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  االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة  متابعة
 لألمم المتحدة المعني بالمسائل المتعلقة بالصحة

  
  

 إنهاء السل
  
 

 تقرير من المدير العام
 
  

 معلومات أساسية
  
اعتمدت جمعية الصــــــحة العالمية الســــــابعة والســــــتون االســــــتراتيجية واألهداف العالمية  للوقاية من الســــــل  -١

التي ُعرفت فيما بعد بمســــــمى اســــــتراتيجية القضــــــاء على الســــــل،  ٢٠١٥،١بعد عام  مال ورعاية مرضــــــاه ومكافحته
الغاية نفســــها، وهي على  ٢٠٣٠خطة التنمية المســــتدامة لعام  تشــــتملوباء الســــل في العالم. و وضــــع نهاية لبهدف 

عدد الوفيات  خفضوتشـــمل الغايات الرفيعة المســـتوى الســـتراتيجية القضـــاء على الســـل  ٢القضـــاء على وباء الســـل.
، في الفترة بين ٢٠١٥، مقارنة بعام ٪٨٠ومن معدل اإلصــــــــابة بالســــــــل بنســــــــبة  ٪٩٠الناجمة عن الســــــــل بنســــــــبة 

ز اســــــتراتيجية القضــــــاء على الســــــل اإلشــــــراف الحكومي ومشــــــاركة المجتمع المحلي، . وتعزّ ٢٠٣٠و ٢٠١٦  عامي
منصــــفًا على المجموعات الســــكانية الســــريعة التأثر، تركز تركيزًا و الحقوق  أســــاس لىالتي تقوم عوالنهوج األخالقية 

خدمات الرعاية والوقاية المتكاملة  تتمثل فيوالعمل المتعدد القطاعات والتعاون العالمي، وتســـــتند إلى ثالث ركائز، 
إلى  التي تركز على المرضــى، والســياســات الجريئة والُنظم الداعمة، والبحث المكّثف واالبتكار. وقد حّذر تقرير ُقّدم

 ١،٣-٦٧ج ص عبشــــــــأن التقدم الُمحرز في تنفيذ القرار  ٢٠١٧جمعية الصــــــــحة العالمية الســــــــبعين في أيار/ مايو 
لبيانات التي ُأبلغت بها منظمة الصحة، أقل بكثير من المستويات وفقًا ل اءات واالستثمارات الحالية ُتعدأن اإلجر   من

اإلشارة إلى أن العالم ال يسير على المسار الصحيح  ٢٠١٨التقرير العالمي عن مكافحة السل  وواصل المطلوبة.
لســـــــــــل كبير لكما أشـــــــــــار إلى أن بعض البلدان التي تعاني من عبء  ٢٠٣٠.٤للقضـــــــــــاء على الوباء بحلول عام 

كانية إحراز قدر اســـــتطاعت خفض معدل اإلصـــــابة بالســـــل و/ أو الوفيات الناجمة عنه بوتيرة أســـــرع، ما يوحي بإم
 .المحدودة الموارد ذاتالدخل  أكبر من التقدم حتى في البلدان المنخفضة والمتوسطة

 

                                                           
  ).٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عالقرار     ١

واألمراض المدارية المهملة،  والمالريامن أهداف التنمية المســـــــــتدامة (القضـــــــــاء على أوبئة األيدز والســـــــــل  ٣-٣الغاية     ٢
 ).٢٠٣٠ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي، واألمراض المنقولة بالمياه، واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 

  "هاء". الفرع، ٧٠/٣٨الوثيقة ج     ٣

ـــــــة؛ ٢٠١٨الـتـقـريـر الـعـــــــالـمـي عـن مـكـــــــافـحـــــــة الســـــــــــــــــــــل لـعـــــــام    ٤  ٢٠١٨. جـنـيـف: مـنـظـمـــــــة الصـــــــــــــــحـــــــة الـعـــــــالـمـي
)https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٦، تم االطالع في.( 
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د في جميع أنحاء العالم، وهو السبب العالمي حيوالسل هو السبب الرئيسي للوفاة الناجمة عن عامل ُمْعٍد و  -٢
ي البشــــري، وأحد األســــباب الرئيســــية للوفاة العاشــــر للوفاة، والســــبب الرئيســــي لوفاة المصــــابين بفيروس العوز المناع
ًال عن ما يقدر و ، كان الســــــــل مســــــــؤ ٢٠١٧الناجمة عن عوامل العدوى المقاِومة لمضــــــــادات الميكروبات. وفي عام 

وفاة أخرى بين األشــخاص المصــابين بفيروس العوز المناعي البشــري في  ٣٠٠ ٠٠٠وعن  ،مليون وفاة ١,٣بنحو 
 مليون ٥,٨، بما في ذلك ٢٠١٧شــــــخص في العالم بالســــــل في عام ماليين  ١٠,٠ العالم. وأصــــــيب ما يقدر بنحو

