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القرارين المرفقين المتعلقين بالبنـدين      والخمسين باعتماد    الثامنةوتقرر توصية جمعية الصحة العالمية        
  :التاليين من جدول األعمال

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٣
  

  التمويل المستدام من أجل توقي السل ومكافحته  ٤-١٣
  

  قرار واحد  
  
  تمنيعمسودة االستراتيجية العالمية لل ٨-١٣

  
  قرار واحد
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   من جدول األعمال٤-١٣البند 
  
  

  التمويل المستدام من أجل توقي السل ومكافحته
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتمويل المستدام ومكافحة السل؛  
  
التالي تذليل هذه العقبة الماثلة في طريق التنمية        وإذ تدرك الحاجة إلى تخفيف العبء العالمي للسل، وب          

  االجتماعية االقتصادية؛
  

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

  
 ٢٠٠٥وإذ ترحب بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق المرامي العالمية المتصلة بمكافحة السل لعـام                  

 ؛١٣-٥١ج ص ع استجابة لقرار جمعية الصحة العالمية ١بعد استهالل مبادرة مكافحة السل،
 

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

وإذ تشدد على أهمية انخراط مقدمي الخدمات الصحية بجميع فئاتهم في تنفيذ المعايير الدولية لتقـديم                  
  ؛(DOTS)الرعاية المتعلقة بالسل بشكل يتوافق مع استراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر 

  
ة السل سيشكل عائقاً أمام التخطيط الـسليم        وإذ تشعر بالقلق ألن عدم االلتزام بالتمويل المستدام لمكافح          

الطويل األمد الالزم لتحقيق الهدف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق بالسل الذي يرد فـي إعـالن األلفيـة                   
  الصادر عن األمم المتحدة؛

  
، من شأنها تلبية الحاجة إلى التمويل       ٢٠١٥ إلى   ٢٠٠٦وضع خطة عالمية، للمدة من      على  وإذ تشجع     

المستدام من أجل تحقيق الهدف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق بالسل الذي يرد في إعالن األلفية الصادر                 
  عن األمم المتحدة؛

  
  : جميع الدول األعضاء على ما يليتشجع  -١

  
تقدير الموارد اإلجمالية الالزمة لتوقي السل ومكافحته بما في ذلك السّل المتـصل بفيـروس                 )١(

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

  

                                                      
 .شراكة دحر السل   المعروفة اآلن باسم ١
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، ١-٥٣ع ص جالوفاء بااللتزامات التي قدمتها لدى اعتماد قرار جمعية الـصحة العالميــة               )٢(
ذلك التزامها بضمان إتاحـة قـدرٍ كاف من       وبالتالي إقرار إعالن أمستردام لوضع حد للسل، بما في          

الموارد المحلية والموارد الخارجية من أجل تحقيق الهدف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق بالسل              
  الذي يرد في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛

  
وطنيـة   بإقامة شراكات     بين الشركاء الماليين والتنفيذيين واالجتماعيين وذلك      التكاملتعزيز    )٣(

لدحر السل في كل بلد وضمان توفير هذه الشراكات على المستوى القطري أداة لدعم تنفيـذ الخطـط                  
الطويلة األجل المتعلقة بالتوسع في استراتيجية المكافحة القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشـر              

(DOTS)من خالل اللجان الوطنية للتنسيق بين الوكاالت؛   
  

التحقق من تيسير حصول جميع مرضى السل على رعاية ترقى إلى مستوى الرعاية العالمي                )٤(
باالستناد إلى التشخيص والمعالجة واإلبالغ على النحو السليم وبما يتسق مع اسـتراتيجية المعالجـة               

، وذلك من خالل تعزيز العـرض والطلـب علـى           (DOTS)القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر      
  السواء؛

  
  تعزيز الوقاية من السل والتعبئة االجتماعية للتصدي له؛  )٥(
  
إقامة تعاون بين برامج مكافحة السل وبرامج مكافحة فيروس األيدز بغرض التصدي، بشكل               )٦(

