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 2018تشرين األول/أكتوبر  10قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/73/L.4دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية )]  
 
 

 اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل - 73/3 
 

 إن الجمعية العامة 
اإلعالن الســـــــــيااـــــــــا التاع الرف ع امل اوجتماج الا يل املســـــــــت   ل  م ية ال امة   ـــــــــ ن  تعتمد 

 :2018عي  ل/ابتمرب  26مكا حة داء السل يف 
 

 اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل  
 متحدون للقضاء على داء السل: تصد عالمي عاجل لوباء عالمي  

حنن، رؤااء الدول واحلك مات وممث ا الدول واحلك مات، اجملتم ني يف األمم املتحدة،  ني ي رك،  
، إذ نكاس اهتمامنا ألول ماة ل  اء الســل ال املا، ن يد ك ديد التمامنا  اءاء 2018عي  ل/اــبتمرب  26يف 

التنمية املســــتدامة، ون تم   و قا هلرمل الغاية من عهداف 20٣0و اء الســــل ع ص ال ــــ يد ال املا    ل عا  
 اءاء هرا ال  اء يف مجيل الب دان، ونت هد  ا داء روح القيادة و ال مل م ا لكا نســـــــاج، ع ص حن  عاجل، 
وكرية اإلجااءات واواـــــــــتثمارات واو تكارات اجلماعية الا نلـــــــــن ل وا ع ص ال ـــــــــ يدين ال    وال املا 

ه وعالجه، مؤددين ع ص عن الســــل،  ا يف ذلك عهــــكاله املقاومة ملكا حة هرا الداء الرف ميكن ال  اية من
لألدوية، ي ـــكل اديا حاوا والســـبي الائيســـا يف ال  اة النارة عن األماا  امل دية، وه  عهـــد عهـــكال 
األماا  املقاومة مللــــادات امليكاو ات هــــي عا يف ال ا  والســــبي الائيســــا يف و اة األهــــ ا  امل ــــا ني 

ناعة الب ـــاية، وعن الفقا وعد  املســـاواة  ني اجلنســـني واللـــ ا والتمييم والتهمي  ع امل  فريوس نقص امل
كميد من هـــــــــــدة  ا ا اإلوـــــــــــا ة  الســـــــــــل وميارمل املدماة،  ا يف ذلك ال وـــــــــــم والتمييم يف مجيل األعمار، 
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 ــــــــحية يســــــــت م  هرا الداء ااــــــــت ا ة هــــــــام ة، كاو  مج ة عهداف منها ال مل ع ص اقي  التغنية ال  يث
ال ـــــــــام ة، وكت ـــــــــد  ل   امل اوجتماعية واو ت ـــــــــادية ااددة ل   اء، واما حق   اإلنســـــــــان والكاامة 

 ال اجبة جلميل الناس وكست يف متن باهتا، ولرلك: 
،  ا يف ذلك ال م  ع ص إءاء و اء (1)20٣0ن يد ك ديد خنة التنمية املســـــــــــتدامة ل ا   - 1 

 ؛ (2)عديس ع ا ا ال ادرة عن املؤمتا الدوع الثالث لتم يل التنمية ، وخنة عمل20٣0السل    ل عا  
ون يد درلك ك ديد اإلعالن السيااا لالجتماج الا يل املست   ل  م ية ال امة    ن  - 2 

 ك ـــــــــــــــاين األول/ 5ملؤرخ ا 71/٣، دمــــا ياد يف  اارهـــا 2016مقــــاومـــة ملــــــــــــــــــادات امليكاو ـــات ل ــــا  
، واإلعالن الســـيااـــا   ـــ ن  ريوس نقص املناعة الب ـــاية ومتالعمة نقص املناعة املكتســـي 2016 عدت  ا

ة ، وال ييقة اخلتامية وجتماج اجلم ي2016حمياان/ي نيه  8املؤرخ  70/266)اإليدع( امل تمد يف  اارها 
ال امة الا يل املست      ن اوات اا  والتقييم ال ام ني ل تقد  اااع يف ال  اية من األماا  غري امل دية 

 72/1٣9، و اارهــا 2014مت ع/ي ليــه  10املؤرخ  68/٣00ال اردة يف القاار  2014ومكــا حتهــا ل ــا  
الرف  ارت  يه اجلم ية ال امة عقد اجتماج ر يل املست      ن  2017دان ن األول/ديسمرب   12املؤرخ 

املؤرخ  2-69، وحنيط ع ما  قاار مج ية ال ـــــــــــــــحة ال املية 2019التغنية ال ـــــــــــــــحية ال ـــــــــــــــام ة يف عا  
يــر اواـــــــــــــــشاكي يــة ال ــامليــة   ــــــــــــــــ ن وـــــــــــــــحــة املاعة والنفــل اولتما   تنف”امل ن ن  2016عيــار/مــاي   28

  ـــــــ ن ال  يات  2016عي  ل/اـــــــبتمرب  29املؤرخ  ٣٣/11، و قاار جم س حق   اإلنســـــــان (٣)“واملااه 
الً من هــــــ اغل حق   واألماا  الا ميكن ال  اية منها لد  األ فال دون اــــــن اخلامســــــة  اعتبارها هــــــاغ

، ون يد درلك ك ديد ااـــــشاكي ية منلمة ال ـــــحة ال املية ل قلـــــاء ع ص الســـــل، دما اعتمدهتا (4)اإلنســـــان
 ، واألهداف املاكبنة وا؛ (5)2014عيار/ماي   21املؤرخ  1-67 مج ية ال حة ال املية يف  اارها

وما ياكبط وا من ااشاكي يات وخنط و اامج  (6)ونس م   ن األهداف اإلمنائية لأللفية - ٣ 
هتدف إىل ال  اية من الســــل ورعاية امل ــــا ني  ه اــــاعدت ع ص عكس ارامل و اء الســــل، وعدت،  يما  ني 

م ي ن من  5٣يف املائة وإنقاذ  ٣7، إىل خفض ال  يات النارة عن الســل  نســبة 2016و  2000عاما 
ن الســـــل ورعاية امل ـــــا ني  ه كن ـــــ  عنه مكااـــــي ك د من  ني عدرب األرواح، و  ن اواـــــتثمار يف ال  اية م

 املكااي من حيث إنقاذ األرواح ومن حيث الف ائد او ت ادية املت كية من اواتثمارات اإلمنائية؛
وناحي  املؤمتا ال عارف ال املا األول ملنلمة ال ـــحة ال املية   ـــ ن القلـــاء ع ص الســـل  - 4 

 ك ـاين الثا// 17و  16ة: ااـت ا ة مت ددة القناعات، امل ق د يف م اـك  يف يف ع ـا التنمية املسـتدام
، وحنيط ع ما مل التقديا  اعالن م اــــــــــك    ــــــــــ ن القلــــــــــاء ع ص الســــــــــل ال ــــــــــادر عنه، 2017ن  مرب 

ياد  يه من التمامات ودع ات من عجل اختاذ إجااءات عاج ة، خاوـــة   ـــ ن ك ميم الت ـــدف ل ســل  ما مل
__________ 

 .70/1القاار  (1) 
 ، املا  .69/٣1٣القاار  (2) 
 .WHA69/2016/REC/1 انلا منلمة ال حة ال املية، ال ييقة (٣) 
 A/71/53/Add.1والت ـــــــــــــــ يي ) علا 5٣ال يائ  الاوية ل  م ية ال امة، الدورة احلادية والســـــــــــــــب  ن، امل ح  ر م انلا:  (4) 

 (، الف ل الثا/.A/71/53/Add.1/Corr.1 و

 .WHA67/2014/REC/1 انلا منلمة ال حة ال املية، ال ييقة (5) 

