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  المستوى للجمعية العامة  ةالرفيع اتمتابعة االجتماع
 بالمسائل المتعلقة بالصحة ةلألمم المتحدة المعني

  
  

 إنهاء السل
  
 

 تقرير من المدير العام
  
 

 ،٢٠١٩في كــانون الثــاني/ ينــاير  ،في دورتــه الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة علمــًا، أحــاط المجلس التنفيــذي -١
  تحديدًا من هذه الوثيقة. ١٣و ١٢وقد ُحدثت الفقرتان  ١بنسخة سابقة من هذا التقرير.

  
 معلومات أساسية

  
ــــل  -٢ ــتراتيجية واألهداف العالمية  للوقاية من الســـ ــ ـــتون االســـ ــــابعة والســــ ـــحة العالمية الســـ ــ اعتمدت جمعية الصــ

ـــاه ومكافحته ــ ـــل،  ٢٠١٥،٢بعد عام  لما ورعاية مرضـ ــاء على الســـ ـــ ــتراتيجية القضـ ــ ـــمى اســ ــ التي ُعرفت فيما بعد بمسـ
ــع نهاية لبهدف  ــتملوباء الســــل في العالم. و وضــ ــتدامة لعام  تشــ ــها، وهي على  ٢٠٣٠خطة التنمية المســ الغاية نفســ

عدد الوفيات  خفضوتشـــمل الغايات الرفيعة المســـتوى الســـتراتيجية القضـــاء على الســـل  ٣القضـــاء على وباء الســـل.
ــبة  ــ ـــ ـــل بنسـ ـــ ــبة  ٪٩٠الناجمة عن الســ ــ ـــ ـــل بنسـ ـــ ــابة بالســ ــ ـــ ، في الفترة بين ٢٠١٥، مقارنة بعام ٪٨٠ومن معدل اإلصـ

ـــاركة المجتمع المحلي، . وتعزّ ٢٠٣٠و ٢٠١٦  عامي ــ ــراف الحكومي ومشـ ـــ ــل اإلشـ ـــاء على الســــ ـــتراتيجية القضـــ ــ ز اسـ
ــاس لىالتي تقوم عوالنهوج األخالقية  ـــريعة التأثر، و الحقوق  أســ ــكانية السـ ــفًا على المجموعات الســ تركز تركيزًا منصــ

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

ـــبعين في أيار/ مايو  ــ ـــحة العالمية الســـ ــ ــ ــــأن التقدم الُمحرز في تنفيذ القرار  ٢٠١٧جمعية الصـ ــ  ١،٤-٦٧ج ص عبشــ
ــتثمارات الحالية ُتعداءات أن اإلجر   من ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــتويات منظمةاللبيانات التي ُأبلغت بها وفقًا ل واالسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ، أقل بكثير من المسـ

اإلشـارة إلى أن العالم ال يسـير على المسـار الصـحيح  ٢٠١٨التقرير العالمي عن مكافحة السـل  وواصـل المطلوبة.

                                                           
ـــــــــة  الرابعةوالمحاضــــــــــــــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته  ،١٤٤/٢١م تانظر الوثيقة    ١ واألربعين بعد المائة، الجلســـــ

 (باإلنكليزية). ١، الفرع الحادية عشرة

  ).٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عالقرار    ٢

ــــل والمالريا واألمراض المدارية المهملة،  ٣-٣الغاية    ٣ ــ ــ ـــتدامة (القضـــــــــاء على أوبئة األيدز والسـ ـــــ من أهداف التنمية المسـ
 ).٢٠٣٠المنقولة بالمياه، واألمراض المعدية األخرى بحلول عام ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي، واألمراض 

  "هاء". الفرع، ٧٠/٣٨الوثيقة ج   ٤
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ـــاء على الوباء بحلول عام  ـــ ــ ــ ــار إلى أن بعض البلدان التي تعاني من عبء  ٢٠٣٠.١للقضــ ــ ـــ ـــ ـــل كبير لكما أشــ ــ ـــ ــ لســ
ــرع، ما يوحي بإمكانية إحراز قدر  ــــل و/ أو الوفيات الناجمة عنه بوتيرة أســـ ــابة بالسـ ــتطاعت خفض معدل اإلصـــ ــ اسـ

 الموارد المحدودة. ذاتالدخل  أكبر من التقدم حتى في البلدان المنخفضة والمتوسطة
 
د في جميع أنحاء العالم، وهو السبب العالمي حيلوفاة الناجمة عن عامل ُمْعٍد و والسل هو السبب الرئيسي ل -٣

ــية للوفاة  ــباب الرئيســ ــري، وأحد األســ العاشــــر للوفاة، والســــبب الرئيســــي لوفاة المصــــابين بفيروس العوز المناعي البشــ
ــادات الميكروبات. وفي عام  ـــ ــ٢٠١٧الناجمة عن عوامل العدوى المقاِومة لمضـــ ــ ــ ـــل مســ ــ ــ ًال عن ما يقدر و ؤ ، كان السـ

وفاة أخرى بين األشــخاص المصــابين بفيروس العوز المناعي البشــري في  ٣٠٠ ٠٠٠وعن  ،مليون وفاة ١,٣بنحو 
ـــيب ما يقدر بنحو  ــ ــل في عام ماليين  ١٠,٠العالم. وأصـ ــ ــخص في العالم بالســ ـــ  مليون ٥,٨، بما في ذلك ٢٠١٧شـ

في  ٢٠١٧مليون شخص من المصابين بالسل في عام  ٣,٦. ولم ُيدرج طفلمليون  ١,٠امرأة و مليون ٣,٢رجل و
ـــل ـــ ــ ــول على الرعاية الجيدة.  ،التقارير الوطنية للتبليغ عن حاالت الســ ــ ـــ ـــخيص والحصـــ ـــ ــ ولذا فقد يكونوا قد فاتهم التشــ

