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  ١الملحق 
  

  تقرير اجتماع الخبراء االستشاري التقني العالمي بشأن تحديد المشاريع اإليضاحية 
  للبحث والتطوير في مجال الصحة

  
  

والتطـــوير فـــي مجـــال ُعقـــد اجتمـــاع الخبـــراء االستشـــاري التقنـــي العـــالمي بشـــأن تحديـــد المشـــاريع اإليضـــاحية للبحـــث 
. وتمثـل ٢٠١٣كـانون األول/ ديسـمبر  ٤و ٣الصحة في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف يـومي 

الهـــدف مـــن االجتمـــاع فـــي اختيـــار المشـــاريع التـــي تهـــدف إلـــى تطـــوير التكنولوجيـــات الصـــحية (األدويـــة واللقاحـــات 
ال األمــراض التــي تــؤثر فــي البلــدان الناميــة تــأثيرًا غيــر واألجهــزة الطبيــة، بمــا فــي ذلــك وســائل التشــخيص) فــي مجــ

متناسب وتظل غير معاَلجة بسبب حاالت فشل السوق، وٕاعداد قائمة موجزة بهـذه المشـاريع. وينبغـي أن تثبـت هـذه 
  المشاريع فعالية ُنهوج التمويل والتنسيق االبتكارية والمستدامة لسد الثغرات المحددة في مجال البحث والتطوير.

  
اختصاصــــات  )١٢(٦٦ج ص عوالمقـــرر اإلجرائــــي  ٢٢-٦٦ج ص عفــــي القــــرار وحـــددت جمعيــــة الصــــحة العالميـــة 

االجتماع االستشاري التقني العالمي. وتمثلت والية االجتماع في "المسـاعدة علـى تحديـد المشـاريع اإليضـاحية التـي 
  تحقق ما يلي:

مــــا يخــــص أنشــــطة االكتشــــاف و/ أو معالجــــة الثغــــرات المحــــددة فــــي مجــــال البحــــث والتطــــوير في  (أ)
التطوير و/ أو التقديم، بما في ذلك المنتجات الواعدة قيد اإلعداد، التي تتعلق باألمراض التي تـؤثر تـأثيرًا 

  غير متناسب في البلدان النامية والسيما البلدان الفقيرة، والتي يمكن أن تُتخذ بشأنها إجراءات فورية؛

عاونية، بما فيها نهوج المعرفة المفتوحة، ألغراض تنسـيق أنشـطة البحـث واالستفادة من النهوج الت  )ب(
 والتطوير؛

 وتعزيز عملية الفصل بين تكاليف البحث والتطوير وأسعار المنتجات الصحية؛  )ج(

  ١واقتراح آليات تمويل وتعزيزها، بوسائل منها التمويل االبتكاري والمستدام والمجمع".  (د)
  

ودعت المديرة العامة لمنظمـة الصـحة العالميـة الخبـراء بعـد مشـاورة المـديرين اإلقليميـين، علـى النحـو المطلـوب فـي 
ـــذييل ١٢(٦٦ج ص عالمقـــرر اإلجرائـــي  ـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة ١). (انظـــر قائمـــة الخبـــراء فـــي الت ). وُقبلـــت ال

  الصحة العالمية كجهات مراقبة في اجتماع الخبراء.
  

  ريق السيد م. تانر رئيسًا والسيد م. الشربيني نائبًا للرئيس.وانتخب الف
  

ووفقًا لسياسة منظمة الصحة العالميـة، ُطلـب مـن جميـع الخبـراء قبـل انعقـاد هـذا االجتمـاع التبليـغ عـن أي تضـارب 
حقيقــــي أو محتمــــل أو فعلــــي للمصــــالح لــــديهم إزاء موضــــوع االجتمــــاع، أال وهــــو المســــاعدة علــــى تحديــــد المشــــاريع 

والمقـرر  ٢٢-٦٦ج ص عفـي القـرار إليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة طبقـًا للواليـة المنصـوص عليهـا ا
). وُطلــب مــن الخبــراء تقــديم "اإلعــالن عــن المصــالح" إزاء هــذا العمــل، إلــى جانــب إعــالن ١٢(٦٦ج ص عاإلجرائــي 

ع علـــى حـــاالت تضـــارب المصـــالح إضـــافي عـــن المصـــالح التـــي تتعلـــق بفـــرادى المشـــاريع. (انظـــر اإلطـــار لالطـــال
  المعلنة.)

