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  رفيع المستوى للجمعيةالجتماع لالير حضالت
 السل بإنهاء يالمعنالعامة 

  
  

  المدير العامتقرير من 
 
  
بعد المائة، في نية واألربعين المجلس التنفيذي، أثناء دورته الثانظر ، ٢٠١٨في كانون الثاني/ يناير   -١

  .٣ق١٤٢م تواعتمد القرار  ١وأحاط به علماً  تقريرهذا النسخة سابقة من 
 

  معلومات أساسية
  
العالمية  واألهداف، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون االستراتيجية ٢٠١٤في أيار/ مايو   -٢

والتي ُعِرفت فيما بعد باســـــــتراتيجية القضـــــــاء على  ٢٠١٥،٢للوقاية من الســـــــل ورعاية مرضـــــــاه ومكافحته بعد عام 
ستراتيجية القضاء على السل، التي تشجع إشراف السل، وقطعت التزامًا َطموحًا بإنهاء وباء السل العالمي. وترتكز ا

الحكومة والمساءلة وٕاشراك المجتمع المحلي، عالوًة على النُّهوج األخالقية القائمة على الحقوق، مع التركيز العادل 
على الســــــكان الضــــــعفاء واإلجراءات المتعددة القطاعات، على ثالث ركائز هي: الرعاية والوقاية المتكاملتان اللتان 

أنشـــــــــطة البحث واالبتكار المكثفة. وفي أيلول/ ســـــــــياســـــــــات الواضـــــــــحة والنظم الداعمة؛ التركزان على المرضـــــــــى؛ 
، اعتمدت األمم المتحدة أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة الواردة ضــــــــــــــمن خطة التنمية المســــــــــــــتدامة ٢٠١٥  ســــــــــــــبتمبر

وتتضــمن الخطة  ٣اء الســل.: وبها غاية ضــمن األهداف المتصــلة بالصــحة تتمثل في القضــاء على وب٢٠٣٠  لعام
عت في إطار شــــراكة دحر الســــل تقديرات للموارد المطلوبة  ٢٠٢٠-٢٠١٦العالمية للقضــــاء على الســــل  التي ُوضــــِ

 ٢٠١٧. وقد حّذر تقرير مرحلي ُقّدم إلى جمعية الصــــــــــحة العالمية الســــــــــبعين في أيار/ مايو ٢٠٢٠-٢٠١٦للفترة 
ع بيان الجهود التي تبذلها األمانة والشــركاء لتقديم الدعم إلى الدول م ٤بشــأن تنفيذ اســتراتيجية القضــاء على الســل،

األعضــــاء لتحقيق التحول النموذجي الالزم لوضــــع نهاية لوباء الســــل من أن اإلجراءات واالســــتثمارات الحالية، في 
  باء.أقل بكثير مما هو مطلوب لوضع نهاية للو  ٥ضوء البيانات التي ُأبلغت بها منظمة الصحة العالمية،

                                                           
في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، الجلســـــــــــــــة  يلمجلس التنفيذلالموجزة محاضــــــــــــــر الو  ١٤٢/١٦ت مانظر الوثيقة    ١

 .(باإلنكليزية) ١التاسعة، الفرع 

 ).٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عالقرار    ٢

، واألمراض التهاب الكبديدز والســـل والمالريا واألمراض المدارية المهملة، ومكافحة أل(القضـــاء على أوبئة ا ٣-٣الغاية    ٣
من أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة  ٣) الواردة ضــــــــــــــمن الهدف ٢٠٣٠المنقولة بالمياه، واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 

 ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار).(ضمان تمتُّ 

  ، الفرع هاء.٧٠/٣٨ج الوثيقة   ٤
  . جنيف: منظمة الصحة العالمية٢٠١٦ لعام السل بشأنالتقرير العالمي    ٥
)http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23098en/s23098en.pdfـــــــاط/  ١٤ ، تــــم االطــــالع فــــي شـــــــــــــــــب

  ).٢٠١٨ فبراير
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والســــــــــل هو الســــــــــبب الرئيســــــــــي للوفاة الناجمة عن عامل ُمْعٍد واحد في جميع أنحاء العالم، وهو أحد أهم   -٣
أســـــباب عالمية للوفاة، والقاتل الرئيســـــي للمتعايشـــــين مع فيروس العوز المناعي البشـــــري، وســـــبب رئيســـــي من  ١٠

