
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.19     من جدول األعمال٦-١٢البند 
  
  
  

  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،
  

  ١ويل األجل؛التقدم المحرز والتخطيط الط: بعد أن نظرت في التقرير الخاص بمكافحة السل
  

، والتقـدم   ٢٠٠٥ نحو بلوغ الهدفين الدولييـن لعـام       ١٩٩١وإذ تحيط علماً بالتقدم المحرز منذ عام        
  ؛١٣-٥١ع ص جالمحرز في اآلونة األخيرة عقب إنشاء شراكة دحر السل استجابة للقرار 

  
 ٢٠١٥وليين لعام   وإذ تدرك ضرورة االنطالق من هذا التقدم وتذليل الصعوبات بغية بلوغ الهدفين الد            

 تمشياً مع المرمى اإلنمائي المتفق عليـه دوليـاً          -في مجال مكافحة السل، واللذين حددتهما شراكة دحر السل          
وقف انتشار األمراض الرئيسية بحلـول      "فيما يخص السل، والوارد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية وهو            

 أي خفض معدالت انتشار السل والوفيات الناجمة عنه         -" ريخ وبدء انحسارها اعتباراً من ذلك التا      ٢٠١٥عام  
  ؛١٩٩٠ إلى النصف مقارنة بعام ٢٠١٥بحلول عام 

  
وإذ تالحظ وضع استراتيجية دحر السل باعتبارها أسلوباً شامالً لتوقي السل ومكافحته تنـدرج فـي                

القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر     المعالجة  استراتيجية  (إطاره استراتيجية مكافحة السل المتفق عليها دولياً        
  ، ويمثل توسعاً هاماً في حجم أنشطة مكافحة السل ونطاقها؛))DOTSاستراتيجية (
  

، التي وضـعتها الـشراكة وتحـدد األنـشطة     ٢٠١٥-٢٠٠٦وإذ ترحب بالخطة العالمية لدحر السل      
   في مجال مكافحة السل؛٢٠١٥ لعام الموجهة نحو تنفيذ استراتيجية دحر السل وبلوغ األهداف العالمية المحددة

  
وإذ تدرك ضرورة توسيع نطاق البحوث وحجمها وسرعتها بما يلزم لبلوغ األهداف الدولية المحـددة               

 في مجال مكافحة السل والمرمى الخاص بالتخلص من السل كمشكلة عالمية من مشكالت الصحة               ٢٠١٥لعام  
  ؛٢٠٥٠العمومية بحلول عام 

  
 أن يؤدي التأخير في تنفيذ الخطة العالمية إلى تزايد عدد حاالت السل والوفيات              وإذ يساورها القلق من   

وما ) والسل الشديد المقاومة لألدوية   (الناجمة عنه، بما فيها الحاالت الناجمة عن السل المقاوم لألدوية المتعددة            
 في مجـال    ٢٠١٥حددة لعام   يعقبها من تأخر في بلوغ األهداف الدولية الم        لأليدز من أثر في هذا الصدد، وما      

                                                           
 .٦٠/١٣الوثيقة ج   ١
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مكافحة السل والمرمى اإلنمائي المتفق عليه دولياً فيما يخص السل، والذي يرد في إعالن األمم المتحدة بشأن                 
  األلفية؛

  
وإذ تقر بأهمية الوضع السائد واالتجاهات السائدة فيما يتعلق بالسل المقاوم لألدوية المتعـددة والـسل                

، ٢٠١٥عتبار ذلك عقبة تحول دون بلوغ غايات الخطـة العالميـة بحلـول عـام                الشديد المقاومة لألدوية، با   
وبالحاجة إلى زيادة عدد الدول األعضاء المشاركة في شبكة المشروع العالمي لترصد مقاومة األدوية المضادة               

  للسل، وإلى الموارد اإلضافية الالزمة إلنجاز مهمتها؛
  

دول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ضمان تـوافر          شجع ال  ١٤-٥٨ج ص ع  وإذ تذكّر بأن القرار     
يكفي من موارد محلية وموارد خارجية لبلوغ المرمى اإلنمائي الدولي المتفق عليه دولياً فيما يخص السل،                 ما

  والوارد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛
  

قبـل مبـادرات التمويـل      وإذ ترحب بالمساهمات المقدمة في حشد الموارد ألغراض التطوير مـن            
االبتكارية الطوعية التي اتخذتها مجموعات من الدول األعضاء، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المرفق الـدولي                 
لشراء األدوية ومرفق التمويل الدولي للتمنيع وااللتزام بإطالق مشروع تجريبي في إطار مبادرات التزامـات               

