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  التهاب الكبد
  

  مصرو كوستاريكا و كولومبيا و البرازيل مقترح من قرار مشروع 
   ملدوفاوالكويت ولبنان وليبيا وجمهورية  اإلسالمية وجمهورية إيران
  والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتونسوُعمان وقطر 

  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالتهاب الكبد،  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي:يوصي   
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،    
  

الـــذي أصـــدرته جمعيـــة  ١٨-٦٣ع  ص  جالقـــرار  إذ تؤكـــد مجـــّددًا علـــى مـــن الديباجـــة   ١الفقـــرة   
لميــة مــن مشــاكل ، والــذي اعتــرف بــأن التهـاب الكبــد الفيروســي مشـكلة عا٢٠١٠الصـحة العالميــة فــي عـام 

الصحة العمومية، وبأن من الضروري للحكومـات والمجموعـات السـكانية اتخـاذ إجـراءات مـن أجـل الوقايـة 
مــن التهــاب الكبــد الفيروســي وتشخيصــه وعالجــه، ودعــا المنظمــة إلــى أن تضــع وتنفــذ اســتراتيجية عالميــة 

  التنفيذ؛وٕاذ تعرب عن القلق إزاء بطء وتيرة  شاملة لدعم هذه الجهود،
  

بشـأن التمنيـع وجـودة اللقاحـات،  ١٧-٤٥ع  ص  جإذ تـذّكر أيضـًا بـالقرار من الديباجة    ٢الفقرة   
" في برامج التمنيع الوطنية، وٕاذ تعرب عن Bالذي حث الدول األعضاء على إدراج لقاحات التهاب الكبد "

، ومـن ثـم فإنهـا أقـل ٪٧٥يـًا بمـا يبلـغ تقـدر حال "B"القلق ألن التغطية العالمية للرّضع بلقـاح التهـاب الكبـد 
  ؛٪٩٠من الهدف العالمي الذي يبلغ 

  
ســتراتيجية الاالــذي اعتمــد  ٢١-٦١ج ص عالقــرار إلــى كــذلك شــير وٕاذ تمــن الديباجــة    ٣الفقــرة 

  ؛وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

وٕاذ تشير مع بـالغ القلـق إلـى أن التهـاب الكبـد الفيروسـي يتسـبب اآلن   من الديباجة ٤الفقرة 
مليــون وفــاة  ١,٢مليــون وفــاة بســبب األيــدز والعــدوى بفيروســه، و ١,٥مليــون وفــاة ســنويًا (مقابــل  ١,٤فــي 

مليــون شــخص يتعايشــون حاليــًا مــع التهــاب الكبــد  ٥٠٠بســبب كــل مــن المالريــا والســل)، وألن هنــاك نحــو 

                                                      
 .١٣٤/٣٦ت  مالوثيقة     ١
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وٕاذ تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن معظـــم ، "B"و مليـــاري شـــخص أصـــيبوا بعـــدوى التهـــاب الكبـــد الفيروســـي، ونحـــ
ـــد المـــزمن " ـــة C"أو " Bالمصـــابين بالتهـــاب الكب ـــدركون إصـــابتهم بالعـــدوى ويتعرضـــون لمخـــاطر جدي " ال ي

 ينلمـزمنين المرضين اهذكال بُيسهم في زيادة اإلصابة  األمر الذي لإلصابة بتليف الكبد أو سرطان الكبد
  ؛على مستوى العالم

  
فيروســي أن الماليــين مــن حــاالت العــدوى الحــادة بإلــى أيضــًا شــير وٕاذ ت   مــن الديباجــة ٥الفقــرة 
" تحــدث ســنويًا وتتســبب فــي عشــرات اآلالف مــن الوفيــات التــي تقتصــر تقريبــًا علــى E" و"Aالتهــاب الكبــد "

  ؛المتوسطة الدخلتلك و الدخل البلدان المنخفضة 
  

 يمكـــن " الCالتهـــاب الكبـــد " وٕاذ تضـــع فـــي االعتبـــار أنـــه فـــي حـــين أنمـــن الديباجـــة    ٦الفقـــرة 
المتوقـع أن تتحسـن أكثـر فـأكثر  العاليـةمنه بالتطعيم فإن ُنظم العالج الحالية تتيح معدالت الشـفاء الوقاية 

