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  التقدم المحرز: مكافحة السل
  والتخطيط الطويل األجل

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  
 هدفين لمكافحة السل على الصعيد العالمي بحلـول عـام           ٨-٤٤ج ص ع  ، حدد القرار    ١٩٩١في عام     -١

الذين الذين يخضعون للعالج و من مرضى السل الرئوي ٪٨٥ من الحاالت وشفاء    ٪٧٠ اكتشاف   : وهما ٢٠٠٠
 أثر وبـائي    تحقيقويعكس اختيار مستويي األداء هذين ضرورة       . يسجلون نتائج إيجابية الختبار لطاخة البلغم     

اف بينّت الخبرة الميدانية إمكانية بلوغها في البلدان التي ترتفع فيها معدالت حـدوث              هام عن طريق بلوغ أهد    
المتفـق عليهـا دوليـاً        استراتيجية مكافحة السل   ع نطاق يُأحرز في توس  بالرغم من التقدم الهائل الذي      و. السل

، فقد اتـضحت،    ))DOTSاستراتيجية  (المعروفة باستراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر         (
. ٢٠٠٥ لذا تم تأجيل بلوغهما إلى عـام         ٢٠٠٠قبيل نهاية عقد التسعينات، عدم إمكانية بلوغ الهدفين في عام           

 ٢٠٠٧ إلى المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة فـي عـام   ١٤-٥٨ج ص ع، طلب القرار   ٢٠٠٥وفي عام   
 المتمثل في اكتشاف  العالمي   فيما يخص بلوغ الهدف      ٢٠٠٥ نهاية عام    حتىتقريراً عن التقدم الذي تم إحرازه       

  . من تلك الحاالت المكتشفة٪٨٥ عالج من حاالت العدوى الجديدة والنجاح في ٪٧٠
  
 إلى أنـه، وفيمـا يخـص        ٢٠٠٥وتشير آخر التقديرات العالمية للتقدم المحرز نحو بلوغ هدفي عام             -٢

يهم نتائج إيجابية الختبار لطاخة البلغم والذين يعالجون المرضى الذين شخص لديهم السل الرئوي ممن تسجل لد
ألتراب المرضى الذين شخص مرضهم في عام  (٪٥٩، بلغ معدل اكتشاف الحاالت DOTSبموجب استراتيجية 

). نظـر الجـدول   ا) (٢٠٠٤ألتراب المرضى الذين عولجوا في عـام         (٪٨٤ومعدل نجاح المعالجة    ) ٢٠٠٥
فـي   مليون مريض بالسل     ٢٦، تمت معالجة ما ال يقل عن        ٢٠٠٥  عام حتى و ١٩٩٥ عاماً من    ١١فترة   وفي
  . DOTS برامج إطار
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  ٢٠٠٥ التقدم المحرز نحو بلوغ هدفي مكافحة السل لعام -جدول 
  

  ٢٠٠٥التقدم نحو بلوغ هدفي عام 

  اإلقليم
معدل اكتشاف 

  الحاالت
) ٢٠٠٥في (

)٪(  

عدد البلدان التي 
 تنجح في تحقيق

تشاف هدف اك
   من الحاالت٪٧٠

معدل نجاح 
  العالج

) ٢٠٠٤في (
)٪(  

عدد البلدان التي 
 هدف نجاح تبلغ

 ٪٨٥ في عالج
  من الحاالت

عدد البلدان 
التي تحقق كال 

  الهدفين

  ١  ٦  ٧٤  ١٣  ٥٠  األفريقي

  ٧  ٩  ٨٠  ١٨  ٦٥  األمريكتان

  ٣  ٧  ٨٦  ٤  ٦٤  جنوب شرق آسيا

  ٤  ١٤  ٧٥  ١١  ٢٩  األوروبي

  ٥  ٧  ٨٢  ٨  ٢٩  شرق المتوسط

  ٧  ١٩  ٩١  ١٤  ٧٦  غرب المحيط الهادئ

  ٢٧  ٦٢  ٨٤  ٦٨  ٥٩ العالم
  

  . المعدالت التي تتجاوز األهدافإلى المكتوبة بالحروف المائلةتشير األرقام 
  
فقد  إقليم غرب المحيط الهادئ      أما أحرزت جميع األقاليم التابعة للمنظمة تقدماً نحو بلوغ الهدفين،           وقد  -٣

