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  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل
      بتمويل وتنسيق البحث والتطويرالمعنى 

  أصحاب المصلحة بشأن المشاريع اإليضاحية المختارة للبحث  اتاجتماع
  ٢٠١٤يار/ مايو أ ١٠-٧والتطوير في مجال الصحة، 
  
  

اعتمد المجلس التنفيذي، فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة، المقـرر  ،٢٠١٤في كانون الثاني/ يناير   -١
) الذي طلب فيه من المدير العام النظر في المشاريع اإليضاحية حسـب الترتيـب المشـار إليـه ٥(١٣٤م تاإلجرائي 

االستشــاريين  ، مــع مراعــاة المعلومــات اإلضــافية الــواردة، وبمشــاركة رئــيس فريــق الخبــراء١٣٤/٢٧م تفــي الوثيقــة 
العامل ونائبه ودولة عضو من كل إقليم، بصفة مراقب، حسب االقتضاء، ومع البدء في عقد اجتماعـات افتراضـية 

بتمويـــل المشـــاريع و/ أو تنفيـــذها. وينبغـــي أن تســـتهدف هـــذه  المهتمـــةأو مباشـــرة مـــع الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة و 
  الالزمة لتنفيذ المشاريع. االجتماعات وضع خطط المشاريع وتعبئة الموارد المالية

  
قام الرئيس السابق لفريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل ونائبـه، بتيسـير مـن  ،٢٠١٤آذار/ مارس  ١٠في و   -٢

" الــواردة فــي القائمــة المــوجزة مــن ١+٧األمانــة وبمراقبــة مــن ممثلــي الــدول األعضــاء، بتحديــد أربعــة مــن المشــاريع "
، باعتبارهـــا ٢٠١٣كـــانون األول/ ديســـمبر  ٤و ٣المعقـــود فـــي  لميخـــالل اجتمـــاع الخبـــراء االستشـــاري التقنـــي العـــا

  ة بشأن "المشاريع اإليضاحية"، وباعتبارها جاهزة للمضي على الفور في التنفيذ.المعايير الموضوعمشاريع تفي ب
  

/ أو تنفيـذها. وقـد تـم وعقدت األمانة أربعة اجتماعات مع أصحاب المصلحة المهتمين بتمويل المشاريع و  -٣
  ، على النحو التالي:٢٠١٤أيار/ مايو  ١٠إلى  ٧ذلك في المقر الرئيسي للمنظمة في الفترة من 

  
: داء الليشمانيات الحشوي، والمبادرة العالميـة للبحـث والتطـوير (مؤيـد ٢٠١٤يار/ مايو أ ٧األربعاء،   •

  ؛األمراض المهملة) المشروع: المبادرة الخاصة بأدوية

  مـــــــن الفئـــــــة  oligodeoxynucleotides CpG: تطـــــــوير الجزيئـــــــات ٢٠١٤يـــــــار/ مـــــــايو أ ٨الخمـــــــيس،   •
آزار  –داء الليشــمانيات الجلــدي التــالي للكــاال و  الجلــدي كمــادة مســاعدة للعــالج الكيميــائي (D35) دال

  ؛).(مؤيدو المشروع: إدارة األغذية واألدوية في الواليات المتحدة األمريكية وجامعة اوساكا وآخرون

مسببات األمراض: نشـاط دولـي تعـاوني مفتـوح المصـدر : إطار تحري ٢٠١٤يار/ مايو أ ٩الجمعة،   •
مــن أجــل تســريع تطــوير األدويــة فــي مجــال التصــدي لألمــراض ذات الصــلة بــالفقر (مؤيــد المشــروع: 

  ؛مشروع أدوية المالريا)
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: تطوير واصمات بيولوجية سهلة االستعمال ومعقولة التكلفة كوسائل ٢٠١٤يار/ مايو أ ١٠السبت،   •
النمطين الثاني والثالث (مؤيدو المشروع: الشبكة األفريقية البتكار األدوية ووسـائل لتشخيص أمراض 
  البتكار األدوية ووسائل التشخيص وآخرون). لصينيةاالتشخيص والشبكة 

وكان من بين المشاركين في اجتماعات أصحاب المصلحة هذه الشركاء والمانحون القائمون والمحتملون،   -٤
لى حضـور اجتماعـات أصـحاب المصـلحة نفـس ممثلـي إحسبما حدده مؤيدو المشاريع اإليضاحية المختارة. وُدعي 

مـن أجـل تحديـد  ٢٠١٤ر/ مـارس آذا ١٠الدول األعضاء الذين سبقت دعوتهم إلى مراقبة االجتماع الذي ُعقد فـي 
علـى و وقام مؤيدو المشـاريع بوصـف مشـاريعهم بالتفصـيل، مـع التركيـز علـى الجوانـب التقنيـة  المشاريع اإليضاحية.

جوانب االبتكار التـي تسـعى إلـى إيضـاح المبـادئ التـي تـم تسـليط الضـوء عليهـا فـي التقريـر الخـاص بمتابعـة تقريـر 
تجميـع  دوىجـ، بشـأن )شارك في رعايته أحـد مؤيـدي المشـاريع(وُعرض تحليل  ١.فريق الخبراء االستشاريين العامل

يمــا يتعلــق بــالخطوات د الماليــة بهــدف دعــم كــل المشــاريع األربعــة. وتركــزت المناقشــة علــى خطــط المشــاريع فر المــوا
التنفيـذ وحشـد الـدعم تياجات من الموارد والمسؤوليات. كمـا نـاقش المشـاركون األفكـار الخاصـة بتحسـين التالية واالح

  السياسي والمالي.
 
وبناًء على طلب مشترك تقدم به مؤيدو المشاريع اإليضاحية األربعة الخاصة بالبحث والتطوير في مجال   -٥

الصحة يعمل البرنامج الخاص للبحث والتدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة علـى افتتـاح بنـد فـي الميزانيـة 
تـيح تقـديم المـوارد الالزمـة للمشـاريع األربعـة ولمواصـلة تطـوير المرصـد العـالمي للبحـث ضمن صـندوقه االئتمـاني لي

  والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة. وهـــذا البنـــد الميزنـــي سيســـهل تنفيـــذ المشـــاريع اإليضـــاحية، وســـيكون محـــدود المـــدة 
لتطــوير، وســيكون قتصــر علــى المــوارد المجمعــة والمكرســة للمشــاريع األربعــة ولمرصــد البحــث واي(أربــع ســنوات) وس

إدارة استعمال األموال تحت إشراف مجلس  مليون دوالر أمريكي. وستوضع ٥٠له الحد األقصى للمبلغ الذي سيشم
  التنسيق المشترك للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية.

  
لومــات عــن اجتماعــات أصــحاب اإللكترونــي للمنظمــة علــى المزيــد مــن المع ويمكــن االطــالع فــي الموقــع  -٦

  ٢البيانية.المصلحة، بما في ذلك مذكرات المفاهيم وجداول األعمال واقتراحات المشاريع والعروض 
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