
 
  
  
  
  
  
  

  ١٨ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٥

  EB134.R18    من جدول األعمال ٥-١٠البند 
  
  
  التهاب الكبد  
  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بالتهاب الكبد،بعد النظر في التقرير الخاص   
  

  في القرار التالي واعتماده: جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظريوصي   
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،    
  

ـــــى القـــــرار    ـــــي  ١٨-٦٣ع  ص  جإذ تؤكـــــد مجـــــّددًا عل ـــــة ف ـــــة الصـــــحة العالمي ـــــذي أصـــــدرته جمعي ال
وســي مشــكلة عالميــة مــن مشــاكل الصــحة العموميــة، ، والــذي اعتــرف بــأن التهــاب الكبــد الفير ٢٠١٠ عــام

وبــأن مــن الضــروري للحكومــات والمجموعــات الســكانية اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل الوقايــة مــن التهــاب الكبــد 
الفيروســي وتشخيصــه وعالجــه، ودعــا المنظمــة إلــى أن تضــع وتنفــذ اســتراتيجية عالميــة شــاملة لــدعم هــذه 

  تيرة التنفيذ؛تعرب عن القلق إزاء بطء و  الجهود، وٕاذ
  

بشـــــأن التمنيـــــع وجـــــودة اللقاحـــــات، الـــــذي حـــــث الـــــدول  ١٧-٤٥ع  ص  جإذ تـــــذّكر أيضـــــًا بـــــالقرار   
" فـــي بـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة، وٕاذ تعـــرب عـــن القلـــق ألن Bاألعضـــاء علـــى إدراج لقاحـــات التهـــاب الكبـــد "

ومـن ثـم فإنهـا أقـل مـن الهـدف ، ٪٧٥" تقدر حاليًا بما يبلـغ B"التغطية العالمية للرّضع بلقاح التهاب الكبد 
  ؛٪٩٠العالمي الذي يبلغ 

  
ســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين الاالــذي اعتمــد  ٢١-٦١ج ص عوٕاذ تشــير كــذلك إلــى القــرار 

  ؛بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

مليـون وفـاة سـنويًا  ١,٤وٕاذ تشير مع بالغ القلق إلى أن التهـاب الكبـد الفيروسـي يتسـبب اآلن فـي 
ـــا  ١,٢مليـــون وفـــاة بســـبب األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه، و ١,٥(مقابـــل  مليـــون وفـــاة بســـبب كـــل مـــن المالري

و مليـاري مليون شـخص يتعايشـون حاليـًا مـع التهـاب الكبـد الفيروسـي، ونحـ ٥٠٠والسل)، وألن هناك نحو 
"، وٕاذ تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن معظـــم المصـــابين بالتهـــاب الكبـــد B"شـــخص أصـــيبوا بعـــدوى التهـــاب الكبـــد 

ـــد أو C"" أو Bالمـــزمن " ـــة لإلصـــابة بتليـــف الكب " ال يـــدركون إصـــابتهم بالعـــدوى ويتعرضـــون لمخـــاطر جدي
  ؛على مستوى العالم ينلمزمنين المرضين اهذكال ُيسهم في زيادة اإلصابة ب األمر الذيسرطان الكبد 

                                                      
 .١٣٤/٣٦ت  مالوثيقة     ١
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" E" و"Aالتهـــاب الكبـــد "فيروســـي أن الماليـــين مـــن حـــاالت العـــدوى الحـــادة بوٕاذ تشـــير أيضـــًا إلـــى 
الـدخل تحدث سنويًا وتتسبب في عشرات اآلالف من الوفيات التـي تقتصـر تقريبـًا علـى البلـدان المنخفضـة 

  ؛المتوسطة الدخلتلك و 
  

الوقايـة منـه بـالتطعيم فـإن ُنظـم  يمكن " الCالكبد " وٕاذ تضع في االعتبار أنه في حين أن التهاب
؛ المتوقع أن تتحسن أكثر فأكثر مع العالجات الجديـدة القادمـة العاليةالعالج الحالية تتيح معدالت الشفاء 

 يتعايشون شخص مليون ٢٤٠ هناك وناجع مأمون بلقاح منه الوقاية يمكن" B"أن التهاب الكبد  برغم وأنه
 الكبـد بتليـف اإلصـابة مـن تقـي أن المتاحـة الناجعـة للعالجـات ويمكـن" B" الكبـد التهاب فيروس عدوى مع

