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 السلالتقييمية لبرامج مراجعات الفي  "المحمي المجتمعر"عنص
 

لسل من التقييمية لبرامج امراجعات الفي  المحمي" المجتمع“ عنصرتّم تحضير ىذه المذكرة التوجييية حول 
مساىمة المجتمعات ل تحقيق أقصى قدرومن أجل  ،م موّحد ليذا األمر في موضوع السلو فيم التوصل إلىأجل 

وىذه المذكرة ليست  ،فّعالة لمسلالستجابة االومنظمات المجتمع المدني والفئات السكانية األكثر تأثرًا في 
في المحمية مجموعة إرشادات بل ىي مصّممة لحّث التفكير حول الدور اليام واليادف الذي تمعبو المجتمعات 

في االستجابة الوطنية لمسل في بمد ما لمحصول المحمية كيفية دعم المجتمعات و  ،السيطرة عمى السل وتعزيزه
 عمى أثر أكبر.

 
 السل؟ ات التقييمية لبرامجمراجعالما هي 
التي توصيات اللسل إلى تقييم تطوير برنامج السل ومتابعة تقدّمو المحرز في تنفيذ برامج ا اتمراجعتيدف 

لى تقديم و   ،إلى تعريف التحديات بيدف معالجتيا بفعاليةىي تيدف أيضًا و  ،السابقة اتمراجعصدرت من ال ا 
الخطط االستراتيجية  تغذية يج التنظيمية بيدف شامل أال وىوتوصيات إضافية حول الخطط والسبل والن  

سل لقضاء الشامل عمى الأال وىو االيدف األكبر تحقيق في ساىم ي ممالمسيطرة عمى السل المعمومات بالوطنية 
 سل لكّنيا ترّكز بشكل رئيسي عمى:ال ات في مراجع المتناولةوتختمف المجاالت التقنية  .2000بحمول العام 

 
  المراقبةوتحسين أنظمة إدراج تصريح حول حاالت السل  محاالت من خالل مكّثف لتقصي 
  تطوير شبكة التشخيص والمختبرات ومختبرات الفحص المجيري  
  لمعالجإدارة برمجية عالية الجودة لخدمات السل المقاوم واستدامة تعزيز  
  الطفولةمرحمة السل في 
 المناصرة واالتصاالت 
 المحمي المجتمع إشراك 
 سائل األنشطة المشتركة بين رعايةفيروس نقص المناعة البشري وو و  السلالمشترك في برامج  تعاونال 

المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز ودعمو وتنفيذ 
(DOTS) 

 االستراتيجيات المبتكرة إلشراك القطاع الخاص لتحقيق الوصول الشامل 
 .تقديم المساعدة التقنية المتوسطة والطويمة األمد وتنسيق السيطرة عمى السل 
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 :لإلطالع حول األمور التالية ت ستخدم غالًبا المعمومات التي يتّم الحصول عمييا من خالل مراجعات السل 
  الموارد المحمية والدولية تحريكمناصرة جيود 
   العالمي أو  لمقترحات المشاريع لمصندوقتحميل الوضع وتحديد األولويات وتطوير خطط العمل

 المرحمة الثانية.لطمبات  االقتراحات الموحدة 
 ( تقييم التقّدم باتجاه األىداف اإلنمائية لأللفيةMDGsالمرتبطة بالسل وأىداف السيطرة عمى السل ) 

 الوطنية الخاصة بشراكة دحر السل.
 

. وبدون ىذا المحمي" المجتمع" عنصرما ينقص غالًبا من ىذا الممخص الشامل لمراجعات السل ىو 
صورة غير مكتممة مع توصيات مرتكزة عمى البيانات غير المكتممة التي تؤدي ، ستقّدم أّي مراجعة العنصر

 في النياية إلى استجابة تخفق في معالجة جميع احتياجات السل في البمد.
 

