المؤتمر الوزاري العالمي األول لمنظمة الصحة العالمية
وضع نهاية للسل في حقبة التنمية المستدامة :استجابة متعددة القطاعات
موسكو ،االتحاد الروسي 16 ،و 17تشرين الثاني /نوفمبر 2017

إعالن موسكو بشأن وضع نهاية للسل
الديباجة:
نقر بأنه رغم ما ُيبذل من جهود متضاارر ،را ن ال،ال بماا رياه ه اكاله المقاوماة
نحن وزراء الصحة من مختلف الحكومات ّ
)
ه
(
ٍ
ٍ
وي ا ّكل تهدياداخ خريا اخر يتارّب
مرض معد آخار راأ هنحااء العاالم هجما
لألدوية ايزال يودي بحيا ،الناس هكثر من هي
باألمن الصحأ العالمأ.
ويحصد ال،ل يومياخ هرواح هكثر من خم،ة آاف رفل وامره ،ورجل وا ي،لم مان ّارأ هي بلاد (ه) وهاو مان هبارز األماراض
الفتاكة ريما بين الناس الذين هم رأ ،ان العمال وهاو ُي ِ
وجاد دور ،تاديم اعاتلل الصاحة والفقار ويع ّازز هاذأ الادور ،باااتتران
م ما ُيحتمل هن يخلّفه من عواتب اجتماعية واتتصادية كارثية على األ،ار والمجتمعاات المحلياة والبلادان .وما هن ارتفاا
معدات انت ار ال،ل ريما بين الرجال همر ُم،لّم باه را ن الن،ااء واألرفاال معرضاون هيضااخ لعواتاب ال،ال مان جاراء تف اأ
هوج ااه التف اااوت ااجتم اااعأ والصا احأ ريم ااا يتعلا ا بن ااو الج اانس وال ،اان مث اال تص ااور التثقي ااف الص ااحأ ومحدوديااة إتاح ااة
الخدمات الصحية والمعانا ،من الوصم والتمييز والتعرض لإلصابة بعدوى المارض عناد هداء دور مقادم الرعاياة .وي،اتأثر
ال،ل المقاوم لألدوية المتعدد ،بثلا إجماالأ الورياات الناجماة عان مقاوماة مضاادات الميكروباات مماا يجعال برناام عمال
مقاومااة مضااادات الميكروبااات محااور عاالا ال،اال الااذي ُيعا ّاد هيضااخ ال،اابب الرسي،ااأ لحصاااد هرواح المتعاي ااين ما األياادز
والعدوى بفيرو،اه .ولان تُبلاغ الغاياات العالمياة لمكارحاة ال،ال مان دون ا،اتحدا هدوات ونها ابتكارياة جدياد ،وهكثار رعالياة
للوتاية منه وت خيصه وعالا المصاابين باه ورعاايتهم .وتحاول ثغارات التمويال الموجاود ،با،اتمرار دون إحاراز تقادم صاوب
وض نهاية للمرض.
ورغاام هن ال،اال يثياار تل ا الناااس جميع ااخ ر ا ن رسااات ال،ااكان األكثاار رق ا اخر وضااعفاخ هااأ ماان تُبتلااى بويلتااه وتت ازيااد خرااور،
اإلصااابة بااه ماان خاالل تاادخين التبااغ وتعااارأ الكحااول علااى نحااو ضااار وا،اااء ،ا،ااتعمال م اواد هخاارى وتلا ّاو اله اواء
والتعاارض لغبااار ال،اايليكا والتعااايع م ا األياادز والعاادوى بفيرو،ااه واإلصااابة بااداء ال،ااكري والمعانااا ،ماان ،ااوء التغذيااة.
وايزال الوصم والتمييز ي ّكلن عقبات كأداء تعترض ،بيل رعاية المرضى المصابين به.
اوخى ر ااأ خر ااة التنمي ااة
المت ا ّ
ونؤ ّكا اد ههن ااا م اان جدي ااد التزامن ااا بوضا ا نهاي ااة لوب اااء ال ،اال بحل ااول ع ااام  2030عل ااى النح ااو ُ
المح ّادد ،ريهاا وا،اتراتيجية منمماة الصاحة العالمياة ب اأن القضااء علاى
الم،تدامة لعام  2030وههاداف التنمياة الم،اتدامة ُ
ال،اال والخرااة العالمي ااة ل اراكة دحا ار ال،اال م اان هجاال القض اااء علااى ال ،اال  2020-2016ونقا ّار ب ااأن إحاادا تح ا ّاوات
جوهرية رأ معركتنا ضد ال،ل يحتّم علينا القيام بما يلأ:
()1

معالجااة جمي ا محا ّاددات(ب) وباااء ال،اال بو،اااسل منهااا تر ا الت ازام رري ا الم،ااتوى ب ااأن اتبااا نه ا متعاادد
القراعات رأ هذا المضمار وتربي هذا النه (ا)؛

