
  ٦٧/٦٨ج(مسّودة)   السابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣  

  (Draft) A67/68    
  
  
  "أللجنة " الرابعالتقرير   

  
  (مسّودة)
    

فـــاغنر  -برئاســـة الـــدكتورة بـــاميال رينـــدي  ٢٠١٤أيـــار/ مـــايو  ٢٢فـــي  السادســـةعقـــدت اللجنـــة "أ" جلســـتها   
  (النمسا).

  
وتقرر أن توصي جمعية الصحة العالمية السابعة والستون باعتماد القرار المرفق المتعلق بالبند التالي من   

  جدول األعمال:
  

  األمراض السارية  -١٢
  

  التهاب الكبد  ٣-١٢  
  

  قرار واحد 
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  من جدول األعمال ٣-١٢البند 
  
  

      التهاب الكبد
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  

  
  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالتهاب الكبد،  

  
، ٢٠١٠ الـــذي أصـــدرته جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فـــي عـــام ١٨-٦٣ع  ص  جإذ تؤكـــد مجـــّددًا علـــى القـــرار   

عالميـــة مـــن مشـــاكل الصـــحة العموميـــة، وبـــأن مـــن الضـــروري والـــذي اعتـــرف بـــأن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي مشـــكلة 
للحكومات والمجموعات السكانية اتخاذ إجراءات من أجل الوقاية مـن التهـاب الكبـد الفيروسـي وتشخيصـه وعالجـه، 

تعرب عن القلق إزاء بـطء وتيـرة  ودعا المنظمة إلى أن تضع وتنفذ استراتيجية عالمية شاملة لدعم هذه الجهود، وٕاذ
  يذ؛التنف

  
بشـأن التمنيـع وجـودة اللقاحـات، الـذي حـث الـدول األعضـاء علـى  ١٧-٤٥ع  ص  جٕاذ تذّكر أيضًا بالقرار و   

" في برامج التمنيع الوطنية، وٕاذ تعرب عن القلق ألن التغطية العالمية للرّضـع بلقـاح Bإدراج لقاحات التهاب الكبد "
  ؛٪٩٠فإنها أقل من الهدف العالمي الذي يبلغ ، ومن ثم ٪٧٥" تقدر حاليًا بما يبلغ B"التهاب الكبد 

  
ســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الاالـــذي اعتمـــد  ٢١-٦١ج ص عوٕاذ تشـــير كـــذلك إلـــى القـــرار 

  ؛الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

مليــون وفــاة ســنويًا (مقابــل  ١,٤وٕاذ تشــير مــع بــالغ القلــق إلــى أن التهــاب الكبــد الفيروســي يتســبب اآلن فــي 
مليــون وفــاة بســبب كــل مــن المالريــا والســل)، وألن هنــاك  ١,٢والعــدوى بفيروســه، و األيــدزمليــون وفــاة بســبب  ١,٥
و ملياري شخص أصيبوا بعـدوى التهـاب مليون شخص يتعايشون حاليًا مع التهاب الكبد الفيروسي، ونح ٥٠٠نحو 

" ال يـــدركون إصـــابتهم C"" أو B"، وٕاذ تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن معظـــم المصـــابين بالتهـــاب الكبـــد المـــزمن "B"الكبـــد 
ُيســهم فــي زيــادة اإلصــابة  األمــر الــذيبالعــدوى ويتعرضــون لمخــاطر جديــة لإلصــابة بتليــف الكبــد أو ســرطان الكبــد 

  ؛على مستوى العالم ينلمزمنين المرضين اهذكال ب
  

" تحـدث سـنويًا E" و"Aالتهـاب الكبـد "فيروسـي أن الماليين من حاالت العدوى الحادة بوٕاذ تشير أيضًا إلى 
  ؛المتوسطة الدخلتلك و الدخل وتتسبب في عشرات اآلالف من الوفيات التي تقتصر تقريبًا على البلدان المنخفضة 

  
الوقايـة منـه بـالتطعيم فـإن ُنظـم العـالج  يمكـن " الCاب الكبـد "وٕاذ تضع في االعتبار أنـه فـي حـين أن التهـ

