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متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني 
  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير 

  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
 
والســتين بموجــب المقــرر اإلجرائــي  المــديرة العامــة فــي دورتهــا الســابعة العالميــة مــن طلبــت جمعيــة الصــحة -١
في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين  البرنامج الخاص للبحوث والتدريب ) بالتعاون مع١٥(٦٧ص ع ج

إلجـراء المزيـد مـن االستكشـاف  اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية،
إلمكانيـــــة استضـــــافة صـــــندوق مجمـــــع للمســـــاهمات الطوعيـــــة المخصصـــــة للبحـــــث والتطـــــوير فـــــي مجـــــال أمـــــراض 

بـــــأمراض  الناميـــــة والمتعلقـــــة الخاصـــــة بالبلـــــدان البحـــــث والتطـــــوير ياجـــــات، وتحديـــــد احتلثـــــاني والثالـــــثا النمطـــــين
 عالقتــه مــع، وكــذلك البرنــامج الخــاص تحــت إدارة الصــندوق، مثــل هــذا إنشــاء هــذا التقريــر ويوضــح ١.األول الــنمط

 .في المستقبل التنسيق وآلية ٢للبحث والتطوير في مجال الصحة، مرصد العالميال
  
والســـــتين بموجـــــب القـــــرار  المـــــديرة العامـــــة فـــــي دورتهـــــا السادســـــة مـــــن العالميـــــةجمعيـــــة الصـــــحة وطلبـــــت  -٢
تيسير عملية تنفيذ بعض المشروعات اإليضاحية للبحث والتطوير في مجـال الصـحة والتـي يمكـن  ٢٢-٦٦ع ص ج

أصـــحاب المصـــلحة ذوي  وٕاشـــراك طيـــف كبيـــر مـــن المشـــاورات اإلقليميـــة حيالهـــا مـــن خـــالل اتخـــاذ إجـــراءات فوريـــة
، غيــر مجمــع صــندوق وعــدم ارتباطهــا بإمكانيــة إنشــاء المشــروعات اإليضــاحية الــرغم مــن اســتقالل علــىو  ٣الصــلة.

 أمراض المنـاطق المداريـة والتدريب في مجال البرنامج الخاص للبحوث الذي خصصه بند الميزانية أنها إلى جانب
وستعمل المنظمة مع  الصندوق. لتطوير النواة بمثابةيمكنها أن تكون ، المرصد العالمي، وكذلك لتوفير التمويل لها
تعظـيم فـرص االسـتفادة علـى  العمـل سـوياً  أمـراض المنـاطق المداريـة والتـدريب فـي مجـال للبحـوث البرنامج الخـاص

 في توجيه عملية إعداد الصندوق النهائي للبحث والتطوير. مشروعات اإليضاحيةمن ال
 

 مجال الصحة العالميةالصندوق المجمع للبحث والتطوير في 
 
البحــــث تنســــيق وتمويــــل وال الرصــــد ترابط بــــينبــــال ٢٢-٦٦ص ع جبموجــــب القــــرار  جمعيــــة الصــــحةاقــــرت  -٣

مشـــروعات البحـــث  الـــذي مـــن شـــأنه تمويـــل الصـــندوق نطـــاق التـــرابط وســـيحدد هـــذا والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة.
 التنسـيق وآليـة المرصـد العـالمي، والتـي حـددهاالتـي تتخلـل البحـوث ذات األولويـة  ثغـراتال بهـدف معالجـة والتطوير

 لتوقعـات تلبيـة الصـندوقضـمان ضـروريان ل التنسـيق ، وآليـةللبحث والتطـويرويعتبر المرصد الفاعل . في المستقبل
                                                           

 .١سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص عيمكن الرجوع إلى المقرر اإلجرائي في الوثيقة     ١

. وللمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى الموقــع ٦٧/٢٧يمكــن الرجــوع إلــى أغــراض المرصــد العــالمي فــي الوثيقــة ج    ٢
تشــــــــــــــرين األول/  ١٣فــــــــــــــي تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع ( /http://www.who.int/phi/implementation/phi_rd_observatory/enالتــــــــــــــالي
 .)٢٠١٤ أكتوبر

