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لألمم  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة
  بإنهاء السلالمعني  المتحدة

  
  

  مشروع قرار مقترح من بيرو واالتحاد الروسي 
  
 

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

التحضـــــــــــــير لالجتماع الرفيع المســـــــــــــتوى للجمعية ب المتعلقتينمن الديباجة)   بعد أن نظرت في الوثيقتين  ١(الفقرة 
  ١العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء السل؛

  
التي المعدية الرئيســــــــــــــية ألمراض وباء الســــــــــــــل مازال واحدًا من ا مع القلق أنٕاذ تالحظ و من الديباجة)    ٢(الفقرة 

عن عدد آخر منها ُقدِّر في و  ،مليون وفاة ١,٣عدد ُيقّدر بنحو المســـؤول عن وهو  ،اليومفي العالم تحصـــد األرواح 
الوباء، بما هذا ، وأن والعدوى بفيروســه األيدزصــفوف المتعايشــين مع بين فيما وفاة  ٣٧٤ ٠٠٠بنحو  ٢٠١٦عام 
االستجابة لمقاومة مضادات مجال أولوية في  يمّثللألمن الصحي و  خطيراً  تهديداً يشّكل السل المقاوم لألدوية، ه في

  الميكروبات؛
  

االســـــــــــتراتيجية  دت بموجبه مِ اعتُ  ) الذي٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عوٕاذ تؤكد من جديد القرار من الديباجة)    ٣(الفقرة 
، والمعروفة الحقًا باســــم اســــتراتيجية ٢٠١٥ واألهداف العالمية للوقاية من الســــل ورعاية مرضــــاه ومكافحته بعد عام

خطة العمل العالمية بشــــــأن مقاومة   دت بموجبهمِ اعتُ ) الذي ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عالســــــل؛ والقرار القضــــــاء على 
اإلعالن الســــــــياســــــــي ) بشــــــــأن "٢٠١٦( ٧١/٣ قرار الجمعية العامةك إلى ، وٕاذ تشــــــــير كذلمضــــــــادات الميكروبات

  لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات"؛
  

خطة التنمية المســــتدامة اعُتِمدت بموجبه الذي  ٧٠/١ وٕاذ تشــــير إلى قرار الجمعية العامةمن الديباجة)    ٤(الفقرة 
إنهاء وباء الســل بحلول شــأن ب عن الغاية المرتبطة بها أهداف التنمية المســتدامة، فضــالً وُحدِّدت فيه ، ٢٠٣٠لعام 
  ؛٢٠٣٠عام 

  
 /إلى جمعية الصـــــــــحة العالمية الســـــــــبعين في أيارالذي ُقدِّم وٕاذ تشـــــــــير كذلك إلى التقرير من الديباجة)    ٥(الفقرة 
تلك أن اإلجراءات العالمية واإلقليمية و والذي خلص إلى ل، الســـالقضـــاء على  بشـــأن تنفيذ اســـتراتيجية ٢٠١٧  مايو

، وأن من الضـــــــروري أقل بكثير من تلك الالزمةالُموظفة في هذا المجال التزال عن االســـــــتثمارات  القطرية فضـــــــالً 
خطى التقدم أن تالحظ تقديم دعم عالمي رفيع المســــــــــــتوى وقطع التزامات إقليمية ووطنية في هذا المضــــــــــــمار، وٕاذ 

تقليل الســـــل، و اإلصـــــابة بالســـــتراتيجية (الحد من حاالت حرز بطيئة فيما يتعلق ببلوغ جميع الغايات الثالث في االمُ 
  ٢)؛وأسرهمالتي يتكبدها مرضاه  التكاليف الكارثيةالتخّلص من ، و هالوفيات الناجمة عن

                                                      
 .٧١/١٦وج ٧١/١٥الوثيقتان ج    ١

 ، الفرع هاء.٧٠/٣٨الوثيقة ج    ٢
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 المســــــــــــــتدامة التنمية أهداف ومعالم الســــــــــــــل بإنهاء المتعلقة الغايات بلوغ بأن تســــــــــــــّلم وٕاذ   من الديباجة) ٦(الفقرة 
 والوقاية الســـل مرضـــى برعاية المتصـــلة اإلجراءات تعزيز ســـتدعيي الســـل على القضـــاء بشـــأن المنظمة واســـتراتيجية

