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امللخص التنفيذي

معلومات أساسية
السل هو أحد األمراض السارية واألسباب الرئيسية العتالل الصحة، 
العامل،  مستوى  عىل  للوفاة  األوىل  العرشة  األسباب  أحد  أنه  كام 
مرتبة  )يف  واحد  ُمْعٍد  عامل  عن  الناجمة  للوفاة  الرئييس  والسبب 
عن  السل  وينجم  البرشي/اإليدز(.  املناعي  العوز  فريوس  من  أعىل 
لِّيَّة الَعَصِويَّة، التي تنترش عندما يزْفر املصابون بالسل  املُتََفطِّرَة السُّ
هذه البكترييا يف الهواء، كام يحدث عند السعال، عىل سبيل املثال. 
ويصيب املرض عادة الرئتني )السل الرئوي(، ولكن ميكن أن يؤثر يضاً 
ربع سكان  ونحو  الرئة(.  خارج  )السل  بالجسم  أخرى  مواضع  عىل 

لِّيَّة الَعَصِويَّة.1 العامل مصابون باملُتََفطِّرَة السُّ

األشخاص  أي مكان، ولكن معظم  أي شخص يف  السل  وقد يصيب 
الذين يصابون باملرض هم من البالغني، وتزداد الحاالت بني الرجال 
عنها بني النساء، ويوجد نحو 90% من أولئك الذين يصابون بالسل 
كل عام يف 30 بلداً ينوء بعبء السل املرتفع. والسل مرض من أمراض 
االقتصادية  الضائقة  من  بالسل  املصابون  يعاين  ما  وغالباً  الفقر، 

والضعف والتهميش والَوْصم والتمييز.

عالج وميكن  منه.  الوقاية  وميكن  للشفاء  قابل  مرض   ولكنه 
ملدة  أدوية  نظام  باستخدام  بنجاح  بالسل  املصابني  من   %85 نحو 
العدوى.  انتقال  الحد من  تتمثَّل يف  إضافية  فائدة  وللعالج  6أشهر؛ 
ومنذ عام 2000، ساعد عالج السل عىل تجنب ما يزيد عىل 60 مليون 
املطلوب  املستوى  بعد  يحقق  مل  بالعالج  الوصول  أن  رغم  وفاة، 
عىل  الناس  من  املاليني  يحصل  فلم  الشاملة،  الصحية  للتغطية 
التشخيص والرعاية. والعالج الوقايئ متاح لألشخاص املصابني بعدوى 
من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  من  الحد  أيضاً  وميكن  السل. 
العدوى واملرض )ومن ثمَّ عدد الوفيات( من خالل اتخاذ إجراءات 
ونقص  الفقر  مثل  السل،  ملحددات  للتصدي  القطاعات  متعددة 
التغذية والعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي والتدخني والسكري. 

جديد(  لقاح  إىل  التوصل  )مثل  بحثية  إنجازات  تحقيق  وينبغي 
العامل،  أنحاء  جميع  يف  بالسل  اإلصابة  معدالت  من  الحّد  لترسيع 
وخفضها إىل املستويات التي تحققت بالفعل يف البلدان ذات العبء 
املنخفض، حيث يُنظر إىل السل يف كثري من األحيان عىل أنه مرض 

من أمراض املايض.

هذا التقرير
منذ  السل  عن  سنوياً  عاملياً  تقريراً  العاملية  الصحة  منظمة   تنرش 
التقرير إىل توفري تقييم حديث وشامل للوضع  1997. ويهدف  عام 
عىل  للوباء،  التصدي  نحو  املحرز  والتقدم  السل،  لوباء  الراهن 
االلتزامات  سياق  يف  والُقطرية،  واإلقليمية  العاملية  املستويات 
واالسرتاتيجيات العاملية. ويستند التقرير باألساس إىل البيانات التي 

جمعتها املنظمة يف جوالتها السنوية لجمع البيانات. ويف عام 2020، 

هذه  مُتثِّل  إذ  وإقليامً  بلداً   198 ِقبل  من  البيانات  عن  اإلبالغ  تم 

التقديري  والعدد  العامل  99% من سكان  من  أكرث  واألقاليم  البلدان 
لحاالت السل.2

املرحيل  للتقرير  وإضافية  لة  ُمكمِّ  2020 لعام  التقرير  نسخة  وتعد 

لعام 2020 لألمني العام لألمم املتحدة بشأن السل، الذي أُعد بدعم 

من منظمة الصحة العاملية عىل النحو املطلوب يف اإلعالن السيايس 

يف  السل  بشأن  املستوى  الرفيع  املتحدة  األمم  اجتامع  عن  الصادر 
عام 3.2018

لجائحة  البالغة  واالقتصادية  واالجتامعية  الصحية  باآلثار  وإقراراً 

لكيفية تأثري الجائحة عىل  التقرير تقييامً مؤقتاً  كوفيد-19، يتضمن 

وباء السل، واألشخاص املصابني بالسل، والتقدم املحرز نحو تحقيق 

األهداف العاملية للقضاء عىل السل. 

 االلتزامات العاملية واسرتاتيجية القضاء
 عىل السل

يف عامي 2014 و2015، التزمت جميع الدول األعضاء يف منظمة الصحة 

تبني  خالل  من  السل،  لوباء  نهاية  بوضع  املتحدة  واألمم  العاملية 

اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية للقضاء عىل السل وأهداف األمم 

التنمية  االسرتاتيجية وأهداف  املستدامة. وتشتمل  للتنمية  املتحدة 

املستدامة عىل أهداف مرحلية وغايات تهدف إىل التخفيض الكبري 

والتكاليف  السل،  عن  الناجمة  والوفيات  بالسل،  اإلصابة  ملعدالت 

التي يتحملها مرىض السل وأرسهم )الجدول ه-1(. 

مبكافحة  السيايس  االلتزام  تعزيز  إىل  الرامية  الجهود  تكثيف  وتم 

السل يف عامي 2017 و2018. 

يف  السل  بشأن  العاملية  الصحة  ملنظمة  عاملي  وزاري  مؤمتر  ونُظِّم 

ترشين الثاين/نوفمرب 2017. وصدر عن املؤمتر إعالن موسكو للقضاء 

عىل السل، الذي رحبت به جميع الدول األعضاء يف جمعية الصحة 

العاملية يف أيار/مايو 2018.

ويف أيلول/سبتمرب 2018، عقدت الجمعية العامة لألمم املتحدة أول 

اجتامع رفيع املستوى عىل اإلطالق بشأن السل، بحضور رؤساء الدول 

تم  سيايس  إعالن  االجتامع  عن  وصدر  آخرين.  وقادة  والحكومات 

املستدامة  التنمية  أهداف  نحو  االلتزامات  عىل  التأكيد  إعادة  فيه 

وألول  جديدة.  التزامات  وإضافة  السل،  عىل  القضاء  واسرتاتيجية 

مرة، تم تحديد األهداف العاملية للتمويل املطلوب جمعه من أجل 

الوقاية من السل ورعاية املصابني به وإجراء البحوث بشأنه، ولعالج 
األشخاص من عدوى ومرض السل )الجدول ه-1(.4
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الوضع الراهن لوباء السل
شخص  ماليني   10,0 بنحو  ر  يُقدَّ ما  أُصيب  العاملي،  الصعيد  عىل 
)يرتاوح عددهم بني 8,9 و11,0 مليون شخص(5 بالسل يف عام 2019، 

وينخفض هذا العدد ببطء شديد يف السنوات األخرية. 

بني  عددهم  )يرتاوح  وفاة  مليون   1,2 بنحو  ر  يُقدَّ ما  هناك   وكان 
العوز  املصابني بفريوس  األشخاص غري  بالسل بني  1,1 و1,3 مليون( 
املناعي البرشي يف عام 2019 )بانخفاض من 1,7 مليون يف عام 2000(، 
ونحو 000 208 وفاة أخرى )يرتاوح عددهم بني 000 177 و000 242(6 
بني األشخاص املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي )بانخفاض من 

000 678 يف عام 2000(. 