، كان الســـل مســـؤوًال عن عدد ُيقدَّر ٢٠١٦عام  أســـباب الوفاة بســـبب العدوى المقاِومة لمضـــادات الميكروبات. وفي
ـــــــــــــ وفاة إضافية بين الحاملين لفيروس العوز المناعي البشري. وقد ُأصيب ما ُيقدَّر  ٣٧٤ ٠٠٠مليون وفاة و ١,٣ بـ
ـــــــــــــــ . ويشـكل السـل المقاِوم لألدوية تهديدًا عالميًا وأزمة في ٢٠١٦شـخص بالسـل في العالم في عام  مليون ١٠,٤  بـ

حالة جديدة بالســـــــل المقاِوم لألدوية المتعددة  ٦٠٠ ٠٠٠، ُأصـــــــيبت ٢٠١٦لدول األعضـــــــاء. وفي عام العديد من ا
مّية. وعلى  والســل المقاِوم للريفامبيســين، وهو ما يتطلب عالجًا لفترة أطول بنظم أدوية خط ثاٍن أكثر تكلفة وأكثر ســُ

٪ على التوالي. ومع ٢٪ و٣ويًا بنســـبتي الصـــعيد العالمي، تنخفض معدالت الوفيات ومعدالت اإلصـــابة بالســـل ســـن
٪ على التوالي، من أجـل ١٠٪ و٥-٤، يجــب أن تبلغ معــدالت الخفض الســــــــــــــنويــة تلــك ٢٠٢٠ذلــك، بحلول عــام 

والواردة ضـــــمن اســـــتراتيجية القضـــــاء على  ٢٠٢٠الرئيســـــية المتوخَّى الوصـــــول إليها في عام  المعالمالوصـــــول إلى 
حفز االلتزام الســـياســـي الالزم لتوســـيع ســـاحة المعركة ضـــد الســـل ومســـاعدة الســـل. ومن الواضـــح أن ثمة حاجًة إلى 

 العالم وفرادى البلدان على تسريع وتيرة التقدم على طريق وضع نهاية للوباء.
 

  السل لمعني بإنهاءااالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة 
 
الذي ورد فيه  ٧١/١٥٩، اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار ٢٠١٦في كانون األول/ ديســـــــــــمبر   -٤

األمين العام أن يقوم،  منبشـــــــــــأن مكافحة الســـــــــــل، وطلبت  ٢٠١٨اعتزامها عقد اجتماع رفيع المســـــــــــتوى في عام 
ول األعضـــــــاء، حســـــــب االقتضـــــــاء، بالتعاون الوثيق مع المدير العام لمنظمة الصـــــــحة العالمية، وبالتشـــــــاور مع الد

، باالســــــــتفادة من الجهود المتوخاة المنجزات المســــــــتهدفةباقتراح خيارات وطرائق لتنظيم هذا االجتماع، بما في ذلك 
المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر وزاري عالمي بشأن مكافحة الجمعية العامة  القائمة في هذا الصدد؛ والحظت أيضاً 

  .٢٠١٧وأهداف التنمية المستدامة في موسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر  عموميةالالسل في سياق الصحة 
 

 العملية الُمفضية إلى االجتماع الرفيع المستوى
  
أدى قرار الجمعية العامة إلى زيادة االعتراف بين جميع أصــــــــحاب المصــــــــلحة بالحاجة إلى تعزيز االلتزام  -٥

والجهود واالســتثمارات من أجل التعجيل بالتقدم المحَرز في تنفيذ اســتراتيجية القضــاء على الســل وبلوغ ما ُذكر من 
، أقر قادة مجموعة العشرين ٢٠١٧ يوليو تموز/ فيوغاياتها وهدفها المتمثل في وضع نهاية لوباء السل. و  معالمها

ما للعمل بشــأن مرض الســل في إطار الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة مقاومة مضــادات الميكروبات من أهمية 
بالغة. وقد التزم مؤتمُر قمٍة لقادة مجموعة بلدان البريكس (البرازيل واالتحاد الروســــــــــــــي والهند والصــــــــــــــين وجنوب 

، بالعمل معًا لمكافحة السل، بسبل منها النهوض بالبحوث. وسوف تشمل ٢٠١٧ُعِقد في أيلول/ سبتمبر  أفريقيا)،
  العملية التحضيرية الُمفضية إلى االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الخطوات واألنشطة المبيَّنة أدناه.