 ونـاجع مـأمون بلقـاح منـه الوقايـة يمكـن" B"أن التهـاب الكبـد  وأنه فـي حـين ؛مع العالجات الجديدة القادمة
 الناجعـــة للعالجـــات ويمكـــن" B" الكبـــد التهـــاب فيـــروس عـــدوى مـــع يتعايشـــون شـــخص مليـــون ٢٤٠ هنـــاك
  ؛بالعدوى المصابين من الكثيرين بين الكبد وسرطان الكبد بتليف اإلصابة من تقي أن المتاحة

  
 النطـاق العـالميتنفـذ علـى  من أن تدابير الوقاية ال وٕاذ ُتعرب عن القلقمن الديباجة    ٧الفقرة 

والمأمونـة  الجيـدة والفعالـة والميسـورة التكلفـة وسائل التشخيص وُنظـم العـالج إتاحة وتوافر المساواة في وأن
  ؛وخصوصًا في البلدان النامية ال توجد في معظم أنحاء العالم ،كليهما  "C"و "B"الخاصة بالتهاب الكبد 

  
مكافحـــة ف بــدور تعزيـــز الصــحة والوقايـــة مــن األمـــراض فــي وٕاذ تعتــر    مـــن الديباجـــة ٨الفقــرة 

بوصـــفها إجـــراءات كبيـــرة األثـــر ، وتؤكـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز اســـتراتيجيات التلقـــيح التهـــاب الكبـــد الفيروســـي
  وعالية المردودية بالنسبة إلى الصحة العمومية؛

  
بجرعــات لقــاح  أن معــدالت التغطيــة فــي العــالموٕاذ تالحــظ مــع القلــق    مــن الديباجــة ٩الفقــرة 

  تزال منخفضة على نحو غير مقبول؛ال عند الوالدة "Bالتهاب الكبد "
  

 اليــزال وأفريقيــا آســيا فــي" E"و" A"وٕاذ تقــر أيضــًا بــأن التهــاب الكبــد    مــن الديباجــة ١٠الفقــرة 
 الزمــان مــن عقــدين منــذ" A" الكبــد التهــاب ضــد ونــاجع مــأمون لقــاح يوجــد بينمــا كبــرى فاشــيات فــي يتســبب
 جانـب مـن عليها اإلشهاد بعد يتم لم ولكن" E" الكبد التهاب ضد مرشحة لقاحات استحداث تم وأنه تقريبًا،

" A" الكبـد التهـاب فيـروس انتقـال مخـاطر يعزز األساسية واإلصحاح التصحح تدابير انعدام وأن المنظمة،
تلـك  علـى هـذا الحصـولسـبيل  لهـا يتـاح ال السـكانية المجموعـات أضـعف وأن ،"E" الكبـد التهاب وفيروس
  اللقاحات؛

  
وٕاذ تضــع فــي الحســبان أن اإلفــراط فــي اســتعمال الحقــن والممارســات مــن الديباجــة    ١١الفقــرة 

غير المأمونة في هذا الصدد تتسبب في عبء كبير من الوفيـات والعجـز علـى نطـاق العـالم، حيـث تشـير 
أخرى حالة عدوى  ٥٠٠ ٠٠٠و "B"حالة عدوى بالتهاب الكبد  يمليون شهد ٢٠١٠التقديرات إلى أن عام 

  ؛"C"بالتهاب الكبد 
  

وٕاذ تعتــرف بالحاجــة إلــى إتاحــة الــدم المــأمون لمــن ُينقــل الــدم إلــيهم، مــن الديباحــة    ١٢الفقــرة 
، بشأن اسـتعمال وٕامـدادات الـدم البشـري ومنتجـات الـدم البشـري، والـذي ٧٢-٢٨ع  ص  جمثلما حدده القرار 