 ما هي القيمة المضافة لممجتمعات في االستجابة لمسل؟
الواقع الم عاش لإلصابة  دوًرا ميًما في معالجة السل لسبب بسيط أّنيا ىي التي تواجو المحمية تمعب المجتمعات 

ليس فقط   ،وي عتبر ىذا الدور ميمًّا بشكل متزايد بسبب التغيير في فيم الحاجة إلى برامج متكاممة .بيذا الداء
عميمية والقانونية وأثر الدعم الجية البيولوجية الطبية لمخدمات الصحية بل أيًضا الخدمات االجتماعية والت

االقتصادي عمى الوصول إلى خدمات السل. وبالتالي أمام المنظمات والشبكات المجتمعية دور أساسّي لتمعبو في 
وضع تمك الن يج المتكاممة والتي يقودىا المجتمع لتقديم الصحة. وفي ىذا السياق، يوجد العديد من الخدمات 

 وتتخذ مقاربات مبتكرة ليا:المحمية عات واألنشطة التي تقّدميا المجتم
 
  :و سمبيّ  وكأّنوبشكل خاطئ من قبل الحكومات ومتخذي القرارات غالًبا  ي فيم ىو نشاطالمناصرة وكسب التأييد 

بقائو ظاىًرا بين العديد من  .تصادمي غير أّن المناصرة تتمتع بدور إيجابي في اإلضاءة عمى السل وا 
أّنيا ميمة لتشجيع اإلصالح التشريعي من أجل إزالة الحواجز التي تعيق بعض  األولويات المناِفسة. كما
في السياق  مما ىو أمر حيويالوصول المريح واآلمن إلى خدمات السل،  في ع رضة،الفئات السكانية األكثر 

سّيما في ما غالًبا، ال المحمية ت عتبر وظيفة "الحراسة"، التي تعتمدىا المجتمعات و األشمل لمصحة العامة. 
يخّص جودة خدمات السل، والتموين وحاالت انقطاع المخزون السمعي )ألدوية السل(، وتخفيف آثار الوصمة 

 والتمييز، سبياًل ميمًّا وقّيًما لدليل واقعي يمكنو ضّخ المعمومات في خطة السل الوطنية لتحسين الخدمة.
 
   :المصابة بالسل فيًما لما سينجح وما لن ينجح. تدرج الخبرات اليومية لممجتمعات التجربة الُمعاشة

"كيفية" تقديم الخدمات بفعالية وبموغ المجموعات السكانية الميّمشة والمستترة. المحمية وتفيم المجتمعات 
عمى سبيل المثال، في بعض المناطق حيث تعاني النساء من تبعات السل بشكل غير متناسب عمى الرغم 

التي تتمقى الرعاية الطبية ىي األخيرة الفئة وتكون غالًبا  ،والرجال بشكل متساو  من أّن السل يصيب النساء 
حواجز ثقافية واجتماعية تؤثر سمًبا عمى وصول النساء إلى خدمات السل في ىذه الظروف.  يكون ىناكو 
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التي مجموعات التي تعمل عن كثب مع النساء أو التي تديرىا نساء أساسية لتطوير التدخالت الوت عتبر 
 .لديينحتياجات السل المحددة التصّدي  التشمل 

 
   :جعل خدمات السل مسؤولة فمثاًل يوجد  يوجد أنظمة مجتمعة المنحى تعمل باتجاهمسؤولية البرنامج

تمتقي وتغذي خدمات السل بالمعمومات مثل المجالس االستشارية  في البيرو وبمدان أخرى مجموعات مجتمعية
في مجال أدوية السل الجديدة وتقييم الخطط لمتجارب السريرية واإلشراف عمى البحوث المجتمعّية التي تنشط 

ترّكز بشكل  ومناصرة تخفيض األسعار. وعمى المستوى شبو اإلقميمي، يجوز وجود لجان صحية مجتمعية
 رئيسي عمى الوصول إلى عالج السل.

