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  لالجتماع الرفيع المستوى التحضير 
  للجمعية العامة المعني بإنهاء السل

  
  

  متعدد القطاعات لتسريع وتيرة المساءلة المشروع إطار 
  لُمحرز في مجال إنهاء السلالتقدم ا

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
 ٢٠١٨فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  كــان المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة المعقــودة -١
لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة المعنـي بإنهـاء السـل، واعتمـد أحاط علمًا بالتقرير المتعلق بالتحضـير  قد
يقوم، فـي أن وطلب المجلس في ذلك القرار من المدير العام  ١بشأن التحضير لذاك االجتماع. ٣ق١٤٢م ترار الق

معــرض عملــه علــى توثيــق عــرى التعــاون مــع جميــع المعنيــين مــن الشــركاء، "بوضــع مشــروع إطــار مســاءلة متعــّدد 
اإلجــراءات الالزمــة لتســريع وتيــرة  القطاعــات يتــيح المجــال أمــام االضــطالع بالرصــد واإلبــالغ واالســتعراض واتخــاذ

إنهاء السل"، وأن يقدم مشروع اإلطار إلى جمعية الصحة العالمية الحاديـة والسـبعين لكـي مجال التقدم الُمحرز في 
الرفيـــــع المســـــتوى للجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة المعنـــــي بإنهـــــاء الســـــل تنظـــــر فيـــــه وتعرضـــــه فـــــي االجتمـــــاع 

 .٢٠١٨ عام في
 
 ومقترحـات مناقشـاتعلـى  المبنيالقطاعات  المتعدد المساءلةالتقرير مشروع وثيقة إطار  هذا مرفق يبّينو  -٢

ـــدِّمت أثنـــاء المشـــاورات التـــي  ـــرد. والشـــركاء األعضـــاء الـــدول مـــعبزمـــام إجرائهـــا  ألمانـــةأمســـكت اُق  الوثيقـــةفـــي  وي
رة الواقعـــــة بـــــين فـــــي الفتـــــ ينالُمّتبعـــــ لزمنـــــيا إلطـــــاروا العمليـــــة عـــــن معلومـــــات لمصـــــاحبة لهـــــذا التقريـــــرا ٧١/١٦ج

 .اإلطار لصياغة ٢٠١٨ أبريل/ نيسانو  ينايرالثاني/  كانون
  

 المسـتوى الرفيـع االجتمـاع فـي القطاعـات المتعـددهـذا المسـاءلة  إطـارعـرض لعلـى اسـتعداد العـام  والمدير -٣
 .، إن هي طلبت ذلكالعامة للجمعية

  
 اإلطـــارتكييـــف لبالـــدعم الـــالزم ئها لـــدول األعضـــاء وشـــركاأن تـــزّود ا هاجميـــع مســـتوياتاألمانـــة بوبمقـــدور  -٤

 .واستخدامه
  

                                                           
ــــــة    ١ ــــــة، ١٤٢/١٦م تانظــــــر الوثيق ــــــة واألربعــــــين بعــــــد المائ ــــــه الثاني ــــــذي فــــــي دورت ــــــس التنفي ، والمحاضــــــر المــــــوجزة للمجل

 .)باإلنكليزية( ١التاسعة، الفرع   الجلسة
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المصـلحة صـاحبة الجهـات لحكومـات وجميـع ا مسـاءلةفعاليـة ضـمان  مـا يلـي: يصبو اإلطار إلى تحقيـقو  -٥
هـاء الُمحـرز فـي مجـال إنالتقـدم وتيـرة مـن أجـل تسـريع وذلـك الصـعيد القطـري، العـالمي واإلقليمـي و الصـعيدين على 

هــــداف خطــــة التنميــــة المســــتدامة الســــل وأالقضــــاء علــــى مــــع إســــتراتيجية بالكامــــل  ة اإلطــــارومواءمــــوبــــاء الســــل؛ 
 .٢٠٣٠ لعام

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
وتيـــرة التقـــدم المســـاءلة المتعـــدد القطاعـــات لتســـريع  إطـــارمشـــروع  جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة إلـــى النظـــر فـــي  -٦

  .الُمحرز في مجال إنهاء وباء السل
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  الملحق
  

  الُمحرز التقدم وتيرة لتسريع القطاعات متعددال مساءلةالإطار  مشروع
  ٢٠٣٠بحلول عام  السل إنهاء مجال في

  
  أساسية معلومات  :ألف

  
التنميــة فــي حقبــة الســل "القضــاء علــى  الســل تحــت عنــوانبشــأن لمنظمــة لأول مــؤتمر وزاري عــالمي ُعِقــد   -١

خطــى تســريع بهــدف وذلــك ، ٢٠١٧تشــرين الثــاني/ نــوفمبر موســكو فــي ب، "تعــددة القطاعــاتاســتجابة م: المســتدامة
الُموّظفــة الســتثمارات وفــي إطــار التســليم بالحقيقــة القائلــة إن ا ،الســلبشــأن القضــاء علــى منظمــة التنفيــذ اســتراتيجية 

أهــداف مــن ذات الصــلة رئيســية ال المعــالمالغايــات و لتحقيــق الــالزم مســتوى لــم تبلــغ الحتــى اآلن واإلجــراءات الُمّتخــذة 
الجتمـاع الرفيـع المسـتوى توفير المعلومات الالزمة لعقد ابهدف ، و السلالقضاء على ستراتيجية التنمية المستدامة وا

  ٢٠١٨.١في وقت الحق من عام السل المعني بإنهاء للجمعية العامة لألمم المتحدة 
  
التزامـــات الـــذي اقتـــرن ب ٢،الســـلبشـــأن القضـــاء علـــى ســـكو إعـــالن مو وفـــدًا وطنيـــًا تقريبـــًا  ١٢٠ وقـــد اعتمـــد  -٢

هـت الدول األعضـاء ونـداءات قطعتها  وتيـرة سـريع لتغيرهـا مـن الشـركاء علـى حـد سـواء إلـى الوكـاالت العالميـة و ُوجِّ
وتلـــك الُمحـــّددة فـــي  ،التنميـــة المســـتدامةبلـــوغ الغايـــة الُمحـــّددة بشـــأن إنهـــاء الســـل فـــي أهـــداف لجهـــود الراميـــة إلـــى ا

متعـددة ال المسـاءلةمعنـي بمنها مجال ، رئيسيةعمل أربعة مجاالت اإلعالن تناول . و السلالقضاء على راتيجية است
انعقاد االجتماع " قبل دعم عملية وضع إطار مساءلة متعّدد القطاعاتب"الدول األعضاء فيها لتزمت ا ٣،القطاعات

إلى أن  منظمةالاإلعالن ا ودع، ٢٠١٨اء السل في عام المعني بإنهالرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة 
يسـتند اإلطـار و  ٤.لمنظمـةاألجهـزة الرئاسـية لتنظـر فيـه كـي هذا اإلطـار لفي وضع مع الشركاء ها تعاونتوّثق عرى 

لسـل علـى المسـتويين عـن االسـتجابة لوبـاء ا تعزيـز المسـاءلةأنه ينبغـي أن يسـهم مؤّداه أساس منطقي إلى المذكور 
الُمحـّددة بشـأن إنهـاء السـل والمعـالم الرئيسـية بلوغ الغايات تسريع خطى التقدم الُمحرز صوب ني والعالمي في الوط

  .لُمحّددة في استراتيجية القضاء على السلالغايات افي أهداف التنمية المستدامة، و 
  
ائـــــة المعقـــــودة فـــــي المجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي دورتـــــه الثانيـــــة واألربعـــــين بعـــــد المقـــــد زّودت األمانـــــة كانـــــت و   -٣

المعنــي ألعمــال التحضــيرية لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بتقريــر عــن ا ٢٠١٨الثــاني/ ينــاير  كــانون
يقــوم، فــي العــام أن المــدير فقــد طلــب المجلــس مــن إعــالن موســكو، علــى لــى ذلــك التقريــر و وبنــاًء ع ٥.الســلبإنهــاء 

                                                           
، وسـُيعقد االجتمـاع "متحـدون للقضـاء علـى داء السـل: تصـد عـالمي عاجـل لوبـاء عـالمي"ع هـو بعنـوان موضوع االجتمـا   ١

ـــوم  ـــول/ ســـبتمبر  ٢٦ي ـــاد مناقشـــة الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة. وســـتكون المســـاءلة واحـــدة مـــن  ٢٠١٨أيل فـــي وقـــت انعق
 المواضيع التي سيتناولها االجتماع.

٢   http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/ )نيســــــان/  ٢٥االطــــــالع فــــــي  تــــــم
 ).٢٠١٨أبريل 

؛ وضـمان ٢٠٣٠م االسـتجابة الـواردة ضـمن خطـة التنميـة المسـتدامة لعـامجاالت العمل األخرى هي كالتالي: النهـوض ب   ٣
 ات في هذا الميدان.توفير التمويل الكافي والمستدام؛ ومتابعة ما يستجد من علوم وبحوث وابتكار 

المصلحة الُمدرجة تحديدًا فـي إعـالن موسـكو (بحسـب التسلسـل الـذي وردت بـه فيـه): مبعـوث فيما يلي الجهات صاحبة    ٤
ألعضــاء؛ وممثلــو فئــات المجتمــع المــدني؛ والمؤسســات التابعــة لألمــم األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بإنهــاء الســل؛ والــدول ا

وشــراكة )؛ المرفــق الــدولي لشــراء األدويــة (اليونيتيــدالمتحــدة؛ والبنــك الــدولي والمصــارف اإلنمائيــة األخــرى المتعــددة األطــراف؛ و 
 حث.دحر السل؛ والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا؛ والمعاهد المعنية بالب

ومحاضر المجلس التنفيذي الموجزة في دورته الثانية واألربعين بعد المائـة، الجلسـة التاسـعة،  ١٤٢/١٦م تانظر الوثيقة    ٥
 ).باإلنكليزية( ١الفرع 
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اإلقليميـين والـوطنيين علـى نحـو عنيـين مـن الشـركاء الـدوليين و معرض عمله على توثيق عرى التعاون مع جميـع الم
لكـي تنظـر ُيوِصي به إعالن موسكو بشأن القضاء على السـل، بوضـع مشـروع إطـار مسـاءلة متعـّدد القطاعـات  ما
الرفيــع المســتوى ، وتعرضــه فــي االجتمــاع ٢٠١٨جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعون فــي أيــار/ مــايو  فيــه

  ٢٠١٨.١في عام لعامة للجمعية ا
  
تعــاريف التناولــت  ٢ةت األمانــة وثيقــة معلومــات أساســيعــدّ ، أ٣ق١٤٢م ت وعمــًال بالطلــب الــوارد فــي القــرار  -٤

أهم أولويات الصحة عن المساءلة النهوج الُمّتبعة بشأن  نقائمة حاليًا عأمثلة و لمساءلة وٕاطار المساءلة؛ االمتعلقة ب
 إطــار المســاءلةعــًال فــي واردة فالــعناصــر لل اً وتقــدير  ٣؛ضــيع تتجــاوز نطــاق الصــحةعــن موا األخــرى، فضــالً العالميــة 

ســُتخدمت وثيقــة المعلومــات األساســية هــذه واهــذا، ، ولتلــك التــي قــد تنقصــه. الســلإنهــاء متعــدد القطاعــات بشــأن ال
ُعِقـــدت  ميـــةمشـــاورة عالخاصـــًة أثنـــاء إجـــراء ، و ًا إلجـــراء المناقشـــات مـــع الجهـــات صـــاحبة المصـــلحةأساســـبوصـــفها 

المبّينــة تحديــدًا المصــلحة  ، وُدِعــي إلــى حضــورها ممثلــو الجهــات صــاحبة٢٠١٨آذار/ مــارس  ٢و ١بجنيــف يــومي 
  ٤.جميع المكاتب اإلقليميةمن و الرئيسي منظمة من المقر الموظفو ، كما حضر االجتماع في إعالن موسكو

  
مشــاورة عامــة هــا ومن، ٢٠١٨ُأجِريــت فــي عــام ناقشــات األخــرى التــي واســتنادًا إلــى حصــائل المشــاورة والم  -٥

مشروع إطار المساءلة المتعدد القطاعـات هـذا بشـأن إنهـاء السـل لتسـريع وتيـرة إلكترونية، فقد أعّدت أمانة المنظمة 
  التقدم الُمحرز صوب إنهاء وباء السل العالمي، لكي تنظر فيه جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون.

