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متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني 
  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
 ١نظــر المجلــس التنفيــذي، أثنــاء دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة، فــي نســخة ســابقة مــن هــذا التقريــر، -١

والشــكل الــذي يبــين  ١٢والــذي تــم تحديثــه علــى ضــوء التعليقــات المــدلى بهــا أثنــاء مناقشــات المجلــس (انظــر الفقــرة 
  الهيكل المقترح لتصريف شؤون الصندوق المجمع). 

 
والسـتين بموجـب المقـرر اإلجرائـي  المـديرة العامـة فـي دورتهـا السـابعة العالميـة مـن طلبت جمعيـة الصـحةو   -٢
والتدريب في مجال أمـراض المنـاطق المداريـة المشـترك بـين  للبحثالبرنامج الخاص  لتعاون مع) با١٥(٦٧ص ع ج

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

بـــــأمراض  الناميـــــة والمتعلقـــــة الخاصـــــة بالبلـــــدان البحـــــث والتطـــــوير ، وتحديـــــد احتياجـــــاتالثـــــاني والثالـــــث النمطـــــين
 عالقتــه مــع، وكــذلك البرنــامج الخــاص تحــت إدارة الصــندوق، مثــل هــذا إنشــاء هــذا التقريــر ويوضــح ٢.األول الــنمط

 .في المستقبل التنسيق وآلية ٣للبحث والتطوير في مجال الصحة، مرصد العالميال
  
والســــــــتين بموجــــــــب  المــــــــديرة العامــــــــة فــــــــي دورتهــــــــا السادســــــــة مــــــــن جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــةوطلبــــــــت   -٣

 وٕاشراك قليميةإ مشاورات خالل منأن تقوم،  العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة ٢٢-٦٦ع ص ج القرار
 مجال في والتطوير للبحث اإليضاحية المشاريع بعض تنفيذالمعنيين على نطاق واسع، بتيسير  المصلحة أصحاب
 ارتباطهــا وعـدم اإليضـاحية المشـاريع الـرغم مـن اسـتقالل علـىو  ٤حيالهـا فوريـة إجـراءات اتخـاذ يمكـن والتـي الصـحة
 والتـدريب للبحـث الخـاص البرنامج خصصه الذي بند الميزانية جانب إلى أنها غير ،مجمع صندوق إنشاء بإمكانية

 النــواة بمثابــة تكــون أن يمكنهــا ،العــالمي المرصــد وكــذلك ،لهــا التمويــل لتــوفير المداريــة المنــاطق أمــراض مجــال فــي
 المداريــة المنــاطق أمــراض مجــال فــي والتــدريب للبحــث الخــاص البرنــامج مــع المنظمــة وســتعمل .الصــندوق لتطــوير
 للبحـث النهائي الصندوق إعداد عملية توجيه في اإليضاحية مشاريعال من االستفادة فرص تعظيمعلى  سوياً  العمل

  .والتطوير
                                                           

  .انظر المحضر الموجز للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، الجلسة التاسعة   ١
 .١/ سجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عيمكن الرجوع إلى المقرر اإلجرائي في الوثيقة    ٢

 ٦٧/٢٧يمكن الرجوع إلى أغراض المرصد العالمي في الوثيقة ج   ٣
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_27-ar.pdf وللمزيد ) ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠، تم االطالع في

 /http://www.who.int/phi/implementation/phi_rd_observatory/en من المعلومات يمكن الرجوع إلى الموقع التالي
  ).٢٠١٤  تشرين األول/ أكتوبر ١٣االطالع في   (تم
 .١إضافة  ٦٨/٣٤جالوثيقة يمكن الرجوع إلى التقرير الخاص بالتقييم المرحلي للمشاريع اإليضاحية في    ٤
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 الصندوق المجمع للبحث والتطوير في مجال الصحة العالمية
 
البحــــث تنســــيق وتمويــــل الرصــــد وال ترابط بــــينبــــال ٢٢-٦٦ص ع جبموجــــب القــــرار  جمعيــــة الصــــحةاقــــرت   -٤

 مشـاريع البحـث والتطـوير شـأنه تمويـلالـذي مـن  الصـندوق نطاق الترابط وسيحدد هذا والتطوير في مجال الصحة.
فـــي  التنســـيق وآليـــة المرصـــد العـــالمي، التـــي تتخلـــل البحـــوث والتـــي حـــددهاذات األولويـــة  ثغـــراتال بهـــدف معالجـــة

 لتوقعــات تلبيــة الصــندوقضــمان ضــروريان ل التنســيق ، وآليــةللبحــث والتطــويرويعتبــر المرصــد الفاعــل . المســتقبل
وآليــة المرصــد العــالمي فــي حــين تتــولى األمانــة إدارة  ،الصــندوق لخــاص بــإدارةوســيقوم البرنــامج ا. جمعيــة الصــحة

