
    
  ٦٧/٦٢ج (مسّودة)  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  

  ٢٠١٤ ايوم/ يارأ ٢٠  
  (Draft) A67/62   

  
  
  

  األول للجنة "أ" التقرير
  

  (مسّودة)
  
  

اغنر فــــ-دكتورة بــــاميال رينــــديبرئاســــة الــــ ٢٠١٤أيــــار/ مــــايو  ١٩" جلســــتها األولــــى فــــي أ" عقــــدت اللجنــــة  
  ).(النمسا

  
من  ين باعتماد القرار المرفق المتعلق بالبند التالو ة والستبعوتقرر أن توصي جمعية الصحة العالمية السا  

  جدول األعمال:
  

  السارية األمراض  -١٢
  

 العالميـة للوقايـة مـن السـل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه بعـدمسودة االستراتيجية واألهـداف   ١-١٢
  ٢٠١٥ عام

  
  :، بعنوانقرار واحد بصيغته المعدلة

  
االســـــتراتيجية واألهـــــداف العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن الســـــل ورعايـــــة مرضـــــاه ومكافحتـــــه بعـــــد 

  ٢٠١٥ عام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A67/62 (Draft)  ٦٧/٦٢ج(مسّودة) 

2 

  من جدول األعمال ١-١٢البند 
  
  

  االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل
 ٢٠١٥ ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  
رضــاه مللوقايـة مــن السـل ورعايـة ســتراتيجية واألهـداف العالميـة االمسـودة الخـاص ب تقريــرالبعـد النظـر فـي 

  ١؛٢٠١٥ومكافحته بعد عام 
  

(مكافحـة فيـروس العـوز لأللفيـة  اإلنمائيـةمـن األهـداف  ٦وٕاذ تعترف بما ُأحِرز من تقدم نحو بلـوغ الهـدف 
فـي أعقـاب إعـالن األمـم المتحـدة بشـأن  ٢٠١٥فـي عـام المناعي البشري/ اإليدز والمالريا وغيرهما مـن األمـراض) 
اســتراتيجية المعالجــة القصــيرة عتمــاد مــن خــالل ا ٢٠١٥األلفيــة ومــا يتصــل بــه مــن أهــداف مكافحــة الســل فــي عــام 

، وكـذلك تمويـل ٢٠١٥-٢٠٠٦استراتيجية دحـر السـل والخطـة العالميـة لـدحر السـل و األمد تحت اإلشراف المباشر 
بشـأن  ١٩-٦٠ج ص ع فـي القـرار ، ضـمن جملـة أمـور،الخطط الوطنية المبنية على تلك األطر، مثال ما ُدِعَي إليه

  ؛مكافحة السل
  

وٕاذ يساورها القلق إزاء استمرار وجـود ثغـرات وٕاحـراز تقـدم متفـاوت فـي بلـوغ األهـداف الحاليـة، وٕازاء حاجـة 
بعـــض األقـــاليم والـــدول األعضـــاء والمجتمعـــات المحليـــة والفئـــات الضـــعيفة إلـــى اســـتراتيجيات وأنشـــطة دعـــم محـــّددة 

وتوســيع نطــاق إتاحــة مــا يلــزم مــن تــدخالت لتســريع عجلــة التقــدم الُمحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض ومنــع الوفيــات 
  وأدوات جديدة؛ 

  
 ثالثــة  نــه حتــى فــي ظــل إحــراز تقــدم كبيــر فــإن التقــديرات تشــير إلــى وجــود كــذلك ألالقلــق يســاورها  وٕاذ 

أو ال يحصـلون علـى مـا يلـزمهم مـن  إصـابتهم بـالمرض ماليين شخص مّمن ُيصابون بالسل سنويًا ال ُيكشف عـن 
  لعالج؛خدمات الرعاية وا

  
وٕاذ تــدرك العواقــب االجتماعيــة واالقتصــادية الوخيمــة المترتبــة علــى الســل والعــبء الــذي يتحملــه مــن جرائــه 

