
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٣٤/١٢ت
  ٢٠١٣ مبر

EB134/12  

  ل 

 ١٩٩٣ عـام 
 جميعهـا معـًا 
لسـل القصـيرة 
لفيــة؛ ووضــع 
معيـــة الصـــحة 

السـل الشـديد و 

ن مـن المـديرة 
عــات وأهــداٍف 

مــن  ٢٠١٤و 
دموا مســـاهمة 
ـــاء، والبـــرامج 
تمـــع المـــدني، 

علــــى العمليــــة 
شبكة اإلنترنت 
ظـم كـل مكتـب 
ر واألهــــداف 
سـل، وشـركاء 
يــل مــن الســل 
ة العالمية في 
ُنظمـت ثـالث 
ة  بغيـة مناقشـ

 ).إلنكليزي

م ت 
 الثاني/ نوفم
 2

من السل
٢٠١  

(المنظمـة) فـي
ل التـي سـاعد 

معالجـة الجية 
 اإلنمائيــة لألل
؛ واعتمـــاد جم
ويـة المتعـددة و 

خامسـة والسـتين
متعــددة القطاع
ـي أيــار/ مــايو
ركاء الـــذين قـــد
لـــدول األعضــ
ـــة، والمجت تنمي

عنــــي بالســــل ع
مشاورة على ش

نظ ٢٠١٢ـام 
بشــــأن اإلطــــار 

ـة لمكافحـة الس
طــأة عــبء ثقيـ
 حضروا الندوة

ُن ٢٠١٣ عـام 
جتمع المـدني 

النص اإل( ٣رع 

تشرين ٢٩ 

وقاية م
١٥عام 

ـحة العالميـة (
. ومـن العوامـل
طالق اسـتراتيج
ضــمن األهــداف

٢٠١٥-٢٠٠
ل المقـاوم لألدو

حة العالميـة الخ
تيجية جديــدة م
بعة والســتين فــي
فيـــر مـــن الشـــر
مســـتوى عـــن ا
ن ووكـــاالت الت

للمنظمــــة والمع
ي اسُتِهّلت  بم
ـدة. وخـالل عـ
ـل، مشــــاورات
لبـرامج الوطنيـ
ــرزح تحــت وط
مصلحة الذين 
 ماليزيـا. وفـي 
 التقنيون والمج

للجنة "ب"، الفر

المية للو
ته بعد ع

  ألمانة

ن منظمـة الصـ
لم صـعيد العـا

لقيام الحقـًا بـإط
فحــة الســل ض

٦دحر الســـل 
ومكافحـة السـل

جمعيـة الصـح
ن وُنهــج اســترات
العالميــة الســاب

جمـــع غف ذلـــك 
لـــون رفيعـــو الم
شـــركاء المـــاليين

لتقنــــي التــــابع ل
تراتيجية، والتي
 عناصـر جديـد
 لمكافحــــة الســــ
حة، ومـديري ا
ن مــن بلــدان تـ
ن أصحاب الم
ي كوااللمبـور، 
عضاء والخبراء

جلسة السادسة ل

اف العا
ومكافحت
رير من األ

  

الم إثـر إعـالن
لعموميـة علـى 
عاية مرضاه ال
ت تتعلــق بمكاف
طـــة العالميـــة لـــد

بشـأن تـوقي و 

ألعضاء فـي ج
لميــة حتــى اآلن
معيــة الصــحة ا
 علـــى إعـــداد 
مـــن فـــيهم ممثل
ـــة، والشـ والعلمي

الســــتراتيجي وال
ع مسودة االست
ـة وٕادخـال أي 
رمج الوطنيــــة ل
 وزارات الصـح
اقش مســؤولون

فرد من ٧٠٠ 
الـذي ُعقـد فـي

من الدول األعض

ضر الموجز للج

  

 مائة
  المؤقت

ة واألهدا
مرضاه و
تقر

 أمدها في العا
هـدد الصـحة ال
فحة السل ورع
ٕادراج مؤشــرات
ي تـــدعم الخط

 ١٥-٦٢ص ع

طلبت الدول األ
الــة الســل العالم

إلــى جم ٢٠١
رك فـــي العمـــل
ية الجديـــدة، بم
ـــة و ســـات التقني

  ع الخاص.

الستشــــاري اال
لة بشأن وضع
تراتيجية الحاليـة
 الســــنوية للبــــرا
 مسـؤولين فـي

نــا ٢٠١٢مبر 
 غرار ما فعله
صـحة الرئويـة ا
ر المسؤولين م

    
، المحض٣الت/

 ي
بعد الم الثون

دول األعمال 

تراتيجية
ورعاية م

ة إهمال طال 
طوارئ التـي ته
ر العالمي لمكا

؛ وٕاف المباشــر
حـــر الســـل التـــي

ج صين للقـرار 

ط ٢٠١٢مايو 
ض شــامل لحا

٥مــا بعــد عــام 
وشـــارك ١.فيـــذي

ــع االســـتراتيجي
ســـل، والمؤسس
كومية، والقطا

وافــــق الفريــــق ا
طاق والشاملالن

 لتعزيز االسـت
 االجتماعــــات 
 المقترحة مـع 
ن الثــاني/ نــوفم
راتيجي، على 
نوي بشـأن الص
شارك فيها كبار
                     

سجال /٦/٢٠١٢

لس التنفيذ
الرابعة والثال 
من جدو ١-٦

االست
ور

نتهت حقبةا 
 السل من الط
سريع االنتشار
تحــت اإلشــراف
 اســـتراتيجية دح
ة الثانية والستي

  مة لألدوية.

وفي أيار/ م 
 تقــديم اســتعراض
جديــدة لفتــرة مــ
 المجلـــس التنفي
وعية فـــي وضـــ
ة لمكافحـــة الس
مات غير الحك

وا العمليــــة: 
ارية الواسعة ا
لى إيجاد سبل
ي، فــــي إطــــار 
تيجية الجديدة 
. وفــي تشــرين
 اإلطار االستر
ر العالمي السن
ت خاصة  شا
                     

٦٥ج ص عوثيقة 

المجل  
الدورة 
٦البند    

  
  
  

  

  
١- 

عن أن
على تس
األمــد ت
وتنفيـــذ 
العالمية
المقاومة

 
٢- 

العامــة 
دوليــة ج
خـــالل 
موضـــو

طنيـــةالو 
والمنظم

 
٣- 

االستشا
سعيًا إل
إقليمــــي
االسترات
آخــرين
مسودة 
المؤتمر
مشاورات

           
الوث   ١
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 يتيحهـاوُنهج االستناد إلى الفرص التـي  )٢(؛ ٢٠١٥وضع األهداف المتعلقة بمكافحة السل بعد عام  )١(ما يلي: 
والبحـث  )٣(توسع نطاق التغطية الصحية الشـاملة والحمايـة االجتماعيـة لتعزيـز الوقايـة مـن السـل ورعايـة مرضـاه؛ 

اعتمـد الفريـق  ٢٠١٣وفـي حزيـران/ يونيـو  .ضـاء عليـهواالبتكار من أجل تحسين مكافحة السل ورعايـة مرضـاه والق
  االستشاري االستراتيجي والتقني المعني بالسل مسودة االستراتيجية، بما فيها األهداف العالمية وأساسها المنطقي.

 
  .٢٠١٥إطار مسودة االستراتيجية العالمية لمكافحة السل بعد عام  ١ويرد في الشكل   -٤
 

  ٢٠١٥إطار مسودة االستراتيجية العالمية لمكافحة السل بعد عام  :١الشكل 
  

  عالم خال من السل  الرؤية
  عدم تسجيل أي وفيات بسبب وباء السل أو أي إصابات به أو معاناة منه -

  القضاء على وباء السل العالمي  الهدف
 )؛٢٠١٥(مقارنة بعام  ٪٧٥خفض عدد الوفيات الناجمة عن السل بنسبة  -  ٢٠٢٥المعالم الرئيسية لعام 

حالـة إصـابة لكـل  ٥٥(أقـل مـن  ٪٥٠خفض معـدل اإلصـابة بالسـل بنسـبة  -
 نسمة) ١٠٠ ٠٠٠

  تجنيب األسر المتضررة  تكّبد تكاليف كارثية بسبب اإلصابة بالسل -
 )؛٢٠١٥(مقارنة بعام  ٪٩٥خفض عدد الوفيات الناجمة عن السل بنسبة  -  ٢٠٣٥أهداف عام 

حاالت إصابة لكل  ١٠(أقل من  ٪٩٠معدل اإلصابة بالسل بنسبة  خفض -
 نسمة) ١٠٠ ٠٠٠

  تجنيب األسر المتضررة  تكّبد تكاليف كارثية بسبب اإلصابة بالسل -
  المبادئ

  إشراف الحكومة ومساءلتها، إلى جانب الرصد والتقييم  -١
 تشكيل ائتالف قوي مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية  -٢
  حماية وتعزيز حقوق اإلنسان واألخالقيات واإلنصاف  -٣
  تكييف االستراتيجية واألهداف على المستوى القطري، إلى جانب التعاون على الصعيد العالمي  -٤

  الركائز والمكونات
 الرعاية والوقاية المتكاملتان اللتان تركزان على المرضى  -١

إجراء اختبار حساسية شامل لألدوية؛ واالنتظام في فحص التشخيص المبكر للسل، بما في ذلك   :ألف
  المخالطين والفئات الشديدة التعرض لمخاطر اإلصابة بالمرض

تـــوفير العـــالج لجميـــع المصـــابين بالســـل، بمـــن فـــيهم المصـــابون بالســـل المقـــاوم لألدويـــة؛ ودعـــم   :باء
  المرضى

والتــدبير العالجــي االضــطالع بأنشــطة تعاونيــة لمكافحــة الســل/ فيــروس العــوز المنــاعي البشــري،   :جيم
  المراضة المشتركة لحاالت

ضـد  والتمنيـعتوفير العالج الوقائي لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بالمرض بشكل كبير؛   :دال
  السل
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  وُنظم داعمة واضحةاتباع سياسات   -٢
  رعاية مرضاهالسل و لوقاية من وارد كافية لبتوفير مالسياسي االلتزام   :ألف  

مقــــدمي خــــدمات الرعايــــة مــــن جميــــع إشــــراك المجتمعــــات المحليــــة ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني و   :باء
  القطاعين العام والخاص

ت المرضــية حــاالإلبــالغ عــن الالتغطيــة الصــحية الشــاملة وأطــر تنظيميــة لبشــأن  اتسياســوضــع   :جيم
 ومكافحة عـدوىاستعمال األدوية العالية الجودة على نحو رشيد و شؤون األحوال المدنية وتسجيل 
  المرض

  األخرىالسل محددات و وتخفيف حدة الفقر اتخاذ إجراءات بشأن حماية المجتمع   :دال
  ث واالبتكارأنشطة البحتكثيف   -٣

  بسرعةت جديدة وتطويرها وفهمها ستراتيجياوا تدخالتو اكتشاف أدوات   :ألف  
  حسينهاوتطبيق االبتكارات ونتائجها تتتوخى الحد األمثل من بحوث إجراء   :باء  

  
  المنجزات

 
لمكافحــة الســل التــي  لجهــود العالميــةتحققــت نتــائج ملحوظــة بفضــل تنســيق المنظمــة ل إحــراز تقــدم مطــرد.  -٥

وقـف انتشـار " ٨فعـًال بلـوغ الغايـة  وجـرى. نالتقنيـين والمـاليي شط من الشركاءااألعضاء بدعم ن الدولتولت قيادتها 
ــارًا مــن ذلــك التــاريخ ٢٠١٥الســل بحلــول عــام  . ف اإلنمائيــة لأللفيــةمــن األهــدا ٦ الهــدفمــن " وبــدء انحســاره اعتب

شخص  مليون ٥٦شخص فيما تكّلل عالج مليون  ٢٢أرواح  ٢٠١٢و ١٩٩٥بين عامي وُأنِقذت في الفترة الواقعة 
وهــبط . ٢٠٠١منــذ عــام  منظمــةالفــي جميــع أقــاليم يواصــل عبــؤه باالنحســار  ، الــذيمــرض الســلآخــر بالنجــاح مــن 

الغايــة العالميــة لتحقيــق قــويم علــى الطريــق المــاٍض قــدمًا والعــالم  ١٩٩٠٪ منــذ عــام ٤٥معــدل وفيــات الســل بنســبة 
وُأبِلغـــت . ٢٠١٥فـــي معـــدل الوفيـــات بحلـــول عـــام  ٪٥٠المتمثلـــة فـــي تحقيـــق تخفـــيض نســـبته شـــراكة دحـــر الســـل ل
صــــت  ٢٠١٢عــــام  فــــيمنظمــــة ال بلــــغ عــــددها  البــــرامج الوطنيــــة لمكافحــــة الســــلوُأخِطــــرت بهــــا  حــــديثاً بحــــاالت ُشخِّ

  .٪ أو أكثر٨٥عند نسبة معدالت نجاح العالج صون على  ٢٠٠٧منذ عام مليون حالة، وُيحرص عالميًا  ٦,١
  
العالم بما يتماشى مـع أوضـاع في السل اإلصابة ب تستجابة لحاالاالتطورت  .استجابة آخذة في التطور  -٦

التــي قطعتهــا واعتمــاد االلتزامــات يجــين فــي بالمعقــود  ٢٠٠٩االجتمــاع الــوزاري لعــام وأفضــى  هــا،واحتياجاتالبلــدان 
التـي تـرزح تحـت وطـأة عـبء الـدول األعضـاء حفـز  إلـى ١٥-٦٢ج ص ع جمعية الصحة العالمية في القـرارالحقًا 

مــدى بيانــات عــن وتُتــاح اآلن . معالجــة هــذه المشــكلةعلــى تجديــد التزامهــا بثقيــل مــن مــرض الســل المقــاوم لألدويــة 
ة عالميـ عت آلياتضِ . وقد وُ ثقيل من داء السللتي تنوء بعبء ألدوية لجميع البلدان االسل ل مشكلة مقاومةجسامة 

بمرافــق الســتنبات المتفطــرات مجهــزة الوتعزيــز شــبكات المختبــرات  مضــمونة الجــودةالقتنــاء أدويــة ووســائل تشــخيص 
فيـــروس العـــوز  الســـل/التعاونيـــة التـــي توصـــي بهـــا المنظمـــة بشـــأن مكافحـــة  نشـــطةواأل. لألدويـــة لحساســـيةواختبـــار ا

مختلـف البلـدان. وقـد النطـاق فيمـا بـين قبـول واسـع التي يحظـى تنفيـذها ب ةعالميالمناعي البشري هي من المعايير ال
الصحية مـن القطـاعين الرعاية خدمات مقدمي المختلطة طائفة متنوعة من اص لقطاعين العام والخاج و ساعدت نه

مواضع في العديد من الوالخاص والمتطوعين منهم بتقديمها وأولئك المنتمين منهم إلى المؤسسات على القيام  العام
المجتمــع فئــات يــة و المحل مــع المجتمعــاتالقائمــة شــراكات ، وعلــى تعزيــز المــع المعــايير الدوليــة مممارســاتهبمواءمــة 
وطنيـــة سياســـات البـــرامج مـــن اإلســـراع فـــي ترجمـــة البّينـــات إلـــى لبحـــوث الميدانيـــة المســـتندة إلـــى ومّكنـــت ا .المـــدني

  .ممارسات ميدانيةو 
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 سـبع، وُيشـرع فـي تنفيـذ أدوات جديـدةاسـتحداث حـراز تقـدم فـي جـدير بالـذكر إ تكنولوجيات وأدوات جديدة.  -٧
 Xpert MTB/RIFمـن المثيـر لإلعجـاب بوجـه خـاص إطـالق االختبـار الجزيئـي منظمة. و وسائل للتشخيص أقرتها ال

ــــبحلـــول منتصو . ريفامبيســـينتـــه للمقاومحســـاس لتشـــخيص الســـل و الالســـريع و  ــــق ٢٠١٣ام ــــــــف عـــ ــــبل ٨٨ام ـــ ــــدًا مــ ن ــ
علـى أسـعار ميسـرة بشـراء  بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسـطة الـدخل المؤهلـة للحصـول ١٤٥ل ـــأص

ـــعت بشـــكل كبيـــر نظـــم اإلمـــداد ب. و طوشـــةمليـــون خر  ٣,٢و GeneXpertماكنـــة مـــن مكـــائن  ١٤٠٢ ســـل أدويـــة الُوسِّ
ـــدال ـــداكويلين و  ةجدي لعـــالج الحـــاالت الشـــديدة مـــن الســـل  )bedaquiline(أوصـــت المنظمـــة مـــؤخرًا باســـتعمال دواء بي

ويجري العمل أيضـًا علـى قـدم وسـاق . أربعة عقودُيستحدث في غضون لسل جديد لواء أول دالمقاوم لألدوية، وهو 
  .مرشحًا لعالج السل عشر لقاحاً بشأن تحضير اثني 

  
  المواجهة التحديات

  
كـل البعـد عـن أن تفـي على مدى العقدين الماضـيين بعيـدة المحّققة نجازات ما انفكت اإل .دائم ثقيل عبء  -٨
أحـدث  ٢٠١٣تقريـر المنظمـة الخـاص بالسـل فـي العـالم يـورد السـل. و  الـتخلص مـنفـي ميـدان ضمان إحراز تقـدم ب

لإلصـابة مليـون حالـة جديـدة  ٨,٦أشـارت التقـديرات إلـى وجـود  ٢٠١٢فـي عـام و . ياء السـل العـالموبالبيانات عن 
شـخص مـن المتعايشـين مـع فيـروس  ٣٢٠ ٠٠٠ن فـيهم بمـ من جراء اإلصابة به،مليون شخص  ١,٣وفاة و بالسل 

 ١٦٠ ٠٠٠منهن  ،بسبب السل امرأة ٤١٠ ٠٠٠نفسها وفاة الجدير بالذكر في الفترة ناعي البشري. ومن العوز الم
وأشــارت  .النســاءفتكــًا بالمعديــة هــذا الــداء مــن أكثــر األمــراض  يجعــلمّمــا ، امــرأة مــن المصــابات بــالفيروس المــذكور

. األطفـــالبـــين صـــفوف  قـــلاأللـــى وفـــاة ع ٧٤ ٠٠٠والســـل إصـــابة بحالـــة  ٥٠٠ ٠٠٠التقـــديرات أيضـــًا إلـــى وجـــود 
تقليــل معــدل وفيــات الســل إلــى النصــف بحلــول هـدف الشــرقية علــى الطريــق القــويم لبلــوغ  أوروبــاال أفريقيــا و تسـير  وال

أسوأ األضرار الناجمة عن داء السل، فيما  فقراً األشد البلدان وتكابد  .١٩٩٠مستوياته في عام بمقارنة  ٢٠١٥عام 
  تحت وطأة أثقل أعباء هذا الداء.في جميع البلدان ترزح الفئات األشد فقرًا وضعفًا 