 .١إضافة  ١٣٦/٣٠م تيمكن الرجوع إلى التقرير الخاص بالتقييم المرحلي للمشروعات اإليضاحية في الوثيقة     ٣
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وآليــة المرصــد العــالمي فــي حــين تتــولى األمانــة إدارة  ،الصــندوق وســيقوم البرنــامج الخــاص بــإدارة. جمعيــة الصــحة
النــوع و  النوع الثالــثبــصــحية فعالــة وميســورة الكلفــة وتــرتبط  تتطــوير تكنولوجيــا علــى الصــندوق وســيركز التنســيق.
، مــع األخــذ الناميــةالبلــدان بــأمراض الــنمط األول فــي  المتعلقــة البحــث والتطــوير وباحتياجــات مــن األمــراضالثــاني 
 بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــويرفريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي  التــي صــاغها االعتبــار المبــادئبعــين 

 المعرفـــة ابتكـــارات، واســـتخدام تكـــاليف البحـــث والتطـــويرو  تســـليمال بفـــك االرتبـــاط بـــين ســـعروالســـيما تلـــك المتعلقـــة 
ـــاتتضـــمن  وســـوف ١ســـبل الوصـــول إليهـــا. وتـــرخيص مفتوحـــة،ال ـــة الترتيب  إتاحـــة أي مشـــروعاتال لتمويـــل التعاقدي

 ترتيبــاتال ويمكـن أن تشـمل لمــن تمـس حـاجتهم إليهــا. المسـتقبليــتم تمويلهـا مـن الصــندوق فـي  تكنولوجيـات صـحية
التــراخيص  أو غيــر الحصــرية، اتفاقــات التــرخيص، و التفضــيلي التســعير إدراج بنــود بشــأن التســعير بســعر التكلفــة أو

 .البرنامج الخاصالممنوحة للمنظمة أو 
 
 آليــة وستوصــي. البحثــي للمشــهد تحلــيالت مرصــد العــالمي مــنالصــندوق بمــا يقدمــه ال أولويــات وستسترشــد -٤

 اآللية.خيارات المطروحة لهذه ال حالياً منظمة وتدرس ال التنسيق بالمجاالت العامة التي تحظى باألولوية.
  
 التنفيـذيالميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس لجنـة البرنـامج و  مـنعلـى توصـية  ، بناءً جمعية الصحةوستتخذ  -٥

المرصـــد  ولـــدعم مشـــروعات البحـــث والتطـــوير، لـــدعم البحـــث والتطـــوير الموجهـــة صـــندوق مخصصـــاتقـــرارًا بشـــأن 
  التنسيق. آليةو  العالمي

  
 في مجال أمراض المناطق المدارية للبحوث والتدريب داخل البرنامج الخاص إدارة الصندوق

  
 إدارة تحــت آليــة التمويــل اإلشــراف علــىعــن  مســؤوالً  للبرنــامج الخــاص مجلــس التنســيق المشــتركســيكون  -٦
 مجلس التنسيق المشترك ويتألف كل سنتين. إلى جمعية الصحة عن أنشطتها يقدم تقريراً  وسوف الخاص. برنامجال

 وممثلـــي البلـــدان المانحــة ممثلــي التــوازن بـــينمـــن  الهيكـــل نوعــاً  ويــوفر الــدول األعضـــاء. ترشـــحهم عضــواً  ٢٨ مــن
المهـام الجديـدة  وسـتتطلب والمجتمـع المـدني. البرنامج الخاص،، والرعاة المشاركين في الموطونة باألمراض البلدان

اللجـان الفرعيـة. و  أجهزتـه الرئاسـية وعضـوية السنوية له، عدد من االجتماعات استعراضمجلس التنسيق المشترك ل
فــي  التنســيق المشــتركعمليــة التــي اعتمــدها مجلــس ال مــن خــالل ألعضــاءبالنســبة ل تضــارب المصــالح إدارةوســيتم 
 ٢٠١٤.٢يونيو  في حزيران/ السابعة والثالثين السنوية دورته

 
 مجلــس التنســيق المشــترك البرنــامج الخــاص، ويشــرف فــي إطــار علميــة جديــد مراجعــة تشــكيل فريــق ســيتمو  -٧

قــديم لتالدوريــة  وٕادارة الــدعوات فــي إعــداد العلميــة فريــق المراجعــة وســيتمثل دور الخــاص بــه علــى تصــريف شــؤونه.
ســتراتيجية اال بمــا يتماشــى مــع االحتياجــات ذات األولويــة البحــث والتطــوير والتــي تركــز علــى اقتراحــات بمشــروعات

األولويـات وسيسترشـد عملـه ب الفكريـة. واالبتكـار والملكيـة الصـحة العموميـة شـأنب للمنظمـة خطة العمـل العـالميتينو 
المشــروعات المقدمــة والخاصــة بالبحــث  مراجعــةسيشــمل و  التنســيق،آليــة توصــيات وب المرصــد العــالمي التــي حــددها
 مجلـــس التنســـيق المشـــترك وســـيقر التنفيـــذ.ب وتقـــديم التقـــارير الخاصـــة علـــى عمليـــة الرصـــد،، واإلشـــراف والتطـــوير

