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  )أ(الصفحة 

  املوجز 
 حتـت  1975 عـام   يف(TDR)أنشئ الربنامج اخلاص املعين بالبحث والتدريب يف جمـال أمـراض املنـاطق املداريـة                

ويـشارك  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، ومنظمـة الـصحة العامليـة      و اليونيسف   كة من تـر مش رعاية
 أال وهـم اإلمـارات العربيـة    ،ك للربنـامج تـرأربعة ممثلني رمسيـني من إقليم شـرق املتوسـط يف جملـس التنـسيق املـش            

باإلضـافة إىل وجـود   . ية، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربيـة الـسورية  اجلماهريية العربية الليب واملتحدة،  
 األردن، وباكستان، وتونس، واجلمهورية اليمنية، والسودان، والعراق، وفلـسطني،          وهممراقبني آخرين من اإلقليم     

ويـرتبط  .  التعـاون والكويت، ومصر، واملغرب، واململكة العربيـة الـسعودية، وجملـس وزراء الـصحة لـدول جملـس                
باملكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الـصحة العامليـة       TDRالربنامج املعين بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية     

. يضطلع بدور ضابط االتصال املعين ـذا الربنـامج يف اإلقلـيم   اإلقليمي  لشرق املتوسط من خالل موظف باملكتب       
 إىل ذلـك يـدير املكتـب اإلقليمـي     باإلضـافة . ني يف اإلقليم بتخطـيط الربنـامج  ويرتبط الكثري من املؤسسات والباحث   

اً من ِقبل الربنامج اخلاص املعين بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املنـاطق       يئ دعماً جز  يتلقى للمنح الصغرية،    اًجمبرنا
  .TDR املدارية
يات اجلديدة      دف  واليت تطرأ على البحوث الصحية، عكف الربنامجاالستجابة إىل املشهد العام املتغري والتحد 

 العمليـة، على إجراء مراجعة كاملة ملفاهيمـه   TDR اخلاص املعين بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية        
اتيجيته تــر  واسTDRربنـامج  الوتتمثَّـل رؤيـة   . 2007اتيجية متجـددتني يف عـام   تـرمما متخض عن وضع رؤية واس   

مـن  اجلهود البحثية العاملية الفعالة يف جمال أمراض الفقر املعديـة، والـيت تـضطلع      "املمتدة ملدة عشر سنوات يف تعزيز       
، شـرع الربنـامج يف تنفيـذ        2008ولتحقيـق ذلـك يف مطلـع عـام          ".  البلدان املوطونة باألمراض بدور حموري     خالهلا

متكـني  و للشركاء يف اال البحثي؛ تقدمي املعلوماتملي تعاوين وخدمات     توفري إطار عا   :اتيجية ثالثية احملاور  تـراس
بحـوث؛ ودعـم البحـوث حـول االحتياجـات املهملـة ذات       لل قـادة  ليكونـوا العلماء يف البلدان املوطونة بـاألمراض       

  . األولوية
  :اتيجية رئيسيةتـر وظائف اس3ويركِّز عمل الربنامج اآلن على 

 .أمراض الفقر املعدية على البحوث حول القوامة )1(

 . الصحة العمومية يف البلدان املوطونة باألمراضواملهنيني يفمتكني الباحثني  )2(

  . كافباهتمامالبحوث حول االحتياجات املهملة ذات األولوية واليت ال يتناوهلا سائر الشركاء إجراء  )3(
، يعتمد كل منـها علـى     األعمالمن خطوط    11 بإدخال   TDRربنامج  الاتيجية اجلديدة قام    تـرولتنفيذ هذه االس  

  .خطة عمل حتدد بالتفصيل األهداف القابلة للتحقيق، والتوقيت املناسب هلا، والشراكات املعنية
 ومـدى تطـور   ، وعبئها تبعاً لوبائيات األمراض الساريةاتيجية تتفاوت يف بلدان اإلقليمتـرفاحتياجات تنفيذ االس 