وكان الذكور )الذين تبلغ أعامرهم 15 عاماً أو أكرث( مُيثِّلون 56% من 
األشخاص الذين أُصيبوا بالسل يف عام 2019؛ بينام مُتثِّل النساء %32 
واألطفال )دون 15 عاماً( 12%. ومن بني هؤالء املصابني، كان %8,2 

من األشخاص املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي.

ومن الناحية الجغرافية، تركز معظم األشخاص الذين أُصيبوا بالسل 
يف عام 2019 يف أقاليم منظمة الصحة العاملية التالية: جنوب رشق 
مع   ،)%18( الهادئ  املحيط  وغرب   ،)%25( وأفريقيا   ،)%44( آسيا 
وأوروبا   )%2,9( واألمريكتني   ،)%8,2( املتوسط  يف رشق  أقل  نسب 
)2,5%(. واستأثرت مثانية بلدان بثلثي اإلجاميل العاملي: الهند )%26(، 
وباكستان   )%6( والفلبني   ،)%8,4( والصني   ،)%8,5( وإندونيسيا 
أفريقيا  وجنوب   )%3,6( وبنغالديش   ،)%4.4( ونيجرييا   ،)%5,7(
الصحة  منظمة  قامئة  عىل  األخرى  الـ22  البلدان  وشكَّلت   .)%3,6(
من   %21 للسل،  املرتفع  بالعبء  تنوء  التي  الـ30  للبلدان  العاملية 

اإلجاميل العاملي.7

من  أقل  من  الوطني  املستوى  عىل  بالسل  اإلصابة  معدل   ويرتاوح 
انتكاس  وحالة  جديدة  حالة   500 من  أكرث  إىل  حاالت   5

بلداً   54 هناك  كان   ،2019 عام  ويف  سنوياً.   لكل 000 100 نسمة 
حاالت   10 من  )أقل  بالسل  لإلصابة  منخفض  معدل   لديها 
املنظمة  إقليمي  يف  معظمها  يقع  سنوياً(،  نسمة   100 000 لكل 
إقليمي  البلدان يف  باإلضافة إىل عدد قليل من  لألمريكتني وأوروبا، 
البلدان يف وضع جيد  الهادئ. وهذه  املتوسط وغرب املحيط  رشق 

لتحقيق هدف القضاء عىل السل.

ويف  العامة.  للصحة  تهديداً  يُشكِّل  لألدوية  املقاوم  السل  يزال   وال 
املقاوم  بالسل  شخص  مليون  نصف  نحو  أُصيب   ،2019 عام 
للريفامبيسني8 عىل مستوى العامل، وكان 78% منهم مصابني بالسل 
النصيب  ذات  الثالثة  البلدان  وكانت  املتعددة.9  لألدوية  املقاوم 
األكرب من العبء العاملي للمرض هي: الهند )27%(، والصني )%14(، 
واالتحاد الرويس )8%(. ويف عام 2019، كان 3,3% من حاالت السل 
الجديدة و17,7% من الحاالت التي سبق عالجها يعانون من السل 
مستوى  عىل  املتعددة  لألدوية  املقاوم  للريفامبيسني/السل  املقاوم 
سبق  التي  الحاالت  يف   %50 من  )أكرث  النسب  أعىل  وكانت  العامل. 

عالجها( يف بلدان االتحاد السوفيتي السابق.

املرحلية  األهداف  تحقيق  نحو  املحرز   التقدم 
لعام 2020 السرتاتيجية القضاء عىل السل

يف نهاية عام 2019، مل يكن العامل بأرسه ومعظم أقاليم منظمة الصحة 
العاملية والعديد من البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع يف طريقها 

لبلوغ األهداف املرحلية لعام 2020 السرتاتيجية القضاء عىل السل. 

ليس  ولكن  بالسل،  اإلصابة  معدل  ينخفض  العاملي،  الصعيد  وعىل 
بالرسعة الكافية لتحقيق الهدف املرحيل لعام 2020 املُتمثِّل يف خفض 

الجدول هاء-1
الغايات العاملية ملكافحة السل املحددة يف أهداف التنمية املستدامة واسرتاتيجية دحر السل واإلعالن السيايس لالجتامع الرفيع 
املستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل، للفرتة املمتدة حتى املوعد النهايئ لبلوغ أهداف التنمية املستدامة يف عام 2030

وضع نهاية ألوبئة األيدز والسل واملالريا وأمراض املناطق املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي واألمراض املنقولة باملياه واألمراض املعدية األخرى بحلول 
عام 2030

الغاية 3-3 من أهداف 
التنمية املستدامة

خفض معدل اإلصابة بالسل بنسبة 80% )الحاالت الجديدة وحاالت االنتكاس لكل 000 100 نسمة سنوياً( بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2015، الهدف املرحيل 
لعام 2020: انخفاض بنسبة 20%؛ الهدف املرحيل لعام 2025: انخفاض بنسبة %50

اسرتاتيجية منظمة الصحة 
العاملية لدحر السل

خفض العدد السنوي للوفيات الناجمة عن السل بنسبة 90% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2015، الهدف املرحيل لعام 2020: انخفاض بنسبة 35%؛ الهدف 
املرحيل لعام 2025: %75

عدم مواجهة أي من األرس املترّضرة من السل لتكاليف كارثية بحلول عام 2020.

تلقي 40 مليون شخص لعالج السل يف الفرتة من عام 2018 إىل عام 2022، مبا يف ذلك:

• 3,5 مليون طفل

• 1,5 مليون شخص مصاب بالسل املقاوم لألدوية، مبا يف ذلك 000 115 طفل

اجتامع األمم املتحدة 
الرفيع املستوى بشأن 

السل، 2018

تقديم العالج الوقايئ للسل إىل 30 مليون شخص عىل األقل يف الفرتة من عام 2018 إىل عام 2022، مبا يف ذلك:

• 6 ماليني شخص متعايش مع فريوس العوز املناعي البرشي

• 4 ماليني طفل دون سن الخامسة و20 مليون شخص يف الفئات العمرية األخرى، من مخالطي املصابني بالسل من أفراد األرسة املعيشية

متويل سنوي ال يقل عن 13 مليار دوالر أمرييك لإلتاحة الشاملة لخدمات الوقاية من السل وتشخيصه وعالجه ورعاية املصابني به بحلول عام 2022

متويل سنوي ال يقل عن ملياري دوالر أمرييك ألبحاث السل يف الفرتة من عام 2018 إىل عام 2022

األيدز: متالزمة العوز املناعي املكتسب؛ فريوس األيدز: فريوس العوز املناعي البرشي
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 معدل اإلصابة بنسبة 20% بني عامي 2015 و2020 )الشكل ه-1أ(.
وبلغ االنخفاض الرتاكمي من عام 2015 إىل عام 2019 نسبة 9% )من 
142 إىل 130 حالة جديدة لكل 000 100 نسمة(، مبا يف ذلك االنخفاض 

بنسبة 2,3% بني عامي 2018 و2019. 

وعىل الجانب اإليجايب، حقق اإلقليم األورويب للمنظمة تقريباً الهدف 
املرحيل لعام 2020، حيث انخفض معدل اإلصابة بالسل بنسبة %19 
بني عامي 2015 و2019، وأحرز اإلقليم األفريقي تقدماً جيداً، حيث 
بلداً   78 ما مجموعه  16%.10 وهناك  بنسبة  اإلصابة  انخفض معدل 
سبعة  بينها  من   ،2020 لعام  املرحيل  الهدف  بلوغ  إىل  طريقها  يف 
هذا  بالفعل  وحققت  املرتفع  السل  بعبء  تنوء  التي  البلدان  من 
الهدف املرحيل )كمبوديا، وإثيوبيا، وكينيا، وناميبيا، واالتحاد الرويس، 
وجنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا املتحدة(، وثالثة بلدان أخرى من 
بذلك  القيام  إىل  سبيلها  يف  املرتفع  السل  بعبء  تنوء  التي  البلدان 

)ليسوتو، وميامنار، وزمبابوي(. 