( )2إح اراز تقاادم  ،اري الخرااى صااوب بلااوا الهاادف المتمثاال رااأ تحقي ا التغريااة الصااحية ال اااملة ماان خاالل
تعزيااز الاانمم الصااحية والعماال هيض ااخ رااأ الوتاات نف،ااه علااى ضاامان حصااول الجمي ا علااى خاادمات ترّكااز
على الناس رأ مجال الوتاية من ال،ل ورعاية المصابين به بما يكفل عدم إهمال هي هحد؛
( )3اتخاااذ تاادابير راميااة إلااى التقلياال إلااى هدنااى حااد ماان خرااور ،ترا ّاور مقاومااة األدويااة وانت ااارها م ا م ارعااا،
الجهود العالمية المبذولة لمكارحة مقاومة مضادات الميكروبات؛
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()4

تأمين تورير ما يكفاأ مان التمويال الم،اتدام وخصوصااخ مان مصاادر محلياة والقياام ح،اب اللازوم بتعبساة
مصادر تمويل إضارأ من المصارف اإلنماسية وال ركاء اإلنماسيين والوكاات المانحة؛

( )5النهااوض بأن اارة البح ا والتر ااوير رض الخ عاان اإل،ا ا ار رااأ ا،ااتيعاب هدوات جدي ااد ،وهكثاار رعاليااة ريم ااا
مقر ارتاه العلجيااة والوتايااة منااه بو،اااسل منهااا الترعاايم والتأكااد ماان
يخا ت ااخي الماارض وعلجاه و ّ
حرصنا على تحويل المعارف القاسمة والنا سة إلى عمل ملموس من هجل تحقي نتاس ،ريعة؛
( )6المثابر ،رأ إ راك المصابين بال،ل من ه خا

ومجتمعات والمعرضين منهم لخررأ.

وعاالو ،علااى ذلااك ر ا ن توجيااه ا،ااتجابة رعالااة لل،اال يقتضااأ اتبااا نه ا عااالمأ واتليمااأ وعااابر للحاادود ويخ ا البلاادان
تحديااداخ ويقتاارن باتخاااذ إج اراءات علااى م،ااتوى العديااد م اان القراعااات وهصااحاب المصاالحة وي ،الّم بمااا يلااأ )1( :وجااود
اختلرااات كبي ار ،ريمااا بااين البلاادان وداخلهااا التااأ تت اراوح ريهااا معاادات اإلصااابة بال،اال وال،اال المقاااوم لألدويااة المتعاادد ،بااين
المختراة مان تبيال ايخوخة ال،اكان وممااهر
المرتفعة والمتو،رة والمنخفضة ( )2ااتجاهات الديموغرارية وااجتماعياة ُ
المواجهاة راأ ميادان الوصاول إلاى جميا
التحضر ( )3احتياجات المتض ّاررين باالمرض مان هراراد ومجتمعاات والتحاديات ُ
المصابين بال،ل وتحديدهم وتزويدهم بما يلزم من رعاية.

ونقا ّار بااأن مااؤتمر المنممااة الااوزاري العااالمأ األول هااذا وض ا نهايااة لل،اال رااأ حقبااة التنميااة الم،ااتدامة :ا،ااتجابة متعاادد،
معلام باارز ُيعقاد راأ وتات ي،اب بقليال انعقااد
القراعات الذي دعت المنممة وحكومة ااتحاد الرو،أ إلى عقدأ إنما هو ّ

ااجتمااا الرري ا الم،ااتوى للجمعيااة العامااة لألماام المتحااد ،المعنااأ بال،اال رااأ عااام  .2018و،ااعياخ إلااى الوراااء باالت ازمااات
ونااداءات العماال الاوارد ،رااأ هااذا اإلعاالن والااى جنااأ هتصااى الفواسااد ماان ااجتمااا الرريا الم،ااتوى المااذكور را ن علينااا هن
كل مان رؤ،ااء الادول وتياادات األمام المتحاد ،و،ااسر زعمااء العاالم؛ والوكااات التقنياة
نحر على هن ن رك ريها بالكامل ّ
والمؤ،،ااات الخيريااة؛ ورسااات المجتم ا الماادنأ وال ااركاء المعنيااين ارخ ارين (مثاال
واألو،ااار األكاديميااة؛ والقرااا الخااا
مجموعات المرضى والمهنيين الصحيين ومنممات العاملين رأ المجال ااجتماعأ والمجتمعأ ووكاات التمويل) وعلاى
هن نوثّ عرى التعاون ريما بينهم.
االلتزامات ونداءات العمل:

المحا ا ّادد بوصا اافه هولوي ااة ،يا،ا ااية را ااأ خر ااة التنمياااة الم،اااتدامة
نقرا ا ههنا ااا عه ااداخ علا ااى هنف،ا اانا با اأن نض ا ا نهايا ااة لل ،اال ُ
لعااام  2030وبوصاافه إ،ااهاماخ رااأ تحقي ا التغريااة الصااحية ال اااملة ضاامن األراار الت اريعية وال،يا ،اية الورنيااة وب اأن
رب اإلجاراءات الاوارد ،هدنااأ بفضال اتباا نهاوا تحماأ وتع ّازز جواناب اإلنصااف واألخلتياات والم،ااوا ،باين الجن،اين
ن ّ
بالبيناات مان مباادئ الصاحة العمومياة.
واعمال حقو اإلن،ان رأ مجال التصدي لل،ل وتقوم على مبادئ ،ليمة وم،اندّ ،
ونح ا ّ المنمم ااة وننا ااد  ،اااسر المؤ،،ااات التابع ااة لألماام المتح ااد ،وال ااركاء جميع ااخ عل ااى تقااديم ال اادعم الاالزم لتكلياال هااذأ
اإلجراءات بالنجاح:
()1