ـــديد، حيث يبلغ  ـــل ببطء شـ ـــابة بالسـ ــل ومعدل اإلصـ ــعيد العالمي، يتراجع معدل الوفيات الناجمة عن الســ وعلى الصــ
ــنويًا بالترتيب. ويلزم  ٪٢و ٪٣هذان المعدالن  ــ ــ ــ ـــ ــ ــل هذان المعدالنسـ ــ ـــ ــ ــ ــ بالترتيب بحلول  ٪١٠و ٪٥-٤إلى  أن يصـ

ــًال عن ذلك، فإن العبء ٢٠٢٠  عام ــ ــ ــل. وفضــ ــــ ـــاء على الســ ــ ــتراتيجية القضـــ ــ ـــ ــــة باسـ ــ ، من أجل بلوغ الغايات الخاصــ
ـــحية عموم ــ ـــ ــ ـــل المقاوم لألدوية وعدم إتاحة العالج الالزم له يمثالن أزمة صــ ــ ــ ــ ــتمر للســـ ــــ ــ ــ ية وخطرًا يهدد األمن المســ

 لم يحصــلشــخص في حاجة إلى عالج الســل المقاوم لألدوية، ولكن  ٥٥٨ ٠٠٠، كان ٢٠١٧الصــحي. وفي عام 
ـــنجاح معدل  من كل أربعة منهم، وظلفقط  واحدإال  على الرعاية ــ ــ ـــ ــعيد العالمي منخفضــ ــ ــ ـــ ــ حيث  اً العالج على الصـ

 . ٪٩٠ كانت النسبة المستهدفة أنفي حين  ٪٥٥ نسبته بلغت
 
ـــمبر  -٤ ــتوى في ٢٠١٦وفي كانون األول/ ديســ ، قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة عقد اجتماع رفيع المســـ

ـــل. ٢٠١٨عام  ــأن مكافحة الســ ــ ـــي بتنظيم  ٢بشـ ـــحة العالمية بالتعاون مع حكومة االتحاد الروســ وقامت منظمة الصــ
ــتجابة متعّددة  ــتدامة: اســـ ــل في حقبة التنمية المســـ ـــاء على الســـ ــأن "القضــ المؤتمر الوزاري العالمي األول للمنظمة بشـــ

ــرين الثاني/ نوفمبر  ــ ــع نهاية ل. وحدد ٢٠١٧القطاعات"، الذي انعقد في تشـ ـــأن وضـــ ــكو بشــ ــ ـــلإعالن موسـ الذي  لســ
ــتجابة  ،تمّخض عنه ــ ـــ ــطة االسـ ـــ ــ ــــأن العمل فيما يخص المجاالت التالية تحديدًا: النهوض بأنشـ ــ التزامات ونداءات بشــ

؛ وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام؛ ومتابعة شؤون العلم ٢٠٣٠للسل في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 
 ٣قطاعات.والبحث واالبتكار؛ ووضع إطار للمساءلة متعّدد ال

 
 ٢٠١٨واعتمد المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة المنعقدة في كانون الثاني/ يناير  -٥

ــتوى للجمعية العامة المعني بإنهاء ٣ق١٤٢م تالقرار  ــير لالجتماع الرفيع المســـ ـــل. ويطلب وباء بشـــــأن التحضـــ  الســ
عملــه على توثيق عرى التعــاون مع جميع المعنيين من  المــدير العــام أن يقوم، في معرض المجلس في القرار من

ي به  ــِ ــركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين على نحو ما ُيوصـ ، بوضـــع إعالن موســـكو بشـــأن وضـــع نهاية للســـلالشـ
ـــد وال ــ ـــ ــطالع بالرصــ ـــ ــ ــاءلة متعّدد القطاعات يتيح المجال أمام االضـــ ــ ــ ــــروع إطار مســــ ــ ــتعراض واتخاذ تبليمشــــ ـــ ـــ غ واالســ

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

                                                           
   ٢٠١٨. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٨التقرير العالمي عن مكافحة السل لعام    ١
)https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ ٢٠١٨ني/ نوفمبر تشرين الثا ٢٦، تم االطالع في.( 

 ).٢٠١٦( ٧١/١٥٩ رقم لألمم المتحدة العامةانظر قرار الجمعية    ٢

   ٢٠١٧إعالن موسكو بشأن وضع نهاية للسل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٣
)http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/ ـــي ــــالع فـــ ــــم االطــ آذار/  ١٢، تــ

 ).٢٠١٩  مارس
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ــير لالجتماع الرفيع  -٦ ــأن التحضــ ــبعين بشــ ــحة العالمية الحادية والســ وقدم المدير العام تقريرًا إلى جمعية الصــ
ـــتوى للجمعية العامة الم ــ ــكو والعمل الذي  وباء عني بإنهاءالمســ ـــ ــائل المؤتمر المنعقد في موســ ــ ــح حصـــ ــ ـــل، يوضـــ الســــ
 ١لتحضــير لالجتماع الرفيع المســتوى.جهودها المبذولة ل ها دعمًا للجمعية العامة فيؤ اضــطلعت به المنظمة وشــركا

ــــاءلة م)٢٠١٨( ٣-٧١ج ص عوفي القرار  ــ ـــروع إطار مسـ ــ ــأن مشــ ــ ــ ــحة بتقرير األمانة بشـ ــ ــ تعدد ، رحبت جمعية الصـ
وحثت الدول األعضاء على السعي إلى تنفيذ جميع  ٢السل، حرز في مجال إنهاءالقطاعات لتسريع وتيرة التقدم المُ 