  
فــي ارتفــاع مطــرد تهــادى وقــع اإلخطــار عــن حــاالت الســل عقــب  .عــن حــاالت الســل اإلخطــارركــود فــي   -٩

 ة.مطّولـ تـأخيرفتـرات عنهـا إال بعـد خطـر مُ لحـاالت الالعديـد مـن الـم ُيكشـف عـن و  ،٢٠٠٦ام حتى عاإلبالغ عنها 
ء عــبكثيــرة النقــاب عــن بلــدان التــي أجرتهــا انتشــار الســل المتعلقــة بمعــدل مســوح المــن المســتمدة بيانــات الوكشــفت 

سـاليب القيود المفروضة على األ هذه النتيجةوتؤكد . المقترنة بأعراض السل غيراإلصابة بمن حاالت خفي وثقيل 
 مـع منظمـات المجتمـع المــدنيالمشـاركة ال يـزال هنـاك مجـال كبيـر لتفعيــل و . هحاالتــالمتبعـة حاليـًا فـي الكشـف عـن 

مـــن جميـــع المتاحـــة ل الطلـــب علـــى رعايـــة مرضـــى الســـلحفـــز مـــن أجـــل المحليـــة والمصـــابين بالســـل والمجتمعـــات 
وســاط التــي فــي معظــم األالــت هنــاك حاجــة ومــا ز  .، وٕاضــفاء الطــابع المؤسســي علــى تلــك المشــاركةيحتــاجون إليهــا

األكثـر ٕايـالء اهتمـام للفئـات للخطـر و رسم مخططات بفئـات السـكان المعرضـة إلى ترتفع فيها معدالت انتشار الداء 
  على سبيل األولوية. تضرراً 

  
در قلـق مصـالتـزال مكافحـة السـل و ل اً خطيـر  ألدويـة تهديـداً امقاومـة تمثـل مشـكلة  دوية المتعـددة.مقاومة األ  -١٠

لإلصــابة حالــة جديــدة  ٤٥٠ ٠٠٠أشــارت التقــديرات إلــى وجــود  ٢٠١٢فــي عــام و . كبيــر لألمــن الصــحي العــالمي
وهمــا اثنــان مــن (علــى األقــل اإليزونيازيــد والريفامبيســين والمحــّددة علــى أنهــا تقــاوم ، الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددةب

حالـــة، وُأِفيـــد بــــأن  ٩٤ ٠٠٠ حـــواليخطـــر ســـوى عـــن علـــى أنـــه لـــم يُ  ،عـــالج الســـل)أهـــم األدويـــة المســـتعملة فـــي 
ُمعـالجين ُأِفيـد بـأن بـين المرضـى الومـن العـالج. المصابين بتلك الحـاالت شـرعوا فـي أخـذ من المرضى  ٪٨٢ نسبة

هـو مـن ، و سـل شـديد المقاومـة لألدويـةبلـدًا عـن حـاالت  ٩٢وأبلـغ . حصـراً ٪ ٤٨بلغـت  عالميـاً هـم عالجنجاح نسبة 
والتــزال هنــاك عوائــق تعتــرض ســبيل . فعاليــةدويــة الخــط الثــاني األكثــر أل أيضــاً ثــر فتكــًا واألشــد مقاومــة أشــكال الــداء األك
  السل المقاوم لألدوية.وتحول دون اإلسراع في توسيع نطاق التدبير العالجي المبرمج لحاالت النظام الصحي 
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العــوز المنــاعي البشــري يغــذي داء وبــاء فيـروس  ئفتمــا .العــوز المنــاعي البشــريالســل المــرتبط بفيــروس   -١١
المرتبطــة حــاالت الســل المصــابين ب٪ مــن ٧٥بنســبة  ٢٠١٢اســتأثرت فــي عــام فــي أفريقيــا التــي  وخصوصــاً  ،الســل

الـــذين مرضـــى الســـل مجمـــوع مـــن تقريبـــًا ٪ ٥٠الميـــًا نســـبة عويوجـــد . فـــي العـــالم العـــوز المنـــاعي البشـــريفيـــروس ب
فيــروس عــدوى اللمصــابين ببقليــل نســبة ا٪ ٥٠لــم تــزد إال علــى ، و المــذكور بــالفيروسرفــون عــن حالــة إصــابتهم يع ال

واظـب علـى ال يُ و . القهقريةللفيروسات باألدوية المضادة  العالجعلى  ٢٠١٢بالسل الذين حصلوا في عام المرتبطة 
وقايـــة أدويـــة الت متعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري. وماانفكـــســـبة كبيـــرة مـــن الإجـــراء فحـــوص الســـل لن

 غيــابكلــه وفــي ظــل  األهــم مــن ذلــكمــن يســتطيع االســتفادة منهــا. و لجميــع غيــر مــوفرة كيميائيــة لمكافحــة الســل ال
جــراء مــن متعايشـين مــع الفيــروس المــذكور نســبة كبيــرة مــن التمــوت  ،والوقايــةالصـحية الرعايــة يلــزم مــن خــدمات  مـا

  .مشخصال السل غيراإلصابة بداء 
  

تتعرقــل مكافحــة داء الســل وخاصــة فــي  األمــراض غيــر الســارية والســل.المشــتركة بــين  حــاالت المراضــة  -١٢
تــدخين الســكري و ه، مــن قبيــل داء عوامــل خطــر اإلصــابة بــالبلــدان المنخفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل بفعــل 

بيـــرة مـــن وثمـــة مجموعـــة كنقـــص التغذيـــة. و لكحـــول وٕاســـاءة اســـتعمال المخـــدرات تعـــاطي او  ُســـحاٌر سيليســـيّ التبـــغ و 
وتتغيـر أيضـًا السـل فـي المسـتقبل. اإلصـابة بنسـبة حـاالت تعاظم مطـرد لفي المصابين بحاالت السل الكامن تسهم 

علـى نحـو متزايـد، مّمـا يعقّـد تـدبير ألمـراض غيـر السـارية ا انتشـاربفعـل  مرتسمات حاالت المراضة المشتركة للسـل
ال يوجـد حاليـًا إال القليـل مـن الصـالت الرابطـة الصـحية. و  ئلحصـادهور الالحاالت عالجيًا من الناحيـة السـريرية وتـ

  .غير الساريةتلك الالزمة لعالج األمراض ألمراض السارية و الالزمة لعالج ابين الخدمات الصحية 
  

وضــعف أداء تلــك الخــدمات مــن إتاحــة  الخــدمات الصــحيةيحــّد قصــور التغطيــة ب .ةالــنظم الصــحيضــعف   -١٣
العـام فـي القطـاعين مـن مقـدمي الخـدمات الصـحية وماانفـك العديـد . لمرضـى السـل الجـودةعاليـة الصـحية الالرعايـة 
فـاقم العـبء إلـى تغيـاب التغطيـة الصـحية الشـاملة ويـؤدي عن الجهود الوطنية لمكافحـة السـل. مفصولين  والخاص

تعـالج مـا يترتـب جتماعيـة ليـات حمايـة ايزيد طينة هذه المحنة بلّـة انعـدام وجـود آو  ،الفقراءالذي يتحمله االقتصادي 
اآلليـات التنظيميـة الضـرورية لضـمان والتـزال ضـعيفة . غير طبية تكاليفتكّبد لدخل و لفقدان على ذلك من حاالت 

عالجهـا علـى نحـو رشـيد واإلبـالغ عـن حـاالت  أدويةداء السل بفعالية واستعمال وسائل تشخيصها و مكافحة عدوى 
 وحمايــة الحقـــوقلوظيفتهـــا علــى أتــم وجــه نظــم تســجيل األحــوال المدنيــة وضـــمان أداء  إلزامــياإلصــابة بهــا بشــكل 

 جميـع المسـتويات.نوعيتها وكيفية استعمالها علـى جمع البيانات و المشروعة للمصابين بالداء. ويلزم تحسين عملية 
التصــدي فــي مختلــف القطاعــات االجتماعيــة مــن أجــل الصــالت الالزمــة نظم الصــحية وقــد قّيــدت مــواطن ضــعف الــ

والحصـائل  لسـلخّلف آثارًا ضارة على المعرضين لخطر اإلصابة بـداء اغذية وعوامل الخطر التي تلفقر ونقص التل
  .مصابين بهالصحية لل

  
نســبته نحــو  ســنويهبــوط حــاالت اإلصــابة بــداء الســل بمعــدل  .بالــداءاإلصــابة حــاالت طــيء فــي ب هبــوط  -١٤
سـوف و  فـي المسـتقبل المنظـور.داء الـلتخلص مـن لهو هبوط بطيء للغاية  العالمي الصعيد علىفي المتوسط  ٪٢

التـدّرج وكـذلك  ،وعالجهـا كمـا ينبغـي ةشـطاالن هتشـخيص جميـع حاالتـينطوي ضمنًا التخلص منه على اإلبكار فـي 
تشــخيص الســل واليــزال مليــون نســمة.  ٢٠٠٠ حــواليكامنــة لــدى عــدوى الســل الفــي القضــاء علــى مجموعــة حــاالت 

فـي غيـاب  ة العـالج طويلـة جـداً ، وماانفكت فتر الرعايةإجراء فحوص في مراكز تقديم غياب ظل في لمطالب كثير ا
  ة.عن عدوى السل الكامن ، فضالً هاالمقاوم لالقابل للتأثر باألدوية وذاك السل عالج وأفضل لمدة نظم أقصر 

  
الخـارجي مـن خـالل ذاك التمويـل المحلـي و السائدة فيمـا يخـص كبرى التحسينات أفضت ال التمويل. ثغرات  -١٥

الســل فــي الــالزم لمكافحــة تمويــل فــي الزيــادة كبيــرة إلــى إحــداث  يــدز والســل والمالريــاألالصــندوق العــالمي لمكافحــة ا
 ٦٠٠٠ إلــى حــوالي ٢٠٠٢فــي عــام أمريكــي مليــون دوالر  ٢٠٠٠ مــن أقــل مــنوذلــك  –موطونــة بالــداء البلــدان ال
يعـــاني نقصـــًا فـــي الجهـــود العالميـــة لمكافحـــة الســـل مســـتوى زال ولكـــن اليـــ – ٢٠١٣ دوالر أمريكـــي فـــي عـــام مليـــون
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 ٢٣٠٠بمبلــغ يقــارب تمويــل مــن الجهــات المانحــة الدوليــة يلــزم تــوفير لتمويــل المحلــي المتزايــد التمويــل. واســتكماًال ل
، كمــا يلــزم تــوفير مبلــغ آخــر قــدره ٢٠١٥ذ التــدخالت القائمــة حتــى عــام تنفيــغــراض أل ســنوياً أمريكــي مليــون دوالر 

وتشــير التقــديرات إلــى وجــود ثغــرة فــي التمويــل بمبلــغ يصــل . لبحــث والتطــويرألغــراض ا مليــون دوالر ســنوياً  ٢٠٠٠
 ســنوياً أمريكــي ليــون دوالر م ١٣٠٠أخــرى قــدرها و  ،تنفيــذألغــراض ال ســنوياً أمريكــي مليــون دوالر  ٢٠٠٠ نحــوإلــى 
فـي المتطلبـات مـن التمويـل ح أن تـزداد . ومـن المـرجّ ٢٠١٥و ٢٠١٣بـين عـامي ة غراض البحث في الفترة الواقعأل

هـــدف حـــرز مـــن أجـــل بلـــوغ التقـــدم المُ ويلــزم تســـريع عجلـــة . اثنـــينرة، وذلـــك لســـببين مباشـــ ٢٠١٥فتــرة مـــا بعـــد عـــام 
 ون أند مصـابين بـداء السـل مـنميـع الجًا إلتاحة خـدمات التشـخيص والعـالج أمـام التغطية الصحية الشاملة ضمان

إلنجـاز مشـاريع التقـدم البحـث والتطـوير مجـالي فـي الموظفـة زيـادة االسـتثمارات البـد مـن و  ١ة.كارثيـتكـاليف يتكبدوا 
 التمويـلمـن متطلبـات نخفض الحقـًا القد تـو وباء السل العالمي. في القضاء على التكنولوجي التي يمكن أن تساعد 

بتـدخالت التغطيـة مسـتوى تحسـين بالتكـاليف المرتبطـة فاقـت و إذا ما تسارعت عجلة خفض حاالت اإلصابة بالسـل 
  .هوعالج هشخيصمنه وتالوقاية 

  
محـددات فـي اآلثـار المسـتقبلية لالخيـارات السياسـية العالميـة والوطنيـة  عمومـاً ستبّت  ات األساسية.حددالم  -١٦

االسـتفادة مـن النمـو  فـيمنـه ية رعاية مرضى السل والوقاوستستمر خدمات عية واالقتصادية والبيئية. االجتماالسل 
الفقـر واإلجحـاف وانعـدام األمـن الغـذائي واآلثـار الضـارة المترتبـة علـى تـنقالت السـكان وحـاالت االقتصادي العـام. و 

الوقايـة مـن تها. وستتطلب تحديـدًا معالجيلزم المحددات األساسية المهمة لوباء السل التي الطوارئ المعقدة هي من 
عــن  فضــالً  ،إلــى الحــد مــن الفقــر وتحســين التغذيــة وظــروف المعيشــة والعمــلتفضــي إجــراءات  بفعاليــة اتخــاذالســل 
 عوامـلمـن التي هي  ،السكري، كداء الهجرة  وشيخوخة السكان واألمراض المزمنةتخفف وطأة استراتيجيات وضع 
  السل.اإلصابة ب خطر

  
  النهوج المتبعة

  
علـى التصـدي للتحـديات المـذكورة أعـاله سينطوي  البحوث.الرعاية وتعزيز الوقاية وتكثيف نطاق توسيع   -١٧

معالجــة الســل القصــيرة األمــد تحــت اإلشــراف  اســتراتيجيةوعملــت مبتكــرة ومتعــددة القطاعــات ومتكاملــة. اتبــاع نهــوج 
المـرض الثقيـل القابـل للمساعدة فـي التصـدي لعـبء المعنية بمكافحة السل برامج القطاع العام على تعزيز  المباشر

معالجــة الســل القصــيرة األمــد تحــت اإلشــراف اســتراتيجية المبنيــة علــى  ٢اســتراتيجية دحــر الســلللتــأثر باألدويــة. أمــا 
العــوز المنــاعي فيــروس بالســل مشــكلة ارتبــاط معالجــة الســل المقــاوم لألدويــة و فقــد ســاعدت فــي اســتهالل  المباشــر
نطـــاق علـــى توســـيع  تكمـــا ســـاعد ،أدوات جديـــدةالالزمـــة الســـتحداث البحـــوث  فـــي الوقـــت نفســـه، وعـــّززت البشـــري

ومنظمـات المجتمـع المـدني والمجتمعـات المحليـة فــي  الصـحيةمـع جميـع مقـدمي خـدمات الرعايـة القائمـة الشـراكات 
رعايـة الخاصـة بالتـدخالت  نطـاقمواصـلة توسـيع قضـاء علـى وبـاء السـل وسيسـتتبع السياق تعزيز النظم الصـحية. 

تقاسـم و يـة مواتئـة تهيئـة بيرامية إلـى سياسات وٕاقامة نظم ووضع ؛ منه، وٕاتاحة تلك التدخالت ل والوقايةمرضى الس
واستخدام أدوات جديدة لرعاية مرضى السل ًا للتنمية تعزيز  اتاالبتكار بجد إلى إجراء البحوث و  يالسع؛ و المسؤوليات

وتعــديلها بنــاًء جديــدة التراتيجية فــي االســإعــادة النظــر  بشــأن حكمــاً كمــا ســيتطلب القضــاء علــى الســل والوقايــة منــه. 
  المعالم واألهداف المتفق عليها.استيفاء مدى المحرز و على التقدم 

                                                           
 ة٪ مـن إنفـاق األسـر ٤٠تتجـاوز بنسـبة الرعايـة الصـحية الخـاص علـى خـدمات من الجيب حّددت المنظمة النفقات المصروفة    ١
  التكاليف غير المباشرة). ها(بما في إجماالً الكارثية بعد عتبة التكلفة ، بيد أنه لم ُتحّدد مستوىبوصفها نفقات كارثية التقديري ال
القصــيرة األمــد تحــت اإلشــراف الســل ) توســيع اســتراتيجية معالجــة ١ســتراتيجية دحــر الســل: (يلــي العناصــر الســتة الفيمــا    ٢

غيـر والسـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة و عوز المناعي البشري التصدي لمشكلة ترافق السل بفيروس الو ) ٢؛ (وتحسينها المباشر
ـــُنظم الصـــحية )٣؛ (ذلـــك مـــن التحـــديات الخاصـــة ٕاشـــراك جميـــع القـــائمين علـــى إيتـــاء الرعايـــة و  )٤؛ (واإلســـهام فـــي تعزيـــز ال

 التمكين من إجراء البحث وتعزيزه.و ) ٦؛ (وتمكين المصابين بالسل ومجتمعاتهم) ٥الصحية؛ (



   EB134/12    ١٣٤/١٢ت  م

7 

لمواصـلة إحـراز التقـدم مـن الناحيـة العمليـة سـيلزم  الدعم المنهجـي وٕاشـراك أصـحاب المصـلحة.استجالب   -١٨
ة قطـاع الصـحداخـل وسـواها بـرامج مكافحـة السـل جانـب مـن مكثفـة تخـاذ إجـراءات ا ٢٠١٥بعد عام في مرحلة ما 

إطــار فــي لتصــريف الشــؤون ثالثــة مســتويات علــى إجــراءات ملموســة اتخــاذ االســتراتيجية الجديــدة وتتــوخى . وخارجــه
اإلجـــراءات فـــي صـــميم وتنـــدرج ع جميـــع أصـــحاب المصـــلحة وٕاشـــراك المجتمعـــات المحليـــة. مـــتعـــاون توثيـــق عـــرى ال

خدمات تقديم بالمسؤولة عن تنسيق جميع األنشطة المتصلة مكافئة لها أو الهياكل ال ة السلالبرامج الوطنية لمكافح
الــدعم المنهجــي تتــولى تقــديم وزارات الصــحة الوطنيــة التــي وتــأتي علــى رأســها الســل والوقايــة منــه. لمرضــى الرعايــة 

ويلـزم قبـل كـل الـوزارات والقطاعـات. التعـاون بـين بفضـل تكاملـة النهـوج المتنظيمية وتنسـيق اليات ٕانفاذ اآللو  اسمالح
مدرجـة علـى السـل علـى القضـاء علـى العمليـة لكـي تبقـي مسـألة الحكومات الوطنية اإلشـراف العـام شيء أن تتولى 

والعمــل فــي الوقــت ، واإلشــرافاالســتثمارات توظيــف التنميــة مــن خــالل االلتــزام السياســي و رأس قائمــة برنــامج عمــل 
  مجتمع.التغطية الصحية الشاملة وحماية المن أجل بلوغ تقدم سريع إحراز نفسه على 

  
مكافحتـه رعايـة مرضـى السـل و يلـزم مواصـلة تعزيـز خـدمات  الملكيـة.توسيع نطـاق القيادة و مستوى رفع   -١٩

المعنيـة القيـادة القطريـة البد مـن رفـع مسـتوى لهذا الغرض وتحقيقًا . هشمل الوقاية منتلك الخدمات لت وتوسيع نطاق
إنجـاز أعمـال مـن أجـل ، وهو أمر ال ُيسـتغنى عنـه ضمن وزارات الصحةلترقى إلى مستويات رفيعة مكافحة السل ب

اإلتاحــة الشــاملة لخــدمات ) تحقيــق ١(وبلــوغ ثالثــة أغــراض واضــحة علــى النحــو التــالي: جبهــات منســقة علــى عــدة 
ــتــوفير و عــن الســل  المبكــرالكشــف  صــحية واجتماعيــة نظــم وضــع سياســات و ) و ٢اه؛ (لجميــع مرضــالزم العــالج ال
تكثيــف ) و ٣مــن الســل بفعاليــة أمــام المرضــى المصــابين بــه؛ (والوقايــة موضــع التنفيــذ تتــيح خــدمات الرعايــة  داعمــة
الســل فــي نهايــة علــى القضــاء جديــدة تمّكــن مــن ج نهــو أدوات و و تكنولوجيــات الالزمــة الســتحداث وتطبيــق  البحــوث

  ذه األهداف.إال ركائز معّدة لغرض بلوغ هلسل مكافحة الالستراتيجية العالمية لالركائز الثالث وما  المطاف.
  