وجهة للسل في إطار خطة التنمية المستدامة وأهدافها
الم ّ
النهوض باالستجابة ُ

نلتزم بما يلي:
•

تو،ي نرا هن ارة الوتاياة مان ال،ال وت خيصاه وعالا المصاابين باه ورعاايتهم والعمال علاى بلاوا هادف
التغريااة الصااحية ال اااملة ماان خاالل اا،ااتعانة بمقاادمأ الرعايااة الصااحية رااأ القراااعين العااام والخااا ماان
هجل الك ف عن ن،بة  90رأ الماسة على األتل من حااات اإلصاابة باالمرض وتكليال عالا ن،ابة مماثلاة
منهااا بالنجااح ماان تلااك الحاااات التااأ يُك ااف عنهااا(د) رااأ جميا البلاادان بفضاال ا،ااتخدام و،اااسل الت ااخي
ال ،اري (ومنهااا و،اااسل الت ااخي الجزيسااأ) وتااورير العاالا المنا،ااب والرعايااة والاادعم اللااذين يرك ازان علااى
المرض اى وتربي ا المعااايير التااأ توصااأ بهااا المنممااة رااأ مجااال الرعايااة(ه) وت،ااخير راتااات الصااحة
الرتمية(و).
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•

•

•

•

•

•

•

إعراء األولوية ح،ب ااتتضاء وبو،اسل منها تحديداخ إ راك المجتمعاات المحلياة ورساات المجتما المادنأ
ماان دون تمييااز لفسااات ال،ااكان المعرضااة ب ااكل كبياار لخراار اإلصااابة باالمرض رااأ المواضا اله ّاة مثاال
الن،اااء واألرفااال وال،ااكان األصااليين وعاااملأ الرعايااة الصااحية والم،اانين والمهاااجرين واللجسااين والم ااردين
داخلياخ وال،جناء والمتعاي ين م األيدز والعدوى بفيرو،ه ومتعارأ المخدرات والعاملين رأ المنااجم والفقاراء
رااأ المنااار الحض ارية وتل ااك الريفيااة ورسااات ال،ااكان المحرومااة ماان الخاادمات وهااأ همااور يتع ا ّذر باادونها
التخلّ من ال،ل.
التصاادي لل،اال المقاااوم لألدويااة المتعاادد ،بوصاافه هزمااة عالميااة ماان هزمااات الصااحة العموميااة بو،اااسل منهااا
إعداد ا،تجابة ورنية رارسة رأ جمي البلدان التأ تارزح تحات وراأ ،عابء ثقيال مان ال،ال المقااوم لألدوياة
المتعدد ،على هتال تقادير والعمال راأ الوتات نف،اه علاى ضامان صاون عمال الانمم الرصاينة بالبلادان كارّاة
للوتاية من مهور مقاومة األدوية وانت ارها.

المُ،ارعة رأ تعزيز إتاحاة الخادمات المتكاملاة التاأ تركّاز علاى المرضاى راأ مجاال مكارحاة ال،ال ورياروس
العوز المناعأ الب ري وااضرل بأن رة تعاونية رامية إلاى إنهااء الورياات التاأ يمكان تلريهاا مان جاراء
ال،ل ريما بين المتعاي ين م األيدز والعدوى بفيرو،ه(.ز) (ح)
تحقيا هوجااه التاارزر رااأ مياادان التاادبير العلجااأ لحاااات ال،اال وحاااات العاادوى الم ااتركة واألم اراض غياار
ال،ااارية ذات الصاالة ونق ا التغذيااة والصااحة النف،ااية وتعااارأ الكحااول علااى نحااو ضااار وا،اااء ،ا،ااتعمال
المواد األخرى بما ريها تعارأ المخدرات عن رري الحقن.
العمل ح،ب ااتتضاء على زياد ،إتاحة هدوية ال،ال الجدياد ،والفعالاة راأ إراار رصادها ومتابعتهاا ببارام
منهجية صارمة.
ضمان تورير ما يكفأ من الموارد الب رية ح،اب ااتتضااء ألغاراض الوتاياة مان ال،ال وعالا المصاابين
به ورعايتهم.
الحد من الوصام والتميياز والعزلاة ااجتماعياة وتعزياز الرعاياة التاأ تركاز علاى المرضاى بماا ريهاا خياارات
العلا المجتمعأ رضلخ عن تقديم الدعم النف،أ وااجتماعأ وااتتصادي.

