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لاستراتيجية عاملية بشأن  وضع  البحث واالبتكار في مجال السُّ
 

 



    وثيقة معلومات  
 
 
 

 واالبتكار  بشأن البحثوضع استراتيجية عالمية 
 في مجال السل

 
 

 
 مقدمة

 
ةحي وفيةح فةي جمية  لنفةا، الٍةالد  وهةو لفةح ا سةباب  -1  ٍ السل هو السبب الرئيسي للوفاة الناجمة  نةع نامةل مد

الرئيسي  للوفاة الناجم  نع مقاِوم  مضاحات الميكروبات. وتشمل لهحاف التنمي  المستحام  غاي  بشةنع السةل تسةتنح 
إلى المكاسب التاريخي  التي تفققةت فةي إرةار ا هةحاف ائنمائية  ل،لوية   وتتم"ةل فةي عالقضةا، نلةى الوبةا،ع بفلةول 

في استراتيجي  المنظم  للقضا، نلةى السةل   2030رة لٍاد مقر  . وتشمل الغايات ا خرى ا شح تفحيحًا ال2030ناد 
فةةي الوفيةةات الناجمةة   ٪90ضةةماع نةةحد تفمةةل ل  لسةةرة لنوقةةات كار"يةة  ناجمةة  نةةع السةةل  وتفقيةة  انخوةةا  بنسةةب  

  وغايةةات تتم"ةةل فةةي 2015بمسةةتويات نةةاد  فةةي مٍةةحل ائ ةةاب  بالسةةل  مقارنةة ً  ٪80نةةع السةةل وانخوةةا  بنسةةب  
ومةة  كلةةم  فمادالةةت هنةةام فجةةوة كبيةةرة  2035.1بالترتيةةبب بفلةةول نةةاد  ٪90و ٪95تفقيةة  المديةةح مةةع ا نخوةةا   

 .بيع الواق  والرؤي  الخا   بنهحاف التنمي  المستحام 
 

ينيا  والت ةةةح  ويلةةةدد بةةةكل جيةةةوح قويةةة  مةةةع لجةةةل اسةةةتحام  المكاسةةةب التةةةي تفققةةةت فتةةةى يومنةةةا هةةةكا وتفسةةة -2
للتفةةحيات المسةةتمرة التةةي لحت إلةةى توةةاوت التقةةحد المدفةةرد فةةي الفةةرب نلةةى السةةل. وتةةن  اسةةتراتيجي  القضةةا، نلةةى 

  كةةي يتسةةنى تسةةري  وتيةةرة تراجةة  مٍةةحل 2025السةةل نلةةى ضةةرورة تفقيةة  اكتشةةافات تكنولوجيةة  كدبةةرى بفلةةول نةةاد 
. ويترلةب تفقية  هةكل الغايةات ات بةا  نيةد متٍةحح القرانةات بالمسةتويات الماضةي  ائ اب  بالسل بقحر كبيةر مقارنة ً 

فةةي ترةةةوير ا بتكةةةارات وا سةةةتراتيجيات الربيةة  ال ةةةفيف  ونشةةةرها نلةةةى نفةةةو من ةةف  كنولويةةة  لولةةةى. ومةةة  كلةةةم  
تافةةةةة  اللقافةةةةةات وا حويةةةةة   فينةةةةةام تفةةةةةحيات و"غةةةةةرات متٍةةةةةححة يلةةةةةدد الت ةةةةةح  ليةةةةةا فةةةةةي مجةةةةةال البفةةةةة  وا بتكةةةةةار وا 

 .خحمات الخا   بالسلوالتكنولوجيات وال
 
المنٍقةةةةةةح فةةةةةةي ليلةةةةةةول   2للجمٍيةةةةةة  الٍامةةةةةة  بشةةةةةةنع مكاففةةةةةة  حا، السةةةةةةل المسةةةةةةتوىوفةةةةةةي ا جتمةةةةةةا  الرفيةةةةةة   -3