 علميــةال فريــق المراجعــة عضــوية وســتعكس العلميــة. المراجعــةفريــق  والمقــدم مــن قبــلمشــروعات االختيــار النهــائي لل
                                                           

فريـق الخبـراء  تقريـر. العالميـانوالتنسيق  تعزيز التمويل في البلدان النامية: االحتياجات الصحية لتلبية البحث والتطوير    ١
 .٢٠١٢ الصحة العالمية؛ جنيف: منظمة العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير. يناالستشاري

ــــــى التقريــــــر الخــــــاص     ٢ ــــــي دورتــــــه التنســــــيق المشــــــترك بمجلــــــسيمكــــــن الرجــــــوع إل ــــــى الموقــــــع  ف الســــــابعة والثالثــــــين عل
تشــــــــرين األول/  ١٣فــــــــي تــــــــم االطــــــــالع ( http://www.who.int/tdr/about/governance/jcb/jcb37_report.pdf?ua=1 التــــــــالي
 .)٢٠١٤ أكتوبر



  EB136/30    ١٣٦/٣٠ت  م

3 

 البلـــدانالتـــوازن بـــين الجنســـين، وتمثيـــل تطـــوير المنتجـــات، و  والخبـــرة فـــي مجـــال المطلوبـــة، التخصصـــات العلميـــة
للبرنـــامج الحاليـــة  واليـــةال األمـــراض لتتجـــاوز حـــدود اتســـاع نطـــاق االعتبـــار، مـــع األخـــذ بعـــين الموطونـــة بـــاألمراض

جـان ل بشـأن للمنظمـةسـتتبع السياسـة الراهنـة  علميـةال فريـق المراجعـة ألعضـاء تضـارب المصـالح إدارة أن. الخاص
 الخبراء.

  
الــدعوة ، وٕادارة العلميــة المراجعــة عمــل فريــق بهــدف دعــم الخــاص البرنــامج ضــمن أمانــة وســيتم يــتم إنشــاء -٨

 التقارير بشأنها. وٕاعداد المشروعات التي وقع عليها االختيار، تنفيذ، ورصد لتقديم االقتراحات
  

  التمويل
  
 وقـد ذكـر. أمـوال جديـدة العالمي على مدى تـوافر والمرصد المجمع،الصندوق  يعتمد أساس إنشاء التمويل -٩

لــيس و ، أمــوال جديــدة علــى تحديــد تعتمــد البرنــامج الخــاص أن مشــاركة للبرنــامج الخــاص مجلــس التنســيق المشــترك
ينبغـي أن تكـون المنظمـة  ،وعـالوة علـى ذلـك الخـاص.برنـامج لل المستقبلية أو الموارد الحالية إعادة تخصيصعلى 

ويوضــح تقيــيم  طوعيــة. بطــرق هــذه اآلليــة تمويــلعمليــة  لتنظــيم مختلفــة هنالــك طــرقو  جمــع التمويــل. مســؤولة عــن
 ١:اآلليات الراهنةمختلف  يتم تمويل كيف بمزيد من التفصيل سابق لألمانة

البرنـــامج الخــــاص ، بمـــا فيهــــا الطوعيـــة المخصصــــة المنظمــــات علـــى المســــاهماتتعتمـــد بعـــض   )١(
، البرنـامج الخـاص للبحـث والتطـوير والتـدريب علـى في مجال أمـراض المنـاطق المداريـة والتدريبث و للبح

بحــوث اإلنجــاب البشــري المشــترك بــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان 
تطــــوير المعنيــــة ب شــــراكاتال عــــن معظــــم ، فضــــالً البنــــك الــــدوليو واليونيســــيف ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة 

  صعوبة التنبؤ بالتمويل. هذه اآللية ويعيب المنتجات.

بتحديــد  تجديــد المــوارد، والتــي تقــوم بمقتضــاها كــل جهــة مانحــة نمــوذج منظمــات أخــرىوتســتخدم   )٢(
الناحيـة مـن ، غيـر ملزمـة علنية بمثابة بيانات تعهداتوتكون هذه ال في هيئة تعهد. مستقل إسهامها بشكل

 بتحديـد مبـالغ المـانحون أنفسـهم حيـث يقـوم طوعيـة مسـاهمات. وتكون الالمساهمات المقررة بشأن القانونية
 معينــة. فتــرة زمنيــة تعهــداتال حيــث تغطــي هــذه للتخطــيطاألمــن  بعــض ولكــن هــذه اآلليــة تــوفر التعهــدات،

