
  
  
  
  
  
  

  ٣ق١٤٢ت  م    بعد المائة األربعونالثانية و الدورة 
  ٢٠١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٥

  EB142.R3    من جدول األعمال ٩-٣البند 
  
  
  

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة 
  المعني بإنهاء السللألمم المتحدة 

  
 
  

         المجلس التنفيذي،
  

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

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

، بوضـع بشـأن القضـاء علـى السـل الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين علـى نحـو مـا ُيوِصـي بـه إعـالن موسـكو
ـــيح المجـــال أمـــام االضـــطالع بالرصـــد واإلبـــالغ واالســـتعراض واتخـــاذ  مشـــروع إطـــار مســـاءلة متعـــّدد القطاعـــات يت

، الســل علــى المســتويين العــالمي والــوطني كليهمــاإنهــاء مجــال اإلجــراءات الالزمــة لتســريع وتيــرة التقــدم الُمحــرز فــي 
فضل اتباع نهج مستقل بّناء وٕايجابي، وخاصًة بالبلدان التي تـرزح تحـت وطـأة أثقـل أعبـاء لكي ال ُيهمل أي أحد، ب

 الــذي تحــرزه تلــك البلــدان، علمــًا بــأن مــن المقــّرر أن تنظــر فــي مشــروع اســتعراض مســتقل للتقــدمالمــرض، وٕاجــراء 
الرفيـع المسـتوى ، وتعرضـه فـي االجتمـاع ٢٠١٨فـي أيـار/ مـايو الصحة العالمية الحاديـة والسـبعون اإلطار جمعية 

ــــة العامــــة  ــــي عــــام المعنــــي بإنهــــاء الســــل لألمــــم المتحــــدة للجمعي تــــوفير دعــــم ، وذلــــك مــــن أجــــل ضــــمان ٢٠١٨ف
  ؛قوي سياسي

  
  لتالي:جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين بالنظر في مشروع القرار ا يوصي  -٢

  
  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،

 
التـــي تحصـــد المعديـــة الرئيســـية ألمـــراض وبـــاء الســـل مـــازال واحـــدًا مـــن ا مـــع القلـــق أنإذ تالحـــظ 

عن عدد آخر منها ُقدِّر فـي و  ،مليون وفاة ١,٣عدد ُيقّدر بنحو المسؤول عن اليوم وهو في العالم األرواح 
هــذا ، وأن صــفوف المتعايشــين مــع األيــدز والعــدوى بفيروســهبــين فيمــا وفــاة  ٣٧٤ ٠٠٠بنحــو  ٢٠١٦عــام 

مجـــال أولويـــة فـــي  يمّثـــللألمـــن الصـــحي و  خطيـــراً  تهديـــداً يشـــّكل الســـل المقـــاوم لألدويـــة، ه الوبـــاء، بمـــا فيـــ
  االستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات؛

  
                                                      

 .١٤٢/١٦م تالوثيقة    ١
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الصــــحة  جمعيــــةدت بموجبــــه اعتمــــ ) الــــذي٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عوٕاذ تؤكــــد مــــن جديــــد القــــرار 
، والمعروفــة ٢٠١٥ االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام

جمعيـة  دت بموجبهاعتم) الذي ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عالسل؛ والقرار القضاء على الحقًا باسم استراتيجية 
قـــرار الجمعيـــة ، وٕاذ تشـــير كـــذلك إلـــى خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات الصـــحة
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن مقاومـة ) بشأن "٢٠١٦( ٧١/٣ العامة

  مضادات الميكروبات"؛
  

خطــــة التنميــــة المســــتدامة اعُتِمــــدت بموجبــــه الــــذي  ٧٠/١ وٕاذ تشــــير إلــــى قــــرار الجمعيــــة العامــــة
إنهــاء وبــاء شــأن بعــن الغايــة المرتبطــة بهــا  التنميــة المســتدامة، فضــالً  أهــدافوُحــدِّدت فيــه ، ٢٠٣٠ لعــام

  ؛٢٠٣٠السل بحلول عام 
  

/ إلـــــى جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الســـــبعين فـــــي أيـــــارالـــــذي ُقـــــدِّم وٕاذ تشـــــير كـــــذلك إلـــــى التقريـــــر 
أن اإلجـــراءات العالميـــة والـــذي خلـــص إلـــى  ١الســـل،القضـــاء علـــى  بشـــأن تنفيـــذ اســـتراتيجية ٢٠١٧ مـــايو
أقـــل بكثيـــر مـــن تلـــك الُموظفـــة فـــي هـــذا المجـــال التـــزال عـــن االســـتثمارات  القطريـــة فضـــالً تلـــك قليميـــة و واإل

