
  ٢إضافة  ١٣٣/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٨  بعد المائة والثالثون الثالثةالدورة 

    EB133/1 Add.2  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠-٢٩جنيف، 
  
  
  

  اقتراح بخصوص إدراج بند تكميلي
  في جدول األعمال 

  
  
  

  
من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي تتشرف المديرة العامة بأن تحيل االقتراح الوارد أدناه  ١٠طبقًا للمادة   -١

  بخصوص إدراج بند تكميلي في جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة.
  
لــدى مكتــب األمــم المتحــدة  لمصــرمن البعثــة الدائمــة  ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ٢٧وقد وردنا هذا االقتراح في   -٢

لمجلــس التنفيــذي المؤقــت لعمــال األوالمنظمات الدولية األخرى في جنيف، بخصوص إدراج بند إضــافي فــي جــدول 
  ." (انظر الملحق)يالتهاب الكبد الفيروس ىتحسين صحة مرضيحمل العنوان التالي: "

  
الــذي يــدعم  التقنــي التــذييل لالطــالع علــى الشــرحاالقتــراح مقــدم إلــى المجلــس كــي ينظــر فيــه (انظــر هــذا و   -٣

  ).االقتراح
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  الملحق
  
  

  البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية
  والمنظمات األمم المتحدةمكتب لدى 

  الدولية في جنيف
  

  فوري
  

CHAN, 2013.025 

  
  

تهدي البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بجنيف أطيــب 
تحياتهــا إلــى المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة، واتســاقًا مــع قواعــد النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة 

مقتـــرح وزارة الصـــحة والســـكان لجمهوريـــة مصـــر  بإرفـــاق، تتشـــرف ١٠(ج) و٩لعالميـــة والســـيما المـــادتين الصـــحة ا
" علــى جــدول األعمــال المؤقــت يالكبــد الفيروســ التهــاب ىإضــافي بعنــون "تحســين صــحة مرضــ دالعربيــة إلدراج بنــ

 أيــار/ مــايو ٣٠-٢٩د يــومي للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصــحة العالميــة التــي ســتعق ١٣٣التكميلي الجتماع الــدورة 
. مرفق الورقة الفنية التي أعدتها وزارة الصحة والســكان لجمهوريــة مصــر العربيــة لشــرح وتأييــد هــذا المقتــرح. ٢٠١٣

واتساقًا مع قواعد النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصــحة العالميــة، يرجــى قيــام المــدير العــام بــإدراج هــذا 
ل المؤقـــت التكميلـــي الـــذي ســـيبحثه اجتمـــاع المجلـــس التنفيـــذي مـــع جـــدول األعمـــال المقتـــرح ضـــمن جـــدول األعمـــا

  المؤقت.
  

وتغتنم البعثة الدائمــة لجمهوريــة مصــر العربيــة هــذه الفرصــة لتعــرب للمــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة 
  عن خالص التقدير واالحترام.

  
  
  

  :(الختم
  ألمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف)البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب ا

  
  
  

  المدير العام  
  ،منظمة الصحة العالمية  
  جنيف،  
  سويسرا  
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 APPENDIX  التذييل

  
  (نص مقتبس)

  
  

  يالوضع الوبائي لمرض التهاب الكبد الفيروس
  

مليــون  ٢٠٠٠أصــابت  B الفيروســي تشــير تقــديرات منظمــة الصــحة العالميــة إلــى أن عــدوى فيــروس التهــاب الكبــد
مليون شخص منهم عدوى مزمنة، ويقضي عدد يتراوح بــين  ٣٥٠شخص من جميع أنحاء العالم، وأصبحت عدوى 

. ويتراوح Bشخص نحبه كل عام من جراء اإلصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد  ٧٠٠ ٠٠٠شخص و ٥٠٠ ٠٠٠
مليون شخص، ويقّدر عدد  ١٧٠ون شخص وملي ١٣٠المزمنة بين  Cعدد المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد 

 ٣٥٠ ٠٠٠بنحـــو  Cمـــن يقضـــون نحـــبهم كـــل عـــام مـــن جـــراء اإلصـــابة بـــأمراض الكبـــد الناجمـــة عـــن التهـــاب الكبـــد 
  شخص.