  
  التعاريف  :باء
  
حاســب (أو أن يُ  عّمــا يقطعــه مــن التزامــات أو يّتخــذه مــن إجــراءاتســأل الفــرد أن يُ  المســاءلةُيقصــد بتعبيــر   -٦
  .)يهاعل
  
حكومــة وطنيــة أو المجتمــع كــون فــردًا أو منظمــة أو يكــأن (المســؤول  اهيــة الكيــانم المســاءلة إطــاريحــّدد و   -٧

، وعموماً ية تحميله المسؤولية عنها. وكيفسأل عنها، يُ ّين أن تعااللتزامات واإلجراءات التي يوماهية ، )مثالً  العالمي
الرئيســـيتين التـــاليتين: فئتـــين ُمعّينـــة عـــن ذلـــك تنـــدرج ضـــمن نطـــاق الكيانـــات مســـاءلة كيفيـــة عنيـــة باآلليـــات المفـــإن 

ّين تبـــدورة عـــام ممـــثّال بوصـــفه المســـاءلة الأدنـــاه إطـــار  ١الشـــكل يبـــّين . و االســـتعراضو (ب) الرصـــد واإلبـــالغ،  (أ)
  ٥اإلطار. عناصر

                                                           
 .٣ق١٤٢م تمن منطوق القرار  ١انظر الفقرة    ١

 المصــلحة أصــحاب مــعمشــاورة ة. معلومــات أساســي وثيقــةســل. البشــأن  القطاعــات دمتعــدّ  مســاءلة إطــار مشــروع وضــع   ٢
آذار/  ٢و ١ جنيــــف ،Chateau de Penthes العالميــــة، الصــــحة منظمــــة ،الســــل لمكافحــــة العــــالمي البرنــــامجعقــــدها 
    ٢٠١٨. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٨ مارس

http://www.who.int/tb/TBAccountabilityFramework_Consultation1_2March_BackgroundDocument_20180228.pdf?ua=1   
 .)٢٠١٨أيار/ مايو  ١١االطالع في  (تم

يــا وشــلل األطفــال ومكافحــة التبــغ والمالر مــن األمثلــة المدروســة عــن مواضــيع الصــحة، األيــدز والعــدوى بفيروســه والتمنيــع    ٣
وصحة المرأة والطفل والمراهق، فيما اشتملت األمثلة األخرى المدروسة على موضوعي تغير المناخ وتصـريف الشـؤون علـى 

 الصعيد الوطني.

 المصــلحة أصــحاب مــع مشــاورة. أساســية معلومــات وثيقــة. الســل بشــأن القطاعــات متعــّدد مســاءلة إطــار مشــروع وضــع   ٤
التقريــر الصــادر عــن . ٢٠١٨ مــارس/ آذار ٢و ١ جنيــف العالميــة، الصــحة منظمــة الســل، لمكافحــة العــالمي البرنــامج عقــدها

 ،http://www.who.int/tb/TB_MAF_1_2Marchconsultation_meetingreport_20180322.pdf?ua=1(االجتمـــــــــــاع 
 .)٢٠١٨ مايو/ أيار ١١ في االطالع تم

 –دورة اإلجــراءات  يصــّور إطــار المســاءلة الموّحــد عــن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق، الــذيهــذا الشــكل ُمســتنبط مــن    ٥
قطــري كــّل علــى حــدة. ويضــيف االســتعراض مبّينــة فــي دائــرة، مثــل الــواردة ههنــا فيمــا يخــص المســتويين العــالمي وال –الرصــد 

 .إطار المساءلة المعني بإنهاء السل مكّونًا إلى الدورة بعنوان "االلتزامات"، ويبرز جانب "الرصد واإلبالغ" في مكّونه الثالث
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  العام المساءلة إطار :١ الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تحقيقهـا، ومـن للصـونها أو الالزمـة قرن االلتزامات المقطوعـة بـاإلجراءات أن تُ ينبغي من الناحية النظرية و   -٨

االسـتعراض فُيسـتخدم  أمااإلجراءات. االلتزامات و الُمحرز فيما يتعلق بتلك لتتبع التقدم ثم ُيلجأ إلى الرصد واإلبالغ 
بشــأن  توصــياتلوضــع و ، منتجــاتمــا يتصــل بهــا مــن فــي التقــارير و الرصــد والُموثّقــة مــن الُمحّققــة النتــائج لتقــدير 

، علمـًا ة مراتاإلجراءات والرصد واإلبالغ واالستعراض عدّ تكرار دورة باإلمكان و  مستقبل.في الّتخذة اإلجراءات المُ 
مــن الُمســتمدة ت التوصــيارصــد واإلبــالغ و الة مــن الُمحّققــنتــائج البمنهــا راءات الُمقبلــة بأنــه ينبغــي أن تُــدفع دورة اإلجــ

استنادًا إلى عمليات استعراض التقدم الُمحرز، فقد يلزم القيـام دوريـًا عمليات االستعراض المبنية على تلك النتائج. و 
  المقطوع منها.التزامات جديدة أو تعزيز بقطع 

  
 أمثلــةمــن . و األربعــةاإلطــار مكّونــات واحــد أو أكثــر مــن مكــّون تــدعيم ة عــن طريــق ويمكــن تعزيــز المســاءل  -٩

ألغــراض  البيانــات والتقــارير المتاحــةتحســين نوعيــة القــائم منهــا حاليــًا؛ و إضــافة إجــراءات جديــدة أو تحســين ذلــك 
ك البيانــــات التغطيــــة بتلــــمســــتوى نوعيــــة تحســــين ، و الُمحــــرزالتقــــدم االسترشــــاد بهــــا فــــي إجــــراء عمليــــات اســــتعراض 

، وٕادخــال تحســينات علــى تلــك العمليــاتإلــى مســتوى أعلــى؛ بمــا ُيجــرى مــن عمليــات اســتعراض  االرتقــاءو  ؛والتقــارير
تفضـي نتـائج عمليـات ؛ وضـمان أن وشفافيتها وتوسـيع نطـاق المشـاركة فيهـا زيادة طابع استقاللهابوسائل من قبيل 
دورة مكّونــات كــل واحــد مــن ٕاذا كــان إجــراءات. و ُيّتخــذ مــن فيمــا يتعلــق بمــا تحقيــق حصــائل هادفــة االســتعراض إلــى 

االلتزامـات الوفـاء بالُمحرز صـوب  التقدمقويًا، فينبغي أن يكون وقع االستعراض"  - الرصد واإلبالغ - اإلجراءات"
  عيفًا.ضكان مكّونات دًا أو أكثر من تلك الواحلو أن ن وقعه مأسرع 

  
  اإلطار  :جيم

  
مســاءلة فعاليــة المتعــدد القطاعــات بشــأن إنهــاء الســل إلــى تحقيــق مــا يلــي: ضــمان  إطــار المســاءلةيصــبو   -١٠

الحكومات وجميع الجهات صاحبة المصلحة على الصعيدين العالمي واإلقليمـي والصـعيد القطـري، وذلـك مـن أجـل 
لقضاء علـى السـل مع إستراتيجية اة اإلطار بالكامل تسريع وتيرة التقدم الُمحرز في مجال إنهاء وباء السل؛ ومواءم

  .٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام 
  

  .إطار المساءلة المتعدد القطاعات بشأن إنهاء السلب ٢أ و٢ويلّخص الشكالن   -١١
  

  الرئيسيةعناصره و اإلطار مكّونات عامة عن  لمحة  :١-جيم
  

المســتوى و (ب) أ)، ٢ل العــالمي واإلقليمــي (الشــك يان(أ) المســتو : ، همــايتكــّون اإلطــار مــن جــزأين رئيســيين  -١٢
إطــار مكّونــات بجزأيــه كليهمــا األربعــة  اإلطــار مكّونــاتتماثــل . و ب)٢المحلــي) (الشــكل ه المســتوى الــوطني (بمــا فيــ

  .وهي: االلتزامات، واإلجراءات، والرصد واإلبالغ، واالستعراضأال ، ١ن في الشكل العام المبيّ المساءلة 

االلتزامات

 االستعراضاإلجراءات

 الرصد
 واإلبالغ
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علـــى  الســـل إنهـــاء مجـــال فـــي الُمحـــرز التقـــدم وتيـــرة لتســـريع اتالقطاعـــ المتعـــدد المســـاءلة إطـــار :أ٢ الشـــكل
  ١مجتمعةً  البلدان يخصفيما  –العالمي واإلقليمي المستويين 

  

  
  
  
  
 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 هـذه مـن ٣ الهـدف إطـار فـي تـرد هـيو  تحديـداً  الوبـاء هـذاصـلة ب تذا غايـات هـي ههنـا الواردة األمثلةو  .سلبال المتعلقة المستدامة التنمية أهداف من العديد يوجد )أ(

  .لغاياتا تلكل الكاملة التعاريف على الطالعلالرجوع إلى النص الرئيسي  وُيرجىاألهداف. 
  عليها. رئيسية أمثلةههنا  ترد ولكن ،إدراج جميع اإلجراءات ذات الصلة المتعّذر من )ب(
  .والهجرةوالعدالة،  والعمل،السكن،  وتأمين ،االجتماعية الحماية توفيرو  ،الفقر ةحدّ الشريكة العاملة على تخفيف  الجهاتو  الوكاالتقبيل العمل مع  من )ج(
  المثقلة بعبء الوباء. بالبلدان األقل على المتعلقة الوطنية والتقارير االستعراض عمليات من الُمستمدة الرئيسية النتائج إدراج  )د(

                                                           
 إلى عناصر غير موجودة بعُد أو يلزم تعزيزها بشكل كبير.  مائل بخطيشير النص المدّون    ١

  االلتزامات
  :أ)(يلي مافيها  بما، ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام  خطة أهداف

  )تحقيق التغطية الصحية الشاملة( ٨-٣) والغاية السلنهاية لوباء وضع ( ٣-٣الغاية   •
  )بأسعار معقولةيها توفير إمكانية الحصول عل -البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية دعم ( ب٣الغاية   •
  زيادة كبيرة) البلدان الناميةهذا القطاع بالتمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في زيادة ( ج٣ة الغاي  •

