
االجتماع الرفيع املستوى للجمعية 
 العامة بشأن مكافحة داء السل

األهداف وااللتزامات الرئيسية 
لعام 2022



االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة 
 بشأن مكافحة داء السل األهداف الرئيسية 

لعام 2022
»نحن، رؤساء الدول واحلكومات وممثلي الدول واحلكومات، اجملتمعني في األمم 

املتحدة، بنيويورك، في 26 أيلول/سبتمبر 2018«: 

.1
نلتزم بتوفير وسائل

التشخيص والعالج
ألجل النجاح في عالج 40 مليون 

شخص من املصابني بالسل بحلول 
عام 2022.

.2
نلتزم بتوفير وسائل

التشخيص والعالج
ألجل النجاح في عالج 3.5 ماليني 
طفل من املصابني بالسل بحلول 

عام 2022.

.3
نلتزم بتوفير وسائل

التشخيص والعالج
ألجل النجاح في عالج 1.5 مليون 

من املصابني بالسل املقاوم لألدوية 
 املتعددة، مبن فيهم 

000 115 طفل من املصابني بالسل 

 املقاوم لألدوية،
 بحلول عام 2022. 

.4
نلتزم 

بتوفير سبل الوقاية من 
السل 

ألشد الفئات عرضة خلطر اإلصابة 
بهذا املرض، بحيث يحصل على 

العالج الوقائي بحلول عام 2022 ما 
ال يقل عن 30 مليون شخص، منهم 
4 ماليني طفل دون سن اخلامسة، و 
20 مليون فرد من أفراد األسر الذين 

هم على اتصال باملصابني بالسل، و 6 
ماليني شخص من املصابني بفيروس 

نقص املناعة البشرية.  

.5
نلتزم بحشد 

ما يكفي من التمويل 
املستدام 

لتعميم حصول املصابني بالسل 
على نوعية جيدة من خدمات الوقاية 

والتشخيص والعالج والرعاية، من 
جميع املصادر، بهدف زيادة مجموع 
االستثمارات العاملية للقضاء على 

السل والتوصل إلى حشد ما ال يقل 
عن 13 بليون دوالر من دوالرات الواليات 
املتحدة في السنة بحلول عام 2022. 

.6
نلتزم بحشد 

ما يكفي من التمويل 
املستدام للبحث والتطوير

بهدف زيادة مجموع االستثمارات 
العاملية ليصل إلى بليوني دوالر بغية 

سد الفجوة املقدرة مببلغ 1.3 بليون 
دوالر في التمويل السنوي لبحوث 

السل، مع كفالة مساهمة جميع 
البلدان بالشكل املناسب في البحث 

والتطوير.

.7
نلتزم بتعزيز ودعم 

اجلهود الرامية إلى وضع 
حد لوصمة العار وللتمييز 

بجميع أشكاله،
مبا في ذلك من خالل إزالة القوانني 

والسياسات والبرامج التمييزية ضد 
األشخاص املصابني بالسل، وحماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان والكرامة 
اإلنسانية. والتثقيف والرعاية

نعترف بوقوف حواجز اجتماعية 
ثقافية متنوعة حتول دون تقدمي 

خدمات الوقاية من السل 
وتشخيصه وعالجه، وال سيما 

أمام الضعفاء أو الذين يعيشون 
في أوضاع هشة، وبضرورة توفير 

خدمات صحية متكاملة محورها 
البشر وقائمة على اجملتمعات احمللية 

ومراعية لالعتبارات اجلنسانية 
استنادا حلقوق اإلنسان. 

.8
نلتزم، بأن نوّفر في أقرب 

وقٍت ممكن،
لقاحات جديدة ومأمونة 

وفعالة وميسورة التكلفة
ومتاحة للجميع على قدم املساواة، 
وكفالة أماكن رعاية وتشخيصات 

مالئمة لألطفال، واختبارات 
لالستجابة لألدوية، وأدوية أكثر أمانا 

وأكثر فعالية ونظم عالج أقصر أمدا 
للبالغني واملراهقني واألطفال جلميع 

أشكال السل والعدوى، فضال عن 
ابتكارات لتعزيز النظم الصحية من 
قبيل أدوات للمعلومات واالتصاالت 

ونظم لتقدمي اخلدمات في مجال 
التكنولوجيات اجلديدة والقائمة، 

سعيا إلى توفير خدمات متكاملة 
محورها اإلنسان للوقاية من السل 
وتشخيصه وعالج ورعاية املصابني 

به.

