
  
  
  
  
  
  
  

  ١٥-٦٢ع ص ج    الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢

  WHA62.15     من جدول األعمال٩-١٢البند 
  
  
  

  مكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددةوتوقي 
  والسل الشديد المقاومة لألدوية

  
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون، 
  

مقدمين عن توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والـسل الـشديد            بعد النظر في التقريرين ال    
  ١المقاومة لألدوية؛

  
، ٢٠٠٥ نحو تحقيق الهدفين الدوليين المحـددين لعـام   ١٩٩١وإذ تحيط علماً بالتقدم المحرز منذ عام        

   بـالقرار   ، ومـؤخراً، وعمـالً    ١٣-٥١ج ص ع  وتسريع الجهود عقب إنشاء شراكة دحر السل استجابة للقرار          
 الذي يشجع الدول على ضمان توافر الموارد الالزمة لتحقيق المرمى المتفق عليه دولياً فيمـا                ١٤-٥٨ج ص ع  

  ؛ ٢٠١٥يخص السل، والوارد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، بحلول عام 
  

فحته، يمثـل   وإذ تدرك أن التطور المحرز في استراتيجية دحر السل كأسلوب شامل لتوقي السل ومكا             
توسعاً كبيراً في حجم أنشطة مكافحة السل ونطاقها، باعتبارها جزءاً من عملية تعزيز النُظم الصحية في سياق                 

  الرعاية الصحية األولية ومعالجة المحددات االجتماعية للصحة؛ 
  

د  التي وضعتها شراكة دحر السل تحـد       ٢٠١٥-٢٠٠٦وإذ تحيط علماً بأن الخطة العالمية لدحر السل         
األنشطة الموجهة نحو تنفيذ استراتيجيه دحر السل وبلوغ األهداف الدولية المحددة لمكافحة الـسل مـن قبـل                  

 تمشياً مع الغاية المندرجة ضمن المرمى اإلنمائي المتفق عليه دولياً فيما يخـص الـسل،                -شراكة دحر السل    
 وبـدء   ٢٠١٥ األمراض الرئيسية بحلول عام      وقف انتشار "والوارد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية وهو         

 أي خفض معدالت انتشار السل والوفيـات المرتبطـة بالـسل بحلـول              -" انحسارها اعتباراً من ذلك التاريخ    
  ؛ ١٩٩٠ إلى النصف مقارنة بعام ٢٠١٥ عام

  
وإذ تالحظ إحراز تقدم كبير في رعاية مرضى السل ومكافحة السل خالل العقد الماضـي وتـسجيل                 

   في حدوث الحاالت الجديدة؛ ٢٠٠٣اض سنوي ضئيل منذ عام انخف
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وإذ تدرك أن هناك نسبة كبيرة ال يتم اإلخطار بها من حاالت السل على نطاق العـالم تقـدر بنحـو                     
  ٪، وال تتلقى أي عالج على اإلطالق أو ال تتلقى العالج المالئم؛٣٧

  
  في المجموعات السكانية األصلية؛وإذ تقر بأن معدالت اإلصابة بالسل مرتفعة على نحو مفرط 

  
وإذ تدرك أنه من بين العوامل التي تيسر ظهور وانتشار السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الـشديد   
المقاومة لألدوية عدم اكتشاف حاالت اإلصابة وعدم معالجتها بشكل مالئم بـالعالج القـائم علـى المعالجـة                  

  باشر؛ القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف الم
  

وإذ يساورها القلق من أن مقاومة األدوية المتعددة بلغت أعلى مستوياتها حسب التقرير العالمي الرابع               
 وأدت إلى حدوث ما يقدر بنصف مليـون حالـة           ١لمنظمة الصحة العالمية عن مقاومة األدوية المضادة للسل،       

