
  ١تنقيح  ٤/مؤتمر /١٣٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١  بعد المائة والثالثون الرابعةالدورة 
     EB134/CONF./4 Rev.1  من جدول األعمال ١-٦البند 

  
  
  

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

  
 

  وكولومبيا وكوستاريكا وكندا مشروع قرار مقترح من أستراليا والبرازيل 
  وليبياوٕايطاليا واليابان وٕاندونيسيا وفرنسا وٕاثيوبيا وٕاستونيا 

   ورومانيا والبرتغالوبولندا وبنما وهولندا وليتوانيا وماليزيا 
 وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

للوقايـــة مـــن الســـل ورعايـــة  ١االســـتراتيجية واألهـــداف العالميـــةأعّدتـــه المنظمـــة يبـــّين تقريـــر نظـــر فـــي بعـــد ال
  ،٢٠١٥مرضاه ومكافحته بعد عام 

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

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  
سـتراتيجية واألهـداف العالميـة األمانة الـذي يبـّين االتقرير بعد النظر في    من الديباجة ١الفقرة 

  ؛٢٠١٥ام رضاه ومكافحته بعد عمالمقترحة للوقاية من السل ورعاية 
  

مـــن األهـــداف  ٦وٕاذ تعتـــرف بمـــا ُأحـــِرز مـــن تقـــدم نحـــو بلـــوغ الهـــدف    مـــن الديباجـــة ٢الفقـــرة 
في أعقاب إعالن األمم المتحدة بشأن األلفيـة ومـا يتصـل بـه مـن أهـداف  ٢٠١٥لأللفية في عام  اإلنمائية

اســـتراتيجية المعالجـــة القصـــيرة األمـــد تحـــت اإلشـــراف مـــن خـــالل اعتمـــاد  ٢٠١٥مكافحـــة الســـل فـــي عـــام 
، وكـــذلك تمويـــل ٢٠١٥-٢٠٠٦اســـتراتيجية دحـــر الســـل والخطـــة العالميـــة لـــدحر الســـل ومـــن ثـــم المباشـــر 

  الخطــــــــــــــط الوطنيــــــــــــــة المبنيــــــــــــــة علــــــــــــــى تلــــــــــــــك األطــــــــــــــر، مــــــــــــــثال مــــــــــــــا ُدِعــــــــــــــَي إليــــــــــــــه فــــــــــــــي القــــــــــــــرار
  ؛١٩-٦٠ج ص ع

  
اسـتمرار وجـود ثغـرات وٕاحـراز تقـدم متفـاوت فـي  وٕاذ يسـاورها القلـق إزاء    من الديباجة ٣الفقرة 

بلوغ األهداف الحالية، وٕازاء حاجة بعض األقاليم والدول األعضاء والمجتمعات المحليـة والفئـات الضـعيفة 

                                                           
 ).قد ُيغّير الرقم –جدول األعمال المؤقت من ( ١-٦، البند ١٣٤/١٣م تالوثيقة    ١
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إلى استراتيجيات وأنشطة دعم محّددة لتسريع عجلة التقدم الُمحرز في الوقاية من األمراض ومنـع الوفيـات 
  لزم من تدخالت وأدوات جديدة؛ وتوسيع نطاق إتاحة ما ي

  
وٕاذ تالحظ مـع القلـق أنـه حتـى فـي ظـل إحـراز تقـدم كبيـر فـإن التقـديرات    من الديباجة ٤الفقرة 

تشير إلى وجود ثالثة ماليين شخص مّمن ُيصابون بالسـل سـنويًا ال ُيكشـف عـن حـاالتهم أو ال يحصـلون 
  على ما يلزمهم من خدمات الرعاية والعالج؛

  
وٕاذ تدرك العواقب االجتماعيـة واالقتصـادية الوخيمـة المترتبـة علـى السـل    من الديباجة ٥الفقرة 

والعــبء الــذي يتحملــه مــن جرائــه الكثيــر مــن المتضــررين بــه فــي ســعيهم إلــى الحصــول علــى الرعايــة منــه 
  وااللتزام بعالجه؛

  
الــوارد فيــه إلــى والنــداء  ١٥-٦٢ج ص عوٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا القــرار    مــن الديباجــة ٦الفقــرة 

العمل بشأن مكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة، وٕاذ تعي أن االستجابة لألزمة حتى اآلن قاصرة بـرغم 
اعتمـــاد فحـــوص جديـــدة للتشـــخيص الســـريع للمـــرض والجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز ســـبل تـــدبيره عالجيـــًا، وأن 