                                                           
 ).١٢(٦٦ج ص عالمقرر اإلجرائي     ١
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  اإلطار: حاالت تضارب المصالح المعلنة
تــم اإلفصــاح عــن المصــالح و/ أو حــاالت االنتســاب التاليــة أثنــاء اســتعراض إعالنــات المصــالح المــذكورة، وتمــت 

  معالجتها كاآلتي:
 ٦مقترحــان ضــمن القائمــة (المشــروع مارســيل تــانر هــو رئــيس مجلــس مبــادرة أدويــة األمــراض المهملــة التــي لــديها 

. واعتُبـر أنـه مـن المالئـم ١١). كما أنه يشار إليه في أحد المقترحين بصفته مستشارًا، وهو المشروع ٢٢والمشروع 
  إعفاء م. تانر من النظر في هذين المقترحين واتخاذ القرارات بشأنهما.

قنيـــة التابعـــة للشـــبكة األفريقيـــة البتكـــارات األدويـــة وماجـــد الشـــربيني هـــو عضـــو فـــي اللجنـــة االستشـــارية العلميـــة والت
). واعتُبــر أنــه مــن ١٢والمشــروع  ٣ووســائل التشــخيص. وقــدمت الشــبكة مقتــرحين مــدرجين فــي القائمــة (المشــروع 

  المالئم إعفاء م. الشربيني من النظر في هذين المقترحين واتخاذ القرارات بشأنهما.
لجنة االستشارية العلمية والتقنية التابعة للشبكة األفريقية البتكارات األدويـة وبارتيليمي نياسي هو أيضًا عضو في ال

واتخاذ القـرارات  ١٢و ٣ووسائل التشخيص. وعليه، اعتُبر من المالئم إعفاء ب. نياسي من النظر في المشروعين 
  بشأنهما.

ورة فــي المغــرب. وتتعلــق ثالثــة وأعلنــت رجــاء العــواد أنهــا تملــك بــراءات اختــراع لــبعض جزيئــات مكافحــة الســل المطــ
)، واعتُبـر مـن المالئـم إعفـاء ر. العـواد مـن النظـر ١٩والمشـروع  ٧والمشـروع  ٢مقترحات بمـرض السـل (المشـروع 

  في هذه المقترحات واتخاذ القرارات بشأنها.
دمت مؤسســـته وغ. بـــاالكريش نيـــر هـــو المـــدير التنفيـــذي لمعهـــد العلـــوم والتكنولوجيـــا الصـــحية التطبيقيـــة بالهنـــد. وقـــ

). واعتُبـــر مـــن المالئـــم إعفـــاء ١٨والمشـــروع  ٧مقتـــرحين مـــدرجين فـــي القائمـــة الخاصـــة بهـــذا االجتمـــاع (المشـــروع 
  ب. نير من النظر في هذين المقترحين واتخاذ القرارات بشأنها. غ.

األفريقيـــة البتكـــارات مينســـه هـــو عضـــو آخـــر فـــي اللجنـــة االستشـــارية العلميـــة والتقنيـــة التابعـــة للشـــبكة -وٕايفـــان أداي
مينســه مــن النظــر فــي المقتــرحين الخاصــين -األدويــة ووســائل التشــخيص. وعليــه، اعتُبــر مــن المالئــم إعفــاء إ. أداي

  واتخاذ القرارات بشأنهما. ١٢والمشروع  ٣بالمشروع 
للشــبكة األفريقيــة  وعلـى غــرار ذلــك، فــإن يوفــورد إينيـانغ أيضــًا عضــو فــي اللجنــة االستشـارية العلميــة والتقنيــة التابعــة

البتكـــارات األدويـــة ووســـائل التشـــخيص. وعليـــه، اعتُبـــر مـــن المالئـــم إعفـــاء ي. إينيـــانغ مـــن النظـــر فـــي المقتـــرحين 
  واتخاذ القرارات بشأنهما. ١٢والمشروع  ٣الخاصين بالمشروع 

توى الثــاني مــن ولــم ُتعتبــر أي مصــالح أخــرى مــن المصــالح التــي أعلــن عنهــا أعضــاء الفريــق بالنســبة إلــى هــذا المســ
  االستعراض متصلة بعمل الفريق.