  ؛بالعدوى المصابين من الكثيرين بين الكبد وسرطان
  

وأن المسـاواة فـي إتاحـة  تنفـذ علـى النطـاق العـالمي مـن أن تـدابير الوقايـة ال وٕاذ ُتعرب عـن القلـق
وتوافر وسائل التشخيص وُنظم العالج الجيـدة والفعالـة والميسـورة التكلفـة والمأمونـة الخاصـة بالتهـاب الكبـد 

"B" "وC؛" كليهما ال توجد في معظم أنحاء العالم ، وخصوصًا في البلدان النامية  
  

تهاب الكبد الفيروسي، وتؤكد ف بدور تعزيز الصحة والوقاية من األمراض في مكافحة الوٕاذ تعتر 
على أهمية تعزيز استراتيجيات التلقيح بوصفها إجراءات كبيرة األثر وعالية المردودية بالنسبة إلى الصحة 

  العمومية؛
  

" عنـد الـوالدة Bوٕاذ تالحظ مع القلق أن معدالت التغطيـة فـي العـالم بجرعـات لقـاح التهـاب الكبـد "
  التزال منخفضة على نحو غير مقبول؛

  
 بينمـا كبـرى فاشـيات في يتسبب اليزال وأفريقيا آسيا في" E"و" A"وٕاذ تقر أيضًا بأن التهاب الكبد 

 لقاحـات اسـتحداث تـم وأنـه تقريبـًا، الزمـان مـن عقـدين منـذ" A" الكبـد التهـاب ضـد وناجع مأمون لقاح يوجد
 تــدابير انعــدام وأن المنظمــة، جانــب مــن عليهــا اإلشــهاد بعــد يــتم لــم ولكــن" E" الكبــد التهــاب ضــد مرشــحة
 ،"E" الكبـد التهـاب وفيـروس" A" الكبـد التهـاب انتقـال فيـروس مخاطر يعزز األساسية واإلصحاح التصحح

  تلك اللقاحات؛ هذا على سبيل الحصول لها يتاح ال السكانية المجموعات أضعف وأن
  

وٕاذ تضع في الحسبان أن اإلفراط في استعمال الحقن والممارسات غير المأمونـة فـي هـذا الصـدد 
 ٢٠١٠تتسبب في عبء كبير من الوفيات والعجز على نطاق العالم، حيـث تشـير التقـديرات إلـى أن عـام 

  ؛"C"حالة عدوى أخرى بالتهاب الكبد  ٥٠٠ ٠٠٠" وB"شهد مليوني حالة عدوى بالتهاب الكبد 
  
-٢٨ع  ص  جٕاذ تعترف بالحاجة إلى إتاحة الدم المأمون لمن ُينقل الدم إليهم، مثلما حدده القرار و 

فيــه جمعيــة الصــحة  ، بشــأن اســتعمال وٕامــدادات الــدم البشــري ومنتجــات الــدم البشــري، والــذي أوصــت٧٢
الـذي  ١٣-٥٨ع  ص  جالعالمية بتنمية خـدمات التبـرع بالـدم العموميـة الوطنيـة، وكمـا هـو الشـأن فـي القـرار 

وافقــت فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة علــى تكــريس يــوم عــالمي للمتبــرعين بالــدم، وٕاذ تضــع فــي االعتبــار أن 
  هي طريقة غير معوية؛ "C"" وB"إحدى الطرق الرئيسية النتقال فيروس التهاب الكبد 

  
أوجـه التـآزر بـين وٕاذ تعترف كذلك بالحاجـة إلـى تعزيـز الـُنظم الصـحية وتكامـل النهـوج التعاونيـة و 

برامج الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته وبين برامج مكافحة أمراض معدية، مثل فيروس العوز 
المناعي البشري وغيره من األمراض المعدية ذات الصلة المنقولة جنسيًا والمنقولة عن طريق الدم، وسائر 

  مكافحة السرطان واألمراض غير السارية؛ األمراض التي تنتقل من األم إلى الطفل، وكذلك برامج
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، يؤثران تـأثيرًا غيـر "C"، وخصوصًا فيروس التهاب الكبد "Bوٕاذ تالحظ أن فيروس التهاب الكبد "
متناســب علــى متعــاطي المخــدرات عــن طريــق الحقــن، وأنــه يوجــد مــن بــين مــن يتعاطونهــا بهــذه الطريقــة 