أن  بــرغم وأنــه؛ المتوقـع أن تتحســن أكثـر فــأكثر مــع العالجـات الجديــدة القادمـة العاليــةالحاليـة تتــيح معـدالت الشــفاء 
 فيــروس عــدوى مــع يتعايشــون شــخص مليــون ٢٤٠ هنــاك ونــاجع مــأمون بلقــاح منــه الوقايــة يمكــن" B"التهــاب الكبــد 

 الكثيـرين بـين الكبـد وسـرطان الكبـد بتليـف اإلصـابة مـن تقي أن المتاحة الناجعة للعالجات ويمكن" B" الكبد التهاب
  ؛بالعدوى المصابين من

                                                           
 .٦٧/١٣الوثيقة ج   ١
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وأن المســاواة فــي إتاحــة وتــوافر  تنفــذ علــى النطــاق العــالمي مــن أن تــدابير الوقايــة ال وٕاذ ُتعــرب عــن القلــق
" كليهمـا Cو" "B"وسائل التشخيص وُنظم العالج الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة والمأمونة الخاصـة بالتهـاب الكبـد 

  ؛ال توجد في معظم أنحاء العالم ، وخصوصًا في البلدان النامية
  

تهــاب الكبــد الفيروســي، وتؤكــد علــى ف بــدور تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األمــراض فــي مكافحــة الوٕاذ تعتــر 
  أهمية تعزيز استراتيجيات التلقيح بوصفها إجراءات كبيرة األثر وعالية المردودية بالنسبة إلى الصحة العمومية؛

  
" عنــد الــوالدة التــزال Bوٕاذ تالحــظ مــع القلــق أن معــدالت التغطيــة فــي العــالم بجرعــات لقــاح التهــاب الكبــد "

  منخفضة على نحو غير مقبول؛
  

 يوجــد بينمــا كبــرى فاشــيات فــي يتســبب اليــزال وأفريقيــا آســيا فــي" E"و" A"وٕاذ تقــر أيضــًا بــأن التهــاب الكبــد 
 ضــد مرشــحة لقاحــات اســتحداث تــم وأنــه تقريبــًا، الزمــان مــن عقــدين منــذ" A" الكبــد التهــاب ضــد ونــاجع مــأمون لقــاح

 واإلصــحاح التصــحح تــدابير انعــدام وأن المنظمــة، جانــب مــن عليهــا اإلشــهاد بعــد يــتم لــم ولكــن" E" الكبــد التهــاب
 المجموعـــات أضـــعف وأن ،"E" الكبـــد التهـــاب وفيـــروس" A" الكبـــد التهـــاب انتقـــال فيـــروس مخـــاطر يعـــزز األساســـية
  تلك اللقاحات؛ هذا على سبيل الحصول لها يتاح ال السكانية

  
وٕاذ تضع في الحسبان أن اإلفراط فـي اسـتعمال الحقـن والممارسـات غيـر المأمونـة فـي هـذا الصـدد تتسـبب 

شــهد مليــوني  ٢٠١٠فــي عــبء كبيــر مــن الوفيــات والعجــز علــى نطــاق العــالم، حيــث تشــير التقــديرات إلــى أن عــام 
  ؛"C"حالة عدوى أخرى بالتهاب الكبد  ٥٠٠ ٠٠٠" وB"حالة عدوى بالتهاب الكبد 

  
، ٧٢-٢٨ع  ص  جٕاذ تعتــرف بالحاجــة إلــى إتاحــة الــدم المــأمون لمــن ُينقــل الــدم إلــيهم، مثلمــا حــدده القــرار و 

فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة بتنميــة  بشــأن اســتعمال وٕامــدادات الــدم البشــري ومنتجــات الــدم البشــري، والــذي أوصــت
الذي وافقت فيه جمعيـة الصـحة  ١٣-٥٨ع  ص  جخدمات التبرع بالدم العمومية الوطنية، وكما هو الشأن في القرار 

