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  المدير العامتقرير من 
  
 

  معلومات أساسية
  
العالميـة  األهـدافو ، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون االستراتيجية ٢٠١٤في أيار/ مايو   -١

والتــي ُعِرفــت فيمــا بعــد باســتراتيجية القضــاء علــى  ٢٠١٥،١للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام 
الســل، وقطعــت التزامـــًا َطموحــًا بإنهــاء وبـــاء الســل العــالمي. وترتكـــز اســتراتيجية القضــاء علـــى الســل، التــي تشـــجع 
إشـــراف الحكومـــة والمســـاءلة وٕاشـــراك المجتمـــع المحلـــي، عـــالوًة علـــى النُّهـــوج األخالقيـــة القائمـــة علـــى الحقـــوق، مـــع 

عــادل علــى الســكان الضــعفاء واإلجــراءات المتعــددة القطاعــات، علــى ثــالث ركــائز هــي: الرعايــة والوقايــة التركيــز ال
أنشــطة البحــث واالبتكــار المكثفــة. سياســات الواضــحة والــنظم الداعمــة؛ التركــزان علــى المرضــى؛ المتكاملتــان اللتــان 

المســــتدامة الــــواردة ضــــمن خطــــة التنميــــة ، اعتمــــدت األمــــم المتحــــدة أهــــداف التنميــــة ٢٠١٥وفــــي أيلــــول/ ســــبتمبر 
 ٢: وبهـــا غايـــة ضـــمن األهـــداف المتصـــلة بالصـــحة تتمثـــل فـــي القضـــاء علـــى وبـــاء الســـل.٢٠٣٠المســـتدامة لعـــام 

التــي ُوِضــعت فــي إطــار شــراكة دحــر الســل تقــديرات  ٢٠٢٠-٢٠١٦وتتضــمن الخطــة العالميــة للقضــاء علــى الســل 
ر تقرير مرحلي ُقّدم إلى جمعية الصحة العالمية السبعين في أيـار/ . وقد حذّ ٢٠٢٠-٢٠١٦للموارد المطلوبة للفترة 

مــع بيــان الجهــود التــي تبــذلها األمانــة والشــركاء لتقــديم  ٣بشــأن تنفيــذ اســتراتيجية القضــاء علــى الســل، ٢٠١٧مــايو 
ــــاء الســــل مــــن أن اإلجــــراءات  ــــة لوب ــــالزم لوضــــع نهاي ــــق التحــــول النمــــوذجي ال ــــدول األعضــــاء لتحقي ــــى ال ــــدعم إل ال

أقــل بكثيــر ممــا هــو مطلــوب  ٤واالســتثمارات الحاليــة، فــي ضــوء البيانــات التــي ُأبلغــت بهــا منظمــة الصــحة العالميــة،
 لوضع نهاية للوباء.

 
والســل هــو الســبب الرئيســي للوفــاة الناجمــة عــن عامــل ُمْعــٍد واحــد فــي جميــع أنحــاء العــالم، وهــو أحــد أهــم   -٢
لمتعايشـــين مــع فيــروس العـــوز المنــاعي البشــري، وســـبب رئيســي مـــن أســباب عالميــة للوفـــاة، والقاتــل الرئيســي ل ١٠

                                                           
 ).٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عالقرار    ١

، واألمـراض التهـاب الكبـديدز والسل والمالريا واألمراض المداريـة المهملـة، ومكافحـة أل(القضاء على أوبئة ا ٣-٣الغاية    ٢
مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة  ٣) الـــواردة ضـــمن الهـــدف ٢٠٣٠المنقولـــة بالميـــاه، واألمـــراض المعديـــة األخـــرى بحلـــول عـــام 

 ش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار).ع الجميع بأنماط عي(ضمان تمتُّ 

 ، الفرع هاء.٧٠/٣٨ج الوثيقة   ٣

  . جنيف: منظمة الصحة العالمية٢٠١٦ لعام السل بشأنالعالمي التقرير    ٤
)http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23098en/s23098en.pdf تشــــرين الثــــاني/  ٦، تــــم االطــــالع فــــي

  ).٢٠١٧نوفمبر 
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، كـان السـل مسـؤوًال عـن عـدد ُيقـدَّر ٢٠١٦أسباب الوفاة بسبب العدوى المقاِومـة لمضـادات الميكروبـات. وفـي عـام 
ر وفاة إضـافية بـين الحـاملين لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري. وقـد ُأصـيب مـا ُيقـدَّ  ٣٧٤ ٠٠٠مليون وفاة و ١,٣ بـ
. ويشــكل الســل المقــاِوم لألدويــة تهديــدًا عالميــًا وأزمــة فــي ٢٠١٦شــخص بالســل فــي العــالم فــي عــام  مليــون ١٠,٤ بـــ