 .55/2انلا القاار  (6) 
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، وضــــــــــــمان التم يل الكايف واملســــــــــــتدا ، والســــــــــــ ا إىل كن يا ال     والبح   20٣0يف إ ار خنة عا  
 واو تكارات، ووضل إ ار مساءلة مت ددة القناعات، مما عاهم يف هرا اوجتماج؛

ون شف  غري ذلك من اولتمامات املت هد وا والدع ات امل جهة مؤخاا ع ص مســـــــــــــــت    - 5 
،  ا يف ذلك عهكاله املقاومة لألدوية املت ددة واحلي انية امل در، ر يل من عجل ال مل ع ص مكا حة السل

من  بل هيئات واجتماعات عاملية وإ  يمية ودون إ  يمية،  ا يف ذلك مؤمتا  مة دهلا ل قلـاء ع ص السل 
 ؛ 2018مذار/مارس  17إىل  12امل ق د يف الفشة من 

عاما   ن الســـل ي ـــكل حالة  25منر ون شف   نه رغم إعالن منلمة ال ـــحة ال املية  - 6 
  ارئ عاملية،  انه و يمال ضـــــمن األاـــــباأل ال  ـــــاة األوىل ل   اة يف ال ا ، وعنه ي ـــــكل اديا حاوا يف 

يف املائة من ال  يات  99مجيل املنا   والب دان وميس   ـــــــكل غري متنااـــــــي الب دان النامية الا كقل  يها 
ال  اء يتفا م  ســــــــبي كمايد عهــــــــكال الســــــــل املقاو  لألدوية املت ددة املاكبنة  الســــــــل، ون شف درلك   ن 

وال يء الثقيل الرف ي ـــــك ه الســـــل و ريوس نقص املناعة الب ـــــاية واإليدع واألماا  امل ـــــاحبة األخا ، 
مثل الســـــكاف، و  ن ر ل اـــــكان ال ا  م ـــــا  ن  البكترييا الا كســـــبي املا ، و  ن املاليني من ماضـــــص 

دمات الاعاية ذات الن عية اجليدة دل اــــــــــــــنة،  ا يف ذلك احل ــــــــــــــ ل ع ص اختبارات الســــــــــــــل يفتقدون خل
 الت  يص وال الج  تك فة ميس رة، وو ايما يف الب دان النامية؛

ون األ عن  الغ الق   ألن السل يلل، ع ص الاغم من هرمل اولتمامات، عحد مسببات  - 7 
، وألن ال وـــــم والتمييم النارني عن هرا املا  يتســـــببان ال يء اللـــــ م الناكج عن املا  وامل اناة وال  اة

يف ككاليا هائ ة يتحم ها األ ااد امل ــــــا  ن  الســــــل وعاــــــاهم، ونســــــ م   ن  ة حاجة إىل م ــــــاردة دا ية 
مت ددة القناعات وم ـــشدة  ني القناعات يف مكا حة هرا املا ، و  ن ال ا  يف حاجة إىل إعادة كاديم 

من اإلجااءات واواـــــــــــــتثمارات، خاوـــــــــــــة يف ميدان البحث، لتحقي  غاية إءاء و اء اجله د ع ص ما ي م  
 ؛ 20٣0السل من عهداف التنمية املستدامة    ل عا  

ون شف   ن الســـــل يؤيا ع ص الســـــكان   ـــــ رة غري من ـــــفة ويســـــهم يف دورة اوعتالل  - 8 
مان يف انت ـــــــــار الســـــــــل وعيامل ع ص والفقا، و  ن اـــــــــ ء التغرية وشاوف ال ي  غري املالئمة عامالن يســـــــــه

اجملتم ات اا ية، و  ن الســل ماكبط   ــكل عاــااــا   لم التحديات اإلمنائية الائيســية الا كتناوهلا خنة 
 ؛ 20٣0عا  

ون شف دـــرلـــك  ـــ ن الســــــــــــــــــل، رغم عنـــه ما  ميكن ال  ـــايـــة منـــه وعالجـــه، إو عن  - 9 
م نلم اإل الغ عن ال ـــــــــحة ال امة، وو   ــــــــل املائة من األهـــــــــ ا  امل ـــــــــا ني  ه حديثا كغف ه يف 40

املاليني من الناس دل اــنة ع ص رعاية  ن عية جيدة، و  نه و اــبيل إىل القلــاء ع ص الســل إو من خالل 
جه د ال  اية وإكاحة الت ـــــــــــــ يص وال الج والاعاية  ن عية جيدة،  ا يف ذلك إكاحة عدوات الت ـــــــــــــ يص 

اعتماد مناذج رعاية   الة حم رها الب ــــــــا وعاــــــــااــــــــها اجملتم ات اا ية وال الج  األدوية  تك فة ميســــــــ رة، و 
مدع مة خبدمات الاعاية املتكام ة، و ا  التم يل املبتكاة، واواــــــــتثمارات اإلضــــــــا ية يف البحث والتن يا 
 ويف كنفير  اامج مكا حة الســــــل  تك فة ميســــــ رة، وخاوــــــة يف الب دان النامية، ون شف   ن الب دان املنتق ة
من ماح ــة التم يــل عن  اي  اجلهــات املــاحنــة إىل ماح ــة التم يــل ال    ك اجــه اــديــات جــديــدة  ــد كؤيا 

 ا با ع ص املكااي ااققة اا قا يف مكا حة السل؛ 
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ون شف   نه ع ص الاغم من عن السل ه  السبي الائيسا يف و اة األه ا  امل ا ني  - 10 
الك ـا واإل الغ اـ   عما يقل عن  2016 ،  انه   يتم يف عا   فريوس نقص املناعة الب ـاية يف ال ا

ن ــــا حاوت اإلوــــا ة  الســــل املقدرة لد  امل ــــا ني  فريوس نقص املناعة الب ــــاية، و   لــــل وختبار 
يف املائة من ماضــــص الســــل امل ــــ ص،  60الك ــــا عن  ريوس نقص املناعة الب ــــاية اــــ   ما يقل عن 

 وعد  إىل و يات ميكن كفاديها؛ حال دون ك  ري ال الج  مما
ون شف   ن الســــــــــــل املقاو  لألدوية املت ددة يتســــــــــــبي، حســــــــــــي التقدياات، يف ي ث  - 11 

ال  يات النامجة عن مقاومة ملـــــــادات امليكاو ات ع ص ال ـــــــ يد ال املا، و  ن ال ديد من عهداف التنمية 
لـــــــادات امليكاو ات، و  ن امل ا ا الا املســـــــتدامة  د و يتســـــــ  اقيقها إذا   نت ـــــــد ملســـــــ لة مقاومة م

يف املائة  25ي ــــك ها الســــل املقاو  لألدوية املت ددة ع ص ال ــــحة الفادية وال امة كب ث ع ص الق  ، و  ن 
، واحلالة 2016 قط من ال دد املقدر حلاوت السل املقاو  لألدوية املت ددة ه  ت وع  غ عنها يف عا  

تــاجني و يمال ن يفتقاون إىل خــدمــات ال  ــايــة وال الج والاعــايــة ال ــاليــة هــرمل عن الغــالبيــة ال لمص من اا
اجل دة، و  ن عد  دفاية اواتثمار يف الك ا عن حاوت السل ي كل عائقا رئيسيا عما     غ عهداف 
عالج الســـــل، ونســـــ م درلك   ن مكا حة الســـــل املقاو  لألدوية املت ددة وال ـــــديد املقاومة لألدوية كلل 

 ية حىت اآلن ع ص الاغم من ااـــتحدا  اختبارات ك ـــ يص اـــاي ة، ومن اجله د الاامية إىل ك ميم دا غري
إدارة املا  والتم يل الدوع من جهات مثل ال ــــــندو  ال املا ملكا حة اإليدع والســــــل واملالريا، ألغاا  

