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غــرب أفريقيــا حيــث تزيــد نســبة الســكان المصــابين بالعــدوى فــي بعــض بلــدانها منطقــة هــي  Bنتشــار التهــاب الكبــد ال
أن معــدل  غيــر ،Cظ نمــط مماثــل بالنســبة إلــى التهــاب الكبــد ويالَحــ. ومنطقتــا شــرق آســيا وآســيا الوســطى ٪٨علــى 
خـــص فـــي مصـــر وباكســـتان حيـــث تبقـــى وعلـــى األبلـــدان بعـــض اليســـجل ارتفاعـــًا شـــديدًا فـــي االلتهـــاب  ذاهـــ انتشـــار

فـــي ســـياقات الرعايـــة الصـــحية نتيجـــة الفيـــروس مرتفعـــة ممـــا يعـــزى أساســـًا إلـــى ســـريان بـــالمرض معـــدالت اإلصـــابة 
  .منع إعادة استخدام المحاقن واإلبر المستعملةتدابير مكافحة العدوى مثل تدابير تطبيق  لضعف

  
تســبب حالــة عــدوى  Cوالتهــاب الكبــد  Bالكبــد  فيروســات التهــابألن ويســجل االرتفــاع فــي عــدد الوفيــات   -٤

حــاالت العــدوى المزمنــة بفيروســات التهــاب  وتســببقــد تــؤول إلــى تليــف الكبــد وســرطان الكبــد. مزمنــة مــدى الحيــاة 
. حسـب التقـديرات تليـف الكبـدمن حاالت  ٪٥٧من جميع حاالت سرطان الكبد و ٪٧٨ Cالتهاب الكبد أو  B الكبد
فـي معـدل  علـىالوفيات شديد االرتفاع لدى األشـخاص المصـابين بهـذه العـدوى. ونظـرًا إلـى تسـجيل ارتفـاع أ فمعدل

فــي منطقتــي آســيا وأفريقيــا، فــإن البلــدان األقــل قــدرة علــى التصــدي لهــذين  Cوالتهــاب الكبــد  Bانتشــار التهــاب الكبــد 
وعلـى المرضين في هاتين القارتين تشهد أيضًا أكبـر عـدد مـن حـاالت الوفـاة الناجمـة عـن التهـاب الكبـد الفيروسـي. 

عًا لــدى الســرطان الخــامس األكثــر شــيوعًا فــي العــالم، فهــو الســرطان األكثــر شــيو الــرغم مــن أن ســرطان الكبــد هــو 
  الرجال والسرطان الثالث األكثر شيوعًا لدى النساء في أفريقيا.

  
  المطروحة التحديات

  
بالكشــف عـن وجــود الفيــروس فــي  Cوالتهــاب الكبــد  Bص الحالــة المزمنــة اللتهــاب الكبـد تشـخّ  التشــخيص:  -٥

عدم ظهور أعراض التهاب الكبد  فيالكبيرة التي تحول دون تشخيص المرض  وتتمثل إحدى العقباتعينات الدم. 
عدم علمهم بإصـابتهم بالعـدوى. مما يفسر عقود في الغالب  على مدىالمصابين به األشخاص المزمن لدى معظم 

غالبــًا إلــى مرافــق النظــام الصــحي إال عنــدما تظهــر علــيهم األعــراض المرتبطــة بتليــف  يحضــر أولئــك األشــخاص وال
لكـي الواجـب علـى النحـو تقر العاملون في مجال الرعايـة الصـحية إلـى التـدريب وغالبًا ما يف. الكبد أو سرطان الكبد

يحيلــوهم إلـى الرعايــة إذا أو  يتحـر الر ااختبـ إلجــراءاألشـخاص الــذين يحضـرون إلـى مرافــق النظـام الصـحي  يرشـدوا
  .تبين أنهم مصابون بالعدوى

  
ففــي . التهــاب الكبــد الفيروسـي المــزمن تتســم بالتعقيــد لــديهمص شـخّ يألشــخاص الــذين ل الرعايــة الطبيــة وٕان  -٦

ومن المهم . األهلية للعالج واالستجابة لهلتقييم مدى متطورة مخبرية جزيئية  اختباراتإجراء المقام األول، البد من 
تليـف  دىمـلتقـدير  بالموجات فـوق الصـوتيةالكبد تصوير أو أخذ خزعة من الكبد أخرى مثل  اختباراتأيضًا إجراء 

