتراتيجيتين فــي ملحقـــي الــوثيقتين، انظـــر  وبــاألمراض المعديــة المنقولـــة جنســيًا.
  بشأن األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. ١٣٨/٣١م تبشأن فيروس العوز المناعي البشري والوثيقة  ١٣٨/٢٩م تالوثيقة 

شـأن التهـاب الكبـد، فـي حـين يقـدم الفريـق يقدم الفريق المرجعي للمجتمع المدني المشورة إلى البرنامج العـالمي للمنظمـة ب   ٢
  االستشاري االستراتيجي والتقني التابع للمنظمة المشورة إلى المدير العام.

يمكــن االطــالع علــى مســّودة االســتراتيجية الكاملــة التــي تشــمل اإلجــراءات ذات األولويــة المقترحــة علــى المنظمــة وعلــى    ٣
(تــــم االطــــالع  /http://www.who.int/hepatitis/news-events/strategy2016-2021/enالبلــــدان، علــــى الــــرابط التــــالي: 

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥ في
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  الملحق
  
  

  ملخص االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي 
  ٢٠٢١١-٢٠١٦في الفترة 

  
اسـتراتيجية تسـهم فـي ُتعد هذه أول استراتيجية عالمية لقطاع الصـحة بشـأن التهـاب الكبـد الفيروسـي، وهـي   -١

، وتســتند إلــى اإلطــار ٢٠٢١-٢٠١٦وتغطــي االســتراتيجية الفتــرة  ٢٠٣٠.٢تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
وقرارين بشأن التهاب الكبـد  ٣،"الفيروسي ومكافحتها: إطار العمل العالميالوقاية من عدوى التهاب الكبد "المعنون 

وُتعنـى االسـتراتيجية بفيروسـات التهـاب  ٢٠١٤.٤و ٢٠١٠العالمية في عـامي الفيروسي اعتمدتهما جمعية الصحة 
 Cوالتهاب الكبـد  B). ويجسد التركيز الخاص على التهاب الكبد Eو Dو Cو Bو Aالكبد الخمسة (التهابات الكبد 

  العبء النسبي الذي يمثلهما فيروسا التهاب الكبد هذان على الصحة العمومية.
  

  من التهاب الكبد الفيروسيالسبيل إلى التخلص 
  
، كان التهاب الكبد الفيروسي السبب السابع للوفاة على الصعيد العالمي. كما أنـه مسـؤول ٢٠١٣في عام   -٢

مليــون وفــاة ســنوية ناجمــة عــن العــدوى الحــادة وعــن ســرطان الكبــد وتليــف الكبــد المــرتبطين  ١,٤عمــا ُيقــدر بنحــو 
من هذه الوفيات  ٪٤٧فيروس العوز المناعي البشري والسل. وُيعزى نحو وهو عبء مساو لعبء  -بالتهاب الكبد 

، وُتعــزى النســبة الباقيــة إلــى فيــروس Cمنهــا إلــى فيــروس التهــاب الكبــد  ٪٤٨، وُيعــزى Bإلــى فيــروس التهــاب الكبــد 
األشـــخاص  . وُيعـــد التهـــاب الكبـــد الفيروســـي ســـببًا متزايـــدًا للوفيـــات بـــينEوفيـــروس التهـــاب الكبـــد  Aالتهـــاب الكبـــد 

مليـون شـخص مـن األشـخاص المتعايشـين مـع فيـروس  ٢,٩المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري. وهناك 
 .Bمليون شخص مصابون بالتهاب الكبد  ٢,٦، وCالعوز المناعي مصابون في الوقت ذاته بفيروس التهاب الكبد 

تخـاذ إجـراءات لمحاربـة التهـاب الكبـد الفيروسـي إلـى ا ٢٠٣٠مـن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٣-٣وتدعو الغاية 
  تحديدًا، إقرارًا بأهميته بالنسبة إلى الصحة العمومية.