وفي كل البلدان، يعتمد األثر الوبائي      .  تباين واسع بين البلدان    على الرغم من وجود   وزهما،  تجابل  بلغ الهدفين   
المتوقع في معدالت الحدوث واالنتشار والوفيات على جودة أداء برامج مكافحة السل الوطنية في تحقيق أعلى                

ر ممكن من األثر الوبـائي      أما تحقيق أقصى أث   . نسبة ممكن بلوغها من النجاح في اكتشاف الحاالت ومعالجتها        
 في أقرب فرصة ممكنة بالنسبة للبلدان التي لم تبلغ هـذين            ٢٠٠٥في عبء مرض السل فهو بلوغ هدفي عام         

ولكـن  . ٢٠٠٥، واستدامة هذا النجاح وتجاوزه بالنسبة للبلدان التي بلغت هدفي عـام             ٢٠٠٥الهدفين في عام    
 ذاته، وإنما المهم هو أن يتم بلوغهما في كل إقلـيم            في حد اً  بلوغ هذين الهدفين على الصعيد العالمي ليس كافي       

  .وفي كل بلد
  
 ٢٠٠٥ على الصعيد العالمي بحلول عـام        العالج لنجاح   ٪٨٤ الكتشاف الحاالت و   ٪٥٩وبلوغ معدل     -٤

وفي ذلك الحين   . ١٩٩١ا في عام    د على التوالي حد   ٪٨٥ و ٪٧٠يمثل تقدماً هائالً في مكافحة السل ألن هدفي         
لجهود المبذولة على الصعيد العالمي الشامل في       ايكن هناك أي نظام لقياس العبء العالمي للسل بينما كانت           لم  

ومع إنشاء النظام العالمي للرصد والترصد في منتصف        . تزال في مراحلها المبكرة   ال DOTSتنفيذ استراتيجية   
 فيما يخص اكتشاف الحاالت في عام       ٪١١: تم تسجيل هذين المعدلين ألول مرة     من القرن الماضي    التسعينات  

 العقد السابق لم يرتفـع معـدل اكتـشاف          بحروفي  . ١٩٩٤ في عام    العالج فيما يخص نجاح     ٪٧٧ و ١٩٩٥
٪ ٣٠ تضاعف خالل السنوات الخمس الماضية أيضاً من نسبته البالغة           إنهالحاالت ارتفاعاً ملموساً فحسب، بل      

 الزيـادة المحققـة فـي    أمثـال  ١٠ في الوقت نفسه بما يقارب  العالجكما ارتفع معدل نجاح     . ٢٠٠١في عام   
  .اكتشاف الحاالت
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 مليـون   ٨,٨فمن بين   . ٢٠٠٥وتشير آخر تقديرات العبء العالمي للسل إلى الحاالت الناشئة في عام              -٥
ى  نتيجة إيجابيـة لـد     ٦٣٩ ٠٠٠ مليون و  ٣,٩حالة مقدرة، بلغ عدد نتائج اختبار لطاخة البلغم اإليجابية نحو           

ممـن   شخص   ١٩٩ ٠٠٠ مليون شخص بسبب السل، بمن فيهم        ١,٦المصابين بعدوى فيروس األيدز؛ وتوفي      
 إجمالي عدد حـاالت الـسل المقـاوم         وتشير التقديرات إلى أن   .  بعدوى فيروس األيدز    بالسل تترافق إصابتهم 
الـسل  ر عن حاالت     تقاري ٢٠٠٦وبدأت تظهر خالل عام     . ٢٠٠٤ في عام    ٤٢٤ ٠٠٠  قد بلغ  لألدوية المتعددة 
وبلغ عدد البلدان   .  لألدوية وتسجيل نتائج عالجية أسوأ كثيراً من السل المقاوم لألدوية المتعددة           الشديد المقاومة 

 بلداً، بما فيها جنوب أفريقيا، حيث سجلت مقاومـة المـرض            ٢٠التي سجلت حتى اآلن حاالت من هذا القبيل         
وال يعرف إلى اآلن ما هي      ). ٪٩٨(دز ومعدل وفيات شديد االرتفاع       باالرتباط مع العدوى بفيروس األي     الشديدة