إلـى  ختبـاراالأخـذ خزعـة مـن الكبـد وتحتـاج نتـائج  اختبـارويصـعب إجـراء . بهدف اتخاذ قـرارات بشـأن العـالجالكبد 
ــــــراء متخصصــــــين لتفســــــيرها ــــــغ تكــــــاليف أجهــــــزة  ،خب ــــــة لويمكــــــن أن تبل لتخطــــــيط بالموجــــــات فــــــوق الصــــــوتية كافي

التـي قـد  االختبـاراتتتاح فرص محـدودة جـدًا فـي عـدة بلـدان إلجـراء هـذه ونتيجة لذلك، . دوالر أمريكي ١٠٠ ٠٠٠
وتسـمح  التفـاؤلتقنيـات جديـدة تـدعو إلـى  اسـتحداثيجري و  إن توفرت. مرافق الرعاية المتخصصةال تتوفر إال في 

 فرصــًا أكبــر االختبــاراتالفيــروس. وٕاذ يتــيح اســتخدام هــذه نســبة لقيــاس مراكــز تقــديم الرعايــة  فــي االختبــاراتبــإجراء 
وتتحقـــق مســـبقًا مـــن صـــالحيتها حســـب مهـــا وتقيّ هـــا للحصـــول علـــى العـــالج، فمـــن المهـــم أن تـــنهض األمانـــة بتطوير 

  مقتضى الحال.
  
خصـائيين األعلـى أيـادي  اً حالي Cوالتهاب الكبد  Bبالتهاب الكبد يعالج المرضى المصابون  بناء القدرات:  -٧
تـوفر خــدمات ًا كبيــرًا فـي نقصـوخبـراء األمـراض المعديــة) إال أن هنـاك أطبـاء الكبــد وأطبـاء الجهـاز الهضــمي مثـل (

وٕاذا كــان مــن المعتــزم تــوفير العــالج علــى نطــاق هــؤالء األخصــائيين فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط. 
ومــن  ،تنميــة دور ســياقات الرعايــة الصــحية األوليــة والعــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية األوليــةأوســع، فالبــد مــن 
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 Bالكبـد  المزمنة اللتهابفي مجاالت تشخيص المرضى المصابين بالحالة تدريب هؤالء العاملين  تعزيزالضروري 
وال تتوفر المواد التدريبية التي تستهدف العاملين فـي مجـال الرعايـة وتدبيرهم العالجي ومعالجتهم.  Cوالتهاب الكبد 

  .إعدادها بسرعةالصحية األولية وينبغي بالتالي 
  
فالــدواء الموصــى بــه األدويــة المالئمــة. ة تاحــإوهنــاك عقبــة أخــرى تحــول دون تــوفير عــالج نــاجع أال وهــي   -٨

دواء بـاهظ الكلفـة يصـعب هـو  ،بالريبـافيريناإلنترفيـرون الممتـد المفعـول والمقـرون أي  Cحاليًا لعالج التهـاب الكبـد 
. ٪٨٠و ٪٤٥ويحقـق نسـبة شـفاء تتـراوح بـين ويقتـرن بآثـار جانبيـة وخيمـة حقنة أسـبوعيًا)  ٤٨و ٢٤ما بين تناوله (

لـــدعوة إلـــى إتاحـــة هـــذين ل مكثفـــةالعالجيـــة الحاليـــة وتعقيـــدها وســـميتها، لـــم تبـــذل جهـــود ونظـــرًا إلـــى تكلفـــة المقـــررات 
عالج التهـاب ويقل عدد الحكومات الوطنية التي لديها خطط لتوسيع نطاق  ،في البلدان المنخفضة الدخلالدواءين 

  .الكبد
  
مــن حــاالت العــدوى بالتهــاب  ٪٩٠بــأن نســبة وهــذا الوضــع علــى وشــك أن يتغيــر إذ يتنبــأ خبــراء العــالج   -٩

يؤخـذ ستصبح قابلة للعالج في الفترة من العامين إلى الخمسة أعوام المقبلة باستخدام مقرر عالجـي فمـوي  C الكبد
بعـالج ماليـين تبشـر هـذه األدويـة الجديـدة عليـه، و . مـن أدويـة مأمونـةويتكـون أسـبوعًا  ١٢مرة واحدة في اليوم لمدة 