  
إن القضـاء علـى أوبئـة التهـاب الكبـد كخطـر كبيـر يهـدد الصـحة العموميـة يمكـن تحقيقـه بـاألدوات والنهــوج   -٣

زيز االستجابة والتوسع في نطاقها عن طريق المتاحة حاليًا وتلك التي مازالت قيد التطوير. وهناك فرص متاحة لتع
 Bو Aللوقايـة مـن العـدوى بالتهابـات الكبـد الفيروسـي (التطعـيم  :خمسة مجاالت للتدخالت األساسيةاالستثمار في 

التطعـيم ضـد التهـاب بوسـائل مـن بينهـا  من األم إلى الطفل B الوقاية من انتقال العدوى بفيروس التهاب الكبد)؛ Eو
تقلـيص األضـرار بــين األشـخاص الــذين و ؛ مأمونيـة الحقــن والـدم والجراحــةو ؛ فـي الوقــت المالئـم عنــد الـوالدة Bالكبـد 

  .Cو B؛ وتقديم عالج العدوى المزمنة بالتهاب الكبد يتعاطون المخدرات حقناً 

                                                           
يمكــن االطــالع علــى مســّودة االســتراتيجية الكاملــة التــي تشــمل اإلجــراءات ذات األولويــة المقترحــة علــى المنظمــة وعلــى    ١

(تــــم االطــــالع  /http://www.who.int/hepatitis/news-events/strategy2016-2021/en البلــــدان، علــــى الــــرابط التــــالي:
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥ في
تحويل عالمنا: خطة التنميـة  - A/RES/70/1 ية العامة لألمم المتحدة القرار، اعتمدت الجمع٢٠١٥في أيلول/ سبتمبر    ٢

  :انظر الرابط التالي ،٢٠٣٠المستدامة لعام 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  تشـــــرين األول/  ٣٠فـــــي (تـــــم االطـــــالع

  ).٢٠١٥أكتوبر 
الوقايــــــــة مــــــــن العــــــــدوى بالتهــــــــاب الكبــــــــد الفيروســــــــي ومكافحتهــــــــا: إطــــــــار للعمــــــــل العــــــــالمي، انظــــــــر الــــــــرابط التــــــــالي:     ٣

http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/Framework/en/  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣(تم االطالع في.(  
  .٢٠١٤المعتمد في عام  ٦-٦٧ج ص ع، والقرار ٢٠١٠، المعتمد في عام ١٨-٦٣ج ص عانظر القرار    ٤
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ــــب عليهــــا مــــن أجــــل تحقيــــق هــــدفو   -٤ ــــرى التــــي ينبغــــي التغل ــــات الكب ــــاك بعــــض العقب ــــول  هن ــــتخلص بحل ال
التفــاوت فــي القيــادة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي كخطــر رئيســي يهــدد الصــحة العموميــة، بمــا فــي ذلــك  ٢٠٣٠ عــام

بــرامج الوقايــة بتغطيــة ال ؛ وقلــةالقــرار لصــنع الالزمــة عــدم كفايــة البيانــاتو  علــى الصــعيد العــالمي والــوطني؛ وااللتــزام
اســتراتيجيات  ؛ وعـدم وجــودتضــرراً  شــدواأل اً تـأثر ســرع األوالســيما تلــك التـي تتوجــه إلــى المجموعـات الســكانية  ،الفعالـة

نســـبة األشـــخاص المصـــابين بالعـــدوى المزمنـــة  بحيـــث تقـــلوأدوات بســـيطة وفعالـــة الختبـــار العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد، 
كانـت  حيـث ،الفعالـةفرص الحصول علـى خـدمات العـالج والرعايـة  قلة؛ و ٪٥ عنحالتهم ل مدركينبالتهاب الكبد ال
 وعــدم؛ ٪١أقــل مــن  ٢٠١٥فــي عــام  علــى العــالج المضــاد للفيروســات المســتحقين الــذي يحصــلوننســبة المرضــى 

عقبـات هيكليـة مختلفـة تزيـد مـن سـرعة  ووجـود ؛معظم المرضى عن تحمل تكاليف األدوية ووسـائل التشـخيص قدرة
  التأثر وتحول دون اإلتاحة المنصفة للخدمات.