 لألدوية من بين الحاالت العالمية للسل المقاوم لألدوية المتعـددة،  الشديدةنسبة الحاالت التي تمثل مقاومة السل    
 علـى   ٪١٩ و ٪١٥ و ٪٤  تبلـغ  ولكن الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا والتفيا أبلغت عن نـسب          

  .التوالي
  
وبعد زيادة دامت أكثر من عقد من الزمن يبدو أن معدل حدوث السل السنوي على الصعيد العـالمي                    -٦
ففي أربعة من أقاليم منظمـة الـصحة        .  اآلن االنحسارقد استقر وربما بدأ أيضاً في       ) ساكن ١٠٠ ٠٠٠لكل  (

، سجلت معدالت سنوية ثابتة     )هادئاألمريكتين وشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط ال        (العالمية  
ارتفع هذا المعـدل    ) األفريقي واألوروبي (وفي إقليمين آخرين    . أو متناقصة لحدوث السل خالل العقد الماضي      

 الحدوث السنوي فـي اإلقلـيم       لشدة ارتفاع معدل  ونظراً  . ألكثر من عقد من الزمن ولكنه بلغ ذروته كما يبدو         
 أعلن االجتماع الخـامس والخمـسون       فقدثر فيروس األيدز بالدرجة األولى،      األفريقي، والذي يعود سببه إلى أ     

  .في المنطقةشكل طارئة يأصبح  السل ، عن أن٢٠٠٥أغسطس /  في آبللجنة اإلقليمية ألفريقيا
  
وعلى الرغم من التقدم المحرز في األقاليم كافة، مازال العديد من البلدان يواجه صعوبات في مواصلة                  -٧

قيود فيما يخص التغطيـة الجغرافيـة    )١ (:مكافحة السل، ومن بينها الصعوبات التالية بصفة خاصة  التقدم في   
 اإلصـابة   تفاقم) ٢(، وفيما يخص جودة تنفيذ االستراتيجية؛       DOTSوالحصول على الرعاية وفقاً الستراتيجية      

 الـشديد المقاومـة    فيها الـسل     بما(بالسل نتيجة لوباء فيروس األيدز، وظهور السل المقاوم لألدوية المتعددة           
 السل، والـصعوبات    مالئمة في عالج  تباع ممارسات غير    افي بعض البلدان من جميع األقاليم بسبب        ) لألدوية

ضعف النظم الصحية من حيث السياسة الشاملة والمـوارد         ) ٣ (؛الناجمة عن عوامل االختطار كالتدخين مثالً     
 مشاركة القـائمين علـى إيتـاء        عدم كفاية ) ٤(ت ونظم المعلومات؛    البشرية والتمويل واإلدارة وإيتاء الخدما    

عدم كفاية الجهود المبذولة من أجـل       ) ٥(الخدمات عموماً، ومنهم بصفة خاصة العاملون في القطاع الخاص؛          
لمصابين بالسل والمجتمعات للمشاركة في أنشطة تعزيز اكتشاف الحاالت والدعم المركـز علـى              استنهاض ا 

قلـة  ) ٦(إسهامهم في الشراكات الرامية للتخلص مـن الـسل؛          محدودية   الرعاية الصحية، و   المرضى وجودة 
 في البحوث الموجهة نحو تحسين االستفادة من تدخالت مكافحة السل المتاحة حالياً ونحو              ات الموظفة االستثمار

ة في معالجة الـسل     وثمة صعوبة بالغ  . تطوير وسائل تشخيصية وأدوية ولقاحات جديدة مما تمس الحاجة إليها         
 في أوساط السكان الذين يسجل معظمهـم        ٪٣٠ نسبة الشفاء عن     تقّلففي التفيا مثالً،    .  المقاومة لألدوية  الشديد

وقد أخذت هذه النتيجة تظهر أيضاً      . نتائج سلبية الختبار فيروس األيدز، وذلك بالرغم من ارتفاع جودة الرعاية          
 العالج فعاالً يتعين  كون  يولكي  . عيفاً متواصالً على مدى سنوات عديدة     في البلدان التي سجلت برامجها أداء ض      
  . في كثير من البلدانفي إطار الرقابة، وهذه الرقابة معدومةاستعمال األدوية الثانوية لمكافحة السل 