  
 Bبعــدوى فيــروس التهــاب الكبــد  ســنوياً وفي إقليم شــرق المتوســط تشــير تقــديرات المنظمــة إلــى أن عــدد مــن يصــابون 

شــخص  ٨٠٠ ٠٠٠يبلــغ  Cشخص تقريبًا، وعدد من يصابون سنويًا بعدوى فيــروس التهــاب الكبــد  مليون ٤,٣يبلغ 
بلــغ  ٢٠٠٨في عام  Bتقريبًا. كما تشير تقديرات المنظمة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن اإلصابة بالتهاب الكبد 

الدة بســبب انتقــال عــدوى تقريبــًا مــن حــاالت العــدوى أثنــاء الــو  ٪٢٠إلــى  ٪١٠وفــاة. وتحــدث نســبة مــن  ١٥ ٣٢٣
المزمنــة. وتشــير التقــديرات كــذلك إلــى أن  Bمن األم المصــابة بعــدوى فيــروس التهــاب الكبــد  Bفيروس التهاب الكبد 

  .Cمليون شخص في اإلقليم مصابون بعدوى فيروس التهاب الكبد  ١٧نحو 
  

باعتبارهـــا مـــن أعلـــى معـــدالت النتشـــار  C الكبـــد الفيروســـي التهـــاببتعتبـــر مصـــر حالـــة خاصـــة بـــذاتها فيمـــا يتعلـــق 
عينــة دم  ١١ ١٢٦ومن خالل فحــص  ٢٠٠٨مصر  –المرض في العالم. وطبقًا لبيانات المسح الصحي السكاني 

مـــن المشـــاركين فـــي البحـــث كانـــت لـــديهم أجســـام مضـــادة  ٪١٤,٧عـــام اتضـــح أن  ٥٩-١٥فـــي الفئـــة العمريـــة مـــن 
مــنهم كانــت  ٪٩,٨لإلصابة بالفيروس فــي مرحلــة ســابقة. وٕان  ) دليل تعرضهمELISA+v, 3rd generationللمرض (

نســمة إصــابات جديــدة بــين كــل ألــف  ٢حــدوث عــدد  ث). كمــا قــدرت بعــض األبحــاPCR+vcلــديهم إصــابة نشــطة (
أهم عوامل الخطورة التي  حالة إصابة جديدة سنويًا. وكانت ١٥٠ ٠٠٠-١٠٠ ٠٠٠سنويًا مما يضيف حوالى من 

هــي: الحقــن الغيــر آمــن، الممارســات الصــحية الغيــر آمنــة، عــالج األســنان، نقــل  ٢٠٠٨أوضــحها المســح الصــحي 
الــدم، واألفــراد الــذين ســبق لهــم الحصــول علــى حقنــة العــالج مــن اإلصــابة بالبلهارســيا. ومــن مشــكالت المــرض أن 

مــدركين  والغيــرالفيروســي  يالكبــد االلتهــاببصــبح المصــابين العدوى قد تستمر لعقود دون ظهــور أعــراض وبــذلك ي
ممــا يزيــد مــن خطــورة  يعرضــة لتليــف وأورام الكبــدأكثــر بإصــابتهم مصــدر دائــم لنقــل العــدوى باإلضــافة إلــى أنهــم 

  المشكلة.
  