.9
ونطلب إلى املدير 

العام ملنظمة الصحة 
العاملية أن

يواصل إعداد إطار 
املساءلة املتعددة 

القطاعات 
وكفالة تنفيذه في الوقت 

املناسب وفي موعد أقصاه عام 
.2019

.10

ونطلب أيضا إلى 
األمني العام أن يقوم، 

بدعم من منظمة 
الصحة العاملية،

بتقدمي تقرير مرحلي 
في عام 2020 

عن التقدم احملرز عامليا ووطنيا، 
في جميع القطاعات، في 

التعجيل باجلهود الرامية إلى 
حتقيق األهداف املتفق عليها 

ملكافحة السل، وهو تقرير 
سيسترشد به في األعمال 

التحضيرية الستعراض 
شامل سيجريه رؤساء الدول 

واحلكومات خالل االجتماع 
الرفيع املستوى الذي سيعقد 

في عام 2023.



الوصول إلى اجلميع من خالل سّد 
الفجوات في توفير التشخيص 

والعالج والوقاية
ص.24: »ونلتزم بتوفير وسائل التشخيص والعالج 

ألجل النجاح في عالج 40 مليون شخص من 
املصابني بالسل في الفترة من عامي 2018 إلى 

2022، مبن فيهم 3.5 ماليني طفل، و1.5 مليون من 

املصابني بالسل املقاوم لألدوية املتعددة، مبن فيهم 
000 115 طفل«

ص.25: »ونلتزم بتوفير سبل الوقاية من السل 
ألشد الفئات عرضة خلطر اإلصابة بهذا املرض، 
من خالل النهوض بسرعة بسبل احلصول على 
اختبار عدوى السل، بحسب احلالة في كل بلد، 

وتوفير العالج الوقائي، مع التركيز على البلدان ذات 
األعباء الكبيرة، بحيث يحصل على العالج الوقائي 

بحلول عام 2022 ما ال يقل عن 30 مليون شخص، 
منهم 4 ماليني طفل دون سن اخلامسة، و20 مليون 
فرد من أفراد األسر الذين هم على اتصال باملصابني 

بالسل، و6 ماليني شخص من املصابني بفيروس 
نقص املناعة البشرية..«

حتويل االستجابة ملكافحة السل 
لتغدو استجابًة متاحة للجميع 

على قدم املساواة ويكون محورها 
احلقوق واإلنسان

ص.14: »...ونؤكد بالتالي أن كل هؤالء الناس  
]املصابون بالسل[هم في حاجة إلى خدمات 

متكاملة محورها البشر في مجاالت الوقاية 
والتشخيص والعالج وإدارة اآلثار اجلانبية والرعاية، 

وإلى الدعم النفسي والتغذوي واالجتماعي 
االقتصادي، مبا في ذلك احلد من آثار الوصم 

والتمييز.«

ص.17: »...حتى يتسنى القضاء على السل، ينبغي 
ترتيب األولويات، حسب االقتضاء، بسبل منها 

إشراك اجملتمعات احمللية واجملتمع املدني، والقيام، 
على نحو غير متييزي، بإشراك الفئات املعرضة 

للخطر الشديد وغيرهم من األشخاص الضعفاء 
أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل النساء 

واألطفال، والشعوب األصلية، والعاملني في مجال 
الرعاية الصحية، واملهاجرين، والالجئني، واملشردين 

داخليا، واألشخاص الذين يعيشون في حاالت 
الطوارئ املعقدة، والسجناء، واألشخاص املصابني 
بفيروس نقص املناعة البشرية، واألشخاص الذين 
يتعاطون اخملدرات، وال سيما أولئك الذين يتعاطون 

