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  وقي السل ومكافحتهالتمويل المستدام من أجل ت  ١٤-٥٨ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

  ١؛ ومكافحته السلمن أجل توقيبعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتمويل المستدام   
  
وإذ تدرك الحاجة إلى تخفيف العبء العالمي للسل، وبالتالي تذليل هذه العقبة الماثلة فـي طريـق                   

  التنمية االجتماعية االقتصادية؛
  

وإذ تالحظ مع القلق تزايد عدد حاالت السل المقاوم لألدوية المتعددة وتردي األوضاع فيما يتعلـق                
 بمعدالت المراضة والوفيات في صفوف مرضى السل الحاملين لفيروس األيدز والسيما في اإلقليم األفريقي؛

  
 ٢٠٠٥مكافحة السل لعام    وإذ ترحب بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق المرامي العالمية المتصلة ب             

 ؛١٣- ٥١ج ص ع استجابة لقرار جمعية الصحة العالمية ٢بعد استهالل مبادرة مكافحة السل،
 

  وإذ تالحظ ضرورة تعزيز تطوير النظم الصحية من أجل النجاح في تنفيذ أنشطة مكافحة السل؛ 
  

ذ المعايير الدولية لتقديم    وإذ تشدد على أهمية انخراط مقدمي الخدمات الصحية بجميع فئاتهم في تنفي             
الرعاية المتعلقة بالسل بشكل يتوافق مع استراتيجية المعالجة القصيرة األمـد تحـت اإلشـراف المباشـر                 

(DOTS)؛  
  
وإذ تشعر بالقلق ألن عدم االلتزام بالتمويل المستدام لمكافحة السل سيشكل عائقاً أمام التخطيط السليم   

ف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق بالسل الذي يرد في إعالن األلفيـة             الطويل األمد الالزم لتحقيق الهد    
  الصادر عن األمم المتحدة؛

  
، من شأنها تلبيـة الحاجـة إلـى         ٢٠١٥ إلى   ٢٠٠٦وضع خطة عالمية، للمدة من      على  وإذ تشجع     

الذي يرد فـي إعـالن      التمويل المستدام من أجل تحقيق الهدف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق بالسل             
  األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛

  
  : جميع الدول األعضاء على ما يليتشجع  - ١

  
تقدير الموارد اإلجمالية الالزمة لتوقي السل ومكافحته بما في ذلك السّل المتصل بفيروس               )١(

 مـصادر محليـة     مناأليدز والسّل المقاوم لألدوية المتعددة، في األجل المتوسط، والموارد المتاحة           
  ودولية بغرض تحديد العجز في التمويل؛

  
، ١- ٥٣ع ص جالوفاء بااللتزامات التي قدمتها لدى اعتماد قرار جمعية الصحة العالميــة              )٢(

وبالتالي إقرار إعالن أمستردام لوضع حد للسل، بما في ذلك التزامها بضمان إتاحـة قـدرٍ كـاٍف                
ية من أجل تحقيق الهدف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق          من الموارد المحلية والموارد الخارج    

  بالسل الذي يرد في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛
  

                                                            
 .٥٨/٧   الوثيقة ج١
 .   المعروفة اآلن باسم شراكة دحر السل٢
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وطنية  بين الشركاء الماليين والتنفيذيين واالجتماعيين وذلك بإقامة شراكات          التكاملتعزيز    )٣(
لمستوى القطري أداة لدعم تنفيذ الخطط      لدحر السل في كل بلد وضمان توفير هذه الشراكات على ا          

الطويلة األجل المتعلقة بالتوسع في استراتيجية المكافحة القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشر 
(DOTS)من خالل اللجان الوطنية للتنسيق بين الوكاالت؛   

  
التحقق من تيسير حصول جميع مرضى السل على رعاية ترقى إلـى مـستوى الرعايـة                  )٤(
لعالمي باالستناد إلى التشخيص والمعالجة واإلبالغ على النحو السليم وبما يتسق مـع اسـتراتيجية     ا