  السل على القضاء بشأن المنظمة استراتيجية
  :يلي ما فيها بما )،٢٠٢٥،٢٠٢٠(الُمحّددة في الفترة  الرئيسية والمعالم) ٢٠٣٥،٢٠٣٠(الُمحّددة في الفترة  الغايات

  )٢٠٢٠بحلول عام  ٪ ٣٥( ٢٠١٥مقارنة بعام  ٢٠٣٠ول عام وفيات السل بحلمعدل ٪ في ٩٠تخفيض نسبته تحقيق  •
  )٢٠٢٠ ٪ بحلول عام٢٠( ٢٠١٥مقارنة بعام  ٢٠٣٠السل بحلول عام بحاالت اإلصابة ٪ في معدل ٨٠تحقيق تخفيض نسبته  •
  ٢٠٢٠ امبحلول عبالوباء اإلصابة ارثية من جراء الحرص على أال يتكّبد المرضى المصابون بالسل وال أسرهم تكاليف ك  •

  األساسية والمبادئ الركائز
  ؛في مجالي الرعاية والوقاية لمريضرّكز على امتكاملة تخدمات إيتاء  :الركائز  •

  بحث واالبتكاروتكثيف جهود الداعمة؛ ٕاقامة نظم سياسات جريئة و انتهاج و   
ــ: المبــادئ  • ــل الحكومــة ب ــ اتتحالفــاالضــطالع بأنشــطة الرصــد والتقيــيم؛ وٕاقامــة بــاالقتران مــع  ةاءلســمالالرعايــة و دور تكّف مــع منظمــات  ةقوي

الغايــات االســتراتيجية و وتكييــف ؛ وتعزيزهــاالمســاواة جوانــب حقــوق اإلنســان واألخالقيــات و حمايــة و المحليــة؛  المجتمــع المــدني والمجتمعــات
  على المستوى الوطنيالُمحّددة فيها 

  ٢٠١٦ ،البشري نقص المناعةالمعني بفيروس العامة لألمم المتحدة  لجمعيةلرفيع المستوى لاجتماع اال في درالصاالسياسي  اإلعالن
  *الصادرة عن شراكة دحر السل ٢٠٢٠-٢٠١٦في الخطة العالمية للقضاء على السل  ٢٠٢٠بشأن السل الُمحّددة لعام  ٩٠-٩٠-٩٠الغايات بلوغ   •

  ٢٠١٨السل،  إنهاءالمستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني ب الرفيعتماع جاال في الصادرالسياسي  اإلعالن

 
)ب()أمثلة( الُمّتخذة اإلجراءات

لتحالفـــات االســـتراتيجية هـــا افي ، بمـــاهاوتنفيـــذ هـــاوتمويلوضـــع خطـــط عمـــل الوكـــاالت العالميـــة 
المتـأثرة المحليـة المـدني والمجتمعـات المجتمـع فئـات وٕاشراك  )ج(كافة عبر القطاعاتالُمقامة 

 هافي لبالس
 وكاالت التمويل العالميةمن جانب الالزمة موال األالموارد وتخصيص حشد 

 العالمية ونشرها والقواعد والمعاييروضع اإلرشادات 
االضــطالع بأنشـــطة الـــدعوة والتواصــل علـــى الصـــعيدين العــالمي واإلقليمـــي، ومنهـــا األنشـــطة 

 الرامية إلى زيادة التمويل
 من جانب الوكاالت العالميةوالتقني االستراتيجي تزويد البلدان بالدعم 

لدوليــة شــبكات ادعــوة ال، و فــي مجــال مكافحــة الســللبحــث والتطــوير عالميــة لية اســتراتيجتنفيــذ 
 المتعلقة بالسل إلى عقد اجتماعات ذات صلة بالموضوع لبحوث ل

 عقد مؤتمرات قمة عالمية/ إقليمية/ قطرية بشأن السل لجميع الجهات المهتمة

 غواإلبال الرصد
 ، العالج، الحصائل)(الحاالتاإلصابة بالسل واإلبالغ عنها تسجيل حاالت لمنظمة الإطار 
 بلوغ الهدف الُمحّدد بشأن إنهاء السل في أهداف التنمية المستدامةصد المنظمة لر إطار 

 البيانات (سنويًا) عن السلجمع قاعدة البيانات اإللكترونية العالمية للمنظمة بشأن 
 )د(والتقارير اإلقليمية والمنتجات المرتبطة بهاعن السل سنوي) ال( العالمية منظمالتقرير 

ذي وجمعيـــة لمجلـــس التنفيـــى الـــإالســـل القضـــاء علـــى اســـتراتيجية عـــن لمنظمـــة المرفوعـــة مـــن االتقـــارير المرحليـــة 
 ذلك طلبت هي إن ،العامة الجمعية ٕالىو  ،الصحة العالمية

 ن أهداف التنمية المستدامةيانات وٕاعداد التقارير عبشأن جمع الباألمم المتحدة أنشطة 
 بالعالجالصادرة عن فريق العمل المعني  في مجال مكافحة السلبشأن البحث والتطوير التقارير السنوية 
 منظمةالسياسات عن االنتفاع بلسل / شراكة دحر امنظمة أطباء بال حدودالمشترك بين التقرير السنوي 

 يةالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومرة عن منظمات األخرى الصادتقارير ال

 االستعراض
 رفيعــة اســتعراض(عمليــات  المســتوى رفيــع اســتعراض إجــراء

 العــالمي المســتوى علــى ألنشــطة االســتجابة للسـل )المسـتوى
 مـنفي إطار االسـتئناس بوجهـات نظـر العديـد  اإلقليمي أو

الرئيســــية صــــاحبة المصــــلحة،  هــــاتالجوٕاشــــراك  القطاعــــات
 المتأثرةالمحلية المدني والمجتمعات  المجتمعفيها فئات  بما

 مضمارلافي هذا  مستقلاستعراض  إجراء أو/ وبالسل؛ 
 أهداف استعراض بشأنرفيع المستوى  سياسيمنتدى  إقامة

منهـــا بشـــكل  ٣أن يشـــمل الهـــدف  علـــى( المســـتدامة التنميـــة
 )دوري

 المســـــتدامة التنميـــــة ألهـــــداف لعامـــــةا الجمعيـــــة ســـــتعراضا
 )٢٠١٩ عامفي  الحقاً (
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ى لمستو على ا حرز في مجال إنهاء السلالمساءلة المتعدد القطاعات لتسريع وتيرة التقدم المُ  إطار :ب٢ الشكل
  ١من أجل تكييفه فيهاالبلدان فرادى فيما يخص  -لي) المحالمستوى الوطني (بما فيه 

  

  
  
  
  
 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
مـن هـذه  ٣ الهـدف إطـارالواردة ههنـا هـي غايـات ذات صـلة بهـذا الوبـاء تحديـدًا وهـي تـرد فـي  األمثلةسل. و لالمتعلقة با المستدامة التنمية أهداف من العديد يوجد )أ(

  لرجوع إلى النص الرئيسي لالطالع على التعاريف الكاملة لتلك الغايات.األهداف. وُيرجى ا
  عليها. رئيسية أمثلةترد ههنا  ولكن ،إدراج جميع اإلجراءات ذات الصلة المتعّذر من )ب(

                                                           
لـم ُتوضـع حتـى اآلن موضـع التنفيـذ فـي بلـدان كثيـرة،  أو بعـدُ  موجـودة غيـر عناصـر إلـى مائل بخط المدّون النص يشير   ١

عناصــــر أخــــرى فــــي بلــــدان عديــــدة  تعزيــــزأيضــــًا  يلــــزمومنهــــا تلــــك التــــي تــــرزح تحــــت وطــــأة عــــبء ثقيــــل مــــن وبــــاء الســــل. و 
   .العناصر الواردة في إطار اإلجراءات الُمّتخذة) (وخاصةً 

  االلتزامات
  :أ)(يلي مافيها  بما، ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام  خطة أهداف

  )تحقيق التغطية الصحية الشاملة( ٨-٣) والغاية السلنهاية لوباء وضع ( ٣-٣الغاية   •
  )بأسعار معقولةيها توفير إمكانية الحصول عل -البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية دعم ( ب٣الغاية   •
  زيادة كبيرة) البلدان الناميةهذا القطاع بالتمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في زيادة ( ج٣ة الغاي  •

  السل على القضاء بشأن المنظمة استراتيجية
  والُمكّيفة على المستوى الوطني ٢٠٢٥و ٢٠٢٠والمعالم الرئيسية الُمحّددة لعامي  ٢٠٣٠لعام الُمحّددة  الغايات

  )٢٠١٥(مقارنة بعام وفيات السل معدل تخفيض   •
  )٢٠١٥(مقارنة بعام السل حاالت اإلصابة بمعدل خفيض ت  •
  بالوباءاإلصابة تكاليف كارثية من جراء مّمن يتكّبدون  أسرهمين بالسل و لمرضى المصابنسبة المئوية لالتحديد   •

  األساسية والمبادئ الركائز
  ؛في مجالي الرعاية والوقاية لمريضرّكز على امتكاملة تخدمات إيتاء  :الركائز  •

  بحث واالبتكاروتكثيف جهود الداعمة؛ ٕاقامة نظم سياسات جريئة و انتهاج و   
ــ: المبــادئ  • ــل الحكومــة ب ــ اتتحالفــاالضــطالع بأنشــطة الرصــد والتقيــيم؛ وٕاقامــة بــاالقتران مــع  ةاءلســمالالرعايــة و دور تكّف مــع منظمــات  ةقوي

الغايــات االســتراتيجية و وتكييــف ؛ وتعزيزهــاالمســاواة جوانــب حقــوق اإلنســان واألخالقيــات و حمايــة و المحليــة؛  المجتمــع المــدني والمجتمعــات
  على المستوى الوطنيالُمحّددة فيها 

  ٢٠١٦ ،البشري نقص المناعةالمعني بفيروس العامة لألمم المتحدة  لجمعيةلرفيع المستوى لاجتماع اال في درالصاالسياسي  اإلعالن
  *الصادرة عن شراكة دحر السل ٢٠٢٠-٢٠١٦في الخطة العالمية للقضاء على السل  ٢٠٢٠بشأن السل الُمحّددة لعام  ٩٠-٩٠-٩٠الغايات بلوغ   •

  ٢٠١٨السل،  إنهاءالمستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني ب الرفيعتماع جاال في الصادرالسياسي  اإلعالن
  قطرية أو إقليمية أو وطنية جماعات/ أفرقة من السل بشأن مقطوعة أخرى التزامات

 

 

 )ب()أمثلة( الُمّتخذة اإلجراءات
االسـتئناس ي إطـار الـتخّلص منـه) فـ(أو بشـأن إنهـاء السـل ة وطنية (ومحلية) عملياستراتيجية و وضع خطط 

، وتمويــل تلــك الخطــط وتنفيــذها الشــريكةلجهــات االحكومــات و بوجهــات نظــر العديــد مــن القطاعــات وٕاشــراك ا
 منظمةاإلرشادات األخرى الصادرة عن الالسل و القضاء على استراتيجية وذلك بما يتوافق مع 