النــوع و  النوع الثالــثبــصــحية فعالــة وميســورة الكلفــة وتــرتبط  تطــوير تكنولوجيــات علــى الصــندوق وســيركز التنســيق.
، مــع األخــذ الناميــةالبلــدان بــأمراض الــنمط األول فــي  المتعلقــة البحــث والتطــوير وباحتياجــات مــن األمــراضالثــاني 
 فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير التــي صــاغها االعتبــار المبــادئبعــين 

 المعرفـــة ابتكـــارات، واســـتخدام تكـــاليف البحـــث والتطـــويرو  تســـليمال بفـــك االرتبـــاط بـــين ســـعروالســـيما تلـــك المتعلقـــة 
 إتاحــــة أي مشــــاريعال لتمويــــل التعاقديــــة الترتيبــــاتتضــــمن  ســــوفو  ١ســــبل الوصــــول إليهــــا. وتــــرخيص مفتوحــــة،ال

 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 الصــندوق بمــا يقدمــه المرصــد العــالمي مــن أولويــات وستسترشــد  -٥

 اآللية.خيارات المطروحة لهذه ال حالياً منظمة وتدرس ال التنسيق بالمجاالت العامة التي تحظى باألولوية.
  
 التنفيـذيالميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس لجنـة البرنـامج و  مـن، بناًء علـى توصـية الصحةجمعية وستتخذ   -٦

 المرصـد العـالمي ولـدعم مشاريع البحـث والتطـوير، لدعم البحث والتطوير الموجهة صندوق مخصصاتقرارًا بشأن 
  التنسيق. وآلية

  
 أمراض المناطق المداريةفي مجال  للبحث والتدريب داخل البرنامج الخاص إدارة الصندوق

  
 المداريــة المنــاطق أمــراض مجــال فــي والتــدريب للبحــث للبرنــامج الخــاص مجلــس التنســيق المشــتركســيكون   -٧

إلـى جمعيـة  يقـدم تقريـرًا عـن أنشـطتها وسـوف الخـاص. برنـامجال إدارة تحـت آلية التمويل عن اإلشراف على مسؤوالً 
 الهيكـل نوعـاً  ويـوفر الدول األعضاء. عضوًا ترشحهم ٢٨ من المشتركمجلس التنسيق  ويتألف كل سنتين. الصحة

البرنــامج ، والرعــاة المشــاركين فــي األمــراضالتــي تتوطنهــا  البلــدان وممثلــي البلــدان المانحــة ممثلــي التــوازن بــينمــن 
 مــن االجتماعــات عــدد اســتعراضمجلــس التنســيق المشــترك المهــام الجديــدة ل وســتتطلب والمجتمــع المــدني. الخــاص،

 مـن خـالل ألعضـاءبالنسبة ل تضارب المصالح إدارةاللجان الفرعية. وسيتم و  أجهزته الرئاسية وعضوية السنوية له،
 ٢٠١٤.٢يونيو في حزيران/  السابعة والثالثين السنوية في دورته عملية التي اعتمدها مجلس التنسيق المشتركال
  
  
 

                                                           

فريـق الخبـراء  تقريـر. والتنسـيق العالميـان تعزيـز التمويـل في البلدان الناميـة: االحتياجات الصحية لتلبية البحث والتطوير   ١
 .٢٠١٢ الصحة العالمية؛ جنيف: منظمة والتطوير.االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث 

الســـــــابعة والثالثـــــــين علـــــــى الموقـــــــع  فـــــــي دورتـــــــه التنســـــــيق المشـــــــترك يمكـــــــن الرجـــــــوع إلـــــــى التقريـــــــر الخـــــــاص بمجلـــــــس   ٢
تشرين األول/  ١٦(تم االطالع في  http://www.who.int/tdr/about/governance/jcb/jcb37_report.pdf?ua=1 التالي
 ).٢٠١٤ أكتوبر
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 مجلــس التنســيق المشــترك البرنــامج الخــاص، ويشــرف فــي إطــار عامــل علمــي جديــد تشــكيل فريــق ســيتمو   -٨
لتقــديم الدوريــة  وٕادارة الــدعوات الفريــق العامــل العلمــي فــي إعــداد وســيتمثل دور الخــاص بــه علــى تصــريف شــؤونه.