، وأن مـــن الضــروري تقـــديم دعـــم عــالمي رفيـــع المســـتوى وقطــع التزامـــات إقليميـــة ووطنيــة فـــي هـــذا الالزمــة
الــــثالث فــــي خطــــى التقــــدم الُمحــــرز بطيئــــة فيمــــا يتعلــــق ببلــــوغ جميــــع الغايــــات أن تالحــــظ المضــــمار، وٕاذ 

التكــاليف الــتخّلص مــن ، و هالوفيــات الناجمــة عنــتقليــل الســل، و اإلصــابة بالســتراتيجية (الحــد مــن حــاالت ا
  )؛وأسرهمالتي يتكبدها مرضاه  الكارثية

  
 واســتراتيجية المســتدامة التنميــة أهــداف ومعــالم الســل بإنهــاء المتعلقــة الغايــات بلــوغ بــأن تســّلم وٕاذ

 منـه، والوقايـة السـل مرضـى برعايـة المتصلة اإلجراءات تعزيز تستدعي لسلا على القضاء بشأن المنظمة
إحـراز سـياق  وفـي[  ،ومراعـاة السـياقات والظـروف الوطنيـة الضـعيفة، الفئـاتاهتمـام خـاص إلـى  إيالء مع

التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة وعقـــــب مراعـــــاة المحـــــددات االجتماعيـــــة  ] [ تحقيـــــق ] تحقيـــــقالتقـــــدم صـــــوب 
  عليه؛ المترتبة والعواقب للسلوالبيئية واالقتصادية 

  
 المسـتوى رفيـع اجتمـاع عقـد بصـدد ،٧١/١٥٩ بالمقّرر الوارد في قرار الجمعية العامـة ترّحب وٕاذ

  السل؛ مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام في
  

بــالمؤتمر الــوزاري العــالمي األول للمنظمــة بشــأن "القضــاء علــى الســل فــي حقبــة  أيضــاً ترّحــب  وٕاذ
التنمية المستدامة: استجابة متعّددة القطاعـات"، الـذي اشـتركت فـي تنظيمـه حكومـة االتحـاد الروسـي وُعِقـد 

 الـذي السـل علـى القضـاء بشـأن موسـكو وٕاعـالن، ٢٠١٧ نـوفمبر/ الثـاني تشرين ١٧و ١٦بموسكو يومي 
 مجـاالتتحديـدًا اليخـص  باالقتران مع قطع االلتزامات وتوجيه النـداءات بشـأن العمـل فيمـا ٢،عنه تمّخض
التمويـل الكـافي توفير ضمان خطة التنمية المستدامة؛  لسل في إطارلستجابة أنشطة االالنهوض ب: التالية

 العمــل فــوراً متعــّدد القطاعــات؛ وضــع إطــار للمســاءلة شــؤون العلــم والبحــث واالبتكــار؛ والمســتدام؛ متابعــة 
  ؛على التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة

  

                                                      
 ، الفرع هاء.٧٠/٣٨ج الوثيقة   ١

 ./http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/enُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي:    ٢
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دعـم عمليـة وضـع إطـار المسـاءلة المتعـّدد  بشـأن موسـكو إعـالن فـي المقطـوع االلتـزام تالحظ وٕاذ
 فــــي المتحــــدة مــــملأل العامــــة للجمعيــــة المســــتوى الرفيــــع االجتمــــاع نعقــــادال فــــي الفتــــرة الســــابقة القطاعــــات

  للمنظمة، الرئاسية األجهزة فيه تنظر أن والُمقّرر السل، مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   -١
  

لتحضــــير لالجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي أن تــــدعم ا  )١(
فيـــه مشـــاركة المجـــال أمـــام ال وســـائل منهـــا إتاحـــة، 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؛اء بشأن إنهأهداف التنمية المستدامة الُمحّددة في 
  

جميــع الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين، حســب االقتضــاء، إلــى متابعــة اإلجــراءات  تــدعو  -٢
تقـديم إلـى  عـدُ يؤيـدوها بَ  الذين لمتدعو ، و )٢٠١٧بشأن القضاء على السل ( التي دعا إليها إعالن موسكو

  ؛لها دعمهم
  

  :ما يلي المدير العام تطلب من  -٣
  

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

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

إســهامًا مباشــرًا فــي تكليــل االجتمــاع الرفيــع المســتوى موســكو بشــأن القضــاء علــى الســل، بوصــفه 
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 التغطيةالتقدم)] 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

  
  

                                                      
 صادي اإلقليمي.االقتضاء، منظمات التكامل االقتوحسب    ١
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ٕ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)] وف ُتحذ[، (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،

  
  

٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٥، التاسعةالجلسة   

٩/ المحاضر الموجزة/١٤٢م ت  
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