  سعيهم إلى الحصول على الرعاية منه وااللتزام بعالجه؛ لدى الكثير من المتضررين به 
  

لألدويـة المتعـددة والسـل مكافحـة السـل المقـاوم و توقي بشأن  ١٥-٦٢ج ص عوٕاذ تضع في اعتبارها القرار 
وٕاذ تعــي أن االســتجابة لألزمـة حتــى اآلن قاصــرة بـرغم اعتمــاد فحــوص  ؛والنــداء الــوارد فيـه الشـديد المقاومــة لألدويـة

أن الغالبية العظمـى ٕاذ تدرك أيضًا جديدة للتشخيص السريع للمرض والجهود المبذولة لتعزيز سبل تدبيره عالجيًا، و 
مّمن يحتاجون إلى خدمات عالية الجودة في مجال الوقاية مـن المـرض وعـالج مرضـاه ورعـايتهم ال يزالـون يعـانون 

التـــي  ذ تثيـــر جزعهـــا المخـــاطر الجســـيمة المحدقـــة بـــاألفراد وبالصـــحة العموميـــةإ مـــن نقـــص إتاحـــة تلـــك الخـــدمات، و 
  ؛المتعددةيشكلها السل المقاوم لألدوية 

  

                                                           
 .٦٧/١١الوثيقة ج   ١
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وٕاذ تدرك أن العدوى المصاحبة لإلصابة بفيروس العوز المنـاعي البشـري هـي السـبب الرئيسـي الـذي يقـف 
اإلصـــابة انتشـــار وراء الفشـــل فـــي بلـــوغ األهـــداف المتعلقـــة بمكافحـــة الســـل فـــي المواضـــع التـــي ترتفـــع فيهـــا معـــدالت 

ايشين مع هذا الفيروس، واعترافًا منهـا بالحاجـة إلـى بالفيروس وأن السل هو السبب الرئيسي للوفيات فيما بين المتع
اتخاذ إجراءات عمل مشتركة ومعززة للغاية في مجال التصدي للوبائين المزدوجين لإلصابة بالسـل وفيـروس العـوز 

  يدز من خالل زيادة تكامل خدمات الرعاية الصحية األولية من أجل تحسين إتاحة الرعاية؛المناعي البشري/ األ
  

إحـراز مزيـد مـن التقـدم بشـأن مكافحـة السـل وسـائر  ٢٠١٥وٕاذ تسّلم بأنه يجب في العقود المقبلة بعـد عـام 
، وأن إحـــراز التقـــدم بشـــأن جميـــع تلـــك األولويـــات لألمـــم المتحـــدة إعـــالن األلفيـــة المحـــّددة فـــي األولويـــات الصـــحية 

  تقدم من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ يستدعي التزامًا شامًال بتعزيز النظم الصحية وٕاحراز
  

مــن أجــل  وٕاذ تعتــرف بــأن إحــراز تقــدم فــي مكافحــة الســل مرهــون بالعمــل داخــل قطــاع الصــحة وخارجــه 
معالجــة محــددات المــرض االجتماعيــة واالقتصــادية، بمــا فيهــا توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة والحــد مــن الفقــر 

  إجماًال؛
  

، واعترافًا منهـا بالحاجـة إلـى والنداء الوارد فيهبشأن صحة المهاجرين  ١٧-٦١ص ع جوٕاذ تسترشد بالقرار 
توثيق عرى التعاون بين البلدان واألقاليم التي ترتفع فيها معدالت اإلصابة بالسل وتلك التي تـنخفض فيهـا معدالتـه 

  في ذلك فيما يتصل بتزايد حراك اليد العاملة؛فيما يخص تعزيز آليات رصد المرض ومكافحته، بما 
  