  
  صياغة إطار االستراتيجية 

  
 ٣، والســـيما الهـــدف ٢٠٣٠تســـتهدف االســـتراتيجية المســـاهمة فـــي تحقيـــق خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام   -٥

وهــي تتــواءم مــع االســتراتيجيات والخطــط الصــحية األخــرى ذات الصــلة، بمــا فــي ). ٣-٣المتعلــق بالصــحة (الغايــة 
جنســـيًا، والحقـــن المـــأمون،  ذلـــك تلـــك التـــي تتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، واألمـــراض المعديـــة المنقولـــة

ومأمونية الدم، واللقاحات، والسل واألمراض غير السارية، كما أنها تسـتجيب لقـراري جمعيـة الصـحة العالميـة بشـأن 
وتستفيد االستراتيجية مـن ثالثـة ُأطـر تنظيميـة،  ٢٠١٤.١و ٢٠١٠مدا في عامي التهاب الكبد الفيروسي اللذين اعتُ 
شـــــاملة؛ وسلســـــلة الخـــــدمات الخاصـــــة بالتهـــــاب الكبـــــد؛ ونهـــــج الصـــــحة العموميـــــة تتمثـــــل فـــــي التغطيـــــة الصـــــحية ال

  الشكل). (انظر
  

  الرؤية العالمية والهدف والغايات
  
عـــالم توقـــف فيـــه ســـريان التهـــاب الكبـــد الفيروســـي وتتـــاح فيـــه خـــدمات الرعايـــة والعـــالج : الرؤيـــة العالميـــة  -٦

  األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد.المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة أمام جميع 
  
  .٢٠٣٠التخلص من التهاب الكبد الفيروسي كخطر كبير يهدد الصحة العمومية بحلول عام : الهدف  -٧
  
في إمكان البلدان التخلص من التهاب الكبد الفيروسي كخطـر : ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الغايات المحددة لعامي   -٨

ر الكــافي مــن اإلصــرار علــى تحقيــق مجموعــة مــن الغايــات الطموحــة ة إذا عملــت بالقــدموميــكبيــر يهــدد الصــحة الع
الجدول). وتنطبق هذه الغايات على جميع األشخاص المعرضين لمخاطر  (انظر ٢٠٣٠وعام  ٢٠٢٠بحلول عام 

ـــاء والفقـــراء؛ والنســـاء والرجـــال؛ وجميـــع  ـــالغون؛ واألغني العـــدوى بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي: األطفـــال والمراهقـــون والب
  موعات السكانية السريعة التأثر الرئيسية. المج

  
  التوجهات االستراتيجية

  
، يلزم العمـل فـي خمسـة مجـاالت يشـار إليهـا بمسـمى ٢٠٣٠من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام   -٩

ضــمن "التوجهــات االســتراتيجية". وينبغــي للبلــدان ومنظمــة الصــحة العالميــة والشــركاء اتخــاذ إجــراءات محــددة تنــدرج 
  هذه التوجهات االستراتيجية.

  
                                                           

  ).٢٠١٤( ٦-٦٧ج ص ع) والقرار ٢٠١٠( ١٨-٦٣ج ص عالقرار    ١
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يــــؤدي نظــــام متــــين للمعلومــــات  .: تــــوفير المعلومــــات التخــــاذ إجــــراءات مركــــزة١التوجــــه االســــتراتيجي   -١٠
االســتراتيجية يحلــل البيانــات المحدَّثــة عــن التهــاب الكبــد الفيروســي ويحولهــا إلــى معلومــات صــالحة لالســتعمال دورًا 

السياسي ووضع االستراتيجيات والخطـط الوطنيـة المتصـلة بالتهـاب الكبـد. ومـن األساسـي حاسمًا في تعزيز االلتزام 
توفير بيانات آنية وموثوقة يكون مستوى "التفاصيل" فيها كافيًا لضمان استهداف الوباء على الصعيد المحلـي علـى 

  نحو مثالي عن طريق التدخالت والخدمات واالستثمارات.
  

