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  الملحق
  

  األعضاء المقدم من االجتماع المفتوح العضوية للدولالتقرير 
  العامل بشأن متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين
  جنيف، المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير،

  ٢٠١٢١ نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٨إلى  ٢٦من 
  
  
الخبــراء االستشــاريين العامــل االجتمــاع المفتــوح العضــوية للــدول األعضــاء بشــأن متابعــة تقريــر فريــق عقــد   -١

في جنيف وترأسه الـدكتور  ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨إلى  ٢٦من  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير
دولـة عضـوًا ومنظمـة واحـدة مـن منظمـات التكامـل  ٨١االجتمـاع ممثلـو ). وحضـر تايلند(فيروج تانغتشاروينساثيين 

  .االقتصادي اإلقليمي
  
تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٦دول األعضاء أن تفتح باب المشاركة في جلسة الصباح المعقودة في وقررت ال  -٢

لمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وأن تـدعو اغير الحكومية التـي لـديها عالقـات رسـمية مـع المنظمـة و للمنظمات  ٢٠١٢
  مشاركة.أيضًا مؤسسة ولكوم تراست ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ومنظمة مركز الجنوب إلى ال

  
ونظرت الدول األعضاء في نتائج المشاورات الوطنية واإلقليمية واجتماعـات اللجـان اإلقليميـة بشـأن تقريـر   -٣

وتحليــل التوصــيات التــي اقترحهــا فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل وجــدواها  ٢فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل
وأخذت في الحسبان الدراسات ذات الصلة. ونظرت أيضًا فـي تقريـر األمانـة عـن االقتراحـات والخيـارات بخصـوص 

  ٣) رصد نفقات البحث والتطوير.٣) التمويل، (٢) تنسيق البحوث، (١(
  
  ر الوارد في الملحق بتوافق اآلراء.واتفق على نص مشروع القرا  -٤
  
وُطلب من المدير العام أن يقدم هذا التقرير مشفوعًا بمشروع القـرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة   -٥

  والستين عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة للنظر فيه.
  
بشــدة بــأن ينظــر المجلــس التنفيــذي فــي هــذا التقريــر  األعضــاء االجتمــاع المفتــوح العضــوية للــدولويوصــي   -٦

  بحثه من جديد.ومشروع القرار المرفق به بهدف توصية جمعية الصحة العالمية باعتماد القرار دون 
  
  
  
  
  

                                                           
  .A/CEWG/4الوثيقة     ١
  .A/CEWG/2 Add.1و A/CEWG/2الوثيقتان     ٢
  .A/CEWG/3الوثيقة     ٣
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  التذييل
  

  مشروع قرار
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل
  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

  
فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسـيق بعد أن نظرت في تقرير   من الديباجة  ١الفقرة 
  ١؛البحث والتطوير

  
الــذي طلــب مــن المــدير العــام فــي جملــة أمــور  ٢٢-٦٥ع  ص  جالقرار بــ ذكروٕاذ تــ   مــن الديباجــة ٢الفقــرة 
 يجــري تحلــيًال دقيقــًا للتقريــر وجــدوى التوصــيات المقترحــة مــن قبــل ٢مفتــوح العضــوية للــدول األعضــاءعقــد اجتمــاع 

مــع أخــذ المناقشــات التــي دارت خــالل اجتماعــات اللجــان اإلقليميــة والمشــاورات  فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل
  اإلقليمية والوطنية في االعتبار؛

  
االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة أيضــًا ب ذكروٕاذ تــ   مــن الديباجــة ٣الفقــرة 

واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة وهـــدفهما المتمثـــل فـــي تعزيـــز االبتكـــار وبنـــاء القـــدرات وتحســـين إتاحـــة الخـــدمات وحشـــد 
ــــالقرارات  ٣المــــوارد ــــدان الناميــــة وب ــــأثيرًا غيــــر متناســــب فــــي البل  ٢٤-٥٩ع  ص  جللتصــــدي لألمــــراض التــــي تــــؤثر ت

  ؛٢٨-٦٣ع  ص  جو ٢١-٦٣ع  ص  جو
  

وٕاذ تقر بالطابع الملح لتلبية احتياجات البلدان النامية في مجال الصحة والتصـدي    من الديباجة ٤الفقرة 
ألوجه اإلجحاف المتصلة بها في الظروف الحالية التي تجرى في ظلها أنشـطة البحـث بسـبب حـاالت فشـل السـوق 