فةةةي  3  والمةةةؤتمر الةةةودار  الٍةةةالمي ا ول للمنظمةةة  بشةةةنع القضةةةا، نلةةةى السةةةل المنٍقةةةح فةةةي موسةةةكو2018 سةةةبتمبر
   والٍالمي  المبكول  في مفارب  السل.  جححت الحول ا نضا، التداميا بتٍديد الجيوح الورني2017 ناد

                                                           
. جنيةف  منظمة  ال ةف  2015ا ستراتيجي  وا هحاف الٍالمية   للوقاية  مةع السةل ورناية  مرضةال ومكاففتةا بٍةح نةاد    1

فديةةةةةةراع   7  تةةةةةةد ا رةةةةةة   فةةةةةةي http://www.who.int/tb/strategy/End_TB_Strategy.pdf?ua=1  2014الٍالميةةةةةة   
 ب.2019 يونيو

[. نيويةورم  الجمٍية  الٍامة  3 73ائن ع السياسي ل جتما  الرفي  المستوى للجمٍي  الٍام  بشنع مكافف  حا، السل ]   2
  تةةد ا رةة   فةةي http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3  2018ل،مةةد المتفةةحة  

 ب.2019فديراع  يونيو  7

نلةى إن ع موسكو بشنع وض  نياي  للسل. المؤتمر الودار  الٍالمي ا ول لمنظمة  ال ةف  الٍالمية  المٍنةي بالقضةا،    3
السل في فقب  التنمية  المسةتحام   اسةتجاب  متٍةححة القرانةات. موسةكو  منظمة  ال ةف  الٍالمية  وودارة ال ةف  فةي ا تفةاح 

  2017الروسي  
 http://www.who.int/tb/features_archive/Moscow_Declaration_to_End_TB_final_ENGLISH.pdf?ua=1  

 ب.2019فديراع  يونيو  7تد ا ر   في 
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ب  بةةحلت ا مانةة  فةةي وضةة  2018  3-71ج    للقةةرار  واسةةتجاب ً وتمشةةيًا مةة  هةةكل ا لتدامةةات السياسةةي    -4
وتيةحف ا سةتراتيجي  الٍالمية  إلةى تدويةح البلةحاع ب رةار  1استراتيجي  نالمي  بشنع البف  وا بتكار في مجال السل.

 ا.سي ل تنويك التداماتييد 

 

 وضع االستراتيجية العالمية
 

لدنةةحت خريرةة  رريةة  لوضةة  ا سةةتراتيجي   ولدجريةةت مشةةاورات مةة  الوريةة  ا ستشةةار  ا سةةتراتيجي والتقنةةي  -5
التةةاب  للمنظمةة  والمٍنةةي بالسةةل  وفرقةة  الٍمةةل الٍالميةة  التابٍةة  للمنظمةة  والمٍنيةة  بالبفةة  فةةي مجةةال السةةل  ومةةحير  

المسةةةةؤوليع مةةةةع ودارات ال ةةةةف  ومةةةةع غيرهةةةةا  بمةةةةا فةةةةي كلةةةةم ودارات الٍلةةةةود بةةةةرامد السةةةةل الورنيةةةة  وغيةةةةرهد مةةةةع 
رة  ومؤسسةات تمويةل البفةو  وسةائر ل ةفاب والتكنولوجيا  ومم"لي المجتمة  المةحني والمجتمٍةات المفلية  المتضةر  

حة و"يقة  نلةى شةبك  ائنترنةت ل سةةت ٍرا  الم ةلف  المٍنيةيع بالبفة  وا بتكةار فةي مجةال السةل. وقةح لدتيفةت مسةو 
حة ا سةتراتيجي  المدنحق فة  با سةتناح إلةى التٍليقةات الةوارحة نلةى  2 2019الٍاد في الرب  ال"اني مع نةاد  حة النيائية   2019.3شبك  ائنترنت كي تنظر فييا اللجاع ائقليمي  التابٍة  للمنظمة  فةي نةاد ولدتيفةت مسةو  ةر  المسةو  وسةوف تٍد

نويةةك  فةةي حورتةةا الساحسةة  وا ربٍةةيع بٍةةح المائةة  وجمٍيةة  ال ةةف  الٍالميةة  ل سةةتراتيجي  كةةي ينظةةر فييةةا المجلةة  الت
 ال"ال"  والسبٍيع.

