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  الموجز  
  

 

  
  ٢٠١٣التقرير الخاص بالسل في العالم 

  
، ٢٠١٢زال السل مشكلة صحية عالمية كبرى. ففي عـام ما

ــًا للتقــديرات  مليــون شــخص بالســل وقضــى  ٨,٦أصــيب طبق
مليـــون شـــخص نحـــبهم بســـبب المـــرض (بمـــا فـــي ذلـــك  ١,٣
فيــــروس العــــوز بالمصــــابين وفــــاة فــــي صــــفوف  ٣٢٠ ٠٠٠
وعــدد الوفيــات بســبب الســل مرتفــع إلــى  ١اعي البشــري).المنــ

 تالفـــي أغلـــب درجـــة غيـــر مقبولـــة بـــالنظر إلـــى أن باإلمكـــان
  .هذه الوفيات

منظمــة عامــًا تقريبــًا علــى إعــالن  ٢٠وبعــد مــرور 
السل طارئـة صـحية عموميـة علـى الصـعيد  الصحة العالمية

ام الغايات العالمية لعـالعالمي، ُأحرز تقدم كبير نحو تحقيق 
المحددة في سـياق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة. وقبـل  ٢٠١٥

التقريـر الخـاص بالسـل فـي قـيِّم سنتين من الموعـد النهـائي، يُ 
المكمِّل  ٢٠١٥العد التنازلي إلى عام وملحق  ٢٠١٣العالم 

ـــــــه التقـــــــدم المحـــــــرز نحـــــــو تحقيـــــــق غايـــــــات عـــــــام   ٢٠١٥ل
أو  و/األولويــة القصــوى الالزمــة لتحقيقهــا ذات  واإلجــراءات

  . الذهاب إلى أبعد منها
  : النتائج الرئيسية٢٠١٥العد التنازلي إلى عام 

  على الطريق السليم:
  ظل معّدل حاالت السل الجديدة يتناقص على الصـعيد

العـــــالمي علـــــى مـــــدى عقـــــد تقريبـــــًا، بمـــــا يحقـــــق غايـــــة 
األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة. وتتنـــاقص كـــذلك معـــدالت 

بيد أن  م المنظمة الستة.اإلصابة بالسل في جميع أقالي
 سنويًا) ما زال بطيئًا. ٪٢معّدل التناقص (

  كان معّدل ٢٠١٢على الصعيد العالمي، بحلول عام ،
منــذ عــام  ٪٤٥الوفيــات بســبب الســل قــد ُخفِّــض بنســبة 

. ومــا زالــت الغايــة المتمثلــة فــي خفــض الوفيــات ١٩٩٠
 في المتناول.  ٢٠١٥بحلول عام  ٪٥٠بنسبة 

 ٢٠١٥أقاليم المنظمة بالفعـل غايـات  قق إقليمان منح 
إقلــيم  وهمــا بشــأن خفــض اإلصــابة واالنتشــار والوفيــات:

 األمريكتين وٕاقليم غرب المحيط الهادئ.

  مــــن بــــين البلــــدان االثنــــين والعشــــرين التــــي تعــــاني مــــن
مــــن حــــاالت  ٪٨٠عــــبء الســــل المرتفــــع وتضــــم نحــــو 

اســتوفى ســبعة منهــا جميــع غايــات  ٢الســل فــي العــالم،
المتعلقــة بخفــض اإلصــابة بالســل وانتشــاره  ٢٠١٥عــام 

والوفيـــــات الناجمـــــة عنـــــه. وهنـــــاك أربعـــــة بلـــــدان أخـــــرى 

تعـــاني مـــن عـــبء الســـل المرتفـــع علـــى الطريـــق الســـليم 
  .٢٠١٥نحو تحقيق ذلك بحلول عام 

  على غير الطريق السليم:
  كــان مســتوى مــرض الســل النشــط ٢٠١٢بحلــول عــام ،

خفــــض بنســــبة قــــد ان فــــي المجتمــــع المحلــــي (االنتشــــار)
. ١٩٩٠علــــــــى الصــــــــعيد العــــــــالمي منــــــــذ عــــــــام  ٪٣٧
بحلـــــول  ٪٥٠ُيتَوقَّـــــع تحقيـــــق غايـــــة خفضـــــه بنســـــبة  وال
 .٢٠١٥ عام

  ال يســـــير اإلقليمـــــان األفريقـــــي واألوروبـــــي حاليـــــًا علـــــى
الوفيــات ب المتعلقــة غايــاتالالطريــق الســليم نحــو تحقيــق 

 واالنتشار. 