  
واستهلت األمانة العملية بوضع االجتمـاع العـالمي فـي إطـار عمليـة منظمـة الصـحة العالميـة الطويلـة األجـل لزيـادة 

التــي تــؤثر فــي البلــدان الناميــة تــأثيرًا غيــر متناســب. وعــرض االســتثمار فــي البحــث والتطــوير فــي مجــال األمــراض 
). وكــان الخبــراء قــد ٢ليــة  وقائمــة المعــايير. ونــاقش الخبــراء المعــايير واعتمــدوها دون تعــديل (التــذييل الــرئيس العم

  ناقشوا تلك المعايير في مؤتمر عن ُبعد ُعقد قبل االجتماع وأدخلوا عليها آنذاك عددًا من التعديالت.
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المشــاريع المقدمــة إلــى جلســة االجتمــاع والبــالغ لتقيــيم مقترحــات  ٢واســتند الخبــراء إلــى المعــايير الــواردة فــي التــذييل 
  . وُقسمت المعايير إلى فئتين:١مقترحاً  ٢٢عددها 

  
  معايير األهلية

 .معايير الفئة ألف التي تركز على الجوانب المتعلقة بالصحة العمومية واألثر المحتمل  
 .معايير الفئة باء التي تركز على االمتياز العلمي والتكنولوجي  

  
  االبتكارية إزاء البحث والتطويرالنُّهج 
 .معايير الفئة جيم التي تعالج النهوج االبتكارية  

  
قبــل عقــد االجتمــاع، ُأســند لكــل مشــروع مــن المشــاريع مختصــون قــائمون علــى االســتعراض. وفــي اليــوم األول مــن 

فيمـا يتعلـق بمعـايير الفئـة االجتماع، بـدأ القـائمون األوليـون والثـانويون علـى االسـتعراض بتقـديم تقيـيمهم إلـى الفريـق 
ألــف. ثــم نــاقش الخبــراء التقييمــات وشــرعوا فــي التصــويت علــى معــايير الفئــة ألــف. ولــم تســتوف ســتة مشــاريع مــن 

من  ١٠كحد أدنى من الدرجة اإلجمالية الممكنة ( ٪٦٠مشروعًا معيار القبول الذي تمثل في بلوغ نسبة  ٢٢ أصل
  ).١٧أصل 

  
مقترحـًا  ١٦االستعراض األوليون والثانويون المعيَّنون تقييماتهم للمقترحات المتبقية البـالغ عـددها وبعد ذلك قّدم القائمون على 

فيمــا يتعلــق بمعــايير الفئــة بــاء. ثــم نــاقش الخبــراء تلــك التقييمــات وشــرعوا فــي التصــويت علــى معــايير الفئــة بــاء. ولــم يســتوف 
كحــد أدنــى مــن الدرجــة اإلجماليــة الممكنــة  ٪٦٠بلــوغ نســبة مشــروعًا معيــار القبــول الــذي تمثــل فــي  ١٦مشــروعان مــن أصــل 

  ).١٩من أصل  ١١(
  

وفــي اليــوم الثــاني مــن االجتمــاع، أدلــى القــائمون علــى االســتعراض األوليــون والثــانويون بتقييمــاتهم للمقترحــات المتبقيــة البــالغ 
مـات وشـرعوا فـي التصـويت علـى معـايير الفئـة مقترحًا فيما يتعلق بمعـايير الفئـة جـيم. ثـم نـاقش الخبـراء تلـك التقيي ١٤عددها 

جــيم. واتفــق الخبــراء بعــد المناقشــة علــى تطبيــق اإلجــراء نفســه المتبــع بالنســبة للفئتــين ألــف وبــاء، أي اســتخدام معيــار للقبــول 
). ولـــم تســـتوف ســـبعة ٢١مـــن أصـــل  ١٣كحـــد أدنـــى مـــن الدرجـــة اإلجماليـــة الممكنـــة ( ٪٦٠يتمثـــل فـــي بلـــوغ نســـبة 