  .النظُم الصحية والبحثية
ني بالـصحة العموميـة   تاتيجية وخطة العمل العامليتني املتعلقـ تـر، أقرت مجعية الصحة العاملية االس 2008ففي عام   

ه يف عمليـة    ـة من املبادرات لتحفيز إسهام    ـ جمموع TDRج  ــربنامالح  تـرواق. (GSPA)ة  فكريـواالبتكار وامللكية ال  



لي يستلـزم نـشـر األمانــة العامــة اإلقليميــة للدعــم      اتيجية وخطة العمل العامليتني يف ظل منوذج عم تـر االس تعزيز
  احمللـي
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  )ب(الصفحة 

  
فقد أبرزت الورقة اليت أعـدا منظمـة الـصحة العامليـة حـول          . إقليمياً الشبكات البحثية املوجهة     من خالل واملباشر  

أعرب و. كار األدوية ووسائل التشخيص   شبكة األفريقية البت   دور ال  (GSPA)اتيجية وخطة العمل العامليتني     تـراالس
وقبل إنشاء الشبكة األفريقية البتكار األدويـة ووسـائل   . العديد من أقاليم املنظمة عن رغبته يف إنشاء شبكات مماثلة   

لعام  للبدء يف رسم خرائط حول املشهد اTDRربنامج الالتشخيص، عمل عدد من العلماء واملؤسسات األفريقية مع     
 والفجـوات،   الكامنـة للبحوث والتنمية يف أفريقيا دف االرتقاء بفهم القدرات البحثية واإلمنائية املتاحـة والفـرص      

 لتعزيـز فكـرة   TDRربنـامج  الوقد حنتاج إىل املزيد من الدعم واملعلومات اإلضافية مـن          . دف دعم هذه املبادرة   و
  .مثل هذه الشبكة يف إقليم شرق املتوسط
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    املقدمة.1

% 50فاألمراض السارية متثِّل حالياً . هنالك إدراك متنام بأن اعتالل الصحة يعرقل التنمية البشرية واالقتصادية
 4.8حنو (من سكان العامل % 80 إذا أخذنا بعني االعتبار أن خميفمن عبء األمراض يف البلدان النامية، وهو رقم 

مكافحة األمراض املعدية أمراً أساسياً يف التخلُّص من وطأة وبالتايل تعترب . يعيشون يف هذه البلدان) مليار شخص
وهنالك حاجة ملحة إىل توجيه . الفقر والسيما يف البلدان املوطونة باألمراض، مبا فيها بلدان إقليم شرق املتوسط

فبناء القدرات البحثية . املعديةاتيجيات أكثر فعالية ملكافحة أمراض الفقر تـرالبحوث اهلادفة إىل إعداد أدوات واس
وسيلة لدعم ، واً من عناصر هذا اجلهدحامس عنصراً ، بشكل متزايد،القيادة يف البلدان النامية نفسها يعتربمقومات و

  .التنمية البشرية واالقتصادية

يونيسف وقد حقق الربنامج اخلاص املعين بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية حتت رعاية ال
ماً كبرياً صوب هذا اك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية تقدتـرباالش
لصراع الدائر ضد الالزمة ل الطاقة البحثية وبناء القدرات  لتنظيم1975 يف عام TDRأنشئ برنامج و. املرمى

اتيجيات تـرواالسير سلسلة من املنتجات واألدوات والتدخالت  أنشطة الربنامج يف تطو وسامهت.األمراض املعدية
  ذاتا يفا ظهور القيادات البحثية احمللية واحتضTDRباإلضافة إىل ذلك فقد شجع برنامج . لتحسني الصحة

 طالب 1500 أكثر من وتدريب مشروع، 10 000البلدان املوطونة باألمراض من خالل دعم ما يربو على 
لى مدى الثالثني عاماً املاضية، ودعم املؤسسات البحثية يف البلدان املوطونة باألمراض، مبا فيها بلدان بالدكتوراه ع