  مــــن مــــن بــــين البلــــدان االثنــــين والعشــــرين التــــي تعــــاني
بلــدًا علــى الطريــق  ١١عــبء الســل المرتفــع، ال يســير 

الســـليم نحـــو خفـــض اإلصـــابة واالنتشـــار والوفيـــات بمـــا 
ـــــود  ـــــك القي ـــــات. وتشـــــمل أســـــباب ذل يتماشـــــى مـــــع الغاي
المفروضـــة علــــى المــــوارد والنزاعــــات وعــــدم االســــتقرار، 

 وأوبئة فيروس العوز المناعي البشري الشاملة.

 ــــة بتشــــخيص الســــل التقــــدم فــــي ســــبيل الغايــــات المتعل ق
بعيـــد عـــن الطريـــق  هالمقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة وعالجـــ

السليم. فعلى الصعيد العالمي وفـي أغلـب البلـدان التـي 
تعاني من ارتفاع عبء السل المقاوم لألدوية المتعددة، 

ممــن يعــانون مــن الســل  ٪٢٥نســبة تقــل عــن  اكُتشــفت
المقـــــاوم لألدويـــــة المتعـــــددة طبقـــــًا للتقـــــديرات فـــــي عـــــام 

٢٠١٢ . 

  حققـــت بلـــدان عديـــدة تقـــدمًا كبيـــرًا فـــي ســـبيل التصـــدي
 المـرتبطين والسـل فيروس العوز المنـاعي البشـري لوباء
ومع ذلك، لم تتحقق الغايـات العالميـة فيمـا يتعلـق . معاً 

باختبــــار مرضــــى الســــل للكشــــف عــــن فيــــروس العــــوز 
المنـاعي البشــري وتــوفير العــالج بمضــادات الفيروســات 

 . بهالقهقرية للمصابين 

وهناك حاجة إلى خمسة إجراءات ذات أولوية لتســريع 
  :٢٠١٥التقدم نحو تحقيق غايات عام 

لـت نظـم غفَ أَ . لــتالوصول إلــى الحــاالت التــي ُأغفِ   -١
ماليــين شــخص ُأصــيبوا بالســل فــي  ٣اإلبــالغ الوطنيــة نحــو 

 الكتشـاف. وتشمل اإلجـراءات الرئيسـية الالزمـة ٢٠١٢عام 
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صولهم على العالج والرعايـة المصابين بالمرض وضمان ح
ـــعة (بمـــا فـــي ذلـــك االختبـــارات  الصـــحيحين: الخـــدمات الموسَّ
زة بـــدعم المنظمـــات غيـــر  الســـريعة) عبـــر نظـــم صـــحية معـــزَّ
ـــــة والعـــــاملين المجتمعيـــــين والمتطـــــوعين مـــــن أجـــــل  الحكومي

؛ والتعــــــــاون المكثــــــــف مــــــــع وٕابالغهــــــــاتشــــــــخيص الحــــــــاالت 
التــي تعــالج  المستشــفيات العامــة والمرافــق الصــحية الخاصــة

ــــغ؛  المرضــــى ولكنهــــا ال اإلبــــالغ اإللزامــــي عــــن  فــــرضو تُبِل
وتجميع البيانـات علـى نحـو  الحاالت في المزيد من البلدان؛

  أفضل.
التصدي للسل المقاوم لألدوية المتعــددة باعتبــاره   -٢

. فــي البلــدان التــي تعــاني مــن عــبء أزمــة صــحية عموميــة
تشــخيص الســل  لقــدرة علــىا أن ينــاظر الســل المرتفــع ينبغــي

جيــدة الدويــة األإمــدادات مـن  وجــود المقـاوم لألدويــة المتعـددة
زة علــــى  تقــــديم العــــالج والرعايــــة النوعيــــة وقــــدرة قطريــــة معــــزَّ

وســوف يتطلــب ذلــك إرادة وقيــادة سياســيتين علــى الفّعــالين. 
مستوى رفيع والمزيد من التعاون بين الشركاء، بمـا فـي ذلـك 

ت المانحـة والتقنيـة والمجتمـع سلطات تنظيم األدوية والوكـاال
  المدني وصناعة المستحضرات الصيدالنية.

تســريع التصــدي للســل/ فيــروس العــوز المنــاعي   -٣
العالج بـ. تتمثل األولوية القصوى في زيـادة التغطيـة البشري

بمضــــادات الفيروســــات القهقريــــة لمرضــــى الســــل المصــــابين 
ـــ فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــريب ة فـــي ســـبيل تحقيـــق الغاي

. وأما األولوية الثانية فتتمثـل فـي توسـيع ٪١٠٠وهي النسبة 
التغطيــة بــالعالج الوقــائي مــن الســل فــي صــفوف المصــابين 

  . فيروس العوز المناعي البشريب
فــي  الثغــراتســد جميــع مــن أجــل زيــادة التمويــل   -٤

 ٧طبقًا للتقـديرات يحتـاج األمـر إلـى مـا يتـراوح بـين . الموارد
كـــي ســـنويًا مـــن أجـــل التصـــدي علـــى باليـــين دوالر أمري ٨و