ــعالمقترحــة الخاصــة اإلجــراءات   -٢٠ ــدولى ال تــرد إجــراءات محــددة علــى المســتوى القطــري فــي  األعضــاء. ل
اتخـــاذ تـــدابير علـــى  تحديـــداً ، وهـــي إجـــراءات ترّكـــز لســـلمكافحـــة ااالســـتراتيجية العالميـــة لالعشـــرة لمســـودة  المكونـــات

. ٢٠٣٥بحلـول عـام القضـاء عليـه السـل و قارعـة داء لماستجابة معززة وشاملة للغاية قابلة للتكييف والتنفيذ والرصـد 
ة المعياريـبالـدعم عـن تقـديم اإلرشـادات الـدول األعضـاء زويـد علـى تفـي هـذا المضـمار يتركز دور أمانـة المنظمـة و 

  تقييم.السياسات والرصد والبشأن  لمشورةوٕاسداء ا
  

  األهدافالهدف والمعالم و الرؤية و 
  

عنهـا  رُيعّبـ"عـالم خـال مـن السـل"، و عنـوان  ٢٠١٥السـل بعـد عـام مكافحـة اسـتراتيجية مسودة رؤية تحمل   -٢١
القضـاء علـى  ، بقصـد"عـدم تسـجيل أي وفيـات بسـبب وبـاء السـل أو أي إصـابات بـه أو معانـاة منـه"بالعنوان  أيضاً 

  وباء السل العالمي.
  

وبــدء انحســاره اعتبــارًا مــن ذلــك  ٢٠١٥وقــف انتشــار الســل بحلــول عــام "المعنونــة  فعــًال الغايــةوقــد ُبِلغــت   -٢٢
الغايـة  ٢٠١٥، فيما ُيمضى قدمًا على الطريق القويم لكي تتحقق بحلول عام ف اإلنمائية لأللفيةهدااألمن " التاريخ

قارنـة م٪ ٥٠الناجمـة عنـه بنسـبة الوفيات انتشار السل و ت معدالمتمثلة في تخفيض والشراكة دحر السل المتصلة ب
نفيــذ فــي قابلــة للتولكنهــا جديــدة وطموحــة ه أهــداف عالميــة ســتراتيجية هــذوُيقتــرح فــي إطــار مســودة اال. ١٩٩٠ام عــب
بلــوغ ، و ٢٠١٥عـام ب ٪ فـي الوفيـات الناجمــة عـن السـل مقارنــة٩٥تحقيـق تخفـيض نســبته تشــمل ، وهـي ٢٠٣٥ امعـ

 ١٠٠ ٠٠٠حـاالت لكـل  ١١٠المحددة بواقع مرتقـب قـدره اإلصابة بالسل  ت٪ في معدال٩٠نسبة تخفيض يكافئه ب
غايــات هــذه الوتعــادل . ٢٠٣٥أو أقــل بحلــول عــام نســمة  ١٠٠ ٠٠٠حــاالت لكــل  ١٠إلــى  ٢٠١٥نســمة فــي عــام 

روبـا أو كـا الشـمالية و التي تتدنى فيها معدالت اإلصـابة بالـداء والواقعـة فـي أمريبلدان الالمستويات الحالية في بعض 
الُمحـــرز فـــي بلـــوغ التقـــدم أن يفضـــي لتأكـــد مـــن وثمـــة غايـــة أخـــرى مقترحـــة بشـــأن ا. الغربيـــة وغـــرب المحـــيط الهـــادئ
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السـل إلـى ضـرورة تجنيـب أي مـريض متضـرر ب ٢٠٢٠الجتماعيـة بحلـول عـام التغطية الصحية الشاملة والحماية ا
  .مرضى السلرعاية من جراء ف كارثية تكاليأسرته تكّبد  أو
  

 ١يعـرض الجـدول ، و ٢٠٣٥يلزم تحقيقهـا قبـل عـام  ٢٠٣٠و ٢٠٢٥و ٢٠٢٠أيضًا معالم لألعوام  حُ رَ قتَ ويُ   -٢٣
  .٢٠١٥بعد عام األهداف العالمية األساسية المبّينة في مسودة استراتيجية ما معالم و المؤشرات و ال
  

مقارنــــة  ٢٠٢٥ل بحلــــول عــــام ٪ فــــي وفيــــات الســــ٧٥ نســــبته تخفــــيضآخــــر بشــــأن تحقيــــق  معلــــمويوجــــد   -٢٤
سـنوي ين اثنين، أولهما يفيد بأنـه يجـب تسـريع عجلـة التخفـيض الإنجاز . وسيستدعي بلوغ المعلم تحقيق ٢٠١٥ عامب

 بحلـــولســـنويًا  ٪١٠ إلـــى ٢٠١٥ عـــام فـــي نوياً ســـ ٪٢متوســـط نســـبته مـــن  العـــالمفـــي الســـل اإلصـــابة بفـــي معـــدالت 
نفيــذه تويمكــن  طمــوحهــو تخفــيض اإلصــابة بالســل  تفــي معــدال٪ ١٠وهــذا التخفــيض الســنوي بنســبة  .٢٠٢٥ عــام

فــي والمســجلة  قــة علــى المســتوى الــوطنيموثّ المعــدالت الأســرع  ُحــدِّد بهــذا الواقــع المرتقــب باالســتناد إلــى؛ فقــد أيضــاً 
فـــي أوروبـــا الخطـــى الرعايـــة الصـــحية والتنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية الســـريعة اإلتاحـــة الشـــاملة لخـــدمات ســـياق 

أمـا اإلنجــاز الثـاني فيقضـي بأنـه يلـزم تخفــيض الشـمالية خـالل النصـف الثــاني مـن القـرن الماضـي.  أمريكـاالغربيـة و 
٪ فــي ١٥ة بواقــع المتوقعــمــن النســبة ) إماتــة الحــاالتمعــدل (الســل التــي تــودي بحيــاة المصــابين بــه نســبة حــاالت 

 نسـبتهإحـداث تخفـيض ى منـوال يمّكـن مـن وقد ُوِضـع هـذا اإلنجـاز علـ. ٢٠٢٥بحلول عام  ٪٦,٥إلى  ٢٠١٥ عام
بــاالقتران مــع تحقيــق  أدواتالُمحــرز بســرعة فــي اإلتاحــة الشــاملة للقــائم مــن التقــدم بفضــل  ٪ فــي وفيــات الســل٧٥
فـــإن مـــن الُمـــرّجح أن تفضـــي قريبـــًا أنشـــطة البحـــث والتطـــوير  . وعـــالوة علـــى ذلـــكميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــاديةالتن

وتحسـين  الرعايـةفحـوص فـي مراكـز تقـديم الإجـراء مـن قبيـل ، محّسـنة أدواتالجارية على قدم وساق إلى اسـتحداث 
  .لمعالمالمتوخاة في انجازات تحقيق اإليسهل ، األمر الذي سالسل ي لحاالتالعالجالتدبير نظم 

  
بعد األهداف العالمية األساسية المبّينة في مسودة استراتيجية مكافحة السل معالم و الو المؤشرات  :١الجدول 

  ٢٠١٥عام 

  بقيم أساسية ٢٠١٥المؤشرات المحددة لعام 
  األهداف  المعالم

٢٠٣٥  ٢٠٣٠  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  
  النسبة المئوية لتخفيض الوفيات الناجمة عن السل

مليـــون  ١,٣: ٢٠١٥عـــام  النســـبة األساســـية المتوقعـــة فـــي
  وفاة)

٩٥  ٪٩٠  ٪٧٥  ٪٣٥٪  

النســــبة المئويــــة لتخفــــيض معــــدل اإلصــــابة بالســــل وقيمــــة 
  التخفيض المطلقة

حــاالت  ١١٠: ٢٠١٥القيمــة األساســية المتوقعــة فــي عــام 
  نسمة) ١٠٠ ٠٠٠لكل 

٢٠٪  
 ٨٥(أقل من 

 ١٠٠ ٠٠٠/ حالة
  )نسمة

٥٠٪  
 ٥٥(أقل من 

 ١٠٠ ٠٠٠حالة/ 
  نسمة

٨٠٪  
حالة/  ٢٠(أقل من 
  نسمة ١٠٠ ٠٠٠

٩٠٪  
حاالت/  ١٠(أقل من 
  نسمة ١٠٠ ٠٠٠

النســـبة المئويـــة لألســـر المتضـــررة بـــداء الســـل التـــي تتكبـــد 
  تكاليف كارثية من جراء الداء

: غيـــر متاحـــة ٢٠١٥النســـبة األساســـية المتوقعـــة فـــي عـــام 
  بعد)

  
  صفر

  
  صفر

  
  صفر

  
  صفر

  
المــذكور  عــامالتقــدم بعــد مــن أجــل صــون مــا ُيحــرز مــن  ٢٠٢٥مــن إتاحــة أدوات أخــرى بحلــول عــام  والبــد  -٢٥

 مـنبالسل ٪ في معدل اإلصابة ٩٠وآخر نسبته  ٢٠٣٥بحلول عام ٪ ٩٥نسبته  تخفيض في وفيات السلوتحقيق 
لقـاح فير وسـيلزم تحديـدًا تـو . نسـمة ١٠٠ ٠٠٠ لكـلت حـاال ١٠إلـى أقـل مـن نسـمة  ١٠٠ ٠٠٠حاالت لكـل  ١١٠

للســـل وبعـــده وتحســـين وســـائل تشخيصـــه، فضـــًال عـــن تـــوفير ســـبل أكثـــر مأمونيـــة التعـــرض يكـــون فعـــاًال قبـــل جديـــد 
حاليـــًا، األدوات الموجـــودة وســـتكون اإلنجـــازات المحققـــة بـــالكامنـــة. اه عـــدو وســـهولة بشـــأن التـــدبير العالجـــي لحـــاالت 
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  لمستهدفة
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شـــفى وٕاجـــراء 

لنقــل وأي ت ا
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إيقـاع ظ علـى 
ة ومعـّززة للغاي
. ويبــين الشــكل
ســتفادة مــن األد
ة االجتماعيــــة

  

 المستويات ال

رثية علـى التقلي
دخـــول المستشو 

هــا عــن خــدمات
سر المتضاألل و 
الـدخلفي ائر 
 التكـاليفض 

٢٠٢٠ول عام 

 قطــاعي الصــح
م مسـؤوليات ا

وات الحالية 
طية الصحية 

ماعية

للحفـاظر كافيـة 
فوريـة سـتثمارات
.٢٠٢٥ل عــام 

االستعظــيم ع مــ
ـاملة والحمايــــة

 .٢٠٢٥ عام 

لبلوغ  العالمي 

ّبد تكاليف كارث
و رات الطبيـــة 

لمتكبــد منهـل ا
رضى السلن م

لمباشرة والخسا
سـراع فـي تخفـيض

والمنشودة بحل

لتشــمل الســل  
تقاسـم وينبغـي 

 االستفادة من األدو
التغطي إلى تحقيق 

ة والحماية االجتم

ت 

زة ولكنهـا غيـر
اسزم توظيـف 

تمادهــا بحلــول
بــالتالزم م عــالم

 الصــــحية الشــــ
 جديدة بحلول 

فيالسل صابة ب

ضررة بالسل تكّب
صـــال االستشـــا

، مــن قبيــاشــرة
عي ذلك تمكين
 غير الطبية ال
افيـة إلـى اإلسـ
ن بلوغ الغاية 

 
مكافحــة يجية 

جـارة والتنميـة. 

تعظيم
والسعي
 الشاملة

ث لقاحات وعالجات
وقائية جديدة

  

9 

ارزب ،جتماعية
وسـوف يلـز. ٢

 ألغــراض اعت
العــفــي الســل ب

التغطيــــة ايــــق 
أدوات تحداث 

اإلصمعدالت  

 األسر المتض
استحصرســـوم  

غيــر المبابيــة 
ويستدع. رعاية

طي التكاليف 
 السياسـية الكا

كثيرة منبلدان 

  صد والتقييم
اســتراتي ســودةم

ل والعمـل والتج

 استحداث
و

 ً سنويا

السنة

ة والحماية اال
٢٠٣٥دة لعام 

 أدوات جديــدة
اإلصــابة بالت 

حــــرز فــــي تحقي
محققة من است

خطى تخفيض 

متعلق بتجنيب 
رة، مـــن مثـــل 

الطب التكــاليف 
لرء خضوعه ل

تغطمناسبة عية 
ضـي االلتزامـات

بتمكين التالي 

  ستراتيجية
الرصلى جانب 

م بهــا بموجــب 
التمويـلل مـن 

ً ٪٢ل من سنويا

س٪١٠أقل من

صحية الشاملة
ألهداف المحدد
ن أجــل إتاحــة 

معــدالتخفــيض 
المحع التقــــدم 

ج اإلضافية الم

في خالمتوقع 

ضمنًا المعلم الم
لطبيـــة المباشـــر

وكــذلك  ،دويــة
حق بالفرد أثناء
حماية اجتماع

فضوقـد ت. ائر
بايتنسى ان، و 

االس بمسودة 
تها، إلمساءل

الُمضــطلعطة 
قطاعات كلك 

 العالمي الحالي أقل

سنوياً٪٥

١/١٢ 

التغطية الصلة ب
إحرازه لبلوغ األ

مــن  والتطــوير
فــي خطــى تخع 

ــــى جنــــب مــــع ل
النتائج، و ٢٠١

التسارع ا :٢ 

وينطوي ض 
ن التكـــاليف ال

األدص وشــراء 
تلح في الدخل 

حنظم ول على 
كاليف والخسـا
ي جميع البلدا

المتعلقة ئ 
مو الحكومة ف 
األنشــطتمتــد  
، بما في ذلكما

 االتجاه

٥أقل من 

في  ٪١٧قل من 
ً المتوسط  سنويا

٣٤ت  م

مستكمل
الالزم إ
البحــث
المتوقــع

إل جنبــــاً 
٥ عام
  

الشكل 
  

٢٦- 
حـــد مـــن
الفحــوص

سارة خ
الحصو
تلك التك
السل في

  
مبادال
  

إشراف
  
٢٧- 

وسواهم

أق
 ا
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ـــة ســـواء كانـــت  – بـــين أجهـــزة الحكومـــة بجميـــع مســـتوياتها ـــة أم محلي الحكومـــة نبغـــي أن تبقـــى يأم مركزيـــة. و إقليمي
  كافة. مع أصحاب المصلحةتعمل ، و منهرعاية مرضى السل والوقاية على خدمات " أعلى جهة مشرفةالمركزية "

  
ـــة لمكافحـــة ســـتراتيجية ســـودة االموســـيتوقف نجـــاح   -٢٨ ـــذعلـــى  ٢٠١٥الســـل بعـــد عـــام العالمي الحكومـــات  تنفي
علـى التعـاون الوثيـق مـع جميـع أصـحاب المصـلحة تنفيـذًا فعـاًال فـي إطـار اإلشراف ن الرئيسية في ميدا هامسؤولياتل

وجمـــع البيانـــات ؛ البرنـــامج الـــوطني لمكافحـــة الســـل والنظـــام الصـــحيبفضـــل االتجـــاه و الرؤيـــة كـــوين : تالنحـــو التـــالي
النفـوذ وممارسـة  منـه؛رعاية مرضى السـل والوقايـة على خدمات تحسينات واستخدامها ألغراض التدّرج  في إدخال 

  .ستراتيجيةاألغراض المبّينة في االلتحقيق األهداف و الالزمة التنظيم وغيرها من الوسائل تدابير من خالل 
  

 التقدموسيلزم قياس تنفيذ االستراتيجية. منتظمين في الالرصد والتقييم يلزم إدراج  المساءلةوضمانًا لتحقيق   -٢٩
 مؤشـرات عالميـة رئيسـيةح قائمـة توضـ ٢وطنيـة طموحـة. ويعـرض الجـدول  ومؤشـراتالمحرز علـى أسـاس أهـداف 
كــل ينبغــي أن ُتحـّدد بشـأنها أهــداف تخـص و  ،الـوطنيها علــى الصـعيد اسـتخدامغـراض ينبغـي اعتمادهـا وتكييفهــا أل

شـطة التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ جميـع األنلبيـان ضـرورية بـأخرى تعتبـر المؤشـرات تلـك استكمال البد من . و بعينه بلد
بنســبة ال تقــل عــن عــالج النجــاح كافــة معــدل البلــدان هــداف التــي قــد تنطبــق علــى األمثلــة علــى األمــن األساســية. و 

  البشري. يلمناعالعوز اوفيروس بشأن الحساسية لألدوية مرضى السل ل٪ ١٠٠ٕاجراء فحوص بنسبة و  ٪٨٥
  

  تشكيل ائتالف قوي مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية
  
والبـــد مـــن  الحلـــول المقترحـــة. فـــي بـــارزاً بالســـل دورًا المجتمعـــات المحليـــة المتضـــررة ؤدي أن تـــ أيضـــاً يجـــب   -٣٠

ها تخطـيط البــرامج وتصــميمفعاليــة أكبـر فــي لمشـاركة بمــن االمجتمــع المـدني تلـك المجتمعــات وفئـات تمكـين ممثلــي 
فــي إجـــراء و  وتثقــيفهم ودعمهــم معلومـــاتالتزويــد المرضــى وأســرهم بالرصــد، وكـــذلك فــي أنشــطة تقــديم الخــدمات و و 

