
  ٥/مؤتمر /١٤٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٥  بعد المائة األربعونو  الثانيةالدورة 
    EB142/CONF./5  من جدول األعمال ٩-٣البند 

  
  
  

  وى للجمعية العامة لالجتماع الرفيع المستالتحضير 
  لألمم المتحدة المعني بإنهاء السل

  
  

  وجنوب أفريقيا الفلبين واالتحاد الروسيالبرازيل و مشروع قرار مقترح من 
  
  

         المجلس التنفيذي،
  

 العامـة المعنـي بإنهـاء السـل التحضـير لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـةببعد النظر في التقريـر المتعلـق 
  ٢٠١٨،١في عام المقّرر عقده 

  
يقــوم، فــي معــرض عملــه علــى توثيــق عــرى التعــاون مــع جميــع المعنيــين مــن أن  المــدير العــام يطلــب مــن  -١

، بوضـع بشـأن القضـاء علـى السـل الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين علـى نحـو مـا ُيوِصـي بـه إعـالن موسـكو
ـــيح المجـــا ل أمـــام االضـــطالع بالرصـــد واإلبـــالغ واالســـتعراض واتخـــاذ مشـــروع إطـــار مســـاءلة متعـــّدد القطاعـــات يت
، إنهــاء الســل علــى المســتويين العــالمي والــوطني كليهمــامجــال اإلجــراءات الالزمــة لتســريع وتيــرة التقــدم الُمحــرز فــي 

ء فضل اتباع نهج مستقل بّناء وٕايجابي، وخاصًة بالبلدان التي تـرزح تحـت وطـأة أثقـل أعبـاأي أحد، ب للكي ال ُيهم
 مشــروعالــذي تحــرزه تلــك البلــدان، علمــًا بــأن مــن المقــّرر أن تنظــر فــي  اســتعراض مســتقل للتقــدمالمــرض، وٕاجــراء 

الرفيـع المسـتوى ، وتعرضـه فـي االجتمـاع ٢٠١٨فـي أيـار/ مـايو جمعية الصحة العالمية الحاديـة والسـبعون اإلطار 
ــــة العامــــة  ــــي عــــام المعنــــي بإنهــــاء الســــل لألمــــم المتحــــدة للجمعي تــــوفير دعــــم ، وذلــــك مــــن أجــــل ضــــمان ٢٠١٨ف

  ؛قوي سياسي
  

  القرار التالي:مشروع  النظر فيبجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  يوصي  -٢
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

الرئيسـية ألمـراض وبـاء السـل مـازال واحـدًا مـن ا مع القلـق أنإذ تالحظ   من الديباجة)  ١(الفقرة 
عـن و  ،مليـون وفـاة ١,٣عـدد ُيقـّدر بنحـو المسـؤول عـن اليـوم وهـو فـي العـالم التـي تحصـد األرواح المعدية 

صـــفوف المتعايشـــين مـــع األيـــدز بـــين فيمـــا وفـــاة  ٣٧٤ ٠٠٠بنحـــو  ٢٠١٦عـــدد آخـــر منهـــا قُـــدِّر فـــي عـــام 
مــن الصــحي لأل خطيــراً  تهديــداً يشــّكل الســل المقــاوم لألدويــة، ه الوبــاء، بمــا فيــهــذا ، وأن والعــدوى بفيروســه

  االستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات؛مجال أولوية في  يمّثلو 
  

                                                      
 .١٤٢/١٦م تالوثيقة    ١
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ـــذي٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عوٕاذ تؤكـــد مـــن جديـــد القـــرار    مـــن الديباجـــة) ٢(الفقـــرة  دت اعتمـــ ) ال
االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد جمعيــة الصــحة بموجبــه 

) الـذي ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عالسل؛ والقـرار القضاء على ، والمعروفة الحقًا باسم استراتيجية ٢٠١٥ عام
ذلك ، وٕاذ تشير كخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات جمعية الصحة دت بموجبهاعتم
اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة بشــأن ") ٢٠١٦( ٧١/٣ قــرار الجمعيــة العامــةإلــى 

  العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات"؛
  

خطـة اعُتِمـدت بموجبـه الـذي  ٧٠/١ وٕاذ تشير إلى قرار الجمعية العامة   من الديباجة) ٣(الفقرة 
عــن الغايــة المرتبطــة بهــا  أهــداف التنميــة المســتدامة، فضــالً وُحــدِّدت فيــه ، ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام 