ـــــدخل  نحـــــو كامـــــل لوبـــــاء الســـــل فـــــي البلـــــدان المنخفضـــــة ال
(باســــتثناء  ٢٠١٥و ٢٠١٤والمتوســــطة الــــدخل فــــي عــــامي 

البحـــــث والتطـــــوير بشـــــأن وســـــائل تشـــــخيص الســـــل وأدويتـــــه 
نحــــو  ٢٠١٣ولقاحاتــــه الجديــــدة). ويبلــــغ التمويــــل فــــي عــــام 

دة التمويــل باليــين دوالر أمريكــي. ويحتــاج األمــر إلــى زيــا ٦
على السواء لسد الثغرة  الجهات المانحةالداخلي والمقدم من 

التــي تصــل إلــى بليــونّي دوالر أمريكــي ســنويًا، بمــا فــي ذلــك 
لعـالمي بالكامـل فـي عـام من خالل تجديـد مـوارد الصـندوق ا

 مـــا لـــم يتـــوافروقـــد يـــنعكس  ،ضـــعيفاً زال التقـــدم . ومـــا٢٠١٣
  .  يكافالتمويل ال
ُيمكــن تعجيــل  يعًا باالبتكــارات.ضــمان األخــذ ســر   -٥

األخـــذ ســـريعًا بـــاألدوات واالســـتراتيجيات الجديـــدة لتشـــخيص 
كافة أشـكال السـل وعالجهـا والوقايـة منهـا علـى نحـو أفضـل 
ببحـــوث متصـــلة بالعمليـــات مصـــمَّمة تبعـــًا لكـــل بلـــد تحديـــدًا 

  وترجمة نتائجها إلى سياسات وممارسات. 
  نتائج إضافية

إلى بيانات وفَّرتها الـدول األعضـاء فـي يستند التقرير أساسًا 
، جــري اإلبــالغ عـن بيانــات مــن ٢٠١٣المنظمـة. وفــي عـام 

ـــدًا  ١٩٧وٕاجمـــاًال مـــن جانـــب  ،دولـــة عضـــواً  ١٧٨جانـــب  بل
مـــن حـــاالت الســـل فـــي  ٪٩٩وٕاقليمـــًا تضـــم معـــًا أكثـــر مـــن 

  العالم.
  عبء المرض

تُبـــيِّن الصـــورة العالميـــة للســـل حاليـــًا تقـــدمًا مســـتمرًا، 
  .يس بالسرعة الكافيةولكن ل

  ممـن ٪١٣مليون شـخص ( ١,١طبقًا للتقديرات، كان (
مليـــون  ٨,٦وعـــددهم  ٢٠١٢ُأصـــيبوا بالســـل فـــي عـــام 

ــــــروس العــــــوز المنــــــاعي أيضــــــًا ب مصــــــابينشــــــخص  في
مـــن هـــذه الحـــاالت  ٪٧٥. وكانـــت نســـبة قـــدرها البشـــري

 في اإلقليم األفريقي.

  ــــــــــــــى الصــــــــــــــعيد العــــــــــــــالمي فــــــــــــــي عــــــــــــــام ، ٢٠١٢عل
شـــــخص طبقـــــًا للتقـــــديرات بالســـــل  ٤٥٠ ٠٠٠ ُأصـــــيب

ـــــاوم لألدويـــــة المتعـــــددة وحـــــدثت  وفـــــاة  ١٧٠ ٠٠٠المق
 ه. بسبب

  تحدث أغلـب حـاالت السـل والوفيـات الناجمـة عنـه بـين
الرجال، بيد أن السل ما زال من أسباب الوفاة الرئيسية 

وطبقـــــًا الثالثـــــة بـــــين النســـــاء علـــــى الصـــــعيد العـــــالمي. 
الســـل بـــين  وفـــاة بســـبب ٤١٠ ٠٠٠للتقـــديرات، حـــدثت 

وفـاة  ١٦٠ ٠٠٠، بمـا فـي ذلـك ٢٠١٢النساء في عام 
. فيروس العوز المناعي البشريبين النساء المصابات ب

فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي وكــــــان نصــــــف المصــــــابين ب
الــــذين قضــــوا نحـــــبهم بســــبب الســــل فــــي عـــــام  البشــــري
مـــن النســـاء. ومـــن بـــين حـــاالت الســـل الجديـــدة  ٢٠١٢

التــــي تبلــــغ و  ،٢٠١٢علــــى الصــــعيد العــــالمي فــــي عــــام 
 مليـــــــون حالـــــــة، كانـــــــت هنـــــــاك ٨,٦طبقـــــــًا للتقـــــــديرات 

 مليون امرأة. ٢,٩

  حالـة  ٥٣٠ ٠٠٠تشير التقديرات إلـى أنـه كانـت هنـاك
ســنة)  ١٥ســل بــين األطفــال (الــذين تقــل أعمــارهم عــن 

(بــــــــــــين األطفــــــــــــال غيــــــــــــر  وفــــــــــــاة بســــــــــــببه ٧٤ ٠٠٠و
) فــــــي فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي البشــــــريب المصــــــابين

مـــــن المجمـــــوعين العـــــالميين،  ٪٨و ٪٦( ٢٠١٢ عـــــام
 على الترتيب). 