  السوق المسبقة،
  
  :ضاء على القيام بما يلي جميع الدول األعتحث  -١
  

وضع وتنفيذ خطط طويلة األجل لتوقي السل ومكافحته وفقاً للخطة العالميـة لـدحر الـسل                  )١(
بمـا فيهـا    (، في سياق خطط التنمية الصحية الشاملة بالتعاون مع البرامج األخـرى             ٢٠١٥-٢٠٠٦

ـ            ، ومـن خـالل     )صحيةالبرامج المعنية باأليدز والعدوى بفيروسه وصحة الطفل وتعزيز الـنظم ال
  :وذلك للقيام بما يلي حسب االقتضاء الشراكات الوطنية لدحر السل

  
 في مجـال مكافحـة      ٢٠١٥التعجيل بالتقدم نحو بلوغ األهداف الدولية المحددة لعام           )أ(

السل، عن طريق تنفيذ استراتيجية دحر السل بسرعة وعلى النحو الكامل مع إيـالء اهتمـام                
التأثر والمعرضة بشدة للمخاطر، مثل الفقراء والمهاجرين واألقليـات     خاص بالفئات السريعة    

  اإلثنية؛ 
  
التعجيل بتحسين نُظم المعلومات الصحية عموماً وبشأن السل بوجه خاص، من أجل              )ب(

  خدمة تقييم أداء البرامج الوطنية؛
  
إلشـراف  ضمان التنفيذ العالي الجودة الستراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحـت ا            )ج(

المباشر من قبل البرامج المعنية بالسل، باعتبار ذلك الخطوة األولى واألهم للتنفيـذ الكامـل               
  الستراتيجية دحر السل؛

  
مكافحة نشوء وانتقال السل المقاوم لألدوية المتعددة، بما فيه السل الشديد المقاومـة               )د(

ة المعالجة القصيرة األمد تحـت      الستراتيجي لألدوية، عن طريق ضمان التنفيذ العالي الجودة      
  وعن طريق التنفيذ الفوري الحتياطات مكافحة العدوى؛) DOTS(اإلشراف المباشر 
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العمل، إذا تأثرت، على التصدي الفوري للسل الشديد المقاومة لألدويـة وفيـروس               )ه(
عوز المناعي البشري المرتبط بالسل كجزء من استراتيجية دحر السل العامة، وباعتبار ذلك             ال

  من األولويات الصحية القصوى؛
  
تعزيز القدرات المختبرية بهدف إجراء اختبارات سريعة لتحسس الجراثيم المستفردة            )و(

ما توافرت المـوارد،    من جميع األفراد المصابين بالسل اإليجابي في المستنبتات لألدوية، حيث         
  وتعزيز إتاحة الفحص المجهري المضمون الجودة للطاخات البلغم؛ 

  
توسيع نطاق الحصول على أدوية الخط الثاني المضمونة الجودة بتكلفة معقولة عـن         )ز(

  المنبثقة عن شراكة دحر السل؛" الضوء األخضر"طريق لجنة 
  
  وس العوز المناعي البشري والسل؛ تسريع التدخالت التعاونية المضادة لعدوى فير  )ح(
  
  إشراك القطاع الخاص بشكل كامل في البرامج الوطنية لمكافحة السل؛   )ط(

  
  القـرار  استخدام جميع آليات التمويل الممكنة من أجل الوفاء بااللتزامات المتخذة بموجـب             )٢(

سد حاالت العجـز    وبالتالي   ، بما في ذلك ضمان استدامة التمويل المحلي والخارجي        ١٤-٥٨ج ص ع  
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦المالي المحددة في الخطة العالمية لدحر السل 

  
إعالن السل، حيثما كان ذلك مناسباً، حالة طوارئ صحية وتخصيص موارد إضافية للنهوض           )٣(

  باألنشطة الرامية إلى وقف انتشار السل الشديد المقاومة لألدوية؛
  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

تكثيف الدعم المقدم إلى الدول األعضاء  في توسيع نطاق تنفيذ استراتيجية دحر السل وعـن                  )١(
طريق تطوير قدرات البرامج الوطنية لمكافحة السل وتحسين أدائهـا، وخـصوصاً نوعيـة أنـشطة                
 استراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر، وبتنفيذ احتياطات مكافحة العـدوى فـي             