  ؛٢٠٣٠إنهاء وباء السل بحلول عام شأن ب
  

إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الــذي قُــدِّم وٕاذ تشــير كــذلك إلــى التقريــر    مــن الديباجــة) ٤(الفقــرة 
ـــار ـــذ اســـتراتيجية ٢٠١٧ مـــايو/ الســـبعين فـــي أي ـــذي خلـــص إلـــى  ١الســـل، القضـــاء علـــى بشـــأن تنفي أن وال

أقـل الُموظفـة فـي هـذا المجـال التـزال عـن االسـتثمارات  القطريـة فضـالً تلـك اإلجراءات العالمية واإلقليميـة و 
، وأن مـــن الضـــروري تقـــديم دعـــم عـــالمي رفيـــع المســـتوى وقطـــع التزامـــات إقليميـــة بكثيـــر مـــن تلـــك الالزمـــة

التقــدم الُمحــرز بطيئــة فيمــا يتعلــق ببلــوغ جميــع الغايــات خطــى أن تالحــظ ووطنيــة فــي هــذا المضــمار، وٕاذ 
الــتخّلص مــن ، و هالوفيــات الناجمــة عنــتقليــل الســل، و اإلصــابة بالســتراتيجية (الحــد مــن حــاالت الــثالث فــي ا

  )؛وأسرهمالتي يتكبدها مرضاه  التكاليف الكارثية
  

 التنميـة أهـداف ومعـالم السـل بإنهـاء المتعلقة الغايات بلوغ بأن تسّلم وٕاذ   )الديباجة من ٥(الفقرة 
 برعايـــة المتصـــلة اإلجـــراءات تعزيـــز تســـتدعي الســـل علـــى القضـــاء بشـــأن المنظمـــة واســـتراتيجية المســـتدامة
 ومراعــاة الســياقات والظــروف الضــعيفة، الفئــاتاهتمــام خــاص إلــى  إيــالء مــع ،منــه والوقايــة الســل مرضــى
التغطيــة الصــحية الشــاملة وعقــب مراعــاة  ] تحقيــق ] [ تحقيــقإحــراز التقــدم صــوب ســياق  وفــي [ ،الوطنيــة

  عليه؛ المترتبة والعواقب للسلوالبيئية المحددات االجتماعية واالقتصادية 
  

 بصــدد ،٧١/١٥٩ بــالمقّرر الــوارد فــي قــرار الجمعيــة العامــة ترّحــب وٕاذ  مــن الديباجــة)  ٦(الفقــرة 
  السل؛ مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام في المستوى رفيع اجتماع عقد

  
بــــالمؤتمر الــــوزاري العــــالمي األول للمنظمــــة بشــــأن  أيضــــاً ترّحــــب  وٕاذ  مــــن الديباجــــة)  ٧(الفقــــرة 

"القضاء على السل فـي حقبـة التنميـة المسـتدامة: اسـتجابة متعـّددة القطاعـات"، الـذي اشـتركت فـي تنظيمـه 
 موســكو وٕاعــالن، ٢٠١٧ نــوفمبر/ الثــاني تشــرين ١٧و ١٦حكومــة االتحــاد الروســي وُعِقــد بموســكو يــومي 

باالقتران مع قطع االلتزامات وتوجيه النداءات بشأن العمل  ٢،عنه تمّخض الذي السل على القضاء بشأن
التنمية المسـتدامة؛ خطة  لسل في إطارلستجابة أنشطة االالنهوض ب: التالية مجاالتتحديدًا اليخص  فيما

وضــع إطــار للمســاءلة العلــم والبحــث واالبتكــار؛ شــؤون التمويــل الكــافي والمســتدام؛ متابعــة تــوفير ضــمان 
  ؛على التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة العمل فوراً القطاعات؛  متعّدد

  
وضـع دعم عمليـة  بشأن موسكو إعالن في المقطوع االلتزام تالحظ وٕاذ   من الديباجة) ٨(الفقرة 

 العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع االجتمــاع نعقــادال فــي الفتــرة الســابقة إطــار المســاءلة المتعــّدد القطاعــات
  للمنظمة، الرئاسية األجهزة فيه تنظر أن والُمقّرر السل، مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام في المتحدة لألمم

                                                      
 ، الفرع هاء.٧٠/٣٨الوثيقة ج   ١

 ./http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/enُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي:    ٢
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   من المنطوق ١الفقرة 
  

لتحضــــير لالجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي تــــدعم ا أن  )١(
فيـــه مشـــاركة وســـائل منهـــا إتاحـــة المجـــال أمـــام ال، ب)٢٠١٧( الســـلالمعنـــي بإنهـــاء  ٢٠١٨ عـــام