 عن االستعراضناشئة يات التوصعلى أساس ال لخطط والسياسات واألنشطة المرتبطة بهاإجراء تنقيحات ل
المتـــأثرة المحليـــة المجتمـــع المـــدني والمجتمعـــات فئـــات المشـــاركة مـــع القطـــاع الخـــاص والجمعيـــات المهنيـــة و 

 بالسل
المصــابين بالســل  المرضــىجماعــات المتــأثرة بالســل و المحليــة المجتمــع المــدني والمجتمعــات اضـطالع فئــات 
 بأنشطة مكافحته

 من السل وتشخيص حاالت المصابين به وعالجهم ورعايتهمية الوقافي مجال خدمات إيتاء ال
 إنفاذها/ الصلة ذات التشريعات سنّ 

 وتنفيذها التغطية الصحية الشاملةبشأن تحقيق سياسة وضع 
 االجتماعية للسل بشأن الُمحّدداتالقطاعات  ةمتعددتخاذ إجراءات ا

 و تعزيز تلك النظمالمدنية أحوال األوسجالت المعلومات الصحية صون النظم الوطنية لحفظ 
 ةحمالت إعالميشّن 

 السل وتنفيذهامكافحة تمويل أنشطة البحث والتطوير في مجال 
 عقد مؤتمرات قمة عالمية/ إقليمية/ قطرية بشأن السل لجميع الجهات المهتمة

 واإلبالغ الرصد
اتباع نهج روتيني فـي تسـجيل حـاالت اإلصـابة بالسـل واإلبـالغ عنهـا ومـا يتصـل بهـا مـن مؤشـرات ُمحـّددة فـي 

 الصادرة عن المنظمةرشادات استراتيجية القضاء على السل، وبما يتوافق مع اإل
مــع تشــفير  بــالتالزماألحــوال المدنيــة  لســجالتالــنظم الوطنيــة  فــيالســل  وفيــات تســجيل فــي روتينــي نهــج اتبــاع
 دولية لمعايير وفقاً تلك الوفيات  أسباب
 دراسات خاصةإجراء 
 دة من الجماهيربحسب طلب فئات ُمحدّ والمنتجات المرتبطة به السنوي) عن السل لوطني (اتقرير إعداد ال
 إلى المنظمةر سنوية تقاريتقديم 

 منظمات المجتمع المدنيالصادرة عن تقارير ال

 االستعراض
استعراض رفيع المستوى (عمليات اسـتعراض رفيعـة إجراء 

على المسـتوى الـوطني  ألنشطة االستجابة للسل المستوى)
ــــوزارات (كــــأن تجريــــه مــــثًال لجنــــة وطنيــــة  مشــــتركة بــــين ال

اء علـــى الســـل، أو مـــا يعادلهـــا) فـــي إطـــار معنيـــة بالقضـــو 
االســـتئناس بوجهـــات نظـــر العديـــد مـــن القطاعـــات وٕاشـــراك 
الجهــــات الرئيســــية صــــاحبة المصــــلحة، بمــــا فيهــــا القطــــاع 

المحليــــة الخــــاص وفئــــات المجتمــــع المــــدني والمجتمعــــات 
فـــي هـــذا  أو إجـــراء اســـتعراض مســـتقلو/ المتـــأثرة بالســـل؛ 

 المضمار
بـرامج الوطنيـة المعنيـة بالسـل، للجراء عمليـات اسـتعراض إ

إما فيما يتعلـق بالوبـاء تحديـدًا أو فـي إطـار مـا ُيجـرى مـن 
 عمليات استعراض أخرى لقطاع الصحة
 إجراء عمليات استعراض لمواضيع معّينة
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أ) االلتزامـات واإلجـراءات وعمليـات الرصـد واإلبـالغ ٢الجزء العالمي واإلقليمي من اإلطار (الشكل ويحّدد   -١٣
، فيمـا يحـّدد أو علـى المسـتوى اإلقليمـيمجتمعـًة البلـدان كـّل التـي تنطبـق علـى و المتعلقـة بالسـل االستعراض  وآليات

سـتعراض التـي تنطبـق وآليـات اال وعمليات الرصد واإلبالغب) االلتزامات واإلجراءات ٢(الشكل  منهالجزء الوطني 
  ١.على المستويين الوطني والمحليفرادى البلدان و على 

ها بشكل تعزيز غير الموجودة بعُد أو تلك التي يلزم العناصر  في الجزء العالمي واإلقليمي من اإلطارد وتر   -١٤
غيـر الموجـودة غيـر الموجـودة بعـُد أو العناصـر ه في الجزء الوطني (والمحلي) منـفيما ترد  .لمائ بخطمدّونة كبير 

. مائـل بخـطثقـل أعبـاء وبـاء السـل، مدّونـة أيضـًا هـا تلـك التـي تـرزح تحـت وطـأة أ، بمـا فيكثيـرةبلـدان حتى اآلن في 
  .لعديد من البلدانباها تعزيز كذلك وثمة عناصر أخرى يلزم 

ه يلــــزم تكييفهــــا وفقــــًا ألنــــ ،عامــــة صــــفةإال ب فــــي الجــــزء الــــوطني مــــن اإلطــــارد العناصــــر الــــواردة وال ُتحــــدَّ   -١٥
تــرزح تحــت وطــأة البلــدان التــي اإلطــار علــى فــي كيفيــة تطبيــق اختالفــات مــثًال ســتكون هنــاك الحتياجــات البلــدان. و 

فـإن الغـرض مـن بيـان ٕاضافة إلى ذلك، وتلك التي ترزح تحت وطأة عبء خفيف منه. و  عبء ثقيل من وباء السل
العناصـــر يبـــّين أن مهمـــة؛ بـــل منهـــا التـــي ُيحتمـــل أن تكـــون تلـــك جميـــع فـــي اإلطـــار هـــو لـــيس أن يشـــمل العناصـــر 
  المواضع ضمانًا لتعزيز المساءلة.من  العديدمنها والمهمة في الرئيسية 

التـي سـس األمبنيـة علـى مكّونـات اإلطـار األربعـة األساسـية فهـي واحـد مـن العناصر المدرجة في كـل أّما   -١٦
  المستدامة.وأهداف التنمية القضاء على السل استراتيجية ترتكز إليها 
هـداف التنميـة المسـتدامة وٕاسـتراتيجية أغايـات ُمحـّددة فـي هـي الواردة فـي اإلطـار االلتزامات الرئيسية  •

فهـــي االلتزامـــات األخـــرى المـــذكورة. أّمـــا تراتيجية ركـــائز تـــرد فـــي االســـومبـــادئ و الســـل، القضـــاء علـــى 
نقــص فيــروس ب المعنــيألمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى لجتمــاع االفــي اإلعــالن الصــادر عــن معتمــدة 
المقبـل الجتماع الذي سيصدر عن ان السياسي في اإلعالترد وتلك التي يحتمل أن  ،البشري المناعة

  .السلالمعني بإنهاء الرفيع المستوى 
الُموكلـة إلـى فـي الجـزء العـالمي واإلقليمـي مـن اإلطـار إلـى المهـام األساسـية الـواردة تستند اإلجراءات   •

  .أو اإلقليميو/  لجهات الفاعلة العاملة على المستوى العالميا
لـى مبـادئ اسـتراتيجية فـي الجـزء الـوطني مـن اإلطـار إالـواردة اإلجـراءات بشـأن مبّينـة المثلة رتكز األت  •

  ٢وركائزها ومكّوناتها. السلالقضاء على 
العـالمي صـعيدين علـى الراسـخة نظـم لـى الرصـد واإلبـالغ ععمليـات في إطار واردة العناصر التُبنى   •

الناجمـة  صـابة بالسـل والوفيـاترصد حاالت اإلالُمّتبعة في مجال  أفضل الممارساتلى عو  ،والوطني
لـى الغايـات الُمحـّددة فـي ع، و السـلالقضـاء علـى يـة بشـأن تنفيـذ اسـتراتيجية إرشـادات عمللى عو عنه، 

  .البياناتإدراج فيما يخص أهداف التنمية المستدامة 
العناصــر الجديــدة ، أّمــا فــي إطــار عمليــات االســتعراضالــواردة العناصــر اآلليــات القائمــة هــي أســاس   •

  وضعها.إلى  ليات التي دعا إعالن موسكوعلى اآلالسل و القضاء على استراتيجية مبنية على  فهي
  

                                                           
(ومنهــا المنظمــة) تمتلــك آليــات مســاءلة خاصــة بهــا ال تنــدرج ضــمن نطــاق موضــوع  ى المؤسســاتفــرادأن جــدير بالــذكر    ١

إطـار المسـاءلة هـذا المتعــدد القطاعـات بشـأن إنهــاء السـل. ولكـن آليـات المؤسســات المعنيـة ينبغـي أن تســهم فـي بلـوغ غايــات 
 هذا اإلطار.

 .٣، ومكّونان في إطار الركيزة ٢إطار الركيزة ، وأربعة أخرى في ١ترد أربعة مكّونات في إطار الركيزة    ٢
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  .٢٠١٨اإلطار خالل عام وضع حول ما ُأجِري من مشاورات جميع العناصر بفي إعداد وقد اسُترِشد   -١٧
  

 اً دور المصـابين بـه وجماعـات المرضـى  مجتمعـات المحليـة المتـأثرة بالسـللمجتمـع المـدني والوتؤدي فئات ا  -١٨
  .إعالن موسكوعلى غرار ما سّلم به وذلك  السل،بالمتعلقة مكونات المساءلة جميع تحقيق في  اً أساسي

  
  البلدان مجتمعًة أو األقاليم –مستويان العالمي واإلقليمي لا  :٢-جيم

  
لة عتتمثل الجهات الفا، و األقاليمأو على ينطبق الجزء العالمي واإلقليمي من اإلطار على البلدان مجتمعًة   -١٩

وغيرهـا مـن المؤسسـات  عـة للمنظمـةالتابالمتعـددة األطـراف والمؤسسـات  ،المعنية بـه فـي الـدول األعضـاء بالمنظمـة
حدة، وجميـع الجهـات الفاعلـة األخـرى العاملـة علـى المسـتوى العـالمي، التابعة لألمم المتالمتعددة األطراف و المعنية 
  .والمجتمعات المحلية المتأثرة بالسل وجماعات المرضى المصابين بهفئات المجتمع المدني بما فيها 

  
  االلتزامات  :١-٢-جيم

  
علــى الســل  القضــاءبشــأن منظمــة ة فــي اســتراتيجية الواردلــاوالمبــادئ األساســية الغايــات  حــّدد هــذا المكــّوني  -٢٠

غايــات تنميــة المســتدامة والأهــداف الو  ،)٢٠١٤ عامالصــحة العالميــة الســابعة والســتون فــي  جمعيــةاعتمــدتها  التــي(
 السياسي اإلعالن فـي الـواردة السـل بشـأن الُمحـّددة الغايـاتو ،١)٢٠١٥أيلول/ سـبتمبر في الُمعتمدة المرتبطة بها (