  مشروعًا هذا المعيار. ١٤المشاريع المتبقية البالغ عددها مشاريع من أصل 
  

ونـــاقش الخبـــراء بعدئـــذ مســـألة تحديـــد المشـــاريع التـــي سيوصـــى بتنفيـــذها. ومـــع مراعـــاة الواليـــة المســـندة إلـــى الفريـــق 
)، تمثل هدف الفريق في انتقاء مشاريع قابلـة للتوسـع أثبتـت سـبًال جديـدة ١٢(٦٦ج ص عبمقتضى المقرر اإلجرائي 

وابتكارية لتمويـل البحـث والتطـوير، إلـى جانـب وسـائل مفتوحـة وتعاونيـة لالضـطالع بالبحـث والتطـوير. كمـا نظـروا 
في مدى سد تلك المشاريع للثغرات المحددة في البحث والتطوير في مجال األمراض التي تـؤثر فـي البلـدان الناميـة 

  تأثيرًا غير متناسب.
  

                                                           
 لالطالع على قائمة كاملة بالمقترحات المقدمة، انظر:     ١

http://www.who.int/phi/implementation/phi_cewg_meeting/en/index.html  كــــــــــــانون األول/  ١٩(تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي
 ).٢٠١٣ ديسمبر
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لى التوصية بالمشاريع التالية وٕادراجهـا فـي القائمـة المـوجزة لنقلهـا إلـى المرحلـة وعقب هذه المناقشة، اتفق الخبراء ع
في المائة في الجوالت  ٦٠التالية من العملية استنادًا إلى ما أحرزته من درجات إجمالية استوفت معيار بلوغ نسبة 

  الثالث جميعها:
  

رقم   رتبةمال
المجموع   العنوان  المشروع

  )٥٧(من 
العالميـــــة للبحـــــث والتطـــــوير فـــــي مجـــــال مكافحـــــة داء الليشـــــمانيات  المبـــــادرة  ٢٢  ١

  الحشوي وٕاتاحة عالجه
٤٩,٠٠  

  ٤٥,٥٠  االختبار المتعدد لألمراض الحموية الحادة في مراكز تقديم الرعاية   ١٨  ٢
إثبــــات إمكانــــات عــــالج وحيــــد الجرعــــة مضــــاد للمالريــــا مــــن مــــادتي أرتمتيــــر   ٨  ٣

تركيبــه فــي نظــام لتوصــيل الــدواء يعمــل علــى ولوميفــانترين مــن خــالل إعــادة 
  المستوى الجزيئي

٤٤,٥٠  

االســتفادة مــن "إطــار العوامــل الممرضــة": تعــاون دولــي قــائم علــى المصــادر   ١٥  ٤
  المفتوحة لتسريع وتيرة تطوير األدوية للتصدي ألمراض الفقر 

٤٣,٠٠  

مـي إلـى ، الـذي ينتSm14تطوير لقـاح ضـد البلهارسـية علـى أسـاس المأشـوب   ١١  ٥
حمـــاض الدهنيـــة: مكافحـــة ســـريان مـــرض مـــن فصـــيلة البروتينـــات الرابطـــة أل

  أمراض الفقر

٤٢,٠٠  

) كمكمــــل للعــــالج الكيميــــائي لــــداء ٣٥(دال  Cpg Odnتطــــوير الفئــــة "دال"   ١٣  ٦
  للكاالزارالليشمانيات الجلدي وحاالت الليشمانيات الجلدية التالية 

٤٠,٥٠  

ســـــهلة االســـــتخدام وميســـــورة التكلفـــــة كوســـــائل تطـــــوير واصـــــمات بيولوجيـــــة   ١٢  ٧
  لتشخيص األمراض من النمطين الثاني والثالث

٣٩,٥٠  

  
الـــذي يحمـــل عنـــوان:  ٩وباإلضـــافة إلـــى المشـــاريع المدرجـــة فـــي القائمـــة المـــوجزة، نـــاقش الفريـــق بإســـهاب المشـــروع 