اخملدرات عن طريق احلقن، وعمال املناجم وغيرهم 
من العمال املعرضني ملادة السيليكا، وفقراء 

احلواضر واألرياف، والسكان الذين يعانون من نقص 
في اخلدمات ومن نقص التغذية، واألفراد املعرضني 

النعدام األمن الغذائي، واألقليات العرقية، 
واملعرضني خملاطر السل البقري من األشخاص 

واجملتمعات احمللية، واألشخاص املصابني بالسكري، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية واجلسدية، 

واألشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي 
الكحول، واألشخاص الذين يتعاطون التبغ، مع 
االعتراف بأن معدالت انتشار السل أعلى لدى 

الرجال.«
ص.18: »ونعترف بوقوف حواجز اجتماعية ثقافية 

متنوعة حتول دون تقدمي خدمات الوقاية من السل 
وتشخيصه وعالجه، وال سيما أمام الضعفاء 

أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، وبضرورة 
توفير خدمات صحية متكاملة محورها البشر 

وقائمة على اجملتمعات احمللية ومراعية لالعتبارات 
اجلنسانية استنادا حلقوق اإلنسان.«

ص 19: »ونلتزم باالرتقاء بسبل احلصول على 
األدوية بتكلفة ميسورة، مبا في ذلك األدوية 

اجلنيسة، من أجل تعزيز إمكانية احلصول على 

عالج السل بتكلفة ميسورة، مبا في ذلك عالج 
السل املقاوم لألدوية املتعددة والشديد املقاومة 

لألدوية، ونعيد تأكيد اتفاق منظمة التجارة 
العاملية املتعلق باجلوانب املتصلة بالتجارة من 

حقوق امللكية الفكرية بصيغته املعدلة، ونعيد 
أيضا تأكيد إعالن الدوحة لعام 2001 الصادر عن 

منظمة التجارة العاملية بشأن االتفاق املتعلق 
باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية 

الفكرية وبالصحة العامة...«
ص.25: »ونلتزم بـ... َسنِّ التدابير الرامية إلى منع 

انتقال السل في أماكن العمل واملدارس ونظم 
النقل واملؤسسات السجنية وغير ذلك من أماكن 

التجمع.«
ص 33: »ونلتزم بتطوير اخلدمات الصحية اجملتمعية 

بتطبيق نُهج حتمي وتعزز اإلنصاف واألخالقيات 
واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للتصدي 

للسل...«
ص.34: »ونلتزم بإجراء التحسينات ذات الصلة 
في إطار السياسات والنظم ضمن مسار كل 

الشاملة  الصحية  التغطية  نحو حتقيق  بلد 
املصابني  واحلفاظ عليها، بحيث يستفيد جميع 

بالسل أو املعرضني خلطر اإلصابة بالسل من 
الوقاية والتشخيص  نوعية جيدة من خدمات 
التكلفة  وامليسورة  املتيسرة  والرعاية  والعالج 
التي يحتاجون إليها دون أن يعانوا من ضائقة 

مالية، إلى جانب أنشطة مراقبة مضادات 
امليكروبات والوقاية من املرض ومكافحة العدوى، 
في إطار اخلدمات العامة واجملتمعية، مبا في ذلك 

اخلاص.« والقطاع  الدينية،  املنظمات 
ص.37: »ونلتزم بـ...تعزيز ودعم اجلهود الرامية إلى 
وضع حد لوصمة العار وللتمييز بجميع أشكاله، 

مبا في ذلك من خالل إزالة القوانني والسياسات 
والبرامج التمييزية ضد األشخاص املصابني 

بالسل...«

ص.38: »ونلتزم بإيالء عناية خاصة للفقراء، 
والضعفاء، مبا يشمل الرضع واألطفال الصغار 

واملراهقني، وكذلك املسنني واجملتمعات املعرضة 
بوجه خاص خلطر اإلصابة بالسل واملصابة به، 

