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 رسالة األمني العام

 مبناسبة اليوم العاملي لداء السل

 2005 مارس / آذار 24

 مخسة آالف شخص بالسل كل يوم رغم وجود سبل للوقاية والعالج من هذا يتوىف

ا أن حنقـق، حبلـول سـنة . الداء  ومن الواضح أن علينا أن نعمل جبهود مضاعفة إذا أردـن

 وقف انتشار السل كأحد األمـراض الرئيـسية يف ، اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف 2015

ـتخدام اسـتراتيجية الـدورة . والبدء يف عكس مسريته ، العامل  وبفضل الزيادة اهلائلة يف اس

 العالجية القصرية األجل باملالحظة املباشرة يف مكافحة السل، اليت أوصت ا منظمة الـصحة

 خالل تسع سنوات، حتقق حتـسن مليون شخص 17 العاملية، واليت أمكن عن طريقها عالج

 . كبري يف احتماالت بلوغ هذا اهلدف

 وتفيد تقارير منظمة الصحة العاملية أن مثانية من كل عشرة مرضى يعاجلون بنجـاح

 يف املائة من املرضى الذين أصابتهم العـدوى 45 يف إطار برامج هذه الدورة العالجية، وأن

 يف املائة اليت سـجلت يف 28 العالج البالغة وهي أعلى من نسبة - 2003 عوجلوا يف سنة

 جيـسدها ضـعف ، خاصة يف أفريقيا ، لكن هناك عقبات هائلة ال تزال قائمة . 2000 سنة

 / األنظمة الصحية ونضوب القوة العاملة يف جمال الصحة ووباء فريوس نقص املناعـة البـشرية

 ال ميكننا أن نكسب املعركة ” وكما قال نيلسون مانديال . اإليدز الذي يزيد انتشار داء السل

 فالسل غالبا أشبه حبكم اإلعدام بالنسبة لألشـخاص . ضد اإليدز إن مل حنارب أيضا داء السل
 ومن جانيب، أهيب بالزعماء األفارقة أن جيعلوا حماربة الـداءين إحـدى . “ املصابني باإليدز

 . أولويام

 الشراكة من أجل وقف انتشار السل، حبكوماا ومنظماا الشريكة البـالغ وحتدث

 ، تغيريا اآلن مبا تؤدي إليه من بناء توافق يف اآلراء بشأن وضـع اسـتراتيجيات 350 عددها

 واستجابات منسقة وإنشاء آليات من أجل اإلمداد باألدوية اجليدة، والعمل من أجل اعتمـاد

 ويقوم كل مـن . أجل توفري اجلديد من العقاقري واللقاحات لتشخيص، ومن ل أساليب جديدة
 احلكومات والوكاالت الثنائية والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريـا والبنـك

 ومع ذلك، وبغية إحداث أثر على النطاق العاملي، ال بد مـن . الدويل بتقدمي املزيد من املوارد

 أن نوفر املزيد من الدعم للنطاق اآلخذ يف التزايـد مـن وعلينا . وارد قدر أكرب من امل تقدمي

ــ مقدمي الرعايــــة الذين يساعدون يف تبني األشخاص املصابني بالـسل وتقدي  مـ 

وال يشمل مقدمو الرعاية هؤالء أطباء وممرضات الصحة العامة فحـسب، وإمنـا . هلم العالج
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 ماعات النسائية والعديد من اجلهـات واجل ، ن و واملرضى السابق ، أيضا قيادات اتمعات احمللية

 . األخرى

 . إن هذه التعبئة الواسعة النطاق هي السالح األقوى الذي منلكه حملاربـة داء الـسل

. فلنعمل، يف هذا اليوم العاملي على أن نعيد تكريس أنفسنا هلذه املهمة


