Підготовлено ініціативною групою Партнерства
«Зупинимо туберкульоз. Україна»

Пропозиції до процесу виборів кандидатів до складу делегації України
для участі в Нараді високого рівня ООН з туберкульозу
Інформація про Нараду високого рівня ООН з туберкульозу
Нарада високого рівня ООН з туберкульозу відбудеться 26 вересня 2018
року.
Проект резолюції, представлений Головою Генеральної Асамблеї «Зміст,
форми, формат та організація наради високого рівня з боротьби проти
туберкульозу», містить рішення про роботу делегацій в рамках Наради високого
рівня ООН з питань туберкульозу. Серед них наступні, які дають інформацію
про бажаний склад делегацій:
1. Одноденна нарада високого рівня з боротьби проти туберкульозу,
скликана Головою Генеральної Асамблеї, буде проведена в Нью-Йорку на
другий день загальних дебатів Асамблеї на її сімдесят третій сесії з 10:30 до
13:00 і з 15.00 до 18.00, буде складатись з відкриття, пленарного засідання для
загальних обговорень, двох пленарних мультисекторальних дискусій
зацікавлених сторін та короткої сесії закриття.
2. Загальною темою наради високого рівня буде: «Об’єднання для повного
подолання туберкульозу: термінова глобальна відповідь на глобальну епідемію»;

Відкриття відбудеться з 10.30 до 11.30, будуть представлені заяви
Голови 73-ї сесії Генеральної Асамблеї, Генерального секретаря, Генерального
директора Всесвітньої організації охорони здоров'я, Голови Партнерства
«Зупинимо туберкульоз» та Голови першої міжнародної конференції міністрів з
питань боротьби з туберкульозом в епоху сталого розвитку: багатогалузева
відповідь, організованої ВООЗ, а також видатна людина високого рівня в сфері
боротьби з туберкульозом та людина, яка постраждала від туберкульозу
(доповідачі будуть обрані заздалегідь);