ستراتيجية وخطـة اال بما يتماشى مع االحتياجات ذات األولوية البحث والتطوير والتي تركز على اقتراحات بمشاريع
عملـه إلـى المعـايير العلميـة  وسيسـتند الفكريـة. واالبتكـار والملكيـة الصحة العموميـة بشأن ل العالميتين للمنظمةالعم

المشــاريع  آليــة التنســيق. وستشــمل مهامــه مراجعــةتوصــيات وب المرصــد العــالمي األولويــات التــي حــددهاوسيسترشــد ب
مجلس  وسيقر التنفيذ.ب وتقديم التقارير الخاصة الرصد،على عملية ، واإلشراف المقدمة والخاصة بالبحث والتطوير

الفريـــق  عضـــوية وستجســـد .الفريـــق العامـــل العلمــي والمقـــدم مـــن قبــلمشـــاريع االختيـــار النهــائي لل التنســيق المشـــترك
التـوازن بـين الجنسـين، وتمثيـل تطوير المنتجـات، و  والخبرة في مجال المطلوبة، التخصصات العلميةالعلمي  العامل

. للبرنـامج الخـاصالحاليـة  واليـةال األمراض لتتجـاوز حـدود اتساع نطاق، مع مراعاة التي تتوطنها األمراض دانالبل
 جان الخبراء.ل بشأن للمنظمةستتبع السياسة الراهنة  الفريق العامل العلمي ألعضاء تضارب المصالح إدارة أن
  
الـدعوات إلـى ، وٕادارة الفريـق العامـل العلمـي عمـل بهـدف دعـم الخـاص البرنـامج ضـمن أمانـة وسيتم إنشاء  -٩

التقـارير بشـأنها. ويبـين الشـكل األسـلوب  وٕاعـداد المشاريع التي وقع عليهـا االختيـار، تنفيذ، ورصد االقتراحاتتقديم 
 المقترح لتصريف شؤون الصندوق المجمع.

  
  المجمع صندوق الالهيكل المقترح لتصريف شؤون  -الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التمويل
  

مجلـس  وقـد ذكـر. أمـوال جديـدة العالمي على مدى تـوافر والمرصد المجمع،الصندوق  يعتمد أساس إنشاء  -١٠
البرنـــامج  أن مشـــاركة المداريـــة المنـــاطق أمـــراض مجـــال فـــي والتـــدريب للبحـــث للبرنـــامج الخـــاص التنســـيق المشـــترك

برنـــامج لل المســـتقبلية أو المـــوارد الحاليـــة إعـــادة تخصـــيصلـــيس علـــى و ، أمـــوال جديـــدة علـــى تحديـــد تعتمـــد الخـــاص
 مختلفــة هنالــك طــرقو  .عــن جمــع األمــوال علــى عــاتق المنظمــة ةينبغــي أن تقــع المســؤولي وذكــر أيضــًا أنــه الخــاص.

 الصحة العالميةجمعية 
البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال 

الدول األعضاء  أمراض المناطق المدارية 
والجهات المانحة 

 األخرى 
 األموال

الصندوق المجمع للبحث  األموال
والتطوير في مجال الصحة

 اإلشراف التقني 
 االستشارية العلمية والتقنية  اللجنة

 للبرنامج الخاص للبحث والتدريب

تحليل وأولويات البحث والتطوير 

 
الفريق العامل 

الجديد  لعلميا
ع للبرنامج التاب

الخاص للبحث 
/ والتدريب
 األمانة

المرصد 
 العالمي

 التنسيق فريق
 التابع للمنظمة

 رصد التقدم

الدعوات إلى 
تقديم واختيار 

ا ال

مشاريع البحث 
 والتطوير
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 يــتم تمويــل كيــف بمزيــد مــن التفصــيل ويوضــح تقيــيم ســابق لألمانــة طوعيــة. بطــرق هــذه اآلليــة ويــلتمعمليــة  لتنظــيم
  ١:اآلليات الراهنةمختلف 

 
البرنامج الخاص للبحـث ، بما فيها الطوعية المخصصة المنظمات على المساهماتتعتمد بعض   )١(

والتطـوير والتـدريب علـى البحـوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، والبرنامج الخاص للبحـث 
في مجال اإلنجاب البشري المشـترك بـين برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان 

تطــــوير المعنيــــة ب شــــراكاتال عــــن معظــــم، فضــــًال واليونيســــيف ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة والبنــــك الــــدولي
  .صعوبة التنبؤ بالتمويل هذه اآللية ويعيب المنتجات.