  
 هذه الصعوبات أساساً لوضع استراتيجية منظمة الصحة العالمية لـدحر الـسل،             تذليلوتشكل أساليب     -٨
 المرمى اإلنمائي المتفق عليه دولياً فيما يخص السل، والذي يـرد فـي              ٢٠١٥ أن تبلغ في عام      يفترضي  والت

ولقد تم رسم االستراتيجية عن طريق مشاورة واسعة أيدتها الشراكة الخاصة           . إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية    
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ة بالصعوبات الرئيـسية المبينـة    وتتصل عناصرها الست  . ٢٠٠٦مارس   / آذار ١٧بدحر السل وتم إطالقها في      
وتحسينها مع المحافظة على درجة جودتها       DOTSتوسيع استراتيجية   ) ١ (:فيما يلي بيان لهذه العناصر    و. آنفاً

 السل بفيروس األيدز والسل المقاوم لألدوية المتعـددة وسـائر الـصعوبات              ترافق معالجة مشكلة ) ٢(العالية؛  
إشراك جميع القـائمين علـى إيتـاء        ) ٤(سهام في تعزيز النظم الصحية؛      اإل) ٣(المتصلة بعوامل االختطار؛    

ويـشتمل  . التمكين من إجراء البحث وتعزيزه    ) ٦(تمكين المصابين بالسل ومجتمعاتهم؛     ) ٥(الرعاية الصحية؛   
محرز التنفيذ االستراتيجية على توسيع نطاق وحجم أنشطة مكافحة السل توسيعاً ملموساً، واالستفادة من التقدم               

  .٢٠٠٥ هدفي عام في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق ببلوغ
  
 قياس األثر المتوقع لتنفيذ استراتيجية دحر السل في عبء المرض استخدام مؤشرات معينـة            ويقتضي  -٩
، إلى جانب مواصلة استخدام مؤشرات البرامج التنفيذية        )معدالت حدوث السل وانتشاره والوفيات الناجمة عنه      (
وتمثل المرامي اإلنمائية المتفق عليها دولياً في إعالن األمم المتحدة          ). العالجاكتشاف الحاالت ونجاح    معدالت  (

والسل، الذي يعد مـن بـين أمـراض    . بشأن األلفية إطاراً وفرصة للتعاون الدولي على تحسين صحة الفقراء      
السنوات التي يتـسبب فـي فقـدانها أي     الفقر، ويتسبب في فقدان سنوات من الحياة الصحية يفوق عددها عدد            

 مـن األهـداف     ٨فالهدف  : مرضٍ معد آخر يمكن معالجته، هو من األولويات التي تنطبق عليها هذه المرامي            
 ويخـص   -" ٢٠١٥وقف السل والبدء في عكس اتجاه حدوثه بحلول عـام           "هو  ) ٦المرمى  (اإلنمائية لأللفية   

، ٨دت استراتيجية دحر السل الهدفين الدوليين المرتبطين بالمرمى         ولقد اعتم .  السل بالذكر  ٢٤ و ٢٣المؤشران  
 المعطيـات بالمقارنة مع    (٢٠١٥أي خفض معدلي انتشار السل والوفيات الناجمة عنه إلى النصف بحلول عام             

  ).١٩٩٠األساسية لعام 
  
عـداد خطـة     المنظمة عملية إ   تزعمتوكجزء من تحسين الدعم المقدم للشراكة من أجل دحر السل،             -١٠

 والتي تم إطالقهـا بمناسـبة انعقـاد المنتـدى           ٢٠١٥،١-٢٠٠٦الشراكة العالمية من أجل دحر السل، للفترة        
وتم وضع الخطة عـن طريـق       ). ، دافوس، سويسرا  ٢٠٠٦يناير   / كانون الثاني  ٢٩-٢٥(االقتصادي العالمي   
 أكاديميـة ومدنيـة     وفئات حكومية    مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك أجهزة          النطاق عملية تشاور واسعة  