ما يميد  ق يل عن  منها املســاعدة يف دعم ك  ري األدوية، ومل ذلك، و يتك ل ال الج  الن اح اــ   لد 
 يف املائة من املاضص الرين يت ق ن عالجا ل سل املقاو  لألدوية املت ددة؛  50

ونس م   ن السل املقاو  لألدوية املت ددة ه  عن ا رئيسا من عناوا التحدف ال املا  - 12 
 الســـل  الرف كناحه مقاومة ملــــادات امليكاو ات، ون األ عن الق   ال ــــديد ألن ننا  ومد  اإلوــــا ة

املقاو  لألدوية املت ددة وال ديد املقاومة لألدوية وال  اة من جاائه يل ان عبئا إضا يا ع ص النلم ال حية 
واجملتم ية، وو اـــــــيما يف الب دان املن فلـــــــة واملت اـــــــنة الدخل، وي ـــــــكالن  التاع اديا حاوا ميكن عن 

قاومة ملـــــــــــادات امليكاو ات ويف اقي  ي كس مســـــــــــار التقد  اااع يف مكا حة املا  ويف الت ـــــــــــدف مل
عهداف التنمية املســـــــــــــتدامة، وألن هناك    ة عميقة ع ص مســـــــــــــت   ااـــــــــــــتفادة امل ـــــــــــــا ني من خدمات 
الت ــــــ يص وال الج والاعاية، وألن م دل جاح عالج امل ــــــا ني الرين يت ق ن ال الج و يمال من فلــــــا، 

ا، واولتما  الســـــــــيااـــــــــا املســـــــــتدا  والكايف، وك  ري ونســـــــــ م  التاع   نه من اللـــــــــاورف دفالة الت اون ال امل
اواـــتثمار املاع من مجيل امل ـــادر، وضـــمان ااـــت ا ة   ية ع ص وـــ يد ال ـــحة ال امة،  ا ي ـــمل النلم 
ال ــــــــحية ااكمة القادرة ع ص ال ــــــــم د، وك  ري ااــــــــتثمارات إضــــــــا ية يف البحث والتن يا واو تكار، مل 

 ن ي  د  الفائدة ع ص اجملتمل  امته؛ التس يم   ن او تكار ميكن ع
ونالحظ مل الق   عن محاية احل  يف التمتل   ع ص مســــــــــت   ميكن    غه من ال ــــــــــحة  - 1٣ 

البدنية وال ق ية واوركقاء  ه، وإمكانية ااـــــتفادة املاليني من الناس من اخلدمات ال ـــــحية املت ـــــ ة  الســـــل 
ال ومن خدمات جيدة الن عية وم م نة وناج ة وميســــ رة التك فة يف ك ــــ يص الســــل وعالجه، عم ر و كم 

 كناح اديات، و ايما يف الب دان النامية؛ 
ون شف  التحديات اوجتماعية او ت ـــــــــــــادية وامل ـــــــــــــاعي املالية ال ـــــــــــــديدة الا ك اجه  - 14 

األهــــ ا  امل ــــا ني  الســــل،  ا يف ذلك  يما  ص اواــــتفادة من الت ــــ يص املبكا، وامل نلم عالج 
ذلك  يف ر جانبية هـديدة، واحل ـ ل ع ص الدعم املتكامل،  اجد   ي ة وكناول عدوية ميكن عن كك ن هلا ميا
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دعم اجملتمل اا ا، ونؤدد  التاع عن دل هؤوء الناس هم يف حاجة إىل خدمات متكام ة حم رها الب ـــــــــــا يف 
جماوت ال  اية والت  يص وال الج وإدارة اآليار اجلانبية والاعاية، وإىل الدعم النفسا والتغروف واوجتماعا 

 و ت ادف،  ا يف ذلك احلد من ميار ال وم والتمييم، حىت يتك ل ال الج  الن اح؛ا
ون شف  الدور الرف كق    ه هــاادة دحا الســل/املا   ال املا لألدوية، الا عاــهمت،  - 15 

، يف عيادة  ا  ااتفادة السكان ااتاجني من عالج السل وك  ي ه جب دة 2001منر إ امتها يف عا  
ن ـــــــــــ ل عالية و تك فة ميســـــــــــ رة، ع ما عن  اوا مفت ح عما  مجيل الدول لتنلا يف اواـــــــــــت انة خبدماهتا، و 

  التاع مجيل الدول ع ص اوات انة خبدمات هاادة دحا السل/املا   ال املا لألدوية؛ 
ون شف  امكانات ااـــــت دا  التكن ل جيات الا مية  نا  متن عة يف ال  اية من الســـــل  - 16 

وعالج ورعاية امل ـــــــــا ني  ه،  ا يف ذلك دعم النلم ال ـــــــــحية عن  اي  اســـــــــني اـــــــــبل احل ـــــــــ ل ع ص 
ت ال ــــــحية ون عية ك ك اخلدمات وك ا اها  تك فة ميســــــ رة، واملســــــاعدة يف التقيد  ال الج واملاا بة اخلدما

 واإلدارة ال  جستية والت  م اإللكشو/؛ 
ون شف  اآليار او ت ـــادية واوجتماعية اهلائ ة واألعباء اللـــ مة،  ل الكاريية يف دثري  - 17 

مل ـا  ن  السـل وعاـاهم وجمتم اهتم اا ية املتلـارة، و  ن  ا ا من األحيان، الا ي ا/ منها األهـ ا  ا
وميار الســـــل ميكن عن ختت ا  اختالف اللاوف الدميغاا ية واوجتماعية واو ت ـــــادية والبيئية، و  نه، حىت 
يتس  القلاء ع ص السل، ينبغا كاكيي األول يات، حسي او تلاء،  سبل منها إهااك اجملتم ات اا ية 

تمل املد/، والقيا ، ع ص حن  غري متييمف،  اهـــــــــــــــااك الفئات امل اضـــــــــــــــة ل  نا ال ـــــــــــــــديد وغريهم من واجمل
األهـــــ ا  اللـــــ فاء عو الرين ي ي ـــــ ن يف عوضـــــاج ه ـــــة، مثل النســـــاء واأل فال، وال ـــــ  أل األوـــــ ية، 

لرين ي ي  ن وال ام ني يف جمال الاعاية ال حية، واملهاجاين، والالجئني، وامل ادين داخ يا، واأله ا  ا
يف حاوت الن ارئ امل قدة، والســ ناء، واألهــ ا  امل ــا ني  فريوس نقص املناعة الب ــاية، واألهــ ا  
الرين يت ا  ن امل درات، وو اـــــــــــــــيما عولئك الرين يت ا  ن امل درات عن  اي  احلقن، وعمال املناجم 

ياف، والســكان الرين ي ان ن من نقص وغريهم من ال مال امل اضــني ملادة الســي يكا، و قااء احل اضــا واألر 
يف اخلدمات ومن نقص التغرية، واأل ااد امل اضـــــــني ون دا  األمن الغرائا، واأل  يات ال ا ية، وامل اضـــــــني 
مل ا ا الســــل البقاف من األهــــ ا  واجملتم ات اا ية، واألهــــ ا  امل ــــا ني  الســــكاف، واألهــــ ا  

الرين ي ان ن من اضـــناا ات ك ا ا الكح ل، واألهـــ ا  ذوف اإلعا ة ال ق ية واجلســـدية، واألهـــ ا  
 الرين يت ا  ن التبغ، مل اوعشاف   ن م دوت انت ار السل عع ص لد  الاجال؛ 

ون شف     ف ح اجم اجتماعية يقا ية متن عة ا ل دون كقدمي خدمات ال  اية من  - 18 
ي ـــ ن يف عوضـــاج ه ـــة، و لـــاورة ك  ري الســـل وك ـــ ي ـــه وعالجه، وو اـــيما عما  اللـــ فاء عو الرين ي 