العالمية على تكريس يوم عالمي للمتبرعين بالدم، وٕاذ تضع في االعتبار أن إحدى الطرق الرئيسية النتقـال فيـروس 
  هي طريقة غير معوية؛ "C"" وB"التهاب الكبد 

  
بــرامج  التــآزر بــينوٕاذ تعتــرف كــذلك بالحاجــة إلــى تعزيــز الــُنظم الصــحية وتكامــل النهــوج التعاونيــة وأوجــه 
العــوز المنــاعي  الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي ومكافحتــه وبــين بــرامج مكافحــة أمــراض معديــة، مثــل فيــروس

البشري وغيره مـن األمـراض المعديـة ذات الصـلة المنقولـة جنسـيًا والمنقولـة عـن طريـق الـدم، وسـائر األمـراض التـي 
  حة السرطان واألمراض غير السارية؛تنتقل من األم إلى الطفل، وكذلك برامج مكاف

  
، يؤثران تـأثيرًا غيـر متناسـب "C"، وخصوصًا فيروس التهاب الكبد "Bوٕاذ تالحظ أن فيروس التهاب الكبد "

 ١٦والبــالغ عــددهم  الطريقــة علــى متعــاطي المخــدرات عــن طريــق الحقــن، وأنــه يوجــد مــن بــين مــن يتعاطونهــا بهــذه
" وآخــر قــدره Cين شــخص مــن المتعايشــين مــع عــدوى فيــروس التهــاب الكبــد "مليــون شــخص، عــدد ُيقــّدر بعشــرة ماليــ

    "؛Bمليون شخص من المتعايشين مع عدوى فيروس التهاب الكبد " ١,٢
  

التي توصي بأن يـتم "إيـالء  ٦٥/٢٧٧قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (ح) من٥٩الفقرة  وٕاذ تشير إلى
االهتمــام، حســب االقتضــاء، لتنفيــذ بــرامج للحــد مــن المخــاطر واألضــرار ولتوســيع نطــاق هــذه البــرامج، باالسترشــاد 

 المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وبرنــامج األمــم المتحــدة الصــحة العالميــة ومكتــب األمــمبالــدليل الفنــي لمنظمــة 
والموجــه إلــى البلــدان  نقــص المناعــة البشــرية/ متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب (األيــدز) بفيــروسالمعنــي  المشــترك

لتحديد األهداف المتعلقة باإلتاحة الشاملة لخدمات الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري وخدمات العـالج منـه 
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هـي تـدخالت تمثـل عناصـر  ٢،"بمـا يتماشـى مـع التشـريعات الوطنيـة ١ورعاية مرضاه لمتعـاطي المخـدرات بـالحقن،
علـى  "C"" وفيروس التهاب الكبد Bفيما يخص فيروس التهاب الكبد "والبرامج ضرورية للوقاية والتشخيص والعالج 

السواء، وأن إتاحة هذه العناصر مازالت محـدودة أو منعدمـة فـي كثيـر مـن البلـدان التـي يوجـد فيهـا عـبء ثقيـل مـن 
  ؛"C" الكبد ابالته وفيروس" B"فيروس التهاب الكبد 
  

ماليـــين شـــخص مـــن المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي  ٥و ٤وٕاذ تـــدرك أن ثمـــة عـــددًا يتـــراوح بـــين 
ماليـين شـخص آخـر مـن  ٣وأن ثمة أكثر مـن  "C" لفيروس التهاب الكبدالبشري من المصابين بالعدوى المصاحبة 

األمر الـذي أصـبح سـببًا رئيسـيًا لإلصـابة بـالعجز والوفيـات  "B" المصابين بالعدوى المصاحبة لفيروس التهاب الكبد
  ؛فيما بين من يأخذون عالجًا باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية

وٕاذ تأخذ في االعتبار أن التهاب الكبد الفيروسـي مشـكلة رئيسـية تستشـري بـين صـفوف مجتمعـات السـكان 
  بعض البلدان؛في  األصليين

العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة فــي إطــار اتبــاع نهــج خــاص بــالنظم الصــحية،  وٕاذ ترّحــب باالســتراتيجية
  ٣بشأن الوقاية من عدوى التهاب الكبد الفيروسي ومكافحتها؛

لتمكينهـا مـن  بشـأن التهـاب الكبـد الفيـروسوٕاذ ترى أن معظم الدول األعضاء تفتقر إلى نظم ترصد كافيـة 
  اتخاذ قرارات سياساتية مسندة بالبّينات؛

وٕاذ تأخـــذ فـــي االعتبـــار أن إجـــراء تقيـــيم دوري لمـــدى تنفيـــذ اســـتراتيجية المنظمـــة أمـــر بـــالغ األهميـــة لرصـــد 
تقرير السياسات العـالمي عـن التصدي اللتهاب الكبد الفيروسي في العالم وأن العملية قد اسُتِهّلت بالتزامن مع نشر 

  ؛٢٠١٣في عام  اء بمنظمة الصحة العالميةالوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته في الدول األعض

حـــاالت  وٕاذ تعتـــرف بالحاجـــة إلـــى الحـــد مـــن معـــدالت الوفيـــات الناجمـــة عـــن اإلصـــابة بســـرطان الكبـــد وأن
مؤشــر عــن  وٕاذ ترّحــب بــإدراجاألوليــة  الكبــد ســرطان حــاالت مــن٪ ٧٨التهــاب الكبــد الفيروســي مســؤولة عــن نســبة 

  فـــــــــــــي إطـــــــــــــار الرصـــــــــــــد العـــــــــــــالمي الشـــــــــــــامل الُمعتمـــــــــــــد فـــــــــــــي القـــــــــــــرار  "B" التلقـــــــــــــيح ضـــــــــــــد التهـــــــــــــاب الكبـــــــــــــد
للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن  متابعـــة اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوىبشـــأن  ١٠-٦٦ج ص ع
   ؛غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها األمراض

د الفيروســي أو المتضــررين بــه وٕاذ تســّلم بضــرورة مكافحــة وٕازالــة ظــاهرة وصــم المتعايشــين مــع التهــاب الكبــ
  والتمييز ضدهم، وتصميمًا منها على حماية وضمان تمتعهم بحقوق اإلنسان، 

  

                                                           
  .www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html ح فيمتا   ١
٢   WHO/UNODC/UNAIDS Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, 

treatment and care for injecting drug users. Geneva: World Health Organization; 2009.                                               

 .٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العالمية،  ومكافحتها: إطار العمل العالمي. الوقاية من عدوى التهاب الكبد االفيروسي   ٣
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

التهــاب الكبــد  تــوقيبشــأن  منســقةأن تقــوم بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة متعــددة القطاعــات   )١(
  السياق الوبائي المحلي؛الفيروسي وتشخيصه وعالج مرضاه بناًء على 

أن تعّضد اإلجـراءات المتصـلة بتعزيـز الصـحة والوقايـة مـن التهـاب الكبـد الفيروسـي، والعمـل فـي   )٢(
" Aالوقت ذاته على حفز تطبيق استراتيجيات التمنيع وتعزيزها، بما فـي ذلـك المتعلـق منهـا بالتهـاب الكبـد "

  بناًء على السياق الوبائي المحلي؛

التهــاب الكبــد الفيروســي وتشخيصــه  تــوقيشــاركة المجتمــع المــدني فــي جميــع نــواحي أن تعــّزز م  )٣(
  وعالج مرضاه؛

دعمــًا التخــاذ القــرارات  يبشــأن التهــاب الكبــد الفيروســأن تضــع موضــع التنفيــذ نظــام ترصــد كــاف   )٤(
  بخصوص السياسات المسندة بالبّينات؛

مـن المتبـرعين طوعـًا ودون مقابـل وقليلـي المخـاطر، وذلـك مـن  الـدمتبرعات نظام جمع  تعّززأن   )٥(
أجــل إخضــاع جميــع كميــات الــدم الُمتبــّرع بهــا لفحــوص مضــمونة الجــودة لتحــري حــاالت اإلصــابة بفيــروس 