عزيز االستثمارات في أنشطة البحث والتطوير في مجـال الصـحة فيمـا يتعلـق المعترف بها واالستجابة للحاجة إلى ت
بــأمراض النمطــين الثــاني والثالــث واحتياجــات البحــث والتطــوير المحــددة للبلــدان الناميــة فيمــا يتعلــق بــأمراض الــنمط 

  ٤األول؛
  

وٕاذ تعتـــرف بضـــرورة تحســـين رصـــد تـــدفقات مـــوارد البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال    مـــن الديباجـــة ٥الفقـــرة 
الصـــحة وتبـــّين الثغـــرات فـــي أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة وتحســـين تنســـيق هـــذه األنشـــطة وتحديـــد 

  األولويات بناًء على احتياجات البلدان النامية في مجال الصحة العمومية؛
  

                                                           
  .١تصويب  ٦٥/٢٤والملحق والوثيقة ج ٦٥/٢٤الوثيقة ج    ١
  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.    ٢
 .١٦-٦٢ع  ص  جو ٢١-٦١ع  ص  جانظر القرارين     ٣

تشير أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة فـي سـياق هـذا القـرار إلـى أنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة     ٤
فيما يتعلق بأمراض النمطـين الثـاني والثالـث واحتياجـات البحـث والتطـوير المحـددة للبلـدان الناميـة فيمـا يتعلـق بـأمراض الـنمط 

 األول.
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ترف أيضًا بأن توفير معلومات إضافية عن عبء األمراض وفـرص البحـث وٕاذ تع   من الديباجة ٦الفقرة 
واألثــر المحتمــل علــى الصــحة والتقــديرات المتصــلة بــالموارد الالزمــة الســتحداث منتجــات صــحية جديــدة وجعلهــا فــي 

  متناول الفقراء في البلدان النامية أمر قد يرسي أساسًا مهمًا للدعوة من أجل الحصول على تمويل إضافي؛
  

وٕاذ تسلم بأهمية ضمان آليات مستدامة لتمويل أنشطة البحث والتطـوير فـي مجـال    من الديباجة ٧الفقرة 
  وتوفيرها بهدف تلبية احتياجات البلدان النامية في مجال الصحة؛ ١الصحة من أجل تطوير المنتجات الصحية

  
تين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار االستراتيجية وخطـة العمـل العـالميب ذكروٕاذ ت   من الديباجة ٨الفقرة 

والملكية الفكرية اللتين تشيران إلى مجموعة مخططات حـوافز مـن أجـل البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة بهـدف 
  المنتجات الصحية؛فصل بين تكاليف البحث والتطوير وأسعار ال

  
تطــوير فــي مجــال الصــحة وٕاذ تــدرك عالقــة التــرابط بــين رصــد أنشــطة البحــث وال   مــن الديباجــة ٩الفقــرة 

وتنسيقها وتمويلهـا وأهميـة القـدرة علـى التنبـؤ بـالموارد الالزمـة لتعزيـز البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة واسـتدامة 
  هذه الموارد؛
  

وٕاذ تؤكد مجددًا أهمية تيسير نقل التكنولوجيـا بنـاًء علـى شـروط متفـق عليهـا بـين    من الديباجة ١٠الفقرة 
  لبلدان النامية وفيما بين البلدان النامية حسب االقتضاء؛البلدان المتقدمة وا

  
وٕاذ تشدد على ضرورة أن تقوم أنشطة البحث والتطوير علـى االحتياجـات وتسـّند    من الديباجة ١١الفقرة 

ة بالبينات وتسترشد بالمبادئ األساسية التالية: القدرة على تحمل التكاليف والفعالية والكفاءة واإلنصاف وعلى ضرور 
  اعتبارها مسؤولية مشتركة؛

  
وٕاذ تـــدرك ضـــرورة تحســـين تحديـــد األولويـــات وضـــمان شـــفافية عمليـــات صـــنع    مـــن الديباجـــة ١٢الفقـــرة 

  القرارات بناًء على احتياجات البلدان النامية في مجال الصحة العمومية؛
  

ض باالبتكـــــار وٕاذ تالحـــــظ أهميـــــة دور القطـــــاعين العـــــام والخـــــاص فـــــي النهـــــو    مـــــن الديباجـــــة ١٣الفقـــــرة 
  واستحداث منتجات صحية جديدة،

  
خطة العمل االستراتيجية التالية الرامية إلى تحسين الرصد والتنسـيق وضـمان اسـتدامة تمويـل أنشـطة  تؤيد  -١

االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة تمشـــيًا مـــع 
كخطوة باتجاه تحقيق الهدف المتمثل فـي تطـوير منتجـات صـحية جيـدة ومأمونـة وناجعـة  الفكريةواالبتكار والملكية 

وميسورة الكلفة وتوفيرها مما يعد مجاًال تمنى فيه آليات السـوق الراهنـة بالفشـل فـي تـوفير الحـوافز للبحـث والتطـوير 
ة الكيانـــات العامـــة والخاصـــة فـــي مجـــال الصـــحة وتوافـــق علـــى مواصـــلة تطـــوير خطـــة العمـــل االســـتراتيجية بمشـــارك

 واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني على نطاق واسع؛
  
  
  
 

                                                           
  .٢٤-٥٩ع  ص  جالصحية" فيما بعد اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية وفقًا للقرار ينبغي أن تشمل عبارة "المنتجات    ١
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 على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٢

تدعيم قدرات البحث والتطوير في مجال الصحة وزيادة االستثمارات في أنشطة البحـث والتطـوير  )١(
 في البلدان النامية؛فيما يتعلق بأمراض تؤثر تأثيرًا غير متناسب في مجال الصحة 

تعزيــز بنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا بنــاًء علــى شــروط متفــق عليهــا علــى أســاس متبــادل وٕانتــاج  )٢(
منتجات صحية في البلدان النامية والبحث والتطوير في مجال الصحة والحصول على المنتجات الصحية 

 ؛في البلدان النامية من خالل توظيف االستثمارات والتعاون المستدام

إنشــاء مراصــد وطنيــة للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو وظــائف مماثلــة أو تــدعيمها لتتبــع  )٣(
المعلومــات المتصــلة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة ورصــدها تمشــيًا مــع القواعــد والمعــايير المتفــق 

عـالمي ال يصـحل) الواردة أدناه والمساهمة في عمل المرصد ا١(٤عليها وفقًا لما تنص عليه الفقرة الفرعية 
 ؛للبحث والتطوير

تشـــجيع تنســـيق أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي  )٤(
 والعالمي بغية االرتقاء بعالقات التآزر إلى أقصى حد؛

تحديد المشاريع في إطار خطـة العمـل االسـتراتيجية مـن خـالل إجـراء مشـاورات إقليميـة ومشـاركة  )٥(
معنيين على نطـاق واسـع للتصـدي للثغـرات فـي مجـال البحـث وكفالـة التنسـيق الفعـال أصحاب المصلحة ال

 على كل المستويات وضمان الموارد الالزمة للتنفيذ بهدف تطوير المنتجات الصحية وتوفيرها؛

مواصــلة التشــاور علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي والســيما عــن طريــق أجهــزة المنظمــة  )٦(
نب محددة تتصل بتنسيق أنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وتحديـد أولوياتهـا الرئاسية بشأن جوا

 وتمويلها؛

المســــاهمة فــــي تنســــيق آليــــات تمويــــل البحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال الصــــحة واســــتدامتها بتقــــديم  )٧(
مســاهمات طوعيــة لــدعم األنشــطة علــى المســتوى القطــري واإلقليمــي والعــالمي وخصوصــًا أنشــطة الرصــد 

  ؛عالمي للبحث والتطويرال يصحدعم المرصد الفي ذلك  بما
 
كـل أصـحاب المصـلحة المعنيـين بمـا فـيهم القطـاع الخـاص والمؤسسـات األكاديميـة والمنظمـات  تطلب من  -٣

غير الحكومية مشاطرة المعلومات المتصلة بالبحث والتطوير في مجال الصحة مـع المنظمـة بهـدف المسـاهمة فـي 
 وفي آليات التمويل؛ التطويرعالمي للبحث و ال يصحمرصد الال
 
 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٤

وضع قواعد ومعايير لتصنيف البحث والتطوير في مجال الصـحة اسـتنادًا إلـى المصـادر الراهنـة  )١(
بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين بغيـــة جمـــع المعلومـــات ومقارنتهـــا بأســـلوب 

 منهجي؛

                                                           
  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.   ١
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سعيها إلى تكوين قدرات البحث والتطوير في مجال الصحة أو تعزيزها  دعم الدول األعضاء في )٢(
ورصد المعلومات المتصلة بالبحث والتطوير في مجال الصحة؛

المتصــلة ضــمن أمانــة المنظمــة لرصــد المعلومــات  عــالمي للبحــث والتطــوير يصــحمرصــد إنشــاء  )٣(
لوطنيــة واإلقليميــة (أو الوظــائف بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة وتحليلهــا باالعتمــاد علــى المراصــد ا