وفقا ملبدأ اإلدماج االجتماعي، ال سيما من خالل 
كفالة املشاركة القوية واجملدية للمجتمع املدني 
واجملتمعات املتضررة في تخطيط تدابير مكافحة 

السل وتنفيذها ورصدها وتقييمها...«

تسريع وتيرة تطوير األدوات 
األساسية اجلديدة للقضاء على 

السل
ص.42: »ونلتزم بالنهوض ببحوث العلوم 

األساسية وبحوث الصحة العامة واستحداث 
املنتجات املبتكرة والنهج االبتكارية، التي قد 

تشمل تلك القائمة على األدلة، واألدوية املنظمة، 
مبا فيها األدوية التقليدية بوصفها عالجات 

مساعدة، بالتعاون مع جهات منها القطاع اخلاص 
واألوساط األكادميية، اللذين يستحيل بدونها إنهاء 
وباء السل، في اجتاه حتقيق أهداف منها القيام، في 

أقرب وقت ممكن، بتوفير لقاحات جديدة ومأمونة 
وفعالة وميسورة التكلفة ومتاحة للجميع على 
قدم املساواة، وكفالة أماكن رعاية وتشخيصات 
مالئمة لألطفال، واختبارات لالستجابة لألدوية، 

وأدوية أكثر أمانا وأكثر فعالية ونظم عالج أقصر 
أمدا للبالغني واملراهقني واألطفال جلميع أشكال 

السل والعدوى« 
ص.43: »ونلتزم بتهيئة بيئة مواتية للبحث 

والتطوير الستحداث أدوات ملكافحة السل وإتاحة 
االبتكار الفعال في الوقت املناسب وإتاحة احلصول 

بتكلفة ميسورة على األدوات القائمة واجلديدة 
واستراتيجيات التنفيذ وتعزيز استخدامها 

السليم، عن طريق تعزيز املنافسة والتعاون...« 

ص.45: »ونؤكد أيضاً ضرورة كفالة أن تكون جميع 
جهود البحث والتطوير موجهة لتلبية االحتياجات 

وقائمة على األدلة، وأن تسترشد مببادئ القدرة على 
حتمل التكاليف والفعالية والكفاءة واإلنصاف، 

وينبغي أن تعتبر مسؤوليًة مشتركًة.  . وفي هذا 
الصدد، نشجع على وضع مناذج شراكة جديدة 

لتطوير املنتجات وعلى استمرار جهود مكافحة 
السل املقاوم لألدوية املتعددة في دعم املبادرات 

الطوعية واآلليات التحفيزية القائمة التي تفصل 
تكلفة االستثمار في مجال البحث والتطوير 

عن السعر وعن حجم املبيعات في سبيل تيسير 
احلصول على قدم املساواة وبتكلفة ميسورة على 
أدوات جديدة وعلى نتائج أخرى منبثقة عن البحث 

والتطوير...«

االستثمار في الصناديق الالزمة 
للقضاء على السل

ص.46: »ونلتزم بحشد ما يكفي من التمويل 
املستدام لتعميم حصول املصابني بالسل على 

نوعية جيدة من خدمات الوقاية والتشخيص 
والعالج والرعاية، من جميع املصادر، بهدف زيادة 

مجموع االستثمارات العاملية للقضاء على السل 
والتوصل إلى حشد ما ال يقل عن 13 بليون دوالر 

من دوالرات الواليات املتحدة في السنة بحلول عام 
»...2022

ص.47: »ونلتزم بحشد ما يكفي من التمويل 
املستدام، بهدف زيادة مجموع االستثمارات 

العاملية ليصل إلى بليوني دوالر بغية سد الفجوة 
املقدرة مببلغ 1.3 بليون دوالر في التمويل السنوي 

لبحوث السل، مع كفالة مساهمة جميع البلدان 
بالشكل املناسب في البحث والتطوير...«

االلتزام بالقيادة العاملية احلازمة 
واخلاضعة للمساءلة مبا في ذلك 

اإلبالغ واالستعراض بصفة منتظمة 
في األمم املتحدة

ص.48: »ونلتزم بأن نضع أو نعزز، حسب االقتضاء، 
خططا استراتيجية وطنية ملكافحة السل 

مشفوعة بكافة التدابير الالزمة لتنفيذ 
االلتزامات الواردة في هذا اإلعالن السياسي، مبا في 
ذلك من خالل اآلليات الوطنية املتعددة القطاعات 