والزهري وأن تتبع ممارسات جيدة في عمليـات  "C"والتهاب الكبد  "B"العوز المناعي البشري والتهاب الكبد 
  سالمة المرضى؛نقل الدم ضمانًا ل

أن تعـــزز النظــــام المعنـــي بإخضــــاع جميــــع المتبـــرعين باألنســــجة واألعضـــاء لفحــــوص مضــــمونة   )٦(
 "C"والتهـاب الكبـد  "B"الجودة بشأن تحري حاالت اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشـري والتهـاب الكبـد 

  والزهري؛

المزمن بـين األطفـال بحسـب مـا تقترحـه اللجـان اإلقليميـة  "B"عدوى التهاب الكبد  انتشارأن تقّلل   )٧(
مـن  "B"التهـاب الكبـد انتقـال  التابعة للمنظمة، وخصوصًا عن طريق تدعيم الجهود الرامية إلى الوقايـة مـن

  األم إلى الطفل من خالل إعطاء جرعة من اللقاح المضاد لاللتهاب عند الوالدة؛

، والسيما النهوض بالسالمة الغذائية ومأمونية "E" و"A"أن تعزز التدابير للوقاية من التهاب الكبد   )٨(
  مياه الشرب وتدابير التصحح؛

تعــزز مكافحــة العــدوى فــي ســياقات الرعايــة الصــحية باتخــاذ كــل التــدابير الالزمــة للوقايــة مــن أن   )٩(
المعـدات المتعـددة االسـتعمال وتطهيرهـا أو تعقيمهـا  إعادة استخدام المعـدات الوحيـدة االسـتعمال، وتنظيـف

  الرفيع المستوى حسب االقتضاء؛

للرضع فـي بـرامج التمنيـع الوطنيـة، بالعمـل  "Bلقاح التهاب الكبد "مالئمًا، أن تدرج، حيثما يكون   )١٠(
  من أجل تحقيق تغطية تامة؛

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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فرص الوقاية والتشخيص والعالج بين أن تدرج حكمًا خاصًا في السياسات المتعلقة بالمساواة في   )١١(
صـــفوف الســـكان المتضـــررين بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي، والســـيما الســـكان األصـــليون والمهـــاجرون وفئـــات 

  السكان الضعيفة، حسب االقتضاء؛

أن تنظــر، حســب االقتضــاء، فــي وضــع آليــات تشــريعية وطنيــة ألغــراض اســتخدام أوجــه المرونــة   )١٢(
الفكرية (اتفاق تريبس) من أجـل تعزيـز إتاحـة بالجوانب التجارّية لحقوق الملكية  علقالمتالواردة في االتفاق 

  ١المنتجات الصيدالنية؛ عدد محّدد من

أن تنظــر، كّلمــا اقتضــى األمــر، فــي اســتخدام الوســائل اإلداريــة والقانونيــة مــن أجــل تعزيــز إتاحــة   )١٣(
  تكنولوجيات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجه؛ 

أن تنفذ برامج شاملة للوقاية والتشخيص والعالج من أجل متعاطي المخدرات عـن طريـق الحقـن،   )١٤(
لمنظمة الصحة حسب االقتضاء، بما يتماشى مع الدليل الفني  ٢ألساسية التسعة،بما في ذلك التدخالت ا

العالميـــة ومكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة 
المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/ متالزمــة نقــص المناعــة  برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك( األيــدز

كي تحدد األهداف المتعلقة باإلتاحة الشاملة للوقايـة والعـالج والرعايـة  ان، الموجه للبلد))األيدز(المكتسب 
ووفقـــًا  ٣فيمـــا يتعلـــق بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري مـــن أجـــل متعـــاطي المخـــدرات عـــن طريـــق الحقـــن،

، وقـــرار الجمعيـــة ٢٠١٥-٢٠١١والعـــدوى بفيروســـه  لالســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن األيـــدز
، مــــع مراعــــاة الســــياقات والتشــــريعات والواليــــات القضــــائية والمســــؤوليات ٦٥/٢٧٧العامــــة لألمــــم المتحــــدة 

  الداخلية.