وٕاذ تالحــظ الحاجــة إلــى زيــادة توظيــف االســتثمارات الالزمــة لتســريع عجلــة تنفيــذ االبتكــارات علــى الصــعيد 
وكـــذلك لالضـــطالع بأنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي ميـــدان اســـتحداث أدوات جديـــدة لرعايـــة مرضـــى الســـل  الُقطـــري

  ،عنها للتخّلص من المرض والوقاية منه التي ال ُيستغنى
  

، ٢٠١٥االســـتراتيجية واألهـــداف العالميـــة للوقايـــة مـــن الســـل ورعايـــة مرضـــاه ومكافحتـــه بعـــد عـــام  تعتمـــد  -١
  باالقتران مع ما يلي:
  

الرؤية الصريحة لالستراتيجية المتمثلة في عالم خاٍل من السل وأهدافها بشأن القضـاء علـى وبـاء   )١(
معــدالت ٪ و ٩٥مــن خــالل تخفــيض الوفيــات الناجمــة عــن الســل بنســبة  ٢٠٣٥الســل العــالمي بحلــول عــام 

نســـمة مـــن الســـكان)  ١٠٠ ٠٠٠حـــاالت إصـــابة بالســـل لكـــل  ١٠(أو أقـــل مـــن ٪ ٩٠اإلصـــابة بـــه بنســـبة 
  تخّلص من التكاليف الكارثية المترتبة عليه التي تتكبدها األسر المتضررة به؛وال
  
  ؛٢٠٣٠و ٢٠٢٥و ٢٠٢٠المعالم المرتبطة باالستراتيجية لألعوام   )٢(
  
مبـــادئ االســـتراتيجية التـــي تتنـــاول مـــا يلـــي: إشـــراف الحكومـــة والمســـاءلة؛ وتشـــكيل ائـــتالف مـــع   )٣(

مجتمع المدني؛ واإلنصاف وحقوق اإلنسـان واألخالقيـات؛ وتكييفهـا المجتمعات المحلية المتضررة وفئات ال
  بما يلبي االحتياجات في كل سياق من السياقات الوبائية واالجتماعية واالقتصادية والنظم الصحية؛

  
ركـــائز االســـتراتيجية الـــثالث التاليـــة: الرعايـــة والوقايـــة المتكاملتـــان اللتـــان تركـــزان علـــى المرضـــى؛   )٤(

  لواضحة والنظم الداعمة؛ وأنشطة البحث واالبتكار المكثفة؛والسياسات ا
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  ما يلي:على  ١جميع الدول األعضاء تحث  -٢
  

  ؛بما يتماشى مع األولويات والخصوصيات الوطنية أن تكّيف االستراتيجية  )١(
  
وأن تقــوم بتنفيــذ اإلجــراءات المتعــددة القطاعــات المقترحــة فــي االســتراتيجية فيمــا يخــص مكافحــة   )٢(

في إطـار التـزام رفيـع المسـتوى وتـوفير ، وذلك ورصد تلك اإلجراءات وتقييمها السل تحديدًا وقطاع الصحة
  عقب مراعاة المواضع المحلية،و ما يلزم من تمويل 

  
بالمشــاركة الكاملــة لطائفــة واســعة مــن أصــحاب المصــلحة، إلــى منــع اســتمرار ارتفــاع أن تســعى، و   )٣(

  معات محلية أو مواقع جغرافية معينة؛معدالت اإلصابة بالسل داخل مجت
  

الشـركاء الـدوليين واإلقليميـين والـوطنيين والمحليـين مـن داخـل قطـاع الصـحة وخارجـه إلـى المشـاركة  تدعو  -٣
  في تنفيذ االستراتيجية ودعم تنفيذها؛

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤

  
بتكييــف االســتراتيجية ووضــعها موضــع  أن يــزّود الــدول األعضــاء بتوجيهــات بشــأن الســبل الكفيلــة  )١(