خدمات وـحية متكام ة حم رها الب ـا و ائمة ع ص اجملتم ات اا ية ومااعية لالعتبارات اجلنسـانية ااـتنادا 
 حلق   اإلنسان؛ 

ون تم   اوركقاء  ســــــــــــبل احل ــــــــــــ ل ع ص األدوية  تك فة ميســــــــــــ رة،  ا يف ذلك األدوية  - 19 
ة احل ــــــ ل ع ص عالج الســــــل  تك فة ميســــــ رة،  ا يف ذلك عالج الســـــل اجلنيســــــة، من عجل ك ميم إمكاني

املقـاو  لألدويـة املت ـددة وال ــــــــــــــــديـد املقـاومـة لألدويـة، ون يـد كـ ديـد اكفـا  منلمـة الت ـارة ال ـامليـة املت    
 اجل اني املت ــــــ ة  الت ارة من حق   امل كية الفكاية   ــــــيغته امل دلة، ون يد عيلــــــا ك ديد إعالن الدوحة 

ال ــــــــــادر عن منلمة الت ارة ال املية   ــــــــــ ن اوكفا  املت     اجل اني املت ــــــــــ ة  الت ارة من  2001 ا  ل
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حق   امل كية الفكاية و ال ــــــــــــــحة ال امة الرف يقا   ن حق   امل كية الفكاية ينبغا كفســــــــــــــريها وإعماهلا 
ح ـــــ ل اجلميل ع ص  نايقة كدعم ح  الدول األعلـــــاء يف محاية ال ـــــحة ال امة، وو اـــــيما ك ميم اـــــبل 

 األدوية، ويالحظ احلاجة إىل ك  ري ح ا م مالئمة يف كن يا املنت ات ال حية اجلديدة؛ 
ون ــــــري مل الق   إىل عنه، حىت اآلونة األخرية،   ككن عف عدوية جديدة ل الج الســــــل  - 20 

 ا يف ذلك عيادة  عاما، ونســـــــــــــــ م   نه ي م  اكباج ءج مبتكاة، 40 د متت امل ا قة ع يها منر عدثا من 
التفاعل  ني القناعني ال ا  واخلا ، من عجل كن يا لقاحات وعدوية وككن ل جيات وحية عخا  جديدة 

 من عجل الت دف ل  اء السل؛ 
ون شف  او تقار إىل التم يل الكايف واملستدا  امل  ص ل ت دف ل سل،  ا يف ذلك  - 21 

ل   اية من الســـــــل وك ـــــــ ي ـــــــه وعالج ورعاية امل ـــــــا ني  ه،  مت يل ك  ري خدمات متكام ة حم رها الب ـــــــا
ي ـــــــمل كقدمي اخلدمات ال ـــــــحية اجملتم ية، ولالضـــــــنالج  البح   واو تكارات يف مكا حة الســـــــل،   ا

ألغاا  منها كن يا وكقييم عدوات ك ـــــــــــ يص وعدوية ونلم عالج ولقاحات ع لـــــــــــل، واكباج ءج مبتكاة 
  اية، مثل م اجلة ال  امل اوجتماعية واو ت ادية ل ما ؛ عخا  يف كقدمي الاعاية وك  ري ال  

، يت ني ك  ري  يانات م ي  ة 20٣0ون شف   نه من عجل إءاء و اء الســــــل    ل عا   - 22 
عن م دوت اإلوــــــــا ة واونت ــــــــار وال  يات م ــــــــنفة، عند او تلــــــــاء، حســــــــي الدخل واجلنس والســــــــن 

ال  نية، وك ميم القدرة ال  نية ع ص ااــــت دا  ك ك البيانات واخل ــــائص األخا  ذات ال ــــ ة  الســــيا ات 
وا ي ها لكفالة رســــيد امل ا ة اجلماعية يف إجااءات   الة منااــــبة الت  يت، ون شف   نه ينبغا ااــــت اا  
 التقد  اااع ع ص ال  يدين ال املا وال    م ا  انتلا  لكفالة عد  احليد عن  اي  اقي  الغاية ااددة؛ 

وحنيط ع ما مل التقديا   م ية ال ـــياغة اجلارية إل ار مســـاءلة مت دد القناعات لتســـايل  - 2٣ 
 ٣-71وكرية التقد  اااع حن  القلــــاء ع ص داء الســــل ع ص النح  املتف  ع يه يف  اار مج ية ال ــــحة ال املية 

 ؛ (7)2018عيار/ماي   26املؤرخ 
م ي ن هـــــ ص  40ج ألجل الن اح يف عالج ون تم   ت  ري واـــــائل الت ـــــ يص وال ال - 24 

م ي ن  1.5ماليني  فل، و  ٣.5،  ن  يهم 2022إىل  2018من امل ا ني  السل يف الفشة من عاما 
 فل، مخرين يف اعتبارنا كفاوت  115 000من امل ــــــــــــــا ني  الســــــــــــــل املقاو  لألدوية املت ددة،  ن  يهم 

ا، ون شف  القدرات اادودة ل نلم ال ــــــحية يف الب دان األعباء الا ي ــــــك ها داء الســــــل من   د إىل مخ
املن فلــة الدخل، ونســ ص،  ناء ع ص ذلك، إىل ك ميم    ا خلدمات الت ــ يص وال الج والاعاية ودعم 
التقيد  ال الج  ن عية جيدة، دون عن كتســـــــــــــــبي يف ضـــــــــــــــائقة مالية، مل كاديم خا  ع ص إي ـــــــــــــــال هرمل 

ن الســكان واجملتم ات اا ية الرين هم ضــمن األر  ة ماليني هــ ص اخلدمات إىل اللــ فاء واملهم ــني م
 املاجح   دة عن و     ا ع ص رعاية  ن عية جيدة دل انة؛ 

ون تم   ت  ري ابل ال  اية من السل ألهد الفئات عاضة خلنا اإلوا ة ورا املا ، من  - 25 
ي احلالة يف دل   د، وك  ري ال الج خالل النه    ساعة  سبل احل  ل ع ص اختبار عدو  السل،  س

ــــاء الكبرية،  يــــث   ــــــــــــــــــل ع ص ال الج ال  ــــائا    ل  ــــائا، مل الشديم ع ص الب ــــدان ذات األعب ال  
م ي ن  20ماليني  فل دون اــــن اخلامســــة، و  4م ي ن هــــ ص، منهم  ٣0ما و يقل عن  2022 عا 

__________ 

 .WHA71/2018/REC/1 انلا منلمة ال حة ال املية، ال ييقة (7) 
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ماليني هـــ ص من امل ـــا ني  فريوس  6، و  اد من ع ااد األاـــا الرين هم ع ص اك ـــال  امل ـــا ني  الســـل
نقص املنــاعــة الب ـــــــــــــــايــة، و قــا لاؤيــة كت خص ك  ري هــرا ال الج ل مميــد من ماليني النــاس، ون تم  دــرلــك 
 ااــــتحدا  لقاحات جديدة، وإكاحة ااــــشاكي يات عخا  يف جمال ال  اية من الســــل،  ا يف ذلك ال  اية 

لكل حالة ع ص حدة، و ســــــن التدا ري الاامية إىل منل انتقال  من ال دو  والتحكم  يها واكباج ءج ك ضــــــل
 السل يف عمادن ال مل واملدارس ونلم النقل واملؤاسات الس نية وغري ذلك من عمادن الت مل؛

ون تم   التغ ي ع ص ععمة ال ـــــــــــحة ال امة ال املية املتمث ة يف داء الســـــــــــل املقاو  لألدوية  - 26 
ءات يف جماوت ال  اية والت ــ يص وال الج والاعاية، ك ــمل اومتثال لربامج املت ددة عن  اي  اختاذ إجاا