المسار الذي  سياق  وفي ،ومراعاة السياقات والظروف الوطنية الضعيفة، الفئاتاهتمام خاص إلى  إيالء مع منه،
والبيئية التغطية الصــــحية الشــــاملة وعقب مراعاة المحددات االجتماعية واالقتصــــادية  تحقيقصــــوب  يســــلكه كل بلد

  عليه؛ المترتبة والعواقب للسل
  

 اجتماع عقد بصدد ،)٢٠١٦(٧١/١٥٩ بالمقّرر الوارد في قرار الجمعية العامة ترّحب وٕاذ   من الديباجة) ٧(الفقرة 
  السل؛ مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام في المستوى رفيع

  
بالمؤتمر الوزاري العالمي األول للمنظمة بشـــأن "القضـــاء على الســـل في  أيضـــاً ترّحب  وٕاذ   من الديباجة) ٨(الفقرة 

حقبة التنمية المســـــــتدامة: اســـــــتجابة متعّددة القطاعات"، الذي اشـــــــتركت في تنظيمه حكومة االتحاد الروســـــــي وُعِقد 
 تمّخض الذي الســـل على القضـــاء بشـــأن موســـكو وٕاعالن، ٢٠١٧ نوفمبر /الثاني تشـــرين ١٧و ١٦بموســـكو يومي 

النهوض : التالية مجاالتتحديدًا اليخص   باالقتران مع قطع االلتزامات وتوجيه النداءات بشـــــــــــأن العمل فيما ١،عنه
شــؤون التمويل الكافي والمســتدام؛ متابعة توفير ضــمان خطة التنمية المســتدامة؛  لســل في إطارلســتجابة أنشــطة االب

على التحضـــــــــــير لالجتماع الرفيع  العمل فوراً متعّدد القطاعات؛ وضـــــــــــع إطار للمســـــــــــاءلة العلم والبحث واالبتكار؛ 
  ؛السل بشأن مكافحة ٢٠١٨في عام  المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة

  
دعم عملية وضــــع إطار المســــاءلة  بشــــأن موســــكو إعالن في المقطوع االلتزام تالحظ وٕاذ   من الديباجة) ٩(الفقرة 

  )؛٢٠١٨( EB142.R3وٕاذ تشير في هذا الصدد إلى القرار  ،المتعّدد القطاعات
  

 القطاعات المتعدد المســــــــــاءلة إطار مشــــــــــروع وٕاذ تعرب عن ترحيبها بتقرير األمانة عن   من الديباجة) ١٠(الفقرة 
  ٢جال إنهاء السل،في م الُمحرز التقدم وتيرة لتسريع

  
  على ما يلي: ٣الدول األعضاء تحثّ منطوق    المن  ١الفقرة 

  
 ٢٠١٨  لتحضـــــــــــــير لالجتماع الرفيع المســـــــــــــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عامأن تدعم ا  )١(

  رفيعة المستوى؛فيه مشاركًة مشاركة إتاحة المجال أمام البما في ذلك ، السلبشأن مكافحة 
  

الغايات تنفيذ جميع االلتزامات التي دعا إليها إعالن موســــكو، والتي ســــتســــهم في بلوغ أن تتابع و   )٢(
وباء بشأن إنهاء أهداف التنمية المستدامة ، والغاية الُمحّددة في استراتيجية القضاء على السلالُمحّددة في 

  السل؛
  

ين، حســــــــــــب االقتضــــــــــــاء، إلى متابعة جميع الشــــــــــــركاء الدوليين واإلقليميين والوطني تدعو    منطوقالمن  ٢الفقرة 
  ؛لها دعمهمتقديم إلى  عدُ يؤيدوها بَ  الذين لمتدعو اإلجراءات التي دعا إليها إعالن موسكو، و 

  
  

                                                      
، /http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/enُمتــاح على الرابط اإللكتروني التــالي:    ١

  .٢٠١٨مايو  أيار/ ١٦تم االّطالع في 
 .١ إضافة ٧١/١٦جو  ٧١/١٦ج لوثيقتانا    ٢

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٣
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  :ما يلي المدير العام تطلب من    منطوقالمن  ٣الفقرة 
  

التحضــــــــــير على طلبها، في م المتحدة والجمعية العامة، بناًء دعم األمين العام لألمأن يواصــــــــــل   )١(
  ؛السلبشأن مكافحة  ٢٠١٨لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في عام 

  
أن يقوم جنبًا إلى جنب مع جميع أصـــحاب المصـــلحة المعنيين بدعم تنفيذ إعالن موســـكو بشـــأن   )٢(