ــأن وضــــع نهاية للســــلااللتزا ــكو بشــ ــل إعداد مات التي دعا إليها إعالن موســ . كما طلبت من المدير العام أن يواصــ
ـــاور مع  ـــاءلة المتعدد القطاعات، بالتشـ ـــاء، مشــــروع إطار المسـ ـــركاء الدوليين وبالدول األعضـ التعاون مع جميع الشـ

، وأن يقدم الدعم إعالن موسكو بشأن وضع نهاية للسلعلى النحو الموصى به في  المعنيينواإلقليميين والوطنيين 
ـــّ  ــ ــاء، بما في ذلك ما يخصـ ــ ـــب االقتضــ ــ ــركاء، حسـ ــ ــاء والشــ ـــ ـــروع إطار يص منه لتكيالتقني إلى الدول لألعضـ ــ ف مشـ

 المساءلة المتعدد القطاعات. 
 
ــبعين للجمعية العامة في عقد  -٧ ــل في دعم رئيس الدورة الثالثة والســــ ــ ـــراكة دحر الســ ــتركت األمانة مع شـــ ـــ واشـ

ـــتماع تفاعلية ـــ ــ ـــة اســ ــ ــ ــي لألمم المتحدة في  بنجاح جلســـ ــ ــ ، ٢٠١٨حزيران/ يونيو  ٤للمجتمع المدني في المقر الرئيســــ
ـــحا ــ ـــعة من أصـ ــور طائفة واســـ ــ ــلحة بحضــ ــ ــاء والمراقب -ب المصــ ن لدى الجمعية العامة و بما في ذلك الدول األعضــــ

ـــات  ـــ ــ ــ ـــ ـــسـ ــ ـــ ــ ــ والبرلمانيون وكيانات األمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤســ
وسع نطاقًا واألشخاص المتضررون من السل والمجتمعات المحلية األ والرابطات الطبية والقطاع الخاص األكاديمية

ـــبتمبر  - ـــُيعقد في أيلول/ ســ ــتوى الذي ســ ــيرًا لالجتماع الرفيع المســـ ــ ـــرين ٢٠١٨تحضـ اللذين . ودعمت األمانة الميســ
ــير وٕاجراء و اليابان اآلخر إلى أنتيغوا وبربودا و  ينتمي أحدهما إلى ــ ــ ــ ـــ ــ اللذين عينهما رئيس الجمعية العامة، في تحضــ

 ن الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوى. والمفاوضات الحكومية الدولية بشأ المشاورات
 

  الحصائل
 
ُعقد االجتماع األول الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل الذي دعا إليه رئيس الجمعية  -٨

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

ــة في  ــة العــــامــ ــرين األول/ أكتوبر  ١٠المنحى، وافقــــت عليــــه الوفود بــــالتزكيــــة واعتمــــدتــــه الجمعيــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ٢٠١٨.٣تشــ
ــتوى، بما في ذلك  ٦٥ل االجتماع، ُقطعت االلتزامات من ِقبَ   وفي ــ ــ ــ ــــاء  ١٥ممثًال وطنيًا رفيع المسـ ــ ــًا من رؤســـ ـــ ــ رئيســ

ــــرة عن  ١٠٠الدول والحكومات. وأعرب ما يزيد على  ــ ــ ــ ـــ ــتوى الحاضـ ـــ ــ ـــ ــ  االهتماموفد من الوفود الوطنية الرفيعة المســ
ـــًا ممثلو  ــ ــر أيضــ ـــ ــة العامة. وحضــ ــ ــ من  ٣٦٠من كيانات منظومة األمم المتحدة وأكثر من  ١٠بالتحدث أثناء الجلسـ

ــلحة الخارجيين ـــ ــ ــ ــحاب المصـــ ــ ــ ـــ ــ ـــررة والمجتمع المدني والمنظمات غير  ،أصـ ـــ ــ ـــ مثل ممثلي المجتمعات المحلية المتضـ
 الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية وغيرها من الوكاالت. 

 
لسل في العالم بحلول لالتزامهم بوضع نهاية  هاأكد رؤساء الدول والحكومات وممثلو في ديباجة اإلعالن، و  -٩
وقطعوا التزامًا على أنفســـهم بالقضـــاء على  ،بما يتماشـــى مع الغاية الخاصـــة بأهداف التنمية المســـتدامة ٢٠٣٠ام ع

ــتلزمأكدوا أن المرض كما هذا الوباء في جميع البلدان.  ــ ــمن  يســ ـــاملة، تتضــــ ــتجابة شـــ ــ تحقيق التغطية  العمل علىاســ
والكرامة الواجبة لوباء، وتكفل حماية حقوق اإلنســان ومعالجة المحددات االجتماعية واالقتصــادية ل لشــاملةالصــحية ا

ــريع اإلجراءات لجميع النـاس والوفاء بمتطلبـاتهـا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــطالع بالقيـادة وبالعمـل معـًا على تسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ . ولذا فقـد تعهـدوا باالضـ

                                                           
 .٧١/١٥الوثيقة ج    ١

 .١إضافة  ٧١/١٦وج ٧١/١٦الوثيقتان ج    ٢

   )٢٠١٨( ٧٣/٣لألمم المتحدة رقم  العامةقرار الجمعية    ٣
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3 ٢٠١٩  آذار/ مارس ١٢، تم االطالع في(. 