 71/٣ مل  اار اجلم ية ال امةمت ـــــيا اإلهـــــااف الاامية إىل الت ـــــدف لت لد املقاومة لألدوية لد  امل ـــــا ني 
ا ا ة ال ـــــيدلية ع ص ال ـــــ د ال    واإل  يما وال املا،   ـــــ ن مقاومة ملـــــادات امليكاو ات، واســـــني ال

واســـني التقيد  ال الج لد  امل ـــا ني  الســـل احلســـاس لألدوية؛ وك ميم ح ـــ ل امل ـــا ني  الســـل املقاو  
لألدوية، ع ص  د  املســــاواة و تك فة ميســــ رة، ع ص ن عية جيدة من خدمات الت ــــ يص وال الج والاعاية 

ال ــ يد ال املا من عجل دفالة الت  يل  ااــتحدا  عدوات ك ــ يص اــه ة املنال والدعم؛ والت اون ع ص 
وميســ رة التك فة، وإداد عنلمة عالج  م ف ع  ــا عمدا وعدثا   الية،  ا ذلك عنلمة كفا  اوحتياجات 

وهدة الفايدة لأل فال؛ وعن  اي  اختاذ كدا ري عاج ة ل ت دف لداء السل املقاو  لألدوية املت ددة ولس ة 
 اونت ار ال  ائا ل ما  ع ص ال  يدين اا ا وال   ؛ 

ون تم   كفالة عن كســـهم  اامج مكا حة الســـل مســـا ة ن ـــنة يف    رة اواـــشاكي يات  - 27 
والقدرات واخلنط ال  نية ل ت ـــــدف ملقاومة ملـــــادات امليكاو ات وعن يســـــشهـــــد  الدروس املســـــتفادة من 

ال  نية ملكا حة داء السل املقاو  لألدوية يف وضل وكنفير اواشاكي يات ال املية اجله د ال املية واإل  يمية و 
 وخنط ال مل ال  نية ل ت دف ملقاومة ملادات امليكاو ات و قا ل سيا ات ال  نية؛ 

ال  اية من داء الســــل وك ــــ ي ــــه وعالج ورعاية امل ــــا ني  ه يف  مســــ لةون تم    اجلة  - 28 
 ئه،  اعتبارها اـــــــــببا هاما من عاـــــــــباأل عماا  األ فال الا ميكن ال  اية منهااـــــــــيا  وـــــــــحة النفل و قا

،  ا يف ذلك عند األ فال امل ـــــــــــــــا ني  فريوس نقص املناعة الب ـــــــــــــــاية، وو يات األ فال الا ميكن درؤها
ا ء و اعتبارها ع ة ماا قة ألماا  النف لة ال ائ ة األخا ، و ايما اولتهاأل الائ ف والتهاأل السحايا و 

التغرية؛ و اكاحة وج د اــــــيااــــــات مالئمة لأل فال وكنبي  ءج متكامل  ائم ع ص األاــــــاة لتقدمي الاعاية 
واخلدمات ل م ــا ني  الســل، والت ــدف ألوجه اللــ ا الا ي ا/ منها األ فال امل ــا  ن  الســل، ودعم 

ة ذات ال ـــــ ة؛ وك ميم إمكانية مقدما الاعاية هلم، وو اـــــيما النســـــاء واملســـــنني، وك  ري احلماية اوجتماعي
احل ــــــــ ل ع ص  د  املســــــــاواة ع ص كاديبات األدوية ال ــــــــاحلة لأل فال لت ليم ال  اية وال الج من الســــــــل 
احلســـاس لألدوية والســـل املقاو  لألدوية لد  األ فال،  ســـبل منها كرليل ال قبات التنليمية والســـيااـــاكية 

 ع ص ال  يد ال   ؛ 
ركباط الق ف  ني داء الســـــــــــــــل وما  اإليدع، وال  يات املاكف ة املاكبنة و النلا إىل او - 29 

وما، ن تم   كفالة التنســـــــــــــــي  والت اون  ني  اامج مكا حة الســـــــــــــــل و اامج مكا حة  ريوس نقص املناعة 
الب اية، ودرلك مل الربامج والقناعات ال حية األخا ، من عجل ضمان ك ميم احل  ل ع ص اخلدمات 

 اية والت  يص وال الج والاعاية، و قا ل ت اي ات ال  نية،  سبل منها ك  يل إجااء اختبار املتكام ة ل   
 ريوس نقص املناعة الب ــــــــاية لد  امل ــــــــا ني  الســــــــل وإجااء  حص الســــــــل  انتلا  لد  مجيل امل ــــــــا ني 

ف يثقل  فريوس نقص املناعة الب ــــــــــاية، وك  ري ال الج ال  ائا ملا  الســــــــــل،  لــــــــــال عن إعالة ال يء الر

https://undocs.org/ar/A/RES/71/3
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داهل األهــــــ ا  امل ــــــا ني، يف اــــــبيل ح ــــــد امل ارد لت ليم األيا املتحق ، ومااعاة ال  امل اوجتماعية 
واو ت ادية واهليك ية امل شدة  ني السل و ريوس نقص املناعة الب اية والتهاأل الكبد الفريواا واألماا  

الا كميد حاوت اإلوـــا ة  الســـل وال  يات غري الســـارية، وو اـــيما الســـكاف، وال  امل البي ل جية امل قدة 
  سببه وكؤدف إىل كفا م نتائج ال الج وإىل عيادة مقاومة األدوية؛ 

ون تم    ا امل ا ني  السل الرين و يت ق ن الاعاية وال الج، و ادماج جه د مكا حة  - ٣0 
ة احل ــ ل ع ص خدمات الســل   ــكل عومج يف مجيل اخلدمات ال ــحية ذات ال ــ ة يف اــبيل عيادة إمكاني

مكا حة السل، وندرك عن ال و ل إىل األه ا  غري املكت فني وغري امل اجلني،  لال عن متكني النساء 
والفتيات من خالل عن ــــــــــــنة الت عية والاعاية ال ــــــــــــحية اجملتم ية، ميثل جمءا  الغ األ ية من احلل، ون تم  

 والفتيان والفتيات؛   النلا يف إداد التدا ري املالئمة ل اجال والنساء
ون تم   اجااء  حص منتلم، حســـــي او تلـــــاء، ل فئات امل نية امل اضـــــة ل  نا، ع ص  - ٣1 

النح  اادد يف ال يائ  الت جيهية ملنلمة ال حة ال املية، ل ك ا عن السل الن ط عو الكامن، من عجل 
من غريها من الســـــــــــــل، مثل  ضـــــــــــــمان الك ـــــــــــــا املبكا وال الج الســـــــــــــايل يف اجملم عات الا ك ا/ عدثا

األهــ ا  امل ــا ني  الســكاف واألهــ ا  امل ــا ني  فريوس نقص املناعة الب ــاية، و تنفير كدا ري ال  اية 
املهن ال الية امل ا ا عن  اي  احلد من الت ّا  لغبار الســـــــــــــــي يكا يف املناجم وم ا ل يف  ناعات األولية 

الغبار، وكدا ري ماا بة الســــــل لد  ال مال وال  اية من ال دو  البناء وعمادن ال مل األخا  الا يكثا  يها 
 ومكا حتها يف عوااط الاعاية ال حية؛ 

ون تم   تكييا ااـــــــــــــشاكي ية القلـــــــــــــاء ع ص الســـــــــــــل وكنفيرها  ســـــــــــــاعة ل ت دد من عن  - ٣2 
كا حة الســل يف الت جيهات احلالية ملنلمة ال ـــحة ال املية وغريها من اهليئات الدولية امل نية، الا كت ـــل  

دل   د، داف اإلاـــــــــااج  تكييفها وكنفيرها وك اـــــــــيل ننا ها، عند او تلـــــــــاء، يف إ ار النه    اولتما  
  تقدمي ن عية جيدة من خدمات ال  اية من ما  السل وك  ي ه وعالج ورعاية امل ا ني  ه؛ 