 
  :عديدة بالتعاون مع الخدمات الصحية وبشكل  خدماتالمحمية تقّدم المجتمعات تقديم مباشر لمخدمات الصحية

وتشارك في برامج كشف السل، بما في ذلك دعم الجيود لمكشف المتكامل عمى صحة كما  ،منفرد أيًضا
األطفال؛ وىي تدعم برامج الحجز أثناء العالج، بما في ذلك دعم التقّيد بالعالج؛ وىي تقود جيود تخفيف آثار 

ات لمتغيير في المواقف والممارسات؛ وىي تربط األشخاص بالخدمات؛ وتكون الوصمة وتكون غالًبا المحّفز 
تدعم المجتمعات و مرنة ومتجاوبة مع االحتياجات وتشّكل عوامل ميمة في ما يحصل خارج أسوار العيادة. 

ومات من التشخيص إلى العالج والرعاية المستمرة فالدعم. واألىم، أّنيا تنشر معم –استمرار الرعاية المحمية 
عن الوقاية من السل والحّد من المخاطر بمغة بسيطة وسيمة الفيم و تمّكن األشخاص من أن يكونوا عمى 

 اطالع أكبر بالسل، ال سّيما بين الفئات السكانية األكثر تأثًرا.
 

في مراجعات  "المحمي المجتمع" عنصربكل ىذا العمل، من األساسي تضمين المحمية مع تعيد المجتمعات 
إلى الخدمات الصحية المجتمعية التي تدعم  وتنظرالسل. ومن الميم أن تكون مراجعات السل متوازنة 

 .الغير مستجابةفجوات الخدمة وتعزز وتمأل 
 

 في مراجعات السل المحمية إشراك المجتمعات
  شمل ممثل المجتمع  األفضل ىوإّن النيج كجزء ال يتجزأ من عممية مراجعة السل: المحمية المجتمعات إشراك

 مراجعة السل. عمى سبيل المثال، في حال وجود ست فرق المعيود إلييا إجراء فرق العملفي جميع المحمي 
. ويجدر بيذا أن يساعد عمى تعميم مسائل فريقفي كّل المحمي ، يجب أن يتواجد ممثل عن المجتمع عمل

المجتمع طوال فترة العممية ككل وعمى ضمان معالجة مكّونات المجتمع من قبل كل فريق. كما أّنو سيساعد 
وتمكين إجراء "تسوية انضمام" نظًرا ألىمية ذات الصمة المحمي عمى توعية فرق المراجعة عمى مسائل المجتمع 

/منظمات المجتمع المدني والمكتب القطري المحمي  التعاون الوثيق بين المجتمع نإ. "المحمي المجتمع" عنصر
المجتمعات عمى التفاوض بشأن سيساعد عمى السل سيطرة لمالوطني برنامج اللمنظمة الصحة العالمية و 
 .ة السلالمساحة المعطاة لفرق مراجع
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  لتقوية قدرات خبراء المجتمع عمى فيم عممية  ويجب إيالء االىتمام المحمي المجتمع إلشراكيجب وضع ميزانية
بحيث تكون مشاركتيم فّعالة. ويمكن تحقيق ىذا من خالل ورشة عمل تدريبية ليوم واحد مثاًل كما  اتالمراجع

 .المحمي" المجتمع" عنصريمكن إيالء االىتمام لتوعية جميع المراجعين عمى أىمية 
 
  المحمي لقادة الفرق طمب دعم/تسييل المشاركة الفعالة لممثمي المجتمع الشروط المرجعية يجب أن تتضمن

 في عممية المراجعة.
 