 حالة من السل الشديد المقاومة لألدوية، وهو        ٥٠ ٠٠٠إصابة بالسل المقاوم لألدوية المتعددة في العالم، ومنها         
  ما يمثل تهديداً ألمن الصحة العمومية العالمي؛ 

  
وإذ تقر بأن هناك حاجة عاجلة إلى االستثمار في البحوث من أجل استحداث وسائل تشخيص وأدويـة   

بما في ذلك السل المقاوم     ولقاحات جديدة وفي البحوث التطبيقية الرامية إلى الوقاية من السل وتدبيره العالجي،             
لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية؛ مع ضمان توافر هذه المنتجات الجديدة من خالل الفصل بين                

  تكاليف البحث والتطوير وبين األسعار فيما يتعلق بالمنتجات الصحية؛
  

لسل المقاوم لألدوية المتعددة    ٪ من العدد اإلجمالي التقديري لحاالت ا      ٣وإذ تالحظ أن نسبة ال تقل عن        
والسل الشديد المقاومة لألدوية هي التي حصلت على العالج طبقاً للمعايير التي أوصت بها منظمـة الـصحة                  

  العالمية؛
  

وإذ يساورها القلق من أن انتقال المرض يحدث أساساً في المجتمعات المحلية التي تنعدم فيها األنشطة                
  دوى؛ المالئمة في مجال مكافحة الع

  
وإذ تعرب عن قلقها من أن قلة طلب البلدان على األدوية المضادة للسل المـضمونة الجـودة دوليـاً                   
أسفرت عن قلة توريد هذه األدوية من آلية لجنة الضوء األخضر، مما شكل اختناقاً كبيراً فـي سـبيل عـالج       

 وأن تواليف األدوية المضمونة الجـودة       حاالت السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية،        
  والمثبتة الجرعة التي أعدت للحيلولة دون ظهور هذه المقاومة لم تستعمل على نطاق واسع؛

  
 سوف تؤدي إلى أعداد     ٢٠١٥-٢٠٠٦وإذ تعي أن حاالت التأخير في تنفيذ الخطة العالمية لدحر السل            

ل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية،        متزايدة من حاالت السل والوفاة، بما فيها حاالت الس        
وإلى زيادة العدوى بفيروس عوز المناعة البشري، فيتأخر بالتالي إنجاز أهداف مكافحة السل وتحقيق المرامي               

موعـد  اإلنمائية المتفق عليها دولياً في مجال السل والواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة، عن ال      
  ؛٢٠١٥المحدد وهو عام 

  
 الصادر بشأن مكافحة السل والذي حث الدول األعـضاء علـى   ١٩-٦٠ج ص عوإذ تشير إلى القرار     

وضع وتنفيذ خطط توقي السل ومكافحته وخصوصاً السل المقاوم لألدوية المتعددة والـسل الـشديد المقاومـة               
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لك في إطار خطط التنمية الصحية العامة، وإلـى         ، وذ ٢٠١٥-٢٠٠٦لألدوية، طبقاً للخطة العالمية لدحر السل       
   بشأن التغطية الشاملة؛٣٣-٥٨ج ص عالقرار 

  
 دولـة   ٢٧وإذ ترحب بدعوة عمل بيجين بشأن مكافحة السل ورعاية مرضاه، الصادر عـن ممثلـي                

مجتمع المـدني،  عضواً تتحمل عبئاً كبيراً من السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية، وال   
والقطاع الخاص، وجهات أخرى، للتصدي للخطر المثير للجزع الذي يمثله السل المقـاوم لألدويـة المتعـددة         

  ١والسل الشديد المقاومة لألدوية،
  

  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحث   -١
  

السل الشديد  تحقيق اإلتاحة الشاملة لخدمات تشخيص وعالج السل المقاوم لألدوية المتعددة و            )١(
المقاومة لألدوية في إطار االنتقال إلى التغطية الصحية الشاملة، مما يسفر عن إنقاذ األرواح وحمايـة     