حالــة جديــدة بالســل المقــاِوم لألدويــة المتعــددة  ٦٠٠ ٠٠٠، ُأصــيبت ٢٠١٦العديــد مــن الــدول األعضــاء. وفــي عــام 
ول بنظم أدوية خط ثاٍن أكثر تكلفة وأكثر ُسـمّية. وعلـى والسل المقاِوم للريفامبيسين، وهو ما يتطلب عالجًا لفترة أط

٪ علـى التـوالي. ومـع ٢٪ و٣الصعيد العالمي، تنخفض معدالت الوفيـات ومعـدالت اإلصـابة بالسـل سـنويًا بنسـبتي 
٪ علــى التــوالي، مــن أجــل ١٠٪ و٥-٤، يجــب أن تبلــغ معــدالت الخفــض الســنوية تلــك ٢٠٢٠ذلــك، بحلــول عــام 

والــواردة ضــمن اســتراتيجية القضــاء علــى  ٢٠٢٠الرئيســية المتــوخَّى الوصــول إليهــا فــي عــام  المعــالمالوصــول إلــى 
الســل. ومــن الواضــح أن ثمــة حاجــًة إلــى حفــز االلتــزام السياســي الــالزم لتوســيع ســاحة المعركــة ضــد الســل ومســاعدة 

 العالم وفرادى البلدان على تسريع وتيرة التقدم على طريق وضع نهاية للوباء.
 

  ماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن القضاء على السلاالجت
 
الـذي ورد فيـه  ٧١/١٥٩، اتخـذت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة القـرار ٢٠١٦في كانون األول/ ديسـمبر   -٣

األمـــين العـــام أن يقـــوم،  مـــنبشــأن مكافحـــة الســـل، وطلبـــت  ٢٠١٨اعتزامهــا عقـــد اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى فـــي عـــام 
ثيـــق مـــع المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، وبالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء، حســـب االقتضـــاء، بالتعـــاون الو 

، باالسـتفادة مـن الجهـود المتوخـاة المنجـزات المسـتهدفةباقتراح خيارات وطرائـق لتنظـيم هـذا االجتمـاع، بمـا فـي ذلـك 
زاري عـــالمي بشـــأن المبـــادرة الداعيـــة إلـــى عقـــد مـــؤتمر و الجمعيـــة العامـــة  القائمـــة فـــي هـــذا الصـــدد؛ والحظـــت أيضـــاً 

  .٢٠١٧وأهداف التنمية المستدامة في موسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر  العموميةمكافحة السل في سياق الصحة 
 

         العملية الُمفضية إلى االجتماع الرفيع المستوى 
  
أدى قرار الجمعيـة العامـة إلـى زيـادة االعتـراف بـين جميـع أصـحاب المصـلحة بالحاجـة إلـى تعزيـز االلتـزام  -٤

والجهود واالستثمارات من أجل التعجيل بالتقدم المحَرز في تنفيذ استراتيجية القضاء علـى السـل وبلـوغ مـا ُذكـر مـن 
، أقـــر قـــادة مجموعـــة ٢٠١٧فـــي يوليـــو/ تمـــوز وغاياتهـــا وهـــدفها المتمثـــل فـــي وضـــع نهايـــة لوبـــاء الســـل. و  معالمهـــا

العشرين ما للعمل بشأن مرض السل في إطار الجهـود العالميـة الراميـة إلـى مواجهـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات 
مــن أهميــة بالغــة. وقــد التــزم مــؤتمُر قمــٍة لقــادة مجموعــة بلــدان البــريكس (البرازيــل واالتحــاد الروســي والهنــد والصــين 

، بالعمـــل معـــًا لمكافحـــة الســـل، بســـبل منهـــا النهـــوض بـــالبحوث. ٢٠١٧ُعِقـــد فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر  وجنـــوب أفريقيـــا)،
العمليـــة التحضـــيرية الُمفضـــية إلـــى االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة الخطـــوات واألنشـــطة  وســـوف تشـــمل 

          المبيَّنة أدناه.
 