 ٢٠١٧مليون شـــــخص من المصـــــابين بالســـــل في عام  ٣,٦. ولم ُيدرج طفلمليون  ١,٠ماليين امرأة و ٣,٢رجل و
ولذا فقد يكونوا قد فاتهم التشـــخيص والحصـــول على الرعاية الجيدة.  ،في التقارير الوطنية للتبليغ عن حاالت الســـل

وعلى الصــــعيد العالمي، يتراجع معدل الوفيات الناجمة عن الســــل ومعدل اإلصــــابة بالســــل ببطء شــــديد، حيث يبلغ 
حلول ب بالترتيب ٪١٠و ٪٥-٤إلى  أن يصـــــــــــــل هذان المعدالنســـــــــــــنويًا بالترتيب. ويلزم  ٪٢و ٪٣هذان المعدالن 

، من أجل بلوغ الغايات الخاصــــــــة باســــــــتراتيجية القضــــــــاء على الســــــــل. وفضــــــــًال عن ذلك، فإن العبء ٢٠٢٠ عام
المســــــــــــتمر للســــــــــــل المقاوم لألدوية وعدم إتاحة العالج الالزم له يمثالن أزمة صــــــــــــحية عمومية وخطرًا يهدد األمن 

 لم يحصــلمقاوم لألدوية، ولكن شــخص في حاجة إلى عالج الســل ال ٥٥٨ ٠٠٠، كان ٢٠١٧الصــحي. وفي عام 
حيث  اً العالج على الصـــــــــــعيد العالمي منخفضـــــــــــنجاح معدل  من كل أربعة منهم، وظلفقط  واحدإال  على الرعاية

 . ٪٩٠ كانت النسبة المستهدفة أنفي حين  ٪٥٥ نسبته بلغت
 
، قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة عقد اجتماع رفيع المســـــتوى في ٢٠١٦كانون األول/ ديســـــمبر  وفي -٣

وقامت منظمة الصـــــحة العالمية بالتعاون مع حكومة االتحاد الروســـــي بتنظيم  ١بشـــــأن مكافحة الســـــل. ٢٠١٨عام 
ية المســــتدامة: اســــتجابة متعّددة المؤتمر الوزاري العالمي األول للمنظمة بشــــأن "القضــــاء على الســــل في حقبة التنم

الذي  إعالن موســـــكو بشـــــأن وضـــــع نهاية للســـــل. وحدد ٢٠١٧القطاعات"، الذي انعقد في تشـــــرين الثاني/ نوفمبر 
التزامات ونداءات بشــــــــأن العمل فيما يخص المجاالت التالية تحديدًا: النهوض بأنشــــــــطة االســــــــتجابة  ،تمّخض عنه

؛ وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام؛ ومتابعة شؤون العلم ٢٠٣٠لعام  للسل في إطار خطة التنمية المستدامة
 ٢والبحث واالبتكار؛ ووضع إطار للمساءلة متعّدد القطاعات.

 
 ٢٠١٨واعتمد المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة المنعقدة في كانون الثاني/ يناير  -٤

 الســــل. ويطلب وباء تماع الرفيع المســــتوى للجمعية العامة المعني بإنهاءبشــــأن التحضــــير لالج ٣ق١٤٢م تالقرار 
المــدير العــام أن يقوم، في معرض عملــه على توثيق عرى التعــاون مع جميع المعنيين من  المجلس في القرار من

ي به  بوضـــع ، إعالن موســـكو بشـــأن وضـــع نهاية للســـلالشـــركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين على نحو ما ُيوصـــِ
غ واالســـــــــتعراض واتخاذ تبليمشـــــــــروع إطار مســـــــــاءلة متعّدد القطاعات يتيح المجال أمام االضـــــــــطالع بالرصـــــــــد وال

اإلجراءات الالزمة لتسريع وتيرة التقدم الُمحرز في مجال إنهاء السل، وبتقديمه إلى جمعية الصحة العالمية الحادية 
 كي تنظر فيه. ٢٠١٨والسبعين في أيار/ مايو 

 
المدير العام تقريرًا إلى جمعية الصــــحة العالمية الحادية والســــبعين بشــــأن التحضــــير لالجتماع الرفيع وقدم  -٥

الســــــل، يوضــــــح حصــــــائل المؤتمر المنعقد في موســــــكو والعمل الذي  وباء المســــــتوى للجمعية العامة المعني بإنهاء
 ٣لتحضــير لالجتماع الرفيع المســتوى.جهودها المبذولة ل ها دعمًا للجمعية العامة فيؤ اضــطلعت به المنظمة وشــركا