 

وسةةةتحند ا سةةةتراتيجي  الٍالميةةة  بشةةةنع البفةةة  وا بتكةةةار فةةةي مجةةةال السةةةل الجيةةةوح التةةةي تبةةةكليا الفكومةةةات  -6
لووائةح البفة   بتفحيةح  وسائر الشركا، في سبيل تسري  البف  وا بتكار في مجال السل  وتفسيع ائتافة  المن ةو 

 لحنال. المبيعلغرا  وتو يات واضف   نلى النفو 

تييئةة  بيئةة  مواتيةة  للبفةة  وا بتكةةار فةةي مجةةال السةةل مةةع لجةةل ديةةاحة القةةحرة نلةةى إجةةرا، البفةةو   بل  
ةةةةال  بتٍديةةةةد الشةةةةراك  بةةةةيع القرةةةةا  الٍةةةةاد والقرةةةةا    ٍ واسةةةةتخحاد ف ةةةةائليا نلةةةةى نفةةةةو من ةةةةف ومسةةةةتحاد وف

يةةةات التنظيميةةة  وموا،متيةةةا فيمةةةا يتٍلةةة  باسةةةتٍرا  بروتوكةةةو ت البفةةة  ومنتجاتةةةا  الخةةةا   وتبسةةةير الٍمل
حراج توقٍات المجتم  المحني وافتياجاتا واهتماماتا وقيما في نملي  البف  والتروير.  وا 

يةةة  إلةةةى البفةةة  وا بتكةةةار فةةةي مجةةةال السةةةل  بتفحيةةةح المسةةةاهم   بب   ديةةةاحة ا سةةةت"مارات الماليةةة  الموج 
نشا، آليات ابتكاري  وتٍاونية  للتمويةل تيسةيرًا لوضة  لحوات  المستيحف  في تمويل البف  في مجال السل  وا 

وتكنولوجيةةةات الرةةةب الفيةةةو  الم ئمةةة  والميسةةةورة التكلوةةة  ونشةةةرها فةةةي الوقةةةت الم ئةةةد  وتفحيةةةح المسةةةاهم  
يلي   المستيحف  فةي تمويةل البفةو  فةي مجةال البفةو  ا جتمانية  وبفةو  الةندظد ال ةفي  والبفةو  التشةغ

ٍ ال في ا ستراتيجيات وا حوات ا بتكاري .   بفو  التنويك ال دم  لحند التوس   الو
تٍديد وتفسيع النيوج المتبٍ  في تباحل البيانات مع لجل حف  التقحد الٍلمي  والفح مةع ادحواجية   بج  

خي ةا ون جةا الجيوح  وتيسةير ترجمة  البي نةات إلةى سياسةات ورنية  ونالمية  بشةنع الوقاية  مةع السةل وتش
 ورناي  الم ابيع با.