  ضمن فرق المراجعة في كل مرحمة من مراحل عممية المحمي من األساسي ضمان إشراك خبراء المجتمع

 واالستجابة.المراجعة: المراجعة المسبقة، والتخطيط والتحضير، وجمع البيانات، والنتائج، والتوصيات 
 
 والمجموعات  مع المصابينمناقشات ال إذ أن ،إضافة إلى ذلك، من الميم وضع منيجيات مراجعة تكون ممكِّنة 

وتوصميم بداًل من ىؤالء  تعزل ممكن أن في العيادات يمكنيا غالًبا أن تخدم اليدف المعاكس وبداًل من ذلك 
تشجيعيم عمى المشاركة. بالتالي، يتّم تعزيز العممية من خالل تقييم المنيجيات األكثر تمكيًنا، وذلك بحسب 

أفضل نيج في بعض األوضاع  تكون مقاربة مناقشة المجموعات البؤريةالسياق. عمى سبيل المثال، يجوز أن 
بعض األماكن قد تكون النيج المفضل في المصابين ة مع في إفريقيا وآسيا في حين أّن المقابالت المباشر 

 .والظروف
 

إشراك المجتمعات بشكل ىادف في أّي عممية تضمن يوجد إجراءات بسيطة ومباشرة نسبيًّا من شأنيا أن 
ىذه  العتمادلمراجعة السل وأن يتّم تعزيزىا تعزيًزا إضافيًّا من خالل تعديل اإلرشادات حول المنيجية 

 اإلجراءات.
 

 في إطارها المحمي" المجتمع" ذات صمة بعنصروضع أسئمة 
ال يجب أن ولكن السل في مراجعات السل،  من مجموعاتالنيج األفضل ىو شمل خبراء من المعموم أّن  

يكون فيم العمل الذي تقوم بو المجتمعات في أّي منطقة من مناطق السيطرة عمى السل مجال خبراء 
بل يجب أن يكون معّمًما بشكل نظامي عمى جميع الخبراء اآلخرين المشاركين في  ،وحسب السل مجموعات 

حيث  المحمي المراجعات. في النياية، يجب أن يبحث كّل مجال من مجاالت عمل السل في مساىمة المجتمع
ر عند إجراء وبالتالي يبحث ىذا القسم األخير عن نوع األسئمة التي يجب أخذىا بعين االعتبا تكون مناسبة.

مراجعة السل ككل بيدف تعميم مساىمة المجتمعات. وىي ليست قائمة إلزامية ويجوز أن ال تكون جميع 
ّممت لحّث التفكير بشأن نوع المعمومات المطموبة لكسب فيم واضح لمدى  األسئمة ذات صمة بكل بمد لكّنيا ص 

 ألّي استجابة لمسل. "المحمي المجتمع" فعالية عنصر
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من أن يكون  المحمي يتمكن أحد ممثمي المجتمع لم يجب أخذ األسئمة أدناه بعين االعتبار حتى لو مالحظة:
 جزًءا من الفريق التقني المحدد.

 
 عمى طرح أسئمة محددة وجمع المعمومات التي ترتبط بالفئات  المحمي ينبغي أن يحرص خبراء المجتمع

 السكانية األكثر تأثًرا.
  السكانية األكثر تأثًرا ومن خالل أّي عممية تّم تحديدىا؟ىل تّم تحديد الفئات 
 ىل ت عتبر الفئات السكانية األكثر تأثًرا نقطة تركيز تدخالت برنامج السل؟ 
 ما ىي الخطط لمعالجة االحتياجات المحددة لمفئات السكانية األكثر تأثًرا؟ 
  ًا والمنظمات التي تعمل معيا؟ىل تّم وضع ىذه الخطط بالتشاور مع الفئات السكانية األكثر تأثر 
 ىل من بيئة ممكِّنة لشمل الفئات السكانية األكثر تأثًرا في التخطيط لبرامج السل وتنفيذىا وعمى أّي مستوى؟ 
 كيف سي قاس تقديم رعاية السل ورصده في مجموعات الفئات السكانية األكثر تأثًرا؟ 
  عنصريمي أسئمة  ، وفي ماجتمع المحميالممع ذلك، يوجد مجاالت إضافية عديدة لشمل مكّونات 

  المكّثف  لمحاالت تقصي اللموقاية و  التي تّم توفيرىا كإرشادات في المجاالت ذات األولويةالمحمي" المجتمع  "
 وعالج التشخيص والعدوى المرافقة لمسل/فيروس نقص المناعة البشري.