                                                           
 ).٢٠١٦( ٧١/١٥٩انظر قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة     ١

ـــــــة للســـــــــــــــــــــل    ٢ ـــــــة؛ إعالن موســـــــــــــــكـو بشـــــــــــــــــــــأن وضـــــــــــــــع نهـــــــاي  ٢٠١٧. جنـيـف: منـظـمـــــــة الصـــــــــــــــحـــــــة العـــــــالمـي
)http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/ تشــــــــــــــرين الثـــاني/  ٦، تم االطالع في

 ).٢٠١٨نوفمبر 

 .٧١/١٥الوثيقة ج    ٣
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، رحبت جمعية الصـــــــحة بتقرير األمانة بشـــــــأن مشـــــــروع إطار مســـــــاءلة متعدد )٢٠١٨( ٣-٧١ج ص عوفي القرار 
وحثت الدول األعضاء على السعي إلى تنفيذ جميع  ١السل، حرز في مجال إنهاءالقطاعات لتسريع وتيرة التقدم المُ 

. كما طلبت من المدير العام أن يواصــــل إعداد موســــكو بشــــأن وضــــع نهاية للســــل إعالنمات التي دعا إليها االلتزا
التعاون مع جميع الشــــركاء الدوليين وبمشــــروع إطار المســــاءلة المتعدد القطاعات، بالتشــــاور مع الدول األعضــــاء، 

أن يقدم الدعم ، و إعالن موسكو بشأن وضع نهاية للسلعلى النحو الموصى به في  المعنيينواإلقليميين والوطنيين 
ف مشــــــروع إطار يص منه لتكيالتقني إلى الدول لألعضــــــاء والشــــــركاء، حســــــب االقتضــــــاء، بما في ذلك ما يخصــــــّ 

 المساءلة المتعدد القطاعات. 
 
واشــــــتركت األمانة مع شــــــراكة دحر الســــــل في دعم رئيس الدورة الثالثة والســــــبعين للجمعية العامة في عقد  -٦

، ٢٠١٨حزيران/ يونيو  ٤في  في المقر الرئيســـــــــي لألمم المتحدة للمجتمع المدني بنجاح جلســـــــــة اســـــــــتماع تفاعلية
ن لدى الجمعية العامة و بما في ذلك الدول األعضــــــاء والمراقب -بحضــــــور طائفة واســــــعة من أصــــــحاب المصــــــلحة 

مؤســـــــــــــســـــــــــــات والبرلمانيون وكيانات األمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وال
واألشخاص المتضررون من السل والمجتمعات المحلية األوسع نطاقًا  والرابطات الطبية والقطاع الخاص األكاديمية

 اللذين. ودعمت األمانة الميســـــرين ٢٠١٨تحضـــــيرًا لالجتماع الرفيع المســـــتوى الذي ســـــُيعقد في أيلول/ ســـــبتمبر  -
اللذين عينهما رئيس الجمعية العامة، في تحضــــــــــــــير وٕاجراء و بان اليااآلخر إلى و أنتيغوا وبربودا  ينتمي أحدهما إلى

 والمفاوضات الحكومية الدولية بشأن الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوى.  المشاورات
 

  الحصائل
 
االجتماع األول الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل الذي دعا إليه رئيس الجمعية  ُعقد -٧

مشـــارك. وجاء موضـــوع االجتماع تحت عنوان  ١٠٠٠، بحضـــور أكثر من ٢٠١٨أيلول/ ســـبتمبر  ٢٦العامة، في 
عن إعالن سياسي عملي  "متحدون للقضاء على داء السل: تصد عالمي عاجل لوباء عالمي". وتمخض االجتماع

 ٢٠١٨.٢تشــــــــــــــرين األول/ أكتوبر  ١٠المنحى، وافقــــت عليــــه الوفود بــــالتزكيــــة واعتمــــدتــــه الجمعيــــة العــــامــــة في 
رئيســــــــًا من رؤســــــــاء  ١٥ممثًال وطنيًا رفيع المســــــــتوى، بما في ذلك  ٦٥ل االجتماع، ُقطعت االلتزامات من ِقبَ   وفي

 االهتماممن الوفود الوطنية الرفيعة المســــــــــــــتوى الحاضــــــــــــــرة عن  وفد ١٠٠الدول والحكومات. وأعرب ما يزيد على 
من  ٣٦٠من كيانات منظومة األمم المتحدة وأكثر من  ١٠بالتحدث أثناء الجلســـــــة العامة. وحضـــــــر أيضـــــــًا ممثلو 

مثل ممثلي المجتمعات المحلية المتضــــــــــــررة والمجتمع المدني والمنظمات غير  ،أصــــــــــــحاب المصــــــــــــلحة الخارجيين
 نات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية وغيرها من الوكاالت. الحكومية وكيا

 
لسل في العالم بحلول لالتزامهم بوضع نهاية  هاأكد رؤساء الدول والحكومات وممثلو في ديباجة اإلعالن، و  -٨

وقطعوا التزامًا على أنفســهم بالقضــاء على  ،بما يتماشــى مع الغاية الخاصــة بأهداف التنمية المســتدامة ٢٠٣٠عام 
تحقيق التغطية  العمل علىاســـــتجابة شـــــاملة، تتضـــــمن  يســـــتلزمأكدوا أن المرض كما هذا الوباء في جميع البلدان. 