على استئصاهلا  TDRومن املالحظ أنه خالل هذه املدة، مت استهداف أربعة من األمراض اليت يركِّز برنامج . اإلقليم
  TDR ويف هذه األثناء، ساعد برنامج). ليمفية، وداء شاغاساجلذام، والعمى النهري، وداء الفيالريات ال(من العامل 

 ليصبح منظمات مستقلة مثل فيما بعدعلى الشروع يف شراكات بني القطاعني العام واخلاص، بعضها استقل 
األدوية الالزمة ملبادرة األمراض مبادرة  و، ومؤسسة الطرق التشخيصية اجلديدة املبتكرة،"مشروع أدوية املالريا"
  .هملةامل

  ن ببحوث أمراض املناطق املدارية ملدة عشر سنواتؤية واالستـراتيجية املتعلقتاالر. 2
1.2هات االستـراتيجية األهداف والتوج  

، فقد تغريت بيئة البحوث العاملية بـشكل  TDRبالرغم من االعتـراف بشكل كبري باإلسهامات الناجحة لربنامج   
 ، بعض األمراض هدفاً لالستئصال مما جيعل ية تتغري وبائيات األمراض املعدية،      فمن ناح . كبري خالل العقود املنصرمة   

علـى  الفاعلة ومن ناحية أخرى، ظهر العديد من املبادرات اجلديدة واألطراف . يف حني تعاود أمراض أخرى الظهور  
قـت فـإن البلـدان املوطونـة     ويف نفـس الو . داًيـ الساحة البحثية العاملية، مما أعطى زمخاً، وإن أسفر عن بيئـة أكثـر تعق   

 على حنـو متزايـد عنـد التخطـيط ووضـع األولويـات للبحـوث         تهملباألمراض لديها قدرات حبثية كبرية، ولكنها       
 إلمهالويف الواقع، يتضح على حنو متزايد أن احتياجات البحوث ذات األولوية ال تلىب بشكل متعادل نظراً . العاملية

  .احلامسةالرغم من طبيعتها العديد من ااالت البحثية ب
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، مما أسفر عن العملية يف إجراء مراجعة شاملة ملفاهيمه TDRربنامج اللالستجابة هلذه التحديات املهمة، شرع و
اجتيته املمتدة ملدة عشر تـرس واTDRربنامج الوتتمثَّل رؤية  .2007إعداد رؤية واستـراتيجية متجددتني يف عام 

 البلدان تعول على اضطالعالبحثية العاملية الفعالة يف جمال أمراض الفقر املعدية، واليت اجلهود "سنوات يف تعزيز 
  : ولتحقيق ذلك، شرع الربنامج يف تنفيذ استـراتيجية ثالثية احملاور". املوطونة باألمراض بدور حموري

   للشركاء يف اال البحثي؛توفري املعلوماتتوفري إطار عاملي تعاوين وخدمات  •

  قادة البحوث؛ليكونوا العلماء يف البلدان املوطونة باألمراض متكني •

 .دعم البحوث حول االحتياجات املهملة ذات األولوية •

  .ربنامج  الشامل، من خالل ثالث وظائف استـراتيجية كربىالوتؤكِّد االستـراتيجية على دور 

 دوراً حموريـاً بوصـفه   TDRربنـامج  ال سـيؤدي  حيـث  . على البحوث حول أمراض الفقـر املعديـة    القوامة )1(
 للشركاء ملناقـشة األنـشطة ومواءمتـها، يف        ة حمايد قاعدة انطالق  من خالل توفري     ، للمعارف اً ومدير اًميسر

  .نفس الوقت الذي يقوم فيه بتقييم االحتياجات ووضع األولويات وحتليل التقدم الـمحرز والتوعية