هــذا ، إذ يســتطيع قــوي يضــم جميــع أصــحاب المصــلحةيلــزم تشــكيل ائــتالف  لهــذه الغايــة تحقيقــاً و لــدعوة. االبحــوث و 
وفــي المطالبــة بتزويــدهم لجــودة عاليــة ارعايــة خــدمات مــن الشــركاء أن يســاعد النــاس فــي الحصــول علــى  ئــتالفاال

المزيــد مــن علــى حفــز إنجــاز وطني الــئــتالف كــن أيضــًا أن يســاعد تشــكيل االعلــى حــد ســواء. ويمخــدمات بتلــك ال
  محددات وباء السل.األعمال بشأن 

  
  حماية وتعزيز حقوق اإلنسان واألخالقيات واإلنصاف 

  
للســل  تصــميم االســتجابة الوطنيــة الشــاملةالمتعلقــة بســتراتيجيات االياســات و يتعــين أن تتنــاول صــراحة الس  -٣١

يـات واإلنصـاف. ومـن حـق الفـرد حقـوق اإلنسـان واألخالق، موضـوع والوقاية منهالمصابين به رعاية خدمات وتقديم 
إعمـال قـائم علـى نهـج لـى إهـذه االسـتراتيجية وترتكـز  .السـلالعاليـة الجـودة مـن داء الرعايـة خدمات الحصول على 

إشــراك تشــمل التــي تعّضــد تلــك الحقــوق، وهــي  حمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيــز السياســات والتــدخالتيكفــل الحقــوق 
مــع ومكوناتهــا ســتراتيجية ســودة االألشــخاص والمجتمعــات المحليــة فــي تيســير تنفيــذ جميــع ركــائز مالمتضــرر مــن ا

  لسكان.للفئات الرئيسية المتضررة من اإيالء اهتمام خاص 
  

البــرامج الوطنيــة لمكافحــة ّلم تســينبغــي أن و  ،معضــالت أخالقيــةمنــه مرضــى الســل والوقايــة وتشــكل رعايــة   -٣٢
قد تشمل هذه مثًال حدوث للقيم األخالقية ذات الصلة. و ة الواجبإيالء المراعاة مع بهذه المعضالت وتعالجها  السل

 رعايـةبيئـة بتهيئـة لمطالبة في ا ضيحقوق المر ٕاعمال المرض و سريان منع  سياق المصلحة العامة فيتضارب في 
المطــــّول عــــالج وال؛ بــــهالمرض والتمييــــز ضــــد المصــــابين دي للوصــــم المقتــــرن بــــ؛ والتصــــداعمــــة أو رفــــض العــــالج

تـــوازن بـــين تحقيـــق رعايـــة محورهـــا المـــريض و وضـــمان تـــوفير خـــدمات ؛ االلتـــزام بـــالعالجالمجابهـــة فـــي  تحـــدياتوال
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مقّرر تقديمها في حـال عـدم الرعاية البعدوى المرض؛ وخدمات العاملين في مجال الرعاية الصحية إصابة مخاطر 
سترشـد تلتـدخالت. وينبغـي أن تنفيذ البحث و فيما يتعلق باوتحديد األولويات  ة في ميدان العالج؛فعالخيارات وجود 

تســـتنير أن و  ،تراعــي القــيم والتقاليــد المحليــة، وأن معتــرف بهــا عالميــاً مبــادئ وقــيم بســبل معالجــة هــذه المعضــالت 
  .من مناقشات اب المصلحةجميع أصحيدور فيما بين  بما
  

المحدقـــة بالمتضـــررين مـــن خـــالل تحديـــد المخـــاطر عضـــيد اإلنصـــاف تى لـــإســـتراتيجية ســـودة االهـــدف متو   -٣٣
وتحقيــق  المــرضســريان منــع فــي مجــال ة كافئــفـرص متبـالمرض وتحديــد احتياجــاتهم ومطــالبهم، للتمكــين مــن إتاحــة 

بــة علــى اإلصــابة بــالمرض رتتجتماعيــة الماال منــع اآلثــارووســائل  العــالجخــدمات التشــخيص و إتاحــة المســاواة فــي 
تسنى تنفيذ عملية بلوغ غايات االستراتيجية وتحقيـق وسيكارثية المتكبدة عن عالج مرضاه. االقتصادية الوالتكاليف 

فــي وصــونها أعلــى المعــايير األخالقيــة الحــرص علــى وضــع و ، نهــج قــائم علــى الحقــوقأهــدافها بوجــه أفضــل باتبــاع 
  .اوالقضاء عليهالتدرج في تقليل أوجه اإلجحاف ، وضمان في هذا المضمار إجراءاتسياق جميع ما ُيّتخذ من 

  
  إلى جانب التعاون على الصعيد العالمي االستراتيجية واألهداف على المستوى القطري،تكييف 

  
 البلــدانموجــودة فــي أنحــاء بالطريقــة نفســها علــى جميــع المواضــع الاســتراتيجية عالميــة أي ال يمكــن تطبيــق   -٣٤

فـي تكييـف اسـتراتيجية مكافحـة السـل بمـا يتفـق  خطة استراتيجية وطنية شـاملةعانة باالستوسيتعين . كافة أو داخلها
ت واالحتياجــات علــى الســياقا ءً التــدخالت بنــافيمــا يخــص ولويــات تحديــد األوينبغــي  .البلــدانومختلــف المواضــع فــي 

 سـم، بمـا فـي ذلـك ر تحديـداً  كـل بلـدمـرض فـي بائيـات العن و معرفة سليمة لزامًا اإللمام ب سيكون. و المحلية والقدرات
واسـتيعاب ، تلـك الفئـاتعيـة واالقتصـادية ل، وفهـم السـياقات االجتمابفئات السـكان المعرضـة لخطـر كبيـر مخططات

اعتمــاد االســتراتيجية  كــونوينبغــي أن يجــاالت غيــر المــزّودة بخــدمات كافيــة. الميشــمل  بمــا ،صــحيســياق النظــام ال
مـن تنفيـذ وضع توجيهات واضحة بشأن كيفيـة الـتمكن وب لوطنيبتكييفها على المستوى اعلى الفور متبوعًا العالمية 
  ، إن أمكن.محليةبّينات لى باالستناد إستراتيجية االمكونات مختلف 

  
ويمكــن أن تنتشــر فــي عالمنــا هــذا الــذي تســوده العولمــة أمــراض، كالســل، وتستشــري فــي أوصــاله كافــة مــن   -٣٥

، كمـا بـين البلـدان التعـاونويستلزم عالج السل بفعالية توثيق عرى ة. التجار و خالل األنشطة الدولية المتعلقة بالسفر 
 )٢٠٠٥اللوائح الصــحية الدوليــة (نــان مــن التقّيــد بــبلــدان تنســيقًا ودعمــًا عــالميين يمكّ بــين الالفعــال التعــاون يســتدعي 

الهجــرة وتطــرح . مــن التعــاون اإلقليمــيإقلــيم مــا أن تســتفيد داخــل الواقعــة لبلــدان وبمقــدور ا. وضــمان األمــن الصــحي
ي التنسيق العـالميلزم اتخاذ إجراءات تعاونية للتصدي لها. وال ُيستغنى أيضًا عن ت داخل البلدان وفيما بينها تحديا

 المحليــةمصــادر الثنائيــة و مــوارد توفرهــا مختلــف ال ه مــنرعايــة مرضــى الســل والوقايــة منــمــا يلــزم لحشــد مــن أجــل 
لمحة عامة عـن وضـع وبـاء الخاص بالسل في العالم الذي يورد سنويًا منظمة التقرير ويحرص . المتعددة األطراف

التعـاون والتنسـيق المجنيـة مـن توثيـق عـرى فوائـد بشأنه على توضـيح وتجسـيد ال ل وتنفيذ االستراتيجيات العالميةالس
  في هذا الصدد. العالميعلى الصعيد 

  
  الرعاية والوقاية المتكاملتان اللتان تركزان على المرضىالركيزة واحد: 

  
مــا يلــزم مــن  واحــدتضــم الركيــزة  .وتوســيع نطــاق مهامهــاالمهــام األساســية لبــرامج مكافحــة الســل عزيــز ت  -٣٦

 ةالبــرامج الوطنيـــوثمـــة حاجــة إلــى أن تضـــطلع ه. رعايـــة مرضــى الســل والوقايـــة منــل المــريضتركــز علـــى تــدخالت 
ة وبـرامج الـدعم موميـالعلصـحة ابـرامج سـائر وثيـق مـع علـى نحـو المشـاركة والتنسـيق ا بلمكافحة السل أو ما يعادله

ظمــات غيــر الحكوميــة والمنمــن القطــاعين العــام والخــاص الرعايــة الصــحية الجهــات المقدمــة لخــدمات و  االجتمــاعي
مـــن أجـــل المســـاعدة علـــى الرابطـــات المعنيـــة بالمرضـــى، وذلـــك مـــع المـــدني والمجتمعـــات المحليـــة و المجتمنظمـــات و 

والوقايــة منــه عبــر الســل مرضــى رعايــة فــي مجــال ليــة الجــودة ومتكاملــة محورهــا المــريض قــديم خــدمات عاضــمان ت
فـي ميـدان تقـدم إحـراز مسـاعدة البلـدان علـى هـو واحـد القصـد مـن وراء وضـع الركيـزة . و كافة أنحاء النظام الصحي
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ن اإلتاحة الشاملة الختبارات مِّ تؤ استراتيجيات وتقنيات جديدة إلى اعتماد االستراتيجيات السابقة االنتقال من تطبيق 
قـديم المزيـد وت؛ ألطفـالابين ًا عالجيالسل بشأن تدبير حاالت خدمات المقدم من توسيع نطاق لألدوية؛ و الحساسية 

إجــراء الشــروع فــي و الضــعيفة وغيــر الحاصــلة علــى كفايتهــا مــن تلــك الخــدمات؛  لفئــات الســكان خــدمات التوعيــةمــن 
وتحقيــق كــل  –ة المعرضــة لمخــاطر عاليــالمعنيــة لفئــات فيمــا يخــص ا ةعــالج وقائيــفحــوص منهجيــة واتخــاذ تــدابير 
وقــد ُتحّســن عمليــة تزويــد مرضــى الســل . المصــلحةلمعنيــين مــن أصــحاب اراكة مــع هــذه األمــور فــي إطــار إقامــة شــ

 اتكنولوجيـنهـا تحديـدًا مِّ بخدمات الرعاية الصـحية، بمـا فيهـا الخـدمات اللوجسـتية والترصـد، بفضـل المسـاعدة التـي تؤ 
  .)ةالصحة المحمولو  في مجال الصحة (الصحة اإللكترونيةعند استخدامها المعلومات واالتصاالت المبتكرة 

  
المبكــر للســل، بمــا فــي ذلــك إجــراء اختبــار حساســية شــامل لألدويــة؛ واالنتظــام فــي فحــص التشــخيص 

  المخالطين والفئات الشديدة التعرض لمخاطر اإلصابة بالمرض
  
تُبلّـغ  العالمفي السل اإلصابة بحاالت تشير التقديرات إلى أن ثلثي  .الكشف عن السل اإلبكار في ضمان  -٣٧

ضـمان . وسـينطوي منظمةبها حاليًا البرامج الوطنية لمكافحة السل التي تقدم بدورها تقارير عن تلك الحاالت إلى ال
الــداء التــي تشــخيص خــدمات عزيــز شــبكة مرافــق علــى تالتشــخيص المبكــر والــدقيق للســل اإلتاحــة الشــاملة لخــدمات 

تزويـد األفــراد الـذين يبــدون أعــراض و  وسـيع نطــاق تلـك الشــبكة؛، وتاالختبــارات الجزيئيـة الجديــدةيسـهل عليهــا إجـراء 
ٕاشـراك جميـع مقـدمي و الرعايـة؛ خدمات لحصول على تثقيفهم لحثهم على السعي إلى االمعلومات و اإلصابة بالسل ب
الحصـول علـى عتـرض سـبيل النـاس فـي ٕالغـاء الحـواجز التـي ت؛ و تقديم الخدماتعملية في الصحية خدمات الرعاية 

لمـرض رغم أن االختبـار الحـالي فئات محددة معرضة لخطر المرض بشكل كبير. وبـفحص ؛ واالنتظام في الرعاية
بشــأن التكلفــة مــنخفض هــو خيــار  - لمجهرفحــص لطاخــات الــبلغم بــا – شــيوعًا مــن حيــث االســتخداماألكثــر الســل 

تفقــد الخــدمات الصــحية  العديــد مــنعليــه فــإن . و بشــكل كبيــرحساســية الفتقــر إلــى تشــخيص المــرض تحديــدًا، فإنــه ي
وقـــد ال يكفـــي فحـــص المـــريض . داءالـــإصـــابتهم بمتقدمـــة مـــن  ةفـــي مرحلـــو ال تشـــخص حـــالتهم إال مرضـــى الســـل أ
إحالة شعاعيًا، عملية لصدر اتصوير أخرى، من قبيل فحص الداء حصرًا؛ وقد تسّهل أدوات أعراض للوقوف على 

لـــدى الســـل تشـــخيص الســـل خـــارج الرئـــة و رثـــومي وبالج الســـل الســـلبيحالـــة إصـــابته بتشـــخيص المـــريض ألغـــراض 
  األطفال.

  
مـازال تشـخيص مقاومـة األدويـة يطـرح تحـديًا  :الكشف عن جميع حاالت اإلصابة بالسل المقـاوم لألدويـة  -٣٨

القــدرة علــى  . وتكــونة الــدخلالمتوســطتلــك الــدخل و  المنخفضــةبلــدان ال العديــد مــنخاصــًا علــى الــنظم المخبريــة فــي 
مـــن جـــزء إال  يتلقـــىتشـــخيص الســـل المقـــاوم لألدويـــة محـــدودة فـــي معظـــم األمـــاكن التـــي تمـــس الحاجـــة إليهـــا. وال 

فحصــًا مخبريــًا لتأكيــد إصــابتهم بــالمرض. ومــن   بالســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة تهمإصــاب األشــخاص الــذين تقــدر
ت اإلصــابة بالسـل المقــاوم لألدويــة إلحـراز المزيــد مــن األساسـي أن تتــوفر القــدرة الكافيـة علــى تشــخيص جميـع حــاال

  التقدم في مكافحة السل ورعاية المرضى المصابين به على الصعيد العالمي.
  

اختبـارات بـإجراء علـى نطـاق واسـع سيسـمح اعتمـاد منـاهج جديـدة : جديـدة يةبدء اعتماد وسائل تشخيصـ  -٣٩
تشخيصية جزيئية بالتشخيص المبكر والدقيق للسـل ومقاومـة األدويـة. وقـد يسـاعد علـى تشـخيص أشـكال مـن السـل 

والوقاية من أقل تطورًا وييسر العالج المبكر باإلسهام المحتمل في الحد من انتقال المرض وتخفيض معدل اإلماتة 
ة جزيئيــة جديــدة تعــديل سياســات التشــخيص والتــدريب عقابيــل المــرض الضــارة. وســيتطلب اعتمــاد وســائل تشخيصــي

على جميع المستويات. وسيزداد عدد المرضى الحاصلين على تشخيص موثـوق بـه بفضـل تعزيـز حساسـية وسـائل 
  التشخيص وزيادة سرعتها. وسيعني الواقع الجديد لعبء العمل اإلضافي تهيئة الموارد البشرية والمالية اإلضافية.
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إن عـبء  :تحـري السـلألغـراض  الفئات الشـديدة التعـرض لخطـر اإلصـابة بـالمرضفحص  االنتظام في  -٤٠
حــاالت اإلصـــابة بالســـل غيـــر المكتشـــفة كبيـــر فـــي عـــدة ســـياقات وخصوصـــًا لـــدى الفئـــات الشـــديدة التعـــرض لخطـــر 

لتشخيص السل وبدء العالج المناسب لدى األشخاص الذين قلما يحصـلون  اإلصابة بالمرض. وقد يطول االنتظار
على الخدمات الصحية. وال يبدي العديد من المصـابين بالسـل الفاعـل أعراضـًا نمطيـة فـي مراحـل المـرض األولـى. 
ى ومن المحتمـل أال يسـعى هـؤالء األشـخاص إلـى الحصـول علـى الرعايـة فـي وقـت مبكـر بمـا فيـه الكفايـة وأال يتسـن

التعرف على حالتهم إلخضاعهم لفحص تحري السل إن سعوا إلى الحصول علـى الرعايـة. ويمكـن تحسـين الكشـف 
المبكر عن الحاالت برسـم مخططـات الفئـات الشـديدة التعـرض لخطـر اإلصـابة بـالمرض والتخطـيط الـدقيق لفحـص 

ر عــن الحــاالت علــى الحــد مــن هــذه الفئــات المنــتظم ألغــراض تحــري حالــة المــرض الفاعلــة. ويســاعد الكشــف المبكــ
مخـــــاطر انتقـــــال الســـــل والحصـــــائل العالجيـــــة الســـــيئة والعقابيـــــل الصـــــحية المكروهـــــة وآثـــــار المـــــرض االجتماعيـــــة 
واالقتصــادية الضــارة. وينبغــي دومــًا فحــص األشــخاص الــذين يحتكــون بالمصــابين بالســل والســيما األطفــال البالغــة 

فيروس العوز المناعي البشـري والعمـال المعرضـين لغبـار السـليكا أعمارهم خمس سنوات أو أقل والمصابين بعدوى 
ألغراض تحري السل الفاعل. وينبغي التعرف على فئات أخرى معرضة لخطر اإلصابة بالمرض ومنحهـا األولويـة 
الحتمــال فحصــها بنــاء علــى الوضــع الوبــائي للســل علــى الصــعيدين الــوطني والمحلــي وقــدرة النظــام الصــحي ومــدى 

ارد وٕامكانية الوصول إلـى الفئـات المعرضـة لإلصـابة بـالمرض المتعـرف عليهـا. وينبغـي رصـد اسـتراتيجية توفر المو 
الفحــص وتقييمهــا باســتمرار لتوجيــه عمليــة إعــادة إيــالء األولويــة للفئــات المعرضــة لإلصــابة بــالمرض وٕاعــادة تكييــف 

اتيجيات الفحـص المبـادئ األخالقيـة نهج الفحص ووقـف الفحـص فـي حـال اإلشـارة إلـى ذلـك. وينبغـي أن تتبـع اسـتر 
المحــددة إلجــراء فحــص تحــري األمـــراض المعديــة وتحمــي حقــوق اإلنســان وتقلـــل مخــاطر اإلزعــاج واأللــم والوصـــم 

  والتمييز إلى أدنى حد.
  