والكرامة الواجبة ومعالجة المحددات االجتماعية واالقتصــادية للوباء، وتكفل حماية حقوق اإلنســان  لشــاملةالصــحية ا
. ولذا فقد تعهدوا باالضــــــــــــــطالع بالقيادة وبالعمل معًا على تســــــــــــــريع اإلجراءات والوفاء بمتطلباتهالجميع الناس 

                                                           
 .١إضافة  ٧١/١٦وج ٧١/١٦الوثيقتان ج    ١

 )٢٠١٨( ٧٣/٣قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم    ٢
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3 كانون  ٨، تم االطالع في

  .)٢٠١٨األول/ ديسمبر 
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واالســــــــتثمارات واالبتكارات الوطنية والعالمية الجماعية على وجه العجلة، من أجل مكافحة هذا المرض الذي يمكن 
 الوقاية منه وعالجه. 

  
بشــــأن القضــــاء على الســــل في  ٢٠٣٠لغايات المحددة لعام ويعيد اإلعالن الســــياســــي تأكيد االلتزام ببلوغ ا -٩

إطار أهداف التنمية المســـــــــتدامة واســـــــــتراتيجية القضـــــــــاء على الســـــــــل. ومن بين االلتزامات الجديدة المقطوعة حدد 
 :٤٧و ٤٦و ٢٥و ٢٤، في الفقرات ٢٠٢٢ اإلعالن غايات رقمية ينبغي تحقيقها بحلول عام

 
مليون شـــخص من  ٤٠ونلتزم بتوفير وســـائل التشـــخيص والعالج ألجل النجاح في عالج ) ٢٤(الفقرة 

مليون  ١,٥ماليين طفل، و ٣,٥، بمن فيهم ٢٠٢٢إلى  ٢٠١٨المصابين بالسل في الفترة من عامي 
ين في اعتبارنا تفاوت ذطفل، آخ ١١٥٠٠٠المتعددة، بمن فيهم  من المصــابين بالســل المقاوم لألدوية

األعباء التي يشــــــــــكلها داء الســــــــــل من بلد إلى آخر، ونعترف بالقدرات المحدودة للنظم الصــــــــــحية في 
البلدان المنخفضـــــــــة الدخل، ونســـــــــعى، بناًء على ذلك، إلى تعميم فعلي لخدمات التشـــــــــخيص والعالج 

ة مالية، مع تركيز خاص على نوعية جيدة، دون أن تتســــبب في ضــــائقبالعالج ب والرعاية ودعم التقيد
إيصـــــال هذه الخدمات إلى الضـــــعفاء والمهمشـــــين من الســـــكان والمجتمعات المحلية الذين هم ضـــــمن 

 ؛ يحصلوا على رعاية بنوعية جيدة كل سنةاألربعة ماليين شخص المرجح بشدة أن ال
 

ونلتزم بتوفير ســـبل الوقاية من الســـل ألشـــد الفئات عرضـــة لخطر اإلصـــابة بهذا المرض، ) ٢٥ الفقرة(
من خالل النهوض بســــــرعة بســــــبل الحصــــــول على اختبار عدوى الســــــل، بحســــــب الحالة في كل بلد، 
وتوفير العالج الوقــائي، مع التركيز على البلــدان ذات األعبــاء الكبيرة، بحيــث يحصـــــــــــــــل على العالج 

ماليين طفــل دون ســــــــــــــن  ٤مليون شــــــــــــــخص، منهم  ٣٠مــا ال يقــل عن  ٢٠٢٢عــام الوقــائي بحلول 
ماليين  ٦مليون فرد من أفراد األســــــر الذين هم على اتصــــــال بالمصــــــابين بالســــــل، و ٢٠الخامســــــة، و

شــخص من المصــابين بفيروس نقص المناعة البشــرية، وفقًا لرؤية تتوخى توفير هذا العالج للمزيد من 
ذلك باســـــــــتحداث لقاحات جديدة، وٕاتاحة اســـــــــتراتيجيات أخرى في مجال الوقاية ماليين الناس، ونلتزم ك

اع نهج توضع لكل حالة على حدة، وبسن بوالتحكم فيها وات ،من السل، بما في ذلك الوقاية من العدوى
في أماكن العمل والمدارس ونظم النقل والمؤســســات الســجنية وغير ذلك  التدابير الرامية إلى منع انتقال

 ؛ماكن التجمعمن أ
 

حشـــد ما يكفي من التمويل المســـتدام لتعميم حصـــول المصـــابين بالســـل على نوعية ونلتزم ب) ٤٦(الفقرة 
زيادة مجموع جديدة من خدمات الوقاية والتشـــــــــــخيص والعالج والرعاية، من جميع المصـــــــــــادر، بهدف 