السل عىل مستوى  الناجمة عن  للوفيات  السنوي  العدد  وينخفض 
املرحيل  الهدف  لتحقيق  الكافية  بالرسعة  ليس  ولكن   العامل، 
35% بني عامي  املُتمثِّل يف خفض معدل اإلصابة بنسبة   2020 لعام 
2015 و2020 )الشكل ه-1أ(.11 وبلغ االنخفاض الرتاكمي بني عامي 

14%، أي أقل من منتصف الطريق نحو تحقيق  و2019 نسبة   2015

هذا الهدف املرحيل. 

ومن األخبار السارة أن اإلقليم األورويب للمنظمة يف سبيله إىل تحقيق 
الناجمة  الوفيات  انخفض معدل  2020، حيث  الهدف املرحيل لعام 
عن السل بنسبة 31% بني عامي 2015 و2019، وأحرز اإلقليم األفريقي 
تقدماً جيداً، حيث انخفض معدل الوفيات بنسبة 19%.12 وهناك ما 
 ،2020 لعام  املرحيل  الهدف  بلوغ  إىل  بلًدا يف طريقها   46 مجموعه 
مبا يف ذلك سبعة بلدان من البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع 
وحققت بالفعل هذا الهدف املرحيل )بنغالديش، وكينيا، وموزامبيق، 
املتحدة(،  تنزانيا  وسرياليون، وجمهورية  الرويس،  واالتحاد  وميامنار، 
البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع يف سبيله إىل  وبلد آخر من 

القيام بذلك )فييت نام(. 

تنوء بعبء  بلدان   10 )مبا يف ذلك  بلداً   17 2015، أجرى  ومنذ عام 
السل  مرىض  يتكبدها  التي  للتكاليف  وطنياً  مسحاً  املرتفع(  السل 
وأرسهم  بالسل  املصابني  من   %49 ل  يتحمَّ املتوسط،  ويف  وأرسهم. 
تكاليف طائلة )تُعرَّف بأنها تكاليف إجاملية13 تعادل 20% أو أكرث 
من دخل األرسة السنوي(، حيث ترتاوح القيم عىل املستوى الُقطري 
19% و83% )الشكل ه-1أ(. وبالنسبة للمصابني بالسل املقاوم  بني 
لألدوية، كان الرقم أعىل، حيث بلغ 80%، وكانت القيم عىل املستوى 
الُقطري ترتاوح بني 67% و100%. وتُستخدم نتائج املُُسوح يف توجيه 
نُهوج التمويل الصحي وتقديم الخدمات والحامية االجتامعية التي 

ستحّد من هذه التكاليف. 

إجراء  املقرر  ومن   ،2020 عام  يف  جارية  أخرى  ُمُسوح   9  وهناك 
31 مسحاً بني عامي 2020 و2021.

الشكل هاء-1
ملحة عامة عن التقدم املُحرز صوب بلوغ الغايات العاملية ملكافحة السل

 يُبنّي مركز كل دائرة الغاية، ويوّضح الرتميز باأللوان التقدم املُحرز، ويُحّدد النص املوجود إىل يسار كل دائرة حالة التقدم )بحلول نهاية عام 2019،

 باستثناء التمويل(.

)أ( أهداف التنمية املستدامة واسرتاتيجية دحر السل: الغايات الخاصة بخفض معدل اإلصابة بالسل والوفيات الناجمة عن السل والتكاليف الكارثية

النسبة املئوية لألشخاص املصابني بالسل عدد الوفيات الناجمة عن السلمعدل اإلصابة بالسل
الذين يواجهون تكاليف كارثية

)ب(  اجتامع األمم املتحدة الرفيع املستوى بشأن السل: الغايات الخاصة 
بعدد األشخاص الحاصلني عىل عالج السل والعالج الوقايئ من السل

 الغاية:
 انخفاض بنسبة

 20% يف الفرتة
2020–2015

 الغاية:
 انخفاض بنسبة 

 35% يف الفرتة 
2020–2015

 الغاية:

 صفر % بحلول 
 عام 2020

 انخفاض بنسبة  

%9 
 يف الفرتة 

2019–2015

 انخفاض بنسبة   

%14 
 يف الفرتة 

2019–2015

%49 
من األشخاص املصابني بالسل 

يواجهون تكاليف كارثية 

العالج الوقايئ للسلعالج السل

 الغاية:

 40 مليون
  شخص يف الفرتة 

2022–2018

 الغاية:

 30 مليون
  شخص يف الفرتة  

2022–2018

 عالج 14,1

 مليون شخص 
 يف عامي  

2018 و2019

 عالج 6,3

 مليون شخص 
 يف عامي   

2018 و2019

)ج(  اجتامع األمم املتحدة الرفيع املستوى بشأن السل: الغايات الخاصة 
بزيادة التمويل

 اإلتاحة الشاملة للوقاية من 
 السل وتشخيصه وعالجه 

بحوث السلورعاية املصابني به

 الغاية:
13 مليار دوالر 

أمرييك سنوياً 
 بحلول عام 

2022

 الغاية:
2 مليار دوالر 
 سنوياً يف الفرتة  

2022–2018

6,5 مليارات 
 دوالر أمرييك

يف عام 2020 

906 ماليني 
 دوالر أمرييك 

يف عام 2018 
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التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف العاملية ملكافحة 
لألمم  املستوى  الرفيع  االجتامع  التي حددها  السل 

املتحدة بشأن السل
يعد التقدم املحرز متأخراً عام هو مطلوب لبلوغ األهداف العاملية 
بشأن  املستوى  الرفيع  املتحدة  األمم  اجتامع  يف  تحديدها  تم  التي 

السل )الشكل ه-1ب، والشكل ه-1ج(، ويتمثل يف ما ييل:

عامي 	  يف  السل  من  عالجهم  تم  شخص  مليون   14,1 

2018 و2019، أي 35% من الهدف الخاميس السنوات )2018-

2022( لعالج 40 مليون شخص.

6,3 مليون شخص بدأوا العالج الوقايئ من السل يف عامي 2018 	 

إىل  للوصول  السنوات  الخاميس  الهدف  من   %21 أي   و2019، 

30 مليون شخص.

السل وتشخيصه وعالجه 	  للوقاية من  املخصص  التمويل  بلغ 

ورعاية املصابني به 6,5 مليار دوالر أمرييك يف عام 2020، أي 

50% من املبلغ املستهدف بحلول عام 2022 والبالغ 13 مليار 

دوالر أمرييك سنوياً عىل األقل.

بلغ متويل البحوث املعنية بالسل 906 ماليني دوالر أمرييك يف 	 

عام 2018، أي أقل من نصف املبلغ املستهدف البالغ ملياري 
دوالر أمرييك سنويًا للفرتة 14.2022-2018

وكان التقدم نحو األهداف الفرعية لعالج السل يف عامي 2018و2019 
أبطأ من التقدم املحرز بشكل عام: 

1,04 مليون طفل تم عالجهم من السل، أي 30% من الهدف 	 

الخاميس السنوات البالغ 3.5 مليون طفل. 

333304 أشخاص تم عالجهم من السل املقاوم للريفامبيسني/	 

السل املقاوم لألدوية املتعددة، أي 22% من الهدف الخاميس 

السنوات البالغ 1.5 مليون شخص. 

للريفامبيسني/	  املقاوم  السل  من  عالجهم  تم  طفالً   8986

السل املقاوم لألدوية املتعددة، أي 8% من الهدف الخاميس 

السنوات البالغ 000 115 طفل.

لألشخاص  الفرعي  الهدف  يعد  السل،  من  الوقايئ  للعالج  وبالنسبة 
املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي يف سبيله للتحقق قبل 
موعده املحدد يف عام 2020، يف حني أن التقدم املحرز نحو األهداف 
الفرعية املعنية مبخالطي املصابني بالسل من أفراد األرسة أقل بكثري 
من املستوى املطلوب. ويف عامي 2018 و2019، بلغت األعداد التي 

تم تزويدها بالعالج الوقايئ من السل ما ييل: 

5,3 مليون شخص متعايش مع فريوس العوز املناعي البرشي، 	 

أي 88% من الهدف الخاميس السنوات البالغ 6 ماليني شخص.