ونناشد الجهات التالية:
•

•

•

المنمم ااة والوك اااات األخ اارى التابع ااة لألم اام المتح ااد ،والص ااندو الع ااالمأ لمكارح ااة األي اادز وال ،اال والملري ااا
و اراكة دحاار ال،اال والمرر ا الاادولأ ل اراء األدويااة (اليونيتيااد) والجهااات المانحااة وال ااريكة بماان ريه اا تلااك
واألو،ااار األكاديميااة والمؤ،،ااات الخيريااة ورسااات المجتم ا الماادنأ هن تؤياّاد تنفيااذ
التابعااة للقرااا الخااا
هذا اإلعلن.
تعجال بتزوياد البلادان التاأ
المنممة ووكاات التمويل الثناسية والمتعدد ،األرراف و،اسر الجهات ال اريكة هن ّ
ترزح تحت ورأ ،عبء ثقيل من ال،ل المقااوم لألدوياة المتعادد ،بماا يلزمهاا مان دعام راأ ا،اتجابتها الورنياة
الرارسة.
المنممااة والوكاااات األخاارى التابعااة لألماام المتحااد ،ووكاااات التموياال الثناسيااة والمتعاادد ،األر اراف والجهااات

رخ ألمان الصاحة العمومياة (ر)
ال ريكة التقنية هن تتصدى لل،ال المقااوم لألدوياة المتعادد ،بوصافه تهدياداخ كبيا ا

وذلااك ماان خاالل دعاام تنفيااذ خرااة العماال العالميااة ب ااأن مقاومااة مضااادات الميكروبااات رااأ جمي ا البلاادان
ونؤكد من جديد رأ الوتت نف،ه اإلعلن ال،يا،أ للجتما الرري الم،اتوى للجمعياة العاماة لألمام المتحاد،
المعنأ بمقاومة مضادات الميكروبات(.ي)
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()2

ضمان توفير ما يكفي من التمويل المستدام

نلتزم بما يلي:
•

•

•

العماال م ا رؤ،اااء الاادول وعباار الااو ازرات والقراعااات كارّااة ح،ااب ااتتضاااء علااى تعبسااة مصااادر التموياال
المحل ااأ ال االزم لتعزي ااز ال اانمم الص ااحية بغي ااة بل ااوا اله اادف النه اااسأ المتمث اال ر ااأ تحقيا ا التغري ااة الص ااحية
ال املة بما يتما ى م األرر الت ريعية الورنية وم خرة عمل هديس هبابا الصادر ،عان الماؤتمر الادولأ
الثال لتمويل التنمية(.ك)
مولااة بالكاماال
القيااام ح،ااب ااتتضاااء بوض ا وتنفيااذ ،يا،ااات وخراار ا،ااتراتيجية ورنيااة هكثاار رموح ااخ ومُ ّ
لمكارحااة ال،اال بمااا ريهااا المتعلقااة منهااا ببحااو ال،اال بحي ا ت اُواءم م ا الخراار واألراار الصااحية الورنيااة
وا،تراتيجية دحر ال،ل وتتما ى م األرر الت ريعية الورنية.
القيااام ح،ااب ااتتضاااء بتحديااد واتخاااذ مااا يلاازم ماان إج اراءات لمعالجااة الم اااكل التااأ تت،اابب رااأ تكبّااد
المرضااى وه،اارهم لتكاااليف كارثيااة(ل) وضاامان اتخاااذ تاادابير لحمايااة المجتما والعماال رااأ الوتاات نف،ااه علااى
ضمان مواءمة اإلجراءات م االتزامات المقروعة ب أن إعمال حقو اإلن،ان.

ونناشد الجهات التالية:
•

•

•

()3

الجها ااات ال ا اريكة العالميا ااة المعنيا ااة بتمويا اال الصا ااحة ومنها ااا الصا ااندو العا ااالمأ لمكارحا ااة األيا اادز وال،ا اال
والملريااا ومرر ا التموياال العااالمأ والوكاااات الثناسيااة والبنااك الاادولأ والمصااارف اإلنماسيااة اإلتليميااة هن
تتاااب موضااو تااورير تموياال إضااارأ وهن تاادعو إلااى تااوريرأ بو،اااسل منهااا تااورير تموياال مبتكاار يتااوليفأي (م)
و /هو ه كال هخرى من هذا التمويل بالتلزم م تورير ضمانات كارية تكفل إحدا األثار المن اود للصاحة
العمومية وااهتمام بفسات ال،كان الرسي،ية.
المنممة هن تواصال ااضارل بادورها اا،اتراتيجأ والتقناأ راأ مجاال القيااد ،وا،اداء الم اور ،ودعام الادول
األعضاء رضلخ عن المؤ،،ات الدولية.

الجهااات ال اريكة ماان األو،ااار األكاديميااة والجهااات التقنيااة ورسااات المجتم ا الماادنأ وتلااك التابعااة للقرااا
الخا و،اسر الجهات ال ريكة المعنية هن تواصل جهودها الرامية إلى م،اعد ،البلدان علاى إيجااد مب ّاررات
لل،ا ااتثمار ومتابعتها ااا (ن) وتقا اادم را ااأ الوتا اات نف،ا ااه ال ا ادعم الا االزم لتعزيا ااز الا اانمم الصا ااحية وزيا اااد ،تا اادرتها
اا،تيعابية(.س)