ويتحـدث بعـض خبـراء . الوفـاة بسـبب السـرطان والتليـفالمصابين بحالة عدوى مزمنة وتقـي بالتـالي مـن األشخاص 
ومـــــع ذلــــــك، ينطــــــوي العـــــالج بهــــــذه األدويــــــة علــــــى . Cالصـــــحة العموميــــــة حتــــــى عـــــن استئصــــــال التهــــــاب الكبــــــد 

ق بعــد إال أنــه يتوقــع أن وال تتــوفر معلومــات دقيقــة عـن األســعار ألن هــذه األدويــة لـم تســوّ . يســتهان بهــا ال تكــاليف
 ١٠٠ ٠٠٠و ٥٠ ٠٠٠أسبوعًا لشخص واحد في البلدان المرتفعة الـدخل بـين  ١٢تتراوح تكلفة مقرر عالجي لمدة 

  دوالر أمريكي.
  

أكثـر نجاعـة أيضـًا بفضـل مقـررات عالجيـة  Bكبـد ويتحسن عالج حالة العدوى المزمنة بفيروس التهـاب ال  -١٠
 الفعـال لمكافحـة فيـروس األيـدزتينوفـوفير ومن جملة هـذه األدويـة دواء قابلية لتوليد المقاومة. وأيسر استعماًال وأقل 

دوالرات أمريكية في الشـهر. وعلـى الـرغم مـن هـذه  ٤أيضًا والمتاح في شكله الجنيس في بعض البلدان بتكلفة تبلغ 
المتلقــين لهــذا  Bلــم يســجل ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد األشــخاص المصــابين بالتهــاب الكبــد التكلفــة المنخفضــة نســبيًا، 

شــح األخصــائيين والخبــرات والقــدرات فــي الــدواء إلــى االنتفــاع بالــدواء. وتعــزى أســباب هــذا المســتوى المــنخفض فــي 
عالجــًا يســتغرق عــادة  Bعــالج التهــاب الكبــد كــون  ٕالــىو وفقــًا لمــا ورد وصــفه أعــاله مجــال الرعايــة الصــحية األوليــة 

  الكلفة بالنسبة إلى العديد من الناس في البلدان المنخفضة الدخل. باهظةمدى الحياة مما يجعل األدوية الحالية 
  

األســــعار وتعتمـــد . إن قـــوى الســــوق المحركـــة ألســــعار األدويـــة هــــي قـــوى معقــــدة: تحديـــد معــــالم الســــوق  -١١
عوامـل ضـغط اقتـران ت الدخل المنخفض والمتوسط على البلدان ذا الموجهة إلىوخصوصًا أسعار األدوية الجديدة 

ووجــود نظــام متــين لتنظــيم وٕانفاذهــا وقــوة قــوانين البــراءات  شــركات المستحضــرات الصــيدالنيةالمجتمــع المــدني علــى 
سـعر اقتـران هـذه العوامـل  خفّـضوقـد . وضـمان سـوق كبيـرة وجـديرة بالثقـةاألدوية من أجل اعتماد األدوية الجنيسـة 

ضـعف فـي السـنوات الخمـس  ١٠٠بـأكثر مـن األيـدز لعـالج العـدوى بفيـروس المضادة للفيروسـات القهقريـة األدوية 
  .عشرة الماضية

  
فمنظمـات المجتمـع . العديـد مـن هـذه القـوى المحـددة لمعـالم السـوق بضـعفه فـي ميـدان التهـاب الكبـد ويتسم  -١٢

وال تــدرج أي جهــة مــن الجهــات . تخفــيض أســعار األدويــة لعــالج التهــاب الكبــدالــدعوة إلــى تكثيــف المــدني تكــاد تبــدأ 
وينجم عـن ذلـك ضـعف طلـب السـوق  ؛المانحة الرئيسية في مجال الصحة العالمية عالج التهاب الكبد في برامجها

األساسـية المتصـلة يتصـدى لعقبـات السـوق التـي تعرقـل السـلع المرفـق الـدولي لشـراء األدويـة  بـدأقـد و . دويـةعلى األ
المصابين بالتهاب الكبد المصاحب للعدوى بفيروس غير أن محور التركيز يقتصر على األشخاص  ،بالتهاب الكبد