المرتبـــة الثامنـــة بـــين ، وٕانمـــا احتـــل ٪٦٠"تطـــوير لقـــاح ضـــد حمـــى الضـــنك"، ولـــم يصـــل هـــذا المشـــروع إلـــى عتبـــة 
المشــاريع. وبــدا واضــحًا للخبــراء أن هــذا المشــروع يســتوفي معظــم المعــايير الخاصــة بالمشــاريع اإليضــاحية. وحظــي 
هــذا المشــروع علــى مــدى عقــدين مــن الــزمن بــدعم مــن حكومــة أحــد البلــدان التــي يتوطنهــا المــرض، ونجــح فــي حشــد 

ميـة وسيضـمن حصـول البلـدان الناميـة علـى اللقـاح بأسـعار ميسـورة الموارد، كما أنه يستند إلـى أفضـل األبحـاث العل
  وسيكون نموذجًا تحتذي به البلدان النامية األخرى في تعزيز القدرات في مجال البحث والتطوير.

  
ومـــن خـــالل العمليـــة، ســـلط الخبـــراء الضـــوء علـــى الجوانـــب التاليـــة التـــي اعتبروهـــا أساســـية لضـــمان أن المشـــاريع 

). وقــام الخبــراء ١٢(٦٦ ج ص عاإليضــاحية تتماشــى مــع االختصاصــات، علــى النحــو الــوارد فــي المقــرر اإلجرائــي 
  يلي: بما

 النموذج االبتكاري لالضطالع بالبحث  انب/أوصوا بإجراء تحليل معمق بشأن المشاريع المنتقاة لتنقيح الج
 والتطوير في المجاالت التي تخفق فيها السوق في تلبية االحتياجات؛

  وشددوا على أن الغـرض مـن العمليـة هـو تحديـد مشـاريع قابلـة للتوسـع بغيـة كشـف نمـاذج جديـدة وابتكاريـة
 ر؛للتمويل، إلى جانب وسائل مفتوحة وتعاونية لالضطالع بالبحث والتطوي
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  وسلطوا الضوء على تحبيذ منح ترخيص مفتوح النتفـاع جميـع األطـراف المعنيـة بـأي منتجـات أو عمليـات
أو بيانــات أو مــواد بيولوجيــة أو خبــرات محميــة الملكيــة الفكريــة تتــأتى مــن المشــاريع اإليضــاحية، والســيما 

ة الفكرية عقبـات أمـام الوصـول لفائدة المصنعين المحتملين في البلدان النامية، لكي ال تطرح حقوق الملكي
 إليها؛

  وشددوا على أن العملية ال ترمي فقط إلى إتاحـة تكنولوجيـات صـحية أساسـية جديـدة أمـام الفئـات السـكانية
المهملة، بل تهـدف أيضـًا إلـى بنـاء القـدرات فـي مجـال البحـث والتطـوير، بمـا يشـمل أخالقيـات البحـث فـي 

 الجنسين؛ البلدان النامية ومراعاة المساواة بين

  ورأوا أنــه مــن الضــروري إنشــاء هياكــل مســتدامة ونقــل التكنولوجيــا لتعزيــز ودعــم تنميــة قــدرات البحــث، مــن
قبيـل مراكـز التميــز فـي تلـك البلــدان، وشـددوا علـى أنــه ينبغـي للمشـاريع أن تهــدف إلـى االضـطالع، حيثمــا 

 مرض؛أمكن، بعملية البحث والتطوير بالكامل في البلدان التي يتوطنها ال

  وأوصــوا بجعــل تقيــيم جــدوى المشــاريع المنتقــاة شــرطًا مســبقًا. وينبغــي أن يشــمل ذلــك وصــفًا مفصــًال جــدًا
للمشــروع مــن حيــث الدقــة والجــدوى العلميتــين، والترتيبــات الخاصــة بالشــراكة، وبنــاء القــدرات، إلــى جانــب 

علـــى ميزانيـــة مفصـــلة وتبريـــر  المفـــاهيم االبتكاريـــة. كمـــا ينبغـــي أن يتضـــمن ذلـــك تحلـــيًال اقتصـــاديًا ينطـــوي
 لفرادى المشاريع؛

  ًمـن العمـل فيمـا يتعلـق بعمليـة اإلعـداد بأسـرها، مـن االكتشـاف وصـوًال  والحظوا أن المشـاريع تتطلـب مزيـدا
إلــى الفعاليــة، وٕازاء فئــات مســتهدفة وخصــائص مســتهدفة أكثــر تحديــدًا لكــل منــتج مــن المنتجــات المعنيـــة 

