
 
  
  
  
  
  
  

  ٤ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢١

  EB134.R4    من جدول األعمال ١-٦البند 
  
  
  

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

  
 

  المجلس التنفيذي،
  

للوقايـة مـن السـل ورعايـة مرضـاه  المقترحة االستراتيجية واألهداف العالميةالخاص ب تقريرالنظر في بعد ال
  ٢٠١٥،١ومكافحته بعد عام 

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظر في القرار التالي واعتماده: يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  
ستراتيجية واألهداف العالمية المقترحة للوقاية من السل ورعاية االالخاص ب تقريرالبعد النظر في 

  ؛٢٠١٥رضاه ومكافحته بعد عام م
  

(مكافحـــة لأللفيـــة  اإلنمائيـــةمـــن األهـــداف  ٦وٕاذ تعتـــرف بمـــا ُأحـــِرز مـــن تقـــدم نحـــو بلـــوغ الهـــدف 
فـــي أعقـــاب  ٢٠١٥فـــي عـــام والمالريـــا وغيرهمـــا مـــن األمـــراض)  أليـــدزافيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري/ 

مــن خــالل  ٢٠١٥إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن األلفيــة ومــا يتصــل بــه مــن أهــداف مكافحــة الســل فــي عــام 
استراتيجية دحر السل والخطة العالمية و استراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر اعتماد 

، ُدِعــَي إليــه ثلمــامنيــة علــى تلــك األطــر، ، وكــذلك تمويــل الخطــط الوطنيــة المب٢٠١٥-٢٠٠٦لــدحر الســل 
  ؛١٩-٦٠ج ص عفي القرار ضمن جملة أمور،

  
وٕاذ يساورها القلق إزاء استمرار وجود ثغرات وٕاحراز تقدم متفاوت في بلوغ األهداف الحالية، وٕازاء 

شــطة حاجــة بعــض األقــاليم والــدول األعضــاء والمجتمعــات المحليــة والفئــات الضــعيفة إلــى اســتراتيجيات وأن
دعم محّددة لتسريع عجلة التقدم الُمحرز في الوقايـة مـن األمـراض ومنـع الوفيـات وتوسـيع نطـاق إتاحـة مـا 

  يلزم من تدخالت وأدوات جديدة؛ 
  

                                                      
 .١٣٤/١٢م تالوثيقة    ١
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 نــه حتــى فــي ظــل إحــراز تقــدم كبيــر فــإن التقــديرات تشــير إلــى وجــودكــذلك ألالقلــق يســاورها  وٕاذ
أو ال يحصـــلون علـــى  إصـــابتهم بـــالمرض كشـــف عـــنماليـــين شـــخص مّمـــن ُيصـــابون بالســـل ســـنويًا ال يُ  ٣
  يلزمهم من خدمات الرعاية والعالج؛ ما

  
وٕاذ تدرك العواقب االجتماعية واالقتصادية الوخيمة المترتبة على السل والعبء الذي يتحملـه مـن 

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

والنـداء الـوارد فيـه إلـى العمـل بشـأن مكافحـة السـل  ١٥-٦٢ج ص عتضع في اعتبارهـا القـرار وٕاذ 
المقــاوم لألدويــة المتعــددة، وٕاذ تعــي أن االســتجابة لألزمــة حتــى اآلن قاصــرة بــرغم اعتمــاد فحــوص جديــدة 

الغالبيـــة أن ٕاذ تـــدرك أيضـــًا للتشـــخيص الســـريع للمـــرض والجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز ســـبل تـــدبيره عالجيـــًا، و 
العظمى مّمن يحتاجون إلى خدمات عالية الجودة في مجال الوقاية مـن المـرض وعـالج مرضـاه ورعـايتهم 

ذ تثيــر جزعهــا المخــاطر الجســيمة المحدقــة بــاألفراد إ ال يزالــون يعــانون مــن نقــص إتاحــة تلــك الخــدمات، و 
  ؛التي يشكلها السل المقاوم لألدوية المتعددة وبالصحة العمومية

  
رك أن العــدوى المصــاحبة لإلصــابة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري هــي الســبب الرئيســي وٕاذ تــد

الــذي يقــف وراء الفشــل فــي بلــوغ األهــداف المتعلقــة بمكافحــة الســل فــي المواضــع التــي ترتفــع فيهــا معــدالت 
روس، اإلصابة بالفيروس وأن السل هو السبب الرئيسـي للوفيـات فيمـا بـين المتعايشـين مـع هـذا الفيـانتشار 