  :المجتمعات المحلية عن طريق ما يلي
  
إعداد إطار شامل للتدبير العالجي لحاالت السل المقاوم لألدوية المتعـددة والـسل               )أ(

، يشمل العالج القصير األمد والرعاية المجتمعيـة،        هامرضاالشديد المقاومة لألدوية ورعاية     
يحدد ويلبي احتياجات المتعايشين مع فيـروس العـوز         ووالرعاية التي تركز على المرضى      

 وعمال المناجم والمهـاجرين     كالسجناء  المستضعفة المناعي البشري، والفقراء، والمجموعات   
ومن يتعاطون المخدرات ومدمني الكحول، كما يتصدى للمحـددات االجتماعيـة األساسـية             

  لإلصابة بالسل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية؛
  
تعزيز نُظم المعلومات الصحية والترصد الصحي لضمان كشف ورصـد مرتـسم              )ب(

اوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية ورصد اإلنجـاز فـي            وبائيات السل المق  
  الوقاية منه ومكافحته؛ 

  
العمل على ضمان التخلص من القيود المالية بما يسمح بإتاحـة الرعايـة لجميـع                 )ج(

مرضى السل على نحو منصف، وعلى ضمان صون حقوقهم، ومعاملتهم باحترام، والحفـاظ             
  للتشريعات المحلية؛على كرامتهم وفقاً 

  
توفير موظفين مدربين ومحفزين على النحو الكافي من أجل تنفيذ أنشطة التشخيص              )د(

والمعالجة والرعاية ذات الصلة بالسل، بما في ذلك السل المقاوم لألدوية المتعـددة والـسل               
العاملـة  الشديد المقاومة لألدوية، كجزء ال يتجزأ من الجهود المبذولة للتصدي ألزمة القوى             

  الصحية بشكل عام؛
  
تعزيز النُظم المختبرية من خالل زيادة القدرات، وتوفير الموارد البشرية الكافيـة،              )ه(

  وتسريع إتاحة اختبارات التشخيص األسرع والمضمونة الجودة؛
  
إشراك جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعنيين من القطاعين العام والخاص             )و(

جي للسل بما في ذلك السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومـة             في التدبير العال  
لألدوية وعدوى السل المصاحبة لفيروس العوز المناعي البشري، وفقاً للسياسات الوطنيـة،            

  وتعزيز الرعاية الصحية األولية في توفير الكشف المبكر والعالج الفعال والدعم للمرضى، 
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في إطار البـرامج    (طنية لمكافحة العدوى المنقولة بالهواء      ضمان وضع سياسات و     )ز(
وتنفيذها في كل مرفق من مرافق الرعايـة الـصحية،          ) العامة للوقاية من العدوى ومكافحتها    

وسائر البيئات العالية المخاطر، وضمان التوعية الكافية فيما يتعلق بمكافحة عدوى السل في             
  المجتمع المحلي؛

  
 تنقطع من أدوية الخط األول والثاني لمعالجة السل، تفي بمعـايير            تأمين إمدادات ال    )ح(

المنظمة لالختبار المسبق للصالحية أو المعايير الصارمة التي تضعها السلطات التنظيميـة،            
وإعطاء األولوية الستعمال األدوية التوليفية ذات الجرعة الثابتة في إطار نظام يعزز االلتزام             

  بالعالج؛
  

ليات التي تكفل بيع أدوية السل بشرط وجود وصفة طبية، وضمان وصفها            تعزيز اآل   )ط(
  وصرفها من قبل مقدمي الخدمات المعتمدين في القطاعين العام والخاص؛

  
االضطالع بالدعوة والتواصل والتعبئة االجتماعية على نحو فعال وتجنب الوصـم             )ي(

ت والخطط المعـدة لمكافحـة الـسل        والتمييز، ونشر الوعي في المجتمعات المحلية بالسياسا      
  والوقاية منه، بما في ذلك السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية؛