  .وال يشمل شراء األدوية لعالج التهاب الكبد األيدز
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أدويتهــا الجديــدة لعــالج د بعــض شــركات المستحضــرات الصــيدالنية ببــذل الجهــود لتخفــيض أســعار تتعهــو   -١٣
التـرخيص الطـوعي لـدوائر صـناعة وستشـمل اإلجـراءات . التهاب الكبد في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسـط

لألدويـــة ذات العالمـــات التجاريـــة حســـب مســـتوى دخـــل البلـــد المعنـــي المقتـــرن بالتســـعير المتـــدرج  األدويـــة الجنيســـة
يمكــــن إجــــراء مناقشــــات مــــع شــــركات وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، ال يوجــــد فــــي الوقــــت الحــــالي أي محفــــل . المســــجلة

جنيسـة لألدويـة  وهنـاك تركيبـات. هـذا الـنهجسـياق المستحضرات الصيدالنية في إطاره ضمانًا لالتسـاق والعـدل فـي 
  .غير أن البلدان ليست مهيأة الستعراض هذه األدوية واعتمادها ،الحالية لعالج التهاب الكبد

  
  ستجابةاالأنشطة 

  
ففــي المقــام األول، تســتطيع الــدول األعضــاء االضــطالع بعــدة أنشــطة للمضــي قــدمًا بالمســائل المطروحــة.   -١٤

المحســنة  ذه الحــاالتتــزود عمليــات ترصــد حــاالت العــدوى بفيــروس التهــاب الكبــد والمســوحات المصــلية الخاصــة بهــ
الفئـات ٕاصـابة وأوجـه االخـتالف بـين المنـاطق الجغرافيـة و مـدى المشـكلة عـن صانعي القرارات بمعلومـات أكثـر دقـة 

تقــديرات وبائيــة دقيقــة متعلقــة بعــبء التهــاب الكبــد نظــرًا إلــى افتقــار معظــم البلــدان إلــى  المعرضــة لخطــر اإلصــابة
تقنيــة لمســاعدة الــدول األعضــاء علــى تــدعيم برامجهــا لترصــد التهــاب  إرشــادات. وتضــع األمانــة الفيروســي المــزمن

خاصـــة بـــالفحص والتحـــري تحـــدد اللـــوازم أن تضـــع توصـــيات ينبغـــي للـــدول األعضـــاء وفـــي المقـــام الثـــاني، الكبـــد. 
ث وتحــدّ اختبــارات تحــري التهــاب الكبــد الفيروســي. بهــدف تعزيــز اختبــارات التحــري ة إلجــراء المالئمــوالخوارزميــات 

مــن صــالحيتها  المتحقــق Cوالتهــاب الكبــد  Bالكبــد باالختبــارات المصــلية لتحــري التهــاب الخاصــة قائمتهــا األمانــة 
علــى  Cوالتهــاب الكبــد  B. ويســاعد وضــع البــرامج الوطنيــة لعــالج التهــاب الكبــد ٢٠١٤مســبقًا إلصــدارها فــي عــام 

ستصدر أيضًا عام  Cوالتهاب الكبد  Bمبادئ توجيهية لعالج التهاب الكبد وتعد األمانة هج موحدة للعالج. تحديد نُ 
الــذي يعتبــر الدعامــة األساســية التــي يقــوم عليهــا عــالج التهــاب اإلنترفيــرون الممتــد المفعــول وٕاذ أدرج دواء . ٢٠١٤
، فــيمكن للــدول فــي اآلونــة األخيــرة فــي الطبعــة الثامنــة عشــرة لقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية Cالكبــد 

مــع دوائــر  ،إن أمكــن األمــر ،التفــاوضواء فــي كتيبــات الوصــفات الوطنيــة و إدراج الــد مــن أجــلتعمــل األعضــاء أن 
ء يخــص مصــر حيــث تفاوضــت وهنــاك مثــال علــى تخفــيض ســعر الــدوا. ســعرهتخفــيض  علــىصــناعة هــذا الــدواء 

نظرًا إلى كبر حجم برنامجها وبفضل بعشرة أضعاف  اإلنترفيرون الممتد المفعولتخفيض سعر دواء على الحكومة 
  تنسيق الجهود.