  كانــت غالبيــة الحــاالت علــى الصــعيد ٢٠١٢فــي عــام ،
) وأفريقيــا ٪٢٩العــالمي فــي أقــاليم جنــوب شــرق آســيا (

). وكـان نصـيب ٪١٩) وغرب المحـيط الهـادئ (٪٢٧(
مـــــــن مجمـــــــوع  ٪١٢و ٪٢٦الهنـــــــد والصـــــــين وحـــــــدهما 

 الحاالت، على الترتيب.

 لســل علــى المســتوى القطــري يتفــاوت معــّدل اإلصــابة با
حالـــــة  ١٠٠٠تفاوتـــــًا كبيـــــرًا، حيـــــث يتـــــراوح بـــــين نحـــــو 

 جنـــوب أفريقيـــاشـــخص فـــي  ١٠٠ ٠٠٠أكثـــر لكـــل  أو
مــن  ١٠٠ ٠٠٠ حــاالت لكــل ١٠وســوازيلند وأقــل مــن 

الســــكان فــــي أجــــزاء مــــن األمــــريكتين وعــــدة بلــــدان فــــي 
 أوروبا الغربية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
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  ل وعالجهالس اكتشافنتائج 
يحصــل الماليــين مــن النــاس علــى رعايــة فّعالــة بشــأن 
ـــة" تحـــد مـــن  ـــن "الحـــاالت المغَفل الســـل كـــل عـــام ولك

  .المكاسب
  عــــــــــــــــولج ٢٠١٢و ١٩٩٥فيمــــــــــــــــا بــــــــــــــــين عــــــــــــــــامي ،

شـــــخص بنجـــــاح مـــــن الســـــل فـــــي البلـــــدان  مليـــــون ٥٦
اعتمـــــدت اســـــتراتيجية الســـــل العالميـــــة للمنظمـــــة،  التـــــي
 ص.مليون شخ ٢٢أّدى إلى انقاذ حياة  مما

  مليـــون حالـــة ســـل  ٦,١، جـــرى إبـــالغ ٢٠١٢فـــي عـــام
إلـــى بـــرامج الســـل الوطنيـــة. ومـــن هـــذه الحـــاالت، كـــان 

مليون شخص ُشخِّصت إصابتهم حديثًا في  ٥,٧هناك 
مليــون شــخص ُشخِّصــت إصــابتهم  ٠,٤و ٢٠١٢عــام 

 العالجي. مقررهممن قبل وجرى تغيير 

  واصــل معــّدل نجــاح العــالج ارتفاعــه ٢٠١١فــي عــام ،
 بين كافة حاالت السل الجديدة. ٪٨٧ فبلغ

  اســـــــــــــتقر اإلبـــــــــــــالغ عـــــــــــــن حـــــــــــــاالت الســـــــــــــل علـــــــــــــى
، جرى اإلبـالغ عـن ٢٠١٢العالمي. وفي عام  الصعيد
مليــــــــون حالــــــــة) مــــــــن األشــــــــخاص  ٥,٧( ٪٦٦نحــــــــو 

المصـــــــابين بالســـــــل والبـــــــالغ عـــــــددهم طبقـــــــًا للتقـــــــديرات 
مليون شخص باعتبارهم حـاالت جـرى تشخيصـها  ٨,٦

 حديثًا.

 ـــة  ٪٧٥ا كانـــت نســـبة قـــدره أي  –مـــن الحـــاالت المغَفل
صــــتأو  لــــم ُتشــــخَّص إصــــابتهماألشــــخاص الــــذين   ُشخِّ

 -إلـــى بـــرامج الســـل الوطنيـــة  ولكنهـــا لـــم تبلَّـــغ إصـــابتهم
 موجودة مليون حالة ٢،٩والبالغ عددها طبقًا للتقديرات 

بلدًا. وهذه البلدان هي، بحسب ترتيـب األعـداد  ١٢في 
الي العالمي) وجنوب من اإلجم ٪٣١اإلجمالية، الهند (

ندونيســـــــيا والصـــــــين إ أفريقيـــــــا وبـــــــنغالديش وباكســـــــتان و 
مبيـــــق ونيجيريـــــا اوجمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة وموز 

 وٕاثيوبيا والفلبين وميانمار.