 بنـاء  TDRربنـامج  السيتوىل .  البلدان املوطونة باألمراض الصحة العمومية يف واملهنيني يف متكني الباحثني    )2(
القيادات البحثية على املستويات الفردية واملؤسسية والوطنية، وتدعيم االستخدام الفعال للنتائج البحثية يف 

 .توجيه السياسات واملمارسات الوطنية واإلقليمية

 باهتمـام اآلخـرون    ال يتناوهلا الشركاء     البحوث حول االحتياجات املهملة ذات األولوية، واليت      إجراء   )3(
اكتـشاف املنتجـات وتطويرهـا؛      االبتكـار بغيـة     : االت حبثيـة   ثالثة جم  تعزيز TDRسيتوىل برنامج   . كاف

 .تطوير التدخالت وتقييمها يف األماكن الواقعية؛ وتنفيذ البحوث امليدانية للوصول إىل التدخالتو

  خطوط األعمالمفهوم   2.2
من خطوط  11 إعادة هيكلة عملياته وفقاً لـ TDRالستـراتيجية اجلديدة قد أملى على برنامج إن تنفيذ هذه ا

 العاملي  على الصعيداليت تشكل األساسو ، على جمموعة من األنشطة املتسقةخط لألعمالوينطوي كل . األعمال
 واليت حتدد بالتفصيل ةتحدد بفعل خطة األعمال املستهدف تخطوط األعمالفأنشطة . لالستـراتيجية اجلديدة

 األعمال األولني يخلطوبالنسبة . ، والشراكات هلا، واملعامل البارزةقابلة للتحقيق، والتوقيت املناسباألهداف ال
ن جوهر االستـراتيجية العامة كني على التوايل، ومها بذلك ميثال والتمالقوامةن عن القيام بوظيفة فإما مسؤوال

 مع الوظيفة االستـراتيجية ، كمجموعة واحدة،تتوافق التسعة األخرى فإا األعمالخطوط أما . TDRربنامج لل
  ).1انظر الشكل رقم (للبحوث حول االحتياجات املهملة ذات األولوية 
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  من خطوط األعمال 11 املرتكز على TDRربنامج الهيكل : 1الشكل 

، تغطي كامل نطاق 2 و1  األعمالاخطجية احملورية اليت يقدمها يف ظل اهليكل اجلديد، فإن الوظائف االستـراتي  
 فإا تنطوي على درجات متفاوتة من التـركيز علـى أنـشطة    خطوط األعمال أما باقي   . األنشطة البحثية والتنموية  

وهنالـك  . ةبشكل متزايد على أنشطة املراحـل النهائيـ  و وأنشطة املراحل األولية مع التأكيد الكامل    ،املراحل النهائية 
  .تـركيز قوي على البلدان املوطونة باألمراض مع التـركيز اجلغرايف على أفريقيا

 مـن خـالل     لألعمـال  ليصبح مبثابة منوذج ميـداين       TDRربنامج  الوبشكل عام، فإن االستـراتيجية اجلديدة توجه       
حد من املتطلبات، وإنـشاء آليـات     واملساءلة عن املنتجات النهائية، واالستفادة إىل أقصى         ،التـركيز على األغراض  

  . ووضع اخلطط التفصيلية موضع التنفيذ،الرصد

  

 القوامة: 1 خط األعمال
 التمكني: 2 خط األعمال

 أنشطة املراحل النهائية األوليةأنشطة املراحل 
  البحوث

 اخلاصة باإلتاحة
  التقييم
 الفعلي

  إعداد
 التدخالت

 البحوث األساسية االكتشاف تطوير املنتج

قيادة اكتشاف : 3 خط األعمال
 األدوية والطرق التشخيصية

 ابتكار املنتجات وتطويرها: 4 خط األعمال
 والتطوير يف البلدان املوطونة باألمراض

 التدخالت املبتكرة اخلاصة مبكافحة النواقل: 5  األعمالخط
 وتقييمهااملضادة للديدان  األدوية ابتكار: 6 خط األعمال