المماثلــة) وآليــات جمــع البيانــات الراهنــة بهــدف المســاهمة فــي تبــّين الثغــرات والفــرص للبحــث والتطــوير فــي 
مجال الصحة وتحديد األولويات بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء والتعـاون مـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين 

 ل؛اآلخرين حسب مقتضى الحال دعمًا لتنسيق األعما

تيســير تنفيــذ بعــض المشــاريع اإليضــاحية للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة بــإجراء مشــاورات  )٤(
إقليمية ومشاركة أصحاب المصـلحة المعنيـين علـى نطـاق واسـع تصـديًا للثغـرات المحـددة التـي تـؤثر تـأثيرًا 

 ءات فورية؛غير متناسب في البلدان النامية والسيما البلدان الفقيرة ويمكن أن تُتخذ بشأنها إجرا

اســتعراض اآلليــات الراهنــة لتقيــيم مــدى تناســبها ألداء مهمــة تنســيق أنشــطة البحــث والتطــوير فــي  )٥(
 مجال الصحة؛

استكشاف اآلليات الراهنة لتقديم المساهمات الداعمة للبحث والتطوير في مجال الصحة وتقييمها  )٦(
بمــا فــي ذلــك جمــع المــوارد وتقــديم وٕاعــداد اقتــراح فــي حــال عــدم تــوفر أي آليــة مالئمــة لوضــع آليــات فعالــة 

 المساهمات الطوعية فضًال عن خطة لرصد فعالية اآلليات بصورة مستقلة؛

قبل الدورة التاسـعة والسـتين لجمعيـة الصـحة  ١مفتوح العضوية للدول األعضاءعقد اجتماع آخر  )٧(
ات بشــأن المســائل لتقيــيم التقــدم المحــرز ومواصــلة المناقشــ ٢٠١٦ مــايو أيــار/فــي العالميــة المزمــع عقــدها 

المتبقية المتصلة برصد أنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وتنسـيقها وتمويلهـا أخـذًا فـي الحسـبان 
فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل كــل التحاليــل والتقــارير المعنيــة بمــا فيهــا تحليــل تقريــر 

 ؛وتنسيق البحث والتطوير

) الـواردة ٥(٤ت التنسيق الراهنـة (المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة عن استعراض آليارفع التقارير  )٨(
(المشـار لتقديم المساهمات الداعمة للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة أعاله) وعن تقييم اآلليات الراهنة 

إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين عــن طريــق ) الــواردة أعــاله) ٦(٤إليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة 
المشــاريع اإليضــاحية فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة ورفــع التقــارير عــن تنفيــذ  س التنفيــذيالمجلــ

إلــى جمعيـــة ) الـــواردة أعــاله) ٤(٤(المشــار إليهـــا فــي الفقــرة الفرعيــة للبحــث والتطــوير فــي مجـــال الصــحة 
لثالثــين بعــد المائــة فــي دورتــه السادســة وا ة والســتين عــن طريــق المجلــس التنفيــذيثامنــالصــحة العالميــة ال

إلى جمعية الصحة العالمية التاسـعة  االجتماع المفتوح العضوية للدول األعضاءوٕاحالة التقرير المقدم من 
  والستين.

  
  
  
  
  

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.    ١
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مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛  ٢‚٧ماليـــــين دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ١٠,٧المجمـــــوع:   )٢(
ماليــين دوالر أمريكــي). وال يشــمل هــذا المبلــغ التكلفــة اإلجماليــة لنشــاط  ٨األنشــطة: 

ماليـين دوالر  ٤(بتكلفة إضافية قدرها واحد سيستلزم تنفيذه بالكامل عامين إضافيين 
 أمريكي للموظفين واألنشطة).

  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   ) ب(
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكـــي؛ األنشـــطة:  ٢٧٠ ٠٠٠: مليـــون دوالر أمريكـــي (الموظفـــون ١,٤٧  المجمـــوع:

  مليون دوالر أمريكي). ١,٢
تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 

   االقتضاء.
  المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  ال.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  مليون دوالر أمريكي ١,٤٧
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  ال.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم 
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 

  حسب االقتضاء.

  ).٤(ف ٤) وموظفان برتبة م٥(ف ٥مستوى المقر الرئيسي: موظف واحد برتبة م

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣مذكورة في وال ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكلفة المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  ُتحّدد الحقًا. :التمويل) مصادر( مصدر مليون دوالر أمريكي؛ ١,٤٧

 
=     =     =  