مليون دوالر من  ١٣االســــــتثمارات العالمية للقضــــــاء على الســــــل والتوصــــــل إلى حشــــــد ما لي يقل عن 
، وفقًا لتقديرات شــــــــــراكة دحر الســــــــــل ومنظمة ٢٠٢٢دوالرات الواليات المتحدة في الســــــــــنة بحلول عام 

يم مســــاهمات الصــــحة العالمية، حســــب قدرة كل بلد ومدى تعزيز تضــــامنه، بما في ذلك من خالل تقد
إلى منظمة الصـــــــــــــحة العالمية، وكذلك إلى اآلليات الطوعية مثل الصـــــــــــــندوق العالمي لمكافحة األيدز 

في المائة من مجموع التمويل الدولي  ٦٥والســـــــــــــــل والمالريا، بما يشــــــــــــــمل تجديد موارده، التي توّفر 
اية الصــــحية، بطرق المخصــــص للســــل؛ وكفالة المواءمة في إطار االســــتراتيجيات الوطنية لتمويل الرع

منها مســـــــاعدة البلدان النامية على زيادة اإليرادات المحلية وتقديم الدعم المالي على الصـــــــعيد الثنائي، 
، من أجل تحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة واســـتراتيجيات الحماية وعلى الصـــعيدين اإلقليمي والعالمي

  ؛٢٠٣٠االجتماعية، قبل حلول عام 
 

ونلتزم بحشـــــــد ما يكفي من التمويل المســـــــتدام، بهدف زيادة مجموع االســـــــتثمارات العالمية ) ٤٧(الفقرة 
بليون دوالر في التمويل الســــــنوي لبحوث  ١,٣ليصــــــل إلى بليوني دوالر بغية ســــــد الفجوة المقدرة بمبلغ 
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مع كفالة مســــاهمة جميع البلدان بالشــــكل المناســــب في البحث والتطوير، ودعم أنشــــطة البحث  الســــل،
والتطوير الجيدة في إطار التنفيذ الفعال للتكنولوجيات الصــــــــــــــحية المعتمدة حديثًا، وتعزيز القدرات في 

لتطوير في األوســـاط األكاديمية والعلمية، وهيئات الصـــحة العامة، والمختبرات في ســـبيل دعم البحث وا
مجاالت الوقاية والتشــــــــــــــخيص والعالج والرعاية، بطرق منها مســـــــــــــــاهمة آليات التمويل المبتكرة على 

  .الصعيدين الوطني والدولي
 

  :المطالب التالية اإلعالن السياسي فضًال عن ذلك تضمنو  -١٠
  

ونطلب إلى المدير العام لمنظمة الصــــحة العالمية أن يواصــــل إعداد إطار المســــاءلة المتعددة ) ٤٩(الفقرة 
وكفالة تنفيذه في الوقت المناســــــب وفي موعد  ٣-٧١صــــــحة العالمية القطاعات تمشــــــيًا مع قرار جمعية ال

  ؛٢٠١٩أقصاه عام 
  

ونطلب إلى األمين العام أن يعمل، بالتعاون الوثيق مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ) ٥٢(الفقرة 
الدول على تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة من أجل إنهاء وباء السل وتنفيذ هذا اإلعالن مع 

والبرامج والوكاالت المتخصصة التابعة لمنظومة  الصناديقاألعضاء والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك 
األمم المتحدة واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة، وشـــراكة دحر الســـل، التي يســـتضـــيفها مكتب األمم المتحدة 

منظمة الصـــحة العالمية، والصـــندوق لشـــراء األدوية، الذي تســـتضـــيفه والمرفق الدولي  ،دمات المشـــاريعلخ
 ؛العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا

 
ونطلب أيضـــــــــــــًا إلى األمين العام أن يقوم، بدعم من منظمة الصـــــــــــــحة العالمية، بتقديم تقرير ) ٥٣(الفقرة 

، في التعجيــل بــالجهود عن التقــدم المحرز عــالميــًا ووطنيــًا، في جميع القطــاعــات ٢٠٢٠مرحلي في عــام 
الرامية إلى تحقيق األهداف المتفق عليها لمكافحة الســــــــــــــل في ســــــــــــــياق تحقيق خطة التنمية المســــــــــــــتدامة 

، بما في ذلك عن التقدم المحرز في هذا اإلعالن وتنفيذه في إطار تحقيق األهداف المتفق ٢٠٣٠  لعام
ســــــترشــــــد به في األعمال يُ ســــــوهو تقرير  عليها لمكافحة الســــــل على الصــــــعيد الوطني واإلقليمي والعالمي،