 مة والقرار الصادر عنهاالخيارات والطرائق: التقرير المقدم إلى الجمعية العا
  
اســتجابًة لطلــب الجمعيــة العامــة بــاقتراح خيــارات وطرائــق لتنظــيم االجتمــاع الرفيــع المســتوى، بمــا فــي ذلــك   -٥

نًا  دة تقريـر لكـي ينظـر فيـه األمـين العـام، متضـمِّ المنَجزات المستهدفة المتوخاة، قدمت منظمة الصـحة العالميـة مسـوَّ
حاب المصـلحة، بمـا فـي ذلـك الفريـق التنسـيقي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى التـابع تعليقات مـن طائفـة واسـعة مـن أصـ

الــذي نظــم مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة للحصــول علــى الــدعم واآلراء مــن ممثلــي المجتمــع  ١لشــراكة دحــر الســل،
                                                           

يشــمل أعضــاء الفريــق التنســيقي التــابع لشــراكة دحــر الســل مــا يلــي: منظمــة الصــحة العالميــة؛ ومبعــوث األمــم المتحــدة    ١
ومنظمـات غيـر حكوميـة  ؛ومنظمـة دعـم المجتمـع المـدني الـدولي ؛الخاص المعنـي بالسـل؛ وممثلـين عـن تجمـع السـل العـالمي

ومؤسســة بيــل  ؛ومنظمــة الشــؤون العالميــة الكنديــة ؛ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات المتحــدة ؛وجنــوب أفريقيــا ؛أخــرى
 واالتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة. ؛وميليندا غيتس
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، والقطــــاع المــــدني، والمتضــــررين مــــن الســــل، والشــــركاء المــــاليين والتقنيــــين، والبرلمــــانيين، والمؤسســــات األكاديميــــة
الخاص. ومن المتوقع أن يشرع رئيس الجمعية العامة في عمليـة بشـأن خيـارات االجتمـاع الرفيـع المسـتوى وطرائقـه 

تضــمن الترتيبــات التنظيميــة لالجتمــاع تقــرار إلــى الجمعيــة العامــة  مشــروعومواعيــده وشــكله وتنظيمــه، بغيــة تقــديم 
ذلـــك األعمـــال التحضـــيرية لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى، الـــذي  الرفيـــع المســـتوى. ومـــن المتوقـــع أن يوجـــه القـــرار بعـــد

  سيشمل إصدار إعالن سياسي حكومي دولي ضمن حصائله.
 

 المؤتمر الوزاري العالمي بشأن القضاء على السل
  
منظمــة الصــحة العالميــة، باالشــتراك مــع االتحــاد الروســي، المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن  نظمــت  -٦

فـــــي موســـــكو فـــــي الـــــذي ُعِقـــــد فـــــي حقبـــــة التنميـــــة المســـــتدامة: اســـــتجابة متعـــــددة القطاعـــــات"  "وضـــــع نهايـــــة للســـــل
. وشــارك فــي المــؤتمر جميــع الــدول األعضــاء والكيانــات ذات الصــلة فــي ٢٠١٧تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٧و ١٦

والمجتمـع المـدني  منظومة األمم المتحدة والجهـات المانحـة والشـركاء التقنيـون والمـاليون والمنظمـات غيـر الحكوميـة
والمؤسســات األكاديميــة والقطــاع الخــاص وممثلــو المجتمعــات المحليــة واألشــخاص المتضــررون مــن مــرض الســل. 

المــؤتمر تشــجيع وزراء الصــحة ووزراء مــن قطاعــات أخــرى وجميــع الشــركاء اآلخــرين علــى إعــادة تأكيــد  اســتهدفو 
ء علــى الســل مــن خــالل نهــج متعــدد القطاعــات، مــن أجــل التــزامهم بالمســاعدة فــي التعجيــل بتنفيــذ اســتراتيجية القضــا

بلوغ الغايـات العالميـة التـي حـددتها جمعيـة الصـحة، والغايـات ذات الصـلة الـواردة ضـمن أهـداف التنميـة المسـتدامة 
  بالصحة. لمتعلقةا

 
اءات ل أفضل الممارسات، وٕاجراء المناقشـات حـول المجـاالت الرئيسـية المحـددة التخـاذ إجـر ومن شأن تباد  -٧

عاجلة بشأنها، وصدور إعالن وزاري عن المؤتمر، أن يحـيط اجتمـاع الجمعيـة العامـة الرفيـع المسـتوى بشـأن السـل 
بالمعلومــات الالزمــة. ومــن المتوقــع أن ُيســاعد هــذا المــؤتمر الــوزاري علــى مــا يلــي:  ٢٠١٨المقــرر عقــده فــي عــام 