واعترافـــًا منهـــا بالحاجـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات عمـــل مشـــتركة ومعـــززة للغايـــة فـــي مجـــال التصـــدي للوبـــائين 
يـــدز مـــن خـــالل زيـــادة تكامـــل خـــدمات المـــزدوجين لإلصـــابة بالســـل وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري/ األ

  الرعاية الصحية األولية من أجل تحسين إتاحة الرعاية؛
  

إحراز مزيد من التقدم بشأن مكافحة السـل  ٢٠١٥العقود المقبلة بعد عام وٕاذ تسّلم بأنه يجب في 
، وأن إحـراز التقـدم بشـأن جميـع تلـك لألمـم المتحـدة وسائر األولويات الصحية التـي يتناولهـا إعـالن األلفيـة

األولويــات يســتدعي التزامــًا شــامًال بتعزيــز الــنظم الصــحية وٕاحــراز تقــدم مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية 
  الشاملة؛

  
مــن  وٕاذ تعتــرف بــأن إحــراز تقــدم فــي مكافحــة الســل مرهــون بالعمــل داخــل قطــاع الصــحة وخارجــه

معالجة محددات المرض االجتماعية واالقتصادية، بما فيها توسـيع نطـاق الحمايـة االجتماعيـة والحـد أجل 
  من الفقر إجماًال؛

  
لعمــــل بشــــأن صــــحة المهــــاجرين، والنــــداء الــــوارد فيــــه إلــــى ا ١٧-٦١ج ص عوٕاذ تسترشــــد بــــالقرار 

واعترافــًا منهــا بالحاجــة إلــى توثيــق عــرى التعــاون بــين البلــدان واألقــاليم التــي ترتفــع فيهــا معــدالت اإلصــابة 
بالسل وتلـك التـي تـنخفض فيهـا معدالتـه فيمـا يخـص تعزيـز آليـات رصـد المـرض ومكافحتـه، بمـا فـي ذلـك 

  فيما يتصل بتزايد حراك اليد العاملة؛
  

الحاجــة إلــى زيــادة توظيــف االســتثمارات الالزمــة لتســريع عجلــة تنفيــذ االبتكــارات علــى  وٕاذ تالحــظ
وكــذلك لالضــطالع بأنشــطة البحــث والتطــوير فــي ميــدان اســتحداث أدوات جديــدة لرعايــة  الُقطــريالصــعيد 

  ،مرضى السل والوقاية منه التي ال ُيستغنى عنها للتخّلص من المرض
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داف العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن الســـــل ورعايـــــة مرضـــــاه ومكافحتـــــه بعـــــد االســـــتراتيجية واألهـــــ تعتمـــــد  -١
  باالقتران مع ما يلي:، ٢٠١٥ عام

  
الرؤية الصريحة لالسـتراتيجية المتمثلـة فـي عـالم خـاٍل مـن السـل وأهـدافها بشـأن القضـاء   )١(

من خالل تخفيض الوفيات الناجمة عن السل بنسبة  ٢٠٣٥على وباء السل العالمي بحلول عام 
 ١٠٠ ٠٠٠حاالت إصابة بالسل لكـل  ١٠(أو أقل من ٪ ٩٠معدالت اإلصابة به بنسبة ٪ و ٩٥

والتخّلص من التكـاليف الكارثيـة المترتبـة عليـه التـي تتكبـدها األسـر المتضـررة نسمة من السكان) 
  به؛
  
  ؛٢٠٣٠و ٢٠٢٥و ٢٠٢٠المعالم المرتبطة باالستراتيجية لألعوام   )٢(
  
تنــاول مــا يلــي: إشــراف الحكومــة والمســاءلة؛ وتشــكيل ائــتالف مبــادئ االســتراتيجية التــي ت  )٣(

ـــــات المجتمـــــع المـــــدني؛ واإلنصـــــاف وحقـــــوق اإلنســـــان  مـــــع المجتمعـــــات المحليـــــة المتضـــــررة وفئ
واألخالقيــات؛ وتكييفهــا بمــا يلبــي االحتياجــات فــي كــل ســياق مــن الســياقات الوبائيــة واالجتماعيــة 

  واالقتصادية والنظم الصحية؛
  
ـــان تركـــزان علـــى ركـــائز االســـ  )٤( ـــة المتكاملتـــان اللت ـــثالث التاليـــة: الرعايـــة والوقاي تراتيجية ال

  المرضى؛ والسياسات الواضحة والنظم الداعمة؛ وأنشطة البحث واالبتكار المكثفة؛
  

  ما يلي:على  ١جميع الدول األعضاء تحث  -٢
  

  ؛أن تكّيف االستراتيجية  )١(
  
القطاعـــات المقترحــة فـــي االســـتراتيجية فيمـــا يخـــص أن تقــوم بتنفيـــذ اإلجـــراءات المتعـــددة   )٢(