واعــد مرضى الكبد موزعة في أنحاء الجمهورية. ويتم توفير العــالج للمتــرددين وفقــًا لق مركز لعالج ٢٣حاليًا  ويوجد
حالــة وذلــك عــن طريــق إعطــاء حقــن اإلنترفيــرون  ٢٥٠ ٠٠٠عالجيــة محــددة. وقــد تــم حتــى اآلن عــالج أكثــر مــن 

 ٨٠٠ ٠٠٠-٦٠٠ ٠٠٠وأقراص الريبافيرين. من المعروف أن تكلفة العالج على نفقة الدولة يكلــف ســنويًا مــا بــين 
  جنيه.
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في دم وجميع سوائل الجسم المصابة وينتقــل المــرض عــن طريــق الــدم  B الفيروسي يالكبد اللتهابايتواجد فيروس 
االلتزام بإجراء مكافحة العدوى. كما ينتقل من األم المصــابة إلــى الطفــل أثنــاء  موالمعدات الملوثة وذلك في حال عد

نحــو مــن الحــاالت يتحــول إلــى إصــابة مزمنــة. تقــدر عــدد اإلصــابات علــى مســتوى العــالم ب ٪٩٠الــوالدة والــذي فــي 
) عرضــة ٪٢٥-١٥بليون شخص وذلك طبقًا إلحصائيات منظمة الصحة العالمية. وتكــون اإلصــابات المزمنــة ( ٢

  فيما بعد للوفاة نتيجة اإلصابة إما بأورام أو تليفات الكبد.
  

عــام مــن  ٥٠-١٠فــي الفئــة العمريــة مــن  ٪٤,٥فــي مصــر كــان  B الفيروســي يالكبــد اللتهــاباإن معــدل انتشــار 
، أن ٢٠٠٩. وأوضــحت الدراســة التــي تــم تنفيــذها عــام ١٩٩٦عينــة فــي المســح الصــحي عــام  ٨٤٩٩خــالل فحــص 
عــام. كمــا أوضــحت تحليــل بيانــات المــرض  ١٥-١فــي الفئــة العمريــة مــن  ٪٠,١ B يالكبــد اللتهــابامعــدل انتشــار 

  في بنوك الدم. ٪٠,٩و في المعامل المركزية ٪٠,٧، أن معدل اإلصابة ٢٠١٢خالل عام 
  

ظمــة الصــحة العالميــة بــأن التهــاب الكبـــد الفيروســي مشــكلة عالميــة فــي مجــال الصــحة العموميـــة، وقــد اعترفــت من
وأوضــحت ضــرورة االضــطالع بأنشــطة الــدعوة لــدى كــل مــن الحكومــات والســكان مــن أجــل العمــل الخــاص بتعزيــز 

اء نقــص التقــدم الصحة والوقاية من المرض والتشخيص والعالج. وباإلضافة إلى ذلك أعربت المنظمة عــن قلقهــا إز 
فــي الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي ومكافحتــه فــي البلــدان الناميــة، وخصوصــًا منطقــة أفريقيــا جنــوب الصــحراء 
الكبرى، بسبب نقص فرص الحصــول علــى العــالج الميســور التكلفــة وعــدم اتبــاع نهــج متكامــل فــي التــدبير العالجــي 

مشــكلة عالميــة فــي مجــال الصــحة العموميــة تقتضــي اتبــاع نهــج للمرض. وبنــاًء عليــه فــإن التهــاب الكبــد الفيروســي ك
التركيــز الخــاص علــى ع مــ - عالمي في الوقاية من جميع أشكال التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصها والعــالج منهــا

  اللذين لها معدالت مراضة أعلى. Cو Bالتهاب الكبد الفيروسي 
  

وتــأطير أهــداف وغايــات  وهناك حاجة ماسة إلى إيجاد فرص جديدة بخصوص الوقاية، بما في ذلــك تــدعيم وتعزيــز
توى العــالمي لمكافحــة المــرض وتعزيــز التعلــيم وتشــجيع فــرز وعــالج المصــابين محــددة واســتراتيجية فعالــة علــى المســ

  مليون شخص. ٥٠٠، والذين يبلغ عددهم نحو Cو Bل بعدوى فيروسي التهاب الكبد عبالف
  
  
  

=     =     =  