  يجــري ســريعًا اعتمــاد اختبــارXpert® MTB/RIF وهــو ،
اختبار تشخيصي جزيئي سريع، من جانب البلدان مـن 

الســــــل والســــــل المقــــــاوم للريفامبيســــــين.  اكتشــــــافأجــــــل 
، كـــان قـــد جـــرى ٢٠١٣وبحلـــول نهايـــة حزيـــران/ يونيـــو 

خرطوشـــــــة مليـــــــون  ٣,٢وآلـــــــة اختبـــــــار  ١٤٠٢توريـــــــد 
بلــــدًا مــــن البلــــدان المؤهلــــة لألســــعار  ٨٨اختبــــار إلــــى 

 بلدًا.  ١٤٥التسهيلية والبالغ عددها 

 زالـــــت معـــــدالت نجـــــاح عـــــالج الســـــل منخفضـــــة فـــــي ما
عــالج  ٢٠١١، حيــث جــرى فــي عــام اإلقلــيم األوروبــي

 فقط من الحاالت الجديدة بنجاح.  ٪٧٢

  

السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشــديد  اكتشاف
  المقاومة لألدوية 

ُتمثِّل الحاالت غير المكتشفة وثغرات التغطية العالجية 
  .أزمة صحية عمومية

  تـــوحي البيانـــات المســـتمدة مـــن االستقصـــاءات الخاصـــة
 الُمبلَّغألدوية والترصد المستمر لحاالت السل بمقاومة ا

 ٪٣,٦أن  على الصـعيد العـالمي ٢٠١٢في عام  عنها
صـــــــة حـــــــديثًا و مـــــــن  ٪٢٠مـــــــن حـــــــاالت الســـــــل المشخَّ

الحــاالت التــي تلقــت عالجــًا للســل مــن قبــل تعــاني مــن 
السل المقاوم لألدويـة المتعـددة. وتوجـد أعلـى مسـتويات 

أوروبا الشرقية وآسـيا  السل المقاوم لألدوية المتعددة في
الوســــــطى حيــــــث تعــــــاني مــــــن الســــــل المقــــــاوم لألدويــــــة 

مـــن  ٪٢٠المتعـــددة فـــي بعـــض البلـــدان نســـبة تتجـــاوز 
ممــن تلقــوا  ٪٥٠حــاالت الســل الجديــدة ونســبة تتجــاوز 

 عالجًا للسل من قبل.

  ٩٤ ٠٠٠، اكُتشــــــــف إجمــــــــاًال ٢٠١٢فــــــــي عــــــــام 
مـــــــــــريض بالســـــــــــل مؤهـــــــــــل لعـــــــــــالج الســـــــــــل المقـــــــــــاوم 

يعـــــانون شـــــخص  ٨٤ ٠٠٠ مـــــنهم دة:المتعـــــد لألدويـــــة
ـــد  الســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة مـــن علـــى نحـــو مؤكَّ

(أي المقاوم على السـواء للريفامبيسـين، وهـو أقـوى دواء 
 ١٠ ٠٠٠مضــاد للســل، واأليســونيازيد) باإلضــافة إلــى 

شـــخص يعـــانون مـــن المقاومـــة للريفامبيســـين الُمكتَشـــفة 
ذلــك يمثِّــل . وكـان Xpert MTB/ RIFباسـتخدام اختبــار 

ـــــادة بنســـــبة  ـــــفةفـــــي الحـــــاالت  ٪٤٢زي المؤهلـــــة  الُمكتَش
. وقـد حـدثت أكبـر الزيـادات ٢٠١١للعالج مقارنة بعام 
فــــي الهنــــد وجنــــوب  ٢٠١٢و ٢٠١١فيمــــا بــــين عــــامي 

 أفريقيا وأوكرانيا.

  لمـــا يزيـــد  ٢٠١٢اســـُتهل عـــالج الخـــط الثـــاني فـــي عـــام
شـــــــخص ممـــــــن يعـــــــانون مـــــــن  ٧٧ ٠٠٠قلـــــــيًال علـــــــى 

م لألدويــــــة المتعــــــددة، وهــــــو مــــــا يكــــــافئ المقــــــاو  الســــــل
ـــــــــــة  ٪٨٢ مـــــــــــن الحـــــــــــاالت المكتشـــــــــــفة حـــــــــــديثًا المؤهل

 ٩٤ ٠٠٠علــــــى الصــــــعيد العــــــالمي وعــــــددها  للعــــــالج
وكانـــــــــــــــت ثغـــــــــــــــرات التغطيـــــــــــــــة العالجيـــــــــــــــة  حالـــــــــــــــة.
أكبـــــر كثيـــــرًا فـــــي بعـــــض البلـــــدان،  الُمكتَشـــــفة للحـــــاالت

ــــي (وال بلغــــت نســــبة المتلقــــين ســــيما فــــي اإلقلــــيم األفريق
اتســـــعت فـــــي الصـــــين وباكســـــتان كمـــــا )، ٪٥١للعـــــالج 

 وجنوب أفريقيا.