  رفيعة المستوى؛مشاركًة 
  

بشـــأن القضـــاء علـــى  تنفيـــذ جميـــع االلتزامـــات التـــي دعـــا إليهـــا إعـــالن موســـكوأن تتـــابع   )٢(
، والغايـــة اســـتراتيجية القضـــاء علـــى الســـلالغايـــات الُمحـــّددة فـــي ، والتـــي ستســـهم فـــي بلـــوغ الســـل

  وباء السل؛بشأن إنهاء أهداف التنمية المستدامة الُمحّددة في 
  

جميـــع الشـــركاء الـــدوليين واإلقليميـــين والـــوطنيين، حســـب االقتضـــاء، إلـــى متابعـــة  تـــدعو  من المنطوق ٢الفقرة 
إلــى  عــدُ يؤيــدوها بَ  الــذين لــمتــدعو ، و )٢٠١٧( الســل ىبشــأن القضــاء علــ إليهــا إعــالن موســكواإلجــراءات التــي دعــا 

  ؛لها دعمهمتقديم 
  

  :ما يلي المدير العام تطلب من  من المنطوق ٣الفقرة 
  

علــى طلبهــا، فــي م المتحــدة والجمعيــة العامــة، بنــاًء دعــم األمــين العــام لألمــأن يواصــل   )١(
  ؛المعني بإنهاء السل ٢٠١٨للجمعية العامة في عام  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى

  
أن يقـــوم جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع جميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين بـــدعم تنفيـــذ إعـــالن   )٢(

موســكو بشــأن القضــاء علــى الســل، بوصــفه إســهامًا مباشــرًا فــي تكليــل االجتمــاع الرفيــع المســتوى 
واإلجـــراءات الوقايـــة مـــن الســـل ورعايـــة مرضـــاه  تعزيـــزو  للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بالنجـــاح

 اإلجـــراءات: يلـــي مـــا فيهـــا بمـــا ،الُمحـــّددة التـــي يطلـــب إعـــالن موســـكو مـــن المنظمـــة أن تتخـــذها
إلى تعزيز الـنظم الصـحية [(مـن أجـل إحـراز  [المضي قدمًا صوب)] ُتحذف ( تحقيق إلى الرامية

]،  الصـحية الـنظم تعزيـز خـالل مـنُتحذف  [ الشاملة، الصحية التغطية]  التقدم)] صوب تحقيق
 وطــأة تحـت تــرزح التـي البلـدانوالتعجيــل فـي تزويــد  مرضـاه؛ ورعايـة الســل مـن الوقايــة يشـمل بمـا

 الوطنيـــة اســـتجابتها فـــي دعـــم مـــن يلزمهـــا بمـــا المتعـــّددة لألدويـــة المقـــاوم الســـل مـــن ثقيـــل عـــبء
 الُمترّبصـــة المخـــاطر كبـــرى مـــن بوصـــفه المتعـــّددة لألدويـــة المقـــاوم للســـل والتصـــّدي لـــه الطارئـــة
 بشـــأن العالميـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ دعـــم طريـــق عـــن وذلـــك)]، أمـــنُتحـــذف [( العموميـــة بالصـــحة
 جميع في تحديداً  السل مكافحة بشأن إجراءات اتخاذ منها بوسائل الميكروبات، مضادات مقاومة
  ؛البلدان

  
ٕاسداء المساعدة و تقديم و في مجال القيادة  تقنيو  استراتيجيأن يواصل االضطالع بدور   )٣(

عــــن العمــــل مــــع المؤسســــات الدوليــــة وســــائر بالــــدعم، فضــــًال  لــــدول األعضــــاءتزويــــد االمشــــورة و 
  ؛] ومرن [ مستدام)] وُتحذف [، (تمويل كاف كاّفة صوب توفير  أصحاب المصلحة المعنيين

  
 مراعـــاة مـــع]  واالبتكـــار [ بالســـل المتعلقـــة البحـــوث بشـــأن عالميـــة اســـتراتيجية يضـــع أن  )٤(

 عـرى توثيـق فـي التقـدم مـن مزيـداً  ُيحـرز وأن الجديدة، وتلك وساق قدم على بذلها الجاري الجهود
 حيثما حسبانه، في يأخذ أن على السل، مجال في والتطوير البحث يخص فيما والتنسيق التعاون
  ؛ذات الصلةالعالمية  والمبادرات القائمة البحوث شبكات من االستفادة إمكانية أمكن،

=     =     =  
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