  20/2A7  ٢٧/٢٠ج

4 

ــتثمارات واالبتكارات الوطنية والعالمية الجماعية على وجه العجلة، من أجل مكافحة هذا المرض الذي يمكن  ـــ ــ واالسـ
 ية منه وعالجه. الوقا

  
ـــياســــي تأكيد االلتزام ببلوغ الغايات المحددة لعام  -١٠ ــاء على الســــل في  ٢٠٣٠ويعيد اإلعالن السـ بشــــأن القضــ

ــل. ومن بين االلتزامات الجديدة المقطوعة حدد  ـــ ـــ ــاء على الســ ـــ ـــ ـــتراتيجية القضــ ــ ـــ ــتدامة واســ ــ ــ ــ إطار أهداف التنمية المســ
 :٤٧و ٤٦و ٢٥و ٢٤، في الفقرات ٢٠٢٢  اإلعالن غايات رقمية ينبغي تحقيقها بحلول عام

 
ـــخيص والعالج ألجل النجاح في عالج ٢٤(الفقرة  ــ ـــ ـــائل التشــ ـــ ــ ـــــخص من  ٤٠) ونلتزم بتوفير وســ ــ مليون شـــ

مليون من  ١,٥طفل، و ماليين ٣,٥، بمن فيهم ٢٠٢٢إلى  ٢٠١٨المصــابين بالســل في الفترة من عامي 
طفل، آخذين في اعتبارنا تفاوت األعباء  ١١٥ ٠٠٠المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة، بمن فيهم 

التي يشكلها داء السل من بلد إلى آخر، ونعترف بالقدرات المحدودة للنظم الصحية في البلدان المنخفضة 
ـــخيص والعالج والرعاية ودعم التقيد  ـــ ــ ــ ـــ ـــعى، بناًء على ذلك، إلى تعميم فعلي لخدمات التشــ ـــ ــ ــ ـــ الدخل، ونســ

ســبب في ضــائقة مالية، مع تركيز خاص على إيصــال هذه الخدمات إلى بالعالج بنوعية جيدة، دون أن تت
ــخص المرجح  ــمن األربعة ماليين شــ ـــكان والمجتمعات المحلية الذين هم ضــ ـــين من السـ ـــعفاء والمهمشـ الضـ

 ؛بشدة أن ال يحصلوا على رعاية بنوعية جيدة كل سنة
 

عرضـــة لخطر اإلصـــابة بهذا المرض، من بل الوقاية من الســـل ألشـــد الفئات ونلتزم بتوفير سُـــ ) ٢٥ الفقرة(
ــُ  ــ ـــرعة بســـ ــ ــب الحالة في كل بلد، وتوفير خالل النهوض بســ ــ ـــل، بحســـ ــ ــول على اختبار عدوى الســ ــ بل الحصـــ

ــل على العالج الوقائي بحلول  ــ العالج الوقائي، مع التركيز على البلدان ذات األعباء الكبيرة، بحيث يحصـــ
مليون فرد  ٢٠يين طفل دون ســن الخامســة، ومال ٤مليون شــخص، منهم  ٣٠ما ال يقل عن  ٢٠٢٢عام 

ــل، و ـــابين بالســـ ـــال بالمصــ ــر الذين هم على اتصــ ـــابين بفيروس  ٦من أفراد األســـ ـــخص من المصــ ماليين شــ
ــريــة، وفقــًا لرؤيــة تتوخى توفير هــذا العالج للمزيــد من ماليين النــاس، ونلتزم كــذلــك  ـــ ــ ــ ـــ ــ نقص المنــاعــة البشـ

أخرى في مجال الوقاية من السل، بما في ذلك الوقاية من  باستحداث لقاحات جديدة، وٕاتاحة استراتيجيات
ـــن التدابير الرامية إلى منع انتقال في  ــ ـــع لكل حالة على حدة، وبســـ ــ العدوى، والتحكم فيها واتباع نهج توضـــ

 ؛أماكن العمل والمدارس ونظم النقل والمؤسسات السجنية وغير ذلك من أماكن التجمع
 

ـــد ما يكفي٤٦(الفقرة  ــــل على نوعية  ) ونلتزم بحشـــ ـــابين بالســ ــ ـــول المصـ ــتدام لتعميم حصـــ ــ من التمويل المســ
ـــادر، بهدف زيادة مجموع  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــخيص والعالج والرعاية، من جميع المصـ ــ ــ ـــ ــ جديدة من خدمات الوقاية والتشــ

دوالر من دوالرات  بليون ١٣يقل عن  الاالســتثمارات العالمية للقضــاء على الســل والتوصــل إلى حشــد ما 
، وفقًا لتقديرات شراكة دحر السل ومنظمة الصحة العالمية، ٢٠٢٢سنة بحلول عام الواليات المتحدة في ال

ـــحة  ـــاهمات إلى منظمة الصـــ ــامنه، بما في ذلك من خالل تقديم مســـ ــ ــب قدرة كل بلد ومدى تعزيز تضــ ـــ حسـ
العالمية، وكذلك إلى اآلليات الطوعية مثل الصـــندوق العالمي لمكافحة األيدز والســـل والمالريا، بما يشـــمل 

في المائة من مجموع التمويل الدولي المخصص للسل؛ وكفالة المواءمة في  ٦٥ديد موارده، التي توّفر تج
ــــاعدة البلدان النامية على زيادة  ــ ــــحية، بطرق منها مســــ ــ ــ ــتراتيجيات الوطنية لتمويل الرعاية الصــ ــ ــ ـــ إطار االسـ

اإلقليمي والعالمي، من أجل  اإليرادات المحلية وتقديم الدعم المالي على الصعيد الثنائي، وعلى الصعيدين
  ؛٢٠٣٠تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستراتيجيات الحماية االجتماعية، قبل حلول عام 

 
ونلتزم بحشــد ما يكفي من التمويل المســتدام، بهدف زيادة مجموع االســتثمارات العالمية ليصــل ) ٤٧(الفقرة 