ماليــين شــخص مــن المتعايشــين مــع عــدوى فيــروس مليــون شــخص، عــدد ُيقــّدر بعشــرة  ١٦والبــالغ عــددهم 
    "؛Bمليون شخص من المتعايشين مع عدوى فيروس التهاب الكبد " ١,٢" وآخر قدره Cالتهاب الكبد "

  
(ح)) وأن ٥٩ الفرعيــة (الفقــرة ٦٥/٢٧٧وٕاذ تشــير إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  [

الدليل التقني المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومكتب "يرد ذكرها في  ١هناك تسع تدخالت أساسية
المتحـدة المعنـي بالمخــدرات والجريمـة وبرنـامج األمـم المتحــدة المشـترك المعنـي بمكافحـة األيــدز،  األمـم

والموجــه إلــى البلــدان لتحديــد األهــداف المتعلقــة باإلتاحــة الشــاملة لخــدمات الوقايــة مــن فيــروس العــوز 
هـي تـدخالت تمثـل ، "ات العالج منـه ورعايـة مرضـاه لمتعـاطي المخـدرات بـالحقنالمناعي البشري وخدم

" وفيـروس التهـاب Bعناصر ضرورية للوقاية والتشـخيص والعـالج فيمـا يخـص فيـروس التهـاب الكبـد "
على السواء، وأن إتاحة هذه العناصر مازالت محدودة أو منعدمـة فـي كثيـر مـن البلـدان التـي  "C"الكبد 

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

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

األمـر الـذي أصـبح سـببًا رئيسـيًا  "B" شخص آخر من المصابين بالعدوى المصاحبة لفيروس التهـاب الكبـد
  ؛لإلصابة بالعجز والوفيات فيما بين من يأخذون عالجًا باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية

وٕاذ تأخذ في االعتبار أن التهاب الكبد الفيروسي مشكلة رئيسية تستشري بـين صـفوف مجتمعـات 
  بعض البلدان؛في  السكان األصليين

العالميـــة التـــي وضـــعتها المنظمـــة فـــي إطـــار اتبـــاع نهـــج خـــاص بـــالنظم  وٕاذ ترّحـــب باالســـتراتيجية
  ٢الصحية، بشأن الوقاية من عدوى التهاب الكبد الفيروسي ومكافحتها؛

 بشــأن التهــاب الكبــد الفيــروسوٕاذ تــرى أن معظــم الــدول األعضــاء تفتقــر إلــى نظــم ترصــد كافيــة 
  لتمكينها من اتخاذ قرارات سياساتية مسندة بالبّينات؛

وٕاذ تأخــذ فــي االعتبــار أن إجــراء تقيــيم دوري لمــدى تنفيــذ اســتراتيجية المنظمــة أمــر بــالغ األهميــة 
تقريـــر لرصـــد التصـــدي اللتهـــاب الكبـــد الفيروســـي فـــي العـــالم وأن العمليـــة قـــد اســـُتِهّلت بـــالتزامن مـــع نشـــر 

اء بمنظمـة الصـحة السياسات العالمي عن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته في الـدول األعضـ
  ؛٢٠١٣في عام  العالمية

                                                      
تــوفير اإلبــر والمحــاقن؛ والعــالج ببــدائل المــواد األفيونيــة وســائر وســائل عــالج االعتمــاد علــى المخــدرات؛ وخــدمات  بــرامج   ١

الفحص لتحري فيروس العوز المناعي البشـري والتوعيـة بشـأنه؛ والعـالج باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة؛ والوقايـة مـن 
وبـرامج تـوفير العـوازل لمتعـاطي المخـدرات عـن طريـق الحقـن ولقرنـائهم فـي حاالت العـدوى المنقولـة جنسـيًا وعـالج مرضـاها؛ 

العمليــة الجنســية؛ وتزويــد هــؤالء وقرنــائهم بمعلومــات محــددة األهــداف وتثقــيفهم والتواصــل معهــم؛ وتــوفير خــدمات التلقــيح ضــد 
 الج مرضاه.التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالج مرضاه، وكذلك خدمات الوقاية من السل وتشخيصه وع

 .٢٠١٢ ،منظمة الصحة العالمية ،جنيف الوقاية من عدوى التهاب الكبد االفيروسي ومكافحتها: إطار العمل العالمي.   ٢
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وٕاذ تعتــــرف بالحاجــــة إلــــى الحــــد مــــن معــــدالت الوفيــــات الناجمــــة عــــن اإلصــــابة بســــرطان الكبــــد 
وٕاذ ترّحـب األوليـة  الكبـد سـرطان حـاالت مـن٪ ٧٨حاالت التهاب الكبـد الفيروسـي مسـؤولة عـن نسـبة  وأن