  
 لعامة والقرار الصادر عنهاالخيارات والطرائق: التقرير المقدم إلى الجمعية ا

  
اســـــــــــتجابًة لطلب الجمعية العامة باقتراح خيارات وطرائق لتنظيم االجتماع الرفيع المســـــــــــتوى، بما في ذلك   -٦

دة تقرير لكي ينظر فيه األمين العام، متضـــمِّنًا  المنَجزات المســـتهدفة المتوخاة، قدمت منظمة الصـــحة العالمية مســـوَّ
أصــــحاب المصــــلحة، بما في ذلك الفريق التنســــيقي لالجتماع الرفيع المســــتوى التابع  تعليقات من طائفة واســــعة من

الذي نظم مجموعة متنوعة من األنشـــــطة للحصـــــول على الدعم واآلراء من ممثلي المجتمع  ١لشـــــراكة دحر الســـــل،
                                                           

يشـــــمل أعضـــــاء الفريق التنســـــيقي التابع لشـــــراكة دحر الســـــل ما يلي: منظمة الصـــــحة العالمية؛ ومبعوث األمم المتحدة    ١
ومنظمات غير حكومية  ؛ومنظمة دعم المجتمع المدني الدولي ؛الخاص المعني بالســــــــل؛ وممثلين عن تجمع الســــــــل العالمي

ومؤســــــــــســــــــــة بيل  ؛ومنظمة الشــــــــــؤون العالمية الكندية ؛للواليات المتحدةووكالة التنمية الدولية التابعة  ؛وجنوب أفريقيا ؛أخرى
 واالتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة. ؛وميليندا غيتس
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مية، والقطاع المدني، والمتضــــــــررين من الســــــــل، والشــــــــركاء الماليين والتقنيين، والبرلمانيين، والمؤســــــــســــــــات األكادي
الخاص. ومن المتوقع أن يشــــرع رئيس الجمعية العامة في عملية بشــــأن خيارات االجتماع الرفيع المســــتوى وطرائقه 

تضمن الترتيبات التنظيمية لالجتماع الرفيع تقرار إلى الجمعية العامة  مشروعومواعيده وشكله وتنظيمه، بغية تقديم 
بعد ذلك األعمال التحضــــــيرية لالجتماع الرفيع المســــــتوى، الذي ســــــيشــــــمل المســــــتوى. ومن المتوقع أن يوجه القرار 

  إصدار إعالن سياسي حكومي دولي ضمن حصائله.
 

 المؤتمر الوزاري العالمي بشأن القضاء على السل
  
منظمة الصــــــحة العالمية، باالشــــــتراك مع االتحاد الروســــــي، المؤتمر الوزاري العالمي األول بشــــــأن  نظمت  -٧

في موســـــــــــــكو في الذي ُعِقد "وضـــــــــــــع نهاية للســـــــــــــل في حقبة التنمية المســـــــــــــتدامة: اســـــــــــــتجابة متعددة القطاعات" 
ت ذات الصـــــلة في . وشـــــارك في المؤتمر جميع الدول األعضـــــاء والكيانا٢٠١٧تشـــــرين الثاني/ نوفمبر   ١٧و ١٦

منظومة األمم المتحدة والجهات المانحة والشـــــــــــــركاء التقنيون والماليون والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 
والمؤســــســــات األكاديمية والقطاع الخاص وممثلو المجتمعات المحلية واألشــــخاص المتضــــررون من مرض الســــل. 

طاعات أخرى وجميع الشــــــركاء اآلخرين على إعادة تأكيد المؤتمر تشــــــجيع وزراء الصــــــحة ووزراء من ق اســــــتهدفو 
التزامهم بالمســـــاعدة في التعجيل بتنفيذ اســـــتراتيجية القضـــــاء على الســـــل من خالل نهج متعدد القطاعات، من أجل 
بلوغ الغايات العالمية التي حددتها جمعية الصــــحة، والغايات ذات الصــــلة الواردة ضــــمن أهداف التنمية المســــتدامة 

  بالصحة. قةالمتعل
 
ل أفضــل الممارســات، وٕاجراء المناقشــات حول المجاالت الرئيســية المحددة التخاذ إجراءات ومن شــأن تباد  -٨

عاجلة بشــأنها، وصــدور إعالن وزاري عن المؤتمر، أن يحيط اجتماع الجمعية العامة الرفيع المســتوى بشــأن الســل 
المتوقع أن ُيســـــــــــــــاعد هذا المؤتمر الوزاري على ما يلي: بالمعلومات الالزمة. ومن  ٢٠١٨المقرر عقـده في عام 