  ؛٢٠١٥السياق األعم لتعزيز النُظم الصحية، وذلك بغية بلوغ األهداف الدولية المحددة لعام 
  
االستمرار في تقديم الدعم إلى شبكة المشروع العالمي لترصد مقاومة األدوية المضادة للسل،               )٢(

ة للخطة  عن طريق زيادة عدد الدول األعضاء المشاركة في الشبكة من أجل توفير المعلومات الالزم             
 بتحديد أبعاد واتجاهات السل المقاوم لألدويـة المتعـددة والـسل            ٢٠١٥-٢٠٠٦العالمية لدحر السل    

  الشديد المقاومة لألدوية؛ 
  
تعزيز دعم المنظمة على وجه االستعجال، للبلدان المتأثرة بالسل المقاوم لألدويـة المتعـددة                )٣(

ن الشديدة التأثر بالسل المـرتبط بفيـروس العـوز          وخصوصاً السل الشديد المقاومة لألدوية، وللبلدا     
  المناعي البشري؛ 

  
في أنشطتها الرامية إلى تنسيق جهـود تنفيـذ          شراكة دحر السل   المنظمة ضمن  تحسين قيادة   )٤(

 ولتيسير االلتزام الطويل األجل باستدامة تمويـل الخطـة          ٢٠١٥-٢٠٠٦الخطة العالمية لدحر السل     
  يات زيادة التمويل؛العالمية من خالل تحسين آل

  



  WHA60.19    ١٩-٦٠ع ص ج

4 

تدعيم آليات استعراض ورصد التقديرات الخاصة بأثر أنشطة المكافحة على عبء السل، بما               )٥(
في ذلك معدل وقوعه وانتشاره والوفيات الناجمة عنه مع إيالء اهتمام خاص للفئات السريعة التـأثر                

  ة؛ والمعرضة بشدة للمخاطر، مثل الفقراء والمهاجرين واألقليات اإلثني
  
دعم الدول األعضاء في تطوير القدرات المختبرية للتمكن من إجراء االختبـارات الـسريعة                )٦(

لتحسس الجراثيم المستفردة المأخوذة من جميع األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالسل اإليجـابي فـي               
ت الـسريعة   المستنبتات لألدوية، وإعداد دالئل تحظى بتوافق اآلراء فيما يتعلق بأسـاليب االختبـارا            

  للتحسس لألدوية والتدابير المالئمة لتعزيز المختبرات، وحشد التمويل؛ 
  
تحسين دور المنظمة فيما يخص بحوث السل عمالً على تعزيز البحوث التطبيقيـة الالزمـة                 )٧(

 في مجال مكافحة السل والبحوث األساسية الالزمة لبلـوغ         ٢٠١٥لبلوغ األهداف الدولية المحددة لعام      
؛ ولزيادة الدعم العالمي لمجاالت بحـوث الـسل التـي           ٢٠٥٠التخلص من السل بحلول عام      مرمى  

تحصل على موارد كافية في الوقت الراهن، والسيما تعزيز البحث والتطوير فيما يخص وسـائل                ال
  التشخيص واألدوية واللقاحات الجديدة ومدى أهمية التغذية فيما يتصل بالسل وأهمية تفاعلها معه؛ 

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين عن طريق المجلس التنفيذي يتنـاول                )٨(
  :يلي ما
  

، بما في ذلك حشد     ٢٠١٥-٢٠٠٦التقدم المحرز في تنفيذ الخطة العالمية لدحر السل           )أ(
  الموارد الالزمة لتنفيذها من المصادر المحلية والخارجية؛

  
، باستخدام  ٢٠١٥هداف الدولية لمكافحة السل بحلول عام       التقدم المحرز في بلوغ األ      )ب(
عدد حاالت السل التي اكتشفت وتم شفاؤها في إطار استراتيجية المعالجة القـصيرة األمـد               "

كمقيـاس ألداء   )  للمرمى اإلنمـائي لأللفيـة     ٢٤المؤشر  )" (DOTS(تحت اإلشراف المباشر    
المؤشر " (تشار والوفيات المرتبطة بالسل   معدالت االن "البرامج الوطنية، ومعدل حدوث السل و     

  .كمقياس ألثر المكافحة في وباء السل)  للمرمى اإلنمائي لأللفية٢٣
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   

  
  
  

=     =     =  