متابعة العلوم وأنشطة البحث واالبتكار

نلتزم بما يلي:
•

•

زياااد ،القاادرات ومصااادر التموياال الورنيااة و /هو اإلتليميااة ح،ااب اللاازوم ماان هجاال التعجياال بتو،ااي نرااا
هن اارة البح ا واابتكااار المتعاادّد ،التخصّصااات ريمااا يتصاال بمكارحااة ال،اال رض الخ عاان البحااو الصااحية
التربيقيااة وذلااك ماان خاالل إن اااء و /هو تعزيااز ال اابكات الورنيااة للبحااو المتعلقااة بال،اال بمااا ريهااا آليااات
المجتم المدنأ وارلياات المجتمعياة والنمار إلاى البحاو الماذكور ،علاى هنهاا عنصار ه،ا،اأ مان عناصار
اا،تراتيجيات الورنية لمكارحة ال،ل وهن ارة البحا والتراوير وتو،اي نراا ال ابكات القاسماة لكاأ تضام
البحو المتعلقة بال،ل وتقليل العقبات التنميمية ريما يخ البح والتنفيذ.
العماال عنااد ااتتضاااء عباار جمي ا هجه از ،الااو ازرات والجهااات المانحااة واألو،ااار العلميااة والقرااا الخااا
واألو،ااار األكاديميااة والجهااات األخاارى الرسي،ااية صاااحبة المصاالحة ألغ اراض ااضاارل بأن اارة البح ا
ازود ،بو،ااسل الت اخي راأ إراار تقاديم
التالية( :ه) األن ارة المتعلقاة بماا يلاأ )1( :إن ااء م اركاز ،اريعة م ّ
الرعايااة وتقياايم هداسهااا ( )2ترااوير وتقياايم هدويااة جديااد ،وهكثاار نجاعاة ومقا ّاررات علجيااة هتصاار مااد ،وهعلااى
ج ااود ،ومردودي ااة لع االا ال ،اال بجميا ا ه ااكاله (بم ااا ري ااه ع اادوى ال ،اال الكامن ااة وال ،اال المق اااوم لألدويا ااة)
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( )3ترااوير وتقياايم لقاحااات مأمونااة وناجعااة ضااد ال،اال بحلااول عااام 2025؛ (ب) هن اارة البح ا المتعلقااة
بمحددات ال،ل البيسية وااجتماعية واا،تراتيجيات الفعالة لتنفيذ التدخلت رأ هذا المضمار.
•

•

تح،ااين تن،ااي جهااود البح ا علااى الصااعيدين الااورنأ والعااالمأ ح،ااب ااتتضاااء وضاامان اإل ،ا ار رااأ
تربيا ا المع ااارف الم،ا اتجد ،بو ،اااسل منه ااا وضا ا المنا ،ااب م اان األر اار ال،يا ،ااية موضا ا التنفي ااذ وتربيا ا
تكنولوجيات ربية جديد.،
تعزيز نمم الترصّد ح،ب ااتتضاء وتح،اين عملياة جما البياناات واإلبالا عنهاا علاى الم،اتويات كارّاة
وذلك باا،تفاد ،من النهوا المبتكر ،وادراا الترصد رأ برام عمل البحو المتعلقة بال،ل.

ونناشد المنظمة:
•

•

()4

هن تنمر رأ معارض تعاونهاا ما الجهاات ال اريكة العالمياة والمنمماات المعنياة بالبحا والجهاات المانحاة
واألو،ااار العلميااة والبلاادان رااأ وض ا ا،ااتراتيجية عالميااة للبحااو المتعلقااة بال،اال عقااب م ارعااا ،الجاااري
والجديد من الجهود المبذولة رأ هذا الصدد مثل بكة البحاو المتعلقاة بال،ال التاأ ورد ذكرهاا راأ إعالن
يامن لزعماء مجموعة بلدان البريكس.
رااأ إرااار تعاونهااا م ا الجهااات ال اريكة العالميااة رااأ مجااالأ الصااحة والبح ا والبلاادان علااى
هن تحاار
إحاراز المزيااد ماان التقاادم رااأ مياادان توثيا عاارى التعاااون وتعزيااز تن،ااي هن اارة البحا والترااوير رااأ مجااال
ال،اال وذلااك بعااد هن تأخااذ رااأ ح،اابانها حيثمااا همكاان إمكانيااة التعوياال علااى اابكات البحااو القاسمااة لاادم
البحااو المتعلقااة بال،اال مثاال مركااز التعاااون الجديااد رااأ مجااال البح ا والترااوير ب ااأن مقاومااة مضااادات
الميكروبا ااات المُقتا اارح إن ا اااؤأ را ااأ اإلعا االن الصا ااادر را ااأ عا ااام  2017عا اان زعما اااء مجموعا ااة الع ا ارين
وخصوص ااخ ألغ اراض تي،ااير عمليااة اإل ،ا ار رااأ تو،ااي نرااا المُبتكاار ماان نهااوا وهدوات للوتايااة ماان ال،اال
وت خيصه وعلا المصابين به ورعايتهم.