جتمــاع الا الُمعتمــد فــيو  األيــدزمتالزمــة نقــص المناعــة المكتســب/ فيــروس نقــص المناعــة البشــرية و شــأن بالصــادر 
أيضــًا  يصــدر قــدو  ٢٠١٦.٢ عــام فــي دوالمعقــو  األيــدزعلــى وبــاء القضــاء المعنــي بلألمــم المتحــدة  المســتوى الرفيــع
  .العام هذا من الحق وقت في سُيعقدالمستوى المعني بإنهاء السل الذي  الرفيعجتماع االسياسي آخر عن  إعالن

  
  اإلجراءات  :٢-٢-جيم

  
عــن الــدول األعضــاء  اإلقليمــي نيابــةً العــالمي أو  ىالوكــاالت العالميــة إجــراءات علــى المســتو يلــزم أن تّتخــذ   -٢١

  .االلتزاماتإلحراز التقدم صوب الوفاء بمجتمعًة دعمًا 
  

                                                           
نهايـة ألوبئـة األيـدز والسـل والمالريـا واألمـراض المداريـة المهملـة : "وضع ٣-٣فيما يلي نصوص الغايات كاملًة: الغاية    ١

: ٨-٣" والغايــــــة ٢٠٣٠ ومكافحــــــة التهــــــاب الكبــــــد واألمــــــراض المنقولــــــة بالميــــــاه واألمــــــراض المعديــــــة األخــــــرى بحلــــــول عــــــام
التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، بمـــا فـــي ذلـــك الحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة، وٕامكانيـــة الحصـــول علـــى خـــدمات الرعايـــة  "تحقيـــق

ـــة الميســـورة  ـــدة الفعال ـــة الجّي ـــة حصـــول الجميـــع علـــى األدويـــة واللقاحـــات األساســـية المأمون الصـــحية األساســـية الجيـــدة وٕامكاني
أحد مؤشـري هـدف التنميـة المسـتدامة المتعلـق ج السل ضمن نطاق مؤشر تتّبع ". ويندرج موضوع تحقيق التغطية بعالالتكلفة

دعم البحث والتطـوير فـي مجـال اللقاحـات واألدويـة "ب: ٣بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وفيما يلي النص الكامل للهدف 
فير إمكانيــة الحصــول علــى األدويــة لألمــراض المعديــة وغيــر المعديــة التــي تتعــرض لهــا البلــدان الناميــة فــي المقــام األول، وتــو 

واللقاحـــات األساســـية بأســـعار معقولـــة، وفقـــًا إلعـــالن الدوحـــة بشـــأن االتفـــاق المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق 
الملكيـــة الفكريـــة وبالصـــحة العامـــة، الـــذي يؤكـــد حـــق البلـــدان الناميـــة فـــي االســـتفادة بالكامـــل مـــن األحكـــام الـــواردة فـــي االتفـــاق 

علق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية الصحة العامـة، والسـيما المت
زيـادة التمويـل فـي قطـاع ج بالكامـل، فهـو كالتـالي: "٣". أمـا نـص الغايـة العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على األدوية

القطــاع وتطويرهـا وتــدريبها واسـتبقائها فــي البلــدان الناميـة، وبخاصــة فـي أقــل البلــدان  الصـحة وتوظيــف القـوى العاملــة فـي هــذا
 ".نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة

بعالج السل (فيما يخص فئات السـكان عمومـًا، وفيمـا بـين ٪ ٩٠إلى تحقيق تغطية نسبتها  ٩٠-٩٠-٩٠تشير الغايات    ٢
 خطر الوباء)، وتحقيق نسبة مماثلة في مجال نجاح العالج.الفئات المعرضة منهم ل
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  ما يلي:الرئيسية من أمثلتها ، ولكن قائمة شاملة باإلجراءات الالزمةبيان  ومن المتعّذر  -٢٢
 منظمــة والهيئــات األخــرى فــي منظومــة األمــم المتحــدةالخطــط عمــل الوكــاالت العالميــة، مثــل وضــع   •

المرفق الدولي لشـراء األدويـة و  والسل والمالريا وشراكة دحر السل األيدزوالصندوق العالمي لمكافحة 
تحالفــات تنطــوي علــى إقامــة هــي خطــط ؛ و ، وتمويــل تلــك الخطــط وتنفيــذهاالــدوليوالبنــك ) (اليونيتيــد

  ٢؛تأثرة بالسلالمجتمع المدني والمجتمعات المفئات إشراك على و  ١كاّفةاستراتيجية عبر القطاعات 
ألغـــراض تنفيـــذ التـــدخالت  وكـــاالت التمويـــل العالميـــةاألمـــوال مـــن جانـــب المـــوارد وتخصـــيص حشـــد   •

  ؛على حد سواء البحث والتطوير في مجال مكافحة السلالمتاحة وأنشطة 
  ؛على المستوى اإلقليمي ونشرها، بما يشمل تكييفهااإلرشادات والقواعد والمعايير العالمية وضع   •
ميــة تلــك الراهــا أمثلت بأنشــطة الــدعوة والتواصــل علــى الصــعيدين العــالمي واإلقليمــي، ومــنع االضــطال  •

  ؛لسلالالزم ألغراض االستجابة ل إلى زيادة التمويل
علـى أسـاس اخـتالف حاجـات  تزويد البلدان بالدعم االستراتيجي والتقني من جانب الوكـاالت العالميـة  •

  ؛البلدان منه
شـبكات بما يشمل إقامـة ، وتنفيذها السلمكافحة للبحث والتطوير في مجال استراتيجية عالمية وضع   •

  ؛وتسهيل عمل هذه الشبكاتالمتعلقة بالسل دولية للبحوث 
أو علـى صـعيد أقـاليم المنظمـة أو  علـى الصـعيد العـالمي،عقد مـؤتمرات قمـة بشـأن السـل الدعوة إلى   •

  ؛جماعات البلدان
افحــة الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة بمــا يتــواءم مــع برنــامج بشــأن مكة وعاجلــة قويــات إجــراءاتخــاذ   •

  قاومة مضادات الميكروبات.مالعمل العالمي لمكافحة 
  

  الرصد واإلبالغ  :٣-٢-جيم
  

ُيضـطلع بتنفيـذها  لتـيه اواإلبـالغ عنـالسـل رصـد نشـطة الرصـد واإلبـالغ العناصـر الرئيسـية ألُيحّدد مكّون   -٢٣
  تلك التي تضطلع بها المنظمة.على رأسها إلقليمي، و الصعيدين العالمي وافعًال على 

 
  :يما يلهذه العناصر وتشمل   -٢٤

حاالته تسجيل اّتباع نهج موّحد في و  اهعالجالسل و دة لحاالت تعاريف موحّ ّين بإطار عالمي يوضع   •
ــغ يُ بحيــث ؛ ودون الــوطنيعلــى المســتويين الــوطني عــن حصــائل عالجهــا و ًا روتينيــعنهــا واإلبــالغ  بّل

  ؛العمر والجنسعلى أساس تصنيفها بحسب اإلطار في نها ع

                                                           
بقيـادة مكتـب  ٢٠١٦القائم على حّل القضايا الصحية بإقليم المنظمة األوروبي الذي ُأنِشئ في عـام من أمثلتها التحالف    ١

تنفيــذ الغايــات الُمحــّددة فــي  المنظمــة اإلقليمــي ألوروبــا. وهــو تحــالف يقــوم مقــام آليــة تمّكــن البلــدان األوروبيــة كّلهــا مــن تســهيل
من أهداف التنمية المستدامة والغايات المتعلقة بالصحة والُمحّددة في أهداف أخرى من تلك األهداف، ومـن تعزيـز  ٣الهدف 

تنفيذها، وذلك عن طريق تنسيق األنشطة التي تضطلع بهـا صـناديق األمـم المتحـدة وبرامجهـا ووكاالتهـا المتخّصصـة وغيرهـا 
 ات الحكومية الدولية والجهات الشريكة المعنية بذلك.من المنظم

 مثل فرقة العمل العالمية المكّونة من فئات المجتمع المدني والمعنية بمكافحة السل التي شّكلتها المنظمة.   ٢
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ــــة ١٠صــــدار المنظمــــة لقائمــــة تضــــم إ  • ــــة للســــل رصــــد االســــتجابة بشــــأن  مؤشــــرات ذات أولوي الوطني
  ١؛يرتبط بها من غايات وما

فـي تـرد مؤشـرًا  ١٤ي لرصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسـل، بحيـث يضـم إطار عالموضع   •
التـــي تجاهـــات باالارتباطهـــا عنهـــا بّينـــات تثبـــت  تـــوفرمـــن تلـــك األهـــداف التـــي ت إطـــار ســـبعة أهـــداف

مــن أهــداف التنميــة  ٣بالهــدف وفيمــا يلــي ســبعة مؤشــرات تتعلــق  ٢.اإلصــابة بالســلتختطهــا حــاالت 
مـــا ُينفـــق مـــن الجيـــب النســـبة المئويـــة لمجمـــوع و ؛ بالخـــدمات الصـــحية األساســـيةتغطيـــة ال: المســـتدامة

انتشــار فيــروس ومعــدل ؛ فــرد لكــبالنســبة إلــى ة يالصــحوالنفقــات الصــحية؛ الخــاص علــى الخــدمات 
 انتشــار معــدالتو  ؛الســكريومعــدل انتشــار داء  ؛انتشــار التــدخينمعــدالت و البشــري؛  نقــص المناعــة

تتعلـــق بكـــّل مـــن  فهـــياألخـــرى  الســـبعة المؤشـــرات أّمـــا. الكحـــولالناجمـــة عـــن تعـــاطي  اتضـــطراباال
 وتـوفير الجـوع علـى القضـاء( ٢) والهـدف مكـان كل في أشكاله بجميع الفقرعلى  القضاء( ١ الهدف
 الجميـــع حصـــول (ضـــمان ٧ والهـــدف) المســـتدامة الزراعـــة وتعزيـــز المحّســـنة والتغذيـــة الغـــذائي األمـــن
 االقتصادي النمو تعزيز( ٨) والهدف والمستدامة  الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة

ــــة والمســــتدام، يــــعللجم والشــــامل المطــــرد ــــة والعمال ــــع الالئــــق العمــــل وتــــوفير والمنتجــــة، الكامل ) للجمي
 شــاملة المــدن(جعــل  ١١ الهــدفو ) بينهــا وفيمــا البلــدان داخــل المســاواة انعــداممــن  الحــد( ١٠ والهــدف
الســـكان الـــذين  نســـبةهـــي كالتـــالي: فالمؤشـــرات أّمـــا . )ومســـتدامة الصـــمود علـــى وقـــادرة وآمنـــة للجميـــع

/ االجتماعيـة الحمايـةبالحـدود الـدنيا مـن السكان المشمولين  نسبةو  ؛للفقرالدولي  خطلايعيشون تحت 
 علـىأساسـًا السكان الذين يعتمـدون  نسبةو  ؛التغذية نقص انتشارومعدالت  ؛نظم الحماية االجتماعية

أوجــه بشــأن جينــي  مؤشــرو  ؛للفــرد اإلجمــالي المحلــي اتجالنــو  ؛والتكنولوجيــا الوقــوداألنــواع النظيفــة مــن 
 مــن. و الفقيــرة األحيــاء فــي يعيشــونية مّمــن الحضــر المنــاطق المســاواة فــي الــدخل؛ ونســبة ســكان  عــدم

 يـدزاألبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة (مثـل وكـاالت عالميـة الضوء على  تسليطالضروري 
هــذه المؤشــرات، جمــع البيانــات المتعلقــة بتتــوّلى فعــًال التــي ) الــدولي والبنــك العالميــة الصــحة ومنظمــة

ّمعـة عـن جالمُ البيانـات  تحليـللـذا، فـإن  تُتاح لعامة الجمهور.قواعد بيانات عالمية  فيومن ثم ُتخزن 
أخــرى فــي مجــال ال يســتدعي بــذل جهــود  ســللل ســتجابةاالتــدابير سترشــاد بهــا فــي الل المؤشــراتهــذه 
  ؛العالمي أو الوطني المستوى على البيانات جمع

االحتفــاظ بكــل مــا ُيجمــع و مــن جميــع الــدول األعضــاء ســنويًا جمــع البيانــات ليــة بعماألمانــة اضــطالع   •
أفضــل المتعلقــة باّتبــاع لمعــايير لوفقــًا تُــدار الســل عــن لمنظمــة تابعــة لقاعــدة بيانــات عالميــة منهــا فــي 
المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا طريقـة يشـترك فيهـا ب األوروبـيُتجمع هذه البيانات في اإلقلـيم . و الممارسات

  ؛في جمعها قاية من األمراض ومكافحتهاالمركز األوروبي للو مع 
بشـأن تقريـر عـالمي إعـداد ل تتّخـذ شـك يعلى الصـعيد العـالمبأنشطة إبالغ سنويًا اضطالع المنظمة   •

ارير اإلقليميـــة وصـــحائف التقـــحاليـــًا، لمنتجـــات هـــذه اأمثلـــة ومـــن ؛ الســـل ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن منتجـــات
البيانـات لكترونيـة األخـرى، مـن قبيـل والمـواد اإل لعروضوا ة والبيانات الصحفيةوالرسوم البياني الوقائع

                                                           
    ٢٠١٧من التقرير العالمي بشأن السل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  ١٣انظر الصفحة    ١

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259366/9789241565516-
eng.pdf;jsessionid=B85941498DFF23074D456FA33C12EC6B?sequence=1  

 .)٢٠١٨  نيسان/ أبريل ٢٥االطالع في  مت(

ُوِضع هذا اإلطار المعني برصـد أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي سـياق التحضـير لعقـد المـؤتمر الـوزاري العـالمي للمنظمـة    ٢
 ).١٦إلى  ١٢(انظر الصفحات من  ٢٠١٧بشأن السل، وُنِشر في سياق إصدارها للتقرير العالمي بشأن السل، 
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سـجل و هـ على المسـتوى العـالمي بعدُ على ناتج لم ُيعّد آخر ثمة مثال و  ١.البلدانالقطرية عن جميع 
ن يعـاكفالمكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا واالتحـاد األفريقـي كـان ن وإ ، السـلفي مجـال مكافحـة داء قياس األ

  منه. نسخة إقليمية ى إعدادعل
  

فـي  الُمحـرز دورية عـن التقـدمأن يقّدم إلى جمعية الصحة العالمية تقارير المدير العام  فعًال منُطلب قد و   -٢٥
إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسـبعين فـي وسُيقّدم التقرير المقبل منها  ٢القضاء على السل،تنفيذ استراتيجية 

  .٢٠٢٠عام 
  

 الصـادرة عـنتقـارير الأيضـًا تقـارير عالميـة مـن إعـداد منظمـات المجتمـع المـدني، ومـن أمثلتهـا حاليـًا  تردو   -٢٦
السـل أنشطة البحث والتطوير في مجال مكافحـة في تمويل الُمختطة بشأن االتجاهات فريق العمل المعني بالعالج 

تشــخيص واألدويــة واللقاحــات الجديــدة قنــوات توريــد وســائل ال) و ٢٠٠٦عــام التــي يواظــب علــى نشــرها ســنويًا منــذ (
سياســات بشــأن اعتمــاد منظمــة أطبــاء بــال حــدود وشــراكة دحــر الســل الصــادر عــن والتقريــر الســنوي لمكافحــة الســل، 

  م.ه ورعايتهالمصابين ب بتشخيص السل وعالجالمنظمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق 
  

  االستعراض  :٤-٢-جيم
  

يتألف مكّون االستعراض من عنصرين حاليًا يتنـاوالن موضـوع السـل جنبـًا إلـى جنـب مـع مواضـيع أخـرى،   -٢٧
ومنها تحديدًا ما يلي: المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ُيستعرض فيـه دوريـًا التقـدم 

معية العامـة التـي تسـتعرض ذاك الُمحـرز صـوب من أهداف التنمية المستدامة، والج ٣الُمحرز صوب بلوغ الهدف 
تحقيق هـذه األهـداف، علمـًا بـأن نطـاق هـذين االستعراضـين واسـع وال يتـيح إال فتـرة محـدودة نسـبيًا بشـأن اسـتعراض 

  .في مكّون االستعراض من اإلطارعنصر جديد أهداف وغايات ُمحّددة. ولهذه األسباب ُأدِرج 
  

 اســـتعراض رفيـــع المســـتوى (عمليـــات اســـتعراض رفيعـــة المســـتوى)إجـــراء فـــي هـــذا العنصـــر الجديـــد يتمثّـــل و   -٢٨
ألنشــطة االســتجابة للســل علــى المســتوى العــالمي و/ أو اإلقليمــي فــي إطــار االســتئناس بوجهــات نظــر العديــد مــن 

ي والمجتمعات المحلية المتأثرة القطاعات وٕاشراك الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، بما فيها فئات المجتمع المدن
وقــد ينطــوي هــذا االســتعراض (عمليــات االســتعراض  ٣أو إجــراء اســتعراض مســتقل فــي هــذا المضــمار.و/ بالســل؛ 

  هذه) على استعراض منتظم تجريه جمعية الصحة بشأن التقدم الُمحرز.

                                                           
ترد فـي النسـخة المطبوعـة مـن التقريـر صـفحتان تـوردان بيانـات عـن البلـدان التـي تـرزح حصـرًا تحـت وطـأة عـبء ثقيـل     ١

 بلدًا. ٣٠من وباء السل والبالغ عددها 

 ).٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عالقرار     ٢
مشــروع إطــار مســاءلة متعــّدد القطاعــات "يتــيح المجــال أمــام تقــدير التقــدم الُمحــرز فــي دعــا إعــالن موســكو إلــى وضــع     ٣

مجــال إنهــاء الســل علــى المســتويين العــالمي والــوطني كليهمــا بفضــل اتبــاع نهــج مســتقل بّنــاء وٕايجــابي، وخاصــًة بالبلــدان التــي 
ء اســتعراض مســتقل للتقــدم الــذي تحــرزه تلــك البلــدان." وذكــر اإلعــالن أيضــًا أن تــرزح تحــت وطــأة أثقــل أعبــاء الوبــاء، وٕاجــرا

اإلطار قد ينطـوي، وفقـًا لمـا يسـتجد مـن احتياجـات، علـى "دعـوة اللجـان الوطنيـة المشـتركة بـين الـوزارات إلـى عقـد اجتماعـات 
ات المجتمـع المـدني وٕاشـراك رؤسـاء بشأن السل، أو ما يعادل تلك اللجان، وذلك عن طريق وزارات الصحة وبالتشـارك مـع فئـ

الدول فيها مباشـرة، عنـد االقتضـاء، والنظـر فـي زيـادة عـدد القـائم حاليـًا مـن منتـديات مشـتركة بـين القطاعـات لكـي ُتشـرك فـي 
  أنشطة مكافحة السل ..."
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مـا ُيجـرى حاليـًا مـن عمليـات بفي مكّونـات اإلطـار إدراج عنصر االستعراض الرفيع المستوى اسُترِشد في و   -٢٩
والعـدوى بفيروسـه  األيـدزاألولويـات المتعلقـة ب، ومنهـا لميـةولويـات الصـحية العاسـائر األلرفيعة المسـتوى استعراض 
  ١وصحة المرأة والطفل والمراهق.واألمراض غير السارية وشلل األطفال ومكافحة التبغ  والمالريا

  
  فيها المستوىهذا  وتكييففرادى البلدان  -المحلي)  المستوىه في(بما  الوطني المستوى  :٣-جيم

  
ويلـزم تكييـف كـل  .ين الوطني والمحليوعلى المستويإلطار على فرادى البلدان ينطبق الجزء الوطني من ا  -٣٠

رزح البلـد تحـت وطأتـه بسـبب لعبء المرض الذي يكّيف مثًال وفقًا يُ كأن ، مستوى القطريالواحد من عناصره على 
  .فيه لتشريعات القائمةالسل، ول

  
  االلتزامات  :١-٣-جيم

  
 التـــيعلـــى الســـل ( قضـــاءالواردة فـــي اســـتراتيجية لـــالمبـــادئ األساســـية واالغايـــات  االلتزامـــاتمكـــّون د يحـــدّ   -٣١

المرتبطـة غايـات أهداف التنميـة المسـتدامة والو  ،)٢٠١٤ عامالصحة العالمية السابعة والستون في  جمعيةاعتمدتها 
الصــادر السياسي  اإلعالنالــواردة فــي  الغايــات الُمحــّددة بشــأن الســلو ،)٢٠١٥أيلــول/ ســبتمبر فــي الُمعتمــدة بهــا (

الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة و  األيــدزفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ومتالزمــة نقــص المناعــة المكتســب/ شــأن ب
ويوّضـح . ٢٠١٦فـي عـام  دوالمعقـو  األيـدزالقضاء علـى وبـاء المعني ب المستوى الرفيعجتماع الا فيلألمم المتحدة 

ــ نــص الغايــات والمعــالم تلــك  تكييــفة القضــاء علــى الســل ضــرورة دة فــي اســتراتيجيوراالغايــات والمعــالم الرئيســية ال
  .تلك االستراتيجيةالواردة في أحد المبادئ األساسية بما يتماشى مع على المستوى القطري  الرئيسية

  
أو مجموعـة معّينـًا التزامات أخـرى تخـص بلـدًا أو إقليمـًا المعنية على االلتزامات الوطنية أيضًا مل توقد تش  -٣٢

  ٢.حد ذاتهافي بلدان 
  

  اإلجراءات  :٢-٣-جيم
  

الُمحــــّددة فــــي تســـتند اإلجــــراءت المبّينــــة ألغــــراض تكييفهــــا علــــى المســــتوى الــــوطني إلــــى المبــــادئ األربعــــة   -٣٣
  ٣.العشرة المتصلة بتلك المبادئ والركائز هامكّوناتث و الثال هاوركائز  استراتيجية القضاء على السل

  
 اّتخاذه من إجراءات:وفيما يلي أمثلة رئيسية على ما يلزم   -٣٤

فــي إطــار االســتئناس  ٤اســتراتيجية وعمليــة وطنيــة بشــأن إنهــاء الســل (أو الــتخّلص منــه)خطــط وضــع   •
فيهـــا علـــى حـــد ســـواء بوجهـــات نظـــر العديـــد مـــن القطاعـــات وٕاشـــراك االحكومـــات والجهـــات الشـــريكة 