القضـــــاء على الســـــل، بوصـــــفه إســـــهامًا مباشـــــرًا في تكليل االجتماع الرفيع المســـــتوى للجمعية العامة لألمم 
واإلجراءات الوقاية من الســل ورعاية مرضــاه  تعزيزو  بالنجاحبشــأن مكافحة الســل  ٢٠١٨في عام المتحدة 

إلى    الرامية اإلجراءات: يلي ما فيها  بما ،الُمحّددة التي يطلب إعالن موســــــــــــــكو من المنظمة أن تتخذها
 ورعاية الســــل من ايةالوق يشــــمل بما،  الشــــاملة، الصــــحية التغطيةتعزيز النظم الصــــحية  صــــوب تحقيق  

 المتعّددة لألدوية المقاوم الســــل من ثقيل عبء وطأة تحت ترزح التي البلدانوالتعجيل في تزويد  مرضــــاه؛
 من بوصفه المتعّددة لألدوية المقاوم للسل والتصّدي له  الطارئة الوطنية استجابتها في دعم من يلزمها بما

 بشأن العالمية العمل خطة تنفيذ دعم طريق عن وذلك،  العمومية الصحةأمن ب الُمترّبصة المخاطر كبرى
  ؛البلدان جميع في تحديداً  السل مكافحة بشأن إجراءات اتخاذ منها بوسائل الميكروبات، مضادات مقاومة

  
المشورة ٕاسداء المساعدة و تقديم و في مجال القيادة  تقنيو  استراتيجيأن يواصل االضطالع بدور   )٣(
عن العمل مع المؤســـــســـــات الدولية وســـــائر أصـــــحاب المصـــــلحة بالدعم، فضـــــًال  لدول األعضـــــاءتزويد او 

  تمويل كاف ومستدام؛كاّفة صوب توفير  المعنيين
  

 الجهودكل من  مراعاة مع واالبتكار بالســــل المتعلقة البحوث بشــــأن عالمية اســــتراتيجية يضــــع أن  )٤(
 والتنســـيق التعاون عرى توثيق في التقدم من مزيداً  ُيحرز وأن الجديدة، وتلك وســـاق قدم على بذلها الجاري
 االســـتفادة إمكانية أمكن، حيثما حســـبانه، في يأخذ أن على الســـل، مجال في والتطوير البحث يخص فيما
  ؛ذات الصلةالعالمية  والمبادرات القائمة البحوث شبكات من

  
 وفي األعضاء، الدول مع بالتشاور القطاعات، المتعدد المساءلة إطار مشروع إعداد يواصل أن  )٥(

 النحو على الصــــــــــــــلة ذوي والوطنيين واإلقليميين الدوليين الشــــــــــــــركاء جميع مع الوثيق التعاون من إطار
 الدول إلى التقني الدعم يقدم وأن ،)٢٠١٧( للســــــل نهاية وضــــــع بشــــــأن موســــــكو إعالن في به الموصــــــى
 المســـــاءلة إطار مشـــــروع تكيفل منه يخصـــــص ما ذلك في بما االقتضـــــاء، حســـــب والشـــــركاء، لألعضـــــاء
 مع للســــل، نهاية وضــــع نحو المحرز بالتقدم للتعجيل الوطني الصــــعيد على واســــتعماله القطاعات المتعدد
 واالســـــتعراض واإلبالغ الرصـــــد من التمكين أجل من الوطنية، والظروف واللوائح والقوانين الســـــياق مراعاة
 العالمي الصـــــــــعيدين على الســـــــــل إنهاء مجال في المحرز التقدم وتيرة لتســـــــــريع الالزمة اإلجراءات واتخاذ

 البلدان في السيماو  وٕايجابي، اءوبنّ  مستقل نهج خالل من الركب، عن يتخلف أحد ترك عدم مع والوطني،
  البلدان؛ تلك أحرزته الذي للتقدم المستقل االستعراض وٕاجراء األكبر، العبء ذات

  
لتســـــريع وتيرة التقدم المحرز في مجال إنهاء  أن يقدم مشـــــروع إطار المســـــاءلة المتعدد القطاعات  )٦(

الســـــل في االجتماع الرفيع المســـــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشـــــأن مكافحة الســـــل المقرر عقده في 
  ؛٢٠١٨عام 

 
 إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، بشأن تنفيذ هذا القرار. أن يقدم تقريراً   )٧(

  
  

=     =     =  