الــذي  ١٣-٥٨ع  ص  جالــدم العموميــة الوطنيــة، وكمــا هــو الشــأن فــي القــرار بتبــرع الأوصــى بتنميــة خــدمات 
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وافق على تكريس يوم عـالمي للمتبـرعين بالـدم، وٕاذ تضـع فـي االعتبـار أن إحـدى الطـرق الرئيسـية النتقـال 
  هي طريقة غير معوية؛ "C"و "B"التهاب الكبد فيروس 

  
وٕاذ تعتـرف كـذلك بالحاجـة إلـى تعزيـز الـُنظم الصـحية وتكامـل النهـوج مـن الديباجـة    ١٣الفقرة 

بـــين بـــرامج الوقايـــة مـــن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي ومكافحتـــه وبـــين بـــرامج مكافحـــة وأوجـــه التـــآزر التعاونيـــة 
المنــاعي البشــري وغيــره مــن األمــراض المعديــة ذات الصــلة المنقولــة أمــراض معديــة، مثــل فيــروس العــوز 

تنتقـل مـن األم إلـى الطفـل، وكـذلك بـرامج مكافحـة  جنسيًا والمنقولة عن طريق الدم، وسائر األمـراض التـي
  ؛يةسار غير الالسرطان واألمراض 

  
(الفقــرة  ٦٥/٢٧٧قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وٕاذ تشــير إلــى مــن الديباجــة    ١٤الفقــرة 

المشــترك بــين منظمــة الصــحة نــي تقالالــدليل "يــرد ذكرهــا فــي  ١تســع تــدخالت أساســية هنــاك أن(ح)) و ٥٩
برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك المعنـــي و  المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة مكتـــب األمـــمالعالميـــة و 
مـــن  المتعلقـــة باإلتاحـــة الشـــاملة لخـــدمات الوقايـــةهـــداف األلبلـــدان لتحديـــد اى لـــإالموجـــه األيـــدز، و  بمكافحـــة
هــي ، "متعــاطي المخــدرات بــالحقنلمرضــاه  ورعايــةمنــه العــالج خــدمات و العــوز المنــاعي البشــري فيــروس 

" Bفيــــروس التهــــاب الكبــــد " فيمــــا يخــــصالتشــــخيص والعــــالج عناصــــر ضــــرورية للوقايــــة و تــــدخالت تمثــــل 
على السواء، وأن إتاحة هذه العناصر مازالت محدودة أو منعدمة في كثيـر مـن  "C"فيروس التهاب الكبد و 

  ؛"C" الكبد التهاب وفيروس" B"فيروس التهاب الكبد  البلدان التي يوجد فيها عبء ثقيل من
  

ماليــــين شــــخص مــــن  ٥و ٤وٕاذ تــــدرك أن ثمــــة عــــددًا يتــــراوح بــــين    مــــن الديباجــــة ١٥الفقــــرة 
لفيــــروس التهــــاب المتعايشــــين مــــع فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري مــــن المصــــابين بالعــــدوى المصــــاحبة 

ماليــين شــخص آخـر مــن المصــابين بالعــدوى المصــاحبة لفيــروس التهــاب  ٣وأن ثمــة أكثــر مــن  "C" الكبـد
يسيًا لإلصابة بالعجز والوفيات فيما بين من يأخذون عالجـًا باألدويـة سببًا رئ األمر الذي أصبح "B" الكبد

  ؛المضادة للفيروسات القهقرية

وٕاذ تأخـــذ فـــي االعتبـــار أن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي مشـــكلة رئيســـية    مـــن الديباجـــة ١٦الفقـــرة 
  بعض البلدان؛ في تستشري بين صفوف مجتمعات السكان األصليين

وٕاذ ترّحــب باالســتراتيجية العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة فــي إطــار    مــن الديباجــة ١٧الفقــرة 
  ٢اتباع نهج خاص بالنظم الصحية، بشأن الوقاية من عدوى التهاب الكبد الفيروسي ومكافحتها؛