متعدد القطاعات
وضع إطار مساءلة ّ

يلزمنااا لوض ا نهايااة لل،اال بحلااول عااام  2030هن نحصاال علااى بيانااات موثوتااة تكفاال تحوياال مااا بحوزتنااا ماان معااارف
جماعية إلى إجراءات رعالة ومنا،بة التوتيات علاى الصاعيدين العاالمأ والمحلاأ كليهماا وهن نفاأ بماا نقرعاه مان الت ازماات
علااى هنف،اانا رااأ هااذا اإلعاالن .وينبغااأ هن يتااي إرااار الم،اااءلة الجديااد المتعا ّادد القراعااات المجااال همااام ا،ااتعراض جوانااب
ن،اقاخ لتحدياد ماا يلازم مان إجاراءات هخارى لتحقيا ههاداف التنمياة الم،اتدامة وبلاوا معاالم
التنفيذ ورصدها وهن ياورّر نهجااخ ُم ّ
البينااات والتحلياال الم،ااتقل والتعاااون
ا،ااتراتيجية القضاااء علااى ال،اال وغاياتهااا .وينبغااأ هيض ااخ هن ي،ااتند إرااار الم،اااءلة إلااى ّ
البن ااء ريمااا بااين كا ّال الجهااات ال اريكة المعني اة ويرّكااز علااى البلاادان التااأ تاارزح تحاات ورااأ ،عاابء ثقياال ماان الماارض وهن
ّ
يتفااادى اازدواجيااة وت ازيااد هعباااء اإلباالا .و،ااعياخ إلااى تعماايم هثاار إرااار الم،اااءلة المتعا ّادد القراعااات والمبنااأ علااى نه اوا
وتعززهااا ر ا ن هااذا اإلرااار تااد ينرااوي
تصااون جوانااب اإلنصاااف والم،اااوا ،بااين الجن،ااين وحقااو اإلن،ااان واألخلتيااات ّ
ح،بما تقتضيه ااحتياجات على ما يلأ:
(ه)

عقد لجاان ورنياة م اتركة باين الاو ازرات معنياة بال،ال هو ماا يعادلهاا مان جاناب و ازرات الصاحة بالت اارك
م ا رسااات المجتم ا الماادنأ وم اااركة رؤ،اااء الاادول مبا ار،خ ح،ااب ااتتضاااء والنماار رااأ تو،ااي نرااا
المنتديات القاسمة الم تركة بين القراعات لكأ ت مل إجراءات مكارحة ال،ل بالت اور م الكياناات القاسماة
التأ تُ ِ
تجنباخ ازدواجية الجهود المبذولة؛
درا مكارحة ال،ل رأ ههدارها وذلك ّ

تعزز الدعو ،على جمي الم،تويات داخل القراعات المعنية كارّة؛
(ب) آليات ّ

(ا) إج اراءات إباالا واضااحة المعااالم تضاام بيانااات مصا ّانفة بح،ااب الجاانس وال،اان وعمليااات ا،ااتعراض لرصااد
المحرز صوب بلوا ههداف واضحة؛
التقدم ُ

(د)

إتاحة الفر إل راك رسات المجتم المدنأ رضلخ عن ،اسر الجهات الرسي،اية صااحبة المصالحة إ اراكاخ
رعااخ رأ العمل و /هو الرصد و /هو اإلبلا و /هو مراجعة الح،ابات.
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ونلتزم بما يلي:
•

دعاام عمليااة وض ا إرااار م،اااءلة متعاادّد القراعااات تبياال انعقاااد ااجتمااا الرري ا الم،ااتوى للجمعيااة العامااة
لألمم المتحد ،المعنأ بال،ل رأ عام  2018وذلك لتتب ُخراى التقادم المُحارز صاوب بلاوا الغاياة المُحادّد،
ب ااأن وضا ا نهاي ااة لل ،اال ر ااأ هه ااداف التنمي ااة الم ،ااتدامة باا ،ااتفاد ،م اان المؤ ا ارات المعني ااة ر ااأ األه ااداف
المذكور ،ومن المؤ رات العملية ا،تراتيجية القضاء على ال،ل وتربي معاايير التمويال المرجعياة المُحادّد،
رأ الخرة العالمية ل راكة دحر ال،ل من هجل القضاء على ال،ل .2020-2016

ونناشد المنظمة:
•

•

هن تقوم رأ إرار توثي عرى تعاونها م مبعو األمم المتحاد ،الخاا المعناأ بال،ال والادول األعضااء
بما ريها منمماات التكامال ااتتصاادي اإلتليماأ وممثلاو المجتما المادنأ والمؤ،،اات التابعاة لألمام المتحاد،
والبن ااك ال اادولأ و ،اااسر المص ااارف اإلنماسي ااة المتع اادّد ،األرا اراف والمررا ا ال اادولأ ل ا اراء األدوي ااة (اليونيتي ااد)
و راكة دحر ال،ل والصندو العالمأ لمكارحة األيادز وال،ال والملرياا ومعاهاد البحا وغيرهاا مان الجهاات
ال ا اريكة ح ،ااب ااتتض اااء بوضا ا إر ااار م ،اااءلة متع اادّد القراع ااات لك ااأ تنم اار ري ااه األجها از ،الرسا ،ااية
للمنممااة وت ارعااأ رااأ الوتاات نف،ااه األراار القاسمااة المتعاادّد ،القراعااات والم ااتركة بااين العديااد ماان الجهااات
صاااحبة المصاالحة التااأ تتااي المجااال همااام تياااس التقاادم المُحاارز علااى الصااعيدين العااالمأ والااورنأ كليهمااا
بفضاال اتبااا نها م،ااتقل وبنّاااء وايجااابأ وا،اايما رااأ البلاادان التااأ تاارزح تحاات ورااأ ،هثقاال هعباااء الماارض
واجراء ا،تعراض م،تقل لما تحرزأ تلك البلدان من تقدم.
هن تتعاون م الدول األعضاء والجهات الرسي،ية صاحبة المصلحة رأ وض إرار لإلبلا والحار
إعداد تقرير مرحلأ عالمأ متعدّد القراعات عن ال،ل ب كل متواتر وا،تعراضه على نحو م،تقل.