ايـة منـه فـي سـياق الخطـط العالميـة المتعلقـة بمقاومـة التعجيل بالتغطية الشاملة في مجال رعاية مرضـى السـل والوق
مضـــادات الميكروبـــات واألمـــن الصـــحي والتنميـــة المســـتدامة؛ والتمكـــين مـــن تـــوفير التمويـــل الكـــافي والمســـتدام، مـــن 
المصادر المحلية والخارجية، من أجل استجابة كاملة في مجال وباء السل؛ وزيادة االستثمار في البحث واالبتكار؛ 

ل إلى اتفاق بشأن إعداد إطار متعدد القطاعات للمساءلة يشمل جميع أبعـاد االسـتجابة المتعـددة القطاعـات والتوص
  للسل، ويمكِّن من استعراض النتائج في الوقت المناسب ويحّث على اتخاذ إجراءات تصحيحية.

 
         شاورات مع الشركاءم 

  
يمكن أن ُتدعى منظمة الصـحة العالميـة، عـالوًة علـى كيانـات أخـرى فـي منظومـة األمـم المتحـدة، واللجـان   -٨

اإلقليميـــة، ومبعوثـــو األمـــين العـــام المعنيـــون، وشـــراكة دحـــر الســـل التـــي يستضـــيفها مكتـــب األمـــم المتحـــدة لخـــدمات 
عالميــة، والصــندوق العــالمي لمكافحــة المشــاريع، والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة الــذي تستضــيفه منظمــة الصــحة ال

والســل والمالريــا، إلــى تنظــيم مشــاورات مــع الشــركاء جنبــًا إلــى جنــب مــع المنتــديات واالجتماعــات العالميــة  يــدزألا
واإلقليميــة المهمــة ذات الصــلة، وٕالــى النظــر فــي المبــادرات الداعمــة للعمليــة التحضــيرية واالجتمــاع الرفيــع المســتوى 

ـــدعم الالزمـــيِن نفســـه، وخاصـــًة فيمـــا يتعلـــق بمناقشـــة التحـــديات والفـــرص، عـــالوًة ع ـــد األولويـــات وحشـــد ال لـــى تحدي
  لالجتماع الرفيع المستوى.
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          الحوار مع المجتمع المدني والقطاع الخاص 
 
سوف تدعم المنظمة بفعالية أي جلسات استماع تفاعلية للمجتمع المدني يمكن أن ينظمها رئيس الجمعية   -٩

والمجتمـــع األوســـع نطاقـــًا ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والقطـــاع العامـــة لالســـتماع إلـــى آراء المتضـــررين مـــن الســـل 
  الخاص في إطار العملية التحضيرية لالجتماع الرفيع المستوى، وسوف تشارك فيها مشاركًة فعالة.

 
 ل آراء أو حلقات نقاش مع أصحاب المصلحة المتعددينالمشاركة في جلسة تباد

  
اُدل آراء أو حلقـات نقـاش مـع أصـحاب المصـلحة المتعـددين، إذا قرر رئيس الجمعية العامة عقـد جلسـة تبـ  -١٠

ستسهم المنظمة فيها إسهامًا فعاًال، إلى جانب الدول األعضاء ورؤساء الكيانـات األخـرى ذات الصـلة فـي منظومـة 
األمــم المتحــدة، وشــراكة دحــر الســل، وممثلــي المجتمــع المــدني، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات المجتمعيــة 

  ينية، والمتضررين من مرض السل.والد
 

         االجتماع الرفيع المستوى وحصيلته المنتظرة تنظيم 
  

جنبــًا إلــى جنــب مــع  ٢٠١٨مــن المنتظــر أن ُيعقــد االجتمــاع الرفيــع المســتوى فــي النصــف الثــاني مــن عــام  -١١
الجمعيـة العامـة االجتمـاع  أن يـرأس رئـيسومـن المتـوخى  الجمعية العامة، بمشاركة مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات. 

الرفيـــع المســـتوى. ومـــن المتـــوخى أن تتمثـــل حصـــيلة االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى فـــي اعتمـــاد إعـــالن سياســـي مـــوجز 
          وعملي المنحى يؤيده رؤساء الدول بشأن إنهاء وباء السل.

 
ألمــين العــام والجمعيــة وتقــف منظمــة الصــحة العالميــة علــى أهبــة االســتعداد لتقــديم مزيــد مــن الــدعم إلــى ا  -١٢

  العامة، بناًء على طلبهما، في إطار التحضير لالجتماع الرفيع المستوى ومتابعته.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -١٣
  
  

=     =     =  