التحضــــيرية الســــتعراض شــــامل ســــيجريه رؤســــاء الدول والحكومات خالل االجتماع الرفيع المســــتوى الذي 
 .٢٠٢٣ سيعقد في عام

 
  جراءات التي يتخذها المدير العاماإل
 
، ٧٣/٣اســــتجابًة للمطالب المنصــــوص عليها في اإلعالن الســــياســــي والواردة في قرار الجمعية العامة رقم  -١١

، جزءًا من ٢٠١٩يعكف المدير العام على تنفيذ اإلجراءات المذكورة أدناه. وســــــــــُتشــــــــــّكل هذه الجهود بدءًا من عام 
ة، على نحو ما اعتمدته جمعية الصــــــــحة ثالمليارية الثال تهاوغاي ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشــــــــر 

وتتواءم هذه اإلجراءات مع العمل العام الذي تضـــــــــطلع به المنظمة  ٢٠١٨.١العالمية الحادية والســـــــــبعون في عام 
مع سائر  سعيًا إلى تعزيز الرعاية الصحية األولية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما تتواءم، حسب االقتضاء،

 الجهود المبذولة للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات واالستجابة لها. وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي:
 

لتسريع وتيرة التقدم  ٢٠١٩وضع الصيغة النهائية إلطار المساءلة المتعدد القطاعات في عام   )أ(
. ٢٠١٩انية والســـــــــبعين في عام قبل انعقاد جمعية الصـــــــــحة العالمية الث حرز في مجال إنهاء الســــــل،المُ 

وتشــــــــــــمل هذه العملية إجراء المشــــــــــــاورات مع الدول األعضــــــــــــاء والشــــــــــــركاء المعنيين. واســــــــــــتجابًة للقرار 
                                                           

 ).٢٠١٨( ١-٧١ج ص عانظر القرار     ١
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، تعمل األمانة على تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضـــاء والشـــركاء، حســـب االقتضـــاء، ٣-٧١ع  ص  ج
ته األربعة، على الصـــــــعيد الُقطري وعلى من أجل تكييف مشـــــــروع اإلطار واســـــــتخدامه، بما في ذلك مكونا

غ، تبليالصـــــــــــــعيد اإلقليمي. وتتمثل هذه المكونات األربعة فيما يلي: االلتزامات، واإلجراءات، والرصـــــــــــــد وال
اســــــتخدام  لدىواالســــــتعراض. وتشــــــمل األمثلة على تكييف اإلجراءات على الصــــــعيدين الُقطري واإلقليمي 

عات الجديدة أو الُمعّززة التي يشــــــــارك فيها المجتمع المدني و/ أو مشــــــــروع اإلطار، اللجان المتعددة القطا
 البرلمانيون، واالستعراض اإلقليمي الرفيع المستوى لسجالت األداء. 

 
وتنفيذ اإلعالن  ،للســـــــــلمن أجل وضـــــــــع نهاية  تعزيز التعاون بين جميع أصــــــحاب المصــــــلحة  )ب(

مع الدول األعضـــاء والشـــركاء المعنيين مع التركيز بصـــفة خاصـــة على تســـريع الجهود وتعزيز  الســـياســـي
القدرات الوطنية واالســـتجابة المتعددة القطاعات. وســـتواصـــل األمانة قيادة التنســـيق والتعاون بين الشـــركاء 

 وٕاجراء البحوث.الداعمين لعمل الدول األعضاء، وفي مجال الوقاية والعالج والرعاية والترصد والرصد 
  

ويشــــمل  اســـتمرار جميع وظائف المنظمة األســـاســـية لدعم الوفاء بااللتزامات المقطوعة واألثر.  )ج(
من وضــــــــع الخطط والغايات الوطنية االســــــــتراتيجية لبلدان، خطط المنظمة لدعم ، عن طريق ذلك التمكين

لتمكين الوقاية من السل ورعاية مرضاه  وتقديم الدعم ،الُمعّززة والمحّدثة وفقًا اللتزامات جديدة تتسم بالجرأة
الرصــــــــد ٕاجراء و  ،وتنقيح الســــــــياســــــــات وتعبئة الموارد ،ز على الناسمن الفّعالية والتكامل والتركيعلى نحو 

تمكين المجتمع المدني من المشـــــــــاركة المجدية.  على الدواموتعزيز البحث. وســـــــــتشـــــــــمل الجهود  ،والتقييم
من أجل لبّينات والغايات الجديدة، وفقًا ل دات التقنية وتجميعهاديث اإلرشــــــــــــــاويســــــــــــــتند هذا العمل إلى تح

ة الفّعالة واالبتكارات والمعلومات عن أفضــــــل الممارســــــات. مســــــتحدثلســــــماح باإلتاحة الســــــريعة لألدوات الا
الجديدة بشــــــأن عالج الســــــل المقاوم  وينصــــــب تركيز خاص على دعم نشــــــر واســــــتخدام المبادئ التوجيهية

لألدوية المتعددة وبشــأن عالج عدوى الســل الكامنة. وســتكون االلتزامات المقطوعة في اإلعالن الســياســي 
لدعوة لمنتظمة وعمل البلدان وما تحرزه من تقدم واإلجراءات التي تتخذها المنظمة، مصــــــــــــــحوبة بجهود 

 والتواصل. 
 