لرصد واستعراض التقدم احملرز نحو إنهاء وباء 
السل، حتت قيادة رفيعة املستوى، ويفضل أن يتم 

ذلك حتت إشراف رئيس الدولة أو رئيس احلكومة، 
ومبشاركة نشطة من اجملتمع املدني واجملتمعات 
املتضررة، فضال عن البرملانيني واحلكومات احمللية 

واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص واجلهات 
املعنية األخرى داخل القطاع الصحي وخارجه...«

ص.49: »ونطلب إلى املدير العام ملنظمة الصحة 
العاملية أن يواصل إعداد إطار املساءلة املتعددة 

القطاعات متشيا مع قرار جمعية الصحة العاملية 
71-3 وكفالة تنفيذه في الوقت املناسب وفي 

موعد أقصاه عام 2019.« 
ص.53: »ونطلب أيضا إلى األمني العام أن يقوم، 

بدعم من منظمة الصحة العاملية، بتقدمي تقرير 
مرحلي في عام 2020 عن التقدم احملرز عامليا ووطنيا، 
في جميع القطاعات، في التعجيل باجلهود الرامية 

إلى حتقيق األهداف املتفق عليها ملكافحة السل 
في سياق حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

.»2030

االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة 
بشأن مكافحة داء السل االلتزامات الرئيسية 

»نحن، رؤساء الدول واحلكومات وممثلي الدول واحلكومات، اجملتمعني في 
األمم املتحدة، بنيويورك، في 26 أيلول/سبتمبر 2018«: 

باإلضافة إلى األهداف العشرة الرئيسية ، هذه هي بعض االلتزامات الرئيسية في
)https://bit.ly/2AixuCY( Key Asks اإلعالن السياسي ، مت جتميعه وفًقا لـ

اقترحه مجتمع السل.
https://bit.ly/2OylPnA :ميكن االطالع على اإلعالن الكامل هنا



االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل
األهداف وااللتزامات الرئيسية لعام 2022

حقوق النشر © 2018 - الشراكة العاملية لدحر السل، التي يستضيفها مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

Global Health Campus
Chemin du Pommier 40

Le Grand-Saconnex 1218
Geneva, Switzerland

 جميع احلقوق محفوظة ال يجوز استنساخ أي جزء من هذه املادة املنشورة بأي شكل أو وسيلة كانت 
 بدون احلصول على إذن مسبق من الشراكة العاملية لدحر السل.

stoptb.org/resources :تتوّفر نسخة رقمية من هذا املنشور على الرابط التالي
في 26 أيلول/سبتمبر 2018، وفي مقرّ اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، عقدت الدول األعضاء أوّل اجتماع رفيع 

املستوى بشأن مكافحة داء السل
وقد أسفر االجتماع عن إصدار إعالن سياسي أيّده رؤساء الدول واحلكومات يحّدد االلتزامات الرئيسية التي يجب على 

العالم الوفاء بها بغية القضاء على وباء السل بحلول عام 2030 على نحو ما دعت إليه أهداف التنمية املستدامة. في 
عام 2023 سوف تعقد الدول األعضاء في األمم املتحدة اجتماع متابعة رفيع املستوى إلجراء استعراض  شامل للتقدم 

الذي أحرزته هذه الدول. 

http://stoptb.org/resources


لقد حان الوقت

التوقيع:

قم بالتقاط صورة لنفسك وأنت متسك بهذه 
الصفحة ثّم انُشرها على وسائل التواصل 
 #EndTB :االجتماعي مستخدماً الوسم

ألقوم بدوري 
في حتقيق أهداف اإلعالن السياسي لألمم املتحدة بشأن 

مكافحة داء السل لعام 2022.

#EndTB