في إطـار التـزام رفيـع ، وذلك ورصد تلك اإلجراءات وتقييمها مكافحة السل تحديدًا وقطاع الصحة
  ؛عقب مراعاة المواضع المحليةو المستوى وتوفير ما يلزم من تمويل 

  
ى منـع اسـتمرار بالمشاركة الكاملـة لطائفـة واسـعة مـن أصـحاب المصـلحة، إلـأن تسعى،   )٣(

  ارتفاع معدالت اإلصابة بالسل داخل مجتمعات محلية أو مواقع جغرافية معينة؛
  

الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين والمحليــين مــن داخــل قطــاع الصــحة وخارجــه إلــى  تــدعو  -٣
  المشاركة في تنفيذ االستراتيجية ودعم تنفيذها؛

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤
  

أن يزّود الدول األعضاء بتوجيهـات بشـأن السـبل الكفيلـة بتكييـف االسـتراتيجية ووضـعها   )١(
موضع التنفيذ، بما في ذلك توثيـق عـرى التعـاون عبـر الحـدود تلبيـًة الحتياجـات الفئـات الضـعيفة 

  ؛من المجتمعات المحلية وتصديًا للتهديدات التي تشكلها مقاومة السل لألدوية المتعددة

                                                      
 .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ١
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 ٢٠١٥رك فــــي تنســــيق تنفيــــذ االســــتراتيجية العالميــــة لمكافحــــة الســــل بعــــد عــــام أن يتشــــا  )٢(
يـــدز واإلســـهام فـــي تنفيـــذها، وذلـــك بالعمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة األ

والســـل والمالريـــا والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة وســـائر مؤسســـات التمويـــل العالميـــة واإلقليميـــة، 
المؤلفة لقوام شراكة دحل السل وشركاء آخرين من عدة قطاعات مّمن يلزم وجميع الفئات المعنية 

  العمل معهم لبلوغ هدف االستراتيجية وتحقيق أغراضها؛
  
أن يواصل إعداد وتحـديث إرشـادات معياريـة وسياسـاتية عالميـة فيمـا يخـص الوقايـة مـن   )٣(

األدوات  مـن بـين السل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه عنـدما ُتجمـع بّينـات جديـدة وُتسـتحدث ابتكـارات
للقضاء علـى الوبـاء العـالمي والمضـي قـدمًا بسـرعة أكبـر بكثيـر فـي  الُمتاحة والنهوج االستراتيجية

  التخّلص منه؛طريق 
  
أن يزّود الدول األعضاء بالدعم عند الطلب فيمـا يتعلـق بتكييـف االسـتراتيجية وتنفيـذها،   )٤(

 ٢٠٣٥وكذلك فـي وضـع مؤشـرات ومعـالم وأهـداف مناسـبة وطنيـًا لإلسـهام فـي بلـوغ أهـداف عـام 
  على الصعيدين المحلي والعالمي؛

  
هــا علــى أســاس التقــدم الُمحــرز فــي تحقيــق أن يتــولى رصــد تنفيــذ االســتراتيجية وتقيــيم أثر   )٥(

  مجموعة المعالم واألهداف؛ 
  
أن يعـــّزز إجـــراء البحـــوث وتوليـــد المعـــارف الالزمـــة للقضـــاء علـــى وبـــاء الســـل العـــالمي   )٦(

ووسائل تشخيص وسـبل عـالج أدوات وتطوير والتخّلص منه، بوسائل منها التعجيل في اكتشاف 
خــرى محّســنة، وخاصــة اللقاحــات الفعالــة، والحــث علــى أو أدوات ووســائل وســبل أجديــدة ووقايــة 
  االبتكارات الناشئة عنها؛ ب االنتفاع

  
أن يرّوج للمساواة في إتاحة األدوات والمنتجات الطبية الجديدة الالزمة للوقاية من السل   )٧(

والســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة وتشخيصــهما وعالجهمــا، عنــدما تصــبح تلــك األدوات والمنتجــات 
  توفرة؛ م
  
بوسـائل منهـا تقـديم الـدعم الناشـط والـالزم لوضـع خطـة  ،أن يعمل مع شراكة دحر السـل  )٨(

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

  
يقــــدم تقريــــرًا عــــن التقــــدم الُمحــــرز إلــــى جمعيتــــي الصــــحة العالميــــة الســــبعين والثالثــــة  أن  )٩(

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

٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١ة، رابعالجلسة ال  
  ٤/المحاضر الموجزة/١٣٤م ت
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