لشـــراء ، والمرفـــق الـــدولي ريـــاوالمال والســـليـــدز ألمكافحـــة االصـــندوق العـــالمي ل ومـــن أمثلـــة هـــذا النمـــوذج:
 إضافية. تمويل مبتكرةآلليات  استخدام هذا األخير مع، للقاحات والتمنيعالتحالف العالمي و  األدوية،

  
بهــدف  أو اإلقليميــة علــى المســتويات الوطنيــة مبتكــرة تمويــل تنفيــذ آليــات وقــد ترغــب البلــدان فــي النظــر فــي -١٠

 التمويــل مــن قبــول الصــندوق المجمــع وينبغــي كــذلك تمكــين المســتدام. التمويــل تــدفق وضــمان حشــد المــوارد الماليــة
 بنــاءً  المؤسســات الخيريــة مثــل مــن غيــر الــدول الجهــات الفاعلــةالــذي تقدمــه  غيــر المحــدد، ويحبــذ التمويــل الطــوعي

والتـدريب فــي  الخـاص للبحــوث وســيعمل البرنـامج التبرعـات. قبــولل المعمــول بهـا فــي المنظمـة بالنسـبة قواعـدال علـى
المتعلقــة  الالحقــة مــن خــالل القــراراتالمصــالح بشــكل مناســب  إدارة تضــاربعلــى  أمــراض المنــاطق المداريــة مجــال

 عمليـة اختيـار ليس لها أي تأثير على هذه المساهمات أن، وبعبارة أخرى، التأكد من الصندوق بتخصيص األموال
  المشروعات.

                                                           
الخبـراء  قمتابعـة تقريـر فريـ شـأنبللدول األعضاء فتوح العضوية المجتماع اليمكن الرجوع إلى تقرير األمانة الخاص با    ١

وصحائف الوقائع الخاصـة بآليـات التمويـل  )A/CEWG/3الوثيقة (االستشاري العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير 
تـم االطـالع  ،http://www.who.int/phi/2-funding_mechanism_factsheets_6nov12.pdf?ua=1 على الرابط التالي(والبحوث 

  .)٢٠١٤األول/ أكتوبر  تشرين ١٣ في



  EB136/30    ١٣٦/٣٠ت  م

4 

 صندوقاإلدارة المالية لل
 
وفـي . المـدفوعات)، وٕاجـراء التبرعـاتتلقـي (حسـاب الصـندوق المالية لدارة لكيفية اإل خياران رئيسيان هناك -١١

أمـراض المنـاطق المداريـة بتـولي مسـؤولية الصـندوق بشـكل  والتدريب في مجال حالة قيام البرنامج الخاص للبحوث
يـة التكـاليف المصـاحبة إلدارة األمـوال مصاريف إداريـة لتغطمنظمة لعلى احتساب ا الحالي، فيعتمد الترتيب مباشر

عن ذلك قد يتولى مسؤولية الصندوق باعتباره صندوقًا ائتمانيـًا، طـرف ثالـث  أو بدالً  المخصصة للبرنامج الخاص.
 ويقـوم الطـرف الثالـث بتوزيـع التمويـل بنـاءً . البرنـامج الخـاص الجهـات المشـاركة فـي رعايـةكأحـد مثل البنك الـدولي 

 األمـوال المخصصـة بشـأن تقسـيم جمعيـة الصـحة توصـية مـع ، وذلـك تمشـياً على تعليمات مجلس التنسيق المشترك
الخاصـة بـأمين الصـندوق، وتقـديم التقـارير سـتراتيجية االسـتثمار ال وفقـاً  األمـوال وسـيقوم باسـتثمار للبحث والتطوير.

 اآلليــة األكثــر بهــدف تحديــد هــذه الخيــارات تقصــاءويجــري اس بشــأن اإلدارة الماليــة إلــى مجلــس التنســيق المشــترك.
 كفاءة.

  
  

 التنفيذي اإلجراء المطلوب من المجلس
  

 الموجهـة للتبرعـات الطوعيـة مجمـع إنشـاء صـندوق والنظـر فـي التقريربـ علمـاً إلى اإلحاطة  المجلس مدعو -١٢
 الخاصـة بالبلـدان والتطـوير البحـث واحتياجـاتالنوع الثـاني، الثالث و نوع في مجال األمراض من ال للبحث والتطوير
أمــراض  والتــدريب فــي مجــال البرنــامج الخــاص للبحــوث يستضــيفه بــأمراض الــنمط األول، علــى أن الناميــة والمتعلقــة
  .المناطق المدارية
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