وكبرنامج عملي لتنفيذ استراتيجية دحر السل، تحدد الخطة األنشطة التـي           . ومنظمات حكومية وخبراء تقنيون   
وتتـضمن هـذه    .  على الصعيد العالمي   ٢٠١٥يتوقع أن يسفر تنفيذها عن بلوغ المرامي الدولية المحددة لعام           

بما في ذلك توسيع نطاق الحصول على أدوية        (مقاوم لألدوية المتعددة    األنشطة توسيع تدخالت مكافحة السل ال     
)  التابعة للشراكة من أجل دحر الـسل       "الضوء األخضر "ثانوية رفيعة الجودة بأسعار ميسورة عن طريق لجنة         

وتحدد الخطة أيضاً الموارد الالزمة المسندة بتحليل وبائي سـليم ومبـررات            .  بفيروس األيدز  المترافقوالسل  
 مليـون   ٤٧ ٠٠٠ أعوام،   ١٠ لفترة تتجاوز )  مليون دوالر أمريكي   ٥٦ ٠٠٠(وتشمل التكلفة اإلجمالية    . متينة

ويقـدر  .  مليون دوالر أمريكي للبحث والتطـوير ٩٠٠٠دوالر أمريكي لغرض تنفيذ التدخالت المتاحة حالياً و      
 مليون  ٢٥ ٠٠٠ ـبلغ تقدر قيمته ب    مليون دوالر أمريكي، وذلك الحتمال توافر م       ٣١ ٠٠٠ بمبلغ   العجز المالي 

  .دوالر أمريكي وفقاً لتوقعات اتجاهات التمويل الداخلي والخارجي الراهنة
  
ومنذ إطالق الخطة العالمية واالستراتيجية أحرزت المنظمة تقدماً جيداً في تعزيز ودعـم تنفيـذهما،                 -١١

نظمة أيضاً التقدم المحرز في تنفيذ المشروع       وتراقب الم . وذلك بالتعاون مع الشركاء اآلخرين في االستراتيجية      
وتم تقديم الدعم للتخطيط والميزنة على مستوى البلدان من         . العالمي لترصد مكافحة السل وتخطيطها وتمويلها     

 برامج مكافحة السل الوطنية وكذلك من خالل االستعراضـات          لفائدة مديري ظمت  نُ التي   يةحلقات العمل الخالل  
وأجريت اختبارات ميدانية ناجحة ألداة طورتها المنظمة من أجل التخطيط والميزنة           . برامجالتي أجريت لتلك ال   

                                                           
 .WHO/HTM/STB/2006.35الوثيقة     ١
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 دعم المنظمة للتخطيط والميزنة في البلدان يشجع على قيام تعاون وثيـق بـين               كما أن . على الصعيد الوطني  
 إلى تفاقم  هذا الفيروس  فيها   يؤديبرامج مكافحة السل وبرامج مكافحة العدوى بفيروس األيدز في البلدان التي            

وتعكف المنظمة على تنسيق األنشطة الرامية لتعزيز شبكة مختبرات القطاعين العام .  أو يهدد بتفاقمهوباء السل
والخاص التي تؤدي دوراً حاسماً في اكتشاف الحاالت وترصد المرض، بما في ذلك السل المقـاوم لألدويـة                  

المقاومـة  الشديد   أولويات فرقة العمل العالمية المعنية بالسل        حدىإويشكل تعزيز قدرات المختبرات     . المتعددة
لغرض تكثيف الجهود   ) ٢٠٠٦أكتوبر   / تشرين األول  ١٠-٩جنيف،  (لألدوية، والتي عقدت المنظمة اجتماعها      

بصفتها الشريك الرئيسي في وضع المعايير الدوليـة لرعايـة          تعمل المنظمة،   و. الرامية لمواجهة هذه المشكلة   
 على تعزيز استخدام تلك المعايير كوسيلة إلشراك الممارسين من القطاع الخاص فـي تنفيـذ                ١ السل، مرضى

وتساعد أنشطة المنظمة على حشد الدعم الشعبي والسياسي لتنفيذ الخطة العالمية، وذلك            . استراتيجية دحر السل  
  .لعالمية في حملة دحر السلفي أنشطة تتراوح بين ترويج الدعوة الشعبية ومشاركة القيادات الوطنية وا