                                                           
 ؛يـــدزواأل البشـــري نقـــص المناعـــة بفيـــروس المعنيـــة المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيعـــة جتماعـــاتاالمثـــل    ١

 غيـر بـاألمراض المعنيـة العامـة للجمعيـة وىالمسـت الرفيعـة واالجتماعـات المالريـا؛ مكافحـة أجـل مـن األفارقة الزعماء وتحالف
 ومـــؤتمر األطفـــال؛ شـــلل مجـــال فـــي االنتقـــال لرصـــد المســـتقل والمجلـــس للرصـــد المســـتقل والمجلـــس ؛)الســـارية غيـــر( المعديـــة
، طفـل كـل امـرأة، كـل بمبـادرة المعنـي للمسـاءلة المسـتقل الفريـقو  التبـغ؛ مكافحـة بشـأن اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة في األطراف

 .مراهقل ك

والهنـــد واالتحـــاد الروســـي البرازيـــل مجموعـــة بلـــدان البـــريكس (مـــن أمثلـــة مجموعـــات البلـــدان، مجموعـــة البلـــدان العشـــرين و    ٢
 ).والصين وجنوب أفريقيا

 .٣، ومكّونان في إطار الركيزة ٢، وأربعة أخرى في إطار الركيزة ١أربعة مكّونات في إطار الركيزة ترد    ٣

ب وضــع خطــة بشــأن المرحلــة الســابقة للــتخّلص مــن الســل أو أخــرى بشــأن الــتخّلص منــه بالبلــدان التــي تتــدنى مــن المناســ   ٤
 فيها معدالت اإلصابة به فعليًا.
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ــــارة أخــــرى (أي ــــدة)،  ،بعب ــــة واحــــدة وموّح ــــك الخطــــط ينبغــــي وضــــع خطــــة وطني ــــل تل ــــذهاوتموي  وتنفي
، وذلـك بمـا يتوافــق مـع اسـتراتيجية القضـاء علــى )ى الصـعيد المحلـييشـمل وضـعها وتنفيـذها علــ بمـا(

  السل واإلرشادات األخرى الصادرة عن المنظمة
تنقيحـــات للخطـــط والسياســـات واألنشـــطة المرتبطـــة بهـــا علـــى أســـاس التوصـــيات الناشـــئة عـــن إجـــراء   •

  االستعراض
 (على المستويين الوطني ودون الوطنيالحكومات والجهات الشريكة  من جانبتخصيص الميزانيات   •

  الستجابة للسليتسّنى توفير تمويل كاف ألنشطة الكي على حد سواء) 
مـــع القطـــاع الخـــاص والجمعيـــات المهنيـــة وفئـــات المجتمـــع المـــدني والمجتمعـــات المحليـــة مشـــاركة ال  •

  المتأثرة بالسل
تمعـات المحليـة المتـأثرة بالسـل وجماعـات المرضـى المصـابين المجتمـع المـدني والمجفئـات ضـطالع ا  •

علــــى الصــــعيدين المحلــــي والــــوطني، ســــل ل أنشــــطة الــــدعوة إلــــى مكافحــــة المثــــمــــن بالســــل بأنشــــطة 
  واستعراضها المشاركة في إعداد االستجابة لهو 

  إيتاء الخدمات في مجال الوقاية من السل وتشخيص حاالت المصابين به وعالجهم ورعايتهم  •
ـــة   • ـــانون ســـّن مثـــل بشـــأن مكافحـــة الســـل وســـّنها وٕانفاذهـــا، صـــياغة تشـــريعات وطني إلزاميـــة يقضـــي بق

، ضــد المصــابين بــهمكافحــة التمييــز ، وســّن قــوانين أخــرى بشــأن اإلخطــار بحــاالت اإلصــابة بالوبــاء
 الُمتعـــارفمنظمـــة بشـــأن األخالقيـــات الإرشـــادات القائمـــة (مـــن قبيـــل باالســـتناد إلـــى اإلرشـــادات وذلـــك 

  )السلالقضاء على  تنفيذ استراتيجيةعليها في مجال 
  سياسة بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنفيذهاوضع   •
والمـــرض، لســـل إلصـــابة بعـــدوى اإجـــراءات متعـــددة القطاعـــات بشـــأن الُمحـــّددات االجتماعيـــة لاّتخـــاذ   •

  الدخل وتوزيعسكن مستويات الفقر والحماية االجتماعية والتغذية وجودة ال مثل
أو تعزيـــز تلـــك الـــنظم  حـــوال المدنيـــةصـــون الـــنظم الوطنيـــة لحفـــظ المعلومـــات الصـــحية وســـجالت األ   •

ــع مــن للــتمّكن  التــي واالتجاهــات العــدد المطلــق لحــاالت اإلصــابة بــه مــن حيــث (الوبــاء بموثوقيــة تتّب
  الناجمة عنه) والوفياتاالته تلك تختّطها ح

  بوباء السلالوعي العام ة إلى إذكاء مثل تلك الراميحمالت إعالمية، شّن   •
  أنشطة البحث والتطوير في مجال مكافحة السل وتنفيذهاتمويل   •

  
  واإلبالغ الرصد  :٣-٣-جيم

  
السـل تتّبـع وبـاء لالرصد واإلبالغ العناصر الرئيسية الالزمة على الصعيدين الوطني والمحلـي يحّدد مكّون   -٣٥

  .يالوطنعلى الصعيد بموثوقية له االستجابة و 
  

إنشـاء بفضل  ١، أولها الترّصد الروتيني لحاالت اإلصابة بالسلالرصدبشأن  أساسيةيوجد ثالثة عناصر و   -٣٦
أن يكون هذا النظـام  من الناحية المثالية. وينبغي معايير الجودة والتغطيةالصحية يستوفي معلومات وطني للنظام 

                                                           
تصدر عن المنظمة إرشادات موّحدة بشأن التعاريف المتعلقة بحاالت اإلصـابة بالسـل وحصـائل عالجهـا ومـا يـرتبط بهـا    ١

 .٢٠١٣ها واإلبالغ عنها، وقد صدرت آخر تلك اإلرشادات في عام من ممارسات في مجالي تسجيل
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ة عمليــات تحليــل البيانــات فــي الوقــت المناســب، والتــي إتاحــمــن أجــل تســهيل إلكترونيــًا ويتنــاول كــل حالــة علــى حــدة 
فــي الثـاني يتمثـل العنصـر و  ١.العمـر والجــنس والموقـعمـن قبيـل حســب متغيـرات أن تكـون عمليـات مصـّنفة بينبغـي 
 مــع بــالتالزماألحــوال المدنيــة  لســجالتوطنــي  نظــام إنشــاءمــن خــالل  لســلاللوفيــات الناجمــة عــن  الروتينــيالرصــد 
نظمــًا كهــذه موضــوعة  البلــدان مــن كبيــر ددعــفعــًال لــدى ويوجــد  ٢.دوليــة لمعــايير وفقــاً  الوفيــات كتلــ أســباب تشــفير

لتــي تــرزح تحــت وطــأة معظــم البلــدان اهــذه الــنظم، ومنهــا  تمتلــك البلــدان أخــرى كثيــرة يوجــد  ولكــن ،موضــع التنفيــذ
 باالســتجابةفيمــا يتعلــق  ويــةاألولاألخــرى ذات  مؤشــراتالرصــد  هــوفالثالــث  العنصــرأمــا الوبــاء.  مــن ثقيــل بءعــ

 منظمةالذات األولوية التي أوصت بها  العشرةالعملية  لمؤشراتبناًء على ا وما يرتبط بها من غاياتالوطنية للسل 
  ٣القضاء على السل.استراتيجية  رصدبشأن 

  
بالمواضـيع قـة المسـوح المتعلإجـراء ، ومنهـا دراسات دوريةإجراء الروتيني بالرصد نظم استكمال باإلمكان و   -٣٧

  .ذات األولوية
  

الُمسـتمدة لنتـائج الرئيسـية اشـتمل علـى أن يفي إعداد تقرير وطني ينبغي  إلبالغلالعنصر الرئيسي ويتمّثل   -٣٨
النتــائج وعلــى ، عنــد االقتضــاء) ،الروتينــي (والدراســات الخاصــةعلــى المســتويين الــوطني ودون الــوطني مــن الرصــد 

وتفسير تلك النتـائج، بوسـائل ذات الصلة؛ ها من المتغّيرات وغير  ،والجنس والموقعالعمر الُمصّنفة بحسب متغّيرات 
إلصـابة االت ابيـان عـدد حـالمستدامة المرتبطة بتنمية مؤشرات أهداف الالُمختطة في وضع االتجاهات تقدير منها 

  .ائجالنتتلك على المستقبل بناًء بالتي يلزم اّتخاذها بالسل في البلد؛ وتحديد اإلجراءات 
  

بحســــب طلــــب فئــــات ُمحــــّددة مــــن ُتعــــّد التقريــــر الــــوطني بمخرجــــات ومنتجــــات تكميليــــة ُيرفــــق ويمكــــن أن   -٣٩
، مثل الكتيبات وموجزات السياسات والعروض والبيانات الصحفية وصحائف الوقـائع ولوحـات المعلومـات الجماهير

الجمهور السياسيين وعامة تلك الجماهير فئات شمل الموضوعة. وت المؤشراتُمحرز على أساس التي تبين التقدم ال
 مــن منظمــات المجتمــع المــدنيتقــارير الحصــول علــى كــون يقــد . و والمهنيــين الصــحيين والوكــاالت المانحــة الدوليــة

  .مناسبًا أيضاً 
  

وقيـــام منظمـــات المجتمـــع المـــدني  تقـــارير وطنيـــة عـــن الســـل ســـنوياً بإعـــداد فعـــًال رغـــم قيـــام بعـــض البلـــدان و   -٤٠
فــي غيــر موضــوعة بعــُد موضــع التنفيــذ هــذه العناصــر فــإن ، بإعــدادها فــي بلــدان أخــرىر الحكوميــة والمنظمــات غيــ

  التي ترزح تحت وطأة عبء ثقيل من الوباء.معظم البلدان ومنها ، العديد من البلدان
  
  
  
  
  

                                                           
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بمــا يلــي: "تعزيــز تقــديم الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة، بمــا فــي  ١٨-١٧تفيــد الغايــة     ١

انـات عاليـة الجـودة ومناسـبة التوقيـت ذلك أقل البلـدان نمـوًا والـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة، لتحقيـق زيـادة كبيـرة فـي تـوافر بي
وموثوقـــة ومفصـــلة حســـب الـــدخل، ونـــوع الجـــنس، والســـن، واالنتمـــاء العرقـــي واإلثنـــي، والوضـــع مـــن حيـــث الهجـــرة، واإلعاقـــة، 

 "٢٠٢٠والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 

نســــبة البلــــدان التــــي: مــــن أهــــداف التنميــــة المســــتدامة بمــــا يلــــي: " ١٩-١٧يــــة المعنــــي بالغا ٢-١٩-١٧يفيــــد المؤشــــر     ٢
فـي المائـة مـن تسـجيل  ١٠٠حققـت و أجرت تعداًدا واحًدا علـى األقـل للسـكان والمنـازل فـي السـنوات العشـر األخيـرة؛ (ب)  (أ)