يشمل ذلك الدعم المتواصل إلعداد و . ٢٠٢٠ير مرحلي في عام دعم األمين العام في تقديم تقر   )د(
التقرير العالمي عن مكافحة الســـــل الذي تصـــــدره المنظمة ســـــنويًا، والذي يقدم تقديرًا شـــــامًال للوباء وللتقدم 
الُمحرز في االســــتجابة الســــتراتيجية القضــــاء على الســــل وألهداف التنمية المســــتدامة. وســــوف يقدم الدعم 

لدول األعضـــــــاء من أجل تعزيز توليد البيانات الالزمة لتســـــــريع التقدم وقياس األثر، وتحليلها أيضـــــــًا إلى ا
واســــــــــتخدامها على الصــــــــــعيد الُقطري. وفضــــــــــًال عن ذلك، فإن المدير العام يعتزم تقديم تقرير إلى جمعية 

ن التقدم الُمحرز ، من خالل المجلس التنفيذي، بشأ٢٠٢٠الصحة العالمية الثالثة والسبعين في أيار/ مايو 
 .١-٦٧ج ص عفي تنفيذ القرار 

 
بلوغ في ســـبيل ءات المتخذة على الصـــعيد الُقطري وهناك مبادرات مهمة جارية لدعم التعجيل بتنفيذ اإلجرا -١٢

والغايات المتعلقة بالسل المدرجة في  ٢٠٢٢غايات اإلعالن السياسي واستراتيجية القضاء على السل المحددة لعام 
 ، بما في ذلك الغايات المذكورة أدناه.٢٠٣٠المستدامة والمحددة لعام  أهداف التنمية

 
، وهي مبادرة مشتركة مع شراكة FIND.TREAT.ALL#ENDTBاسُتهّلت مبادرة المنظمة الرائدة   )أ(

للدعم الثنائي  دحر الســـــل والصـــــندوق العالمي لمكافحة األيدز والســـــل والمالريا. وُيعد عمل المبادرة مكمالً 
المقدم إلى الدول األعضــاء، وُيحث ســائر الشــركاء على االنضــمام إلى المبادرة. وتهدف المبادرة إلى تقديم 
الدعم إلى البلدان من أجل التوّسع في إتاحة وسائل التشخيص والعالج العالية الجودة للسل والسل المقاوم 

مليون شــــــخص مريض بالســــــل في الفترة بين  ٤٠عالج الرصــــــد والتقييم، بهدف ٕاجراء لألدوية المتعددة، و 
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وهي تدعم الغايات العالجية الواردة  ٢٠١٨. وقد اسُتهّلت المبادرة في آذار/ مارس ٢٠٢٢و ٢٠١٨عامي 
في اإلعالن الســــياســــي الجتماع الجمعية العامة الرفيع المســــتوى. وينصــــب التركيز الرئيســــي للمبادرة على 

وتقدم المبادرة الدعم إلى البلدان من أجل تعريف الغايات  ١.للســـــــــــــــلألكبر البلدان الثالثين ذات العبء ا
وتحديدها، وتعبئة الموارد، وٕاشراك أصحاب المصلحة والسيما المجتمعات المحلية المتضررة، والتوّسع في 

 الحصر.ال إجراء االختبار والعالج، وقياس النتائج واألثر، على سبيل المثال 
 
مبادرة اســـتراتيجية بين المنظمة والصـــندوق العالمي، واتفاق بشـــأن مبادرة  يجري تنفيذ اتفاق بشـــأن  )ب(

من أجل تعزيز قدرة البلدان  ،بين شــــــــراكة دحر الســــــــل والصــــــــندوق العالمي بذلك اســــــــتراتيجية ذات صــــــــلة
عشر ذات العبء الكبير للسل على بلوغ غايات طموحة تتعلق بتشخيص وعالج جميع األشخاص  الثالثة

، مع التركيز على المجتمعات المحلية والجماعات األشـــــد تعرضـــــًا لعدم الحصـــــول على المصـــــابين بالســـــل
 خدمات الوقاية والرعاية الجيدة.

  
دعم إلى الدول األعضــــــــاء من أجل تتعاون األمانة مع المرفق الدولي لشــــــــراء األدوية في تقديم ال  )ج(
ال، بمـــا في ذلــك عن طريق توليـــد البّينـــات الالزمــة إلرشــــــــــــــــاد   مــا يلي: اعتمـــاد االبتكـــارات على نحو فعـــّ

السياسات، واستخدام المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن عالج السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل المقاوم 
وعالجه، وبشــأن ســائر للريفامبيســين، وبشــأن العالج الوقائي للســل، وبشــأن تشــخيص الســل لدى األطفال 

 األعمال ذات الصلة المضطلع بها لتعزيز التنفيذ السريع لالبتكارات وتحسين اإلتاحة.
  