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

 بتحديـد مبـالغ أنفسـهمالمـانحون  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 والمالريـــا والســـلمكافحـــة األيـــدز الصـــندوق العـــالمي ل ومـــن أمثلـــة هـــذا النمـــوذج:
 إضافية. تمويل مبتكرةآلليات  هذا األخيراستخدام  مع، للقاحات والتمنيعالتحالف العالمي و  األدوية،

  
بهــدف  أو اإلقليميــة علــى المســتويات الوطنيــة مبتكــرة تمويــل تنفيــذ آليــات وقــد ترغــب البلــدان فــي النظــر فــي  -١١

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

والتــدريب فــي  الخــاص للبحــث وســيعمل البرنــامج التبرعــات. قبــولل المعمــول بهــا فــي المنظمــة بالنســبة قواعــدال علــى
المتعلقــة  الالحقــة مــن خــالل القــراراتالمصــالح بشــكل مناســب  إدارة تضــاربعلــى  أمــراض المنــاطق المداريــة مجــال

  المشاريع. عملية اختيار ليس لها أي تأثير على هذه المساهمات أن، وبعبارة أخرى، التأكد بتخصيص األموال
  

 صندوقاإلدارة المالية لل
 
 وفـي. )المـدفوعاتوٕاجـراء  ،التبرعـات تلقـي(الصـندوق  حسـابل المالية دارةاإل لكيفية رئيسيان خياران هناك  -١٢

 بشـكل الصـندوق مسـؤولية بتـولي المداريـة المنـاطق أمـراض مجـال فـي والتـدريب للبحـثحالة قيام البرنامج الخـاص 
 األمـوال إلدارة المصـاحبة التكـاليف لتغطيـة إداريـة مصاريف منظمةلعلى احتساب ا الحاليفيعتمد الترتيب  ،مباشر

باعتبــاره صــندوقًا ائتمانيــًا، طــرف ثالــث  الصــندوق أمانــةعــن ذلــك قــد يتــولى  بــدالً  أو .الخــاص للبرنــامج المخصصــة
 بنـاءً  التمويـل بتوزيـع الثالـث الطـرف ويقـوم. الخـاص البرنـامج رعايـة فـي المشـاركة الجهـات كأحـدمثل البنك الـدولي 

 المخصصـة األمـوال تقسـيم بشـأن الصـحة جمعيـة توصـية مـع تمشـياً  وذلـك ،على تعليمات مجلس التنسيق المشترك
 التقـارير وتقـديم الصـندوق، بـأمين الخاصـةاالسـتثمار  سـتراتيجيةال وفقـاً  األمـوال باسـتثمار وسـيقوم .والتطوير للبحث
وللمنظمـة تجربـة إيجابيـة مـع هـذين النمـوذجين. ومـع ذلـك فإنـه  .المشـترك التنسـيق مجلـس إلـى الماليـة اإلدارة بشأن

 المداريـة المنـاطق أمـراض مجـال فـي والتـدريب للبحـث الخـاص لبرنـامجااقشات الداخليـة ُيقتـرح أن يحـتفظ عقب المن
فهذا الخيار أكفا ألنه يتالفى مستوًى إضافيًا من اإلدارة، كما يتالفى الحاجة إلى تنسيق العالقة  بالصندوق مباشرة.

                                                           

الخبـراء  قيمكن الرجوع إلى تقرير األمانة الخاص باالجتمـاع المفتـوح العضـوية للـدول األعضـاء بشـأن متابعـة تقريـر فريـ   ١
) وصـــحائف الوقـــائع الخاصـــة بآليـــات A/CEWG/3االستشـــاري العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــوير (الوثيقـــة 

  التمويل والبحوث (على الرابط التالي
 http://www.who.int/phi/2-funding_mechanism_factsheets_6nov12.pdf?ua=1،  

   ).٢٠١٤األول/ أكتوبر  تشرين  ١٣تم االطالع في 
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فقــــًا مــــع أمــــين الصــــندوق. وفــــي إطــــار هــــذا النمــــوذج ســــتقوم المنظمــــة باســــتثمار األصــــول نيابــــة عــــن الصــــندوق و 
سـتُفرض ن تكـاليف دعـم البـرامج الستراتيجية المنظمة الخاصة باالستثمار. وطبقـًا للسياسـة التـي تتبعهـا األمانـة بشـأ

لتغطيــة تكــاليف التنظــيم واإلدارة. وســيلزم، بنــاًء علــى ذلــك، تعــديل ســقف الميزانيــة المخصــص  ٪١٣رســوم نســبتها 
  .المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحث الخاص للبرنامج

    
 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
 للمسـاهمات الطوعيـة مجمـع إنشـاء صـندوق والنظـر فـي التقريرب علماً اإلحاطة جمعية الصحة مدعوة إلى   -١٣

الخاصــة  البحــث والتطــوير واحتياجــاتالثــاني،  الثالــث والــنمط فــي مجــال أمــراض الــنمط للبحــث والتطــوير الموجهــة
 والتــدريب فــي مجــال البرنــامج الخــاص للبحــث يستضــيفه بــأمراض الــنمط األول، علــى أن الناميــة والمتعلقــة بالبلــدان

  .أمراض المناطق المدارية
 
  

=     =     =  
  