ــد الفجوة المقدرة بمبلغ  بليونيإلى  ــ ــــل، مع  بليون ١,٣دوالر بغية ســ ـــنوي لبحوث الســ دوالر في التمويل الســـ
كفالة مســاهمة جميع البلدان بالشــكل المناســب في البحث والتطوير، ودعم أنشــطة البحث والتطوير الجيدة 
ــاط األكاديمية  ــ ـــ ــ ــحية المعتمدة حديثًا، وتعزيز القدرات في األوسـ ــ ـــ ــ في إطار التنفيذ الفعال للتكنولوجيات الصـ

ـــحة ـــ ــ ــ ــ ـــبيل دعم البحث والتطوير في مجاالت الوقـايـة  والعلمية، وهيئات الصـــ ـــ ــ ــ ـــ العامة، والمختبرات في ســ
ــعيدين الوطني  ــ ــ ـــ ـــ ــاهمة آليات التمويل المبتكرة على الصـ ــ ـــ ــ ــ ــــخيص والعالج والرعاية، بطرق منها مســ ــ ـــ ــ والتشــ

  .والدولي
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  :المطالب التالية اإلعالن السياسي منتضّ و  -١١
  

ــاءلة المتعددة  إلىونطلب ) ٤٩(الفقرة  ــحة العالمية أن يواصــــل إعداد إطار المســ المدير العام لمنظمة الصــ
ـــحة العالمية  ـــيًا مع قرار جمعية الصــــ ــب وفي موعد  ٣-٧١القطاعات تمشــــ ــ وكفالة تنفيذه في الوقت المناســـ

  ؛٢٠١٩أقصاه عام 
  

لمنظمة الصحة العالمية، األمين العام أن يعمل، بالتعاون الوثيق مع المدير العام  إلىونطلب ) ٥٢(الفقرة 
على تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة من أجل إنهاء وباء السل وتنفيذ هذا اإلعالن مع الدول 
األعضاء والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكاالت المتخصصة التابعة لمنظومة 

شـــراكة دحر الســـل، التي يســـتضـــيفها مكتب األمم المتحدة األمم المتحدة واللجان اإلقليمية لألمم المتحدة، و 
ــتضــــيفه منظمة الصــــحة العالمية، والصــــندوق  لخدمات المشــــاريع، والمرفق الدولي لشــــراء األدوية، الذي تســ

 ؛العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا
 

ـــًا ٥٣(الفقرة  ــ ــ ـــ ــ ــحة العالم إلى) ونطلب أيضــ ــ ــ ـــ ــ ية، بتقديم تقرير األمين العام أن يقوم، بدعم من منظمة الصـــ
عن التقــدم المحرز عــالميــًا ووطنيــًا، في جميع القطــاعــات، في التعجيــل بــالجهود  ٢٠٢٠مرحلي في عــام 

ـــتدامة  ـــ ــ ــ ـــ ـــياق تحقيق خطة التنمية المســ ـــ ــ ـــ ــ ــل في ســ ـــ ــ ـــ ــ الرامية إلى تحقيق األهداف المتفق عليها لمكافحة الســـ
في إطـار تحقيق األهـداف المتفق ، بمـا في ذلـك عن التقـدم المحرز في هـذا اإلعالن وتنفيـذه ٢٠٣٠  لعـام

ــد به في األعمال  ـــ ــــترشـ ـــُيســ ــ ـــعيد الوطني واإلقليمي والعالمي، وهو تقرير سـ ــ ــــل على الصـ عليها لمكافحة الســ
ـــتوى الذي  ـــاء الدول والحكومات خالل االجتماع الرفيع المسـ ــيجريه رؤسـ ـــامل ســ ـــتعراض شـ ــيرية السـ التحضــ

 .٢٠٢٣  سيعقد في عام
 

  العاماإلجراءات التي يتخذها المدير 
 

ــياســــي والواردة في قرار الجمعية العامة رقم  -١٢ ــوص عليها في اإلعالن الســ ، ٧٣/٣اســــتجابًة للمطالب المنصــ
ـــّكل هذه الجهود جزءًا من برنامج العمل العام  ــ ــ ـــ ــ ــ ــُتشـ ـــ ــ ــ ــ ـــ يعكف المدير العام على تنفيذ اإلجراءات المذكورة أدناه. وسـ

ــر  الثالث ـــ ــ ــ ـــ ـــحة العالمية الحادية ة، على ثالمليارية الثال وغاياته ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشـ ــ ــ ـــ ــ نحو ما اعتمدته جمعية الصـ
ــبعون في عام  ـــ ـــعيًا إلى تعزيز  ٢٠١٨.١والسـ ــــطلع به المنظمة ســـ وتتواءم هذه اإلجراءات مع العمل العام الذي تضــ

الرعاية الصحية األولية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما تتواءم، حسب االقتضاء، مع سائر الجهود المبذولة 
ـــتجابة لها.  للوقاية من ـــادات الميكروبات واالســ ـــهم هذهمقاومة مضــ ـــتســ ــًا في تنفيذ " اإلجراءات وســ عمل الخطة أيضـــ

 وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي: ٢".عالمية بشأن المعيشة الصحية والتمتع بالعافية للجميعال
 

التقدم لتسريع وتيرة  ٢٠١٩وضع الصيغة النهائية إلطار المساءلة المتعدد القطاعات في عام   )أ(
ــملقد . و حرز في مجال إنهاء الســـلالمُ  ــركاء  تشــ هذه العملية إجراء المشــــاورات مع الدول األعضــــاء والشــ