  بمن فيهم المصابون بالسل المقاوم لألدوية ودعم المرضى ،توفير العالج لجميع المصابين بالسل
  

ستضـمن مسـودة االسـتراتيجية الجديـدة لمكافحـة السـل إتاحـة  السـل المتـأثر باألدويـة:عالج جميـع أشـكال   -٤١
خــدمات التشــخيص المبكــر وتــوفير العــالج المالئــم لجميــع أشــكال الســل التــي تصــيب األشــخاص المنتمــين إلــى كــل 

التدبير العالجي  الوسائل التشخيصية الجزيئية على تعزيزالفئات العمرية. وستساعد السياسات الجديدة التي تشمل 
لحــاالت الســل الرئــوي الســلبية اللطاخــة والســل خــارج الرئــة فضــًال عــن حــاالت الســل لــدى األطفــال. والبــد مــن إيــالء 
العناية بالدرجة األولى للفئات السكانية الرئيسية المصابة بالمرض والفئات المعرضة لخطر اإلصابة به التي يكـون 

تخفـــيض معـــدل اإلماتـــة المطلـــوب وتيـــرة ن المســـتوى األمثـــل بهـــدف تســـريع دو انتفاعهـــا بـــالعالج أو نجـــاح عالجهـــا 
  لتحقيق األهداف البعيدة المطمح المتمثلة في تخفيض معدل الوفيات بسبب السل.

  
تمثـل مقاومـة األدويـة تهديـدًا رئيسـيًا إلحـراز التقـدم  عالج جميـع حـاالت اإلصـابة بالسـل المقـاوم لألدويـة:  -٤٢

المرضـى المصـابين  وتبلـغ نسـبةعلى الصعيد العالمي في مجال الوقاية مـن السـل ورعايـة المرضـى المصـابين بـه. 
 ٪٢٠ونحـو  السـلمن المرضى الجدد المصـابين ب ٪٤على الصعيد العالمي حوالي  المقاوم لألدوية المتعددةبالسل 

الذين يكرر عالجهم. وستتطلب اإلتاحة الشاملة لخدمات مكافحـة السـل المقـاوم لألدويـة تكثيفـًا سـريعًا  من المرضى
البـــرامج. ومـــن الضـــروري تصـــميم نمـــاذج جديـــدة لتـــوفير العـــالج المركـــز علـــى المرضـــى لخـــدمات المختبـــرات وٕادارة 

المستشـفيات علـى دخـول المستشـفيات وتكييفها مع مختلف األطر والسياقات. وينبغي ترجيح إتاحة الخدمات خـارج 
الــذي ينبغــي أن يقتصــر علــى الحــاالت الوخيمــة. وسيســتلزم توســيع نطــاق خــدمات التــدبير العالجــي للســل المقــاوم 

  لألدوية سياسات واستثمارات جريئة إلزالة العقبات التي يواجهها النظام الصحي وتحول دون إحراز التقدم.
  

تختلــف نســبة المرضــى المصــابين  عالجــي لحــاالت الســل المقــاوم لألدويــة:تعزيــز القــدرة علــى التــدبير ال  -٤٣
بالسل المقاوم لألدوية الذين نجحوا في استكمال عالجهم اختالفًا شديدًا بين البلدان وقد بلغت نسـبتهم فـي المتوسـط 
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م لألدويـة غيـر . وما زالت المقررات المتاحـة حاليـًا لعـالج السـل المقـاو ٢٠١٢على المستوى العالمي في عام  ٪٤٨
مرضية من حيـث مـدتها ومأمونيتهـا ونجاعتهـا وتكلفتهـا. وتكتسـي األدويـة الجديـدة الميسـورة الكلفـة واألكثـر مأمونيـة 
ونجاعـــة التـــي تســـمح بإتاحـــة مقـــررات عالجيـــة تؤخـــذ لمـــدة أقصـــر وتكـــون أيســـر اســـتعماًال، أهميـــة رئيســـية لتحســـين 

لراهنــة لترصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة فــي تعزيــز مأمونيــة اســتخدام الحصــائل العالجيــة. وستســهم الــروابط باآلليــات ا
األدوية وٕادارتها. وتشمل التدخالت الرامية إلى تحسين نوعية حياة المرضى وتمكين التقيـد بـالعالج فـي الوقـت ذاتـه 

املة؛ واتخــاذ خــدمات الرعايــة الملطفــة ورعايــة المحتضــرين الشــتــدبر التفــاعالت والظــواهر الدوائيــة الضــارة؛ وٕاتاحــة 
التــدابير الراميــة إلــى تخفيــف وطــأة الوصــم والتمييــز؛ والــدعم االجتمــاعي والحمايــة االجتماعيــة. وعلــى الخصــوص، 
ينبغــي لجميــع مقــدمي الرعايــة المعنيــين بالتــدبير العالجــي للســل المقــاوم لألدويــة أن يســتفيدوا مــن التــدريب والتوعيــة 

  م مع المعايير الدولية.المتواصلين مما يمكنهم من تكييف ممارساته
  

يعــد الســل ســببًا مهمــًا مــن أســباب المراضــة والوفــاة لــدى األطفــال إذ تســجل  التصــدي للســل لــدى األطفــال:  -٤٤
حالة وفاة كل سنة حسب التقديرات. وتتحمل المرأة في سن اإلنجاب  ٧٤ ٠٠٠حالة إصابة بالمرض و ٥٠٠ ٠٠٠

اقتــران الســل بعــدوى فيــروس  المرتفعــة. ويعتبــر ت انتشــار الســلأيضــًا عــبء المــرض الثقيــل فــي البلــدان ذات معــدال
العــوز المنــاعي البشــري لــدى األم عامــل خطــر النتقــال الســل إلــى الرضــيع ويــرتبط بــالوالدة قبــل األوان ونقــص وزن 
المواليـــد عنـــد الـــوالدة وارتفـــاع معـــدل وفيـــات األمهـــات والرضـــع األكبـــر. ومـــن الضـــروري أن تواجـــه البـــرامج الوطنيـــة 

ة األطفال المصابين بالسل واألطفـال المخـالطين  لمرضـى السـل البـالغين. وقـد لمكافحة السل بانتظام تحديات رعاي
تشمل هذه التحديات مثًال عمليات استحداث واستخدام تركيبـات األدويـة المراعيـة للطفـل وآليـات مركـزة علـى األسـرة 

  تمكن من التقيد بالعالج.
  

التدبير العالجي الصـحيح للسـل لـدى  سيتطلب في خدمات صحة األم والطفل: رعاية مرضى السلإدماج   -٤٥
رعايــة األطفــال تطــوير اختبــارات تشخيصــية حساســة وميســورة التكلفــة ال تســتند إلــى عينــات الــبلغم. وينبغــي إدمــاج 

فــي خــدمات صــحة األم والطفــل للــتمكن مــن تــوفير الرعايــة الشــاملة علــى  مســتوى المجتمــع المحلــي.  مرضــى الســل
م علـــى األســـرة لرعايـــة المرضـــى المصـــابين بالســـل علـــى إزالـــة عقبـــات إتاحـــة وسيســـاعد اعتمـــاد نهـــج متكامـــل وقـــائ

  الخدمات والحد من التأخير في التشخيص وتحسين التدبير العالجي للسل لدى النساء واألطفال.
  

مــن األساســي تــوفير خــدمات الرعايــة  إدمــاج الــدعم المركــز علــى المرضــى فــي التــدبير العالجــي للســل:  -٤٦
لى المرضى التي تراعي احتياجات المرضـى التثقيفيـة والعاطفيـة والماديـة وتسـتجيب لهـا فـي إطـار والدعم المركزة ع

النـواحي تـوفير العـالج علـى ب لمعنيـينامسودة االستراتيجية العالمية الجديدة لمكافحة السل. ويعتبر إشراف الشـركاء 
مال العــالج ممــا العالج الــداعم أمــرًا أساســيًا إذ يســاعد المرضــى علــى االنتظــام فــي تنــاول أدويــتهم واســتكالمتعلقــة بــ

ييسر معـالجتهم ويقـي مـن نشـوء مقاومـة األدويـة. ويجـب االضـطالع بأنشـطة اإلشـراف علـى نحـو يراعـي السـياقات 
المعينة والمرضى. كما يجب أن يساعد اإلشراف والدعم المركزان على المرضى على تحديد العوامل التي قد تؤدي 

التمييــز. وال بــد مــن توســيع نطــاق دعــم المرضــى ليتجــاوز إلــى وقــف العــالج والتصــدي لهــا وتخفيــف وطــأة الوصــم و 
المرافــق الصــحية ويشــمل منــازل المرضــى وأســرهم وأمــاكن عملهــم ومجتمعــاتهم المحليــة. ويجــب أيضــًا أن تتجــاوز 
خــدمات العــالج والــدعم نطــاق المعالجــة بهــدف التصــدي ألي عقابيــل مقترنــة بالســل. وتشــمل األمثلــة علــى الــدعم 

، اإلمــداد بخــدمات الشــركاء فــي تــوفير العــالج الــذين يــدربون فــي مرافــق الخــدمات الصــحية المركــز علــى المرضــى
ويقــــبلهم المرضــــى؛ وٕاتاحــــة الحمايــــة االجتماعيــــة واســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت لتزويــــد المرضــــى 

  ات والخبرات.بالمعلومات وتوعيتهم وتحفيزهم؛ ووضع آليات خاصة بفئات المرضى واألنداد لتبادل المعلوم
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والتـدبير العالجـي لحـاالت  ،االضطالع بأنشطة تعاونيـة لمكافحـة السـل/ فيـروس العـوز المنـاعي البشـري
  المراضة المشتركة

  
إن الهـدف العـام مـن األنشـطة  :العوز المناعي البشـري توسيع نطاق التعاون مع برامج مكافحة فيروس  -٤٧

. هو تخفيف عـبء العـدوى بالسـل والفيـروس المـذكور لـدى المناعي البشريالعوز التعاونية لمكافحة السل/ فيروس 
األشــخاص المعرضــين لخطــر اإلصــابة بهــذين المرضــين أو المصــابين بهمــا. ويمثــل الســل المقتــرن بعــدوى فيــروس 

حــوالي ربــع مجمــوع حــاالت الوفــاة بســبب الســل وربــع مجمــوع حــاالت الوفــاة بســبب مــرض  العــوز المنــاعي البشــري
وتسجل الغالبية العظمـى لحـاالت اإلصـابة والوفـاة المـذكورة فـي إقليمـي أفريقيـا وجنـوب شـرق آسـيا. وينبغـي  يدز.ألا

العـــالج باألدويـــة المضـــادة  المنـــاعي البشـــريأن يتلقـــى جميـــع المرضـــى المصـــابين بالســـل وعـــدوى فيـــروس العـــوز 
الفيـــروس المـــذكور أمـــر يزيـــد احتمـــال للفيروســـات القهقريـــة. وقـــد تبـــّين أن تـــوفير خـــدمات متكاملـــة لمكافحـــة الســـل و 

حصــول المرضــى المصــابين بالســل علــى العــالج باألدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة ويقّصــر الوقــت الســتهالل 
  .٪٤٠العالج ويخّفض معدل الوفيات بنسبة تناهز 

  
ُكثفـت األنشـطة التعاونيـة لمكافحـة السـل/  :المناعي البشري العوز إدماج خدمات مكافحة السل وفيروس  -٤٨

تكثيفــًا عالميــًا مشــجعًا غيــر أن مســتوى التغطيــة العامــة للخــدمات اليــزال منخفضــًا.  المنــاعي البشــريفيــروس العــوز 
ــًا شــديدًا بــين البلــدان. ومــازال هنــاك تفــاوت بــين  وعــالوة علــى ذلــك، يختلــف مســتوى التقــدم المحــرز ومعدلــه اختالف

لـــدى المرضـــى المصـــابين بالســـل وتغطيـــة العـــالج باألدويـــة  المنـــاعي البشـــريري فيـــروس العـــوز تغطيـــة اختبـــار تحـــ
 المنـاعي البشـريالوقـائي بـدواء الكوتريموكسـازول والوقايـة مـن فيـروس العـوز المضادة للفيروسات القهقرية والعـالج 

دء العالج السريع الحصـائل ويمكن أن يحّسن الحد من التأخير في التشخيص واستخدام أدوات تشخيصية جديدة وب
وعدوى الفيروس  رعاية مرضى السلالصحية في صفوف المصابين بالفيروس. وينبغي تعزيز التكامل بين خدمات 

مــن األم إلــى الطفـل فــي المواضــع  المنــاعي البشـري وخـدمات صــحة األم والطفــل والوقايـة مــن انتقــال فيـروس العــوز
  التي يرتفع فيها عبء المرض.

  
إن  ر العالجي المشترك لحاالت اإلصابة بالسل المصاحب ألمراض أخرى واألمراض غيـر السـارية:التدبي  -٤٩

 عدة أمراض غير سارية وغيرها مـن االعـتالالت الصـحية بمـا فيهـا داء السـكري ونقـص التغذيـة والُسـحار السيليسـي
والتدخين وتعاطي الكحول والمخدرات على نحو ضار ومجموعة من االضطرابات والعالجات التي تعرض الوضـع 
المناعي للخطر هـي عوامـل خطـر تعـرض لإلصـابة بالسـل. وقـد تعقّـد حـاالت المراضـة المشـتركة التـدبير العالجـي 

ســوء التــدبير العالجــي ألمــراض للســل وتــؤدي إلــى حصــائل عالجيــة ســيئة. وبــالعكس، قــد يفضــي الســل إلــى زيــادة 
أخـــرى أو إلـــى تعقيـــده. وينبغـــي بالتـــالي أن يخضـــع األشـــخاص الـــذين تشـــّخص لـــديهم حالـــة اإلصـــابة بالســـل لتقيـــيم 
روتيني يحدد حاالت المراضة المشتركة ذات الصلة بالسل في إطار التدبير العالجي السريري األساسـي والمنسـق. 

هـو مثـال علـى تعزيـز رعايـة المرضـى المصـابين بالسـل كجـزء ال يتجـزأ  ١يـةالعملي للصـحة الرئو المنظمة  نهجوٕان 
من التـدبير العالجـي ألمـراض الجهـاز التنفسـي. وينبغـي أن يحـدد الوضـع المحلـي حـاالت المراضـة المشـتركة التـي 
 ينبغي االنتظام في فحصها لدى األشخاص المصابين بالسل الفاعل. ويمكن أن يساعد وضع إطار تعاوني وطنـي

  على التدبير العالجي المتكامل لألمراض غير السارية واألمراض السارية التي تشمل السل.
  

  ضد السل التمنيعو  ؛توفير العالج الوقائي لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بالمرض بشكل كبير
  

ص تشـخّ  :بشـكل كبيـر لخطـر اإلصـابة بالسـلالمعرضـين  توسيع نطاق توفير العالج الوقائي لألشخاص  -٥٠
العـــدوى بالســـل الكـــامن عـــن طريـــق اختبـــار التوبركـــولين الجلـــدي أو مقايســـة تحريـــر اإلنترفيـــرون غامـــا. ومـــع ذلـــك، 

                                                           
 .WHO/NMH/CHP/CPM/08.02و WHO/HTM/TB/2008.410الوثيقتان    ١
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 باســتخدامباألشــخاص الــذين ســيتطور لــديهم مــرض الســل الفاعــل. ويوصــى حاليــًا بــالتنبؤ هــذه االختبــارات  تســمح ال
فيــروس العــوز المنــاعي من لــدى األشــخاص المصــابين بلمعالجــة العــدوى بالســل الكــا باإليزونيازيــدالعــالج الوقــائي 

بالمرضى المصابين بالسل. ولهـذا العـالج مفعـول وقـائي  واألطفال دون الخامسة من العمر الذين يحتكونالبشري. 
مؤكد ولكنه من المحتمل أن تظهر آثار جانبية وخيمة وخصوصًا لدى المسنين. وقد ُدرست مقررات عالجيـة تتسـم 

النجاعـــة وتؤخـــذ لمـــدة أقصـــر غيـــر أنـــه مـــن الضـــروري تـــوفير المزيـــد مـــن البينـــات علـــى نجاعتهـــا  بقـــدر مماثـــل مـــن
ومأمونيتها. ويتحـتم أيضـًا إجـراء المزيـد مـن الدراسـات لتقيـيم فعاليـة تـوفير العـالج الوقـائي وجـدواه لـدى فئـات أخـرى 

على غرار السـجون وأمـاكن  شديدة التعرض لخطر اإلصابة بالمرض مثل األشخاص الموجودين في أماكن التجمع
العمل والعاملين في مجال الرعاية الصحية واألشخاص الذين تحولت لديهم نتائج اختبار العدوى في اآلونة األخيرة 

. ويمكــن أن يكــون التــدبير العالجــي لحــاالت العــدوى بالســل الكــامن لــدى الســليكاوعمــال المنــاجم المعرضــين لغبــار 
خطر تطور السل الفاعل عنصرًا أساسيًا من عناصر جهود القضاء على السـل فئات األشخاص الشديدة التعرض ل

  اإلصابة بالسل. وخاصة في البلدان التي تتدنى فيها معدالت
  

يقـي  مواصلة التمنيع بلقاح عصيات كالميت غيران فـي البلـدان ذات معـدالت انتشـار المـرض المرتفعـة:  -٥١
تشــمل الســل والتهــاب مــن انتشــار أمــراض  )Bacillus Calmette-Guerin( عصــيات كالميــت غيــرانالتمنيــع بلقــاح 
وتقتــرن بارتفــاع معــدل الوفيــات لــدى الرضــع وصــغار األطفــال إال أن نســبة نجاعتــه الوقائيــة  ُدخنيالــالســحايا والســل 

ان كالميـت غيـر عصـيات تمنيـع بلقـاح فقـط. وينبغـي مواصـلة ال ٪٥٠ضد السل الرئـوي المختلفـة بـين السـكان تنـاهز 
. الـــذين فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريمـــا عـــدا األشـــخاص المصـــابين بعـــدوى ليشـــمل جميـــع الرضـــع بعيـــد الـــوالدة 

  يقيمون في أماكن ترتفع فيها معدالت انتشار السل، ما لم تتح لقاحات جديدة أكثر نجاعة.
  

  الركيزة اثنين: اتباع سياسات واضحة ونظم داعمة
  
اإلجراءات االستراتيجية التي ستمّكن من تنفيذ المكونات في ظـل  اثنينتشمل الركيزة  المسؤوليات: تقاسم  -٥٢

الركيــزة  واحــد عبــر تقاســم المســؤوليات وتنطــوي علــى اإلجــراءات المتخــذة فــي إطــار البــرامج الوطنيــة لمكافحــة الســل 
ت الطبيــة وغيــر الطبيــة وخارجهــا علــى جميــع مســتويات الــوزارات واإلدارات. وتســتجيب هــذه اإلجــراءات لالحتياجــا

للمصابين بالسل وتسـاعد أيضـًا علـى الوقايـة مـن السـل. وسيسـتلزم هـذا األمـر نظامـًا صـحيًا مـزودًا بـالموارد الكافيـة 
ومنظمًا ومنسقًا بإدارة الحكومة المسنودة بسياسات ولوائح صحية داعمة وسياسات اجتماعية وٕانمائيـة أوسـع نطاقـًا. 

امج الوطنية لمكافحة السل والجهات الشريكة فيها والمشرفة عليها مشاركة نشطة فـي ومن الضروري أن تشارك البر 
إعداد خطة أوسع نطاقًا للتنمية االجتماعية واالقتصـادية. ويجـب أيضـًا علـى قـادة التنميـة االعتـراف بالسـل كشـاغل 

  من الشواغل االجتماعية التي تستحق العناية بالدرجة األولى.
  