اإلن ــــــــــــــــــاف ون تم   تن يا اخلـــدمـــات ال ـــــــــــــــحيـــة اجملتم يـــة  تنبي  ءج اما وك مع  - ٣٣ 
واألخال يات واملســـــاواة  ني اجلنســـــني وحق   اإلنســـــان ل ت ـــــدف ل ســـــل من خالل الشديم ع ص خدمات 

او ت ـــــــادف والنفســــــا،  -ال  اية، والت ـــــــ يص، وال الج، والاعاية،  ا ي ـــــــمل كقدمي الدعم اوجتماعا 
 ة ل الج احلاوت ال ـــحية القائم ع ص اوحتياجات الفادية، الرف  د من ال وـــم، وكقدمي الاعاية املتكام

ذات ال ــــــــــــ ة، مثل  ريوس نقص املناعة الب ــــــــــــاية واإليدع، ونقص التغرية، وال ــــــــــــحة ال ق ية، واألماا  
الســــــــارية،  ا يف ذلك الســــــــكاف وعماا  الائة املممنة، وااــــــــت مال التبغ، والت ا ا اللــــــــار ل كح ل،  غري

ات  ـــاحلقن، مل ال مـــل ع ص ك  ري إمكـــانيــة وك ـــا ا م اد اإلدمـــان األخا ،  ـــا يف ذلـــك ك ـــا ا امل ـــدر 
 احل  ل ع ص األدوات القائمة واجلديدة؛ 

ون تم   اجااء التحسينات ذات ال  ة يف إ ار السيااات والنلم ضمن مسار دل   د  - ٣4 
حن  اقي  التغنية ال ـــــحية ال ـــــام ة واحلفاي ع يها،  يث يســـــتفيد مجيل امل ـــــا ني  الســـــل عو امل اضـــــني 

اإلوــا ة  الســل من ن عية جيدة من خدمات ال  اية والت ــ يص وال الج والاعاية املتيســاة وامليســ رة خلنا 
التك فة الا  تاج ن إليها دون عن ي ان ا من ضائقة مالية، إىل جاني عن نة ماا بة ملادات امليكاو ات 

 ا يف ذلك املنلمات الدينية، وال  اية من املا  ومكا حة ال دو ، يف إ ار اخلدمات ال امة واجملتم ية، 
 والقناج اخلا ؛
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و النلا إىل النا ل ال املا ل  اء الســـــل وم ـــــك ة ال ـــــحة ال امة احلاجة املتمث ة يف داء  - ٣5 
الســــــل املقاو  لألدوية املت ددة، ن تم   ت ميم نلم ال ــــــحة ال امة   وــــــفها رديمة عاــــــااــــــية لتدا ري مكا حة 

لق   ال ام ة يف اجملال ال ــــحا من عجل كقدمي الاعاية يف القناعني ال ا  الســــل،  ا يف ذلك  ناء  درات ا
واخلا ، ودرلك خدمات الاعاية اجملتم ية، وما يت ــــل وا من ع ا ال ــــاادة الق ية املت ددة القناعات يف 

كات الب دان الا يك ن  يها القناج غري ال ا  ه  اجلهة الائيســــية املقدمة ل اعاية ل م ــــا ني  الســــل، وهــــب
امل تربات، ومليات ال  اية من ال دو  ومكا حتها، والقدرات يف جمال ا تناء األدوية وك عي ها والقدرات 
التنليميــة، وك  ري إمكــانيــة احل ـــــــــــــــ ل ع ص ككن ل جيــات لت ـــــــــــــــ يص املقــاومــة لألدويــة؛ وإ ــامــة الت ــاون 

لكشونية املتكام ة القائمة ع ص احلدود؛ وإ امة نلم   ية ل م   مات ال حية ك مل مليات ل ماا بة اإل عرب
احلاوت، و يانات م ي  ة،  ا يف ذلك ع ص ال ــ يدين ال    ودون ال   ، كك ن م ــنفة حســي ال ما 
واجلنس واإلعا ة وغريها من اخل ائص ذات ال  ة  السيا ات ال  نية، يف ابيل رود مست   واراهات 

 نية لتس يل األح ال املدنية؛ ال  اء، ورود نتائج ال الج، واسني النلم ال  
ون تم   النلا، حسي او تلاء، يف الكيفية الا ميكن وا إدماج التكن ل جيات الا مية  - ٣6 

يف اهليادل األاــــااــــية ل نلم ال ــــحية القائمة ويف األنلمة يف اــــبيل دفالة و اية الناس من الســــل وعالج 
 ــــــــــحية ال  نية وال املية عن  اي  اواــــــــــتفادة املث ص من ورعاية امل ــــــــــا ني  ه  ف الية، وك ميم األول يات ال

الربامج واخلــدمــات القــائمــة،  غيــة الشويج خلــدمــات ال ـــــــــــــــحــة وخــدمــات ال  ــايــة من األماا  الا حم رهــا 
 اإلنسان ومن عجل الت فيا من األعباء امل قاة ع ص داهل النلم ال حية؛ 

مســــــــــــت   ميكن    غه من ال ــــــــــــحة البدنية ون تم   ماية وك ميم احل  يف التمتل   ع ص  - ٣7 
وال ق ية من عجل امللــــــــــا  دما حن  ك ميم احل ــــــــــ ل ع ص ن عية جيدة من خدمات ال  اية والت ــــــــــ يص 
وال الج والتثقيا املت  قة  داء الســــــــل و الســــــــل املقاو  لألدوية املت ددة وكقدمي الدعم لألهــــــــ ا  الرين 

النلم ال حية من عجل اقي  التغنية ال حية ال ام ة  عوبح ا م   ني  سبي السل، ودفالة اإلدماج يف
وإعالة احل اجم الا ك ش  كقدمي الاعاية، وم اجلة ال  امل او ت ـــــــادية واوجتماعية ل ما ، وك ميم ودعم 
اجله د الاامية إىل وضـــــــل حد ل وـــــــمة ال ار ول تمييم جبميل عهـــــــكاله،  ا يف ذلك من خالل إعالة الق انني 

لربامج التمييمية ضـــد األهـــ ا  امل ـــا ني  الســـل، ومحاية وك ميم حق   اإلنســـان والكاامة والســـيااـــات وا
 اإلنسانية،  لال عن إداد السيااات واملماراات الا اسن الت عية والتثقيا والاعاية؛ 

الاضــــــل واأل فال ال ــــــغار  ا ي ــــــملون تم   ايالء عناية خاوــــــة ل فقااء، واللــــــ فاء،   - ٣8 
ودرلك املســـنني واجملتم ات امل اضـــة   جه خا  خلنا اإلوـــا ة  الســـل وامل ـــا ة  ه، و قا ملبدع واملااهقني، 

اإلدماج اوجتماعا، و اـــــــــــــــيما من خالل دفالة امل ـــــــــــــــاردة الق ية واجملدية ل م تمل املد/ واجملتم ات 
ا وخارجه؛ املتلـــــارة يف ختنيط كدا ري مكا حة الســـــل وكنفيرها وروـــــدها وكقييمها، داخل القناج ال ـــــح

ونقا درلك  ال  ة القائمة  ني الس ن والسل، ومن مث ن يد ك ديد   اعد األمم املتحدة النم ذجية الدنيا 
املؤرخ  70/175مل ام ة الســـــــــــــــ ناء )  اعد ني ســـــــــــــــ ن مانديال( ع ص النح  اادد يف  اار اجلم ية ال امة 

 ؛ 2015ن ن األول/ديسمرب دا 17
ون تم   اكاحة اــــــبل إ امة الت اون املت دد القناعات والســــــ ا إليه ع ص ال ــــــ د ال املا  - ٣9 