  بلدًا قد أبلغـت عـن  ٩٢، كان ٢٠١٢بحلول نهاية عام
حالــــة واحــــدة علــــى األقــــل مــــن الســــل الشــــديد المقاومــــة 

 ٪٩,٦لألدوية. وفي المتوسط، تشير التقديرات إلـى أن 
مــن حــاالت الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة تعــاني مــن 

 دوية.السل الشديد المقاومة لأل
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  علـــى الصــــعيد العــــالمي، عولجـــت بنجــــاح نســــبة قــــدرها
 فقــط مــن مرضــى الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة ٪٤٨

، وهـــــــو ٢٠١٠الـــــــذين اكُتشـــــــفت إصـــــــابتهم فـــــــي عـــــــام 
يجسِّد معدالت وفيات مرتفعـة وانعـدام المتابعـة. وقـد  ما

حقـــق عـــالج مرضــــى الســـل المقــــاوم لألدويـــة المتعــــددة 
بلـــــدًا مـــــن  ٣٤ثـــــر فــــي أو أك ٪٧٥معــــّدل نجـــــاح قــــدره 

 بلدان. ١٠٧

  فيروس العوز المناعي البشري - التصدي للسل
فيــروس العــوز  - الخــدمات التعاونيــة الخاصــة بالســل

آخــذة فــي التوّســع، بيــد أن الغايــات  المنــاعي البشــري
  العالمية ما زالت بعيدة المنال.

 فيـروس لخفض عـبء  الرامية تتمثل التدخالت الرئيسية
مرضــى الســل فــي اختبــار  بــين بشــريالعــوز المنــاعي ال

وتـــــــوفير العـــــــالج  فيـــــــروس العـــــــوز المنـــــــاعي البشـــــــري
بمضــــــــادات الفيروســــــــات القهقريــــــــة والعــــــــالج الوقــــــــائي 

فيــروس العــوز بالكوتريموكســازول لمــن تتبــين إصــابتهم ب
 الراميـــــة . وأمـــــا التـــــدخالت الرئيســـــيةالمنـــــاعي البشـــــري

فيــــروس العــــوز المصــــابين ب بــــينلخفــــض عــــبء الســــل 
فحـص مـن يحصـلون علـى فتتمثل في  البشريالمناعي 

 فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي البشــــــريالرعايــــــة الخاصــــــة ب
بانتظام الكتشاف المصابين منهم بالسل وتوفير العالج 

ــــد ــــر المصــــابين بالســــل النشــــط  الوقــــائي باإليزونيازي لغي
ممـن شـملتهم الرعايـة  ٪٥٠المستوفين لمعـايير التأّهـل (

حـــديثًا طبقـــًا  بشـــريفيـــروس العـــوز المنــاعي الالخاصــة ب
 للتقديرات). 

  تواصل تعزيز التقدم في سبيل تنفيذ التدخالت الخاصـة
فــــــــــي  فيــــــــــروس العــــــــــوز المنــــــــــاعي البشــــــــــري بالســــــــــل/

مـــن  ٪٤٦. فعلـــى الصـــعيد العـــالمي، كـــان ٢٠١٢ عـــام
مرضـــى الســـل علـــى علـــم بحـــالتهم مـــن حيـــث اإلصـــابة 

(بمـا يزيـد علـى النسـبة  فيروس العـوز المنـاعي البشـريب
). وفـــــي ٪٤٠التـــــي بلغـــــت  ٢٠١١ة فـــــي عـــــام المنـــــاظر 

 اإلقليم األفريقي الذي يعاني من أكبر عبء مـن السـل/
من مرضـى  ٪٧٤، كان فيروس العوز المناعي البشري

فيـــروس الســـل علـــى علـــم بحـــالتهم مـــن حيـــث اإلصـــابة ب
(بمـا يزيـد علـى النسـبة المنـاظرة  العوز المناعي البشـري

بلـدًا  ٤١ ). ومـن بـين٪٦٩التي بلغـت  ٢٠١١في عام 
فيـــــروس العـــــوز  الســـــل/ مـــــن عـــــبء أكبـــــر تعـــــاني مـــــن

مـن مرضـى  ٪٨٥كان مـا يزيـد علـى  ،المناعي البشري
فيـــروس الســـل علـــى علـــم بحـــالتهم مـــن حيـــث اإلصـــابة ب

مــن هــذه  ٧بلــدًا، وفــي  ١٥فــي  العــوز المنــاعي البشــري
من المرضى على علـم  ٪٩٠البلدان كان ما يزيد على 

وس العـــوز المنـــاعي فيـــر بحـــالتهم مـــن حيـــث اإلصـــابة ب
 . البشري

  بلغـــــت التغطيـــــة بـــــالعالج بمضـــــادات الفيروســـــات
القهقريــة فــي صــفوف مرضــى الســل المعروفــة إصــابتهم 

، ٢٠١٢في عام  ٪٥٧ فيروس العوز المناعي البشريب
التـــي  ٢٠١١ بمـــا يزيـــد علـــى النســـبة المنـــاظرة فـــي عـــام