 (اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص)؛

 نظـر المسـتخدمين النهـائيين  وحثوا على ضرورة مراعاة جميع المشاريع، منذ البدايـة، الحتياجـات ووجهـات
لضمان تجسيد التصميم واألداء في البلدان واألقاليم المستهدفة، بما في ذلك مراعاة االعتبارات الجنسانية، 

 الحتياجاتهم على نحو أمثل؛

  رأوا أنـــه علـــى الصـــعيد االســـتراتيجي يمكـــن تنســـيق المشـــاريع المترابطـــة ترابطـــًا وثيقـــًا أو التـــي تتنـــاول نـــوع و
 ت نفسه لزيادة فعاليتها إلى أقصى حد؛المنتجا

 وأبرزوا أهمية تقييم أثر كل مشروع من المشاريع اإليضاحية ودعم تحسين الجودة؛ 

 واقترحوا وضع آلية أكثر استدامة الختيار مزيد من المشاريع اإليضاحية على أساس منتظم؛ 

 حية المدرجة في القائمة الموجزة.وحثوا الدول األعضاء على االلتزام بالتمويل وتنفيذ المشاريع اإليضا 
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  ١التذييل 
  

  الخبراء الذين عينتهم المديرة العامة، بالتشاور مع المديرين اإلقليميين
  

  مينسه، غانا-إيفان أداي  -١
 ماجد الشربيني (نائب الرئيس)، مصر  -٢

 م. ك. بان، الهند  -٣

 نويل كرانسويك، أستراليا  -٤

 نانسي إدواردز، كندا  -٥

 روبرت إ. آيس، الواليات المتحدة األمريكية  -٦

 رجاء العواد، المغرب  -٧

 محمود فتح اهللا، مصر  -٨

 محمد حصار، المغرب  -٩

 يوفورد إينيانغ، نيجيريا  -١٠

 فيفيان كوري، كوبا  -١١

 غ. باالكريش نير، الهند  -١٢

 بارتيليمي نياسي، الكاميرون  -١٣

 فالفيا سنكوبوجي، جنوب أفريقيا  -١٤

 يسوانتو سيسوانتو، إندونيسياس  -١٥

 مارسيل تانر (الرئيس)، سويسرا  -١٦

 تومريس تورمين، تركيا  -١٧

 جينكيان وانغ، الصين  -١٨

 خورخي سرسور، األرجنتين  -١٩
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  ٢التذييل 
  

  معايير تقييم مقترحات المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة
  
  

  بها في تقييم المقترحات ومنحها الدرجات. وتغطي ثالثة مجاالت: ُتطرح األسئلة التالية لالسترشاد
  

تلبيــة أحــد احتياجــات الصــحة العموميــة لفائــدة الفئــات األشــد فقــرًا ومعالجــة وجــه مــن أوجــه  – نطــاق المقتــرح :ألــف
قصـــور الســـوق، وبـــاألخص التصـــدي لألمـــراض مـــن النمطـــين الثـــاني والثالـــث وتلبيـــة االحتياجـــات الخاصـــة للبلـــدان 

  النامية فيما يتعلق باألمراض من النمط األول
  
  االمتياز العلمي والجدوى والمهلة المحددة لتحقيق إنجاز يعتد به – الجدارة التقنية والعلمية :باء
  

فصـل تكـاليف البحـث والتطـوير (المخـاطر) عـن  - اسـتخدام أسـلوب جديـد وابتكـاري لـدعم البحـث والتطـوير :جيم
ة واللجـــوء علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى نهـــوج ابتكاريـــة مفتوحـــة، والتمويـــل المجمـــع، والجـــوائز، أســـعار المنتجـــات النهائيـــ

  ومجموعات براءات االختراع
  

  معايير الفئة ألف:
  
هــل يلبــي المقتــرح احتياجــًا ذا أولويــة مــن احتياجــات الصــحة العموميــة، والســيما فــي البلــدان الناميــة، وهــل   -١