 الطرق التشخيصية املضمونة اجلودة واليت ميكن الوصول إليها: 7 خط األعمال
بينات على سياسات معاجلة العدوى املشتـركة بفريوس اإليدز : 8 خط األعمال
 بينات على إتاحة السياسات املضادة للمالريا: 9 عمالخط األ

 التخلص من داء الليشمانيات احلشوي: 10 خط األعمال
التدخالت : 11 خط األعمال

 املتكاملةاتمعية 
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ن حـول الـصحة العموميـة واالبتكـار وامللكيـة الفكريـة،          ستـراتيجية وخطط العمل العامليتا   اال  3.2
  TDR ربنامجالوتأثريمها على 

عـامليتني حـول الـصحة العموميـة      االستــراتيجية وخطـة العمـل ال      ،، أقرت مجعية الصحة العامليـة     2008ويف عام   
تعزيـز البحـث   ) 2(إعطـاء األولويـة للبحـث والتطـوير؛         ) 1: ( أغـراض  8 تتضمنواالبتكار وامللكية الفكرية واليت     

حتـسني  ) 5(تعزيـز نقـل التكنولوجيـا؛    ) 4(بناء القدرة على االبتكار يف البلدان املوطونة باألمراض؛     ) 3(والتطوير؛  
حتـسني سـبل الوصـول إىل    ) 6(؛  إىل أقـصى حـد   االبتكارات املرتبطة بالصحةتزيد منصورة إدارة امللكية الفكرية ب  

 املـضمون االسـتمرار   وضـع أُطُـر لآلليـات املاليـة لـضمان التمويـل             ) 7(مجيع املنتجات الصحية واملعدات الطبيـة؛       
يع الشركاء، يهدف إىل حتسني فهذا اإلطار املهم، والذي حيظى بدعم مج  . لتبليغوا الرصد   تفعيل نظم ) 8(؛  وتعزيزها

ومن ثـَم، فإن .  أكثر من غريهاابتكار املنتجات الصحية والوصول إليها وفقاً لألمراض اليت تؤثـِّر على البلدان النامية
االستـراتيجية وخطة العمل العامليتني من شأما رسم مالمح جدول أعمال الصحة العمومية العـاملي خـالل العقـد           

  .القادم

 ملفاً من املبادرات اجلديدة اليت دف إىل إعطاء حافز ألهـداف االستــراتيجية وخطـة    TDRربنامج  الـرح  ويقت
باإلضافة إىل ذلك فإنه يطرح سيناريوهات حمتملة لتعديل هيكلـه والتنـسيق بـشكل      . العمل العامليتني ذات األولوية   
اض حمددة لالستـراتيجية وخطـة العمـل العـامليتني          ثالثة أغر  TDRربنامج  الوقد حدد   . أفضل مع التحديات الراهنة   

وتعزيـز  إعطاء األولوية للبحـث والتطـوير،     :  حتقيق أعظم األثر   األولوية حيث ميكنهما  االت ذات   من ا ا  مبوصفه
  .وبناء القدرة على البحث والتطوير يف البلدان املوطونة باألمراضالبحث والتطوير، 

 وتتـضمن  خطـوط األعمـال،   مـن ِقبـل خمتلـف    مت حتديـدها  قـد  TDRربنامج لاجمموعة املبادرات اليت اقتـرحها     
 هنـاك مبـادرات حمـددة تعـزز تـشكيل          ،فعلى سبيل املثـال   . مبادرات جديدة إىل جانب التوسع يف املبادرات الراهنة       

منتـديات  بـل   على الـصعيد العـاملي مـن قِ        املبادرات األخرى    تتوجهبينما  . املوجهة إقليمياً ومتكني شبكات االبتكار    
سهل الوصول إليها، وحتدد أولويات البحوث اخلاصة باألدوية التقليديـة  ياملعلومات اخلاصة بالبحث والتطوير واليت    