 ".في المائة من تسجيل الوفيات ٨٠المواليد و

 .٢٠١٧شأن السل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ من التقرير العالمي ب ١٣الصفحة انظر     ٣
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  االستعراض  :٤-٣-جيم
  

ــ  -٤١ ات اســتعراض عمليــ، وهمــا الســلراســخين بالفعــل بشــأن مكافحــة عنصــرين مــن االســتعراض ألف مكــّون يت
لقطــاع اســتعراض وطنــي فــي إطــار ُتجــرى بالوبــاء تحديــدًا أو  عنــى، التــي يمكــن أن تُ البــرامج الوطنيــة لمكافحــة الســل

  .لسل المقاوم لألدويةبرامج التدبير العالجي لمواضيع ُمحّددة، مثل  ستعراضأخرى ال؛ و الصحة
  

ألنشطة االستجابة  ستعراض رفيع المستوىا إجراءالعنصر الجديد التالي: االستعراض ضم أيضًا مكّون وي  -٤٢
فــي إطــار االســتئناس بوجهــات نظــر العديــد مــن القطاعــات وٕاشــراك الجهــات الرئيســية  الــوطنيعلــى المســتوى  للســل

فئــــات المجتمــــع المــــدني والمجتمعــــات المحليــــة المتــــأثرة بالســــل؛ القطــــاع الخــــاص و صــــاحبة المصــــلحة، بمــــا فيهــــا 
  ١.مضماراستعراض مستقل في هذا ال أو و/
  

أو  ســلبال معنيــةو وطنيــة مشــتركة بــين الــوزارات  لجنــةاالســتعراض الرفيــع المســتوى  ذاأن تجــري هــ ويمكــن  -٤٣
أن ينبغــي  التــياألخــرى غيــر قطــاع الصــحة أو وزارة الصــحة أو الــوزارات  قطاعــاتتشــمل الو  .اعادلهــجهــة أخــرى ت

 والعمــل واإلســكان االجتماعيــة والحمايــة لفقــرا حــدة وتخفيــف التمويــلتلــك المســؤولة عــن شــؤون  ،تشــارك فــي إجرائــه
  .والهجرة والعدل

  
  الوطني ذاكبو  اإلقليمي/ العالميبين جزأي اإلطار المعنيين بالمستوى  الربط يةكيف  :٤-جيم

  
الفــرع ويوّضــح هــذا  نفســه، اإلطــارقســمًا مــن  ،تعريفهــا بحكــماإلقليمــي والــوطني،  يشــّكل الجــزآن العــالمي/  -٤٤

  .همابينالقائمة  الروابط
  

 الـــوطني المســـتوى علـــى اإلطـــار مـــن واإلقليمـــي العـــالمي الجـــزء فـــي الـــواردة االلتزامـــاتتكييـــف  باإلمكـــانو   -٤٥
 بالســـلالغايـــات الالزمـــة لتخفـــيض معـــدالت اإلصـــابة يلـــي: تحديـــد  مـــا، ومـــن األمثلـــة علـــى تكييفهـــا )المحلـــي ذاك(و 

 تحديـدو  ؛نسـبياً  تخفيضـاً  )المئويـة ها(نسبفيض وكذلك تخ المطلقةها أعدادمن حيث  هالناجمة عن وفياتالومعدالت 
  ّملها.تكغايات أخرى ووضع  ؛طموحات أكبر من تلك الُمحّددة على الصعيد العالمينطوي على تحقيق غايات ت

  
تلـك الـالزم إلجراءات التي تتخذها الوكاالت العالمية على المستويين العـالمي واإلقليمـي اعّزز وينبغي أن ت  -٤٦

ل الواردة أدنـاه فـي ثالذي يقف وراء إدراج إجراءات مالسبب ، وهو لمستوى القطري إلنهاء وباء السلعلى ااّتخاذها 
(التي توّفر بدورها  اونشرهاإلرشادات والقواعد والمعايير العالمية وضع اإلطار، وهي: الجزء العالمي واإلقليمي من 
الــدعوة والتواصــل واالضــطالع بأنشــطة ير الوطنيــة)؛ والمعــايقواعــد المبــادئ التوجيهيــة والالمعلومــات الالزمــة لوضــع 

إلنهـاء الالزمـة مـوارد العالميـة الفـي حشـد المسـاعدة الوعي العـالمي و  (بوسائل من قبيل إذكاءالعالمي على الصعيد 
ــٍذ ُيســتفاد منهــا لكــي ( يلزم مــن أمــوال وتخصيصــهاوكــاالت التمويــل العالميــة بحشــد مــاقيــام و ؛ الســل) فــي دعــم بعدئ

ـــــدا ـــــة) انلبل ـــــى مـــــوارد خارجي ـــــاج إل ـــــي تحت ـــــدان با؛ الت ـــــيوتزويـــــد البل ـــــدعم اإلســـــتراتيجي والتقن ـــــًا الحتياجاتهـــــا ( ل وفق
  شبكات بحث دولية وصيانتها. ؛ وٕانشاءمنه) المختلفة

                                                           
مشروع إطار مساءلة متعّدد القطاعات "يتيح المجال أمام تقدير التقدم الُمحـرز فـي مجـال دعا إعالن موسكو إلى وضع    ١

تــي تــرزح إنهــاء الســل علــى المســتويين العــالمي والــوطني كليهمــا بفضــل اتبــاع نهــج مســتقل بّنــاء وٕايجــابي، وخاصــًة بالبلــدان ال
تحت وطأة أثقل أعباء الوباء، وٕاجراء استعراض مستقل للتقدم الذي تحرزه تلـك البلـدان." وذكـر اإلعـالن أيضـًا أن اإلطـار قـد 

لما يستجد من احتياجات، على "دعوة اللجان الوطنية المشتركة بـين الـوزارات إلـى عقـد اجتماعـات بشـأن السـل،  ينطوي، وفقاً 
وذلـك عـن طريـق وزارات الصـحة وبالتشـارك مـع فئـات المجتمـع المـدني وٕاشـراك رؤسـاء الـدول فيهـا أو ما يعادل تلـك اللجـان، 

ــًا مــن منتــديات مشــتركة بــين القطاعــات لكــي ُتشــرك فــي أنشــطة  مباشــرة، عنــد االقتضــاء، والنظــر فــي زيــادة عــدد القــائم حالي
 مكافحة السل ..."
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تسـجيل حـاالت السـل وحصـائل عالجهـا واإلبـالغ عـن تلـك  بشـأنالمنظمة  إرشادات اعتمادتسّنى بفضل و   -٤٧
علـــى حصـــائل عالجهـــا حـــاالت الســـل و موّحـــد فـــي تســـجيل اتبـــاع نهـــج ضـــمان  ينـــيبشـــكل روت الحـــاالت والحصـــائل

واظبـة الـدول وأفضـت م ١عـن تلـك الحـاالت والحصـائل. اإلبـالغ، وفـي المستويات الوطنية منذ منتصف التسـعينات
بلـد  ٢٠٠ بواقـعمنـذ ذلـك الوقـت (الموّحـد لهـذا الـنهج  وفقـاً األعضاء على تزويد األمانة بتقارير وطنية عن البيانات 

إلــى تمكــين جميــع الــدول األعضــاء تقريبــًا) هــا في بمــاســنويًا، بيانــات تقريــب تقــدم التقــارير عــن العلــى وجــه الوأرض 
علــى الُمحــرز فــي االســتجابة لــه التقــدم عــن وبــاء الســل و ســنويًا  عالميــةتقــارير وتقــديم منظمــة مــن إجــراء تحلــيالت ال

اإلحصائي الـدولي لألمـراض  تصنيفبالُيسترَشُد و . ١٩٩٧منذ عام  القطريستوى مالو واإلقليمي  العالميالمستويين 
ــاً نّقح الــذي ُيــ والمشــاكل الصــحية ذات الصــلة زويــد فــي تو  أســباب الوفــاة علــى المســتوى الــوطنيتشــفير فــي  ٢،دوري

 التــيالعالميــة اإلرشــادات ســاعدت كمــا . بابهابحســب أســالوفيــات عــن تلــك بتقــارير  ،نهايــة المطــاففــي  ،المنظمــة
دراسـات خاصـة موّحـد فـي إجـراء والوكاالت الشريكة) على ضمان اتباع نهج (بالتعاون مع البلدان منظمة أعّدتها ال

معــدالت وطنيــة بشــأن  أخــرىو انتشــار الســل، وطنيــة بشــأن معــدالت  مســوحإجــراء ومنهــا علــى المســتوى الــوطني، 
مســوح و  الســل، حــاالتّمــا ُيكشــف عنــه مــن ع إلبــالغتقــدير معــدالت تــّدني ال جــرد ودراســات ،ألدويــةلســل لا مقاومــة
 بشـأن إرشـاداتبـّين ي كتيبـاً أيضـًا  منظمـةال نشرت. و وأسرهمالمرضى المصابون بالسل  اتكّبدهي التي التكاليفبشأن 
، وبشأن االستفادة من تلك الخاصة والدراسات الروتيني الرصدأنشطة  منوالُمستمدة  بالسل المتعلقة البيانات تحليل

  .البيانات
  

إجـراء عمليـات االسـتجابات الوطنيـة للسـل فـي  اسـتعراضالُمسـتمدة مـن عمليـات النتـائج ُيسترشد بأن  البدو   -٤٨
على الصعيدين العالمي واإلقليمي، وينبغي أن تساعد عمليـات االسـتعراض العالميـة ة له الستجاباستعراض أخرى ل

الســل علـــى الُمحــرز صــوب إنهــاء لتقـــدم وتيــرة ا لتســريعإجــراءات عجلــة مــا يلـــزم اّتخــاذه مــن أو اإلقليميــة فــي دفــع 
مــا تــدعو إلــى الــدول األعضــاء فرصــة المشــاركة فيكــّل تُتــاح أمــام . و الــوطنيالصــعيد و  يالصــعيدين العــالمي واإلقليمــ
  الستعراض أهداف التنمية المستدامة.قائمة عالمية مليات إجرائه األمم المتحدة من ع

  
  واستخداماته اإلطارتكييف   :دال

  
جميع على إجراء تقدير ل، تكييف اإلطار على المستوى الوطني، حسب االقتضاءعملية نطوي نبغي أن تي  -٤٩

  .الوطنية هتشريعاتل عبء المرض الذي يرزح تحت وطأته و ثالبلد، مالسائد بلسياق ل ذات الصلة وفقاً العناصر 
  

المجتمـع فئات ات الحكومية و قطاعال كللى مستوى مسؤولون عملية تكييف اإلطار عيشارك في أن  والبد  -٥٠
البرلمـان أعضـاء مثـل ا مـن الجهـات المعنيـة صـاحبة المصـلحة، وغيرهـ المتـأثرة بالسـلالمحليـة المدني والمجتمعات 

وضـع إطـار يؤدي ذلـك فـي النهايـة إلـى  أن. وينبغي والمنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية والقطاع الخاص
اسـتعراض رفيعـة المسـتوى آليـات ، ويقتـرن بةرصـد وٕابـالغ صـارمتـدابير و ملموسـة التزامات واضـحة وٕاجـراءات ُيبّين 

  ة.مستقلموثوقة و 
  
  

=     =     =  
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