  الرصــد العــالمي الشــامل الُمعتمــد فــي القــرار فــي إطــار  "B" مؤشــر عــن التلقــيح ضــد التهــاب الكبــد بــإدراج
للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة  متابعـة اإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوىبشأن  ١٠-٦٦ج ص ع

   ؛غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها من األمراض

وٕاذ تســــّلم بضــــرورة مكافحــــة وٕازالــــة ظــــاهرة وصــــم المتعايشــــين مــــع التهــــاب الكبــــد الفيروســــي أو 
  المتضررين به والتمييز ضدهم، وتصميمًا منها على حماية وضمان تمتعهم بحقوق اإلنسان، 

  على ما يلي:١الدول األعضاء تحث  -١

التهـاب  تـوقيبشـأن  منسـقةأن تقوم بوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات   )١(
  الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالج مرضاه بناًء على السياق الوبائي المحلي؛

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

  " بناًء على السياق الوبائي المحلي؛Aها بالتهاب الكبد "من

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

دعمــًا التخــاذ  يبشــأن التهــاب الكبــد الفيروســأن تضــع موضــع التنفيــذ نظــام ترصــد كــاف   )٤(
  سندة بالبّينات؛القرارات بخصوص السياسات الم

مــن المتبــرعين طوعــًا ودون مقابــل وقليلــي المخــاطر،  الــدمتبرعــات نظــام جمــع  تعــّززأن   )٥(
وذلك من أجل إخضاع جميع كميات الـدم الُمتبـّرع بهـا لفحـوص مضـمونة الجـودة لتحـري حـاالت 

والزهـري وأن تتبـع  "C"والتهـاب الكبـد  "B"اإلصابة بفيروس العوز المنـاعي البشـري والتهـاب الكبـد 
  ممارسات جيدة في عمليات نقل الدم ضمانًا لسالمة المرضى؛

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

  والزهري؛ "C"والتهاب الكبد 

المـزمن بـين األطفـال بحسـب مـا تقترحـه اللجـان  "B"عدوى التهاب الكبـد  انتشارأن تقّلل   )٧(
انتقــال  اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة، وخصوصــًا عــن طريــق تــدعيم الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن

من األم إلى الطفـل مـن خـالل إعطـاء جرعـة مـن اللقـاح المضـاد لاللتهـاب عنـد  "B"التهاب الكبد 
  الوالدة؛

، والسيما النهـوض بالسـالمة الغذائيـة "E" و"A"أن تعزز التدابير للوقاية من التهاب الكبد   )٨(
  ومأمونية مياه الشرب وتدابير التصحح؛

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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باتخـــاذ كـــل التـــدابير الالزمـــة تعـــزز مكافحـــة العـــدوى فـــي ســـياقات الرعايـــة الصـــحية أن   )٩(
للوقايــة مــن إعــادة اســتخدام المعــدات الوحيــدة االســتعمال، وتنظيــف المعــدات المتعــددة االســتعمال 

  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؛

أن تــدرج حكمــًا خاصــًا فــي السياســات المتعلقــة بالمســاواة فــي فــرص الوقايــة والتشــخيص   )١١(
والعــالج بــين صــفوف الســكان المتضــررين بالتهــاب الكبــد الفيروســي، والســيما الســكان األصــليون 

  فة، حسب االقتضاء؛والمهاجرون وفئات السكان الضعي

أن تنظــر، حســب االقتضــاء، فــي وضــع آليــات تشــريعية وطنيــة ألغــراض اســتخدام أوجــه   )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(
  إتاحة تكنولوجيات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجه؛ 

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

  ] أو[ 

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ٦٥/٢٧٧أن تنفــذ، تمشــيًا مــع القــرار  [  )١٤(
] تأخـذ فـي الحسـبان التـدخالت األساسـية  برامج للحد من األضرار (ح))، [٥٩ الفرعية (الفقرة

المتحـــدة المعنـــي  األمـــمالـــدليل التقنـــي المشـــترك بـــين المنظمـــة ومكتـــب التســـعة الـــواردة فـــي "
األيــدز والموجــه إلــى  بمكافحــةبالمخــدرات والجريمــة وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي 