952 782 طفالً دون سن الخامسة من مخالطي املصابني بالسل 	 

من أفراد األرسة، أي 20% من الهدف الخاميس السنوات البالغ 

4 ماليني طفل.

051 179 طفالً من الفئات العمرية األكرب من مخالطي املصابني 	 

بالسل من أفراد األرسة، أي أقل من 1% من الهدف الخاميس 

السنوات البالغ 20 مليون طفل.

جائحة كوفيد-19 والسل – تأثريها واآلثار املرتتبة عليها
تهدد جائحة كوفيد-19 بعكس مسار التقدم املُحرز مؤخراً نحو الحّد 

من العبء العاملي ملرض السل.

وقد يزداد العدد العاملي للوفيات الناجمة عن السل مبا يرتاوح بني 
0,2 و0,4 مليون يف عام 2020 وحده، إذا انقطعت الخدمات الصحية 
الكشف  يتم  الذين  بالسل  املصابني  عدد  انخفاض  إىل  يؤدي  مبا 
أشهر   3 فرتة  مدار  عىل   %50-25 بنسبة  وعالجهم  إصابتهم   عن 
أفريقيا،  وجنوب  والفلبني  وإندونيسيا  الهند  ويف  ه-2(.  )الشكل 
وهي أربعة بلدان مُتثِّل 44% من حاالت السل يف العامل، كان هناك 
انخفاض كبري يف عدد األشخاص املُبلَّغ عن تشخيص إصابتهم بالسل 
بني كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيو 2020 )الشكل ه-3(. ومقارنة 
بفرتة الستة أشهر نفسها يف عام 2019، تراوح االنخفاض اإلجاميل يف 

الهند وإندونيسيا والفلبني بني 25% و%30. 

ومن املتوقع أن يؤدي التأثري االقتصادي للجائحة إىل تفاقم محدديْن 
عىل األقل من املحددات الرئيسية ملعدل اإلصابة بالسل، وهام: الناتج 
املحيل اإلجاميل للفرد ونقص التغذية )الشكل ه-4(. وتشري النمذجة 
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الزيادة يف عدد الوفيات الناجمة عن السل )باملاليني(

الرتاجع يف الكشف عن الحاالت )النسبة املئوية(
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الشكل هاء-2
للوفيات  العاملي  العدد  عىل  كوفيد-19  لجائحة  املقّدر  األثر 
املختلفة  التوليفات  2020، حسب  عام  يف  السل  عن  الناجمة 

ملدى تراجع الكشف عن الحاالت ومدته
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إىل أن عدد املصابني بالسل قد يرتفع ألكرث من مليون شخص سنوياً 
العيش  ُسبُل  عىل  التأثري  أن  كام  و2025.   2020 عامي  بني  الفرتة  يف 
الناجم عن فقدان الدخل أو البطالة قد يزيد أيضاً من نسبة املصابني 

بالسل وأرسهم الذين يتكبدون تكاليف باهظة.

ومتاشياً مع إرشادات منظمة الصحة العاملية، تشمل اإلجراءات التي 
أبلغت البلدان عن اتخاذها للتخفيف من اآلثار عىل خدمات السل 
األساسية: التوسع يف استخدام التكنولوجيات الرقمية لتقديم املشورة 
التي  البلدان  من  بلداً   21 يشمل  مبا  بلدان،   108( بُعد  والدعم عن 
املرافق  زيارة  إىل  الحاجة  من  والحّد  املرتفع(،  السل  بعبء  تنوء 
الصحية من خالل إعطاء األفضلية للعالج املنزيل، وتزويد مرىض السل 
 بإمدادات األدوية التي تكفي ملدة شهر واحد )100 بلد، مبا يشمل 

25 بلداً من البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع(. 

وتشمل اآلثار السلبية عىل خدمات السل األساسية إعادة تخصيص 
إعادة  إىل  أدى  مام  املوارد،  من  وغريها  واملالية  البرشية  املوارد 
وقد  كوفيد-19.  لجائحة  االستجابة  إىل  السل  من خدمات  توجيهها 
أبلغ العديد من البلدان عن استخدام آالت GeneXpert يف اختبارات 
كوفيد-19 بدالً من االختبارات التشخيصية للسل )43 بلداً، مبا يشمل 
13 بلداً من البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع(، وإعادة تكليف 

 العاملني يف الربامج الوطنية ملكافحة السل باملهام املتعلقة بكوفيد-19 
السل  بعبء  تنوء  التي  البلدان  من  بلداً   20 يشمل  مبا  بلداً،   85(
بلداً   14 يشمل  مبا  بلًدا،   52( امليزانيات  تخصيص  وإعادة  املرتفع(، 
من البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع(. وأبلغ عدد أقل، ولكن 
ال بأس به، من البلدان عن انخفاض عدد املرافق الصحية التي توفر 
بالسل  املصابني  لألشخاص  والخارجيني  الداخليني  للمرىض  الرعاية 
)35 و32 بلداً عىل التوايل(. ويف العديد من البلدان، تأثر أيضاً جمع 

البيانات والتبليغ عنها. 

الشكل هاء-3
اتجاهات اإلخطارات الشهرية بشأن األشخاص الذين ُشّخصت 
إصابتهم بالسل يف أربعة من البلدان ذات العبء الكبري للسل، 

كانون الثاين/ يناير - حزيران/ يونيو 2020
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إندونيسيا الهند 
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معدل انتشار نقص التغذية )النسبة املئوية من السكان يف عام 2017( نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل )بآالف الدوالرات األمريكية يف عام 2018(

يونيو مايو  أبريل  مارس  فرباير  يونيو يناير  مايو  أبريل  مارس  فرباير   يناير 
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تشخيص السل وعالجه 
عىل الصعيد العاملي، أُبلغ عن 7,1 مليون مصاب بالسل تم تشخيصهم 
واإلخطار عنهم حديثاً يف عام 2019، بزيادة عن 7 ماليني شخص يف 
عام 2018، وبزيادة كبرية عن 6,4 مليون شخص يف عام 2017 و5,7-

5,8 مليون شخص سنوياً يف الفرتة بني عامي 2009 و2012.

وازداد عدد األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل حديثاً منذ 
التي شهدت هذه  البلدان  البلدان. وأكرث  العديد من  2013 يف  عام 
األوىل  املرتبة  يف  يأتيان  إذ  وإندونيسيا،  الهند  هي  العاملية  الزيادة 
رة  املُقدَّ اإلصابة  العامل من حيث عدد حاالت  والثانية عىل مستوى 
الذين  األشخاص  عن  اإلخطارات  عدد  ازداد  الهند،  ويف  سنوياً.15 
مليون   2,2 إىل  مليون   1,2 من  حديثاً  بالسل  إصابتهم  تشخيص  تم 
من  العدد  ارتفع  إندونيسيا،  ويف   .)%74+( و2019   2013 عامي  بني 

703 331 يف عام 2015 إىل 049 562 يف عام 2019 )+%69(. 

ورغم تزايد اإلخطارات عن اإلصابة بالسل، ال تزال هناك فجوة كبرية 
)2,9 مليون شخص( بني عدد األشخاص الذين تم تشخيصهم والتبليغ 
عنهم حديثاً والعدد التقديري للمصابني بالسل البالغ 10 ماليني شخص 
نقص  بني  مزيج  إىل  الفجوة  هذه  يف  السبب  ويعود   .2019 عام  يف 
التبليغ عن األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل، والتشخيص 
الناقص )إذا مل يتمكن األشخاص املصابون بالسل من الحصول عىل 

الرعاية الصحية، أو مل يتم تشخيصهم أثناء الحصول عليها(.