إلــى االســتخدام الحصــري، حســب االقتضــاء، ألدوات  ٢٠١٧أن تســعى إلــى االنتقــال بحلــول عــام   )١٥(
من جانب المنظمة أو ما يعادلها من أدوات الحقن المأمونة بما فيها  اً المتحقق من صالحيتها مسبقالحقن 

محــاقن تكفــل منــع إعــادة االســتعمال وأدوات للحقــن العالجــي تكفــل الوقايــة مــن اإلصــابة الخطيــرة ووضــع 
  السياسات الوطنية ذات الصلة؛

                                                           
مـن  ٦(بشـأن تنفيـذ الفقـرة  ٢٠٠٣آب/ أغسـطس  ٣٠قّرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قراره الصـادر فـي     ١

بس والصحة العموميـة) أن "المقصـود "بـالمنتج الصـيدالني" هـو أي منـتج محمـي ببـراءة اختـراع إعالن الدوحة بشأن اتفاق تري
أو منــتج ُيصــنع مــن خــالل عمليــة محميــة ببــراءة اختــراع يقــوم بهــا القطــاع الصــيدالني، والــذي تمــس إليــه الحاجــة مــن أجــل 

فهــوم أن هــذا األمــر يشــمل العناصــر الفعالــة مــن اإلعــالن. ومــن الم ١معالجــة مشــاكل الصــحة العموميــة مثلمــا ُتقــر بــه الفقــرة 
 الضرورية لصناعته ويشمل كذلك مستلزمات التشخيص المتعلقة باستخدامه."

٢    Needle and syringe programmes; opioid substitution therapy and other drug dependence treatment; HIV 

testing and counselling; antiretroviral therapy; prevention and treatment of sexually transmitted infections; condom 

programmes for people who inject drugs and their sexual partners; targeted information, education and 

communication for people who inject drugs and their sexual partner; vaccination, diagnosis and treatment of viral 

hepatitis; prevention, diagnosis and treatment of tuberculosis.                                                                                     

٣    WHO, United Nations Nations Office on Drugs and Crime, UNAIDS Technical guide for countries to set 

targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users. Geneva: World Health 

Organization; 2009.                                                                                                                                                          



  A67/68 (Draft)  ٦٧/٦٨ج(مسّودة) 

7 

وصـم والتمييـز، السياسـات واإلجـراءات والممارسـات المرتبطـة بال االقتضـاء،أن تستعرض، حسب   )١٦(
بمــا فــي ذلــك رفــض التشــغيل والتــدريب والتعلــيم وفــرض القيــود علــى الســفر إزاء المصــابين بالتهــاب الكبــد 

  الصحة يمكن بلوغه؛الفيروسي والمتضررين منه، أو تعطيلهم عن التمتع التام بأعلى مستوى من 

صـلة وسـائر أصـحاب المصـلحة كل صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها المتخصصة ذات ال تدعو  -٢
  إلى ما يلي:

إدراج الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي وتشخيصــه وعالجــه ضــمن بــرامج عملهــا المعنيــة وأن   )١(
  تعمل بالتعاون الوثيق في هذا الصدد؛

أن تحدد وتعمم آليات لدعم البلدان في تقديم التمويـل الـالزم للوقايـة مـن  التهـاب الكبـد الفيروسـي   )٢(
  ؛وتشخيصه وعالجه

  المدير العام ما يلي:تطلب من   -٣

مـــن إعـــداد اســـتراتيجيات وطنيـــة قويـــة ذات  الـــدول األعضـــاءتقـــديم الـــدعم التقنـــي الـــالزم لتمكـــين   )١(
  ؛وتشخيصه وعالجه للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي أهداف موقوتة

مة والفعالة والميسورة في البلـدان إعداد مبادئ توجيهية محددة بشأن خوارزميات التشخيص المالئ  )٢(
  النامية؛

