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 انفرصة لتجديد التزام مينحناإن اليوم العاملي للسل الذي يوافق الرابع والعشرين من شهر آذار/مارس من كل عام، 
العامل؛ كما يتيح لنا توجيه  م، والذي اليزال يسبب ماليني الوفيات يف أرجاءبالتصدي هلذا املرض املوغل يف القد

أن الذي ميكن وإيقاف سراية هذا املرض املعدي،  ،االهتمام إىل اجلهود املتواصلة اليت تستهدف إنقاذ حياة الناس
  .بسهولةمعاجلته والوقاية منه 

ة السل، حىت شهدت السنوات احلالية إحرا  علىطويالً  شوطاً ولقد قطع اجملتمع الصحي العاملي  ز تقدٍم طريق جما
يف  اً ، وحنن نشهد اخنفاض1990عام فمنذ  العاملية للوقاية من السل ومكافحته. األهدافجدير بالتقدير يف بلوغ 

 2011يف عام يف الوفيات ذات الصلة بالسل، إال أننا  %40معدالت وقوع السل، إىل جانب نقص ملحوٍظ يصل إىل 
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احلرب العاملية على وفاة بسبب السل، وهو ما يوضح لنا أن مليون  1.4و ،مليون حالة جديدة 8.7أكثر من  شهدنا
  لسل مل تنته بعد. ا

خدمات مكافحة  نطاقيف توسيع  بعض التقدُّمففي العقد املاضي أحرز إقليم شرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية 
. كما وصل 2011عام  %62ليصل إىل  1990يف عام  %50السل ورعاية مرضاه، فازداد معدل كشف احلاالت من 

؛ وأتيح للبلدان ضمان التمويل الكايف من املاحنني احملليني والوكاالت %88 بلغ معدل جناح املعاجلة إىل مستوى باهر
الثنائية األطراف واملتعددة األطراف، مثل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، إال أن حتديات عديدة 

  .للسل اإلقليمية ق االستجابةالتزال تقف يف طري

غري ، وهو ما يشري إىل أن البلدان التزال %67من املعدل العاملي، وهو  معدل كشف احلاالت يف اإلقليم أقلواليزال 
على خدمات  حصلواتعددة املألدوية لفقط من حاالت السل املقاوم  %4.6، مث إن كشف مجيع احلاالتقادرة على  

ة، وهو أقل بكثري من اهلدف املطلوب. وال ننسى أن اإلقليم معرض بشكل خاص املعاجلة والرعاية يف السنوات السابق
إىل أوضاع الطوارئ املعقدة، فالعديد من بلدانه يعانون من النزاعات ومن الكوارث الطبيعية، ومن أوضاع أمنية غري 

خرى الكثري من البلدان األهناك  . وباملقابل فإنصعوبةمستقرة، مما جيعل تقدمي الرعاية ملرضى السل أكثر تعقيداً وأكثر 
ا بقية بلدان العامل؛ إال أن  يلتحقيق التخلص من السل، ولتصبح مناذج حيتذ تؤهلهالديها إمكانيات اإلقليم، هذا يف 

  .يشوبه البطءالتقدُّم الـُمحرز صوب هذا املرمى 

يف مكتبها و  فيها قد أدت فرق العملف ملواجهة اإلقليم للسل، يف صدارة اجلهود املبذولةمنظمة الصحة العاملية  تأيتو 
التدخالت  تطويراملكاتب القطرية دورًا فعاًال يف بناء القدرات لدى الربامج الوطنية ملكافحة السل، و يف اإلقليمي و 

خطط ضمن  إدراج رعاية مرضى السلبالشراكات املعنية  عقدالتمويل و  يف تأمنياملساعدة  تقدمياالسرتاتيجية، و 
تعزيز التشخيص وتقوية إسهام القطاع الصحي جهودها على منظمة الصحة العاملية  ركزتأيضاً  2012. ويف عام اجلميع

تعددة، املألدوية لملرضى السل املقاوم اليت تقدَّم  اخلاص يف كشف حاالت السل، واالرتقاء باخلربات واخلدمات الوطنية
  الطوارئ املعقدة.يف حاالت لسل، وإيتاء الرعاية ملرضى السل وإلعداد اإلرشادات حول التخلص من ا

ال لدحر مإن اليوم العاملي للسل الذي يوافق الرابع والعشرين من شهر آذار/مارس يدعو ملراجعة ما نقوم به من أع
ا احللول املشكالت اليت تواجهنا، ولدينمجيع السل، ولوضع حد ملعاناة مليون مريض بالسل يف إقليمنا. وحنن نعرف 

 ،يكمن يف ما نتخذه من إجراءات، إذ ينبغي علينا أن نعمل، وأن نعمل اآلنالوحيد الكفيلة بتجاوزها؛ إال أن الفرق 
الرعاية لعدد متزايد من مرضى السل املقاوم ألدوية متعددة، وإلعداد  تقدمي خدماتلكشف املزيد من مرضى السل، و 

ملرضى السل يف بيئات تعاين من الطوارئ املعقدة، ولتمهيد الطريق جلعل آليات تضمن االستمرار يف تقدمي الرعاية 
حقيقة واقعة؛ ويف خضم  ،جملس التعاون اخلليجي األعضاء يف بلداناإلقليم، مثل ال بعض أجزاءالتخلص من السل يف 

اليت حتققت  األدوات التشخيصية اجلديدة اليت أسفرت عنها التطورات فإنهذا العمل الدؤوب للتخلص من السل، 
مؤخرًا يف العامل، إىل جانب التزام الوكاالت املاحنة مثل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا بتقدمي مناذج 

دف لتحسني االستثمار يف مكافحة السل، وتوسيع نطاق الشراكات العاملية واإلقليمية كل هذا ،  جديدة للتمويل 
ة السل.العمل الذي نقوم به جمل يكمِّل    ا

حنن و  فنحن نعلم ما الذي ينبغي علينا فعله، ،جتديداً للعزم 2013اليوم العاملي للسل  ولنحرص مجيعاً على أن يكون
اليت يسببها السل يف بلداننا، و  اليت ال مربّر هلانعلم أن بإمكاننا أن ندحر السل، وحنن نعلم أننا نستطيع تفادي املعاناة 
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يف احلرب اليت خنوضها ضد السل؛ إن الشعار مقداراً وأكثر  جودة لنلتزم بأن نؤدي عمًال أفضل ،ةالراسخ ه القناعةفبهذ
ينبغي أن يكون الطموح الذي يسعى  )على السل يف حيايت قضِ (االذي اختذناه يف اليوم العاملي للسل هلذا العام هو 

  السل يف حياتنا. إليه كل شخص منا، فنعمل معاً على دحر السل ولنستمتع بعامل خيلو من

 والسالم  