ويتم تقسيم األنشطة إىل    . وتعززها، وتتوىل بناء القدرات يف جمال البحث والتطوير وتيسري تقييس السالمة واجلودة           
لدعم احمللـي   لاألمانة اإلقليمية   نشر  ن  كزان على خمتلف جوانب عملية البحث والتطوير، ويوجها       ربرناجمني حبثيني ي  

  .املوجهة إقليمياًواملباشر لشبكات البحوث 

  اتيجيات اجلديدة واالحتياجات البحثية لإلقليمتـر االس.3
. TDRربنـامج  ال ل يفخطـوط األعمـا   مـن  خط لكل 2013 إىل عام 2009مت إعداد خطة للتنفيذ للمدة من عام    

ومت وضـع جمموعـة مـن    . خلطـوط األعمـال  اتيجية تــر وتضمنت اخلطة كل األنشطة الالزمة لتحقيق األغراض االس     
 وتـدرج . خطوط األعمـال  من خط األغراض املتوخاه لكل   يف حتقيق املؤشرات واملعامل البارزة لرصد التقدم احملرز       

 حيث يتم إعداد تقرير ، كل نشاط يف التقارير السنوية للتقدم احملرزتفصيلية واألنشطة والتقدم احملرز يف  الاخلطط  
ض أن يتعاطى مع التحـديات الـيت تواجـه مكافحـة األمـراض يف             تـرففالتنفيذ الكامل هلذه اخلطط ي    . خطعن كل   
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رية، ففي داخل بلـدان اإلقلـيم، تتفـاوت االحتياجـات وفقـاً لوبائيـات األمـراض الـسا               . البلدان املوطونة باألمراض  

  :وتتضمن أمثلة االحتياجات البحثية يف اإلقليم ما يلي. وعبئها، ومدى تطور النظُم الصحية والبحثية

هنالك حاجة إىل اختبارات التشخيص السريعة الالزمة للسل واليت تنطبق على الظـروف           . طرق التشخيص  •
 على الظروف امليدانية للبـدان املوطونـة        تنطبقاليت   ، إىل االختبارات  للمالريابالنسبة   و ،)كل البلدان (امليدانية  
 لكشف حاالت وجود مستويات منخفضة مـن الطفيليـات     اختبارات    احلاجة إىل   إىل هذا باإلضافة . باملالريا

ات ثنـائي إيثيـل كاربامـازين    تــر تقييم إيتـاء سي ر مبرحلة التخلص من املالريا، وإىل    يف الدم يف البلدان اليت مت     
وهناك حاجة أيضاً إىل حتري التطـورات     . خة كأداة لتشخيص داء كالبية الذنب     بطريق األدمة من خالل لط    

اتيجيات النتقاء أفـضل  تـراجلديدة اليت طرأت على طرق تشخيص األمراض املدارية املهملة، وإىل إعداد االس  
  .االختبارات اليت من شأا أن تساعد يف تشخيص املرض

 إعدادها يف ظل تقييم األدوية اجلديدة اليت سيجرياجة ماسة إىل هنالك ح. األدوية الالزمة لألمراض املعدية  •
وقد تعتمد األمثلة علـى تقيـيم األدويـة الـيت يـتم حاليـاً تقييمهـا أو                . TDRربنامج  الجماالت العمل اخلاصة ب   

 مثل موكسيدكتني لعالج كالبية الـذنب وداء الفيالريـات اللمفيـة، ونظـام           TDR  الربنامج تطويرها من قبل  
 ألفريقـي البـشري، واجلرعـات األربـع      جلة بالبنتاميدين ملدة ثالثة أيام يف املرحلة األوىل من داء املثقبيات ا           املعا

