بسم هللا الرحمن الرحيم
رسالة من
الدكتور أحمد بن سالم املنظري
مدير منظمة الصحة العاملية
إلقليم شرق املتوسط
بمناسبة
اليوم العاملي ملكافحة ُّ
السل
 24آذار/مارس 2019
في  24آذار/مارس من كلِّ عام نحتفل باليوم العالمي ملكافحة ُّ
السل إلذكاء الوعي
العام بشأن العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية املدمرة التي يسببها مرض
السل وتحفيز املساعي الرامية إلى القضاء على وباء ُّ
ُّ
السل العالمي .وكان الدكتور روبرت
كوخ ،قد أعلن في مثل هذا اليوم في عام  ،1882عن اكتشافه للبكتيريا التي تسبِّب
ُّ
السل ،مما أفسح املجال أمام تشخيص املرض وعالجه.
ويأتي ُّ
السل ضمن أهم  10أسباب للوفاة في العالم ،ويسبِّبه عامل معدِّ واحد في
ُ
األساس .وفي عام  ،2017بلغ عدد املصابين ب ُّ
السل في العالم  10مليون شخص ،وقدر
ً
عدد الوفيات الناجمة عن ُّ
السل بنحو  1.6مليون وفاة .ووفقا للتقديرات الحالية،
ُ
ُ
فإن ثلث األشخاص املصابين ب ُّ
السل لم تشخِّص حالتهم بعد ،أو لم تبلغ البرامج
السل بمرضهم .وال يزال ُّ
الوطنية ملكافحة ُّ
السل املقاوم لألدوية يشكِّل أ ِّزمة في مجال
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الصحة العامة ،حيث ُتقدر نسبة املصابين ب ُّ
السل املقاوم لألدوية املتعددة بنحو %3.5
من بين املصابين ب ُّ
السل .وفي عام  ،2017لم يتلقِّ العالج سوى ربع حاالت اإلصابة
ً
السل ال ُـم َّ
فقا للتقديرات ،فإن نحو ربع سكان العالم مصابون بعدوى ُّ
ب ُّ
قدرة .وو
السل
معرضين طوال حياتهم لخطر تحول العدوى الكامنة إلى مرض نشط.
ويظلو ِّن ِّ
ِّ
الكامنة،
ويضم إقليم شرق املتوسط أكثر من  750 000شخص مصاب ب ُّ
السل ،و %4.3منهم
ً
مصابون ب ُّ
السل املقاوم لألدوية .ولقد حقق اإلقليم مؤخرا أعلى معدالت النجاح في
ً
عالج ُّ
السل ،متفوقا بذلك على باقي األقاليم في العالم ،حيث نجح في عالج  %92من
السل الشديد املقاومة لألدوية ،و %62من املرض ى املصابين ب ُّ
املرض ى املصابين ب ُّ
السل
املقاوم لألدوية .واألمر املثير لإلعجاب أكثر بشأن هذا النجاح هو أنه تحقق على الرغم
من استمرار حاالت الطوارئ املعقدة في العديد من بلدان اإلقليم .ويجسِّد هذا النجاح
ما تتمتع به جميع األطراف املعنية بمكافحة مرض ُّ
السل من قدرة على الصمود،
وإخالص ،والتزام ،ويشمل ذلك البرامج الوطنية ،والعاملين الصحيين ،والجهات
املانحة ،والنشطاء ،واملجتمعات املحلية.
ولكن مثلما هو الحال على مستوى العالم ،فإن حوالي ثلث املصابين ب ُّ
السل في إقليم
شرق املتوسط لم ُتشخِّص حالتهم بعد ،أو لم ُتبلِّغ البرامج الوطنية ملكافحة ُّ
السل
ُ
بمرضهم ،كما أن  %80من حاالت اإلصابة ب ُّ
السل املقاوم لألدوية لم تكتشف بعد.
ُ
ُ
قدر بنسبة  ،%36واالعتماد املفرط على التمويل الدولي
وتعتبر الفجوة التمويلية التي ت َّ ِّ
من ضمن التحدِّيات األساسية األخرى التي يواجهها اإلقليم :ففي عام  ،2017جاءت
 %43من موارد امليزانية املخصصة لجهود مكافحة ُّ
السل من مصادر دولية ،بينما لم
تتعد نسبة املصادر املحلية أكثر من .%21
وفي االجتماع الرفيع املستوى املعني بإنهاء ُّ
السل والذي عقدته الجمعية العامة
ً
لألمم املتحدة في  26أيلول/سبتمبر  ،2018أكد رؤساء الدول والقادة مجددا التزامهم
بإنهاء وباء ُّ
السل على الصعيد العالمي بحلول عام  ،2030بما يتماش ِّى مع أهداف
التنمية املستدامة .ونحن على يقين من أن بلدان اإلقليم ستتمكن من بلوغ الغايات
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املقررة لعام  2020وما بعده بشأن إنهاء ُّ
السل ،وذلك بفضل االلتزام القوي من جانب
رؤساء الدولِّ ،ووزارات الصحة ،والشركاء ،باإلضافة إلى إقرار نِّهج القطاعات املتعددة،
واستمرار الدعم الـ ُمق َّ ِّدم من املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.
ً
ً
ولقد أقر االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة إعالنا سياسيا نص
على جملة أمور منها وضع إطار للمساءلة بما يساعد على ضمان فعالية التنفيذ
واإلبالغ على املستوى ُ
حرز نحو بلوغ الغايات املعنية بإنهاء
التقدم الـ ُِّم ِّ
ُِّّ
القطري و ِّرصِّد
ُّ
السل.
ويأتي موضوع اليوم العالمي للسل لعام  2019تحت عنوان – "لقد حان الوقت" -
ً
ليؤكد على الحاجة املاسة إلى العمل وفقا لاللتزامات التي قطعها قادة العالم على
أنفسهم ُِّبغِّيِّة توسيع نطاق خدمات الوقاية من املرض وعالجه؛ ووضع نظام
للمساءلة؛ وضمان توفير التمويل الكافي واملستدام للبحوث؛ وتعزيز العمل على وضع
حد لوصم املصابين باملرض والتمييز ضدهم؛ وضمان االستجابة للسل بصورة منصفة
ُ
تقوم على الحقوق وتركز على الناس .ويجب أن تترجم االلتزامات الرفيعة املستوى التي
تعهدت بها الدول األعضاء في األمم املتحدة في اإلعالن السياس ي إلى أفعالِّ ملموسة
للتصدي للتحدِّيات الرئيسية املتعلقة بإيجاد املرض ى املصابين ب ُّ
السل ،ومعالجة أزمة
السل الشديد املقاومة لألدوية املتعددة ِّو ُّ
ُّ
السل لدى األطفال ،وتعزيز الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،وتهيئة البيئات التمكينية لبلوغ الغايات الخاصة بإنهاء ُّ
السل.
وفي اليوم العالمي ملكافحة ُّ
السل ،تهيب منظمة الصحة العاملية بالحكومات،
واملجتمعات املحلية املتضررة ،ومنظمات املجتمع املدني ،ومقدِّمي خدمات الرعاية
ً
الصحية ،وشركائها على املستويِّيِّن الوطني والدولي أن توحد جميعا قواها تحت شعار
"إيجاد جميع املرض ى وعالجهم ” ،#EndTBوذلك لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
حان وقت العمل! حان وقت إنهاء ُّ
السل.
ً
شكرا لكم. ِّ

