
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 إلقليم شرق المتوسط

 بمناسبة

  اليوم العالمي للسل

 4102آذار/مارس  42

ىذا اليـو أف مرض السل، الذي ميكن يذكرنا و . آذار/مارس اليـو العادلي للسل 42ادلوافق  اخلميسيصادؼ يـو 
عاماً منذ أعلنت منظمة الصحة  42فقد انقضى . ل خطراً على حياة البشر ورفاىيتهمشك  منو، ال يزاؿ ي  عالجو والوقاية 

ف السل صن  ، ما فتئت ت  4102عاـ  إال أف ادلنظمة، يف تقريرىا اخلاص بالسل يف العامل. العادلية السل طارئة صحية عادلية
ويف عاـ . النامجة عن األمراض الساريةيات بسباب الرئيسية للوفاألأحد إىل جانب فريوس نقص ادلناعة )فريوس اإليدز( ك

السل ث ل ومي   .مليوف شخص جراء اإلصابة بو 0.2بينما تويف  ،ماليني شخص بالسل 9.6أصيب أكثر من  4102
صابة ف يف الوقت الراىن بسوى عن حالة واحدة فقط من كل أربع حاالت لإلكش  فال ي  . يًا كبرياً ادلقاـو لألدوية حتد  

ية أف السل ال يزاؿ حيتفظ دو  رة م  تذك  يف ذلك و . حالة واحدة من كل حالتني عال  بالسل ادلقاـو لألدوية ادلتعددة، بينما ت  
 .د الصحة العموميةهد  ي   بوضعو كخطر شديد

البسرتاتيجية س ىذه ات مجعية الصحة العادلية ابسرتاتيجية عادلية جديدة للقضاء على السل. وتؤبس  ، أقر  4102ويف 
لوقاية من ادلرض ومكافحتو يف من أجل اجني رئيسيني للصحة العمومية على النجاحات اليت حتققت بفضل اتباع نه 
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، (DOTS وىذاف النهجاف مها ابسرتاتيجية ادلعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراؼ ادلباشر )ابسرتاتيجية. ادلاضي القريب
من السل عرب انتهاج  تنشد حتقيق عامل خاؿ   4106-4106ضاء على السل وابسرتاتيجية الق. وابسرتاتيجية دحر السل

د من واليـو العادلي للسل فرصة بساحنة لنؤك  . قةج خال  ه  ع البحث واتباع نػ  شج  ز الوقاية والرعاية وت  عز  م ت  ظ  بسيابسات ون  
ؼ التنمية ادلستدامة وحتديدًا اذلدؼ جديد التزامنا بالقضاء على السل منتهجني السبيل الذي رمستو االبسرتاتيجية وأىدا

وبسيظل السل ىدفًا ىامًا يف حقبة ما بعد األىداؼ اإلمنائية لأللفية، . اخلاص باألمراض السارية ومنها السل 0-0
زه الدوؿ األعضاء واجملتمع الدويل يف بلوغ الغاية ذات الصلة من أىداؼ ر  ـ الذي حت  وبسوؼ ترصد ادلنظمة بانتظاـ التقد  

 .ية ادلستدامةالتنم

لح الذي م  ػويعكس ىذا الشعار الوضع ال "،وشعار اليـو العادلي للسل ىذا العاـ ىو "االحتاد للقضاء على السل
وىو دعوة للحشد . التصدي لو -ماحنني وعاملني صحيني وقطاع خاص ودوائر أكادميية من يتعني على اجملتمع العادلي 

دلعاناة ماليني  يف وضع حد  حتقيق دفعة مزدوجة و التخطيط جيدًا ادلوارد و وااللتفاؼ من أجل توحيد اجلهود وتكامل 
ق على السل ابسم "مرض الفقراء"، إذ يصيب ىذا ادلرض بالفعل الفقراء أكثر من طل  وغالبًا ما ي   .ادلصابني هبذا ادلرض

ية تعاين ىي األخرى بسبب السل، نات تؤكد أف االقتصادات الوطنأف البي   د  يه بػ  . غريىم من الفئات األخرى يف اجملتمع
ومما ال شك فيو أف لكل منا دور يف ادلعركة الدائرة كل الفئات. ر بسلبًا على االزدىار والتقدـ اجلمعيني لؤث  ما ي  وىو 

قها اليـو طل  والدعوة اليت ي  . وما مل نتحد فسوؼ تستمر ىذه ادلعركة وبسيواصل السل االنتصار. للقضاء على السل
 .حتاد من أجل القضاء على السل تعكس ضرورة أف نتخذ إجراءات عاجلةالعادلي لال