 
 الوقاية

 ؟ المحمي في المجتمع ىل برامج السيطرة عمى العدوى موجودة  
 ىل تصل بشكل كاف  إلى مجموعات الفئات السكانية التي يصعب الوصول إلييا والمستترة واألكثر تأثًرا؟ 
 ؟المحمي ما ىي أنشطة الوقاية من السل الموجودة عمى مستوى المجتمع 
  ؟يقوم بياوالمنزل ومن  المجموعاتما ىي األنشطة عمى مستوى 
  البشري نشطة في مبادرات الوقاية من السل؟ىل منظمات فيروس نقص المناعة 
  المرتبطة بمجال الوقاية ككل؟ المجموعاتىل يوجد ميزانية مخّصصة ألنشطة 
 
 المكّثف لمحاالت تقصيال

 ؟المحمي المجتمع إشراكىل يجب أن تتمحور األسئمة ىنا حول تحديد مدى 
  ؟يقوم بياوالمنزل ومن  المجموعاتعمى مستوى  لمحاالت المكّثف تقصيالما ىي أنشطة 
 ما ىو مستوى المعرفة بعوارض السل، ال سيّما بين الفئات السكانية األكثر تأثًرا؟ 
 أين وكيف يحصل تقصي الحاالت وىل من حواجز لتقصي الحاالت الفعال؟ 
  ىل من خدمات متخصصة تستيدف مجموعات الفئات السكانية التي يصعب الوصول إلييا أو المستترة أو

 ثر تأثًرا؟األك
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  المكّثف  تقصي الىل تقوم منظمات فيروس نقص المناعة البشري بالكشف عن السل؟ ىل تتكامل برامج
برامج الحّد من مخاطر استخدام المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري وصحة األم  مثاًل مع لمحاالت

 والطفل حديث الوالدة؟
  القسم؟في ىذا  المجموعاتىل يوجد ميزانية ألنشطة 
 

 التشخيص
 نظرة عمى مدى سيولة الوصول إلى الخدمات التشخيصية، ال سّيما لمفئات  ات ينبغي أن تمقي المراجع

 السكانية األكثر تأثًرا؟
  لمفئات السكانية األكثر تأثًرا؟المعنية المجموعاتمستند إلى رسمي أو غير رسمي ىل يوجد أّي نظام إحالة 
  ؟ ىل تّمت توعية عاممي الرعاية الصحية المحمي والتقييم لتسجيل عدد إحاالت المجتمعىل تتوفر أدوات الرصد

 لمتعامل بشكل مناسب مع الفئات السكانية األكثر تأثًرا؟
  وما ىو الدور الذي تمعبو المنظمات المجتمعية المنحى في جمع  عينات القشعىل من ثقافة كافية عن جمع 

 ؟ىذه العينات
  بيا؟ ىو التوقيت المقترن ما ىي عممية االتصاالت بشأن نتائج المختبرات وما 
 ىل يوجد أنظمة إحالة وتتبع ومالحظات فعالة؟ 
 ىل ت قاس مساىمة المنظمات المجتمعية المنحى وت سّجل؟ 
 المرتبطة بمجال التشخيص؟ المحمي ىل يوجد ميزانية مخّصصة ألنشطة المجتمع 
 

 العالج
 وجود أي حواجز أمام الوصول العادل إلى عالج السل: استكشاف من الميم 

 ما ىي الحواجز؟ 
 من يجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى عالج السل؟ 
 ىل يوجد خطط لتخطي أّي حواجز؟ 
  ن يكون أحد الحواجز موقع مراكز العالج لذا قد يكون ميًما اكتشاف أين ي قّدم العالج وفي حال وجود أيمكن