وشكَّلت خمسة بلدان أكرث من نصف الفجوة العاملية: الهند )%17(، 
ونيجرييا )11%(، وإندونيسيا )10%(، وباكستان )8%( والفلبني )%7(. 
ويف هذه البلدان عىل وجه الخصوص، يلزم بذل جهود مكثفة للحّد 
من نقص التبليغ، وتحسني إمكانية الحصول عىل التشخيص والعالج.

ومع تكثيف البلدان لجهودها من أجل تحسني تشخيص السل وعالجه 
ورأب الفجوات بني معدالت اإلصابة واإلخطارات، يجب رصد نسبة 
لضامن  البكرتيولوجية،  الناحية  من  واملؤكدة  عنها  املُبلَّغ  الحاالت 
العالج األكرث فعالية يف أقرب وقت  التشخيص الصحيح وبدء نظام 
البكرتيولوجي  التأكيد  زيادة  هو  الهدف  يكون  أن  وينبغي  ممكن. 
من خالل تعزيز استخدام وسائل التشخيص التي تُويص بها منظمة 
باعتبارها  الرسيعة(  الجزيئية  االختبارات  )مثل  العاملية  الصحة 
االختبار التشخييص األويل للسل. ويف عام 2019، تم تأكيد 57% من 
الحاالت الرئوية من الناحية البكرتيولوجية، بزيادة طفيفة عن %55 
يف عام 2018. ويف البلدان املرتفعة الدخل التي تنترش فيها إمكانية 
نحو  تأكيد  تم  حساسية،  التشخيصية  االختبارات  أكرث  إىل  الوصول 

80% من حاالت السل الرئوي من الناحية البكرتيولوجية. 

وبلغت النسبة املُبلَّغ عنها ملرىض السل الذين لديهم نتيجة موثقة 
بعد   ،2019 عام  يف   %69 البرشي  املناعي  العوز  فريوس  اختبار  يف 
الصحة  ملنظمة  األفريقي  اإلقليم  ويف   .2018 عام  يف   %64 كانت  أن 
العاملية، حيث يوجد أعىل عبء للسل املرتبط بفريوس العوز املناعي 
اختبار  نتيجة موثقة يف  لديهم  السل  86% من مرىض  البرشي، كان 
فريوس العوز املناعي البرشي. كام أُبلغ عن عدوى مصاحبة بفريوس 

العوز املناعي البرشي لدى 456426 مريضاً بالسل، منهم 88% يتلقون 
عالًجا مبضادات الفريوسات القهقرية. 

وبلغ معدل نجاح العالج لألشخاص املسجلني حديثاً يف العالج %85 
يف عام 2018. 

السل املقاوم لألدوية: التشخيص والعالج
وفقاً للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، يتطلب الكشف عن 
تأكيداً  املتعددة  لألدوية  املقاوم  للريفامبيسني/السل  املقاوم  السل 
باستخدام  األدوية  ملقاومة  واختباراً  بالسل،  لإلصابة  بكرتيولوجياً 
االختبارات الجزيئية الرسيعة أو أساليب االستزراع أو تكنولوجيات 
التسلسل. ويتطلب العالج دورة من أدوية الخط الثاين ملدة 9 أشهر 
عىل األقل وقد تصل إىل 20 شهراً، مدعومة باملشورة والرصد لألحداث 
الضائرة. وتُويص منظمة الصحة العاملية بتوسيع نطاق الوصول إىل 

نُظُم العالج بالكامل عن طريق الفم.

وقد أُحرز بعض التقدم يف اختبار السل املقاوم للريفامبيسني/السل 
املقاوم لألدوية املتعددة والكشف عنه وعالجه بني عامي 2018 و2019 
وعىل الصعيد العاملي يف عام 2019، خضع 61% من املصابني بالسل 
املؤكد من الناحية البكرتيولوجية الختبار مقاومة الريفامبيسني، بعد 
وبلغت   16.2012 عام  يف  و%7   2017 عام  يف   %51 النسبة  كانت  أن 
ملرىض  و%81  الجدد  السل  ملرىض   %59 باالختبارات  التغطية  نسبة 
اإلجاميل  العدد  عن  الكشف  وتم  سابقاً.  عالجهم  تم  الذين  السل 
العاملي الذي بلغ 030 206 شخصاً مصاباً السل املقاوم للريفامبيسني/

 السل املقاوم لألدوية املتعددة والتبليغ عنهم يف عام 2019، بزيادة 
تسجيل  وتم   ،2018 عام  يف   186 883 العدد  عن   %10  قدرها 
099 177 شخصاً يف العالج، بزيادة عن العدد 205 156 يف عام 2018. 

العالج  يف  املسجلني  األشخاص  عدد  بلغ  التحسينات،  هذه  ورغم 
لألشخاص  التقديري  العدد  من  فقط   %38 يعادل  ما   2019 عام  يف 
املصابني بالسل املقاوم للريفامبيسني/السل املقاوم لألدوية املتعددة 
أو  واحد  اتخاذ  الواسعة  الفجوة  رأب هذه  ويتطلب   .2019 عام  يف 
أكرث من اإلجراءات التالية: تحسني الكشف عن السل؛ وزيادة التأكيد 
بالسل؛  إصابتهم  تشخيص  تم  الذين  األشخاص  بني  البكرتيولوجي 
املصابني  بني  األدوية  مقاومة  باختبارات  التغطية  نطاق  وتوسيع 
جميع  تسجيل  وضامن  البكرتيولوجية؛  الناحية  من  املؤكد  بالسل 
األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل املقاوم للريفامبيسني/

السل املقاوم لألدوية املتعددة يف العالج.

معدالت  بني  العاملية  الفجوة  من   %77 بلدان  عرشة  شكَّلت  وقد 
التسجيل يف العالج والعدد التقديري لحاالت اإلصابة الجديدة بالسل 
 ،2019 املتعددة يف عام  لألدوية  املقاوم  للريفامبيسني/السل  املقاوم 
وسيكون لسّد هذه الفجوة تأثري قوي عىل التقدم املحرز. وشكَّلت 

الصني والهند 41% من هذه الفجوة العاملية.17

بالسل  املصابني  عالج  بحصائل  الخاصة  البيانات  أحدث  وتكشف 
معدل  عن  املتعددة  لألدوية  املقاوم  للريفامبيسني/السل  املقاوم 
نجاح عاملي للعالج بنسبة 57%. وهناك ثالثة أمثلة عىل البلدان التي 
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تنوء بعبء مرتفع للسل املقاوم للريفامبيسني/السل املقاوم لألدوية 
املتعددة، حيث توجد تغطية مرتفعة نسبياً بعالج السل ومعدالت 
نجاح أعىل لعالج السل املقاوم للريفامبيسني/السل املقاوم لألدوية 

املتعددة )75% أو أكرث(، وهي: إثيوبيا وكازاخستان وميامنار. 

خدمات الوقاية من السل
العالج الوقايئ من السل هو التدخل الرئييس للرعاية الصحية املتاح 
للحّد من خطر تطور العدوى بالسل إىل مرض السل النشط.18 ومن 
بالسل ومكافحتها؛ وتطعيم  العدوى  الوقاية من  األخرى  التدخالت 
أن  الذي ميكن  كامليت غريان )يب يس جي(،  باسييل  بلقاح  األطفال 

مينح الحامية، والسيام من األمناط الوخيمة للسل لدى األطفال. 

لألشخاص  السل  من  الوقايئ  بالعالج  املنظمة  إرشادات  وتُويص 
املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي، وُمخالطي حاالت اإلصابة 
املؤكدة بكرتيولوجياً بالسل الرئوي من أفراد األرسة، والفئات املعرضة 
للخطر الرسيري )مثل األشخاص الذين يخضعون لغسيل الكىل(. ويف 
عام 2019، تم توفري العالج الوقايئ من السل لعدد 4,1 مليون شخص 

عىل مستوى العامل، مقارنة بعدد 2,2 مليون شخص يف عام 2018. 