  
وضع أهداف وطنية لتسريع إتاحة العالج وفقاً للمبادئ التوجيهية للمنظمـة بـشأن               )ك(

  ية؛ مرضى السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدو
  
تعزيز نوعية وتغطية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر في إطار تحقيق معدل               )٢(

٪ لنجاح عالج السل، ومن ثم الوقاية من السل الثانوي المقاوم لألدويـة             ٨٥٪ ومعدل   ٧٠كشف يبلغ   
  المتعددة؛

  
  لـوارد فـي القـرارين      االستفادة من جميع آليات التمويل الممكنة بغية الوفـاء بـااللتزام ا             )٣(

 بشأن تأمين استدامة التمويل المحلي والخارجي حتـى يـتم سـد             ١٩-٦٠ج ص ع   و ١٤-٥٨ج ص ع  
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦الفجوات التمويلية المحددة في الخطة العالمية لدحر السل 

  
العمل على إحداث زيادة كبيرة في استثمارات البلدان وجميع الشركاء في البحوث التطبيقيـة                )٤(

البحث والتطوير الخاصة بوسائل التشخيص واألدوية واللقاحات الجديدة للتدبير العالجي للسل           وأنشطة  
  والوقاية منه، بما في ذلك السل المقاوم لألدوية والسل الشديد المقاومة لألدوية؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢

  
خطط االستجابة، باالعتمـاد علـى      تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء بغية إعداد وتنفيذ            )١(

إطار شامل إلدارة الرعاية، وللوقاية من السل ومكافحته، بما في ذلك السل المقاوم لألدوية المتعـددة                
  والسل الشديد المقاومة لألدوية؛

  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تطوير وتنفيذ االستراتيجيات إلشراك جميع مقـدمي           )٢(

لصحية المعنيين من القطاع العام، والمتطوعين والشركات ومن القطاع الخاص فـي            خدمات الرعاية ا  
التدريب على أنشطة الوقاية من السل ومكافحته وتعزيزها، بما في ذلك السل المقاوم لألدوية المتعددة               
والسل الشديد المقاومة لألدوية وجميع الجوانب الخاصة بعدوى السل المـصاحب لفيـروس العـوز               

   البشري؛ المناعي
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إسداء المشورة وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء لجعل معايير الوكاالت الوطنيـة المعنيـة                )٣(
بتنظيم األدوية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبالتالي تمكين صانعي المستحـضرات الـصيدالنية              

  محلية والدولية؛الوطنيين من إنتاج مواد تتمتع بالجودة المضمونة ليتم بيعها في األسواق ال
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لالرتقاء بشبكات المختبرات من أجل رصد وتشخيص السل               )٤(

المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدويـة، وتيـسير التقيـيم المنهجـي للتكنولوجيـا                
  التشخيصية األحدث واألسرع؛

  
عدة على التوسع في إتاحة أدوية الخط األول والخـط          تعزيز آلية لجنة الضوء األخضر للمسا       )٥(

الثاني المضمونة الجودة بأسعار تسهيلية، بغية تشجيع ومساعدة صانعي المستحـضرات الـصيدالنية             
المحليين في البلدان التي تعاني من عبء السل المرتفع على الحصول على التأهيل في إطار آلية لجنة                 

  الضوء األخضر؛
  
مجموعة حوافز للبحث والتطوير، بما في ذلك الفصل بـين تكلفـة البحـث              تحري وتعزيز     )٦(

  والتطوير وبين أسعار المنتجات الطبية؛ 
  
العمل مع البلدان على وضع مؤشرات قطرية ودعم رصد وتقييم تنفيذ التدابير المحددة فـي                 )٧(

  هذا القرار؛
  
عالمية الثالثة والستين وجمعيـة     تقديم تقرير من خالل المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة ال           )٨(

  .الصحة العالمية الخامسة والستين عن التقدم العام المحرز
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦٢ج   
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