 أّي برامج عالج قائمة ضمن المنظمات المجتمعية المنحى؟
   المجتمع في لمدواءتوفر نقاط توزيع  حولمن المجاالت األخرى التي يجب أخذىا بعين االعتبار ىي 

 ؟المحمي
 العمل  كم ىي حّساسة ومتجاوبة خدمات العالج ألساليب حياة الفئات السكانية األكثر تأثًرا، مثل مواعيد

 الخ؟المناسبة، 
  ىل من خدمات متخصصة تستيدف مجموعات الفئات السكانية التي يصعب الوصول إلييا أو المستترة أو

 األكثر تأثًرا؟
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  ىل الخدمات متكاممة عمى سبيل المثال مع برامج الحّد من مخاطر استخدام المخدرات وفيروس نقص المناعة
 البشري وصحة األم والطفل حديث الوالدة؟

  فيروس نقص المناعة البشري بالكشف عن السل؟ىل تقوم منظمات 
 في دعم التقّيد بالعالج وما ىي أنواع الدعم األخرى التي ت قّدم  المحمي ما ىو مستوى مشاركة المجتمع

 ومن قبل َمن؟
  والمنزل ومن يقّدميا؟ المجتمع المحميما ىي الخدمات عمى مستوى 
 البدء بعالج مقاوم لألدوية المتعددة وفي حال توّفر أّي  ينبغي إيالء االىتمام لتقييم وقت االنتظار من أجل

 خدمات مقاومة لألدوية/مقاومة لألدوية المتعددة غير مركزّية؟
 

مكان وجود فجوات العالج وكيف وِمن قبل َمن يجوز معالجة  لمعرفة أّن ىذا النوع من التحميل ىو  توضيح ينبغي 
 الفجوات؟ىذه 

مقترنة بسل الطفولة، يكون من الميم التأكيد عمى ماىية الدعم المتوفر ألولياء نظًرا إلى التحديات الخاصة ال
 األمور الذين لدييم طفل يخضع لعالج سل ومن يقّدم الدعم؟

 
 ( ىل تتوفر المعالجة االفتراضية المتقطعةIPT )الطفل؟ب ذات الصمة مجيات ل 
  أمام وصول العالج لألطفال؟ العوائقوما ىي 
  المرتبطة بمجال العالج ككل؟ المحمي مخّصصة ألنشطة المجتمعىل يوجد ميزانية 
 

 العدوى المرافقة لمسل/فيروس نقص المناعة البشري
  ي عتبر السل أكبر خطر صحي إضافي عمى األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ومن

 لئك المصابين بعدوى مرافقة.الميم فيم كيفية ترابط خدمات السل وفيروس نقص المناعة البشري لدعم أو 
  الكافية؟ من يقّدم الدعم وما ىي الحواجز أمام مجاالت العالج والرعاية والدعم 
  ىل من خدمات متخصصة تستيدف مجموعات الفئات السكانية التي يصعب الوصول إلييا أو المستترة أو

 األكثر تأثًرا؟
  السل؟ لمصابيمن يوّفر االستشارة واالختبار لفيروس نقص المناعة البشري 
 إلى أّي مدى يتوفر دعم التقّيد بالعالج ومن يقّدمو؟ 
 المرتبطة بأنشطة العدوى المرافقة لمسل/فيروس نقص  المحمي ىل يوجد ميزانية مخّصصة ألنشطة المجتمع

 المناعة البشري؟
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 االستنتاج
 المتواجدة ت عتبر مراجعات السل أداة ميمة في "معرفة وباء السل لديك" في فيم نطاق جيود االستجابة لمسل 

تسميط الضوء عمى الفجوات والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين. لكّن  مما يساىم في ،وفعاليتيا ومن يقوم بماذا
 "المحمي المجتمع" عنصرسل ستكون جّيدة بمقدار المعطيات المستممة لذا ي عتبر إضافة ال اتمراجعالنتائج من 

 واستكشافو أمًرا أساسيًّا.
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