البرشي  املناعي  العوز  فريوس  مع  املتعايشون  األشخاص  مثَّل   وقد 
يف  األشخاص  عدد  إجاميل  من  شخص(  مليون   3,5(  %85  نسبة 
الهند  بلدان،  ثالثة  مُتثِّل  شخص،  مليون   3,5 بني  ومن   .2019 عام 
وجمهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا، النسب التالية 25% و%17 

و14% عىل التوايل.

وكانت أعداد املخالطني من أفراد األرسة الذين تم تزويدهم بالعالج 
الوقايئ من السل أقل بكثري: 607 423 أشخاص يف عام 2018، و396 538 
شخصاً يف عام 2019. ومن بينهم، كان 81% من األطفال دون الخامسة 
أي   ،2019 عام  يف  طفالً  و156 433   ،2018 عام  يف  طفالً   349 796( 
أنهم  تقدير  تم  طفل  مليون   1,3 من  و%33   %27 يعادل  ما 
سًنا  األكرب  العمرية  الفئات  19% من  وكان  الوقايئ(  للعالج   مؤهلون 
)811 73 شخصاً يف عام 2018، و240 105 شخصاً يف عام 2019(. وينبغي 
تعزيز العالج الوقايئ تعزيزاً كبرياً لبلوغ األهداف املحددة يف اجتامع 
األمم املتحدة الرفيع املستوى بشأن السل. وقد يساعد عىل تحقيق 
الصلة  ذات  املخالطني  تتبُّع  جهود  مع  التآزر  مجاالت  تعزيز  ذلك 

بجائحة كوفيد-19.

العدوى  من  الوقاية  أهمية  عىل  الضوء  كوفيد-19  جائحة  وألقت 
ع، سواًء بالنسبة  ومكافحتها يف مرافق الرعاية الصحية وأماكن التجمُّ

لعاميل الرعاية الصحية أو لألشخاص الذين يلتمسون الرعاية. 

ويف عام 2019، أبلغ 153 بلداً عن توفري تطعيم يب يس جي باعتباره 
جزءاً قياسياً من برامج متنيع األطفال، وأبلغ 87 بلداً منها عن التغطية 

بنسبة 90% أو أكرث. 

متويل خدمات الوقاية من السل وتشخيصه وعالجه
السل  من  الوقاية  خدمات  لتوفري  املخصص  التمويل  تضاعف 
وتشخيصه وعالجه منذ عام 2006، لكنه ال يزال أقل بكثري مام هو 

مطلوب )الشكل ه-1ج(.

ويف 121 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل التي أبلغت 
عن البيانات )مبا مُيثِّل 98% من حاالت السل املُبلَّغ عنها عىل مستوى 
أمرييك  دوالر  مليار   6,5 إىل  التمويل  يصل  أن  املتوقع  من  العامل(، 
بني  ترتاوح  التي  رة  املُقدَّ النفقات  من  أعىل  وهذا   .2020 عام   يف 
6 و6,1 مليارات دوالر أمرييك سنوياً يف هذه البلدان بني عامي 2017 
و2019، ولكن ال يزال يُشكِّل 50% فقط من الهدف العاملي املطلوب 
األقل.  أمرييك سنوياً عىل  مليار دوالر   13 والبالغ   2022 بحلول عام 
تخصيص  إعادة  بسبب  النهايئ  املبلغ  يقل  قد  ذلك،  عىل  وعالوة 

التمويل من أجل االستجابة لجائحة كوفيد-19.

يف  املتاح   )%85( التمويل  معظم  فإن  السابقة،  السنوات  يف   وكام 
عام 2020 من مصادر محلية. ويتأثر هذا الرقم اإلجاميل تأثراً شديداً 
ببلدان مجموعة الربيكس )الربازيل، واالتحاد الرويس، والهند، والصني، 
وجنوب أفريقيا(. إذ مُتثِّل بلدان مجموعة الربيكس 57% من التمويل 

املتاح يف عام 2020، و97% من هذا التمويل من مصادر محلية.

ويف البلدان األخرى املنخفضة واملتوسطة الدخل، يظل التمويل من 
التمويل  من   %44 مُيثِّل  إذ  األهمية،  بالغ  الدولية  املانحة  الجهات 
البلدان الخمسة وعرشين التي تنوء بعبء السل املرتفع  املتاح يف 
من خارج مجموعة الربيكس، و57% من التمويل املتاح يف البلدان 

املنخفضة الدخل.

أبلغت  ملا  وفقاً  الدولية،  املانحة  الجهات  من  التمويل  ازداد  وقد 
 عنه الربامج الوطنية ملكافحة السل، من 0,9 مليار دوالر أمرييك يف 
عام 2019 إىل 1 مليار دوالر أمرييك يف عام 2020. وأكرب مصدر للتمويل 
)77% من اإلجاميل يف عام 2020( هو الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 
الثنائية  املانحة  الجهات  وأكرب  العاملي(.  )الصندوق  واملالريا  والسل 
هي الحكومة األمريكية التي توفر نحو 50% من إجاميل التمويل من 
الجهات املانحة الدولية ملكافحة السل، عند اقرتانه باألموال التي يتم 

توجيهها وتخصيصها من خالل الصندوق العاملي. 

االجتامعية،  واملحددات  الشاملة،  الصحية  التغطية 
واإلجراءات املتعددة القطاعات

السل  عىل  القضاء  السرتاتيجية  املرحلية  األهداف  تحقيق  ميكن  ال 
السل  تشخيص  خدمات  توفري  خالل  من  إال  و2025   2020 لعامي 
التغطية  بلوغ  نحو  املحرز  التقدم  سياق  يف  منه  والوقاية  وعالجه 
واملساءلة  القطاعات  املتعددة  اإلجراءات  وتوافر  الشاملة،  الصحية 
السل  أوبئة  عىل  تؤثر  التي  نطاقاً  األوسع  املحددات  مع  للتعامل 

وتأثريها االجتامعي االقتصادي.

الحصول  يستطيع  كل شخص  أن  الشاملة  الصحية  التغطية  وتعني 
عىل الخدمات الصحية التي يحتاجها دون أن يعاين من ضائقة مالية. 
ويتمثَّل الهدف 3-8 من أهداف التنمية املستدامة يف بلوغ التغطية 
التقدم  لرصد  مؤرشان  وهناك  2030؛  عام  بحلول  الشاملة  الصحية 
الشاملة،  الصحية  التغطية  بخدمات  التغطية  مؤرش  هام:  املحرز 
للرعاية  الكبرية  التكاليف  يتكبدون  الذين  للسكان  املئوية  والنسبة 

الصحية بالنسبة إىل نفقات األرسة أو دخلها.
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بني  مطرداً  تزايداً  بالخدمات  للتغطية  العاملي  املؤرش   وتزايد 

 عامي 2000 و2017، من 45 )من أصل 100( يف عام 2000 إىل 66 يف 

الصحة  منظمة  أقاليم  جميع  يف  تحسينات  وأُدخلت   .2017 عام 

العاملية وجميع فئات الدخل وفق تصنيف البنك الدويل. ومع ذلك، 

كانت قيم مؤرش التغطية بالخدمات يف عام 2017 يف البلدان الثالثني 

التي تنوء بعبء السل املرتفع ترتاوح بني 40 و60 عىل األغلب. 

ويف عام 2015، أنفق ما ال يقل عن 930 مليون شخص، أو 12,7% من 

سكان العامل، من أموالهم الخاصة عىل الرعاية الصحية، مبا مُيثِّل %10 

أو أكرث من نفقات األرسة أو دخلها )وهي النسبة املستخدمة يف إطار 

عمل أهداف التنمية املستدامة، لإلشارة إىل أن النفقات املبارشة عىل 

الصحة بني عامة السكان باهظة(، بعد أن كانت 9,4% يف عام 2010. 

ومن بني البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع ، تتميز تايلند بارتفاع 

مستوى  وانخفاض   ،80 يبلغ  مبا  لديها،  بالخدمات  التغطية  مؤرش 

النفقات الصحية الباهظة )2% من نفقات األرسة(. كام يرتفع مؤرش 

التغطية بالخدمات نسبياً يف كل من الربازيل والصني، مبا يبلغ 79. 