علاى

طريق المضي قدماً:
نختااتم هعمالنااا بقر ا الت ازام بالعماال رااو اخر ب ااأن تنفيااذ هااذا اإلعاالن بالتن،ااي م ا المنممااة وبالم اااركة م ا القاااد ،وجمي ا
القراعااات المعنيااة رااأ الحكومااة والوكاااات التابعااة لألماام المتحااد ،ووكاااات التموياال الثناسيااة والمتعا ّادد ،األر اراف والجهااات
رااأ
المانحااة واألو،ااار األكاديميااة ومنممااات البح ا ومجتم ا األو،ااار العلمي اة ورسااات المجتم ا الماادنأ والقرااا الخااا
التحض ااير لعق ااد ااجتم ااا الرريا ا الم ،ااتوى للجمعي ااة العام ااة لألم اام المتح ااد ،المعن ااأ بال ،اال بنيوي ااورك ر ااأ ع ااام 2018
ومتابعته.
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مالحظات إيضاحية
(أ) ُيرجى اارل على تقرير المنممة العالمأ ب أن ال،ل لعام  2016رأ الرابر اإللكترونأ التالأ:

http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

(ب) محا ّاددات ال،اال و /هو عواماال خراار اإلصااابة بااه :تُ،اامى الحاااات التااأ ت،اااعد علااى انتقااال ال،اال هو تعا ّارض الناااس لخراار اإلصااابة بااه
محددات ال،ال ااجتماعياة الهاماة الفقار و،اوء ماروف المعي اة والعمال .هماا األماراض ال،اارية واألماراض غيار ال،اارية
محددات ال،ل .وت مل ّ
ّ
و،واها من الحاات المرضية التاأ تزياد خراور ،إصاابة الفارد بال،ال رتُ،امى عوامال الخرار وهاأ ت امل األيادز والعادوى بفيرو،اه وغيرهاا مان
الحاات المرضية التأ تُوِهن جهاز المناعاة وداء ال،اكري وداء الرساة الصاوانى وتادخين التباغ ونقا التغذياة وتعاارأ الكحاول علاى نحاو ضاار
وا،اء ،ا،تعمال المواد األخرى.
متعدد القراعات :إن الوتاية من ال،ل هو تقليل خرر اإلصابة به إلى هدنى حد ا ينروي ترعاخ على اتخاذ ترا الصحة إلجاراءات
(ج) نه
ّ
ب اأنه رح،ااب (مثاال تحقيا التغريااة الصااحية ال ااملة ومكارحااة األماراض ال،ااارية واألماراض غياار ال،اارية التااأ ت ا ّكل عواماال الخراار الرسي،ااية
لإلصابة بال،ل) بل على اتخاذها هيضاخ من جانب تراعات إنماسية هخرى (مثل الحد من الفقر وتعزيز األمن الغذاسأ وتح،ين مروف المعي اة
والعمل).
الموصى به رأ إر ادات المنممة ب أن تنفيذ ا،تراتيجية القضاء على ال،ل:
(د) على النحو ُ

http://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential.pdf?ua=1

المثلااى ماان ال،اال الاوارد ،رااأ خلصااة المبااادئ
(ه ا) معااايير الرعايااة :المعااايير التااأ توصااأ بهااا المنممااة ب ااأن إيتاااء خاادمات الرعايااة والوتايااة ُ
التوجيهية للمنممة والمعايير المرتبرة بها :ضمان إيتاء ،ل،لة من خدمات الرعاية المُثلى للمرضى المصابين بال،ل.
(و) ُيرجى اارل على الوثيقة المعنونة الصحة الرتمية ب أن ا،تراتيجية المنممة للقضاء على ال،ل  -خرة العمل

http://www.who.int/tb/publications/digitalhealth-TB-agenda/en/

المح ّادد ،ب اأن تخفايض
(ز) إنهاء الوريات التأ يمكن تلريها ريما بين المتعاي ين م ريروس العوز المناعأ الب ري :يتما اى ذلاك ما الغاياة ُ
الورياات الناجمااة عان ال،اال ريمااا باين المتعاي ااين ما رياروس العااوز المنااعأ الب ااري بن،اابة  75راأ الماسااة بحلااول عاام  2020التااأ اعتماادتها
الجمعية العامة لألمم المتحد ،رأ اإلعلن ال،يا،أ ب أن ريروس نق المناعة الب رية واأليدز :على الم،ار ال،ري للتعجيل بمكارحاة رياروس
نق المناعة الب رية والقضاء على وباء األيدز بحلول عام .2030