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  : المجلس التنفيذي مدعو للنظر في مشروع القرار التالي  -١٢
  

  المجلس التنفيذي،
  

   ٢التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل،: مكافحة السلب الخاصبعد أن نظر في التقرير 
  

  ٣:تماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الستين باعيوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،
  

التقدم المحرز والتخطيط الطويـل     : مكافحة السل ب الخاصبعد أن نظرت في التقرير      
  األجل؛

  
ـ  ـ نحو بلوغ الهدفين الدوليي    ١٩٩١التقدم المحرز منذ عام     ب تحيط علماً وإذ   ام ـن لع

ء الشراكة من أجل دحر السل استجابة        عقب إنشا  في اآلونة األخيرة  ، والتقدم المحرز    ٢٠٠٥
  ؛١٣-٥١ع ص جللقرار 

  
وتـذليل الـصعوبات بغيـة بلـوغ        وإذ تدرك ضرورة االستفادة من هـذا التقـدم          

 في مجال مكافحة السل، والتي حددتها الشراكة من أجل دحـر            ٢٠١٥الدولية لعام    األهداف
خص السل، والوارد في إعـالن       تمشياً مع المرمى اإلنمائي المتفق عليه دولياً فيما ي         -السل  

 خفض -" ٢٠١٥وقف معدالت حدوث السل وعكسها بحلول عام : "األمم المتحدة بشأن األلفية

                                                           
الهاي، االئـتالف   . المعايير الدولية لرعاية مرضى السل    . االئتالف المعني بتقديم المساعدة التقنية في مجال السل           ١

 .٢٠٠٦تقديم المساعدة التقنية في مجال السل، المعني ب
 .١٢٠/٨م تالوثيقة     ٢
 ١٢٠/٨م ت لإلطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانـة، انظـر الوثيقـة                      ٣

 .١ إضافة
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 إلى نصف ما كانت عليه في       ٢٠١٥معدالت انتشار السل والوفيات الناجمة عنه بحلول عام         
  ؛١٩٩٠عام 

  
وقي السل تنـدرج    وإذ تالحظ وضع استراتيجية دحر السل باعتبارها أسلوباً شامالً لت         

المعالجة القصيرة األمـد    استراتيجية  ( دولياً   عليهافي إطاره استراتيجية مكافحة السل المتفق       
، ويمثل توسعاً هاماً في حجم أنشطة مكافحـة         ))DOTSاستراتيجية  (تحت اإلشراف المباشر    

  السل ونطاقها؛
  

تي تحـدد   ، ال ٢٠١٥-٢٠٠٦وإذ ترحب بخطة الشركاء العالمية من أجل دحر السل          
األنشطة الموجهة نحو تنفيذ استراتيجية دحر السل وبلوغ األهداف العالمية لمكافحة السل في             

  ؛٢٠١٥عام 
  

وإذ تدرك ضرورة توسيع نطاق البحوث وحجمها وسرعتها بما يلزم لبلوغ األهداف            
 والمرمى الخاص بالتخلص مـن الـسل كمـشكلة          ٢٠١٥الدولية لمكافحة السل المحددة لعام      

  ؛٢٠٥٠ الصحة العمومية بحلول عام من مشكالتة عالمي
  

ؤدي التأخير في تنفيذ الخطة العالمية إلى تزايـد عـدد           يوإذ يساورها القلق من أن      
حاالت السل والوفيات الناجمة عنه، بما فيها الحاالت الناجمة عن الـسل المقـاوم لألدويـة                

يعقبها مـن     وما أثر في هذا الصدد،   وما لأليدز من    )  المقاومة لألدوية  الشديدوالسل  (المتعددة  
 والمرمى اإلنمائي الدولي    ٢٠١٥ في بلوغ األهداف الدولية لمكافحة السل المحددة لعام          رتأخ

  المتفق عليه دولياً فيما يخص السل، الذي يرد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛
  

اء بالتزاماتهـا    الدول األعضاء على الوف    شجع ١٤-٥٨ج ص ع  وإذ تذكّر بأن القرار     
في ضمان توافر ما يكفي من موارد محلية وموارد خارجية لبلوغ المرمى اإلنمائي الـدولي               