خمسة  إىل  الجديدة  السل  حاالت  من  العديد  يف  السبب  ويعود 

عوامل خطر: نقص التغذية، والعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي، 

الرجال(،  بني  )والسيام  والتدخني  الكحول،  تعاطي  واضطرابات 

املنسوبة  للحاالت  التقديري  العدد  بلغ   ،2019 عام  ويف  والسكري. 

إىل عوامل الخطر هذه: 2,2 مليون حالة، و0,76 مليون حالة، و0,72 

مليون حالة، و0,70 مليون حالة، و0,35 مليون حالة، عىل التوايل. ويف 

التي  القطاعات  املتعددة  اإلجراءات  تعد  كوفيد-19،  جائحة  سياق 

تتناول هذه العوامل وغريها من محددات السل وعواقبه، مبا يشمل 

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل والفقر والحامية االجتامعية، 

أكرث أهمية من أي وقت مىض )الشكل ه-4(. 

العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  إىل  املقدم  الطلب  أعقاب  ويف 

الصحة  منظمة  أصدرت  املستوى،  الرفيع  املتحدة  األمم  اجتامع  يف 

العاملية يف أيار/مايو 2019 إطار عمل للمساءلة املتعددة القطاعات 

رئيسية:  عنارص  أربعة  عىل  العمل  إطار  ويشتمل  السل.  بشأن 

وتنطبق  واالستعراض.  والتبليغ؛  والرصد  واإلجراءات؛  االلتزامات؛ 

 هذه العنارص عىل املستوى العاملي/اإلقليمي، وعىل املستوى الوطني 

)مبا يف ذلك املستوى دون الوطني(. 

منظمة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  تشتمل  العاملي،  الصعيد  وعىل 

الصحة العاملية عىل ما ييل: وضع قامئة مرجعية إلطار عمل املساءلة 

املتعددة القطاعات؛ والبعثات الرفيعة املستوى؛ ومبادرة املدير العام 

ملنظمة الصحة العاملية: »البحث عن مرىض السل، وعالجهم، جميعاً« 

املجتمع  وإرشاك  )BTdnE#llA.taerT.dniF(؛  #القضاء_عىل_السل 

املدين )مثل فرقة عمل املجتمع املدين املعنية بالسل والتابعة ملنظمة 

واألدوات؛  التوجيهية  املبادئ  وتحديث  والشباب؛  العاملية(  الصحة 

بالسل،  املعنية  واالبتكارات  للبحوث  عاملية  اسرتاتيجية  ووضع 

الصعيد  عىل  واالستعراض  والتبليغ  الرصد  ضامن  وتم  وإطالقها. 

العاملي من خالل الجوالت السنوية لجمع البيانات، والتقرير العاملي 

للسل الذي يصدر عن منظمة الصحة العاملية، وتقارير السل املقدمة 

إىل جمعية الصحة العاملية، والتقرير املرحيل لعام 2020 لألمني العام 
لألمم املتحدة بشأن السل. 

املتعددة  للمساءلة  العمل  إطار  تكييف  يف  البلدان  بدأت  وقد 
القطاعات بشأن السل، واستخدامه. وفيام يتعلق باإلجراءات املتخذة 
يف عام 2020، أبلغ 25 بلداً، من بني 30 بلداً ينوء بعبء السل املرتفع، 
منذ  السل  ملكافحة  وطنية  اسرتاتيجية  تحديث خطة  أو  وضع  عن 
اجتامع األمم املتحدة الرفيع املستوى بشأن السل، وأُبلغ عن مشاركة 
املجتمع املدين واملجتمعات املترضرة يف 29 بلداً من البلدان الثالثني. 
ومعظم البلدان التي تنوء بعبء السل املرتفع )27 بلداً من البلدان 
الثالثني( تصدر تقريراً سنوياً عن السل. وقد أُجري استعراض رفيع 
املستوى يف 16 بلداً من البلدان الثالثني. ويجري حالياً وضع تقييم 
أكرث تفصيالً لحالة املساءلة، باستخدام القامئة املرجعية التي وضعتها 

منظمة الصحة العاملية. 

البحوث واالبتكارات املعنية بالسل
ال ميكن بلوغ أهداف التنمية املستدامة وأهداف اسرتاتيجية القضاء 
واالبتكار.  البحوث  تكثيف  دون   2030 لعام  املحددة  السل  عىل 
وينبغي تحقيق إنجازات تكنولوجية بحلول عام 2025، لترسيع وترية 
االنخفاض السنوي يف معدل اإلصابة بالسل يف العامل إىل 17% سنوياً يف 
املتوسط. وتشمل األولويات التوصل إىل لقاح لخفض خطر العدوى، 
ولقاح أو عالج جديد للحّد من خطر السل لدى نحو ملياري شخص 
نقاط  يف  الستخدامها  الرسيع  التشخيص  ووسائل  بالفعل،  مصاب 

الرعاية، وعالجات أقرص وأبسط ملرض السل.

أو  االختبارات  عدد  حيث  من  راسخة  التشخيص  عملية  وتبدو 
املنتجات أو األساليب قيد التطوير. ومن األمثلة عىل ذلك العديد من 
التكنولوجيات القامئة عىل الخراطيش للكشف عن مقاومة األدوية؛ 
السل  عن  للكشف   ،)NGS( التايل  الجيل  من  التسلسل  ومقايسات 
املقاوم لألدوية مبارشة من عينات البلغم؛ وأحدث اختبارات الجلد، 

ومقايسات تحرر اإلنرتفريون غاما )IGRA( الختبار عدوى السل.

واعتباراً من آب/أغسطس 2020، هناك 22 دواًء، ونُظُم عالجية مركبة 
مختلفة، و14 لقاحاً مرشحاً قيد التجارب الرسيرية. 

اللقاح  تجربة  من  )ب(  الثانية  للمرحلة  النهائية  النتائج  وكشفت 
 %50 تبلغ  تقديرية  بنسبة  اللقاح  نجاعة  عن   ،M72/AS01

E
املرشح 

بعد  السل  بعدوى  املصابني  مع   )%71-12  :%90 االجتامل  )فاصل 
من  الثالثة  املرحلة  يف  النتائج  تأكدت  وإذا  املتابعة.  من  سنوات   3
العاملية  الجهود  تحوُّل يف  إىل إحداث  اللقاح  التجربة، سيؤدي هذا 
للبحوث  غيتس  معهد  حصل   ،2020 عام  ويف  السل.  من  للوقاية 
M72/AS01 من أجل استخدامه 

E
الطبية عىل ترخيص لتطوير لقاح 

يف البلدان املنخفضة الدخل.

واعتمدت جميع الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية اسرتاتيجية 
عاملية للبحوث واالبتكارات املعنية بالسل، من خالل قرار صادر عن 
جمعية الصحة العاملية يف آب/أغسطس 2020. وتهدف االسرتاتيجية 
االلتزامات  تحويل  يف  املعنيني  املصلحة  وأصحاب  البلدان  دعم  إىل 
اجتامع  عن  الصادر  السيايس  واإلعالن  موسكو  إعالن  يف  الواردة 
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ملموسة.  إجراءات  إىل  السل  بشأن  املستوى  الرفيع  املتحدة   األمم 
السل/ عن  بحثية  خالصة  العاملية  الصحة  منظمة  وضعت  كام 

استخدام  يف  التوسع  لدعم  أدوات  مجموعة  وأطلقت  كوفيد-19، 
التكنولوجيات الرقمية يف مجال رعاية السل.

الخالصة
عىل  »بالقضاء  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  جميع  قادة  التزم 
وباء السل العاملي« بحلول عام 2030، استناداً إىل األهداف املرحلية 

واملقاصد امللموسة. 