 ملـدة أربعـة أشـهر للـسل واملعاجلـة      األقصر أمـداً الثابتة من املعاجلة التوليفية باجلاتيفلوكساسني لنظام املعاجلة  
 يف ظـل التجـارب الـسريرية للمرضـى          )HAART( الشديدة الفعالية للسل مبـضادات الفريوسـات القهقريـة        

دراسة متعـددة البلـدان     :  إجراء باإلضافة إىل احلاجة إىل   . كة بالسل وفريوس اإليدز   تـراملصابني بالعدوى املش  
ظروف احليـاة العاديـة مـن خـالل العـاملني الـصحيني؛       ظل  يف   عن طريق املستقيم  حول إتاحة االرتيسونات    

لوصول إىل املعاجلة التوليفية املعتمدة علـى األرتيميـزين مـن خـالل القطـاع            والدراسات حول حتسني سبل ا    
؛ املـصحوبة باملـضاعفات  اخلاص؛ والدراسات حول املعاجلة املرتلية للمالريا حلاالت املالريـا الوخيمـة وغـري          

  .ة واجللدية الليشمانيات احلشويألداء؛ وتقييم األدوية اجلديدة سات حول املعاجلة املتكاملة للحمياتالدراو

اك مقـدمي  تــر وهنالك حاجة إىل إجراء دراسات لتقييم أداء الربنامج، مبا يف ذلـك مـدى اش           . أداء الربنامج  •
 التدخالت املبتكرة الواسعة النطاق يف حتقيق مكافحة أفضل لألمراض، فعلي   يف اخلدمات من القطاع اخلاص   

 القطـاع اخلـاص قـد يـؤدي إىل تقـديرات ناقـصة        علىيقتصرسبيل املثال، فإن ترصد األمراض املعدية الذي      
 يف التبليغ عـن  اك القائمني على إيتاء اخلدمات من القطاع اخلاص    تـرللعبء احلقيقي للمرض بسبب عدم اش     

وقد يستتبع ضعف أداء الربنامج أيضاً عدم كفاية أو التأخر يف إدخال األدوات التشخيصية اجلديدة         . املرض
  .الكافية للمرض واآلنيةالالزمة للمكافحة 

ــة  • ــداد    . الوصــول اتمعــي للرعاي ــصحية، وإع ــة ال ــه الرعاي ــيت جتاب ــق ال هنالــك حاجــة إىل حتــري العوائ
  .اتيجيات لزيادة وصول اموعات العالية االختطار للرعايةتـراس

 يف إطـار  فينبغي على مجيع البلدان تطوير قواعد البيانـات البحثيـة         . إعداد قواعد البيانات البحثية يف البلدان      •
ربنـامج  لعلى أن يرتبط ذلك باألنـشطة اإلشـرافية ل    .  البحوث اجليدة  نشرنظام املعلومات الصحية الشامل مع      

TDR.  
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ينبغي وضع خطة لتطوير املوارد البـشرية املـضطلعة بـالبحوث يف            . املوارد البشرية الالزمة إلجراء البحوث     •
يميـة والدوليـة ذات األبعـاد املتعـددة التخصـصات        مجيع البلـدان مبـا فيهـا إعـداد الـشبكات الوطنيـة واإلقل             

). إخل.. تكنولوجيـا املعلومـات، والبيولوجيـا   وصحة البيئـة،  واإليكولوجيا،  والوبائيات، العلوم االجتماعية،    (
مـن العلمـاء يف البلـدان املوطونـة      " هجـرة ذوي الكفـاءة    " بــ    ب أن تتعاطي هذه اخلطـة مـع مـا يعـرف           وجي

  .TDRربنامج ال هذا بأنشطة التمكني اخلاصة بوجيب أن يرتبط. باألمراض

     ا منظمة الصحة العاملية حول االس وقد أبرزت الورقة البحثية اليت أعداتيجية وخطة العمـل العـامليتني إنـشاء    تـر
وقد أعرب العديد مـن أقـاليم املنظمـة عـن رغبتـه يف إنـشاء       . الشبكة األفريقية البتكار األدوية ووسائل التشخيص 