واإل  يما وال    واا ا، يف  ناعات ال ــــحة والتغرية، وال ــــؤون املالية، وال مل، واحلماية اوجتماعية، 
ة، والبيئــة، واإلاـــــــــــــــكــان، والت ــارة، والتنميــة وغريهــا من ال ــدالــة، والمراعــو والت  يم، وال  م والتكن ل جيــا، 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/175
https://undocs.org/ar/A/RES/70/175
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القناعات، من عجل دفالة اـــ ا مجيل اجلهات امل نية وـــاحبة امل ـــ حة إىل اختاذ إجااءات ل قلـــاء ع ص 
 داء السل ودفالة عد  كاك عف عحد خ ا الادي؛ 

ب ــدان ذات ون تم   ت ميم الــدعم و نــاء القــدرات يف الب ــدان ذات الــدخــل املن فض وال - 40 
الدخل املت اــــــط األد ، الا ك جد يف ال ديد منها م دوت ماكف ة حلاوت اإلوــــــا ة  الســــــل إىل جاني 
نلم ذات م ارد حمدودة ل حماية ال ـــــــــحية واوجتماعية، ويندرج يف هرا اإل ار كقدمي الدعم هلا يف كنفير 

 النهج املت ددة القناعات يف جه دها ل ت دف ل  اء السل؛ 
ون تم   ت ــــــــ يل الت اون  ني ديانات القناعني ال ا  واخلا  يف النه    ااــــــــتحدا   - 41 

األدوية امل تمدة حديثا ل الج ماضـــــص الســـــل املقاو  لألدوية املت ددة وال ـــــديد املقاومة لألدوية ويف اـــــبيل 
  ـــــــكل ااـــــــتحدا  عدوية إضـــــــا ية يف املســـــــتقبل، يف إ ار اجله د الا كبرهلا الدول األعلـــــــاء ل مســـــــا ة 

 منااي يف البحث والتن يا؛ 
ون تم   النه    بح   ال     األاــااــية و    ال ــحة ال امة وااــتحدا  املنت ات  - 42 

املبتكاة والنهج او تكارية، الا  د ك ـــــــــــــــمل ك ك القائمة ع ص األدلة، واألدوية املنلمة،  ا  يها األدوية 
هات منها القناج اخلا  واألواــــــــاط األدادميية، التق يدية   وــــــــفها عالجات مســــــــاعدة،  الت اون مل ج

ال رين يســـتحيل  دوءا إءاء و اء الســـل، يف ارامل اقي  عهداف منها القيا ، يف ع األ و ت ممكن،  ت  ري 
لقاحات جديدة وم م نة و  الة وميســـ رة التك فة ومتاحة ل  ميل ع ص  د  املســـاواة، ودفالة عمادن رعاية 

ال، واختبارات لالاــــــــــت ا ة لألدوية، وعدوية عدثا عمانا وعدثا   الية ونلم وك ــــــــــ ي ــــــــــات مالئمة لأل ف
عالج ع  ــا عمدا ل بالغني واملااهقني واأل فال جلميل عهــكال الســل وال دو ،  لــال عن ا تكارات لت ميم 
النلم ال ـــــــــحية من  بيل عدوات ل م   مات واوك ـــــــــاوت ونلم لتقدمي اخلدمات يف جمال التكن ل جيات 

يدة والقائمة، اـــ يا إىل ك  ري خدمات متكام ة حم رها اإلنســـان ل   اية من الســـل وك ـــ ي ـــه وعالج اجلد
 ورعاية امل ا ني  ه؛ 

ون تم   تهيئة  يئة م اكية ل بحث والتن يا واــــــــــتحدا  عدوات ملكا حة الســــــــــل وإكاحة  - 4٣ 
األدوات القائمة واجلديدة او تكار الف ال يف ال  ت املنااــــــــــــي وإكاحة احل ــــــــــــ ل  تك فة ميســــــــــــ رة ع ص 

وااــــــشاكي يات التنفير وك ميم ااــــــت دامها الســــــ يم، عن  اي  ك ميم املنا ســــــة والت اون وإعالة احل اجم الا 
 ك    او تكار وال مل من عجل اسني اإلجااءات واأل ا التنليمية؛ 

يف إ ار الت اون  ون تم  درلك  النه   ورمل البيئة اجلديدة امل اكية ل بحث واو تكار - 44 
ال املا،  نا  منها ااـــــــــتثمار اآلليات واملبادرات القائمة ملنلمة ال ـــــــــحة ال املية؛ وك ميم القدرات البحثية 
والت اون البحثا عرب اســـــــــني  اامج وهـــــــــبكات     ما  الســـــــــل يف القناعني ال ا  واخلا ، واإل اار 

 ة جملم عة   دان الرباعيل ورواــــــيا واهلند   ج د  اامج وهــــــبكات من  بيل هــــــبكة     ما  الســــــل التا 
(؛ ويف إ ار ال     األاــااــية Life Prizeوال ــني وجن أل ع ايقيا )جمم عة الربيكس( ورا نة جائمة احلياة )

والبحث والتن يا السايايني،  ا يف ذلك إجااء الت ارأل  بل الساياية والساياية، إضا ة إىل إجااء البح   
ال م ية، يف اــبيل ك ميم   الية ال  اية من الســل وك ــ ي ــه وعالج ورعاية امل ــا ني  ه التنبيقية والن عية و 

 واإلجااءات املت  قة  ال  امل او ت ادية واوجتماعية ل ما  واآليار النامجة عنه؛ 
ونؤدــد عيلــــــــــــــــاً ضـــــــــــــــاورة دفــالــة عن كك ن مجيل جه د البحــث والتن يا م جهــة لت بيــة  - 45 

األدلة، وعن كســـــــــــــشهـــــــــــــد  بادئ القدرة ع ص امل التكاليا والف الية والكفاءة  اوحتياجات و ائمة ع ص
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واإلن ــاف، وينبغا عن ك ترب مســؤوليًة م ــشدًة. ويف هرا ال ــدد، ن ــ ل ع ص وضــل مناذج هــاادة جديدة 
 لتن يا املنت ات وع ص ااــــــتماار جه د مكا حة الســــــل املقاو  لألدوية املت ددة يف دعم املبادرات الن عية
واآلليات التحفيمية القائمة الا كف ـــل كك فة اواـــتثمار يف جمال البحث والتن يا عن الســـ ا وعن ح م 
املبي ات يف اــــــبيل كيســــــري احل ــــــ ل ع ص  د  املســــــاواة و تك فة ميســــــ رة ع ص عدوات جديدة وع ص نتائج 

لبحث وكن يا منت ات  عخا  منبثقة عن البحث والتن يا، ونقا  احلاجة إىل وضــل كدا ري افيمية إضــا ية
جديدة ل الج امل ــــا ني  الســــل املقاو  لألدوية املت ددة وك ــــ يل اإلهــــااف ع ص هرمل املنت ات وحفلها 
وإكاحتها عامليا،  لـــــــــــــــال عن مكا  ة روح او تكار، وناحي  نماذج او تكار والبحث والتن يا الا كقد  

لســل،  ا  يها ك ك الا ك ــ ل اواــتثمار من ح  و   الة وممنة ومن ــفة ل تحديات الا يناحها ما  ا
جــانــي مجيل عوـــــــــــــــحــاأل امل ـــــــــــــــ حــة امل نيني،  ــا يف ذلــك احلك مــات، ودوائا ال ـــــــــــــــنــاعــة، واملنلمــات 

احلك مية واألواــــاط األدادميية، ون اوــــل دعم املبادرات الن عية واآلليات التحفيمية القائمة الا كتيح  غري
و ك ـــــكيالت املبي ات املاكف ة وااـــــتك ـــــاف الســـــبل الكفي ة  دعم رني اوعتماد ع ص اركفاج األاـــــ ار ع