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

  
  : المدير العام أن يقوم بما يليتطلب إلى  -٢

  
تكثيف الدعم المقدم إلى الدول األعضاء من أجل تطوير قدرات البرامج الوطنيـة لمكافحـة                 )١(

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

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

  
تفق عليـه دوليـاً     المثابرة على تحقيق هذه الغاية من أجل بلوغ الهدف اإلنمائي الم            )ب(

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

  :المعنية بفيروس األيدز من أجل
  

  مرتبط بفيروس األيدز؛تنفيذ االستراتيجية الموسعة لمكافحة السل ال  )أ(
  
النهوض ببرامج األيدز والعدوى بفيروسه، بما في ذلـك تقـديم العـالج باألدويـة                 )ب(

  المضادة للفيروسات القهقرية لمرضى السل المصابين أيضاً بعدوى فيروس األيدز؛
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تنفيذ وتعزيز االستراتيجيات الرامية إلى مكافحة السل مكافحـة فعالـة والتـدبير العالجـي                 )٣(
  لمصابين بالسل المقاوم لألدوية؛ل
  
 السلطات الصحية الوطنية، في العمل مع الشركاء من أجل تعزيز           بالتعاون مع تولي القيادة،     )٤(

  ودعم آليات تيسير التمويل المستدام لمكافحة السل؛
  
تعزيز الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لشراكة مكافحة السل، في الجهود التي تبذلها                )٥(

لتحقيق الهدف اإلنمائي المتفق عليه دولياً والمتعلق بالسل الذي يرد في إعالن األلفية الـصادر عـن                 
  ؛ وتقديم تقارير منتظمة حول التقدم المحرز لبلوغ األهدافاألمم المتحدة

  
لتوصية في االجتماع العام الرفيع المستوى بشأن حصيلة قمة األلفية للجمعية العامة لألمـم              ا  )٦(

المتحدة التي ستستعرض التقدم المحرز في الوفاء بااللتزامات الواردة في إعالن األلفية الصادر عـن               
ـ       ٨ والغاية   ٦األمم المتحدة بذكر السّل، على نحو الخصوص، في الهدف           من  بدالً مـن إدراجـه ض

  األمراض األخرى؛
  
تشجيع البحث والتطوير فيما يتعلق باستحداث أدوات جديدة للمكافحة في إطار الخطة العالمية               )٧(

  .لدحر المالريا
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   من جدول األعمال٨-١٣البند 
  
  

  مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  ١وقد نظرت في التقرير الخاص بمسودة استراتيجية التمنيع؛  
  

وإذ تشعر باالنزعاج من أن التغطية التمنيعية على المستوى العالمي وفي بعض المنـاطق لـم تـزد                    
 مليون  ٢٧ أكثر من    ٢٠٠٣بشكل هامشي منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، وإن كان هناك في عام               إال

   العالم لم يشملهم التمنيع خالل السنة األولى من حياتهم؛طفل في جميع أنحاء
  

 مليون حالة وفاة بين األطفال دون الخامسة تحدث كل عام نتيجة أمـراض يمكـن                ١‚٤وإذ تدرك أن      
  توقيها باللقاحات المتوافرة حالياً؛

  
 قـد    مليون طفل آخرين يموتون في كل عام دون الخامسة نتيجـة أمـراض             ٢‚٦وإذ تدرك كذلك أن       

  يتسنى توقيها بتوفير لقاحات جديدة؛
  

وإذ تعترف بإسهامات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والتحالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات                  
والتمنيع وجميع الشركاء في إطار الجهود التي يبذلونها في مجال تعزيز خدمات التمنيع وتوسيع نطاق التغطية                

  ة واللقاحات التي ال تستخدم بكثرة في البلدان النامية؛التمنيعية وإدخال اللقاحات الجديد
  