القيــام، مــن خــالل التشــاور مــع الــدول األعضــاء، بإنشــاء نظــام للرصــد والتبليــغ المنتظمــين بشــأن    )٣(
  التقدم المحرز في الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجه؛

ة واالختبـار والرعايـة والعـالج فيمـا توفير اإلرشادات التقنية بخصوص الطـرق الفعالـة لـدمج الوقايـ  )٤(
يخص التهاب الكبد الفيروسي ضمن ُنظم الرعاية الصحية القائمة، وتحقيق أفضل اسـتخدام للبنيـة التحتيـة 

  واالستراتيجيات القائمة؛

لخـدمات  العمل مع السلطات الوطنية بناًء على طلبها من أجل تعزيز اإلتاحة الشـاملة والمنصـفة  )٥(
الوقايــة مـــن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي وتشخيصـــه وعالجــه، بـــإيالء اهتمـــام خـــاص للبـــرامج الخاصـــة بـــاإلبر 

عــن متعــاطي المخــدرات الُمســندة بالبّينــات بشــأن  العالجــات األخــرىوالمحــاقن والعــالج ببــدائل األفيــون أو 
 ودعـمني واإلجـراءات الوطنيـة في الخطط الوطنية، أخذًا في االعتبـار السـياق السياسـي الـوط طريق الحقن

  تنفيذ هذه التدابير؛ البلدان، بناًء على الطلب، على

عبــر نقــل  المنقــولين "C"والتهــاب الكبــد  "B"التهــاب الكبــد تقــديم التوجيــه التقنــي بشــأن الوقايــة مــن   )٦(
داء المشـورة بال مقابل مادي قليلي التعرض لخطر العدوى وٕاسـالدم بالتبرع المأمون بالدم من قبل متبرعين 

  إلى المتبرعين المصابين بالعدوى وٕاحالتهم وعالجهم وفحص الدم الفعال؛

واالســتراتيجيات الالزمــة للقضــاء  "C"والتهــاب الكبــد  "B"بحــث جــدوى القضــاء علــى التهــاب الكبــد   )٧(
  عليهما بهدف تحديد أهداف عالمية محتملة؛
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والمحلـي اللتهـاب الكبـد الفيروسـي وعبئـه بالتعـاون مـع تقدير األثر االقتصادي العالمي واإلقليمي   )٨(
الــــدول األعضــــاء والمنظمــــات المعنيــــة مــــع إيــــالء العنايــــة الواجبــــة لحــــاالت تضــــارب المصــــالح المحتملــــة 

  والمتصورة؛

المتعلـق  فـي االتفـاقدعم الدول األعضاء بتقديم المساعدة التقنية في االستفادة من أوجه المرونة   )٩(
 فـــي االتفـــاقطبقـــًا لالســـتراتيجية وخطـــة و عنـــد اللـــزوم،  لكيـــة الفكريـــة المتصـــلة بالتجـــارةبجوانـــب حقـــوق الم

   العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛

اإلتاحــة المنصـــفة قيــادة النقـــاش مــع أصـــحاب المصــلحة الرئيســـيين والعمــل معهـــم بهــدف تســـهيل   )١٠(
  والميسورة؛  والفعالة والمأمونة الجيدة تشخيصهما ووسائل" C"و" B"لعالجات التهاب الكبد 

 ووسـائل" C" و"B" لعالجات التهاب الكبدعلى ضمان اإلتاحة المنصفة  مساعدة الدول األعضاء  )١١(
  والميسورة، والسيما في البلدان النامية؛ والفعالة والمأمونة الجيدة تشخيصهما

بـرامج الوقايـة مـن التهـاب الكبـد الفيروسـي وتشخيصـه  تعزيز عالقات التآزر إلـى أقصـى حـد بـين  )١٢(
وعالجه والعمل الجاري على تنفيذ خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة للوقاية مـن األمـراض غيـر 

   ؛٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها في الفترة 

ين، أو إلى دورة سابقة تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والست  )١٣(
  لها إذا لزم األمر، من خالل المجلس التنفيذي؛

  
=     =     =  