منــاذج او تكــار الا ك ــاة جمم عــة  ايــدة من التحــديــات الا يناحهــا ما  الســــــــــــــــل،  ــا يف ذلــك ع يــة 
اواـــــــــت دا  األمثل لألدوية واألدوات الت ـــــــــ ي ـــــــــية، مل دفالة احل ـــــــــ ل  تك فة ميســـــــــ رة ع ص األدوية 

 خا ؛ والتكن ل جيات ال حية األ
ون تم    د ما يكفا من التم يل املستدا  لت ميم ح  ل امل ا ني  السل ع ص ن عية  - 46 

جيــدة من خــدمــات ال  ــايــة والت ـــــــــــــــ يص وال الج والاعــايــة، من مجيل امل ــــــــــــــــادر، وــدف عيــادة جمم ج 
دوورات    ي ن دوور من 1٣اواــتثمارات ال املية ل قلــاء ع ص الســل والت وــل إىل ح ــد ما و يقل عن 

، و قا لتقدياات هاادة دحا السل ومنلمة ال حة ال املية، 2022ال ويات املتحدة يف السنة    ل عا  
حســــــي  درة دل   د ومد  ك ميم كلــــــامنه،  ا يف ذلك من خالل كقدمي مســــــا ات إىل منلمة ال ـــــحة 

ع والســـــــل واملالريا،  ا ي ـــــــمل ال املية، ودرلك إىل اآلليات الن عية مثل ال ـــــــندو  ال املا ملكا حة اإليد
يف املائة من جمم ج التم يل الدوع امل  ـــص ل ســـل؛ ودفالة امل اءمة يف إ ار  65رديد م اردمل، الا ك  ا 

اواــــشاكي يات ال  نية لتم يل الاعاية ال ــــحية،  نا  منها مســــاعدة الب دان النامية ع ص عيادة اإلياادات 
ال ـــــــــــــــ يد الثنائا، وع ص ال ـــــــــــــــ يدين اإل  يما وال املا، من عجل اقي  اا ية وكقدمي الدعم املاع ع ص 

 ؛ 20٣0التغنية ال حية ال ام ة وااشاكي يات احلماية اوجتماعية،  بل ح  ل عا  
ون تم    ـــد ما يكفا من التم يل املســـتدا ، ودف عيادة جمم ج اواـــتثمارات ال املية  - 47 

  ي ن دوور يف التم يل السن ف لبح   السل،  1.٣  ة املقدرة  ب غ لي ل إىل   ي / دوور  غية اد الف
مل دفالة مســـــــا ة مجيل الب دان  ال ـــــــكل املنااـــــــي يف البحث والتن يا، ودعم عن ـــــــنة البحث والتن يا 
اجليدة يف إ ار التنفير الف ال ل تكن ل جيات ال ـــــــــــــــحية امل تمدة حديثا، وك ميم القدرات يف األواـــــــــــــــاط 

وال  مية، وهيئات ال حة ال امة، وامل تربات يف ابيل دعم البحث والتن يا يف جماوت ال  اية األدادميية 
 والت  يص وال الج والاعاية،  نا  منها مسا ة مليات التم يل املبتكاة ع ص ال  يدين ال    والدوع؛ 

ة الســـل ون تم    ن نلـــل عو ن مع، حســـي او تلـــاء، خننا ااـــشاكي ية و نية ملكا ح - 48 
م ف عة  كا ة التدا ري الالعمة لتنفير اولتمامات ال اردة يف هرا اإلعالن السيااا،  ا يف ذلك من خالل 
اآلليات ال  نية املت ددة القناعات لاوـــد وااـــت اا  التقد  اااع حن  إءاء و اء الســـل، ات  يادة ر ي ة 

رئيس احلك مة، و  ــاردة ن ــنة من اجملتمل املســت  ، ويفلــل عن يتم ذلك ات إهــااف رئيس الدولة عو 
املد/ واجملتم ات املتلــــارة،  لــــال عن الربملانيني واحلك مات اا ية واألواــــاط األدادميية والقناج اخلا  
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واجلهات امل نية األخا  داخل القناج ال ــــــحا وخارجه، و  ن نكفل عن يك ن مكا حة الســــــل جمءا من 
ل ب دان يف جمال ال ــــــــــــحة، يف إ ار احشا  األ ا الت ــــــــــــاي ية والشكيبات  الت نيط وامليمنة اواــــــــــــشاكي يني

الدات رية القائمة، وذلك ل ت دد من عن دل دولة من الدول األعلاء كسري ع ص الناي  ال حيح لتحقي  
 غاية إءاء و اء السل ضمن عهداف التنمية املستدامة؛

ية عن ي اوــل إعداد إ ار املســاءلة املت ددة ونن ي إىل املديا ال ا  ملنلمة ال ــحة ال امل - 49 
ودفالة كنفيرمل يف ال  ت املنااي ويف م عد ع  امل  ٣-71القناعات مت يا مل  اار مج ية ال حة ال املية 

 ؛ 2019عا  
ون تم   برل اجله د وك ميمها يف إ ار الت اون اإل  يما من عجل وضل عهداف  م حة،  - 50 

ملؤاـــســـات اإل  يمية احلك مية الدولية واـــت اا  التقد  اااع، وكبادل الدروس وإداد امل ارد، وااـــت دا  ا
 املستفادة، وك ميم القدرة اجلماعية ل قلاء ع ص داء السل؛ 

ونقا  لــاورة ك ميم ال ــالت  ني القلــاء ع ص الســل والغايات ذات ال ــ ة يف عهداف  - 51 
حية ال ـــــــام ة، يف إ ار عم يات ااـــــــت اا  عهداف التنمية املســـــــتدامة، ألغاا  منها اقي  التغنية ال ـــــــ

 التنمية املستدامة القائمة،  ا يف ذلك املنتد  السيااا الا يل املست   امل    التنمية املستدامة؛ 
ونن ـي إىل األمني ال ـا  عن ي مـل،  ـالت ـاون ال يي  مل املـديا ال ـا  ملنلمـة ال ــــــــــــــحة  - 52 

يل عوـحاأل امل ـ حة من عجل إءاء و اء السـل وكنفير هرا اإلعالن مل ال املية، ع ص ك ميم الت اون  ني مج
الدول األعلــــــاء والكيانات ذات ال ــــــ ة،  ا يف ذلك ال ــــــنادي  والربامج وال داوت املت  ــــــ ــــــة التا  ة 
ملنل مة األمم املتحدة وال  ان اإل  يمية لألمم املتحدة، وهاادة دحا السل، الا يستليفها مكتي األمم 

ة خلدمات امل ــــــــــاريل، واملا   الدوع ل ــــــــــااء األدوية، الرف كســــــــــتلــــــــــيفه منلمة ال ــــــــــحة ال املية، املتحد
 وال ندو  ال املا ملكا حة اإليدع والسل واملالريا؛ 

ونن ي عيلــا إىل األمني ال ا  عن يق  ،  دعم من منلمة ال ــحة ال املية،  تقدمي كقايا  - 5٣ 
امليــا وو نيــا، يف مجيل القنــاعـات، يف الت  يــل  ـاجله د الااميـة عن التقــد  اااع عــ 2020ماح ا يف عـا  

، 20٣0إىل اقي  األهداف املتف  ع يها ملكا حة الســــــــل يف اــــــــيا  اقي  خنة التنمية املســــــــتدامة ل ا  
يف ذلك عن التقد  اااع يف هرا اإلعالن وكنفيرمل يف إ ار اقي  األهداف املتف  ع يها ملكا حة السل   ا

 د ال    واإل  يما وال املا، وه  كقايا ايسشهد  ه يف األعمال التحلريية وات اا  هامل ع ص ال 
 .202٣اي ايه رؤااء الدول واحلك مات خالل اوجتماج الا يل املست   الرف اي قد يف عا  
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