Пленарна сесія відбудеться з 11.30 до 13.00 та з 15.00 до 17.30, буде
містити заяви держав-членів та спостерігачів Генеральної Асамблеї; список
ораторів буде створено відповідно до встановленої практики Асамблеї, і терміни
для цих заяв будуть: три хвилини для окремих делегацій і п'ять хвилин для
заяви, висловленої від імені групи держав;
3. Вирішено, що панельні мультисекторальні сесії будуть організовані
таким чином:
Дві послідовні панельні дискусії зацікавлених сторін будуть проводитись
паралельно з пленарним засіданням, одна з 11.30 до 13.00, а інша - з 15.00 до
16.30; розглядатимуться такі теми:
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Панельна дискусія 1: Прискорення комплексної відповіді на епідемію
через забезпечення доступу до ефективної профілактики, діагностики, лікування
та догляду з метою повного подолання епідемії туберкульозу, включаючи
мультирезистентний туберкульоз, наявність супутніх захворювань та інших
проблем та перешкод на шляху кожної країни до досягнення високого рівня
здоров'я населення, беручи до уваги і спираючись на зусилля, спрямовані на
створення системи підзвітності для впровадження міжгалузевих заходів, як це
передбачено в декларації міністерського форуму ВООЗ, що відбувся в Москві.
Панельна дискусія 2: Розширення масштабів достатнього та сталого
національного та міжнародного фінансування для впровадження надання якісних
медичних послуг, впровадження інновацій, проведення досліджень та розробок
нових діагностичних засобів, препаратів, вакцин та інших стратегій
профілактики.
Кожна з двох панельних дискусій, що представлятимуть думки широкого
кола зацікавлених сторін, буде спільно очолюватися двома представниками,
одним з яких буде представник країни з високим рівнем туберкульозу, інший представник країни з низьким рівнем туберкульозу та успішними програмами
боротьби з туберкульозом. Головуючих призначатиме Голова Генеральної
Асамблеї з числа глав держав та урядів, які беруть участь у засіданні високого
рівня в консультації з регіональними делегаціями.
Голова Генеральної Асамблеї може запросити парламентаріїв,
представників органів місцевого самоврядування, керівників або найвищих
представників
відповідних
органів
Організації
Об'єднаних
Націй,
громадянського суспільства, приватного сектору, наукових кіл, медичних
асоціацій, місцевого керівництва та громадських організацій для виступу на
панелі, беручи до уваги гендерну рівність, рівень розвитку та географічне
представництво.
Сесію закриття Наради високого рівня ООН буде очолювати Голова
Генеральної Асамблеї. Ця сесія включатиме резюме дискусій двох вище
описаних панелей та заключні зауваження Голови Генеральної Асамблеї, а також
заяву від особи, що постраждала від туберкульозу.
На Нараді високого рівня буде схвалена лаконічна та орієнтована на
конкретні дії політична декларація, заздалегідь погоджена шляхом консенсусу
через міжурядові переговори, яка буде подана Головою Генеральної Асамблеї
для прийняття Асамблеєю.
Голова Генеральної Асамблеї ООН закликає всі держави-члени брати
участь у Нараді високого рівня, включаючи панелі зацікавлених сторін, на
найвищому рівні, бажано на рівні глав держав та урядів, а також пропонує всім
спостерігачам Генеральної Асамблеї бути представленими на максимально
можливому рівні.
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Також запрошено представників системи Організації Об'єднаних Націй,
включаючи благодійні фонди, програми та спеціалізовані установи, Всесвітню
організацію охорони здоров'я, регіональні комісії та відповідних послів
Генерального секретаря, а також Глобальне Партнерство «Зупинимо
туберкульоз», Unitaid - глобальну ініціативу, яка працює з метою припинення
туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, малярії та епідемії гепатиту C у світі, та Глобальний
фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Запропоновано також
неурядовим організаціям, що мають консультативний статус при економічній та
соціальній Раді з відповідним досвідом, зареєструватися в Секретаріаті для
участі в Нараді.
Голова Генеральної Асамблеї дав доручення скласти список інших
представників відповідних неурядових організацій, організацій громадянського
суспільства, академічних установ та приватного сектору, що мають досвід
роботи в галузі туберкульозу, які можуть брати участь у Нараді високого рівня
та брати участь у роботі інтерактивних слухань громадянського суспільства та у
панелях зацікавлених сторін, беручи до уваги принципи прозорості та
справедливого географічного представництва, з належним врахуванням
осмисленої участі жінок та подання переліку державам-членам для їх розгляду
на беззаперечній основі.
Пропонується
членам
громадянського
суспільства,
особливо
представникам громад та особам, що перебувають у вразливих ситуаціях, які
сильно постраждали від туберкульозу, зробити фундаментальний внесок у
процес підготовки та проведення Наради високого рівня ООН з точки зору
підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються найбідніші та
найбільш уразливі та соціально-незахищені групи населення усього світу.
На глобальному рівні працює Консультативна Панель спільнот, що
постраждали від туберкульозу та громадянського суспільства до якої входять 15
членів з усього світу. Групу було створено за підтримки Stop TB Partnership у
вересні 2017 року для координації діяльності та захисту інтересів
громадянського суспільства та спільнот у глобальних процесах підготовки до
Наради.
Наразі, сформовано ключові глобальні вимоги, що стосуються політичної
декларації та рішучих зобов’язань країн за результатами Наради:
1.
Забезпечити доступність сучасної та ефективної діагностики,
лікування і профілактики туберкульозу для всіх, шляхом усунення існуючих
прогалин
2.
Трансформувати відповідь на боротьбу з туберкульозом з
урахуванням принципів справедливості, прав людини, орієнтованості на потреби
людини
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3.
Прискорити розробку нових інструментів1
для ліквідації
туберкульозу
4.
Інвестувати кошти, необхідні для ліквідації туберкульозу
5.
Взяти зобов’язання щодо рішучого глобального лідерства, включно з
регулярною звітністю до ООН
На національному рівні до процесів організації підготовки участі країни в
Нараді активно долучена Парламентська платформа боротьби з ТБ, технічну
підтримку діяльності якої здійснює Міжнародний благодійний фонд «Альянс
громадського здоров’я», який є в Україні координаційним центром по роботі
організацій громадянського суспільства з Глобальним Кокусом проти ТБ.
Здійснюючи консолідацію зусиль зацікавлених сторін щодо підготовки участі
країни до Наради високого рівня, Парламентською платформою боротьби з ТБ,
серед іншого, підготовлено проект Постанови ВРУ № 8170 від 21.03.2018 р.
«Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй щодо
врахування окремих пропозицій при прийнятті Політичної Декларації з питань
туберкульозу для Наради високого рівня з туберкульозу Генеральної Асамблеї
ООН», який на сьогодні вже підтримано профільним комітетом ВРУ з питань
охорони здоров’я. Представники Парламентської платформи проводили
неодноразові консультації з Постійним представником України в ООН щодо
участі країни в Нараді та підготовки Політичної декларації, наприкінці квітня
2018 року – представляли Україну у Парламентських консультаціях у НьюЙорку до Наради високого рівня.
22 березня 2018 року Парламентською платформою проведено Круглий
стіл для консультацій з зацікавленими сторонами щодо участі України у Нараді
високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань туберкульозу, згідно з
Резолюцією якого повноваження щодо координації зацікавлених сторін у
процесі підготовки участі країни до Наради делеговано партнерству «Зупинимо
ТБ. Україна». Партнерством «Зупинимо ТБ. Україна» заплановано, зокрема,
розробку та затвердження таких документів: Консолідоване звернення, Розклад
ключових дат та відповідальності для зв’язку з ключовими групами глобального
співтовариства по боротьбі з ТБ у підготовці до Наради високого рівня,
Пропозиції для внесення в скоординований перелік ключових запитів для
включення в Політичну декларацію України, Пропозиції до механізму
формування складу делегації України, Пропозиції про введення представників
громадянського суспільства до складу делегації, а також механізмів й плану
підзвітності щодо виконання ключових запитів, сформованих для включення у
Політичну декларацію України для оцінки та моніторингу на рівні країни щодо
виконання зобов’язань, оприлюднених під час Наради Високого рівня.
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Технологій і ліків
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Голова Генеральної Асамблеї закликає держави-члени ООН розглянути
питання про включення до своїх національних делегацій з належним
врахуванням гендерної рівності таких представників, як:

Парламентарі,

Мери та губернатори міст та регіонів з високим тягарем
туберкульозу,

Представники громадянського суспільства, включаючи неурядові
організації, об’єднання місцевих громад та релігійні організації,

Академічні установи,

Благодійні фонди,

Приватний сектор та мережі, що представляють людей, які
постраждали від туберкульозу.
Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» як спільнота людей та
організацій, що присвятили себе боротьбі з туберкульозом в Україні, зацікавлені
в тому, щоб процес вибору представників громадянського суспільства,
включаючи неурядові організації, об’єднання місцевих громад та релігійні
організації, був прозорим та справедливим. Ми маємо забезпечити достойне та
всебічне представництво громадського сектору, для внесення вкладу в розробку
дієвих та ефективних пропозицій для Декларації та механізмів підзвітності
виконання взятих державою зобов’язань після Наради високого рівня ООН з
туберкульозу .
Тому пропонуємо провести відкритий конкурс з відбору представників
громадянського суспільства за наступними критеріями, які відповідають темам
для обговорення та вимогам Наради високого рівня ООН:
1.
Досвід роботи з ключовими та уразливими до захворювання на
туберкульоз групами населення не менше 3-х років в сфері боротьби з
туберкульозом;
2.
Знання основних підходів до ведення випадку туберкульозу та
міжнародних стратегічних документів по впровадженню ефективних програм
боротьби з туберкульозом;
3.
Знання ситуації в Україні, основних епідеміологічних даних та
процесів, розуміння основних проблем епідемії туберкульозу в Україні;
4.
Досвід співпраці з іншими неурядовими організаціями, в тому числі
міжнародними, в галузі боротьби з туберкульозом. Бажано надати приклади та
відгуки
5.
Бажаний успішний досвід презентації результатів проектів чи потреб
ключових та уразливих до захворювання на туберкульоз груп населення на
конференціях, форумах чи нарадах різного рівня, в тому числі, міжнародних;
6.
Для налагодження контактів з учасниками з інших країн бажано
знання англійської мови;
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7.
Активна участь у підготовці до Наради високого рівня ООН та згода
із консолідованою узгодженою позицією України, виробленою в ході цієї
підготовки.
Пропозиції щодо складу делегації України:
Пропонуємо заохочувати участь багатосторонньої делегації, до складу якої
входитимуть: представники Адміністрації Президента, представники Уряду,
депутати Верховної Ради, представники Центру громадського здоров’я,
представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства закордонних справ,
науковців, представників громадських організацій, що працюють у сфері
туберкульозу, активістів з числа, людей, яких торкнулася проблема
туберкульозу.
До складу делегації пропонуємо включати не більше двох представників
однієї організації. Кандидати обираються конкурсною комісією шляхом
голосування.
Пропозиції щодо складу конкурсної комісії щодо відбору громадських
організацій для участі в офіційній делегації України:
Представники Адміністрації Президента, Центру громадського здоров’я,
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
Парламентської платформи боротьби з туберкульозом, Керівного Комітету
Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», а також представники
міжнародних організацій (ВООЗ, Представництво ООН в Україні) за згодою.