دعم تحديد الغايات لُتجرى حاليًا بعثات رفيعة المســــــــــــــتوى بناًء على طلب الدول األعضـــــــــــــــاء،   )د(

وكاالت الشـــــــــــــريكة، والتخطيط االســـــــــــــتراتيجي واإلجراءات المتعددة القطاعات، بما في ذلك بالتعاون مع ال
فضـــــًال عن البعثات الخاصـــــة بمبادرة المنظمة الرائدة لتســـــريع التغطية الصـــــحية الشـــــاملة، التي تجمع معًا 

إلجراءات الُقطرية الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية في سبيل دعم اأفرقة مكافحة المرض وأفرقة األمانة 
 الشاملة.

 
ن السياسي بشأن البحث والتطوير واالبتكار، واستجابة تمشيًا مع االلتزامات المقطوعة في اإلعال  )ه(

بحث واالبتكار في مجال الســـــــل. ، ســـــــتواصـــــــل األمانة وضـــــــع اســـــــتراتيجية عالمية لل٣-٧١ج ص عللقرار 
ُأعدت خريطة طريق لوضــــع االســــتراتيجية. وبدأت األمانة في إجراء مشــــاورات شــــملت مشــــاورات مع   وقد

المعني بالســــــل، ومديري برامج الســــــل و  التابع للمنظمة االســــــتراتيجي والتقنيأعضــــــاء الفريق االســــــتشــــــاري 
الوطنية، وغيرهم من المسؤولين من وزارات الصحة ومن خارجها، بما في ذلك وزارات العلوم والتكنولوجيا، 

 وسائر أصحاب المصلحة المعنيين بالبحث واالبتكار في مجال السل. 
 
ؤتمر القمة الرابع للبرامج الوطنية المعنية بالسل في البلدان الثالثين ُعقد م ،هذه المبادراتل تكميالً   )و(

، ٢٠١٨ذات العبء الكبير للسل بشأن استراتيجية المنظمة للقضاء على السل، في تشرين األول/ أكتوبر 
ع  وانصـــب تركيزه على ما يلي: التحضـــير لتكييف الخطط والغايات االســـتراتيجية الوطنية وتعزيزها، والتوســـّ

اكتشاف حاالت السل، وتطبيق المبادئ  الرامية إلى جهودالي استخدام االختبارات التشخيصية السريعة و ف
التوجيهية الجديدة للمنظمة بشـــأن العالج الوقائي وعالج الســـل المقاوم لألدوية، واســـتعراض مشـــروع إطار 

                                                           
البلدان الثالثون هي: أنغوال وبنغالديش والبرازيل وكمبوديا وجمهورية أفريقيا الوســـــــــــــطى والصـــــــــــــين والكونغو وجمهورية     ١

مبيق اوجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا والهند وٕاندونيســـــــــــــيا وكينيا وليســـــــــــــوتو وليبيريا وموز الديمقراطية الشـــــــــــــعبية كوريا 
وميانمار وناميبيا ونيجيريا وباكســــــــــــــتان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين واالتحاد الروســــــــــــــي وســــــــــــــيراليون وجنوب أفريقيا وتايلند 

 دة وزامبيا وزمبابوي.نام وجمهورية تنزانيا المتح وفييت
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اءلة الوطنية و/ أو تعزيزها، المســـاءلة المتعدد القطاعات والجهود ذات الصـــلة الجارية إلنشـــاء آليات المســـ
 وٕاعداد استراتيجية عالمية بشأن البحث واالبتكار في مجال السل.

  
وسيضمن المدير العام تحقيق التآزر الفّعال بين اإلجراءات التي تتخذها المنظمة لمتابعة اجتماع الجمعية  -١٣

العامة الرفيع المســـتوى، واإلجراءات المتخذة لمتابعة القرارات الصـــادرة عن االجتماع الرفيع المســـتوى الوثيق الصـــلة 
ومقـاومة مضـــــــــــــــادات  ١عوز المنـاعي البشــــــــــــــري واأليدزللجمعيـة العـامة، بمـا في ذلك تلـك التي تتعلق بفيروس ال

والدعم المقدم من أجل التحضــــــــــــير لالجتماع الرفيع المســــــــــــتوى المعني  ٣واألمراض غير الســــــــــــارية، ٢الميكروبات
 .٢٠١٩بالتغطية الصحية الشاملة الذي سُيعقد في أيلول/ سبتمبر 

  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 التقرير.هذا اإلحاطة علمًا بالمجلس مدعو إلى  -١٤

  
  

=     =     =  
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