كانت   ،2019 عام  وبنهاية  الصدد.  هذا  يف  تقدم  إحراز  ويجري 
الحصول  فرص  ن  وتحسُّ السل،  عبء  النخفاض  العاملية  املؤرشات 
تسري  التمويل،  وزيادة  به،  املصابني  ورعاية  السل  من  الوقاية  عىل 
الصحة  اإلقليم األورويب ملنظمة  الصحيح. ويعد  االتجاه  جميعها يف 
يف  املرتفع  السل  بعبء  تنوء  التي  البلدان  من  والعديد  العاملية 
طريقها إىل بلوغ األهداف املرحلية لعام 2020 الرامية إىل الحّد من 
حاالت اإلصابة بالسل والوفيات الناجمة عنها. ومع ذلك، األهداف 
الذي  الصحيح  االتجاه  يف  تسري  ال  عليها  املتفق  واملقاصد  املرحلية 
كوفيد-19  جائحة  اآلن  وتهدد  العامل،  مستوى  عىل  تتحقق  يجعلها 
املرحيل  التقرير  ويحّث  عكسه.  أو  املحرز  التقدم  مسار   بتعطيل 
لعام 2020 لألمني العام لألمم املتحدة بشأن السل البلدان عىل تنفيذ 
10 توصيات ذات أولوية لبلوغ األهداف، والحّد من الخسائر البرشية 

واملجتمعية الهائلة الناجمة عن السل )الشكل ه-5(. 

بالتقرير  الخاصة  لتلك  مامثلة  التقرير  لهذا  العامة  الرسالة  وتعد 
املرحيل لعام 2020 لألمني العام لألمم املتحدة بشأن السل. وقد عززت 
السل  عىل  القضاء  نحو  املُحرز  م  التقدُّ املستوى  الرفيعة  االلتزامات 
بُدَّ من بذل  العاملية واإلقليمية والوطنية، ولكن ال  املستويات  عىل 
العامل عىل  لوضع  استثامرات واتخاذ إجراءات عاجلة وأكرث طموحاً 
املسار الصحيح لبلوغ األهداف، والسيام يف سياق جائحة كوفيد-19.

9   يُعرَّف السل املقاوم لألدوية املتعددة عىل أنه مقاوم للريفامبيسني واأليزونيازيد. 

املتوسط،  إقليم رشق  العاملية األخرى 3,5% يف  أقاليم منظمة الصحة  بلغ االنخفاض يف     10
إقليم  ويف  الهادئ.  املحيط  غرب  إقليم  يف  و%6,1  آسيا،  رشق  جنوب  إقليم  يف  و%8,7 

األمريكتني، يتزايد معدل اإلصابة ببطء، بسبب االتجاه التصاعدي يف الربازيل.

11   مبا يشمل الوفيات الناجمة عن السل بني األشخاص السلبيني واإليجابيني لفريوس العوز 
املناعي البرشي.

12   بلغ االنخفاض يف أقاليم منظمة الصحة العاملية األخرى 6,1% يف األمريكتني، و11% يف 
رشق املتوسط، و10% يف جنوب رشق آسيا، و17% يف غرب املحيط الهادئ.

وخسائر  الطبية  غري  والنفقات  املبارشة  الطبية  النفقات  مجموع  أنها  عىل  حسابها  تم     13
الدخل.

14   يرصد فريق اإلجراءات العالجية متويل البحوث املعنية بالسل؛ وترد أحدث البيانات من 
تقرير الفريق لعام 2019.

و2019   2017 عامي  بني  الفرتة  يف  نسبياً  كبرية  زيادة  فيها  توجد  التي  األخرى  البلدان     15
موضحة يف الشكل 2-5. 

16   تشري األرقام املذكورة إىل الحاالت الرئوية.

وميامنار،  وإندونيسيا،  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  هي:  األخرى  الثامنية  البلدان     17
ونيجرييا، وباكستان، والفلبني، واالتحاد الرويس، وفييت نام.

18   تُوضح يف الفصل 6 نُظُم األدوية التي تُويص بها منظمة الصحة العاملية يف الوقت الحايل.

ترتاوح  بنسبة  حياتهم  مدى  عىل  السل  مبرض  اإلصابة  لخطر  معرضون  الناس  هؤالء     1 
بني 5 و%95.

2   تُشكِّل الجوالت السنوية ملنظمة الصحة العاملية لجمع بيانات عاملية عن السل وتقريرها 
السنوي عن السل عنرصين رئيسيني يف “الرصد والتبليغ” يف إطار عمل املنظمة للمساءلة 

املتعددة القطاعات بشأن السل.

3   صدر تقرير األمني العام لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2020.

“البحث عن مرىض  العاملية  الصحة  ملنظمة  الرئيسية  املبادرة  العالج عىل  أهداف  تستند     4
السل، وعالجهم، جميعاً #القضاء_عىل_السل”، وتستند أهداف التمويل إىل الخطة العاملية 

لدحر السل للفرتة 2018-2022، الخاصة برشاكة دحر السل.

السل إىل  أماكن أخرى، تشري كلمة “يرتاوح بني” يف سياق تقديرات عبء مرض  5   هنا ويف 
فاصل االحتامل %95.

6    عندما يتوىف شخص إيجايب لفريوس العوز املناعي البرشي بسبب مرض السل، يتم ترميز 
الدويل  التصنيف  نظام  يف  البرشي  املناعي  العوز  فريوس  أنه  عىل  للوفاة  األسايس  السبب 

لألمراض.

الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  وكمبوديا،  والربازيل،  أنغوال،  هي:  وعرشون  االثنني  البلدان     7
والكونغو، وجمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وإثيوبيا، 
واالتحاد  الجديدة،  غينيا  وبابوا  وناميبيا،  وميامنار،  وموزامبيق،  وليبرييا،  وليسوتو،  وكينيا، 

الرويس، وسرياليون، وتايلند، وجمهورية تنزانيا املتحدة، وفييت نام، وزامبيا، وزمبابوي.

8   فاصل االحتامل 95% يبلغ 000 400–000 535.
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الشكل هاء-5
التوصيات العرش ذات األولوية يف التقرير املرحيل لألمني العام لألمم املتحدة بشأن اإلجراءات الالزم اتخاذها ملكافحة السل من 

أجل ترسيع التقدم صوب الغايات العاملية الخاصة بالسل

1:   تفعيل القيادة الرفيعة املستوى بشكل كامل للتعجيل بالحد من الوفيات الناجمة عن 
السل، والدفع قدما بالعمل يف قطاعات متعددة للقضاء عىل السل 

2:  التعجيل بزيادة التمويل املخصص للخدمات األساسية ملكافحة السل، مبا يف ذلك القوة 
العاملة يف مجال الصحة

3:  تعزيز التغطية الصحية للجميع لضامن حصول جميع املصابني بالسل عىل رعاية جيدة 
بأسعار معقولة، والتغلب عىل تحديات النقص يف اإلبالغ

4: التصدي ألزمة السل املقاوم لألدوية من أجل سد الثغرات املستمرة يف مجال الرعاية

5: تحقيق زيادة كبرية يف توفري العالج الوقايئ من السل

6: تعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة الوصم والتمييز

7: ضامن مشاركة مجدية للمجتمع املدين واملجتمعات املحلية واألشخاص املصابني بالسل

8:  زيادة االستثامرات بقدر كبري يف البحوث املتعلقة بالسل لدفع عجلة اإلنجازات التكنولوجية 
والنهوض الرسيع باالبتكارات

9:  ضامن استمرار خدمات الوقاية من السل ورعاية املصابني به يف سياق جائحة كوفيد-19 
وغريها من التهديدات الناشئة

القيادة العاملية يف  10:  توجيه طلب إىل منظمة الصحة العاملية يدعوها إىل مواصلة توفري 
جهود التصدي للسل، والعمل يف تعاون وثيق مع الدول األعضاء وسائر الجهات املعنية، 
مع  مبوازاة   2023 عام  يف  السل  بشأن  املستوى  رفيع  الجتامع  التحضري  منها  ألغراض 
االجتامع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن التغطية الصحية للجميع الذي سيعقد 

أيضا يف عام 2023
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