من الضروري أن يحدد كل بلد مجموعة مـن  التدخالت الرامية إلى إحداث األثر. :٢التوجه االستراتيجي   -١١
الســـلع األساســـية الخاصـــة بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي والمتصـــلة بســـياق البلـــد ســـائر التـــدخالت والخـــدمات واألدويـــة و 

كامـــل سلســـلة الخـــدمات التـــدخالت مجموعـــة  تغطـــيأن إلدراجهـــا فـــي مجموعـــة المنـــافع الصـــحية الوطنيـــة. وينبغـــي 
حتياطيـة االتـدابير ال؛ واتخـاذ Bسيما ضـد فيـروس التهـاب الكبـد التطعيم والما يلي: المتصلة بالتهاب الكبد بما فيها 

شـاملة؛ والوقايـة مـن انتقـال العـدوى بفيـروس الحتياطيـة االتـدابير اللضمان مأمونيـة الحقـن والجراحـة ومأمونيـة الـدم و 
لــى الطفــل؛ وتــوفير خــدمات الحــد مــن األضــرار لمتعــاطي المخــدرات عــن طريــق الحقــن؛ مــن األم إ Bالتهــاب الكبــد 

وتشــجيع العالقــات الجنســية األكثــر مأمونيــة؛ وضــمان إتاحــة األغذيــة والميــاه المأمونــة؛ وتشــخيص العــدوى بالتهــاب 
؛ Cاب الكبــد وفيــروس التهــ Bوعــالج العــدوى المزمنــة بفيــروس التهــاب الكبــد الكبــد الفيروســي وتصــنيف مراحلهــا؛ 

وتــوفير رعايــة الحــاالت المزمنــة لألشــخاص المعــانين مــن مضــاعفات العــدوى بالتهــاب الكبــد الفيروســي التــي تشــمل 
  .وسرطانة الخاليا الكبديةتشمع الكبد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Annex          EB138/30    الملحق          ١٣٨/٣٠ت  م

7 

-٢٠١٦إطار االستراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن التهـاب الكبـد الفيروسـي فـي الفتـرة :  الشكل
٢٠٢١  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتتاح فيه خدمات الرعاية  وتوقف فيه سريانه التهاب الكبد الفيروسي خاٍل منعالم  الروية:
 والعالج المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة أمام جميع األشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد.

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

مليون  من أقل إلى حالة ماليين ١٠و ٦ بين ما عددها البالغ العدوى حاالت خفض: ٢٠٣٠غايات عام 
وفاة  ٥٠٠ ٠٠٠مليون وفاة إلى أقل من  ١,٤خفض الوفيات البالغ عددها ؛ و ٢٠٣٠حالة بحلول عام 

 ٢٠٣٠بحلول عام 

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

ييم
التق
د و
رص
ال

 

 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 الخدماتتسريع 

 المستقبل

 تنفيذ االستراتيجية:
 القيادة والشراكة والمساءلة والترصد والتقييم

 العمل الُقطري

المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها عمل 
 عمل الشركاء الدوليين اإلقليمية والُقطرية

عمل الشركاء القطريين
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    في لمحةاالستراتيجية  مسّودة غايات:  الجدول
  ٢٠٣٠ الغايات المحددة لعام  ٢٠٢٠ الغايات المحددة لعام  ٢٠١٥البيانات األساسية لعام   المجال المستهدف

  الغايات المتعلقة باألثر
معــــدل اإلصــــابة: حــــاالت العــــدوى الجديــــدة بالتهــــابي الكبــــد 

  Cو Bالفيروسي 
  ٪ ٣٠انخفاض بنسبة   ماليين ١٠-٦

(ما يعادل انتشـار المستضـّد السـطحي لفيـروس التهـاب 
  ٪ بين األطفال)١الكبد بمعدل 

  ٪٩٠انخفاض بنسبة 
(ما يعادل انتشار المستضّد السطحي لفيروس التهاب الكبـد 

  ٪ بين األطفال)٠,١بمعدل 
  ٪٦٥بنسبة  انخفاض  ٪١٠انخفاض بنسبة   مليون ١,٤   Cو Bمعدل الوفيات: الوفيات الناجمة عن التهابي الكبد 

  الغايات الخاصة بالتغطية بالخدمات 
: التغطيـة بتطعـيم Bالتطعيم المضاد لفيـروس التهـاب الكبـد 

  األطفال (التغطية بالجرعة الثالثة)
٩٠  ٪٩٠  ١٪٨٢٪  

مـــن األم إلـــى الطفـــل:  Bالوقايـــة مـــن انتقـــال التهـــاب الكبـــد 
ـــد  ـــالتطعيم المضـــاد لفيـــروس التهـــاب الكب ـــة ب ـــد  Bالتغطي عن