(ح) ُيرجى اارل على الوثيقة المعنونة ،يا،ة المنممة ب أن األن رة التعاونية لمكارحة ال،ل /ريروس العوز المناعأ الب ري

http://www.who.int/tb/publications/2012/tb_hiv_policy_9789241503006/en/

 15-62الص ااادر ر ااأ ع ااام  :2009يواذ ي ،اااورها القلا ا م اان هن مقاوم ااة األدوي ااة المتع ا ّادد ،بلغ اات هعل ااى
(ط) مثلم ااا ج اااء ر ااأ القا ارار ا
م،توياتها ح،ب التقرير العالمأ الراب لمنممة الصاحة العالمياة عان مقاوماة األدوياة المضااد ،لل،ال وهدت إلاى حادو ماا يقادر بنصاف ملياون
حالاة إصاابة بال،اال المقااوم لألدويااة المتع ّادد ،رااأ العاالم ومنهااا  50 000حالاة مان ال،اال ال اديد المقاومااة لألدوياة وهااو ماا يمثاال تهدياداخ ألماان
الصحة العمومية العالمأي .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-en-P2.pdf
(ي) ُيرجا ا ا ا ااى اارا ا ا ا اال علا ا ا ا ااى الوثا ا ا ا اااس المتعلقا ا ا ا ااة بخرا ا ا ا ااة العما ا ا ا اال العالميا ا ا ا ااة للمنمما ا ا ا ااة ب ا ا ا ا ااأن مقاوما ا ا ا ااة مضا ا ا ا ااادات الميكروبا ا ا ا ااات
( http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/الت ا ااأ اعتما ا اادتها جمعي ا ااة الصا ا ااحة العالمي ا ااة الثامنا ا ااة وال،ا ا ااتون
 )http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R7-ar.pdf?ua=1واإلعلن ال،يا،أ للجتما الرري الم،توى للجمعياة العاماة

لألمم المتحد ،المعنأ بمقاومة مضادات الميكروبات

http://www.un.org/pga/71/wp-content/uploads/sites/40/2016/09/DGACM_GAEAD_ESCAB-AMR-Draft-PoliticalDeclaration-1616108E.pdf

(ك) ُيرج ا ا ااى اار ا ا اال عل ا ا ااى الوثيق ا ا ااة المعنون ا ا ااة خر ا ا ااة عم ا ا اال هدي ا ا ااس هباب ا ا ااا الص ا ا ااادر ،ع ا ا اان الم ا ا ااؤتمر ال ا ا اادولأ الثالا ا ا ا لتموي ا ا اال التنمي ا ا ااة
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

(ل) التكاليف الكارثية :هأ تكاليف ناجمة عن تقدير ما يلقيه ال،ل من عبء اتتصادي إجمااخ على عات المرضى المصابين بال،ل وه،ارهم
تتهدد ،بل معي اة هولساك المرضاى وه،ارهم .وت امل هاذأ التكااليف ماا يلاأ :المباالغ المدروعاة لقااء الحصاول
وينمر إليها على هنها كارثية عندما ّ
ُ
علااى الرعايااة (مثاال خاادمات الت ااخي والعاالا واألدويااة) وتلااك المدروعااة لقاااء رلااب الحصااول عليهااا (مثاال تكاااليف ال،اافر) ويتكاااليف الفاار
المتكبد ،عن رلب الحصول على الرعاية (مثل خ،ران الدخل) .وتُح ّادد هاذأ التكااليف عان رريا إجاراء م،اوح باين صافوف المرضاى
الضاسعةي ُ
المصابين بال،ل رأ المرار الصحية.

(م) التموياال التااوليفأ :اا،ااتعانة بماان تكميليااة (مقدمااة مااثلخ ماان الصااندو العااالمأ هو ماان جهااات مانحااة هخاارى) والتموياال غياار المعتمااد علااى
المن من مصاادر تابعاة للقراا الخاا و /هو القراا العاام (مثال القاروض المقدماة مان البناك الادولأ) ب ارور تقضاأ بتمويال البارام تماويلخ
م،تداماخ.
المحا ّادد ،ماان هجاال
(ن) مبا ّاررات اا،ااتثمار :مبا ّارر اا،ااتثمار هااو بيااان ،اامات التحا ّاول التااأ يا ّ
اود بلااد مااا هن ي ااهدها لكااأ يبلااغ الغايااات والمعااالم ُ
حدد ،األولويات من اا،تثمارات اللزمة لتحقي النتاس رأ هذا الصدد.
وض نهاية لوباء ال،ل ومجموعة ُم ّ

(س) القدر ،اا،تيعابية :هأ تادر ،النماام الصاحأ راأ البلاد علاى اا،اتفاد ،بفعالياة مان تادر الماوارد ال ازساد ،ب اكل كبيار وهاأ تتوتاف عمومااخ
على كيفية تصريف ال ؤون وحجم القدرات المؤ،،ية والملكية ومدى اا،تقرار ااجتماعأ وال،يا،أ.

7