تشمل الركيزة  اثنين أيضًا اإلجراءات التي تتخذ خارج نطاق القطاع الصـحي  جتماعية:االالسل محددات   -٥٣
ويمكن أن تساعد على الوقاية من السل عبر التصدي للمحددات االجتماعية األساسية. وتضم التـدخالت المقترحـة 

الرامية إلى التصدي  الحد من الفقر وضمان األمن الغذائي وتحسين ظروف المعيشة والعمل، فضًال عن التدخالت
لعوامل الخطر المباشرة مثل مكافحة التبغ والحد من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار والوقايـة مـن السـكري ورعايـة 
المصــابين بــه. وســتنطوي كــذلك الوقايــة مــن الســل  علــى اتخــاذ الحكومــات إجــراءات بهــدف المســاعدة علــى تقلــيص 

  عرضة لإلصابة بالمرض. مواطن الضعف والمخاطر المحدقة باألشخاص األشد
  

ــــنهج المتعــــدد التخصصــــات والقطاعــــات:  -٥٤ يســــتلزم تنفيــــذ مكونــــات الركيــــزة  اثنــــين اتبــــاع نهــــج متعــــددة  ال
التخصصــات والقطاعــات. ولــن تتــرك المســاءلة عــن تلــك الركيــزة لــوزارات الصــحة فحســب بــل ســتناط أيضــًا بــوزارات 

االجتماعيــة واإلســكان والتعــدين والزراعــة. وســيتطلب تحريــك أخــرى تشــمل وزارات الشــؤون الماليــة والعمــل والرعايــة 
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الحكومة. وينبغي أن يتجسد  اإلجراءات على جميع مستويات الوزارات المختلفة االلتزام واإلدارة على أرفع مستويات
ن ذلــك فـــي ضــمان المـــوارد الكافيـــة والمســاءلة عـــن تــوفير خـــدمات الرعايـــة الســريرية المتكاملـــة والمثلــى والحمايـــة مـــ

األعبـــاء االقتصـــادية الهائلـــة الناتجـــة عـــن المـــرض وٕاتاحـــة التـــدخالت االجتماعيـــة الراميـــة إلـــى الحـــد مـــن التعـــرض 
  لإلصابة بالمرض وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها .

  
  االلتزام السياسي بتوفير موارد كافية للوقاية من السل ورعاية مرضاه

  
سيسـتوجب تكثيـف التـدخالت ودعمهـا للوقايـة مـن السـل ورعايـة  :طموحـة وضع خطـط اسـتراتيجية وطنيـة  -٥٥

مرضــاه االلتــزام السياســي الرفيــع المســتوى المقتــرن بتــوفير المــوارد الماليــة والبشــرية الكافيــة. ومــن األساســي تــدريب 
ســل المــوظفين واإلشــراف علــيهم بصــورة متواصــلة دعمــًا لألنشــطة التــي يوســع نطاقهــا توســيعًا شــديدًا للوقايــة مــن ال

ورعاية مرضاه. ويعتبر التنسيق المركزي تحت إشـراف الحكومـة أمـرًا أساسـيًا. ويجـب أن يفضـي ذلـك كخطـوة أولـى 
إلــى وضــع خطــة اســتراتيجية وطنيــة مرســخة ضــمن خطــة وطنيــة للقطــاع الصــحي أخــذًا فــي الحســبان وضــع الســل 

دات ومــدى تــوفر المــوارد والسياســات الوبــائي وهيكــل النظــام الصــحي ووظائفــه بمــا فــي ذلــك نظــم المشــتريات واإلمــدا
التنظيمية والصالت بالخدمات االجتماعيـة ودور المجتمعـات المحليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص 
والتنسيق مع جميع أصحاب المصـلحة. وينبغـي أن تكـون الخطـة االسـتراتيجية الوطنيـة شـاملة وطموحـة وأن تشـمل 

الخطــة األساســية وخطــة الميزانيــة وخطــة الرصــد والتقيــيم والخطــة التنفيذيــة  خمــس خطــط فرعيــة مميــزة هــي اآلتيــة:
  وخطة المساعدة التقنية.

  
لـن يتسـنى توسـيع نطـاق الوقايـة مـن السـل ورعايـة مرضـاه ليشـمل القطـاع الصـحي  تعبئة الموارد الكافيـة:  -٥٦

ية الوطنيــة علـــى النحـــو الواجـــب ويتخطــاه إال فـــي حـــال ضــمان التمويـــل الكـــافي. وينبغـــي تمويــل الخطـــة االســـتراتيج
بتحديد الثغرات المالية بوضوح. وينبغي أن تيّسر خطـة حسـنة التمويـل تعبئـة المـوارد مـن مختلـف المصـادر الدوليـة 
والوطنية لتنفيذ الخطة على وجه تام. وفي معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ال تكفي المـوارد الحاليـة 

طط قليلة المطامح فقط. وال بد من تنسيق الجهـود لتعبئـة مـوارد إضـافية مـن أجـل تمويـل المتاحة أو تكفي لوضع خ
  الخطط االستراتيجية الوطنية ذات المطامح الفعلية بزيادة التمويل المحلي التدريجية.

  
إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وجميع مقدمي خدمات الرعاية من القطاعين العام 

  والخاص
  
متينــة لوضــع حــد لوبــاء سيســتلزم تنظــيم عمليــة اســتجابة  المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المــدني: إشــراك   -٥٧

السل إرساء شراكات ثابتـة علـى كـل مسـتويات القطـاعين الصـحي واالجتمـاعي وبـين القطـاع الصـحي والمجتمعـات 
ألفراد المجتمعات المحلية المطلعين التعرف على األشخاص المشتبه في إصابتهم بالسل وٕاحـالتهم  المحلية. ويمكن

تخفيـف وطـأة الوصـم والتمييـز. وتتمتـع منظمـات ألغراض التشخيص وتـوفير الـدعم خـالل العـالج والمسـاعدة علـى 
وتشـمل كفاءاتهـا الوصـول إلـى المجتمع المدني بقدرات خاصة يمكن لبرامج مكافحـة السـل االسـتفادة مـن تسـخيرها. 

الفئــات الضــعيفة واســتنهاض همــم المجتمعــات المحليــة وتوجيــه المعلومــات والمســاعدة علــى طلــب الرعايــة وتحديــد 
إطـــار النمـــاذج الفعالـــة لتقـــديم الخـــدمات والتصـــدي لمحـــددات وبـــاء الســـل. وينبغـــي للبـــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة الســـل 

القائمـة  رعايـة مرضـى السـلالمشـاركة وتشـجيعها علـى إدمـاج خـدمات ر الوصول إلى منظمات المجتمع المدني غي
على المجتمع في نشاطها وتوسيع نطاق شبكة المرافق المشاركة فـي الوقايـة مـن السـل ورعايـة مرضـاه. وينبغـي أن 

  يشارك المجتمع المدني أيضًا في وضع السياسات وتخطيطها وفي الرصد الدوري لتنفيذ البرامج.
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النهج المختلطة الجامعة بين القطاعين العام والخاص والنهوض بالمعايير الدولية لرعاية مرضى  تعزيز  -٥٨
تتــولى جهــات مختلفــة مــن القطــاع الخــاص تقــديم الرعايــة إلــى المصــابين بالســل فــي عــدة بلــدان. وتضــم هــذه  الســل:

ع الصـــحي والمنظمـــات غيـــر الجهـــات المقدمـــة للرعايـــة الصـــيادلة والعـــاملين الرســـميين وغيـــر الرســـميين فـــي القطـــا
 رعايـة مرضـى السـلالحكومية والدينية والمرافق الصحية المؤسسية. كما تقدم عدة جهات من القطاع العام خدمات 

خارج نطـاق البـرامج الوطنيـة لمكافحـة السـل. وتشـمل هـذه الجهـات المستشـفيات العامـة الكبيـرة ومؤسسـات الضـمان 
لســجون ومرافــق الخــدمات الصــحية العســكرية وغيرهــا. وقــد ســاهم عــدم االجتمــاعي ومرافــق الخــدمات الصــحية فــي ا

إدمــاج نســبة كبيــرة مــن الجهــات المقدمــة للرعايــة فــي عمليــة منظمــة لالســتجابة لمقتضــيات مكافحــة الســل فــي ركــود 
 اإلخطار بالحاالت والتدبير العالجي غيـر المناسـب للسـل واالسـتخدام غيـر الرشـيد لألدويـة المكافحـة للسـل المـؤدي

المختلطـة الجامعـة هج إلى انتشار السل المقاوم لألدوية. ويتعـين علـى البـرامج الوطنيـة لمكافحـة السـل أن تكثـف الـنُ 
والخاصـــة ببلـــدان معينـــة التـــي تتســـم بفعاليتهـــا فـــي عـــدة بلـــدان. وتحقيقـــًا لـــذلك، مـــن  بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص

المعايير الدولية لرعايـة مرضـى . ويمكن أن ُتستخدم األساسي التعاون الوثيق مع جمعيات أصحاب المهن الصحية
واألدوات والمبــادئ التوجيهيــة األخــرى التــي وضــعتها المنظمــة ومنصــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الســل 

  الحديثة استخدامًا فعاًال لهذا الغرض.
  

وتسـجيل ت المرضـية حـاالإلبـالغ عـن الالتغطية الصـحية الشـاملة وأطـر تنظيميـة لبشأن  اتسياسوضع 
  المرض ومكافحة عدوىاستعمال األدوية العالية الجودة على نحو رشيد و شؤون األحوال المدنية 

  
تــوفير التغطيــة الصــحية الشــاملة ال غنــى عــن  االنتقــال إلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة بصــورة عاجلــة:  -٥٩

الخـدمات الصـحية الجيـدة التـي يحتـاجون إليهـا تمّكن جميع األشخاص مـن اسـتخدام  التي حالةالالمعرفة على أنها "
لتغطية تكاليفها" لضمان فعالية الوقاية من السل ورعاية مرضاه. وتتحقـق التغطيـة الصـحية  تحملهم أعباء مالية الو 

الــدفع المســبق والتغطيــة الجغرافيــة التامــة الشــاملة بفضــل تمويــل الرعايــة الصــحية الكــافي والمنصــف والمســتدام عبــر 
ى ضمان جودة الخدمات ورصدها وتقييمها على نحـو فعـال ممـا ينطـوي بالنسـبة إلـى السـل بالتحديـد علـى إضافة إل

مــا يلــي: (أ) توســيع نطــاق إتاحــة كامــل مجموعــة الخــدمات العاليــة الجــودة الموصــى بهــا فــي هــذه االســتراتيجية فــي 
واألدويـــة تشــارات واالختبــارات إطــار الخــدمات الصــحية العامــة؛ (ب) وتوســيع نطــاق التغطيــة لتشــمل تكــاليف االس

واختبارات المتابعة وجميع النفقات المرتبطة باتباع العـالج الكامـل ألغـراض الشـفاء أو الوقايـة؛ (ج) وتوسـيع نطـاق 
 أســيما الفئــات الضــعيفة التــي تواجــه أكبــر العقبــات وتســجل أســو  إتاحــة الخــدمات لجميــع الفئــات المحتاجــة إليهــا وال

  الحصائل.
  

تعتبــر السياســات واألطــر التنظيميــة الوطنيــة لتمويــل الرعايــة الصــحية وٕاتاحتهــا  األطــر التنظيميــة: تــدعيم  -٦٠
وضــمان جــودة إنتــاج األدويــة ووســائل التشــخيص واســتخدامها وضــمان جــودة الخــدمات الصــحية ومكافحــة العــدوى 

اية من السل ورعاية مرضاه. حوافز فعالة أساسية لضمان فعالية الوقونظم تسجيل األحوال المدنية وترصد المرض 
وهناك حاجة ملحة إلى تدعيم هذه األطر وٕانفاذها فـي البلـدان ذات مسـتويات أعبـاء السـل المرتفعـة. وتـدعو مسـودة 

  االستراتيجية إلى تحسين العديد من المجاالت المبينة أدناه.
  

حــاالت اإلصــابة بالســل  ال ُيخطــر بعــدة حــاالت مــن إنفــاذ اإلخطــار اإللزامــي بحــاالت اإلصــابة بالســل:  -٦١
ــًا جهــات مقدمــة للرعايــة منتميــة إلــى القطــاع الخــاص وغيــر مرتبطــة  والســيما بالحــاالت التــي تتــولى تــدبيرها عالجي
بالبرامج الوطنية لمكافحة السل. ويعرقل تدني مستوى اإلخطار بحاالت اإلصـابة بـالمرض ترصـد المـرض وتقصـي 

ه . ومـن الضـروري أن يوضـع موضـع التنفيـذ الفعـال قـانون لمكافحـة مخالطي مرضاه وٕادارة فاشـياته ومكافحـة عـدوا
األمراض المعدية أو ما يشابه ذلك يفرض على جميع الجهات المقدمة للرعاية الصحية اإلخطار اإللزامـي بحـاالت 

  اإلصابة بالسل.



   EB134/12    ١٣٤/١٢ت  م

19 

لتســجيل ال تتــوفر نظــم شــاملة  ضــمان تقييــد حــاالت الوفــاة بســبب الســل فــي ســجالت األحــوال المدنيــة:  -٦٢
األحوال المدنيـة فـي معظـم البلـدان ذات مسـتويات أعبـاء السـل المرتفعـة وتكـون جـودة المعلومـات عـن عـدد حـاالت 
الوفاة بسبب السل غير كافية في الغالب. ويجب وضع نظام فعال لتسجيل األحوال المدنية يضـمن تقييـد كـل حالـة 

  وفاة ناجمة عن السل على النحو الواجب.
  

تعرض األدوية المضادة  ج وسائل تشخيص السل واألدوية المضادة له وجودتها واستخدامها:تنظيم إنتا  -٦٣
للسل المتدنية الجودة المرضى لخطـر كبيـر. ويـؤدي وصـف المقـررات العالجيـة غيـر الرشـيد إلـى حصـائل عالجيـة 

االختبـارات المصـلية  سيئة وقد يسبب نشوء مقاومة لألدوية. ويسفر االستخدام غير المالئم لوسائل التشـخيص مثـل
عــن تشــخيص غيــر دقيــق للحــاالت. وال بــد مــن وضــع اللــوائح التنظيميــة وتــوفير المــوارد الكافيــة لإلنفــاذ مــن أجــل 
تســجيل المنتجــات الطبيــة واســتيرادها وتصــنيعها. وينبغــي تنظــيم ســبل دعــم المنتجــات الطبيــة المــالي وتحديــد فئــات 

  وية المضادة للسل أو توزيعها.أصحاب المهن الصحية المسموح لها بوصف األد
  

ــدابير شــاملة لمكافحــة العــدوى:  -٦٤ البــد مــن وضــع لــوائح تنظيميــة مالئمــة لضــمان فعاليــة مكافحــة  اتخــاذ ت
العدوى في مرافق خدمات الرعايـة الصـحية والسـياقات األخـرى حيـث يكـون مسـتوى انتقـال المـرض مرتفعـًا. وينبغـي 

وائح إدراج التدابير اإلدارية والتنظيمية والبيئية والشخصية لمكافحة العدوى في قانون مكافحـة األمـراض المعديـة واللـ
  المتصلة ببناء القدرات الصحية وتنظيمها.

  
  اتخاذ إجراءات بشأن حماية المجتمع وتخفيف حدة الفقر ومحددات السل األخرى

  
تتحمل نسبة كبيرة من المصابين بالسل أعباء اقتصادية هائلة  تخفيف العبء االقتصادي المتصل بالسل:  -٦٥

متصلة بالتكاليف المباشـرة وغيـر المباشـرة الناجمـة عـن المـرض والرعايـة الصـحية. وقـد تشـمل العواقـب االجتماعيـة 
لعواقـب الضارة الوصم والعزلة االجتماعيـة أو التوقـف عـن الدراسـة أو فقـدان الوظيفـة أو الطـالق. وغالبـًا مـا تطـال ا

السلبية أسرة المصابين بالسل. ومن الضـروري اتخـاذ تـدابير الحمايـة االجتماعيـة لتخفيـف عـبء الخسـائر المسـجلة 
فــي اإليــرادات والتكــاليف غيــر الطبيــة المتكبــدة عــن الســعي إلــى الحصــول علــى الرعايــة ومواصــلتها حتــى فــي حــال 

  توفير خدمات تشخيص السل وعالجه بالمجان.
  

ينبغــي أن تغطــي الحمايــة االجتماعيــة االحتياجــات المرتبطــة  ق تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة:توســيع نطــا  -٦٦
بالسل مثل االحتياجات التالية: (أ) نظـم التعـويض عـن األعبـاء الماليـة المرتبطـة بـالمرض علـى غـرار نظـم التـأمين 

األخــرى أو القســائم أو الحــزم الصــحي أو معاشــات العجــز أو مــدفوعات الرعايــة االجتماعيــة أو التحــويالت النقديــة 
الغذائيــة؛ (ب) والتشــريعات الراميــة إلــى حمايــة المصــابين بالســل مــن ممارســات التمييــز مثــل إبعــادهم عــن أمــاكن 
العمــل أو المؤسســات التعليميــة أو الصــحية أو نظــم النقــل أو المســاكن؛ (ج) والصــكوك الراميــة إلــى حمايــة حقــوق 

دي للوصــم والتمييــز بــإيالء عنايــة خاصــة لقضــايا الجنســين واالنتمــاء العرقــي اإلنســان وتعزيزهــا، بمــا فــي ذلــك التصــ
وحمايــة الفئــات الضــعيفة. وينبغــي أن تشــمل هــذه الصــكوك بنــاء قــدرات المجتمعــات المحليــة المتضــررة لتــتمكن مــن 

  وق.التعبير عن احتياجاتها وحماية حقوقها وتحاسب منتهكي حقوق اإلنسان والمسؤولين عن حماية هذه الحق
  

الفقــر هــو فــي عــداد محــددات الســل الشــديدة األثــر. وتمثــل  التصــدي للفقــر وعوامــل الخطــر المتصــلة بــه:  -٦٧
بيئات المعيشة والعمل المزدحمة والسيئة التهوية التي ترتبط في الغالـب بـالفقر عوامـل خطـر مباشـرة النتقـال السـل. 