ــتجابًة للقرار  ٣المعنيين. ــ ـــ ــركاء،  تقدم، ٣-٧١ع  ص  جواسـ ــ ــ ـــاء والشــ ــ األمانة الدعم التقني إلى الدول األعضـــ
حسب االقتضاء، من أجل تكييف اإلطار واستخدامه، بما في ذلك مكوناته األربعة، على الصعيد الُقطري 
ــــد  ــ ــ ـــ ــ ــعيد اإلقليمي. وتتمثل هذه المكونات األربعة فيما يلي: االلتزامات، واإلجراءات، والرصـــ ــ ــ ــ ـــ ــ وعلى الصــ

ــــتعراض. و تبليوال ــ ـــعيدين الُقطري واإلقليمي غ، واالســ ـــ ــمل األمثلة على تكييف اإلجراءات على الصــ ــ ــ  لدىتشــ

                                                           
 .١-٧١ج ص عانظر القرار     ١

ــــــالي:   ٢ (تم  https://www.who.int/sdg/global-action-plan/Global_Action_Plan_Phase_I.pdfانظر الرابط الت
 ).٢٠١٩  آذار/ مارس ١٢االطالع في 

 .https://www.who.int/tbط التالي: سُتتاح الوثيقة الختامية على الراب  ٣
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ــــارك فيها المجتمع المدني و/ أو  ـــتخدام اإلطار، اللجان المتعددة القطاعات الجديدة أو الُمعّززة التي يشــ اســـ
 البرلمانيون، واالستعراض اإلقليمي الرفيع المستوى لسجالت األداء. 

 
ــلحةتعزيز التعاون بين جميع أ  )ب( ــ ـــحاب المصـــ ــــع نهاية  صــــ ــ ـــل،من أجل وضــــ ـــ ــ وتنفيذ اإلعالن  للســ

ــة على تســـريع الجهود وتعزيز  ــفة خاصـ ــاء والشـــركاء المعنيين مع التركيز بصـ ــياســـي مع الدول األعضـ السـ
ــركاء  ــ ــيق والتعاون بين الشـــ ــ ــل األمانة قيادة التنســـ ــ ــتجابة المتعددة القطاعات. وتواصـــ ــ القدرات الوطنية واالســـ

في مجال الوقاية والعالج والرعاية والترصـــد والرصـــد وٕاجراء بما في ذلك ألعضـــاء، الداعمين لعمل الدول ا
 البحوث.

  
ويشــــمل  اســـتمرار جميع وظائف المنظمة األســـاســـية لدعم الوفاء بااللتزامات المقطوعة واألثر.  )ج(

ــتراتيجية لبلدان، خطط المنظمة لدعم ، عن طريق ذلك التمكين ـــ ـــع الخطط والغايات الوطنية االســـ ــ ــ من وضـ
وتقديم الدعم لتمكين الوقاية من السل ورعاية مرضاه  ،لُمعّززة والمحّدثة وفقًا اللتزامات جديدة تتسم بالجرأةا

ــات وتعبئة الموارد ،ز على الناسمن الفّعالية والتكامل والتركيعلى نحو  ـــ ــ ــياسـ ـــ ـــد ٕاجراء و  ،وتنقيح الســـ ــ الرصــــ
تمكين المجتمع المدني من المشاركة المجدية. ويستند  على الدواموتعزيز البحث. وتشمل الجهود  ،والتقييم

ـــادات التقنية وتجميعهاهذا العمل إلى تح ــ ـــ ــ ــ ــ ــماح من أجل البّينات والغايات الجديدة، وفقًا ل ديث اإلرشـ ــ ــ ـــ ــ ـــ لسـ
ـــريعة لألدوات ال ــتحدثباإلتاحة الســ ــ ــب مسـ ــ ـــات. وينصـ ـــل الممارســ ة الفّعالة واالبتكارات والمعلومات عن أفضــ
ــــ ــ ـــل المقاوم لألدوية تركيز خاص على دعم نشــ ــ ــ ــأن عالج السـ ــ ـــ ــتخدام المبادئ التوجيهية الجديدة بشـ ــ ــ ر واســ

االلتزامات المقطوعة في اإلعالن الســياســي وعمل  ُتصــاحبالمتعددة وبشــأن عالج عدوى الســل الكامنة. و 
 لدعوة والتواصل. لالبلدان وما تحرزه من تقدم واإلجراءات التي تتخذها المنظمة، بجهود منتظمة 

 
يشمل ذلك الدعم المتواصل إلعداد و . ٢٠٢٠مين العام في تقديم تقرير مرحلي في عام دعم األ  )د(

ــامًال للوباء وللتقدم  ــ ــنويًا، والذي يقدم تقديرًا شــ ـــدره المنظمة ســــ ـــل الذي تصـــ التقرير العالمي عن مكافحة الســـ
ــتدامة ــــ ــــل وألهداف التنمية المســ ــ ــــاء على الســ ــ ــتراتيجية القضــ ــــ ــتجابة الســ ــ ات الجديدة وللغاي الُمحرز في االســــ

ـــاء من أجل تعزيز توليد البيانات الالزمة ٢٠٢٢المحددة لعام  ـــ ــ ـــ ــ ــًا إلى الدول األعضــ ــ ــ ــ ـــ ــ . ويقدم الدعم أيضــ
ـــعيد الُقطري. ـــ ــتخدامها على الصــ ـــ ــ ــريع التقدم وقياس األثر، وتحليلها واسـ ـــ ــ ــاعدة في  لتسـ ــ ـــ ـــمل ذلك المسـ ـــ ويشــ

ــحية؛ إجراء ال ــار المجاالت التالية: تعزيز الُنظم الوطنية للمعلومات الصــ ــوح الوطنية الدورية لمدى انتشــ مســ
الســـل، ولمقاومة األدوية المضـــادة للســـل، وللتكاليف التي يتكبدها مرضـــى الســـل وأســـرهم؛ تقديم حزم الدعم 
ــحية. ـــترك للمنظمة ُيطبق على نطاق األولويات الصـــ ــتخدامها باّتباع نهج مشــ  الُقطري لتحليل البيانات واســـ