بشـأن  وٕاذ ترى أن معظم الدول األعضاء تفتقر إلـى نظـم ترصـد كافيـة   من الديباجة ١٨الفقرة 
  لتمكينها من اتخاذ قرارات سياساتية مسندة بالبّينات؛ التهاب الكبد الفيروس

                                                      
المخــدرات؛ وخــدمات ســائل عــالج االعتمــاد علــى ســائر و تــوفير اإلبــر والمحــاقن؛ والعــالج ببــدائل المــواد األفيونيــة و  بــرامج   ١

باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة؛ والوقايـة مـن عـالج فيروس العوز المناعي البشـري والتوعيـة بشـأنه؛ واللتحري الفحص 
ولقرنـائهم فـي عـن طريـق الحقـن تعـاطي المخـدرات لمتـوفير العـوازل وبـرامج العـدوى المنقولـة جنسـيًا وعـالج مرضـاها؛ حاالت 

التلقــيح ضــد تــوفير خــدمات وقرنــائهم بمعلومــات محــددة األهــداف وتثقــيفهم والتواصــل معهــم؛ و  هــؤالءوتزويــد العمليــة الجنســية؛ 
 وتشخيصه وعالج مرضاه. السلخدمات الوقاية من كذلك و وتشخيصه وعالج مرضاه، التهاب الكبد الفيروسي 

 "الوقاية من عدوى التهاب الكبد االفيروسي ومكافحتها: إطار العمل العالمي".   ٢
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وٕاذ تأخــذ فــي االعتبــار أن إجــراء تقيــيم دوري لمــدى تنفيــذ اســتراتيجية    مــن الديباجــة ١٩الفقــرة 
المنظمــة أمــر بــالغ األهميــة لرصــد التصــدي اللتهــاب الكبــد الفيروســي فــي العــالم وأن العمليــة قــد اســُتِهّلت 

لسياســات العــالمي عــن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي ومكافحتــه فــي الــدول تقريــر ابــالتزامن مــع نشــر 
  ؛٢٠١٣في عام  األعضاء بمنظمة الصحة العالمية

وٕاذ تعتـــرف بالحاجـــة إلـــى الحـــد مـــن معـــدالت الوفيـــات الناجمـــة عـــن    مـــن الديباجـــة ٢٠الفقـــرة 
 سـرطان حـاالت مـن٪ ٧٨نسـبة اإلصابة بسرطان الكبـد وأن حـاالت التهـاب الكبـد الفيروسـي مسـؤولة عـن 

في إطار الرصد العالمي الشـامل  "B" وٕاذ ترّحب بإدراج مؤشر عن التلقيح ضد التهاب الكبد األولية الكبد
   ؛١٠-٦٦ج ص عبشأن الوقاية من األمراض غير السارية الُمعتمد في القرار 

ظـاهرة وصـم المتعايشـين مـع التهـاب وٕازالـة وٕاذ تسـّلم بضـرورة مكافحـة    من الديباجة ٢١الفقرة 
حقــوق تمــتعهم بحمايــة وضــمان وتصــميمًا منهــا علــى الكبــد الفيروســي أو المتضــررين بــه والتمييــز ضــدهم، 

   ،اإلنسان

  على ما يلي:١الدول األعضاء تحث   -١ )المنطوقمن  ١الفقرة (

التهـاب  تـوقيبشـأن  منسـقة أن تقوم بوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات  )١(
  ؛السياق الوبائي المحليه بناًء على مرضا وتشخيصه وعالج الكبد الفيروسي

التهـــاب الكبـــد الفيروســـي، تعّضـــد اإلجـــراءات المتصـــلة بتعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن أن   )٢(
بمــا فــي ذلــك المتعلــق اســتراتيجيات التمنيــع وتعزيزهــا، تطبيــق حفــز والعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى 

  بناًء على السياق الوبائي المحلي؛ "Aالكبد "التهاب بمنها 

 التهـــاب الكبـــد الفيروســـي تـــوقي أن تعـــّزز مشـــاركة المجتمـــع المـــدني فـــي جميـــع نـــواحي  )٣(
  ؛وتشخيصه وعالج مرضاه