التنفيذ، بما فـي ذلـك توثيـق عـرى التعـاون عبـر الحـدود تلبيـًة الحتياجـات الفئـات الضـعيفة مـن المجتمعـات 
وتصديًا للتهديدات التـي تشـكلها مقاومـة السـل لألدويـة  جماعات المهاجرين من السكان،، بما فيها المحلية
  ؛المتعددة

  
واإلســــهام فــــي  ٢٠١٥تنســــيق تنفيــــذ االســــتراتيجية العالميــــة لمكافحــــة الســــل بعــــد عــــام  يتــــولى أن   )٢(

يــدز والســل والمالريــا والمرفــق تنفيــذها، وذلــك بالعمــل مــع الــدول األعضــاء والصــندوق العــالمي لمكافحــة األ
المؤلفــة جميــع الفئــات المعنيــة كــذلك الــدولي لشــراء األدويــة وســائر مؤسســات التمويــل العالميــة واإلقليميــة، و 

لقوام شراكة دحل السل وشركاء آخرين من عدة قطاعات مّمن يلـزم العمـل معهـم لبلـوغ هـدف االسـتراتيجية 
  وتحقيق أغراضها؛

  
أن يواصــل إعــداد وتحــديث إرشــادات معياريــة وسياســاتية عالميــة فيمــا يخــص الوقايــة مــن الســل   )٣(

األدوات والنهـــوج  ُتضــاف إلــى ابتكـــارات ورعايــة مرضــاه ومكافحتـــه عنــدما ُتجمــع بّينـــات جديــدة وُتســتحدث
للقضاء على الوبـاء العـالمي والمضـي قـدمًا بسـرعة أكبـر بكثيـر فـي طريـق الـتخّلص  الُمتاحة االستراتيجية 

  منه؛
  

أن يــزّود الــدول األعضــاء بالــدعم عنــد الطلــب فيمــا يتعلــق بتكييــف االســتراتيجية وتنفيــذها، وكــذلك   )٤(
علـى الصـعيدين  ٢٠٣٥وأهـداف مناسـبة وطنيـًا لإلسـهام فـي بلـوغ أهـداف عـام  في وضع مؤشـرات ومعـالم

  المحلي والعالمي؛
  

                                                           
 .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ١
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أن يتــولى رصــد تنفيــذ االســتراتيجية وتقيــيم أثرهــا علــى أســاس التقــدم الُمحــرز فــي تحقيــق مجموعــة   )٥(
  المعالم واألهداف؛ 

أن يعّزز إجراء البحوث وتوليد المعارف الالزمة للقضاء على وباء السل العالمي والتخّلص منـه،   )٦(
أو أدوات جديـدة ووسـائل تشـخيص وسـبل عـالج ووقايـة أدوات وتطوير بوسائل منها التعجيل في اكتشاف 

  الناشئة عنها؛ االبتكارات ب ووسائل وسبل أخرى محّسنة، وخاصة اللقاحات الفعالة، والحث على االنتفاع
  

أن يرّوج للمسـاواة فـي إتاحـة األدوات والمنتجـات الطبيـة الجديـدة الالزمـة للوقايـة مـن السـل والسـل   )٧(
  المقاوم لألدوية المتعددة وتشخيصهما وعالجهما، عندما تصبح تلك األدوات والمنتجات متوفرة؛ 

  
اشط والالزم لوضـع خطـة االسـتثمار بوسائل منها تقديم الدعم الن ،أن يعمل مع شراكة دحر السل  )٨(

ويبحــث، حســب االقتضــاء، عــن شــركاء جــدد يســتطيعون تعضــيد االلتزامــات واالبتكــارات الفاعلــة العالميــة، 
  داخل قطاع الصحة وخارجه من أجل تنفيذ االستراتيجية بفعالية؛

  
والثالثة والسـبعين، ويقـدم أن يقدم تقريرًا عن التقدم الُمحرز إلى جمعيتي الصحة العالمية السبعين   )٩(

  مجلس التنفيذي.من خالل ال بعد ذلك تقارير على فترات منتظمة
  
 
  

=    =    =  