وإذ ترحب باإلنجازات التي حققتها مبادرات المكافحة المعجلة ألمراض شلل األطفال والحصبة وكزاز   
األم والوليد في تمنيع سكان لم يكن يشملهم التمنيع سابقاً، وتالحظ أن هذه المبادرات أرست شـبكات موسـعة                   

  ليها في إقامة شبكات ترصد لألمراض األخرى ولالتجهات في مجال الصحة في توسيع نطاقها؛يمكن البناء ع
  

أو إدارية، عن الوصول إلى     / وإذ يقلقها أن برامج التمنيع الوطنية تقصر، نتيجة قيود مالية وهيكلية و             
ة الكثير مـن اللقاحـات       وأنها ال تستخدم بما فيه الكفاي      ، األطفال واألمهات  جميع من يستحقون التمنيع وخاصة    

  الموجودة وال تدخل على نطاق واسع لقاحات جديدة؛
  

نمائي المتفق عليه دوليـاً فـي       إلالهدف ا   لبلوغ وإذ تؤكد على حاجة جميع البلدان إلى العمل الدؤوب          
بين  وهو تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين            إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة     

  ؛٢٠١٥ و١٩٩٠عامي 
  

وإذ تشير إلى الهدف الذي حددته دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة االستثنائية الـسابعة والعـشرون                  
والمتمثل في تأمين التمنيع الكامل لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، مـع تغطيـة               ) ٢٠٠٢(المعنية بالطفل   
  على األقل في كل منطقة أو وحدة إدارية معادلة؛٪ ٨٠٪ على األقل وتغطية نسبة ٩٠وطنية بنسبة 

                                                      
 .٥٨/١٢الوثيقة ج   ١
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 يلقي الضوء على التمنيع بوصفه عامالً رئيسياً في تعزيز صحة           ١٢-٥٣ج ص ع  وإذ تدرك أن القرار       
  الطفل؛

  
  وقد نظرت في مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع،  

  
  الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛ب ترحب  -١
  
  :عضاء على ما يلي الدول األتحث  -٢
  

 الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحـدة المعنيـة          المحددة في الوفاء بأهداف التمنيع      )١(
  بالطفل؛

  
اعتماد الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع كإطار لدعم برامج التمنيع الوطنية بين عـامي               )٢(

صاف وتحسين فرص الحصول على اللقاحـات       اإلنالتغطية و ، بهدف تحقيق مزيد من      ٢٠١٥ و ٢٠٠٦
الموجودة والمستقبلية، وتوسيع نطاق منافع التطعيم المرتبط بتدخالت صحية أخرى لتـشمل الفئـات              

  العمرية التي تتجاوز مرحلة الرضاعة؛
  

ضمان بقاء التمنيع كأولوية في البرنامج الصحي الوطني، وضمان دعمه بعمليات التخطـيط               )٣(
   والتقييم بشكل منهجي، وااللتزام المالي الطويل األجل؛والتنفيذ والرصد

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٣
  

حشد الموارد من أجل تعزيز توافر ويسر تكلفة اللقاحات الجديـدة القائمـة علـى البينـات،                )١(  
  المستقاة من الصور البيانية الوبائية، في البلدان؛

  
تحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومع اليونيسيف والشركاء         العمل بشكل وثيق مع ال      )٢(

  اآلخرين على تقديم الدعم للدول األعضاء في تنفيذ الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛
  

توطيد العالقات على المستوى العالمي والمستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي مـع اليونيـسيف               )٣(
أجل اللقاحات والتمنيع والشركاء اآلخرين لحشد المـوارد الالزمـة للبلـدان،            والتحالف العالمي من    

  وخاصة البلدان النامية، لتنفيذ الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛
  

تقديم تقارير كل ثالثة أعوام لجمعية الصحة عن مدى التقدم المحرز صوب بلوغ األهـداف                 )٤(
اف المحددة في الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن العالمية للتمنيع، بما في ذلك األهد

  .األطفال

  
  
  

=     =     =  