دعمــًا التخــاذ  يبشــأن التهــاب الكبــد الفيروســ أن تضــع موضــع التنفيــذ نظــام ترصــد كــاف  )٤(
  بالبّينات؛القرارات بخصوص السياسات المسندة 

دون مقابــل وقليلــي المخــاطر، و طوعــًا متبــرعين المــن  الــدمتبرعــات نظــام جمــع  تعــّزز أن  )٥(
لتحـري حـاالت وذلك من أجل إخضاع جميع كميات الـدم الُمتبـّرع بهـا لفحـوص مضـمونة الجـودة 

تتبع وأن  والزهري "C"والتهاب الكبد  "B"اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد 
  ؛ممارسات جيدة في عمليات نقل الدم ضمانًا لسالمة المرضى

أن تعــــزز النظــــام المعنــــي بإخضــــاع جميــــع المتبــــرعين باألنســــجة واألعضــــاء لفحــــوص   )٦(
 "B"حاالت اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد مضمونة الجودة بشأن تحري 

  والزهري؛ "C"والتهاب الكبد 

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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بحسب مـا تقترحـه اللجـان  المزمن بين األطفال "B"عدوى التهاب الكبد  انتشار أن تقّلل  )٧(
انتقــال  وخصوصــًا عــن طريــق تــدعيم الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن، التابعــة للمنظمــة اإلقليميــة

ى الطفل من خالل إعطاء جرعـة مـن اللقـاح المضـاد لاللتهـاب عنـد من األم إل "B"التهاب الكبد 
  الوالدة؛

ســــيما النهــــوض بالســــالمة وال، "E" و"A"أن تعــــزز التــــدابير للوقايــــة مــــن التهــــاب الكبــــد   )٨(
  الغذائية ومأمونية مياه الشرب وتدابير التصحح؛

تعـــزز مكافحـــة العـــدوى فـــي ســـياقات الرعايـــة الصـــحية باتخـــاذ كـــل التـــدابير الالزمـــة أن   )٩(
المعــدات المتعــددة االســتعمال  للوقايــة مــن إعــادة اســتخدام المعــدات الوحيــدة االســتعمال، وتنظيــف

  وتطهيرها أو تعقيمها الرفيع المستوى حسب االقتضاء؛

للرضــــع فــــي بــــرامج التمنيــــع  "Bلقــــاح التهــــاب الكبــــد "مالئمــــًا، أن تــــدرج، حيثمــــا يكــــون   )١٠(
  الوطنية، بالعمل من أجل تحقيق تغطية تامة؛

فــرص الوقايــة والتشــخيص المتعلقــة بالمســاواة فــي أن تــدرج حكمــًا خاصــًا فــي السياســات   )١١(
ن و األصــليســيما الســكان ، والوالعــالج بــين صــفوف الســكان المتضــررين بالتهــاب الكبــد الفيروســي

  ؛حسب االقتضاء ،وفئات السكان الضعيفةوالمهاجرون 

فــي وضــع آليــات تشــريعية وطنيــة ألغــراض اســتخدام أوجــه  ،حســب االقتضــاء ،أن تنظــر  )١٢(
الفكريـة (اتفـاق تـريبس) مـن بالجوانب التجارّية لحقـوق الملكيـة  المتعلقالمرونة الواردة في االتفاق 

  ١المنتجات الصيدالنية؛ أجل تعزيز إتاحة عدد محّدد من 

أن تنظر، كّلما اقتضى األمر، في اسـتخدام الوسـائل اإلداريـة والقانونيـة مـن أجـل تعزيـز   )١٣(
  خيصه وعالجه؛ إتاحة تكنولوجيات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتش

أن تضــع، حســب االقتضــاء، سياســات وطنيــة بشــأن الحــد مــن األضــرار بنــاًء علــى [   )١٤(
  ] ٢التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية، باستخدام معايير المنظمة؛

  

  