                                                           
  تةةةةةةةةةةةةةةةةةد http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R3-ar.pdfب  2018  3-71ج    القةةةةةةةةةةةةةةةةةرار    1

 ب.2019فديراع  يونيو  7ا ر   في 

2         Process overview: development of a global strategy for TB research and innovation. Geneva: 

World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/tb/features_archive/Process-Global-strategy-for-

TB-research-innovation/en/, accessed 7 June 2019). 
     3 A draft global strategy for TB research and innovation. Geneva: World Health Organization; 2019 

(https://www.who.int/tb/features_archive/Revised_draft_Researchstrategy_based_on_public_comment

s.pdf?ua=1, accessed 7 June 2019). 
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تٍديةةد ائتافةة  المن ةةو  لووائةةح البفةة  وا بتكةةار بتٍديةةد المبةةاحرات الٍالميةة  والورنيةة  الراميةة  إلةةى  بح  
إتافةة  اللقافةةات وا حويةة  ووسةةائل التشةةخي  الخا ةة  بالسةةل  وبتةةوفير هياكةةل ت ةةريف الشةةؤوع الم ئمةة  

تتوجةةةا إلةةةى ا فتياجةةةات وتسةةةتنح إلةةةى البي نةةةات وتسترشةةةح  حن د البفةةة  وا بتكةةةار كمسةةةؤولي  مشةةةترك التةةةي تدةةة
ٍ اليةة  والكوةةا،ة وائن ةةاف  فةةي سةةبيل تمكةةيع الجميةة  مةةع  بالمبةةاحا الجوهريةة  المتم"لةة  فةةي يسةةر التكلوةة  والو

 الف ول نلى المنتجات والخحمات ال في  ا ساسي  الجيحة حوع مواجي   ٍوبات مالي .

 

حول ا نضةةةةا، فةةةةي المقةةةةاد ا ول  و سةةةةيما ودارات ال ةةةةف  والٍلةةةةود وتسةةةةتيحف ا سةةةةتراتيجي  الٍالميةةةة  الةةةة -7
جةةةةرا،ات البفةةةة  وا بتكةةةةار الورنيةةةة  فةةةةي مجةةةةال ال ةةةةف   والتكنولوجيةةةةا والماليةةةة  والتٍلةةةةيد. وبموا،مةةةة  اسةةةةتراتيجيات وا 
 وا سةةةت"مارات كات ال ةةةل ب مةةة  ائرةةةار المٍةةةرو  فةةةي ا سةةةتراتيجي   يمكةةةع لجميةةة  البلةةةحاع تسةةةري  خرةةةى التقةةةحد 

ب ا هحاف المرفلي  والغايات التي تن  نلييا استراتيجي  القضا، نلى السةل. كمةا يمكةع للةحول ا نضةا، لع  و 
تنسةةي  بغيةة  البفةة  وا بتكةةار فةةي مجةةال السةةل   تنظةةر فةةي وضةة  اسةةتراتيجي  لو خريرةة  رريةة  ورنيةة  شةةامل  بشةةنع

 تنويك ا ستراتيجي  الٍالمي  نلى ال ٍيح الورني. 

 

ويتم"ةةل شةةرر لساسةةي لنجةةا  الجيةةوح المبكولةة  لتسةةري  القضةةا، نلةةى السةةل فةةي بةةكل الجيةةوح المتضةةافرة مةةع  -8
ِقبةةل جميةة  ل ةةفاب الم ةةلف  وتٍةةاونيد مٍةةًا. ومةةع "ةةد  فةة ع ا سةةتراتيجي  الٍالميةة  توضةة  ليضةةًا جةةحوى ا سةةتجاب  

رة الةةةحول والمجتمٍةةةات المتضةةةر   ال ةةةل كات الموفةةةحة والمتسةةةق  التةةةي تةةةحند فييةةةا الجيةةةات الورنيةةة  والحوليةةة  الشةةةريك  
 رى ا بتكار.ا نضا، بتنويك ا ست"مارات لو الشراكات  لو كلتييماب الضروري  لف  خد 

 

 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلقليمية
 

حة ا سةةةتراتيجي  الٍالميةةة   -9 اللجنةةة  ائقليميةةة  مةةةحنوة إلةةةى ائح ، بالتٍليقةةةات والمسةةةاهم  بالمةةةحخ ت فةةةي مسةةةو   1بف  وا بتكار.بشنع ال

 
 

=     =     = 

                                                           
 متاف  نلى الرابر التالي     1
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