، وذلك من خالل تعزيز العرض والطلـب        (DOTS)المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر       
  على السواء؛

  
  تعزيز الوقاية من السل والتعبئة االجتماعية للتصدي له؛  )٥(
  
ون بين برامج مكافحة السل وبرامج مكافحة فيروس األيدز بغـرض التـصدي،             إقامة تعا   )٦(

  بشكل أكثر فعالية، للوباء المزدوج المتمثل في السل وفيروس األيدز؛
  
  إدراج توقي ومكافحة السل في صلب خططها الخاصة بالتنمية الصحية؛  )٧(

  
  : المدير العام أن يقوم بما يليتطلب إلى  - ٢

  
لمقدم إلى الدول األعضاء من أجل تطوير قدرات البرامج الوطنية لمكافحـة            تكثيف الدعم ا    )١(

  :السّل وتحسين أدائها وذلك في اإلطار العام الخاص بتعزيز النُظم الصحية من أجل
  

٪ مـن  ٧٠التعجيل بالتقدم المحرز نحو بلوغ الغاية العالمية المتمثلة في اكتـشاف           )أ(
٪ من تلك الحاالت المكتشفة معالجة ناجعة، وتقـديم         ٨٥الحاالت المعدية الجديدة ومعالجة     
  ؛٢٠٠٥ عن التقدم المحرز بحلول نهاية عام ٢٠٠٧تقرير إلى جمعية الصحة في عام 

 
المثابرة على تحقيق هذه الغاية من أجل بلوغ الهدف اإلنمائي المتفق عليه دوليـاً                )ب(

  ن األمم المتحدة؛والمتعلق بمكافحة السل الذي يرد في إعالن األلفية الصادر ع
  
تعزيز التعاون مع الدول األعضاء بغية تحسين التعاون بين البرامج المعنية بالسل والبرامج   )٢(

  :المعنية بفيروس األيدز من أجل
  
  تنفيذ االستراتيجية الموسعة لمكافحة السل المرتبط بفيروس األيدز؛  )أ(
  
لك تقـديم العـالج باألدويـة       النهوض ببرامج األيدز والعدوى بفيروسه، بما في ذ         )ب(

  المضادة للفيروسات القهقرية لمرضى السل المصابين أيضاً بعدوى فيروس األيدز؛
  
تنفيذ وتعزيز االستراتيجيات الرامية إلى مكافحة السل مكافحة فعالـة والتـدبير العالجـي                )٣(

  للمصابين بالسل المقاوم لألدوية؛
  
لصحية الوطنية، في العمل مع الشركاء من أجل تعزيز  السلطات ابالتعاون معتولي القيادة،   )٤(

  ودعم آليات تيسير التمويل المستدام لمكافحة السل؛
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تعزيز الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لشراكة مكافحة السل، في الجهـود التـي                 )٥(
عالن األلفية الصادر   تبذلها لتحقيق الهدف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق بالسل الذي يرد في إ            

  ؛ وتقديم تقارير منتظمة حول التقدم المحرز لبلوغ األهدافعن األمم المتحدة
  
التوصية في االجتماع العام الرفيع المستوى بشأن حصيلة قمة األلفية للجمعية العامة لألمم               )٦(

أللفية الصادر عن المتحدة التي ستستعرض التقدم المحرز في الوفاء بااللتزامات الواردة في إعالن ا       
 بدالً من إدراجـه ضـمن       ٨ والغاية   ٦ الخصوص، في الهدف     وجهاألمم المتحدة بذكر السّل، على      

  األمراض األخرى؛
  
تشجيع البحث والتطوير فيما يتعلق باستحداث أدوات جديدة للمكافحة فـي إطـار الخطـة                 )٧(

  .العالمية لدحر المالريا
  

  - ٢٠٠٥ايو م/  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )الخامس، التقرير "أ" اللجنة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