البلدان لتحديد األهداف المتعلقة باإلتاحة الشاملة لخدمات الوقاية من فيروس العوز المناعي 
د وضـع سياسـات البشري وخدمات العالج منه ورعاية مرضاه لمتعـاطي المخـدرات بـالحقن" عنـ

ومسـؤولية للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته وعالجه، مع مراعاة السـياق المحلـي 
  ] الوالية القضائية؛

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

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

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

 المشـترك المتحـدة األمـم وبرنـامج والجريمـة بالمخـدرات المعنـي المتحدة األمم ومكتب المنظمة بين المشترك التقني الدليل   ٢
 العـوز فيـروس مـن الوقايـة لخـدمات الشـاملة باإلتاحـة المتعلقـة األهـداف لتحديـد البلـدان إلـى والموجـه األيـدز، بمكافحة المعني
 .٢٠٠٩ . جنيف، منظمة الصحة العالمية،بالحقن المخدرات لمتعاطي مرضاه ورعاية منه العالج وخدمات البشري المناعي
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إلـى االسـتخدام الحصـري، حسـب االقتضـاء،  ٢٠١٧أن تسعى إلى االنتقال بحلول عـام   )١٥(
ادلها مـن أدوات الحقـن من جانب المنظمة أو ما يع المتحقق من صالحيتها مسبقاً ألدوات الحقن 

المأمونــة بمــا فيهــا محــاقن تكفــل منــع إعــادة االســتعمال وأدوات للحقــن العالجــي تكفــل الوقايــة مــن 
  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 
بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي والمتضـــررين منـــه، أو تعطـــيلهم عـــن التمتـــع التـــام بـــأعلى مســـتوى مـــن 

  الصحة يمكن بلوغه؛

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

  وتشخيصه وعالجه ؛ للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي أهداف موقوتة
  
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(

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

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

  
العمل مع السلطات الوطنية بناًء على طلبها من أجل تعزيز اإلتاحة الشـاملة والمنصـفة   )٥(

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

فــي الخطــط الوطنيــة، أخــذًا فــي االعتبــار الســياق السياســي لمتعــاطي المخــدرات بــالحقن الــدوائي 
  تنفيذ هذه التدابير؛ ب، علىالوطني واإلجراءات الوطنية ومساعدة البلدان، بناًء على الطل

  
المنقــولين  "C"والتهــاب الكبــد  "B"التهــاب الكبــد تقــديم التوجيــه التقنــي بشــأن الوقايــة مــن   )٦(

بــال مقابــل مــادي قليلــي التعــرض لخطــر عبــر نقــل الــدم بــالتبرع المــأمون بالــدم مــن قبــل متبــرعين 
  وٕاحالتهم وعالجهم وفحص الدم الفعال؛العدوى وٕاسداء المشورة إلى المتبرعين المصابين بالعدوى 

  
واالسـتراتيجيات الالزمــة  "C"والتهـاب الكبــد  "B"بحـث جـدوى القضــاء علـى التهــاب الكبـد   )٧(

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

مـــع الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات المعنيـــة مـــع إيـــالء العنايـــة الواجبـــة لحـــاالت تضـــارب بالتعـــاون 
  المصالح المحتملة والمتصورة؛
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دعــم الــدول األعضــاء بتقــديم المســاعدة التقنيــة فــي االســتفادة مــن أوجــه المرونــة لالتفــاق   )٩(
ـــة المتصـــلة بالتجـــارة ـــة الفكري ـــد ا المتعلـــق بجوانـــب حقـــوق الملكي ـــًا (اتفـــاق تـــريبس) عن ـــزوم، طبق لل

   لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛
  
اإلتاحـــة قيـــادة النقـــاش مـــع أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين والعمـــل معهـــم بهـــدف تســـهيل   )١٠(

 والفعالـــــة والمأمونـــــة الجيـــــدة تشخيصـــــهما ووســـــائل" C"و" B"لعالجـــــات التهـــــاب الكبـــــد المنصـــــفة 
  والميسورة؛ 

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

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

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

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

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

كل صناديق األمم المتحدة وبرامجهـا ووكاالتهـا المتخصصـة وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين تدعو   -٣
  إلى ما يلي:

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

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

  الفيروسي وتشخيصه وعالجه.
  

  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥، عشرة الثالثةالجلسة 
  ١٣/ المحاضر الموجزة/١٣٤م ت

  
  

=     =     =  