التعجيل بالتغطية الشــــاملة في مجال رعاية مرضــــى الســــل والوقاية منه في ســــياق الخطط العالمية المتعلقة بمقاومة 
مضــــــــادات الميكروبات واألمن الصــــــــحي والتنمية المســــــــتدامة؛ والتمكين من توفير التمويل الكافي والمســــــــتدام، من 

ر المحلية والخارجية، من أجل استجابة كاملة في مجال وباء السل؛ وزيادة االستثمار في البحث واالبتكار؛ المصاد
والتوصــل إلى اتفاق بشــأن إعداد إطار متعدد القطاعات للمســاءلة يشــمل جميع أبعاد االســتجابة المتعددة القطاعات 

  على اتخاذ إجراءات تصحيحية.للسل، ويمكِّن من استعراض النتائج في الوقت المناسب ويحّث 
  

  مشاورات مع الشركاء
  
يمكن أن ُتدعى منظمة الصـــــــــــــحة العالمية، عالوًة على كيانات أخرى في منظومة األمم المتحدة، واللجان   -٩

اإلقليمية، ومبعوثو األمين العام المعنيون، وشـــــــــراكة دحر الســـــــــل التي يســـــــــتضـــــــــيفها مكتب األمم المتحدة لخدمات 
شـــــاريع، والمرفق الدولي لشـــــراء األدوية الذي تســـــتضـــــيفه منظمة الصـــــحة العالمية، والصـــــندوق العالمي لمكافحة الم
يدز والســــــــــل والمالريا، إلى تنظيم مشــــــــــاورات مع الشــــــــــركاء جنبًا إلى جنب مع المنتديات واالجتماعات العالمية ألا

ة للعملية التحضـــــــيرية واالجتماع الرفيع المســـــــتوى واإلقليمية المهمة ذات الصـــــــلة، وٕالى النظر في المبادرات الداعم
نفســـــــــــه، وخاصـــــــــــًة فيما يتعلق بمناقشـــــــــــة التحديات والفرص، عالوًة على تحديد األولويات وحشـــــــــــد الدعم الالزميِن 

  لالجتماع الرفيع المستوى.
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  الحوار مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
 
جلسات استماع تفاعلية للمجتمع المدني يمكن أن ينظمها رئيس الجمعية سوف تدعم المنظمة بفعالية أي   -١٠

العامة لالســـــــــتماع إلى آراء المتضـــــــــررين من الســـــــــل والمجتمع األوســـــــــع نطاقًا ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 
  الخاص في إطار العملية التحضيرية لالجتماع الرفيع المستوى، وسوف تشارك فيها مشاركًة فعالة.

 
 ل آراء أو حلقات نقاش مع أصحاب المصلحة المتعددينكة في جلسة تبادالمشار 

  
إذا قرر رئيس الجمعية العامة عقد جلســــة تباُدل آراء أو حلقات نقاش مع أصــــحاب المصــــلحة المتعددين،   -١١

ومة ســتســهم المنظمة فيها إســهامًا فعاًال، إلى جانب الدول األعضــاء ورؤســاء الكيانات األخرى ذات الصــلة في منظ
األمم المتحدة، وشـــــــــراكة دحر الســـــــــل، وممثلي المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية 

  والدينية، والمتضررين من مرض السل.
 

 االجتماع الرفيع المستوى وحصيلته المنتظرةتنظيم 
  

جنبًا إلى جنب مع  ٢٠١٨من المنتظر أن ُيعقد االجتماع الرفيع المســــــــــتوى في النصــــــــــف الثاني من عام  -١٢
ومن المتوخى أن يرأس رئيس الجمعية العامة االجتماع الجمعية العامة، بمشـــــاركة من رؤســـــاء الدول والحكومات. 

الرفيع المســــــتوى. ومن المتوخى أن تتمثل حصــــــيلة االجتماع الرفيع المســــــتوى في اعتماد إعالن ســــــياســــــي موجز 
  وعملي المنحى يؤيده رؤساء الدول بشأن إنهاء وباء السل.

 
وتقف منظمة الصــــــــــــــحة العالمية على أهبة االســــــــــــــتعداد لتقديم مزيد من الدعم إلى األمين العام والجمعية   -١٣

  ومتابعته.العامة، بناًء على طلبهما، في إطار التحضير لالجتماع الرفيع المستوى 
    

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  
 .٣ق١٤٢م تالقرار الذي أوصى به المجلس التنفيذي في القرار مشروع اعتماد  إلى ةمدعو  جمعية الصحة  -١٤
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