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  لالجتماع الرفيع المستوى التحضير 
   للجمعية العامة المعني بإنهاء السل

  
  

  وتيرة  تسريعل متعدد القطاعاتمساءلة إطار شروع موضع عملية 
  إنهاء السلمجال التقدم الُمحرز في 
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
قد  ٢٠١٨كان المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة المعقودة في كانون الثاني/ يناير  -١

لالجتماع الرفيع المســـــــــتوى للجمعية العامة المعني بإنهاء الســـــــــل، واعتمد أحاط علمًا بالتقرير المتعلق بالتحضـــــــــير 
يقوم، في أن وطلب المجلس في ذلك القرار من المدير العام  ١بشــأن التحضــير لذاك االجتماع. ٣ق١٤٢م تالقرار 

 معرض عمله على توثيق عرى التعاون مع جميع المعنيين من الشـــــــركاء، "بوضـــــــع مشـــــــروع إطار مســـــــاءلة متعّدد
القطاعات يتيح المجال أمام االضــــــطالع بالرصــــــد واإلبالغ واالســــــتعراض واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتســــــريع وتيرة 

إنهاء الســل"، وأن يقدم مشــروع اإلطار إلى جمعية الصــحة العالمية الحادية والســبعين لكي مجال التقدم الُمحرز في 
في العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء الســـــــــــــــل الرفيع المســــــــــــــتوى للجمعية تنظر فيه وتعرضـــــــــــــــه في االجتماع 

 .٢٠١٨ عام
 
في إطار توثيق عرى تعاونها مع  األمانة اضـــــطلعت بها هذه الوثيقة الخطة المعنية باألنشـــــطة التيوتبّين  -٢

لك تلبيًة لطلب ، وذ٢٠١٨نيســــــــان/ أبريل  ٢٣شــــــــباط/ فبراير إلى  ١الشــــــــركاء الرئيســــــــيين طوال الفترة الُممتدة من 
المجلس وضـــمانًا إلتاحة مســـودة الوثيقة المتعلقة بإطار المســـاءلة المتعدد القطاعات في أســـرع وقت ممكن لجمعية 

 .الصحة لكي تنظر فيها
 
 بها: وفيما يلي التسلسل الزمني لألنشطة الُمضطلع -٣
 

ُأعدت وثيقة معلومات أســــاســــية بشــــأن ما يلي: العناصــــر األســــاســــية : ٢٠١٨شــــباط/ فبراير  ٢٨-١  •
المشـــــــتركة آلليات وأطر المســـــــاءلة في ســـــــائر ميادين الصـــــــحة العالمية والقطاعات األخرى من غير 
قطاع الصـــحة؛ وعناصـــر المســـاءلة القائمة المندرجة ضـــمن نطاق االســـتجابة للســـل على الصـــعيدين 

  .لعالمي والصعيد اإلقليميالقطري وا
                                                           

ــــة    ١ ــــذي الموجزة لمحــــاضــــــــــــــر الو  ،١٤٢/١٦م تانظر الوثيق ــــة، لمجلس التنفي ــــة واألربعين بعــــد المــــائ ــــاني ــــه الث في دورت
 .(باإلنكليزية) ١التاسعة، الفرع   الجلسة
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: ُعقدت بجنيف مشاورة مع أصحاب المصلحة في المنظمة بشأن "تحديد ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢و ١  •
عناصـــر مشـــروع إطار مســـاءلة بشـــأن الســـل"، وشـــارك فيها مســـؤولون من ذوي الخبرة والبصـــيرة من 

ع المدني واألوســاط وزارات الصــحة ووكاالت التنمية واألشــخاص المتضــررين بالمرض وفئات المجتم
األكاديمية والمنظمات المعنية بتقديم الدعم التقني واالســــــــــــــتراتيجي. وتمثلت أغراض المشـــــــــــــــاورة في 
مناقشـــة ماهية إطار المســـاءلة واألســـباب التي تقف وراء الحاجة إلى هذا اإلطار لتســـريع وتيرة التقدم 

تخالصها من آليات وأطر المساءلة الُمحرز في مجال إنهاء وباء السل، وما هي العبر التي يمكن اس
في مجاالت أخرى، وتحديد العناصـــر التي قد تكون مفيدة في ميدان االســـتجابة للســـل على المســـتوى 

  .القطري و/ أو العالمي و/ أو اإلقليمي، وذلك بناًء على ما هو قائم اليوم
  
لوطنيين وأصــــحاب : ُأجِريت مناقشــــات أخرى غير رســــمية مع الممثلين ا٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٠-٥  •

  .المصلحة اآلخرين
  
: جرى تبادل التقرير المتعلق بالمشـــاورة التي ُعِقدت مع أصـــحاب المصـــلحة ٢٠١٨مارس آذار/  ٢٣  •

  مع المشاركين ألغراض االستعراض.
  
نيســان/ أبريل  ٩مســودة وثيقة إطار المســاءلة يوم  ١إلكترونياً  تر شــِ نُ  : ٢٠١٨أبريل نيســان/  ١٣-٩  •

قد نيســــــان/ أبريل. و  ١٣بدعوة موجهة بشــــــأن إبداء التعليقات العامة في موعد نهائي هو يوم ُأرِفقت و 
  .بالمشاورة العامة جميع البعثات الدائمة لدى األمم المتحدةحسب األصول ُبلِّغت 

  
يصـــها على مســـتوى خلمســـودة الوثيقة النهائية ألغراض تحريرها وت تمُقدّ  :٢٠١٨أبريل نيســـان/  ٢٣  •

صـــة لجمعية الصـــحة العالمية  عال، وســـتُنشـــر على الصـــفحات اإللكترونية لألجهزة الرئاســـية الُمخصـــّ
   ٢الحادية والسبعين على موقع المنظمة اإللكتروني.

  
 ٣وســـتنظر جمعية الصـــحة العالمية الحادية والســـبعون في مســـودة وثيقة إطار المســـاءلة المتعدد القطاعات  -٤

  .في أيار/ مايو
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  
  .١إضافة  ٧١/١٦الوثيقة ج جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في الوثيقة المتعلقة باإلطار والواردة في  -٥
  
  

=     =     =  

                                                           
 .www.who.int/tbعلى الموقع اإللكتروني:    ١

٢   http://apps.who.int/gb/a/a_wha71.html. 

 .١إضافة  ٧١/١٦الوثيقة ج   ٣