 يرجح أن يكون للحل المقترح أثر ما؟
  

  :٥إلى  صفرالدرجة من 
  
  االحتياج المتعلق بالصحة العمومية غير واضح أو الحل المقترح غير مالئم  صفر  

  
االحتياج المتعلق بالصحة العمومية في البلدان النامية واألثر المحتمل موضَّحان ومسندان   ٥

  ببينات على حد سواء
 
 إنجاز التكنولوجيات الصحية؟هل يركز المقترح على اكتشاف و/ أو تطوير و/ أو   -٢

  
  :٥إلى  صفرالدرجة من 

  
  ال  صفر  

  
  نعم  ٥  

 
 هل يعالج المشروع وجهًا من أوجه قصور السوق؟  -٣

  
  :٥إلى  صفرالدرجة من 

  
  ليس ثمة ما يدل على معالجة وجه من أوجه قصور السوق  صفر  

  
  يعالج المشروع بوضوح وجهًا من أوجه قصور السوق  ٥  
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 المشروع استراتيجية موثوقة لجعل المنتج النهائي متاحًا من حيث ُيسر تكلفته ومدى توافره؟هل يقترح   -٤
  

  :٢إلى  صفرالدرجة من 
  

  ال  صفر
  
  نعم  ٢

 
  )، انتِقل إلى معايير الفئة باء.٪٦٠( ١٠/١٧إذا تجاوز مجموع الدرجات 

__________________________  
  

  باء: فئةمعايير ال
 

 أساس علمي وتكنولوجي سليم؟هل يقوم المقترح على   -٥
  
  :١٠إلى  صفرمن  درجةال
  

  ال  صفر
  

  أجل، إنه يقوم على بينات علمية وتقنية دامغة تثبت جدواه  ١٠
 

 على خبراتهم وأدوارهم وتنسيقهم؟ هل يحدد المقترح شركاء محتملين موثوقين لتطوير التكنولوجيا بناءً   -٦
  

  :٥إلى  صفرمن  الدرجة
  
  ال  صفر  

  
  شريكة موثوقة وأدوار محددة على نحو جيدجهات   ٥

 
 هل يحدد المقترح منِتجي المنتج النهائي المحتملين واستراتيجية اإلنتاج؟  -٧

  
  :٢إلى  صفرمن  درجةال
  

  ال  صفر
  
  منِتجون موثوقون محتملون محددون تحديدًا جيدًا، إلى جانب األدوار المنوطة بهم   ٢
 

 مهمًا واحدًا على األقل خالل األعوام الخمسة األولى؟ هل ُيحتمل أن يحقق المشروع إنجازاً   -٨
  
  :٢صفر إلى من  درجةال
  

  ال  صفر
  
  نعم  ٢
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  )، انتِقل إلى معايير الفئة جيم.٪٦٠( ١١/١٩إذا تجاوز مجموع الدرجات 
__________________________  

  
  :الفئة جيممعايير 

 
نهوج المعرفة المفتوحة، ألغـراض بما فيها هل يستخدم المقترح نهوجًا تعاونية/ نهوجًا قائمة على الشراكة،   -٩

 تنسيق أنشطة البحث والتطوير؟
  
  :٥إلى  صفرمن  درجةال
  
  ال  صفر  

  
  نعم  ٥

 
 هل يطرح المقترح ُنهجًا للفصل بين تكاليف البحث والتطوير وأسعار المنتجات؟  -١٠

  
  :٥إلى  صفرمن  درجةال
  
  ال  صفر  

  
  نعم  ٥

 
 االبتكاري، كالتمويل المجمع أو الجوائز؟هل يشمل المقترح استخدام آليات للتمويل   -١١

  
  :٥إلى  صفرمن  درجةال
  
  ال  صفر  

  
  نعم  ٥

 
 هل يقدم المقترح آليات فعالة وناجعة لتنسيق المشروع؟  -١٢

  
  :٢إلى  صفرمن  درجةال
  

  ال  صفر
  
  شركاء موثوقون محتملون محددون تحديدًا جيدًا، إلى جانب األدوار المنوطة بهم   ٢
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 ن يسهم المقترح في تعزيز قدرات البحث في البلدان النامية؟هل ُيحتمل أ  -١٣
  