  
المصـاحبة للعـدوى يـدز والبد مـن إيـالء العنايـة بالدرجـة األولـى لألشـخاص المصـابين بالعـدوى بفيـروس األ  -١٥

مليــون شــخص مصــاب بالعــدوى بفيــروس  ٣٤فمــن أصــل . Cأو بفيــروس التهــاب الكبــد  Bبفيــروس التهــاب الكبــد 
األيدز هناك ما بين مليوني وأربعـة ماليـين شـخص ومـا بـين أربعـة وخمسـة ماليـين شـخص مصـاب أيضـًا بالعـدوى 

تطــور  ع حـاالت العــدوى المصـاحبة وتيـرةوتسـرّ علــى التـوالي.  Cأو بفيــروس التهـاب الكبـد  Bبفيـروس التهـاب الكبـد 
ونظـــرًا إلـــى االســـتثمارات الكبيـــرة الموظفـــة فـــي إطـــار بـــرامج عـــالج العـــدوى أمـــراض الكبـــد لـــدى هـــؤالء األشـــخاص. 

من خالل اسـتثمارات الصـندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز والسـل والمالريـا وسـائر الوكـاالت، طـورت بفيروس األيدز 
لـــدى المرضـــى المصـــابين بالعـــدوى بفيـــروس المزمنـــة  للحـــاالتعـــدة بلـــدان بنيـــة تحتيـــة طبيـــة متينـــة لتـــوفير الرعايـــة 

ومــن الضــروري الســعي إلــى إتاحــة فــرص توســيع نطــاق تلــك البــرامج لتشــمل األشــخاص المصــابين بالتهــاب األيــدز. 
والخاضـعين للرعايـة لمصابين بالعدوى بفيروس األيـدز ألشخاص الإجراء فحص منهجي من خالل  فيروسيالكبد ال

نشـــرت المنظمـــة فـــي قـــد بـــادئ ذي بـــدء. و  الكبـــد لـــدى المصـــابين بحالـــة عـــدوى مصـــاحبةعـــالج التهـــاب واســـتهالل 
مبادئ توجيهية موحدة بشأن استخدام األدوية المضـادة للفيروسـات القهقريـة ألغـراض عـالج  ٢٠١٣يونيو  حزيران/
يــة يشــمل عتمــاد نهــج فــي مجــال الصــحة العمومالومجموعــة مــن التوصــيات  افيــروس األيــدز والوقايــة منهــالعــدوى ب

 Bفيروس التهاب الكبـد لاألشخاص المصابين بعدوى مصاحبة  لصالحالتوجيه بشأن عالج العدوى بفيروس األيدز 
  .Cأو فيروس التهاب الكبد 
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أن تشـــمل الجهـــود الوطنيـــة وأخيـــرًا، مـــن األهميـــة بمكـــان إذ يركـــز كـــل التركيـــز علـــى عـــالج التهـــاب الكبـــد   -١٦
وتبين تجربة مصر األخيرة هذه النقطة. نهجًا متوازنًا يجمع بين التدخالت العالجية والوقائية.  هذا المرضلمكافحة 

لالرتفــاع الشــديد ســعيًا إلــى التصــدي  ٢٠٠٨عــام  Cفقــد اســتهلت الحكومــة المصــرية برنامجــًا لعــالج التهــاب الكبــد 
ويـدرج مـريض  ٢٠٠ ٠٠٠ج أكثـر مـن وعالج هـذا البرنـامفي البلد.  Cالمسجل في معدالت اإلصابة بالتهاب الكبد 

وهــذا إنجــاز ملحــوظ إال أن هــذا التوســع فــي تــوفير العــالج لــم مــريض جديــد ســنويًا منــذ اســتهالله.  ٥٠ ٠٠٠حــوالي 
شــخص يصــابون  ١٥٠ ٠٠٠هنــاك  يقــدر أن يظــللــذلك، ونتيجــة بجهــود مماثلــة فــي مجــال الوقايــة. لألســف  قتــرني

  ثالثة أشخاص جدد بالعدوى لكل شخص معالج. إصابةيعني مما  Cسنويًا بالعدوى بفيروس التهاب الكبد 
  