ويقتـرن الفقـر أيضـًا بضـعف المعـارف الصـحية  ونقص التغذية هو عامـل خطـر مهـم لتطـور حالـة المـرض الفاعلـة.
العامة وانعدام القدرة على العمل بناء على هذه المعارف مما يؤدي إلى احتمال التعرض لعدة عوامل خطر تعرض 
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لإلصـابة بالسـل. وٕان تخفيـف وطـأة الفقــر يسـهم فـي الحـد مــن خطـر انتقـال السـل وخطــر تحـّول العـدوى إلـى مــرض 
  إتاحة الخدمات الصحية والتقيد بالعالج الموصى به. ويساعد أيضًا على تحسين

  
سـتعود اإلجـراءات المتصـلة بمحـددات اعـتالل الصـحة  دمج الصحة فـي جميـع السياسـات":نهج " اتباع   -٦٨

مثًال ه. وتشمل مرضاالوقاية من السل ورعاية  مجالعلى  جّمةنهج "دمج الصحة في جميع السياسات" بفوائد عبر 
شــــاملة للحــــد مــــن الفقــــر وتوســــيع نطــــاق الحمايــــة مــــا يلــــي: (أ) الســــعي إلــــى وضــــع اســــتراتيجيات  هــــذه اإلجــــراءات

االجتماعيـــة؛ (ب) وتحســـين ظـــروف المعيشـــة والعمـــل والحـــد مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذائي؛ (ج) ومشـــاركة مختلـــف 
الجهـــات صـــاحبة المصــــلحة التـــي تشــــمل المجتمعـــات المتضــــررة مـــن الســـل فــــي رســـم مخططــــات محـــددات الســــل 

ـــة؛ (د) والوقايـــة مـــن عوامـــل الخطـــر المباشـــرة التـــي تعـــرض لإلصـــابة بالســـل وتشـــمل ا الجتماعيـــة المحليـــة المحتمل
التــدخين وتعــاطي الكحــول والمخــدرات علــى نحــو ضــار وتعزيــز الــنظم الغذائيــة الصــحية وتــوفير الرعايــة الســريرية 

  الصحيحة ألمراض تزيد خطر اإلصابة بالسل مثل السكري.
  

  : تكثيف أنشطة البحث واالبتكارالركيزة ثالثة
  

ال يقّيد التقدم في مكافحة السـل علـى الصـعيد العـالمي بسـبب االفتقـار  تعزيز االستثمار في مجال البحث:  -٦٩
إلــى أدوات جديــدة لتحســين الكشــف عــن الســل أو عالجــه أو الوقايــة منــه فحســب بــل بســبب مــواطن ضــعف الــنظم 
الصحية في توفير خدمات مثلى للتشخيص والعالج باستخدام األدوات الراهنة أيضًا. وسيتطلب القضاء علـى وبـاء 

ســل توظيــف اســتثمارات كبيــرة فــي اســتحداث أدوات تشخيصــية وعالجيــة ووقائيــة جديــدة واالنتفــاع األمثــل بهــا فــي ال
البلدان إلى جانب استخدام التكنولوجيـات الراهنـة علـى وجـه أفضـل ونطـاق أوسـع. ولـن يتسـنى تحقيـق ذلـك إال عـن 

اط البحـــث والبـــرامج القطريـــة لمكافحـــة طريـــق تكثيـــف االســـتثمارات وضـــمان فعاليـــة مشـــاركة الجهـــات الشـــريكة وأوســـ
  السل.

  
هناك حاجـة إلـى تكنولوجيـا ونمـاذج لتـوفير الخـدمات  لقضاء على السل:إجراء بحوث بشأن ا الشروع في  -٧٠

جديدة وثوريـة تفضـي إلـى القضـاء علـى السـل. وسيسـتوجب هـذا األمـر تكثيـف أنشـطة البحـث انطالقـًا مـن البحـوث 
لالرتقاء بوسائل التشخيص واألدوية واللقاحات ووصوًال إلى البحوث العملية والبحوث  األساسية التي تحرك االبتكار

المتعلقة بـالنظم الصـحية التـي تحسـن أداء البـرامج الحـالي وتعتمـد اسـتراتيجيات وتـدخالت جديـدة قائمـة علـى أدوات 
ى ضــرورة تجديـــد جديــدة. وقــد وضــعت خريطــة طريــق دوليــة للبحــوث المتصـــلة بالســل بهــدف تســليط األضــواء علــ

النشاط في مجال البحث المتصل بالسل وحفز المزيد من الجهود. وتعرض خريطة الطريـق بإيجـاز المجـاالت ذات 
األولويــة لالســتثمار العلمــي المقبــل فــي كــل سلســلة البحــوث، وتتــيح إطــارًا للبحــوث التــي تســتهدف تحقيــق النتــائج. 

لع بها في مختلف مجاالت البحث لمتابعة التقدم المحرز. وسيكون من الضروري أيضًا رسم خرائط الجهود المضط
وسيستلزم الشروع في أنشطة البحث للقضاء على السل اعتماد نهج متعدد األبعاد يوجهه أصحاب المصـلحة، بمـن 
فــيهم العلمــاء وخبــراء الصــحة العموميــة ومــديرو بــرامج مكافحــة الســل والشــركاء المــاليون وراســمو السياســات وممثلــو 

ع المـــدني. وٕاذ يسترشـــد هـــذا الـــنهج باالحتياجـــات الســـريرية والبرنامجيـــة، فإنـــه ينبغـــي أال يســـاعد علـــى إجـــراء المجتمـــ
بحــوث تســتهدف مجــال الصــحة العموميــة إلعــداد أدوات واســتراتيجيات جديــدة فحســب بــل أن ييّســر أيضــًا إدماجهــا 

للبحث في إطار البرامج الوطنية للبحوث  السلس في البرامج الجارية. ومن الضروري أن يصبح السل مجاًال رئيسياً 
  الصحية.

  
  اكتشاف أدوات وتدخالت واستراتيجيات جديدة وتطويرها وفهمها بسرعة

  
 ٢٠٠٧اعتمدت المنظمة منـذ عـام  تطوير اختبار تشخيصي سريع لتحري السل في مراكز تقديم الرعاية:  -٧١

لسـائلة ذات االنتـواع السـريع كمعيـار مرجعـي لتأكيـد عدة اختبارات ونهج تشخيصية جديدة تشمل ما يلي: المزرعـة ا
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الوضــع الجرثــومي؛ واالختبــارات المســبارية الجزيئيــة الســريعة للكشــف الســريع عــن الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة؛ 
صـمام ثنـائي باعـث واختبار الحساسية لألدوية ألغراض غير تجارية؛ والفحوص المجهرية الفلورية ب وأساليب الزرع

. غيـر أنـه اليـزال االختبـار مبيسـينللتشـخيص السـريع للسـل والسـل المقـاوم للريفا Xpert MTB/RIFاختبـار و  ؛للضـوء
الــذي يصــلح اســتعماله فــي الظــروف الميدانيــة غيــر متــوفر. ويتطلــب ذلــك  فــي مراكــز تقــديم الرعايــةالــدقيق والســريع 

ى الصــعوبات التقنيــة فــي تحويــل تكنولوجيــات والتغلــب علــ البيولــوجيزيــادة االســتثمار فــي البحــوث المتعلقــة بالوصــم 
  في مراكز تقديم الرعاية.مخبرية معقدة إلى منصات متينة ودقيقة 

  
توّســع نطــاق سلســلة األدويــة الجديــدة توســعًا  اســتحداث أدويــة ونظــم جديــدة لعــالج جميــع أشــكال الســل:  -٧٢
يستهان به على مدى العقد الماضـي. فهنـاك نحـو اثنـي عشـر دواء جديـدًا أو مكّيـف الغـرض لمكافحـة السـل قيـد  ال

دواء بيــــداكويلين وهــــو أول دواء جديــــد مضــــاد للســــل  ٢٠١٣التقصــــي الســــريري. وقــــد اعتمــــدت المنظمــــة فــــي عــــام 
ات عالجيــة جديــدة تشــمل أدويــة ُيســتحدث خــالل عقــود لعــالج الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة. ويجــري تقصــي مقــرر 

جديدة أو مكّيفة الغرض وعالجات مساعدة وداعمة ويبدو أن النتائج األولى تبعث على التفاؤل. وسـعيًا إلـى إحـراز 
المزيد من التقدم، ال بد من توظيف استثمارات في مجالي البحث وبناء القدرات لتطبيق التجارب الدوائية تمشيًا مع 

  ديد السبل لتقصير مدة التجارب على األدوية المضادة للسل.المعايير الدولية وتح
  

مليــون  ٢٠٠٠يقــدر أن هنــاك أكثــر مــن  تعزيــز البحــوث للكشــف عــن حــاالت العــدوى الكامنــة وعالجهــا:  -٧٣
علـــى الصــعيد العـــالمي غيــر أن نســـبة المصــابين بالعـــدوى الـــذين  الســـلّية رةّطــالمتف البكتريـــاشــخص مصـــاب بعــدوى 

فقــط. وسـيتطلب القضــاء علـى وبــاء الســل  ٪١٥و ٥طيلـة عمــرهم تتـراوح بــين سـتتطور لــديهم حالـة المــرض الفاعلــة 
هـــذه. والبحـــث ضـــروري الســـتحداث اختبـــارات تشخيصـــية جديـــدة مـــن أجـــل  الـــتخلص مـــن مجموعـــة حـــاالت العـــدوى

المصــابين بعــدوى الســل الكــامن الــذين يحتمــل أن يتطــور لــديهم إلــى مــرض الســل. وعــالوة التعـرف علــى األشــخاص 
على ذلك، سيلزم أيضًا تحديد استراتيجيات عالجية يمكـن اسـتخدامها المـأمون للوقايـة مـن تطـور مـرض السـل لـدى 

يدة وتدخالت ترمي إلى المصابين بحالة العدوى الكامنة. وينبغي أن تشمل هذه االستراتيجيات أدوية أو توليفات جد
تحديـــد عوامـــل خطـــر تطـــور المـــرض وتخفيـــف آثارهـــا. وسيســـتلزم األمـــر إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث لتقصـــي تـــأثير 

  االستراتيجيات الوقائية المستهدفة والجماعية ومأمونيتها.
  

 المسـتحدث منـذ قـرن مـن عصـيات كالميـت غيـرانإن لقـاح  السعي إلى استحداث لقاح نـاجع ضـد السـل:  -٧٤
الـــزمن هـــو لقـــاح مفيـــد للوقايـــة مـــن أشـــكال الســـل الوخيمـــة لـــدى الرضـــع وصـــغار األطفـــال إال أن نجاعتـــه محـــدودة 

لقاحـًا  ١٢لمكافحة أشكال السل األخرى. وقد أحرز تقدم ملحوظ فـي مجـال اسـتحداث لقاحـات جديـدة ويتـوفر حاليـًا 
تثمارات للتصدي لسلسلة من التحديات العلمية مرشحًا في التجارب السريرية. وال بد من تكثيف أنشطة البحث واالس

الرئيسية وتحديد أولويات البحوث القادمة المتصلة بلقاحات السـل. ومـن األساسـي إتاحـة لقـاح للوقايـة بعـد التعـرض 
يقي من اإلصابة بالمرض لدى األشخاص المصابين بحالة العدوى الكامنة بهدف القضاء على السل في المستقبل 

  القريب.
  

  بحوث تتوخى الحد األمثل من تطبيق االبتكارات ونتائجها وتحسينها إجراء
  

يتعين استكمال االستثمارات الموظفة فـي البحـوث األساسـية بـأخرى فـي  :االستثمار في البحوث التطبيقية  -٧٥
لبحــوث ول. البحــوث التطبيقيــة التــي تــدعم اعتمــاد السياســات المســندة بالبينــات وتكييفهــا وتنفيــذها علــى وجــه الســرعة

الرامية إلى تحسين فهم التحديات وتطوير تدخالت مؤدية إلـى تحسـين السياسـات وتصـميم الـنظم الصـحية وتنفيـذها 
تـــوفير الخـــدمات أهميـــة حاســـمة لتـــوفير البينـــات التـــي تهـــدف إلـــى تحســـين  علـــى وجـــه أفضـــل وتعزيـــز فعاليـــة طـــرق

ء بحوث لتحديد العقبـات التـي تعرقـل تنفيـذ السياسـات ويلزم أيضًا إجرا. االستراتيجيات الحالية واعتماد أدوات جديدة
  .الراهنة والجديدة والتصدي لها وتوفير البينات من منظور المرضى والنظم الصحية
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ــذ وتحســينها  -٧٦ ــة التنفي ــه عملي ال يمكــن تحويــل معظــم االبتكــارات إلــى إجــراءات  :اســتخدام البحــوث لتوجي
فإضـافة إلـى الترصـد الروتينـي البـد . ن والشراكة مع أصـحاب المصـلحةمحلية فعالة دون التخطيط والتكييف الدقيقي

مــن ضــمان حســن تخطــيط البحــوث وحســن إجرائهــا لتقيــيم الوضــع الوبــائي ووضــع الــنظم الصــحية علــى الصــعيدين 
الوطني والمحلي والجوانب االجتماعية والسلوكية للسعي إلى الحصول علـى الرعايـة الصـحية ومـدى التقيـد بـالعالج 

  .عن تقييم نماذج التنفيذ المختلفة رسات الوصم والتمييز فضالً ومما
  

البحوث العملية والمتعلقة بـالنظم الصـحية والعلـوم االجتماعيـة  سيساعد تعزيز :بيئة مواتية للبحوثهيئة ت  -٧٧
الغـرض، يتعـين وتحقيقـًا لهـذا . المحسنة واألكثر وجاهة على تنفيذ السياسات الوطنية والعالمية ويساهم فـي وضـعها

وينبغـي أن تشـمل . إرساء نظم جيـدة لتحديـد األولويـات والتخطـيط والتنفيـذ فـي مجـال البحـث علـى المسـتوى القطـري
والبـد مـن تنسـيق الجهـود . المؤشرات لقياس التقدم المحرز االستثمارات الموظفة في حصائل أنشـطة البحـث وآثارهـا

وتخصـيص المـوارد المالئمـة وتشـجيع أصـحاب المصـلحة علـى على نطاق واسـع لتنميـة القـدرات فـي مجـال البحـث 
ومـــن الضـــروري تكـــوين بيئـــة مواتيـــة إلجـــراء بحـــوث قائمـــة علـــى البـــرامج وتجســـيد النتـــائج فـــي السياســـات . التعـــاون

  .والممارسات بهدف تحقيق كامل طاقات برامج مكافحة السل
  

  تكييف االستراتيجية وتنفيذها
  

  بدء الحوار االستراتيجي ودعمه
  

إن الخطـوة األولـى التـي ينبغـي للـدول  :جميع أصحاب المصلحة في اعتماد االستراتيجية وتكييفها إشراك  -٧٨
 طائفــة كبيــرة مــن الجهــات مــعاألعضــاء اتخاذهــا لتكييــف االســتراتيجية وتنفيــذها هــي عقــد مشــاورات وطنيــة شــاملة 

دف النظـــر فـــي االســـتراتيجية واعتمادهـــا صـــاحبة المصـــلحة بمـــا فيهـــا المجتمعـــات المحليـــة األشـــد تضـــررًا بالســـل بهـــ
العالمية تطبيقًا شامًال في حـال عـدم اسـتجابتها  ولعله من غير المناسب أن تطبق االستراتيجية. والتحضير لتكييفها

الكافية لتقييم لالحتياجـات المحليـة مسـتمد مـن طبيعـة وبـاء السـل وسـياق الـنظم الصـحية وخطـة التنميـة االجتماعيـة 
وفضـًال عـن ذلـك، يجـب أن . والطلبات التـي يعبـر عنهـا السـكان المعرضـون لخطـر اإلصـابة بـالمرضواالقتصادية 

  .يرتكز تطبيق االستراتيجية  إلى قدرات النظم الصحية وقدرات الجهات الشريكة
  

مشــاركة عــدة جهــات فاعلــة  ســيتطلب التنفيــذ المجــدي لهــذه االســتراتيجية :اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات  -٧٩
وســـيلزم توســـيع نطـــاق األفرقـــة االستشـــارية القائمـــة المعنيـــة بمكافحـــة الســـل لتشـــمل . لمســـؤوليات فيمـــا بينهـــاوتقاســـم ا

وسـيكون لزامـًا أن تضـم هـذه األفرقـة مجموعـة . خبرات تتجاوز المجالين السريري والوبائي وميدان الصحة العمومية
ات المالية واإلنمائية وحقـوق اإلنسـان والحمايـة عن المجتمع المدني وعن مجاالت السياس أكبر من القدرات المنبثقة

وقــد يكــون العمــل الرامــي إلــى . االجتماعيــة والتنظــيم وتقيــيم التكنولوجيــا الصــحية والعلــوم االجتماعيــة واالتصــاالت
تكييــف االســتراتيجية العالميــة الجديــدة لمكافحــة الســل مــع الســياقات الوطنيــة مكمــًال للتخطــيط االســتراتيجي الــوطني 

  .في مجال الصحة غير أنه سيستتبع بذل جهود جبارة وخاصة العام
  

وقـد يلـزم تعـديل . تتبـع البلـدان دورات مختلفـة لتخطـيط التنميـة :التحضير لوضع خطـط اسـتراتيجية جديـدة  -٨٠
ـــدة ـــًا باالســـتناد إلـــى أي نهـــج جدي ـــة الموجـــودة حالي وال ُيســـتغنى أيضـــًا عـــن الخطـــط . الخطـــط االســـتراتيجية والتنفيذي

وينبغي أن يؤخذ في الحسـبان إطـار . لحشد موارد التمويل من مصادر محلية ودولية االستراتيجية الوطنية المفصلة
مســــودة االســــتراتيجية الجديــــدة الموصــــى بــــه فــــي ســــياق وضــــع الخطــــط االســــتراتيجية الوطنيــــة الجديــــدة أو إدخــــال 

  .التعديالت على الخطط االستراتيجية الوطنية  القائمة
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  رسم خرائط الوضع الوبائي ووضع النظم الصحية
  

ســــيتمثل الشــــرط األساســــي العتمــــاد  :إجــــراء تقيــــيم مفصــــل للســــياق الوبــــائي وســــياق الــــنظم الصــــحية  -٨١
االســـتراتيجية والتحضـــير لتكييفهـــا فـــي إجـــراء تقيـــيم مفصـــل للوضـــع الوبـــائي ووضـــع الـــنظم الصـــحية علـــى الصـــعيد 

علـى النحـو الواجـب معلومـات مهمـة، مثـل المعلومـات عـن الفئـات السـكانية  وينبغي أن يتيح رسم الخـرائط. الوطني
األشــد تضــررًا بــالمرض واألكثــر تعرضــًا لخطــر تطــوره وعــن الخصــائص واالتجاهــات حســب الســن والجــنس وعـــن 

ونقـص العـوز المنـاعي البشـري انتشار مختلف أشكال السل وحاالت المراضة المشتركة السائدة التي تشمل فيروس 
ذية والسكري وتعاطي التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار وعن أوجه االختالف دون الوطنية وبين المنـاطق التغ

الحضرية والريفية وعـن فئـات مقـدمي الرعايـة وتوزيـع هـذه الفئـات وعـن نظـم الحمايـة االجتماعيـة المتاحـة وروابطهـا 
  .اهالحالية والمحتملة التي تفيد أنشطة الوقاية من السل ورعاية مرض

  
بعـض المعلومـات الالزمـة  يمكـن اسـتمداد :جمع البيانات واسـتخدامها لتحسـين رسـم خـرائط وضـع الـنظم  -٨٢