ال الوقايـة مـن المـرض وعـالج مرضـاه الغالبية العظمى مّمن يحتاجون إلـى خـدمات عاليـة الجـودة فـي مجـ
ذ تثيــر جزعهــا المخــاطر الجســيمة المحدقــة إ ورعــايتهم ال يزالــون يعــانون مــن نقــص إتاحــة تلــك الخــدمات، و 

  باألفراد وبالصحة العمومية؛
  

وٕاذ تـــدرك أن العـــدوى المصـــاحبة لإلصـــابة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي     مـــن الديباجـــة ٧الفقـــرة 
الذي يقف وراء الفشل في بلوغ األهداف المتعلقة بمكافحة السل في المواضـع البشري هي السبب الرئيسي 

التي ترتفع فيهـا معـدالت اإلصـابة بـالفيروس وأن السـل هـو السـبب الرئيسـي للوفيـات فيمـا بـين المتعايشـين 
مــع هـــذا الفيــروس، واعترافـــًا منهــا بالحاجـــة إلــى اتخـــاذ إجــراءات عمـــل مشــتركة ومعـــززة للغايــة فـــي مجـــال 

يــدز مــن خــالل زيــادة صــدي للوبــائين المــزدوجين لإلصــابة بالســل وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري/ األالت
  تكامل خدمات الرعاية الصحية األولية من أجل تحسين إتاحة الرعاية؛

  
إحـراز مزيـد مـن  ٢٠١٥وٕاذ تسّلم بأنه يجب في العقود المقبلة بعد عام     من الديباجة ٨الفقرة 

ة السل وسائر األولويات الصحية التي يتناولهـا إعـالن األلفيـة، وأن إحـراز التقـدم بشـأن التقدم بشأن مكافح
جميع تلك األولويات يستدعي التزامـًا شـامًال بتعزيـز الـنظم الصـحية وٕاحـراز تقـدم مـن أجـل تحقيـق التغطيـة 

  الصحية الشاملة؛
  

مرهــون بالعمــل داخــل وٕاذ تعتــرف بــأن إحــراز تقــدم فــي مكافحــة الســل    مــن الديباجــة ٩الفقــرة 
قطــاع الصــحة وخارجــه فيمــا يتعلــق بمعالجــة محــددات المــرض االجتماعيــة واالقتصــادية، بمــا فيهــا توســيع 

  نطاق الحماية االجتماعية والحد من الفقر إجماًال؛
  

والنــداء الــوارد فيــه إلــى العمــل  ١٧-٦١ج ص عوٕاذ تسترشــد بــالقرار     مــن الديباجــة ١٠الفقــرة 
ين، واعترافًا منهـا بالحاجـة إلـى توثيـق عـرى التعـاون بـين البلـدان واألقـاليم التـي ترتفـع بشأن صحة المهاجر 

فيهــا معــدالت اإلصــابة بالســل وتلــك التــي تــنخفض فيهــا معدالتــه فيمــا يخــص تعزيــز آليــات رصــد المــرض 
  ومكافحته، بما في ذلك فيما يتصل بتزايد حراك اليد العاملة؛
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الحــظ الحاجــة إلــى زيــادة توظيــف االســتثمارات الالزمــة لتســريع وٕاذ ت    مــن الديباجــة ١١الفقــرة 
وكـــذلك لالضـــطالع بأنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي ميـــدان  الُقطـــريعجلـــة تنفيـــذ االبتكـــارات علـــى الصـــعيد 

  ،استحداث أدوات جديدة لرعاية مرضى السل والوقاية منه التي ال ُيستغنى عنها للتخّلص من المرض
  

االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه  تعتمــد   -١ )مــن المنطــوق ١الفقــرة (
  باالقتران مع ما يلي:، ٢٠١٥ومكافحته بعد عام 

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

الناجمة عن السل بنسبة من خالل تخفيض الوفيات  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   (ب)
  

مبــادئ االســتراتيجية التــي تتنــاول مــا يلــي: إشــراف الحكومــة والمســاءلة؛ وتشــكيل ائــتالف   (ج)
ـــــات المجتمـــــع المـــــدني؛ واإلنصـــــاف وحقـــــوق اإلنســـــان  مـــــع المجتمعـــــات المحليـــــة المتضـــــررة وفئ
واألخالقيــات؛ وتكييفهــا بمــا يلبــي االحتياجــات فــي كــل ســياق مــن الســياقات الوبائيــة واالجتماعيــة 