  :٢إلى  صفرمن  درجةال
  

  ال  صفر
  
  على نحو كبير   ٢
 

 هل ُيحتمل أن يكون النهج المقترح قابًال للتعميم و/ أو التوسع؟  -١٤
  
  :٢إلى  صفرمن  درجةال
  

  ال  صفر
  
  قابل للتعميم والتوسع على حد سواء  ٢
  

  الدرجة اإلجمالية:
  

  ٥٧=  ٢١+  ١٩+  ١٧الدرجة القصوى: 

__________________________  
  

هل يقدم المشروع إجماًال نهجًا جديدًا وابتكاريًا لدعم البحث والتطوير من شأنه توفير منتج ميسور  :االستنتاج
  التكلفة في ظرف مهلة زمنية معقولة؟

  
  التعليقات:
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  ٢الملحق 
  

  تقرير االجتماع االستشاري التقني للدول األعضاء 
  للبحث والتطوير في مجال الصحةبشأن تحديد المشاريع اإليضاحية 

  
  

لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي جنيــف فــي المقــر الرئيســي  ٢٠١٣/ ديســمبر كــانون األول  ٥ُعقــد هــذا االجتمــاع فــي 
  له. ونا ماتسوسو (جنوب أفريقيا) رئيساً وانتخب بريشوس ماليب

  
من االجتماع أمام جميـع المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي  ٢وقررت الدول األعضاء فتح باب المشاركة في الجلسة 

تربطها عالقات رسمية بالمنظمة وأمام الخبـراء الـذين شـاركوا فـي اجتمـاع الخبـراء االستشـاري التقنـي العـالمي بشـأن 
) ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٤و ٣الصــحة (جنيــف،  تحديــد المشــاريع اإليضــاحية للبحــث والتطــوير فــي مجــال

). وقام نائب رئيس هذا االجتماع األخيـر بعـرض نتائجـه. وبعـد العـرض، فُـتح المجـال أمـام الـدول ١(انظر الملحق 
أطبـاء بـال حـدود الدوليـة وهيئـة العمـل الدوليـة فـي األعضاء والمنظمات غير الحكومية ألخذ الكلمة. وأدلـت جمعيـة 

  ة ببيانيهما.مجال الصح
  

وأحاطــت الــدول األعضــاء علمــًا بمســّودة التقريــر وأعربــت عــن تقــديرها لعمــل الخبــراء. وبخصــوص المشــاريع الســبعة 
زائــد واحــد المحــددة، رأت الــدول األعضــاء، علــى غــرار مــا أوصــى بــه الخبــراء، أنــه مــن الضــروري القيــام بمزيــد مــن 

ارية. كما شـددت الـدول األعضـاء علـى الحاجـة إلـى وضـع خطـة العمل لتطوير المقترحات، والسيما الجوانب االبتك
  تواصلية عند خوض المراحل المقبلة من هذا العمل.

  
وناقشـت الـدول األعضــاء مختلـف الخيـارات للمضــي قـدمًا فــي المشـاريع السـبعة زائــد واحـد، وتـم التوصــل إلـى اتفــاق 

  حول ما يلي:
  

ستقوم األمانة، بالتشاور مع الرئيس السابق لفريق الخبراء االستشاريين العامل وتماشيًا مع القـرار   -١
)، بوضع قائمة بالعناصـر المطلـوب تناولهـا بمزيـد مـن ١٢(٦٦ج ص عوالمقرر اإلجرائي  ٢٢-٦٦ج ص ع

ع مقــــدمي تلــــك االستفاضــــة فــــي إطــــار الجوانــــب االبتكاريــــة للمشــــاريع الســــبعة زائــــد واحــــد المحــــددة وٕاطــــال
  .٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٥المقترحات على هذه القائمة بحلول 

 
كـــانون الثـــاني/  ١٥آخـــر أجـــل لـــإلدالء بالتعليقـــات مـــن جانـــب الجهـــات المقترحـــة ســـيكون موعـــده   -٢

  .٢٠١٤ يناير
 
ســــتقدَّم إلــــى المجلــــس التنفيــــذي وثيقــــة معلومــــات تتضــــمن تلــــك التعليقــــات كإضــــافة للمقترحــــات   -٣
  عروضة عليه للنظر فيها.الم
  
  

=     =     =  
  