ــًال عن ذلك، فإن المدير العام يعت ـــ ــبعين في وفضـــ ــ ــ ــحة العالمية الثالثة والســ ــ ــ زم تقديم تقرير إلى جمعية الصــ
ــأن التقـدم الُمحرز في تنفيـذ القرار ٢٠٢٠أيار/ مايو  ـــ ــ ـــ ــ ــ  ١-٦٧ج ص ع، من خالل المجلس التنفيـذي، بشــ

 .بشأن استراتيجية دحر السل، بناًء على طلب جمعية الصحة العالمية السابعة والستين
 

ــعيد الُقطري التعجيل بتنفيذ اإلجرا وهناك مبادرات مهمة جارية لدعم -١٣ بلوغ في ســـبيل ءات المتخذة على الصـ
والغايات المتعلقة بالسل المدرجة في  ٢٠٢٢غايات اإلعالن السياسي واستراتيجية القضاء على السل المحددة لعام 

 ، بما في ذلك الغايات المذكورة أدناه.٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة والمحددة لعام 
 

ــــُتهّلت مبادرة المنظمة الرائدة   )أ( ــــراكة FIND.TREAT.ALL#ENDTBاسـ ــتركة مع شـ ــ ، وهي مبادرة مشـ
ــل والمالريا. وُيعد عمل المبادرة مكمًال للدعم الثنائي  ــندوق العالمي لمكافحة األيدز والســـ ــ ـــل والصـ دحر الســ

المبادرة إلى تقديم  المقدم إلى الدول األعضــاء، وُيحث ســائر الشــركاء على االنضــمام إلى المبادرة. وتهدف
الدعم إلى البلدان من أجل التوّسع في إتاحة وسائل التشخيص والعالج العالية الجودة للسل والسل المقاوم 

ـــد والتقييم، بهدف عالج ٕاجراء لألدوية المتعددة، و  ــ ـــل في الفترة بين  ٤٠الرصــ ـــــخص مريض بالســــ مليون شــ
وهي تدعم الغايات العالجية الواردة  ٢٠١٨ارس . وقد اسُتهّلت المبادرة في آذار/ م٢٠٢٢و ٢٠١٨عامي 

ــي للمبادرة على  ــب التركيز الرئيســ ــتوى. وينصــ ــياســــي الجتماع الجمعية العامة الرفيع المســ في اإلعالن الســ
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ـــلالبلدان الثالثين ذات العبء األكبر  ـــ ـــ ــ ـــ وتقدم المبادرة الدعم إلى البلدان من أجل تعريف الغايات  ١.للســ
وٕاشراك أصحاب المصلحة والسيما المجتمعات المحلية المتضررة، والتوّسع في  وتحديدها، وتعبئة الموارد،

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

ــلة ــ ــ ـــتراتيجية ذات صــ ـــ ــندوق العالمي بذلك اســ ــ ــ ـــل والصــ ــ ــراكة دحر الســـ ــ ـــ من أجل تعزيز قدرة البلدان  ،بين شـ
عشر ذات العبء الكبير للسل على بلوغ غايات طموحة تتعلق بتشخيص وعالج جميع األشخاص   الثالثة

ـــول على  ــًا لعدم الحصــ ــد تعرضـــ ــل، مع التركيز على المجتمعات المحلية والجماعات األشـــ ـــابين بالســـ المصــ
 عاية الجيدة.خدمات الوقاية والر 

  
ـــراء األدوية في تقديم ال  )ج( ــ ــ ـــاء من أجل تتعاون األمانة مع المرفق الدولي لشــ ــ دعم إلى الدول األعضــــ

ــاد   مـــا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ال، بمـــا في ذلـــك عن طريق توليـــد البّينـــات الالزمـــة إلرشـ يلي: اعتمـــاد االبتكـــارات على نحو فعـــّ
المقاوم لألدوية المتعددة والسل المقاوم السياسات، واستخدام المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن عالج السل 

للريفامبيســـين، وبشـــأن العالج الوقائي للســـل، وبشـــأن تشـــخيص الســـل لدى األطفال وعالجه، وبشـــأن ســـائر 
 األعمال ذات الصلة المضطلع بها لتعزيز التنفيذ السريع لالبتكارات وتحسين اإلتاحة.

  
ـــاء،   )د( ــ ــ ـــ ــ ــ ــتوى بناًء على طلب الدول األعضــ ــ ــ ـــ ــ ــ دعم تحديد الغايات لُتجرى حاليًا بعثات رفيعة المســ

ــريكة،  ــ ـــ ــ ــ ــتراتيجي واإلجراءات المتعددة القطاعات، بما في ذلك بالتعاون مع الوكاالت الشـــ ــــ ــ ــ ـــ والتخطيط االسـ
ـــاملة، التي ــحية الشــ ــ ــريع التغطية الصـ ـــة بمبادرة المنظمة الرائدة لتســـ ــًال عن البعثات الخاصــ ــ تجمع معًا  فضـ

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

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

ـــتراتيجية ٣-٧١ج ص عللقرار  ــ ــــع اســ ــ ـــل األمانة وضـ ــ ــتواصــ ــ ــ ـــل. عالمية لل، سـ ــ بحث واالبتكار في مجال الســ
ــــتراتيجية  وقد ــ ــ ـــع االســ ـــ ــ ـــاري  وُأجريت ُأعدت خريطة طريق لوضــ ــ ـــ ـــتشــ ــ ـــ ــاء الفريق االســ ـــ ــ ــ ــاورات مع أعضـ ــ ـــ ــ مشـ