لتقيــيم الســياق مــن التقــارير الروتينيــة المقدمــة ومــن نتــائج المســوحات الوطنيــة واإلقليميــة المتصــلة بانتشــار الســل فــي 
يتعين تحصيل ما يلزم من معلومات أخرى من استعراض عمليات تقييم البرامج الوطنية الدورية  وقد. بعض البلدان

البلــدان بنــاء بلــوغ هــذا الغــرض، ينبغــي أن تتــولى ول. وعمليــات التقيــيم الميدانيــة والدراســات الكميــة والنوعيــة المحليــة
م البيانــات المنبثقــة عــن ذلــك النظــام القــدرات الالزمــة لوضــع نظــام للمعلومــات يرصــد خصــائص وبــاء الســل واســتخدا

  .كما ينبغي على جميع المستويات
  

  قياس التقدم المحرز والنتائج
  

. تحديد األهداف ورصد التقدم المحرز في تنفيذ كل مكون من مكونـات االسـتراتيجية العالميـة ال غنى عن  -٨٣
ويتضــــمن . روتينيــــة باســــتخدام أســــاليب معياريــــة مبنيــــة علــــى بيانــــات موثقــــة الجــــودة وينبغــــي رصــــد التقــــدم بصــــورة

أمثلة على المؤشـرات التـي يمكـن اسـتخدامها لرصـد التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ مختلـف المكونـات الرئيسـية  ٢ الجدول
ــا. والمكونــات الفرعيــة لهــذه االســتراتيجية لمرض ومعــدل والمؤشــرات الرئيســية لعــبء المــرض هــي معــدل اإلصــابة ب

المحددة في مسودة االستراتيجية، يلزم إيالء  ٢٠٢٥وفي ظل األهداف الشاملة لعام . انتشاره ومعدل الوفيات بسببه
  .خاصة لقياس االتجاهات في معدل الوفيات ومعدل اإلصابة عناية

  
فـــي مجـــال  وتكتســـي البيانـــات عـــن معـــدل الوفيـــات أهميـــة حاســـمة للتمكـــين مـــن إيـــالء األولويـــة للتـــدخالت  -٨٤

أوجــه الصــحة العموميــة وقيــاس التقــدم المحــرز فــي مكافحــة المــرض والوضــع الصــحي العــام للســكان، بمــا فــي ذلــك 
يشـمل تقييـد البيانـات  لتسجيل األحـوال المدنيـةوال ُيستغنى عن توفير نظام وطني متين . التفاوت في مجال الصحة

ويمكن أيضـًا اسـتخدام بيانـات تسـجيل . ات بسبب السلعن أسباب الوفاة من أجل قياس االتجاهات في معدل الوفي
األحوال المدنية للتعرف على فئات سكانية فرعية تكون معدالت الوفيات بين صفوفها أعلى من نسب اإلبـالغ عـن 

 ١وتتـولى المنظمـة توثيـق جـودة هـذه البيانـات علـى الصـعيد العـالمي. الحاالت مما يسمح بتوفير تـدخالت مسـتهدفة
والبـــد للبلـــدان المـــزودة بـــنظم . ام األســـاليب اإلحصـــائية لبيـــان التغطيـــة الناقصـــة أو التـــدوين الخـــاطئويمكـــن اســـتخد

. هـذه الـنظم فيلـزم أن تعتمـدها أمـا البلـدان المفتقـرة إلـى لتسجيل األحوال المدنية مـن ضـمان جـودة البيانـات الكافيـة،
  .نظام نموذجي لتسجيل األحوال المدنيةوثمة حل مؤقت يعتمده عدد متزايد من البلدان أال وهو اعتماد 

                                                           
١   Mathers CD, Fat DM, Inoue M, Rao C, Lopez AD. Counting the dead and what they died from: an 

assessment of the global status of cause of death data. Bulletin of the World Health Organization.   

                                                                                                                                              .2005;83(3):171-7  
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فــي الســنة  ٪٢وتشــير التقــديرات إلــى تســجيل انخفــاض بطــيء فــي معــدل اإلصــابة بــالمرض بنســبة تنــاهز   -٨٥
أنــه ينبغــي إيــالء عنايــة كبيــرة فــي فتــرة  ٢٠٥٠وعــام  ٢٠٢٥وتعنــي األهــداف المحــددة لعــام . علــى الصــعيد العــالمي

ولــدى البلــدان المرتفعــة الــدخل ذات األداء . معــدل اإلصــابة بــالمرض لقيــاس ســرعة انخفــاض ٢٠١٥بعــد عــام  مــا
العــالي المــرتبط بأنشــطة ترصــد الســل والــنظم الصــحية نظمــًا لإلبــالغ عــن الحــاالت تســجل جميــع حــاالت اإلصــابة 
بــالمرض أو معظمهــا إال أن اإلبــالغ الروتينــي عــن الحــاالت فــي بلــدان أخــرى ينطــوي علــى بيانــات منحرفــة نتيجــة 

حاالت شّخصها العاملون في القطاع الصحي ولم تبلـغ (ونقص اإلبالغ ) حاالت غير مشخصة(التشخيص  لنقص
ويمكــن فــي هــذه  المواضــع اســتخدام دراســات ســجالت الجــرد ونمــاذج التســجيل ). عنهــا ســلطات الصــحة العموميــة

  .وٕاعادة التسجيل لتقدير معدل اإلصابة بالسل
  

ت في معدل اإلصابة بالسل تعزيز أداء نظم ترصد المرض بحيـث تشـمل ويتطلب القياس الدقيق لالتجاها  -٨٦
وقــد أعــدت المنظمــة قائمــة . جميــع مقــدمي خــدمات الرعايــة الصــحية وتخفــض مســتوى نقــص اإلبــالغ إلــى أدنــى حــد

لتقيــيم قــدرة النظــام " المعــايير وأســس القيــاس لــنظم ترصــد الســل وتســجيل األحــوال المدنيــة"مرجعيــة لترصــد الســل أي 
معايير بشأن الترصـد يجـب الوفـاء بهـا  ١٠وتحدد القائمة المرجعية . طني للترصد على تقدير حاالت السل بدقةالو 

لمعــدل اإلصــابة بالســل ومعــدل الوفيــات بســبب  لكــي تعتبــر بيانــات اإلبــالغ وتســجيل األحــوال المدنيــة قياســًا مباشــراً 
لمعـايير علـى شـهادة تصـديق تثبـت تزودهـا بنظـام ويمكـن أن تحصـل البلـدان التـي تفـي بجميـع ا. السل على التوالي

وينبغــي اســتخدام قائمــة المنظمــة المرجعيــة لتحســين ترصــد الســل تــدريجيًا مــن أجــل تحقيــق الهــدف . مالئــم للترصــد
  .النهائي المتمثل في قياس االتجاهات في حاالت السل انطالقًا من بيانات اإلبالغ مباشرة في جميع البلدان

  
ويمكــن قياســه مباشــرة عبــر المســوحات . معــدل انتشــار الســل مؤشــرًا مفيــدًا جــدًا لعــبء مــرض الســل ويعــد  -٨٧

سـيما السياسـات المتعلقـة بإتاحـة  وتقدم أيضًا مسوحات االنتشار معلومـات مفيـدة لتحسـين السياسـات وال ١.السكانية
خدام المسـوحات الوطنيـة فـي وال يمكـن قيـاس معـدل انتشـار السـل باسـت .الخدمات الصحية وخدمات تشخيص السل

وســتكون  المواضـع التــي تنـوء بأعبــاء ثقيلـة مــن المـرضوتكتسـي مســوحات االنتشـار الوطنيــة أهميـة فــي . كـل مكــان
القياس المباشر ألثر المرض في بلـدان تجـري مسـحًا مكـررًا أو أساسـيًا بحلـول  وجيهة ومفيدة بوجه خاص ألغراض

ة للمنظمــة والمعنيــة بقيــاس أثــر الســل معــايير بشــأن تحديــد األولويــات فرقــة العمــل التابعــوقــد وضــعت . ٢٠١٥عــام 
خــرى لــدعم تنفيــذ والجهــات الشــريكة األعلــى الصــعيد القطــري وتعمــل مــع البلــدان يخــص مســوحات االنتشــار  فيمــا

عـــن كثـــب تنفيـــذ جميـــع المســـوحات لضـــمان المقارنـــة الدوليـــة المـــذكورة وترصـــد فرقـــة العمـــل . المســـوحات وتحليلهـــا
أيضـًا التقـدم المحـرز لتحقيـق أهـداف تخفـيض الفرقـة وتقـّيم  ،دام األساليب والمعايير التي توصي بها المنظمةباستخ

  .معدل االنتشار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١    World Health Organization. Tuberculosis prevalence surveys: a handbook. Geneva 2011. 

http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/en/index.html  
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قائمـــة توّضـــح المؤشـــرات العالميـــة الرئيســـية لمســـودة االســـتراتيجية العالميـــة لمكافحـــة الســـل بعـــد  :٢الجـــدول 
  ٢٠١٥ عام

  
   المكونات     المؤشرات اإليضاحية

 الركيزة واحد: الرعاية والوقاية المتكاملتان اللتان تركزان على المرضى
النسبة المئوية لألشخاص المشتبه في إصابتهم بالسل الخاضـعين الختبـار باسـتخدام  -

 الوسائل التشخيصية السريعة التي توصي بها المنظمة
الســـل الـــذين تـــوفرت لهـــم نتـــائج اختبـــار الحساســـية  النســـبة المئويـــة لمجمـــوع مرضـــى -

 لألدوية
 النسبة المئوية لحاالت اإلصابة بالسل المرجعية المؤهلة التي تم تقصي مخالطيها  -

  التشخيص المبكر  :ألف

 معدل نجاح عالج السل -
النسبة المئوية لمرضى السـل المقـاوم لألدويـة المسـجلين للحصـول علـى عـالج الخـط  -

 الثاني

 العالج  :باء

ـــاعي  - ـــة لمرضـــى الســـل الخاضـــعين لفحـــص تحـــري فيـــروس العـــوز المن النســـبة المئوي
 البشري

النسبة المئوية لمرضى السل المصـابين بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري والحاصـلين  -
 على العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية

مكافحــة الســل/ فيــروس   :جيم
 العوز المناعي البشري

المراضـــــــــــة وحـــــــــــاالت 
 المشتركة

النســبة المئويــة لألشــخاص المــؤهلين مــن المصــابين بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري  -
واألطفال دون الخامسة من العمر من مخالطي مرضى السل الذين يوفر لهم عـالج 

 العدوى بالسل الكامن

 العالج الوقائي  :دال

  الركيزة اثنين: اتباع سياسات واضحة ونظم داعمة
النســبة المئويــة للميزانيــة الســنوية المحــددة فــي الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة  -

 السل الحاصلة على تمويل 
 التزام الحكومة  :ألف

إشــــــــــراك المجتمعــــــــــات   :باء النسبة المئوية لحاالت اإلصابة بالسل المشخصة التي تم اإلبالغ عنها -
المحليــــــــــة ومقــــــــــدمي 

 الخدمات
 المئوية للسكان الذي ال يتكبدون نفقات صحية هائلة النسبة -
 النسبة المئوية للبلدان التي لديها نظام لترصد السل حاصل على شهادة تصديق -

التغطيــــــــــــة الصــــــــــــحية   :جيم
الشــــــــــــاملة واألطــــــــــــر 

 التنظيمية
 النسبة المئوية لألسر المتضررة التي تتحمل تكاليف باهظة بسبب السل -
 النسبة المئوية من السكان غير المعانين من نقص التغذية -

االجتماعيـــــــة  الحمايـــــــة  :دال
 والمحددات االجتماعية

 الركيزة ثالثة: تكثيف أنشطة البحث واالبتكار
المئويــة للعــدد المرغــوب فيــه مــن وســائل تشــخيص الســل واألدويــة واللقاحــات  النســبة -

 المضادة له الجديدة المرشحة والتي هي في طور االستحداث
 االكتشاف  :ألف

النســبة المئويــة للبلــدان التــي تعتمــد وتعــّزز اســتخدام وســائل التشــخيص أو األدويــة أو  -
 اللقاحات الجديدة

 التنفيذ  :باء
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  المنظمةدور أمانة 
  

ستقدم أمانة المنظمة على جميع مستويات المنظمة الدعم إلى الدول األعضـاء فـي سـعيها إلـى اسـتعراض   -٨٨
واعتمادهـا وتكييفهـا وتنفيـذها باالسـتناد إلـى اإلطـار الـوارد فـي مسـودة  ٢٠١٥استراتيجياتها لمكافحـة السـل بعـد عـام 

لوظائف األساسية المبينة أدناه وتستعين بـالفريق االستراتيجية. وستعتمد المنظمة على مزاياها النسبية في مجاالت ا
االستشاري االستراتيجي والتقنـي التـابع لهـا والمعنـي بالسـل والهيئـات االستشـارية اإلقليميـة وأجهزتهـا الرئاسـية بهـدف 

  توجيه عملها ودعمه وتقييمه.
  

د إلـى المجموعـة المتاحـة وستواصل المنظمة عملها المتصل بوضع السياسات والقواعـد والمعـايير باالسـتنا  -٨٩
وســتوفر األمانــة التوجيهــات االســتراتيجية واألدوات . وتلــك التــي ســتُتاح مســتقبًال مــن الوثــائق التوجيهيــة بشــأن الســل

وسـيلزم تكـرار هـذه األدوات عنـد تـوافر المزيـد . الالزمة لتكييف االستراتيجية وتنفيذها فـي مختلـف السـياقات القطريـة
وســيكون لزامــًا تــوفير التوجيــه الــدوري بشــأن اســتخدام وســائل . لفعالــة وأفضــل الممارســاتمــن البينــات علــى الــنهج ا

وســـتعمل . تشـــخيص الســـل الجديـــدة وأســـاليب اختبـــار الحساســـية لألدويـــة والمقـــررات العالجيـــة الجديـــدة عنـــد توافرهـــا
سبل الكفيلة بتمكين البرامج المنظمة مع الشركاء لحفز توفير المزيد من البينات وتقديم التوصيات السياسية بشأن ال

  .الوطنية لمكافحة السل من المشاركة في الخطة اإلنمائية من أجل التصدي لمحددات السل االجتماعية
  

وستواصــل األمانــة االضــطالع بوظيفتهــا األساســية المتمثلــة فــي تنســيق الــدعم التقنــي بهــدف تمكــين هــذه   -٩٠
وسـتواظب علـى حفـز الشـركاء علـى تقـديم المسـاهمات  األعضـاء،االستراتيجية من إحداث تأثير سريع ودعم الـدول 

آلية المسـاعدة التقنيـة لمكافحـة السـل التـي تـديرها وتساعد . على الصعيد العالمي وعلى المستويين الوطني والمحلي
ية. المنظمـــة علـــى تيســـير المـــوارد وتعبئتهـــا لتمويـــل المســـاعدة التقنيـــة بعقـــد شـــراكات مـــع الوكـــاالت اإلنمائيـــة الرئيســـ

وســيلزم ســد الثغــرات فــي الخبــرات التقنيــة فيمــا بــين الوكــاالت الداعمــة عــن طريــق التعــاون مــع الخبــراء العــاملين فــي 
ال يقتصـر نطاقهـا علـى السـل، ومـن خـالل اجتـذاب عـدد أكبـر مـن المتعـاونين مجاالت اختصاصية صحية عالمية 

  .الشباب في الميدان
  

في خلق الطلب العالمي علـى البحـوث وٕايـالء األولويـة الحتياجـات  وستظل المنظمة تعزز دورها اإلشرافي  -٩١
البحـــث المتصـــل بالســـل ودعـــم إجـــراء بحـــوث فعالـــة بالتعـــاون مـــع الشـــركاء لتوجيـــه عمليـــات وضـــع االســـتراتيجيات 

وسيســـتلزم هـــذا األمـــر تكثيـــف العمـــل مـــع العلمـــاء األساســـيين وأخصـــائيي . والسياســـات العالميـــة والوطنيـــة وتنفيـــذها
ئيــــات والعلمــــاء االجتمــــاعيين والمبتكــــرين فــــي القطــــاعين العــــام والخــــاص واألوســــاط األكاديميــــة ومــــع الســــكان الوبا

المتضررين، وسـينطوي أيضـًا علـى ضـرورة تعـاون البـرامج الوطنيـة لمكافحـة السـل مـع الجهـات الشـريكة األكاديميـة 
ث والشـراكات القائمـة بـين القطـاعين العـام ومؤسسات البحث المرتبطة بها وشراكات القطاع العام المركزة على البحـ

  .والخاص
  

وستعّضـــد المنظمـــة الشـــراكات الفعالـــة لـــدعم العمـــل المقتـــرح فـــي ظـــل الركـــائز الـــثالث الـــواردة فـــي مســـودة   -٩٢
ويهــدف هــذا العمــل فــي إطــار الشــراكات إلــى دعــم الــدول األعضــاء فــي ســعيها إلــى تحقيــق . الجديــدة االســتراتيجية

لخــدمات الوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه والوصــول إلــى الفئــات الســكانية والمجتمعــات المحليــة اإلتاحــة الشــاملة 
وسـتعمل المنظمـة مـع شـراكة دحـر السـل وتسـعى إلـى عقـد شـراكات . بوبـاء السـل فـي العـالم الضعيفة األشـد تضـرراً 

المدفوعة بقطاعات غيـر القطـاع  جديدة يمكن أن تعزز االلتزام واالبتكار الفعالين فيما يتصل بعناصر االستراتيجية
  .الصحي

  
إلــى تجســيدها الســريع فــي خطــة عمــل  ٢٠١٥-٢٠٠٦ســتراتيجية دحــر الســل وقــد أدى إطــالق المنظمــة ال  -٩٣

عالمية شاملة ومقدرة التكاليف من إعداد شراكة دحر السل التي تستضيفها المنظمة وتديرها. ومثلما فعلت المنظمة 
، فإنهــا ستنشــط فــي دعــم خطــة اســتثمار ٢٠١٥ية العالميــة لمكافحــة الســل بعــد عــام بالنســبة إلــى مســودة االســتراتيج
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تضــعها شــراكة دحــر الســل وتعــرض األنشــطة بإيجــاز وتحــدد متطلبــات التمويــل الالزمــة لتحقيــق األهــداف عالميــة 
ع شـراكة وستوثق المنظمة عرى عملها م. الطموحة وتعمل في الوقت نفسه على إنجاز المعالم الرئيسية في طريقها

مـن السـل ورعايـة  دحر السل وتسهم في إعـداد خطـة العمـل واالسـتثمار العالميـة لتوجيـه الجهـود الراميـة إلـى الوقايـة
  .بتقديم اإلسهامات االستراتيجية والعلمية والتقنية الالزمة ٢٠١٥مرضاه بعد عام 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

النظــــر فــــي مســــودة االســــتراتيجية واألهــــداف العالميــــة لمكافحــــة الســــل بعــــد المجلــــس التنفيــــذي مــــدعو إلــــى   -٩٤
  .٢٠١٥ عام
  

=     =     =  