وقبـل إنـشاء الـشبكة األفريقيـة البتكـار األدويـة ووسـائل التـشخيص، عمـل عـدد مـن العلمـاء                    . اثلـة شبكات مم 
 للبدء يف رسم خريطـة حـول املـشهد العـام للبحـوث والتنميـة يف أفريقيـا                TDRربنامج  الواملؤسسات األفريقية مع    

تاج إىل وقد حن. دف دعم هذه املبادرةوات دف االرتقاء بفهم القدرات البحثية واإلمنائية املتاحة والفرص والفج
  . لتعزيز فكرة مثل هذه الشبكة يف إقليم شرق املتوسطTDRربنامج الاملزيد من الدعم واملعلومات اإلضافية من 

ويتوىل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط إدارة برنامج املنح الـصغرية للبحـوث امليدانيـة يف            
 حيـث يتـوىل   ،TDRربنـامج  الملدارية وغريها من األمراض السارية واليت متول بشكل جزئي من قبل جمال األمراض ا 

هذا الربنامج تنسيق أنشطة البحوث امليدانية يف جمال األمراض السارية مبا فيها املشروعات البحثية املمولة من مصادر            
 أحد العاملني يف املكتب اإلقليمي مبهمة ضـابط   ويضطلع. وغريه من املاحنني  ) للسل فقط (من قبيل الصندوق العاملي     

 وحـدة كـبرية للبـاحثني، وكـذلك للمؤسـسات       وأنـشأ  1992وقد بـدأ الربنـامج يف عـام         . TDRربنامج  لاالتصال ل 
 مـشروعاً كـل عـام، يعـد     30 طلب كل عام، وميول يف املتوسط  300ويتلقى الربنامج   . األكادميية وبرامج املكافحة  

 الفجـوات املعلوماتيـة،     مللءوقد وفرت النتائج البحثية بينات      . فرق البحثية املتعددة التخصصات   معظمها من ِقبل ال   
ومتثل األمثلة بينات على عدم امتثال مقدمي اخلدمات يف القطاع اخلاص . وحتسني أداء الربنامج يف العديد من املناطق

لى حتري أسباب ضـعف التغطيـة بالنـسبة لألمـراض     ؛ وع يف جمال مكافحة السل واملالريابالدالئل اإلرشادية الوطنية  
الكلوروكني للمالريا، الغلوكانتيم (اليت ميكن توقيها باللقاحات يف العديد من البلدان؛ وحتديد مدى مقاومة األدوية      

؛ وعلى تقيـيم املعاجلـة اجلديـدة       )لداء الليشمانيات اجللدي، ومضادات الفريوسات ملرضى اإليدز والعدوى بفريوسه        
ء الليشمانيات اجللدي؛ وتقيـيم طـرق التـشخيص اجلديـدة لـداء الليـشمانيات احلـشوي؛ وتقيـيم عـبء الـسل                       لدا

وقد أسهم هذا الربنامج أيضاً يف بناء القدرات البحثية يف اإلقليم ويف النـشريات  . إخل.. باستخدام منهجيات جديدة  
  . مقالة يف االت املفهرسة100العلمية من خالل نشر 

اتيجيات البحثية ملنظمة الصحة العاملية، أصبح هنـاك حاجـة إىل إعـادة             تـر اجلديد واالس  TDRربنامج  لاوبدخول  
  .صياغة وتوسيع نطاق برنامج املنح الصغرية ليتعاطي مع التحديات اليت تواجه مكافحة األمراض يف بلدان اإلقليم

اتيجيات البحـوث الوطنيـة   تــر ية تنفيذ اسوسيقوم املكتب اإلقليمي بتقدمي الدعم التقين لتطوير خطط العمل بغ      
  .للدول األعضاء