وفرقة العمل العالمية التابعة للمنظمة والمعنية بالبحث االستراتيجي والتقني التابع للمنظمة والمعني بالسل، 
وغيرهم من والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المعنية، طنية، ومديري برامج السل الو في مجال السل، 

ـــحة ومن ــ ـــؤولين من وزارات الصــ ــ ــات تمويل  ، بما في ذلك وزارات العلوم والتكنولوجياغيرها المســ ـــ ــســ ــ ــ ومؤسـ
وقد ُأتيحت مســّودة وثيقة ، وســائر أصــحاب المصــلحة المعنيين بالبحث واالبتكار في مجال الســل. البحوث

ــتعراض العال ــوفي تنظر جميع اللجان اإلقليمية التابعة ٢٠١٩مي العام في الربع الثاني من عام لالســـ ، وســـ
ــّودة وثيقة منقحة في عام  ــ ــ ــ ـــ ــّودة النهائية للوثيقة على المجلس ٢٠١٩للمنظمة في مسـ ــ ــ ـــ ــ ــُتعرض المسـ ـــ ــ ــ . وســـ

ــبعين ــ ـــحة العالمية الثالثة والســـ ــ ـــة واألربعين بعد المائة وعلى جمعية الصــ ــ ـــادســ ــ ، كي التنفيذي في دورته الســ
ـــركاء الوطنيين والعالميين في مجال البحوث ومع  ــل األمانة تعاونها المكثف مع الشــ ينظرا فيها. كما تواصـــ
ــل التي تتولى دعم مشــــاريع  ـــبكة مجموعة بريكس للبحث في مجال الســ ـــبكات المعنية بالبحوث، مثل شـ الشـ

 البحث والتعاون بين البلدان وتعزيزهما.
 

                                                           
ــين والكونغو وجمهورية     ١ ــ ــ ـــ ــ ـــــطى والصــ ـــ ــ ــ البلدان الثالثون هي: أنغوال وبنغالديش والبرازيل وكمبوديا وجمهورية أفريقيا الوسـ

ــــعبية كوريا  ــ ـــ ــ ـــــوتو وليبيريا وموز وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا والهند الديمقراطية الشــ ــ ــ ـــ ــــيا وكينيا وليسـ ــ ـــ ــ مبيق اوٕاندونيســ
ــيراليون وجنوب أفريقيا وتايلند  ــ ـــ ــ ــ ـــي وســـ ــ ـــ ــ ـــــتان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين واالتحاد الروســــ ـــ ــ ــ وميانمار وناميبيا ونيجيريا وباكســ

 نام وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي.  وفييت
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الرابع للبرامج الوطنية المعنية بالسل في البلدان  السنوي ُعقد مؤتمر القمة ،هذه المبادراتل تكميالً   )و(
ــرين األول/  األكبرالثالثين ذات العبء  ــ ـــل، في تشــ ــ ــــاء على السـ ــتراتيجية المنظمة للقضــ ـــ ــأن اسـ ــ ــل بشــ ـــ للسـ

ــب تركيزه على ما يلي:٢٠١٨  أكتوبر ـــ ــتراتيجية الوطنية  ، وانصــ ــ ــير لتكييف الخطط والغايات االســـ ــ التحضـــ
ــريعة و وتعزيز  ــــية الســـ ـــخيصـ ـــتخدام االختبارات التشــ ع في اســ ــــّ ــــاف حاالت  الرامية إلى جهودالها، والتوسـ اكتشـ

ـــل المقاوم لألدوية،  ــ ــأن العالج الوقائي وعالج الســ ــ ـــل، وتطبيق المبادئ التوجيهية الجديدة للمنظمة بشـــ ـــ السـ
شاء آليات المساءلة واستعراض مشروع إطار المساءلة المتعدد القطاعات والجهود ذات الصلة الجارية إلن

ــــتراتيجية االالوطنية و/ أو تعزيزها، وٕاعداد  ــ ـــل.السـ ـــ ـــأن البحث واالبتكار في مجال السـ ـــ ــُيعقد  عالمية بشـ ــــ وسـ
ــرين األول/ أكتوبر  ٢٠١٩مؤتمر القمة لعام  ــ ــ ــ ـــ ــ في حيدر أباد بالهند، قبل انعقاد المؤتمر  ٢٠١٩في تشــ

 العالمي للصحة الرئوية.
  

تآزر الفّعال بين اإلجراءات التي تتخذها المنظمة لمتابعة اجتماع الجمعية وسيضمن المدير العام تحقيق ال -١٤
العامة الرفيع المســـتوى، واإلجراءات المتخذة لمتابعة القرارات الصـــادرة عن االجتماع الرفيع المســـتوى الوثيق الصـــلة 

ــري واأليـدز ــ ــ ــ ـــ ـــ ــادات  ١للجمعيـة العـامـة، بمـا في ذلـك تلـك التي تتعلق بفيروس العوز المنـاعي البشـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ومقـاومـة مضــ
ـــارية، ٢الميكروبات ــ ـــ ــ ــ ــتوى المعني  ٣واألمراض غير السـ ــ ــ ـــ ــ ــير لالجتماع الرفيع المســ ــ ـــ ــ ــ والدعم المقدم من أجل التحضــ

 .٢٠١٩بالتغطية الصحية الشاملة الذي سُيعقد في أيلول/ سبتمبر 
  
 

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

دمًا بالعمل ضـــي قُ وٕالى تقديم اإلرشـــادات بشـــأن المُ ، التقريرهذا إلى اإلحاطة علمًا ب ةمدعو  جمعية الصـــحة -١٥
 .السل بإنهاء المعني المستوى الرفيع الجتماعدعمًا للدول األعضاء وااللتزامات المقطوعة في ا
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