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 بمناسبة

 اللتهاب الكبداليوم العالمي 

 2017تموز/يوليو  28

ودي بحياة عدٍد كبيٍر من يو  ،الكبرىالعالمية األوبئة أحد إن التهاب الكبد الفيروسي 
نَظر إلى التهاب الكبد الفيروسي وبرغم ذلك، لم يكن ي   .في جميع أنحاء العالمالبشر 

وقد أصبح لدينا اآلن وسائل  .أولويات الصحة العامةفي الماضي على أنه إحدى 
أكثر ال ننتظر فّعالة للغاية للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وعالجه، وينبغي لنا أ

تموز/يوليو من  28وم ، حددت منظمة الصحة العالمية يمنطلقهذا المن من ذلك. و 
إلى هذه المناسبة تدعو المنظمة في اللتهاب الكبد. و  ا  عالمي ا  يومليكون كل عام 

ذكاء الوعي وتكثيف العمل من الرامية إلى عالمية الجهود ال تضافر رفع درجة االلتزام وا 
 أجل وضع حٍد للمعاناة الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي.

 

 

 
 



 - 2 - 

 

ر في العالم. وتقد   Cدل النتشار التهاب الكبد الفيروسي إن إقليمنا لديه أعلى مع
مليون مصاب بالتهاب  15منظمة الصحة العالمية أن هناك حاليا  في اإلقليم أكثر من 

ف له أن كثيرا  من . وما يؤسَ Bمليون مصاب بالتهاب الكبد  21المزمن، و Cالكبد 
مواقع الرعاية في  Cو  Bعدوى التهاب الكبد صابون بي   نزالو ي الالناس في اإلقليم 
ن ق  الحَ عمليات إصابتهم فيها، وذلك من خالل  ونتوقعال يَ التي ماكن الصحية، وهي األ

. ية للتأكد من مأمونيتهكافواالختبارات ال صو فحإجراء الونقل الدم دون  ةغير المأمون
بين  Bابة بالتهاب الكبد وي َعدُّ انتقال العدوى من األم إلى الطفل السبب الرئيسي لإلص

ضين لخطر اإلصابة بفيروس نقص األطفال. أضف إلى ذلك أن كثيرا  من المعر  
، بسبب Cو Bضون أيضا  لخطر اإلصابة بالتهاب الكبد المناعة البشرية معر  

د أنه بين ي  بَ ن. ق  حَ عن طريق الالممارسات الجنسية غير المأمونة أو تعاطي المخدرات 
ين حول طرق الوقاية من العدوى بهذا المرض. لقد نات والبراهي  لبثروة من اأيدينا اليوم 

 .سائرون في الماضي، لكننا اآلن على الطريق الصحيحسنحت لنا أضعنا فرصا  

ت الدول األعضاء بمنظمة الصحة العالمية، في الدورة السابعة والستين وقد اعتمدَ 
قوم يحث  البلدان على أن ت لجمعية الصحة العالمية، قرارا  شامال  بشأن التهاب الكبد

ي التهاب الكبد قة بشأن توق  نس  ذ استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات وم  يضع وتنفبو 
الفيروسي وتشخيصه وعالج مرضاه. وبالتوازي مع ذلك، أعد ت المنظمة استراتيجية 

من ، وهي أول استراتيجية عالمية عالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي
أهداف بلوغ االلتزام العالمي بإلى هذه االستراتيجية ند . وتستنوعها في هذا المضمار
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نحو القضاء على رؤية تضع كما التغطية الصحية الشاملة، تحقيق التنمية المستدامة و 
 .2030التهاب الكبد الفيروسي على مستوى العالم بحلول عام 

 Bخاصة للوقاية من التهاب الكبد وعلى الصعيد اإلقليمي، أعطت المنظمة أولوية 
وتشخيص اإلصابة به وعالج مرضاه. كما وضع المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط  Cو

خطة العمل اإلقليمية لالستجابة اللتهاب الكبد حتى تسترشد بها الدول األعضاء في 
وقد  اإلقليم في تنفيذ االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي،

 .2016اعتمدتها الدول األعضاء في 

بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء في إقليمنا. شيد أن أ وفي هذا الصدد، أودُّ 
فهناك اآلن ثالثة بلدان تنتج األدوية الجنيسة المضادة للفيروسات، والتي تتيح لها 
عالج مرضاها بتكلفة معقولة. وقد عولج في مصر وحدها أكثر من مليون شخص 

نCلفيروس التهاب الكبد  ةاألدوية الجديدة ذات المفعول المباشر المضادب ثني ي أن. وا 
من كثير . فالفي هذا الصدد هذه الجهود وأدعو إلى تسريع وتيرة اإلجراءاتعلى 

ل الحصول ب  س  لهم ل سه  المرضى ينتظرون مّنا أن نتيح لهم العالج بهذه األدوية وأن ن  
 عليها بتكلفة ميسورة.

وع اليوم العالمي اللتهاب الكبد ورسالته لهذا العام هو "القضاء على التهاب موضو 
الكبد". وفي هذه المناسبة، أدعو جميع الدول األعضاء والشركاء المحليين والدوليين 

د مع منظمة الصحة العالمية من أجل ومجموعات المجتمع المدني إلى العمل يدا  بيَ 
ي ألحٍد أن يموت من التهاب الكبد الفيروسي تحقيق هذا الهدف النبيل. فال ينبغ

 ينبغي ألحٍد أن ي صاب بالعدوى به طالما نعرف كيفية عالجه والوقاية منه.  وال
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ل دعمها أن أؤكد لكم أن منظمة الصحة العالمية سوف تواص   دُّ وفي الختام، أوَ 
الرامية ب مع الدول األعضاء وسائر الشركاء من أجل تنفيذ التدخالت ثَ والعمل عن كَ 

طعيم إلى مكافحة التهاب الكبد الفيروسي وتوسيع نطاق هذه التدخالت، التي تشمل الت
وضمان اإلتاحة  ،استراتيجيات الوقايةعزيز وت عند الوالدة، Bضد التهاب الكبد 

 فة لوسائل التشخيص والعالج، حتى نشهد القضاء على هذا المرض في إقليمنا.المنص  

 شكرا  لكم 

 