المـــيالد، أو نهـــج آخـــر للوقايـــة مـــن انتقـــال العـــدوى مـــن األم 
  إلى الطفل

٩٠  ٪ ٥٠  ٪٣٨ ٪  

ــدًا ال ُيجــري اختبــارًا للكشــف  ٣٩هنــاك   مأمونية الدم  بل
عـــن العـــدوى المنقولـــة بالـــدم علـــى جميـــع 
  عينات الدم المتبرع به على نحو روتيني

٪ مــــــن التبرعــــــات تخضــــــع للفحــــــص ٨٩
  ٢على نحو مضمون الجودة

ــــديها ُنظــــم قائمــــة لتــــوخي اليقظــــة فــــي جميــــع  ــــدان ل البل
اســـتعمال الـــدم مـــن أجـــل تحديـــد حـــاالت انتقـــال التهـــاب 

  الكبد الفيروسي عن طريق الدم وقياس معدالته كمياً 

٪ مقارنـــة بعــــام ٩٩خفـــض معـــدالت انتقــــال العـــدوى بنســــبة 
٢٠٢٠.  

الحقـــــن المـــــأمون: النســـــبة المئويـــــة للحقـــــن بواســـــطة أدوات 
  المرافق الصحية وخارجهامأمونة داخل 

٩٠  ٪٥٠  ٪٥٪  

تقليص األضرار: عدد اإلبـر والمحـاقن المعقمـة التـي ُوفـرت 
ســـــــنويًا لكـــــــل شـــــــخص مـــــــن األشـــــــخاص الـــــــذين يتعـــــــاطون 

  المخدرات حقنًا 

٣٠٠   ٢٠٠  ٢٠   

٪ مـن حـاالت العـدوى ٥ُشّخص أقـل مـن   Cو Bتشخيص التهابي الكبد 
  المزمنة بالتهاب الكبد الفيروسي

٩٠  ٪ ٥٠٪  

  Bماليين شخص عالج فيروس التهاب الكبد  ٥يتلقى   ٪ من المرضى١يتلقى العالج أقل من   Cو Bعالج التهابي الكبد 
  Cماليين شخص عالج فيروس التهاب الكبد  ٣يتلقى 

٪ مــــن األشــــخاص المصــــابين بالعــــدوى المزمنــــة ٨٠ عــــولج
  المستحقين للعالج Bبفيروس التهاب الكبد 

بين بالعــــدوى المزمنــــة ٪ مــــن األشــــخاص المصــــا٨٠ عــــولج
  المستحقين للعالج Cبفيروس التهاب الكبد 

  
   الرابط التالي: ، انظر٢٠١٤الصادرة عن منظمة الصحة العالمية/ اليونيسيف، تموز/ يوليو  ٢٠١٣تقديرات التغطية المنقحة لعام    ١

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragebcg.html  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١(تم االطالع في.(    
، انظر الرابط التالي: ٢٠١١قاعدة البيانات العالمية الخاصة بمأمونية الدم التابعة للمنظمة، التقرير الموجز لعام    ٢

http://www.who.int/bloodsafety/global_database/GDBS_Summary_Report_2011.pdf?ua=1  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١(تم االطالع في.(  
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بإتاحـة نظـام صـحي فعـال يسـمح ينبغـي أن  .لضـمان اإلنصـاف وفير الخـدمات: تـ٣التوجه االسـتراتيجي   -١٢
خدمات أساسية متصلة بالتهاب الكبد لمختلف الفئات السكانية والسياقات وتدعيم الروابط االستراتيجية بين مختلـف 

طنيـة متينـة ومـن الضـروري تـوفير نظـم و الخدمات الصحية وضمان جودة الخدمات ومشاركة المجتمعات النشـطة. 
ت فـي مجـال الصـحة بهـدف ضـمان تلبيتهـا لالحتياجـات مـن الخـدمات المتعلقـة بالتهـاب امـدادإلدارة المشتريات واال

الكبــد الفيروســي، بمــا فــي ذلــك اختيــار لقاحــات مكفولــة الجــودة ضــد التهــاب الكبــد ووســائل للتشــخيص وأدويــة وســلع 
سعار معقولـة وتسـليمها بكفـاءة لمركـز الرعايـة. وتسـتلزم االسـتجابة اللتهـاب الكبـد وجـود أساسية أخرى يتم شراؤها بأ