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

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

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

العـوز المنـاعي مـن فيـروس  المتعلقة باإلتاحـة الشـاملة لخـدمات الوقايـةهداف األلبلدان لتحديد ى الإني الموجه تقالالدليل    ٢
ــــةمنــــه العــــالج خــــدمات و البشــــري  ــــالحقن متعــــاطي المخــــدراتمرضــــاه ل ورعاي ــــفب ــــة،  ،. جني مكتــــب منظمــــة الصــــحة العالمي

 .٢٠٠٩ األيدز بمكافحةبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني ، المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة األمم
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الصـادر عـن  ٦٥/٢٧٧) البديلة من المنطوق: أن تنفذ، تمشيًا مع القرار ٨الفقرة ( [  )١٤(
] تأخـــذ فـــي  بـــرامج للحـــد مـــن األضـــرار (ح))، [٥٩لألمـــم المتحـــدة (الفقـــرة الجمعيـــة العامـــة 

ة ومكتب الحسبان التدخالت األساسية التسعة الواردة في " ين المنظم الدليل التقني المشترك ب
م المتحدة المشترك المعني  األمم امج األم  بمكافحةالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرن
دز ى ال  األي ة من والموجه إل ة باإلتاحة الشاملة لخدمات الوقاي د األھداف المتعلق دان لتحدي بل

درات  اطي المخ اه لمتع ة مرض ه ورعاي الج من دمات الع ري وخ اعي البش وز المن روس الع في
ع  ه، م ه وعالج د الفيروسي ومكافحت اب الكب ن التھ ة م ات للوقاي د وضع سياس الحقن" عن ب

  قضائية.]ومسؤولية الوالية المراعاة السياق المحلي 

إلـى االسـتخدام الحصـري، حسـب االقتضـاء،  ٢٠١٧أن تسعى إلى االنتقال بحلول عـام   )١٥(
من جانب المنظمة أو ما يعادلها مـن أدوات الحقـن  المتحقق من صالحيتها مسبقاً ألدوات الحقن 

 للحقــن العالجــي تكفــل الوقايــة مــنالمأمونــة بمــا فيهــا محــاقن تكفــل منــع إعــادة االســتعمال وأدوات 
  اإلصابة الخطيرة ووضع السياسات الوطنية ذات الصلة؛

السياســات واإلجــراءات والممارســات المرتبطــة بالوصــم  االقتضــاء،أن تســتعرض، حســب   )١٦(
والتمييز، بما في ذلك رفض التشغيل والتدريب والتعليم وفرض القيـود علـى السـفر إزاء المصـابين 

تعطـــيلهم عـــن التمتـــع التـــام بـــأعلى مســـتوى مـــن بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي والمتضـــررين منـــه، أو 
  الصحة يمكن بلوغه؛

  ما يلي: المدير العامتطلب من    -٢ )المنطوقمن  ٢الفقرة (
  
ـــة ذات   )١( ـــدان مـــن إعـــداد اســـتراتيجيات وطنيـــة قوي ـــدعم التقنـــي الـــالزم لتمكـــين البل تقـــديم ال

  وتشخيصه وعالجه ؛ الفيروسيللوقاية من التهاب الكبد  موقوتةأهداف 
  
إعــداد مبــادئ توجيهيــة محــددة بشــأن خوارزميــات التشــخيص المالئمــة والفعالــة والميســورة   )٢(

  في البلدان النامية؛
  
القيام، من خالل التشاور مع الدول األعضاء، بإنشاء نظام للرصـد والتبليـغ المنتظمـين    )٣(

  وتشخيصه وعالجه؛بد الفيروسي بشأن التقدم المحرز في الوقاية من التهاب الك
  
تـــوفير اإلرشـــادات التقنيـــة بخصـــوص الطـــرق الفعالـــة لـــدمج الوقايـــة واالختبـــار والرعايـــة   )٤(

والعالج فيما يخص التهاب الكبد الفيروسي ضمن ُنظم الرعايـة الصـحية القائمـة، وتحقيـق أفضـل 
  استخدام للبنية التحتية واالستراتيجيات القائمة؛

  
على طلبها من أجل تعزيز اإلتاحة الشـاملة والمنصـفة  ءً السلطات الوطنية بناالعمل مع   )٥(