ىو أحد أربعة أقاليم تابعة للمنظمة حققت اذلدؼ يف مكافحة السل. و  ماً ولقد أحرز إقليم شرؽ ادلتوبسط تقد  
الربامج الوطنية  وما فتئ. 0991إىل النصف مقارنة بتقديرات  4102ل يف خفض معدؿ وفيات السل حبلوؿ تمث  م  ػال

دلكافحة السل والعاملوف الصحيوف وادلاحنوف وأنصار مكافحة ادلرض واجملتمعات احمللية يناضلوف لتقدمي خدمات الرعاية 
ضت ذلا بلداف اإلقليم للمصابني بادلرض وبسط حالة من الفوضى واالرتياب أفضت إليها الصراعات والكوارث اليت تعر  

 .يف السنوات األخرية

أف ىناؾ عقبات  د  يه بػ  . ـ كبريتقد   -رغم كل ادلصاعب  -ـ الذي حققو إقليم شرؽ ادلتوبسط يف مكافحة السل د  والتق
شف كت  تكلفة منخفضة، مل ت  بفعلى الرغم من توافر خدمات التشخيص والعالج . جوىرية ال يزاؿ علينا أف نتجاوزىا

يًا كبرياً يف بسبيل ل حتد  ث  وىو ما مي  . 4102غ عنها يف عاـ بل  مل ي  رة يف اإلقليم أو قد  م  ػال اإلصابة بالسل من حاالت 21%
هتم أو مل يتلقوا ص حاالشخ  ل خطرًا كبريًا على ادلرضى الذين مل ت  شك  وي   القضاء على وباء السل الذي يواصل بسرايتو

 4102حبلوؿ  %21ر السل بنسبة ر على اإلقليم إدراؾ اذلدؼ ادلتفق عليو عادليًا خلفض معدؿ انتشاتعذ  قد و . العالج
ومعدالت تشخيص السل ادلقاـو لألدوية ادلتعددة والعدوى ادلشرتكة بالسل واإليدز والرعاية . 0991مقارنة بتقديرات 

ولن يتحقق اذلدؼ الذي تنشده ابسرتاتيجية القضاء على السل ما مل نتحد . مبرضاىم منخفضة على حنو غري مقبوؿ
يف بسبيل ذلك، علينا أف نضمن ترمجة االلتزاـ السيابسي القوي إىل موارد مالية وبشرية كافية و . ذلذه الفجوات ونتصد  

د السل وشبكة ادلختربات، وتوبسيع رات اإلدارية للربامج الوطنية، وحتسني ترص  د  كما جيب علينا أيضاً تعزيز الق  . ومنابسبة
مي الرعاية قد  ية الصحية األولية، وإشراؾ مجيع م  نطاؽ خدمات مكافحة السل والرعاية مبرضاه يف إطار شبكة الرعا
رات الكشف عن حاالت اإلصابة يف أوبساط د  ادلعنيني من القطاع العاـ غري احلكومي والقطاع اخلاص، وتقوية ق  

 .ضة دلخاطر عاليةعر  م  ػاجملموعات ال
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يف إقليم يؤثر فيو الصراع تأثريًا وخيماً و . ويلفت اليـو العادلي للسل انتباىنا إىل حقائق ادلعركة ضد السل ومتطلباهتا
ج ابتكارية للوصوؿ إىل احلاالت اليت مل ه  على خدمات الصحة العمومية يف مثانية بلداف، ىناؾ حاجة إىل اتباع نػ  

ين أف أعلن أف ادلكتب اإلقليمي قد أصدر مؤخراً دلياًل حوؿ تنفيذ أنشطة مكافحة ويسر  . ص يف اجملتمعات احملليةشخ  ت  
ا تتمتع ويف البلداف األخرى، ينبغي أف تواصل خدمات مكافحة السل ابستفادهتا مم. دةعق  م  ػدلرض يف حاالت الطوارئ الا

ويف البلداف اليت تنوء . ، مع ضرورة بذؿ اجلهود للقضاء على ىذا ادلرضمن ابستقرار م الصحيةظ  احلالة االقتصادية والن  بو 
ـ فرؽ وتتقد  . ج االبتكارية لدحر وباء السله  رتاتيجيات اليت أثبتت فعاليتها والنػ  بعبء مرتفع، يلـز تنفيذ مزيج من االبس

فاالحتاد ىو ما حنتاج إليو اليـو لوضع حد دلعاناة . ههاوج  طرية التابعة للمنظمة ىذه اجلهود تقودىا وت  العمل اإلقليمية والق  
 .الناس يف اإلقليم

معًا بسندحر تنا يف إدراؾ ىذا اذلدؼ. وثقبالقضاء على ىذا ادلرض  نازامىذا اليـو العادلي للسل بتجديد التي فلنح
 .السل ونقضي عليو

 شكراً لكم.