إطار مالئم من السياسات والقوانين واللـوائح التـي تـدعم تنفيـذ السياسـات والبـرامج المسـندة بالبينـات وتـنهض بحقـوق 
  ة.اإلنسان والحقوق الصحية وتحميها وتحد من الوصم وتضمن اإلنصاف في مجال الصح

  
تمويــل مجموعــة ســتتطلب االســتجابة المســتدامة  .التمويــل ألغــراض االســتدامة :٤التوجــه االســتراتيجي   -١٣

الخدمات األساسية الخاصة بالتهاب الكبد عبر نظام التمويل الصحي الوطني وتعبئة مصادر جديدة للتمويل يمكن 
سـر إلـى أدنـى حـد مـن خـالل الـدفع المسـبق وتجميـع التنبؤ بها وتخفيف األعباء المالية التي تثقـل كاهـل األفـراد واأل

المـــوارد لتمويـــل الصـــحة وتحقيـــق الوفـــورات فـــي البـــرامج وتجنـــب إهـــدار األمـــوال واســـتخدام األمـــوال المتاحـــة بكفـــاءة 
  وٕانصاف.

  
يتـيح البحـث واالبتكـار الفـرص لتغييـر  .: االبتكار من أجـل تسـريع وتيـرة الخـدمات٥التوجه االستراتيجي   -١٤

مسار االستجابة اللتهاب الكبد على الصعيد العالمي وتحسين فعالية الخدمات وجودتها وتعزيـز التـأثير إلـى أقصـى 
  حد. فاالبتكارات ضرورية على مدى كامل سلسلة خدمات الوقاية والتشخيص والعالج والرعاية.

  
  تنفيذ االستراتيجية

  
االســتراتيجية علــى نحــو فعــال علــى اإلجــراءات المنســقة التــي تتخــذها جميــع الجهــات صــاحبة  يعتمــد تنفيــذ  -١٥

المصلحة. وتقترح االستراتيجية التركيز الخاص على العمل مع الجهات التاليـة: الجهـات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة 
  االت التقنية.األطراف والوكاالت والصناديق والمؤسسات اإلنمائية؛ والمجتمع المدني؛ والوك

  
وسُيرصــد تنفيــذ االســتراتيجية علــى ثالثــة مســتويات باالســتعانة باآلليــات الراهنــة علــى النحــو التــالي: رصــد   -١٦

التقدم المحرز من أجل تحقيق األهـداف والغايـات العالميـة وتقييمـه بنشـر تقـارير مرحليـة عالميـة؛ ورصـد االسـتجابة 
رات موحــدة لتقيــيم التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق الغايــات الوطنيــة؛ علــى الصــعيد القطــري وتقييمهــا باســتخدام مؤشــ

  واستخدام إطار المنظمة لإلدارة القائمة على النتائج.
  

فــي عــدد حــاالت اإلصــابة  ٪٣٠ويتوقــع أن يفضــي تنفيــذ االســتراتيجية علــى وجــه تــام إلــى تخفــيض بنســبة   -١٧
، ٢٠٢٠الوفــاة المتصــلة بالتهــاب الكبــد بحلــول عــام  فــي عــدد حــاالت ٪١٠الجديــدة بالتهــاب الكبــد المــزمن وبنســبة 

في عدد حاالت الوفاة المتصلة بالتهاب الكبد بحلول  ٪٦٥في عدد الحاالت الجديدة وبنسبة  ٪٩٠وتخفيض بنسبة 
مليـون دوالر  ١١ ٩٠٠مـا مجموعـه  ٢٠٢١-٢٠١٦. وتبلغ قيمة تكاليف تنفيذ هذه االسـتراتيجية للفتـرة ٢٠٣٠عام 

مليـون دوالر أمريكـي. والعوامـل الرئيسـية  ٤١٠٠إذ تسـاوي  ٢٠٢١لتكاليف السنوية ذروتهـا فـي عـام ا ببلوغأمريكي 
  واختبار تحري التهاب الكبد. Cوعالج فيروس التهاب الكبد  Bالمحركة للتكاليف هي عالج فيروس التهاب الكبد 
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