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  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل
  البحث والتطويرالمعني بتمويل وتنسيق 

  
  المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة

    
  األمانةتقرير من 

  
  
اعتمـد المجلـس التنفيـذي، فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة، المقـرر  ٢٠١٤في كانون الثاني/ ينـاير   -١

النظر في المشاريع اإليضاحية حسـب الترتيـب المشـار إليـه ) الذي طلب فيه من المدير العام ٥(١٣٤م تاإلجرائي 
، مــع مراعــاة المعلومــات اإلضــافية الــواردة، وبمشــاركة رئــيس فريــق الخبــراء االستشــاريين ١٣٤/٢٧ت  مفــي الوثيقــة 

وبـدء عقـد اجتماعـات افتراضـية أو مباشـرة  العامل ونائبه ودولة عضو من كل إقليم بصفة مراقب، حسب االقتضاء
. وينبغــي أن تســتهدف هــذه االجتماعــات المهتمــة بتمويــل المشــاريع و/ أو تنفيــذهاو مــع الجهــات صــاحبة المصــلحة 

  .وضع خطة المشاريع وتعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع
  
عـام القيـام، فيمـا يتعلـق بالواليـة المشـار إليهـا وفي هذا المقـرر اإلجرائـي طلـب المجلـس كـذلك مـن المـدير ال  -٢

، بوضع المؤشرات ذات الصلة لقياس النجـاح المحقـق فـي العمليـة وتقـديمها إلـى جمعيـة ٢٢-٦٦ج ص عفي القرار 
  الصحة العالمية السابعة والستين.

  
  النظر في المشاريع اإليضاحية

  
مــــن أجــــل بحــــث  ٢٠١٤آذار/ مــــارس  ١٠ويصــــف هــــذا التقريــــر حصــــيلة اجتمــــاع عقــــد فــــي جنيــــف يــــوم   -٣
المدرجـــة علـــى القائمـــة المـــوجزة. وطبقـــًا للمقـــرر  ١+٧علومـــات اإلضـــافية التـــي وردت فـــي المشـــاريع اإليضـــاحية الم

. دولــة عضــو واحــدة مــن كــل إقلــيم عيــت ســت دول أعضــاء للمشــاركة بصــفة مراقــب، بواقــعد) ٥(١٣٤م تاإلجرائــي 
وكـــان الغـــرض مـــن االســـتعراض هـــو تحديـــد أي مـــن المقترحـــات الثمانيـــة يتضـــمن تصـــميمه آليـــات تمويـــل وتنســـيق 

وتحديد أي من المقترحات الثمانية جـاهز للتنفيـذ. ومـداوالت االجتمـاع التفصـيلية متاحـة فـي موقـع المنظمـة  مبتكرة،
   ١اإللكتروني.

  
وبناء على حصيلة االستعراض تمضي األمانة ُقدمًا في عقد اجتماعات ألصحاب المصلحة بخصوص   -٤

  المشاريع األربعة التالية:
  والتطوير (مؤيد المشروع: المبادرة الخاصة بأدويـة ة العالمية للبحث داء الليشمانيات الحشوي، والمبادر

  األمراض المهملة)
                                                           

ــــى     ١ ــــواردة انظــــر لالطــــالع عل ملخــــص االجتمــــاع وتفاصــــيل مقترحــــات المشــــاريع اإليضــــاحية والمعلومــــات اإلضــــافية ال
http//:www.who.int/phi/implementation/phi_cewg_meeting/en/  ٢٠١٤آذار/ مارس  ٢١(تم االطالع في.(  
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  إطار تحري مسببات األمراض: نشـاط دولـي تعـاوني مفتـوح المصـدر مـن أجـل تسـريع تطـوير األدويـة
  المشروع: مشروع أدوية المالريا) في مجال التصدي لألمراض ذات الصلة بالفقر (مؤيد

  
  تطـــوير الجزيئـــاتCpG oligodeoxynucleotides مـــن الفئـــة دال (D35)  للعـــالج كمـــادة مســـاعدة

المشـروع: إدارة  والكيميائي لداء الليشـمانيات الجلـدي وداء الليشـمانيات الجلـدي التـالي للكـالزار (مؤيـد
  األغذية واألدوية في الواليات المتحدة األمريكية وآخرون.)