. وكمـــــــا فـــــــي الســـــــنوات القليلـــــــة األخيـــــــرة، ٪٤٩بلغـــــــت 
مــن مرضــى الســل المصــابين بفيــروس  ٪٨٠نحــو  تلقــى

العـــــــــــــــوز المنـــــــــــــــاعي البشـــــــــــــــري العـــــــــــــــالج الوقـــــــــــــــائي 
 .بالكوتريموكسازول

  مليـــون  ٤,١، أفـــادت التقـــارير بفحـــص ٢٠١٢فـــي عـــام
شــخص مــن المتلقــين للرعايـــة الخاصــة بفيــروس العـــوز 
المنــــاعي البشــــري الكتشــــاف المصــــابين مــــنهم بالســــل، 

ر فــي عــام وهــذا الــرقم يمثــل زيــادة بالنســبة للــرقم المنــاظ
وُوفِّـــر العـــالج  مليـــون شـــخص. ٣,٥الـــذي بلـــغ  ٢٠١١

) ٪٣١الوقــــائي باإليزونيازيــــد لنصــــف مليــــون شــــخص (
الرعاية  مليون شخص أفادت التقارير بأن ١,٦من بين 

الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري شـملتهم حـديثًا 
  .٢٠١٢في عام 

  التمويل الخاص بالسل
المزيــــــد مــــــن تمويــــــل الجهــــــات المانحــــــة الدوليــــــة و 

  االستثمارات الداخلية أساسيان.
  دوالر أمريكــي  مليــارات ٨و ٧ المبلــغ المتــراوح بــينمــن

لبلـــــدان المنخفضـــــة الـــــدخل والمتوســـــطة الـــــالزم لســـــنويًا 
، يحتــــاج اكتشــــاف ٢٠١٥و ٢٠١٤الــــدخل فــــي عــــامي 

الســـــــــل المتـــــــــأثر باألدويـــــــــة وعالجـــــــــه إلـــــــــى الثلثـــــــــين، 
 ،٪٢٠المقــــــــــــاوم لألدويــــــــــــة المتعــــــــــــددة إلــــــــــــى  والســــــــــــل

التشخيصـــــية الســـــريعة ومـــــا يـــــرتبط بـــــذلك  واالختبـــــارات
ـــــــــــى  مـــــــــــن ـــــــــــدعيم للمختبـــــــــــرات إل ، واألنشـــــــــــطة ٪١٠ت

ـــــة ـــــروس العـــــوز المنـــــاعي  التعاوني الخاصـــــة بالســـــل/ في
 .٪٥البشري إلى 

  ثمة توثيق واضح لنمّو تمويل الجهات المانحة الداخليـة
. وهنـــاك قـــدرة علـــى مواصـــلة ٢٠٠٢والدوليـــة منـــذ عـــام 
بـريكس  بلـدانالداخلي، ال سـيما فـي  الزيادة في التمويل

البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنـوب وهي (
حاالت السل  من ٪٥٠التي تضم ما يقرب من  أفريقيا)

 على الصعيد العالمي.

  بلــــــغ تمويــــــل الجهــــــات المانحــــــة الدوليــــــة الــــــذي أبلغــــــت
بليـــــون دوالر أمريكـــــي  ٠,٨بـــــرامج الســـــل الوطنيـــــة  بـــــه
وردت ثالثــــــــة أربــــــــاع هــــــــذا ، وقــــــــد ٢٠١٣عــــــــام  فــــــــي

ـــــة ســـــّد  التمويـــــل ـــــًا مـــــن الصـــــندوق العـــــالمي. وبغي تقريب
بليــــون  ١,٦الثغــــرات فــــي المــــوارد، يحتــــاج األمــــر إلــــى 

 ٢٠١٥و ٢٠١٤دوالر أمريكــي علــى األقــل فــي عــامّي 
 على السواء.

  يتســـم تمويـــل الجهـــات المانحـــة الدوليـــة بأهميـــة حاســـمة
ـــدان، حيـــث ُيمثِّـــل أكثـــر مـــن فـــي  ٪٥٠ العديـــد مـــن البل

فــــــــــي مجموعــــــــــة البلــــــــــدان  اإلجمــــــــــاليالتمويــــــــــل  مــــــــــن
عشــــر التــــي تعــــاني مــــن عــــبء الســــل المرتفــــع  الســــبعة

باســتثناء بلــدان بــريكس، وفــي جميــع البلــدان المنخفضــة 
 فــرادىالـدخل. والنســبة أعلــى حتــى مـن ذلــك فــي بعــض 

  البلدان.  
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  البحث والتطوير
تتســــم وســــائل تشــــخيص الســــل وأدويتــــه ولقاحاتــــه 

حاســـمة بالنســـبة لوضـــع حـــّد لوبـــاء  الجديـــدة بأهميـــة
  السل العالمي

  شـــــركة فـــــي تطـــــوير اختبـــــارات  ٥٠تنخـــــرط أكثـــــر مـــــن
 تشخيصية جديدة.