  ،المتفق عليه دولياً فيما يخص السل، الذي يرد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية
  

  : جميع الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  

وقي السل ومكافحته وفقاً للخطة العالمية      وضع وتنفيذ خطط طويلة األجل لت       )١(
، في سياق خطط التنمية الصحية الشاملة وبالتعاون مـع          ٢٠١٥-٢٠٠٦لدحر السل   

بما فيها البرامج المعنية باأليدز والعدوى بفيروسه وصحة الطفـل          (البرامج األخرى   
  :لقيام بما يليل وذلك، )وتعزيز النظم الصحية

  
 األهداف الدولية لمكافحة السل المحـددة       التقدم نحو بلوغ  ب التعجيل  )أ(

 بسرعة وعلـى النحـو      ستراتيجية دحر السل  ا عن طريق تنفيذ     ٢٠١٥لعام  
  ؛الكامل

  
الحد من نشوء وانتقال السل المقاوم لألدوية المتعددة، بما فيه السل             )ب(

 المقاومة لألدوية، عن طريق ضمان الجودة العاليـة ألداء البـرامج            الشديد
  ؛الخاصة بالسل
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توسيع نطاق الحصول على األدوية الثانوية المـضمونة الجـودة            )ج(
لـشراكة  ا المنبثقة عن  "الضوء األخضر " عن طريق لجنة     التكلفةوالميسورة  

  من أجل دحر السل؛
  

استخدام جميع آليات التمويل الممكنة من أجل الوفاء بااللتزامات المتخـذة             )٢(
ان اسـتدامة التمويـل المحلـي       ، بما في ذلك ضـم     ١٤-٥٨ج ص ع  بموجب القرار   

  والخارجي لتوقي السل ومكافحته؛
  

  : يليالقيام بما المدير العام تطلب إلى  -٢
  

 قـدرات البـرامج     من أجل تطوير  تكثيف الدعم المقدم إلى الدول األعضاء         )١(
، وذلـك    األعم  في سياق تعزيز النظم الصحية     أدائهاالوطنية لمكافحة السل وتحسين     

  ؛٢٠١٥داف الدولية المحددة لعام بغية بلوغ األه
  
تحسين الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى الشراكة من أجل دحـر الـسل فـي              )٢(

 ٢٠١٥-٢٠٠٦تنسيق جهود تنفيذ الخطة العالمية لدحر الـسل         إلى  مساعيها الرامية   
  ولتيسير االلتزام الطويل األجل باستدامة تمويلها؛

  
لسل عمالً على تعزيـز البحـوث       تحسين دور المنظمة فيما يخص بحوث ا        )٣(

 والبحوث  ٢٠١٥التطبيقية الالزمة لبلوغ األهداف الدولية لمكافحة السل المحددة لعام          
؛ ولزيادة الدعم   ٢٠٥٠األساسية الالزمة لبلوغ مرمى التخلص من السل بحلول عام          

  العالمي لمجاالت بحوث السل التي ال تحصل على موارد كافية في الوقت الراهن؛
  
 عن طريق المجلـس  والستينتقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة       )٤(

  :التنفيذي يتناول ما يلي
  

، ٢٠١٥-٢٠٠٦التقدم المحرز في تنفيذ الخطة العالمية لدحر السل           )أ(
  بما في ذلك حشد الموارد الالزمة للتنفيذ من المصادر المحلية والخارجية؛

  
داف الدولية لمكافحة السل بحلول عام      التقدم المحرز في بلوغ األه      )ب(

نسبة حاالت السل المكتشفة والتي تم شـفاؤها بموجـب          "، باستخدام   ٢٠١٥
 ٢٤ المؤشـر )" (DOTS(المعالجة القصيرة األمد تحت المراقبة المباشـرة        

كقياس ألداء البرامج الوطنية، ومعـدل حـدوث        ) للمرامي اإلنمائية لأللفية  
 للمرامـي   ٢٣ المؤشـر " (ت الناجمـة عنـه    معدالت تفشيه والوفيا  "السل و 

  .كقياس ألثر المكافحة في وباء السل) اإلنمائية لأللفية
  
  
  

=     =     =  