  
 بيولوجيـــة ســـهلة االســـتعمال ومعقولـــة التكلفـــة كوســـائل لتشـــخيص أمـــراض النمطـــين  تتطـــوير واصـــما

  الثاني والثالث (مؤيدو المشروع: الشبكة األفريقية لألدوية ووسائل التشخيص وآخرون.)
  
وتعمل األمانة على تنظيم اجتماع لمؤيدي المشاريع الخاصة بالمشاريع اإليضاحية األربعة المتبقية من   -٥

هتمامهم ببلورة اقتراحاتهم بإدراج سمات ابتكارية جديدة في تصميم المشاريع، واتخاذ ما يلزم من أجل بحث ا
  خطوات من أجل تزويدهم باإلرشادات التقنية الضرورية.

  
وسيقدَّم تقرير خاص بالمعلومات عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين في أيار/   -٦

  .٢٠١٥السادسة والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير  دورتهيق المجلس التنفيذي في عن طر  ٢٠١٥مايو 
  

  مؤشرات قياس النجاح في العملية
  
إن أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالمنتجات تشكل عملية طويلة تستغرق غالبًا سنوات عديدة من   -٧

لم تتمكن من  ٢٠١٤األربعة التي اختيرت في آذار/ مارس العمل واالستثمار. ومن ثم فإن المشاريع اإليضاحية 
 .٢٢-٦٦ج ص عتسليم منتجات جديدة في غضون اإلطار الزمني للتبليغ الذي مدته عام واحد والمبين في القرار 

وبالمثل فإن كفاءة آليات التمويل والتنسيق االبتكارية المحددة المقرر تعميمها في إطار المشاريع اإليضاحية 
األربعة ال يمكن تقييمها على نحو كامل في أقل من عام واحد. لذا فمن المقترح أن يقتصر تركيز المؤشرات 

سُتستعمل لقياس النجاح ضمن تقرير األمانة إلى المقدمة إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين، والتي 
جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين، على العملية مع تعريف النجاح بأنه اإلعداد الكامل للمشروع اإليضاحي 

  مع وجود الشركاء ومع توافر التمويل المناسب، وجاهزيته للتنفيذ.
  
وية وٕالى ميزانية ممّولة. وتحدد خطة المشروع ويحتاج المشروع الناجح إلى خطة مشروع واضحة وق  -٨

  النقاط التالية: 
  

  المنظمــة أو المؤسســة المســؤولة عــن المشــروع إجمــاًال، وينطبــق ذلــك فــي حالــة المشــاريع اإليضــاحية
 على الطرف الذي قدم االقتراح

 
 األنشطة المقرر تنفيذها بترتيبها الزمني 

 
  المنظمات و/ أو المؤسسات المسؤولة عن كل نشاط 

 
 اإلطار الزمني إلنجاز كل نشاط 

 
 المنجزات المستهدفة و/ أو المخرجات لكل نشاط 
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 المراحل الرئيسية لكل مشروع 
 

 تكلفة كل نشاط. 
  

والعامـة ومصـدر وتحدد ميزانية المشروع التكلفة اإلجمالية للمشروع، بما فـي ذلـك التكـاليف المباشـرة وغيـر المباشـرة 
  التمويل.

  
  على المجاالت التالية:وسوف تركز مؤشرات قياس النجاح   -٩
  

    خطة المشروع:  (أ)  
تحديد ما إذا كان المشروع يعرِّف بوضوح العناصر الرئيسية التاليـة: الشـركاء واألنشـطة   )١(  

    والمراحل الرئيسية واألطر الزمنية والمنجزات المستهدفة
    كان كل نشاط من خطة المشاريع له شريك منفذ مسؤول عنهتحديد ما إذا   )٢(  
  عدد الشركاء المنفذين  )٣(  

    
    التمويل:  (ب)  

    النسبة المئوية لألموال المتعهد بتقديمها حسب الميزانية  )١(  
  عدد الممولين.  )٢(  

  
  وترد بعض المعلومات األخرى في إطار التقييم بالملحق.