فوفقـًا لتحليـل أجرتـه المنظمـة، يسـمح االسـتثمار علـى التطعـيم.  Bوتعتمد الوقاية الفعالـة مـن التهـاب الكبـد   -١٧
ى علــ Bمرتبطــة بالتهــاب الكبــد مقــدرة ماليــين حالــة وفــاة  ٤,٨بالوقايــة مــن  Bفــي مجــال التطعــيم ضــد التهــاب الكبــد 

 ١لعـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع.التحـالف امدى فترة عشر سـنوات فـي البلـدان الثالثـة والسـبعين التـي يـدعمها 
خطــة العمــل العالميــة هــي فــي عــداد المؤشــرات األساســية الــواردة فــي  Bالتغطيــة التطعيميــة ضــد التهــاب الكبــد ٕان و 

يــدرج اللقــاح فــي الوقــت الحــالي و  ٢٠٢٠-٢٠١٣الفتــرة للمنظمــة لمكافحــة األمــراض غيــر الســارية والوقايــة منهــا فــي 
  بلدًا. ١٨٠في التطعيم الروتيني للرضع برامج  في
  

لتـدابير غيـر المأمونـة أو  ننتيجـة لممارسـات الحقـ Cوتظهر معظم حاالت العـدوى الجديـدة بالتهـاب الكبـد   -١٨
استخدام محـاقن وحيـدة ومن المهم النهوض بممارسات مكافحة العدوى المالئمة بما فيها الضعيفة.  مكافحة العدوى

سـتنهض بتخفـيض حـاالت الحقـن الحقـن مأمونية ممارسـات من أجل وتعمل األمانة على حملة عالمية االستعمال. 
يظـل ضـمان نقـل ا كمـغير الضرورية واستخدام أدوات مأمونة للحقن وتدريب العاملين في مجال الرعايـة الصـحية. 

 عينــات الــدم فحــص جميــعأن تواصــل ضــمان وينبغــي للــدول األعضــاء الــدم المــأمون أمــرًا يكتســي أهميــة حيويــة. 
على نحو  Cوالتهاب الكبد  Bالمحمولة بالدم بما فيها فيروسات التهاب الكبد المعنية لتحري الممرضات  بهتبرع مال

  يكفل الجودة.
  

بالعدوى الشديدة التعرض لخطر اإلصابة الضروري أيضًا أن تستهدف برامج الوقاية الفئات السكانية  ومن  -١٩
غيـر ذلـك والوشـم غيـر المـأمون و تعـاطي المخـدرات بـالحقن عـن طريـق  Cوالتهاب الكبـد  Bبفيروسات التهاب الكبد 

متعـاطي المخـدرات بـالحقن والسـجناء  الفئات الرئيسيةوتضم . دون وقايةممارسة الجنس و ممارسات ثقب الجلد من 
البـرامج الشـاملة  وتشـملوالمشتغلين بالجنس والرجال الذين يمارسـون الجـنس مـع الرجـال ومغـايري الهويـة الجنسـية. 

والتهــاب  Bالتطعــيم ضــد التهــاب الكبــد بــرامج الشــرائح الســكانية الرئيســية المســتهدفة  لفائــدةللوقايــة مــن التهــاب الكبــد 
فـي مرافـق الوشـم وتـوفير العـوازل الذكريـة معقمة وتـدابير مكافحـة العـدوى المحاقن البر و اإلوبرامج استخدام  Cالكبد 

ونشــرت المنظمــة عــام . واإليصــال عبــر األنــدادبــرامج التوعيــة  مــن خــاللواألنثويــة والتواصــل للحــد مــن المخــاطر 
وستنشــــر لـــدى متعــــاطي المخـــدرات بــــالحقن.  Cو B التهـــاب الكبــــد الفيروســــيإرشـــادات بشــــأن الوقايـــة مــــن  ٢٠١٢

بمـا فـي ذلـك الوقايـة وعالجـه بشـأن الخـدمات الشـاملة للوقايـة مـن العـدوى بفيـروس األيـدز  أخـرىالمنظمة إرشـادات 
  .٢٠١٤من التهاب الكبد الفيروسي لفائدة الفئات المستهدفة في عام 

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.المجلس التنفيذي   -٢٠

=     =     = 
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