  النظم الصحية؛واالقتصادية و 
  

ـــان تركـــزان علـــى   (د) ـــة المتكاملتـــان اللت ـــثالث التاليـــة: الرعايـــة والوقاي ركـــائز االســـتراتيجية ال
  المرضى؛ والسياسات الواضحة والنظم الداعمة؛ وأنشطة البحث واالبتكار المكثفة؛

  
علـى أن تكّيـف االسـتراتيجية وأن تقـوم، فـي  ١جميع الدول األعضاء تحث   -٢ )من المنطوق ٢الفقرة (

إطار التزام رفيع المستوى وتـوفير مـا يلـزم مـن تمويـل، بتنفيـذ اإلجـراءات المتعـددة القطاعـات المقترحـة فـي 
، وذلك عقب ورصد تلك اإلجراءات وتقييمها االستراتيجية فيما يخص مكافحة السل تحديدًا وقطاع الصحة

لمشاركة الكاملة لطائفة واسـعة مـن أصـحاب المصـلحة، وأن تسـعى إلـى منـع مراعاة المواضع المحلية، وبا
  استمرار ارتفاع معدالت اإلصابة بالسل داخل مجتمعات محلية أو مواقع جغرافية معينة؛

  
الشـركاء الـدوليين واإلقليميـين والـوطنيين والمحليـين مـن داخـل قطـاع  تـدعو   -٣ )من المنطوق ٣الفقرة 

  مشاركة في تنفيذ االستراتيجية ودعم تنفيذها؛الصحة وخارجه إلى ال
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب   -٤ )من المنطوق ٤الفقرة (
  

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

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

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

والســـل والمالريـــا والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة وســـائر مؤسســـات التمويـــل العالميـــة واإلقليميـــة، 
وجميع الفئات المعنية المؤلفة لقوام شراكة دحل السل ومع شركاء آخرين من عدة قطاعـات مّمـن 

  يلزم العمل معهم لبلوغ هدف االستراتيجية وتحقيق أغراضها؛
  

شـادات معياريـة وسياسـاتية عالميـة فيمـا يخـص الوقايـة مـن أن يواصل إعداد وتحـديث إر   (ج)
السل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه عنـدما ُتجمـع بّينـات جديـدة وُتسـتحدث ابتكـارات فـي مجـال إتاحـة 
األدوات والنهــوج االســتراتيجية الالزمــة للقضــاء علــى الوبــاء العــالمي والمضــي قــدمًا بســرعة أكبــر 

  بكثير في طريق التخّلص منه؛
  

يزّود الدول األعضاء بالدعم عند الطلب فيمـا يتعلـق بتكييـف االسـتراتيجية وتنفيـذها،  أن  (د)
 ٢٠٣٥وكذلك فـي وضـع مؤشـرات ومعـالم وأهـداف مناسـبة وطنيـًا لإلسـهام فـي بلـوغ أهـداف عـام 

  على الصعيدين المحلي والعالمي؛
  

لُمحــرز فــي تحقيــق أن يتــولى رصــد تنفيــذ االســتراتيجية وتقيــيم أثرهــا علــى أســاس التقــدم ا  (هـ)
  مجموعة المعالم واألهداف؛ 

  
أن يعـــّزز إجـــراء البحـــوث وتوليـــد المعـــارف الالزمـــة للقضـــاء علـــى وبـــاء الســـل العـــالمي   (و)

ووسائل تشخيص وسـبل عـالج أدوات وتطوير والتخّلص منه، بوسائل منها التعجيل في اكتشاف 
 علــىحــث وال ة،فعالــاللقاحــات ال، وخاصــة أخــرى محّســنةأدوات ووســائل وســبل أو جديــدة ووقايــة 
  االبتكارات الناشئة عنها؛ ب االنتفاع

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

والســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة وتشخيصــهما وعالجهمــا، عنــدما تصــبح تلــك األدوات والمنتجــات 
  متوفرة؛ 

  
وضــع ديم الــدعم الــالزم لتقــالنشــاط فــي بوســائل منهــا  ،يعمــل مــع شــراكة دحــر الســلأن   (ح)

ويبحــــث، حســــب االقتضــــاء، عــــن شــــركاء جــــدد يســــتطيعون تعضــــيد ار العالميــــة، مثخطــــة االســــت
  االلتزامات واالبتكارات الفاعلة داخل قطاع الصحة وخارجه من أجل تنفيذ االستراتيجية بفعالية؛

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

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

=     =     =  