  
  التقييم

  
م، إلى جانب التقرير الخاص بالعملية والذي سـيقدَّم إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة من المقترح أن يت  -١٠

(بعــد ثــالث ســنوات مــن البــدء فــي المشــاريع)، يركــز  ٢٠١٧أعــاله)، إجــراء تقيــيم فــي عــام  ٦والســتين (انظــر الفقــرة 
  التنسيق االبتكارية.على التقدم المحرز نحو تطوير منتجات جديدة وعلى استعراض كفاءة آليات التمويل و 

  
وســيتألف التقيــيم العــام للمشــاريع اإليضــاحية مــن تحليــل تقييمــات آحــاد المشــاريع، والتعليقــات العامــة التــي   -١١

  تضع التحليل في السياق الالزم مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة.
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

علمـــًا بهـــذا التقريـــر وٕاعطـــاء التوجيهـــات بشــــأن المؤشـــرات مـــن أجـــل جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة إلـــى اإلحاطـــة   -١٢
عن طريق المجلس  ٢٠١٥استخدامها في تقديم التقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين في أيار/ مايو 

  .٢٠١٥التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
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  الملحق
  

  إطار التقييم
  

  نقاط كحد أقصى) ٨(خطة المشروع  :١الجزء 
  
  اإلنجاز    
  التعليق/ التفاصيل  جزئي  ال  نعم  المجال  
          خطة المشروع  ١
          تحديد المراحل الرئيسية  ١-١
          تنفيذها بترتيبها الزمنياألنشطة المقرر   ٢-١
تحديــد المنظمــات و/ أو المؤسســات المســؤولة عــن   ٣-١

  كل نشاط مع بيان أدوار كل منها
        

          وضع آليات التنسيق، وتصريف الشؤون  ٤-١
          األطر الزمنية المتفق عليها إلنجاز كل نشاط  ٥-١
تحديــد المنجــزات المســتهدفة و/ أو المخرجــات لكــل   ٦-١

  نشاط 
        

          تحديد تكلفة كل نشاط  ٧-١
          عدد الشركاء المنفذين  ٨-١
  

  درجات التقييم لإلجابة نعم، واإلجابة ال، واإلجابة جزئي:  
  

  = ١نعم 
 ال = صفر 
  = ٠,٥جزئي 

  
  درجات التقييم لعدد الشركاء المنفذين:

 شريك واحد = صفر 
  = ٠,٥من شريكين إلى خمسة 
  = ١أكثر من خمسة شركاء  
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  نقاط كحد أقصى) ٦(التمويل  :٢الجزء 
  
  اإلنجاز    
  التعليق/ التفاصيل  جزئي  ال  نعم  المجال  
          التمويل  ٢
          تحديد الميزانية اإلجمالية  ١-٢
النســبة المئويــة لألمــوال المتعهــد بتقــديمها فــي الســنة   ٢-٢

  األولى من المشروع
        

بتقــــــديمها فــــــي النســــــبة المئويــــــة لألمــــــوال المتعهــــــد   ٣-٢
  السنتين الثانية والثالثة من المشروع

        

          إشراك المانحين  ٣
          عدد الممولين  ١-٣
  

  درجات التقييم لإلجابة نعم، واإلجابة ال، واإلجابة جزئي:  
  

  = ١نعم 
 ال = صفر 
  = ٠,٥جزئي 

 
  درجات التقييم لألموال المتعهد بتقديمها في السنة األولى لألنشطة:  

  
  من ميزانية السنة األولى = صفر٥٠األموال المتعهد بتقديمها تعادل صفر٪ إلى ٪ 
 ١من ميزانية السنة األولى =  ٪٧٥إلى  ٪٥٠ل األموال المتعهد بتقديمها تعاد 
 ٢من ميزانية السنة األولى =  ٪٧٥ل أكثر من األموال المتعهد بتقديمها تعاد 

  عهد بتقديمها في السنتين الثانية والثالثة لألنشطة:األموال المت
  

 صفر السنتين الثانية والثالثةمن ميزانية  ٪٣٠-األموال المتعهد بتقديمها تعادل صفر = 
 ١=  السنتين الثالثة والثالثةمن ميزانية  ٪٦٠-٣٠ل األموال المتعهد بتقديمها تعاد 
 ٢ميزانية السنتين الثالثة والثالثة = من  ٪٦٠ل أكثر من األموال المتعهد بتقديمها تعاد 

  
  درجات التقييم لعدد الممولين

  
  صفر ١ممول = 
  = ٠,٥من ممولين إلى ثالثة 
  = ١أكثر من خمسة ممولين 

  
  

=     =     =  