  ــــــــــــةمــــــــــــن  عشــــــــــــرةبلغــــــــــــت ــــــــــــدة أو ال الســــــــــــل أدوي جدي
الغــرض مراحــل متــأخرة مــن التطــور الســريري.  معدَّلــةال

دواء  ل، صــار البيــداكويلين أو ٢٠١٢وفــي أواخــر عــام 
وقـــــد أصـــــدرت . عامـــــاً  ٤٠جديـــــد للســـــل ُيعتمـــــد خـــــالل 

مبـــادئ توجيهيــــة  ٢٠١٣المنظمـــة فـــي حزيــــران/ يونيـــو 
ــــة  ــــة الســــتخدامه فــــي عــــالج الســــل المقــــاوم لألدوي مؤقت

 المتعددة.

  لقاحـــــــــات وقائيـــــــــة مـــــــــن الســـــــــل ولقاحـــــــــان  ١٠هنـــــــــاك
. وقــــــــد االســــــــتحداثمناعيــــــــان فــــــــي طــــــــور  عالجيــــــــان
ـــــــــي أوائـــــــــل عـــــــــام  ُنشـــــــــرت ـــــــــائج المرحلـــــــــة  ٢٠١٣ف نت
ــــــة ــــــات المفهــــــ "ب" الثاني وم الخاصــــــة بأحــــــد لدراســــــة إثب

وفـي حـين أظهـرت الدراسـة  اللقاحات الوقائية المرشحة.
أن نجاعـــــة اللقـــــاح ليســـــت أعلـــــى مـــــن لقـــــاح عصـــــيات 

 ، فقـــد أثبتـــت أنكالميـــت غيـــران (بـــي ســـي جـــي) وحـــده
تجربة لقـاح جديـد ضـد السـل فـي سـياق متسـم  باإلمكان

 بارتفاع عبء السل.

 ،بغيـــة المســـاعدة علـــى وضـــع حـــّد لوبـــاء الســـل العـــالمي 
يحتـــــاج األمـــــر إلـــــى عالجـــــات قصـــــيرة وفّعالـــــة وُيمكـــــن 

واختبـار تشخيصـي  للعـدوى بالسـل الخـافي تحملها جيـداً 
ولقــــاح فّعــــال الحــــق  فــــي مراكــــز الرعايــــة ُيمكــــن إجــــراؤه

  للتعرض.

  
_________  

وفــاة بســبب الســل بــين  ٣٣٦ ٠٠٠طبقــًا للتقــديرات، حــدثت    ١
. وفـي ٢٠١١ امالمصابين بفيروس العوز المناعي البشري في ع

، جـــرى تحـــديث تقـــديرات الوفيـــات بســـبب الســـل بـــين ٢٠١٣عـــام 
-١٩٩٠المصابين بفيروس العوز المناعي البشـري لكامـل الفتـرة 

ـــذ أكثـــر  Spectrumباســـتخدام برمجيـــة  ٢٠١٢ التـــي ُتســـتخدم من
من عقد إلنتاج تقديرات لعبء المرض الناجم عن فيروس العـوز 

تيحـــــت ألول مـــــّرة وحـــــدة أُ  ٢٠١٣المنـــــاعي البشـــــري. وفـــــي عـــــام 
ــــــــة  الســــــــتخدامها فــــــــي  Spectrumخاصــــــــة بالســــــــل فــــــــي برمجي

المشـــــاورات القطريـــــة المعنيــــــة بتقـــــديرات عــــــبء فيـــــروس العــــــوز 
المنـــاعي البشـــري التـــي ينظمهـــا برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك 

ج فـــي هـــذه العمليـــة تقـــدير لمكافحـــة األيـــدز كـــل ســـنتين. وقـــد ُأدِمـــ
مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي الـــذين يعـــانون لعـــدد مرضـــى الســـل 

البشري وعدد الوفيات بسبب السل بين المصابين بفيـروس العـوز 
  المناعي البشري. 

ــــان والعشــــرون التــــي تعــــاني مــــن عــــبء الســــل    ٢ البلــــدان االثن
أفغانســـتان وبـــنغالديش والبرازيـــل وكمبوديـــا والصـــين المرتفـــع هـــي 

يســيا وكينيــا الديمقراطيــة وٕاثيوبيــا والهنــد وٕاندون وجمهوريــة الكونغــو
ونيجيريا وباكستان والفلبين واالتحـاد الروسـي  وموزامبيق وميانمار

وجمهوريـــــة تنزانيـــــا المتحـــــدة  وجنــــوب أفريقيـــــا وتايلنـــــد وأوغنــــدا
  .نام وزمبابوي  وفييت