لخــدمات الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي وتشخيصــه وعالجــه، بــإيالء اهتمــام خــاص للبــرامج 
الخاصة باإلبر والمحاقن والعالج ببدائل األفيون أو سائر البرامج الُمسندة بالبّينـات بشـأن العـالج 

فــي الخطــط الوطنيــة، أخــذًا فــي االعتبــار الســياق السياســي عــاطي المخــدرات بــالحقن لمتالــدوائي 
  على الطلب، على  تنفيذ هذه التدابير؛ ءً الوطني واإلجراءات الوطنية ومساعدة البلدان، بنا
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المنقــولين  "C"والتهــاب الكبــد  "B"التهــاب الكبــد تقــديم التوجيــه التقنــي بشــأن الوقايــة مــن   )٦(
بــال مقابــل مــادي قليلــي التعــرض لخطــر بــالتبرع المــأمون بالــدم مــن قبــل متبــرعين عبــر نقــل الــدم 

  العدوى وٕاسداء المشورة إلى المتبرعين المصابين بالعدوى وٕاحالتهم وعالجهم وفحص الدم الفعال؛
  
واالسـتراتيجيات الالزمــة  "C"والتهـاب الكبــد  "B"بحـث جـدوى القضــاء علـى التهــاب الكبـد   )٧(

  بهدف تحديد أهداف عالمية محتملة؛ للقضاء عليهما
  
تقـــدير األثـــر االقتصـــادي العـــالمي واإلقليمـــي والمحلـــي اللتهـــاب الكبـــد الفيروســـي وعبئـــه   )٨(

بالتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات المعنيـــة مـــع إيـــالء العنايـــة الواجبـــة لحـــاالت تضـــارب 
  المصالح المحتملة والمتصورة؛

  
المســاعدة التقنيــة فــي االســتفادة مــن أوجــه المرونــة التفــاق دعــم الــدول األعضــاء بتقــديم   )٩(

طبقًا لالستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار  تريبس عند اللزوم،
   والملكية الفكرية؛

  
اإلتاحـــة قيـــادة النقـــاش مـــع أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين والعمـــل معهـــم بهـــدف تســـهيل   )١٠(

 والفعالـــــة والمأمونـــــة الجيـــــدة تشخيصـــــهما ووســـــائل" C"و" B"تهـــــاب الكبـــــد لعالجـــــات الالمنصـــــفة 
  ؛ والميسورة

  
" B" لعالجـــات التهـــاب الكبـــدعلـــى ضـــمان اإلتاحـــة المنصـــفة  مســـاعدة الـــدول األعضـــاء  )١١(

  سيما في البلدان النامية؛، والوالميسورة والفعالة والمأمونة الجيدة تشخيصهما ووسائل" Cو"
  
عالقــات التــآزر إلــى أقصــى حــد بــين بــرامج الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي  تعزيــز  )١٢(

والعمـــل الجـــاري علـــى تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة التـــي وضـــعتها المنظمـــة  وتشخيصـــه وعالجـــه
   ؛٢٠٢٠-٢٠١٣للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة 

  
يـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين، أو إلـى تقديم تقرير عن تنفيذ هـذا القـرار إلـى جمع  )١٣(

  دورة سابقة لها إذا لزم األمر، من خالل المجلس التنفيذي؛
  

صـــناديق األمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا ووكاالتهـــا المتخصصـــة  كـــلتـــدعو    -٣ )المنطـــوقمـــن  ٣الفقـــرة (
  إلى ما يلي: وأصحاب المصلحة اآلخرين

  
إدراج الوقايــــة مــــن التهــــاب الكبــــد الفيروســــي وتشخيصــــه وعالجــــه ضــــمن بــــرامج العمــــل   )١(

  المعنية والعمل بالتعاون الوثيق؛ 
  
تحديد ونشر آليات مساعدة البلدان على تقديم التمويل المستدام للوقاية من التهاب الكبد   )٢(

  الفيروسي وتشخيصه وعالجه.
  
  

=     =     =  


