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 األمني العام

رسالة بشأن اليوم العاملي ملكافحة السل

 2006 مارس / آذار 24

 لقد مثل هذا العام فعالً عالمة بارزة يف كفاحنا ضد مرض السل، متثلت يف الـشروع
 - 2006 اخلطة العاملية لوقف انتشار مرض السل، - “ إجراءات من أجل احلياة ” يف مبادرة
 يف اخلطـة، سيتـسىن إنقـاذ حيـاة تنفيذ الكامل لإلجراءات احملددة وإذا ما مت ال . 2015
 وسيكون يف اإلمكان أيضا، معاجلة عدد يزيـد . مليون شخص يف السنوات العشر املقبلة 14

 هي - وسيتم كذلك تطوير أدوية جديدة لعالج السل . على مخسني مليون من مرضى السل
 . ستحدث أسـاليب تـشخيص جديـدة كما ست - سنة 40 األوىل من نوعها منذ أكثر من

 . وميكن لتطوير لقاح جديد أن حيدث ثورة يف جمال مكافحة السل

 وذلك إذا ما قام اجلميع بـأدوارهم - وهذه توقعات طموحة، لكنها ممكنة التحقيق
 وتتيح اخلطة وسيلة لتحقيق أحد األهداف اإلمنائية لأللفيـة، يتمثـل يف . يف دعم اخلطة العاملية

 عبء مرض السل واملساعدة يف احليلولة دون استهداف هـذا املـرض ألشـد التخفيف من
 . الفقراء فقراً، وأكثر الناس ضعفا يف عاملنا

 ويوجـد . وتبدو صورة أوضاع مرض السل خمتلطة املالمح، يف خمتلف أحناء العـامل
صني واهلنـد . أكثر من نصف من يعانون من هذا املرض يف آسيا  وحلسن احلظ، تقـوم اـل

ـنوياً عـدد . لبني وإندونيسيا باالستثمار بشكل أكرب يف جمال مكافحة السل والف  ويتناقص س
 يف أوروبا الشرقية، فإنـه بعـد أما . نراه من حاالت يف أمريكا الالتينية والشرق األوسط ما

 تصاعد أرقام املصابني لعدة سنوات، أخذ عدد احلاالت يف االستقرار، ومثة أمـل يف احتـواء
 بيد أنه مثة حاجـة، يف مجيـع هـذه . عصيات مرض السل ذات املقاومة ضد أدوية متعددة

 لفئات شديدة األوضاع، إىل بذل جهود أكرب بكثري ألجل الوصول إىل الفقراء، وغريهم من ا
 وهذه القـارة . ويف املقام األول، مثة ضرورة للقيام جبهد هائل يف أفريقيا . العرضة هلذا املرض

 هي القارة الوحيدة اليت ال تزال تشهد تزايداً يف احلاالت، فضال عن معاناا من وباء فـريوس
 د أعلنوا وجود حالـة الوزراء األفريقيون يف العام املاضي ق وكان . اإليدز / نقص املناعة البشرية

. طوارئ فيما خيص مرض السل
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 وحنن نتمتـع . وجد لدينا خطة مفصلة ، ت “ إجراءات من أجل احلياة ” وبفضل مبادرة
 ببذل - 2005 من جمموعة الثمانية ومؤمتر القمة العاملي لعام - بالتزام على أعلى املستويات

 خلية واخلارجيـة الـضرورية حشد مجيع املوارد الدا ويعين ذلك . ود متضافرة ضد املرض جه
 لتوسيع نطاق برامج مكافحة السل، يف إطار نظم صحية معززة، لتنفيذ تدابري مشتركة ضـد

 . فريوس نقص املناعة البشرية، ولالستثمار يف البحوث / السل

 فلنعقد العزم، يف هذا اليوم العاملي ملكافحة السل، على أن منضى قُدما حنو عامل خـال
. ل من أجل احلياة ولنعم . من مرض السل


