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  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني 
  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير 

  
  

  المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة
    

  المديرة العامةتقرير من 
  
 
والـذي طلبـت بموجبـه مـن المـديرة  ٢٢-٦٦ج ص عالقـرار  ٢٠١٣اعتمدت جمعية الصـحة فـي أيـار/ مـايو   -١

العامة، ضمن جملة أمور: تيسير عمليـة تنفيـذ بعـض المشـروعات اإليضـاحية للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة 
بغية سد فجوات محددة والتي تؤثر على البلدان النامية بشكل غير متناسـب؛ و تقـديم تقريـر عـن تنفيـذ المشـروعات 

ل الصـــحة لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين، مـــن خـــالل المجلـــس اإليضـــاحية للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــا
، نظــر المجلــس التنفيــذي فــي ٢٠١٤. وفــي كــانون الثــاني/ ينــاير السادســة والثالثــون بعــد المائــة دورتــهالتنفيــذي فــي 

لتطـوير فـي بشأن تحديد المشـاريع اإليضـاحية للبحـث وا الخبراء االستشاري التقني العالمي التقرير الخاص باجتماع
المشــاريع اإليضــاحية للبحــث بشــأن تحديــد  جتمــاع االستشــاري التقنــي العــالمي للــدول األعضــاءاالمجــال الصــحة، و 

)، الــذي طلــب بموجبــه مــن المــديرة ٥(١٣٤م تثــم اعتمــد المجلــس المقــرر اإلجرائــي  ١.والتطــوير فــي مجــال الصــحة
المصـلحة بهـدف تطـوير خطـة المشـروع وتعبئـة العامة، ضمن جملة أمور، البدء فـي عقـد اجتماعـات مـع أصـحاب 

 الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع.
  
)، والـــذي أحاطــــت ١٥(٦٧ج ص عاعتمـــدت جمعيــــة الصـــحة المقـــرر اإلجرائـــي  ٢٠١٤مـــايو  وفـــي أيـــار/  -٢

بـت )؛ وطل٥(١٣٤م توالمقـرر اإلجرائـي   ٢٢-٦٦ج ص عبموجبه جمعية الصحة بالتقـدم المحـرز فـي تنفيـذ القـرار 
عليهـا بالفعـل،  تمـت الموافقـةمن المديرة العامة تسريع وتيرة المشاريع األربعة المتبقيـة، باإلضـافة إلـى األربعـة التـي 

وتقــديم تقريــر عــن التقــدم المحــرز إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة. واعتمــدت كــذلك 
) المؤشـــرات الخاصـــة بقيـــاس النجـــاح فـــي تنفيـــذ المشـــاريع ٥(٦٧ج ص عجمعيـــة الصـــحة بموجـــب المقـــرر اإلجرائـــي 

تحليــل لمــدى تنفيــذ العناصــر االبتكاريــة المنفــذة ، وطلبــت إضــافة اإليضــاحية للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة
بواســطة المشــاريع، بمــا فــي ذلــك التمويــل، واســتخدام نمــاذج اإلتاحــة المفتوحــة، وأدوات البحــث المتعــددة القطاعــات، 

  االرتباط، ضمن معايير أخرى.وفصل 
  

  مختارة مشاريع إيضاحية التقدم المحرز في
  
 أيـار/ ١٠و ٧عقدت األمانة اجتماعات ألصحاب المصلحة المعنيين بالمشاريع األربعة في الفترة مـا بـين   -٣

هيئـت  في المقر الرئيسي للمنظمة في جنيـف بغيـة تيسـير عمليـة تنفيـذ مشـاريع إيضـاحية مختـارة. وقـد ٢٠١٤مايو 
  هذه االجتماعات الفرصة لمناقشة خطط المشاريع والموارد الالزمة لها.

                                                           
  ، على التوالي.٢والملحق  ١، الملحق ١٣٤/٢٧م تالوثيقة    ١
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)، أن تقــوم "المــديرة العامــة... عنــد ٥(١٣٤م توطلــب كــذلك المجلــس التنفيــذي بموجــب المقــرر اإلجرائــي   -٤
رض أو االقتضــاء، بــالنظر فــي التنســيق أو الجمــع بــين المشــاريع المترابطــة بشــكل وثيــق أو التــي تســتهدف نفــس المــ

. وكاســـتجابة لـــذلك، وفـــي ضـــوء االحتياجـــات والقيـــود المفروضـــة علـــى "نفـــس نـــوع المنـــتج مـــن أجـــل تعظـــيم فعاليتهـــا
ـــداء مؤيـــدي مشـــروع  ـــة واألدويـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة والخـــاص ب ـــم جمـــع المشـــروعين إدارة األغذي الليشـــمانيات، ت

المبـادرة تمخـض عـن هـذا الجمـع والمعـروف باسـم " المعنيين بهذا الداء فـي مشـروع واحـد. وتـتم إدارة المشـروع الـذي
ــ" مــن قِ العالميــة للبحــث والتطــوير فــي مجــال مكافحــة داء الليشــمانيات الحشــوي وٕاتاحــة عالجــه ل المبــادرة الخاصــة َب

  إدارة األغذية واألدوية في الواليات المتحدة.بأدوية األمراض المهملة بالتعاون مع 
  

  المشاريع اإليضاحية األربعة األخرىالتقدم المحرز في اقتراحات 
  
اوســوالدو )، نظمــت األمانــة حلقــة عمــل بالتنســيق مــع مؤسســة ١٥(٦٧ج ص عاســتجابة للمقــرر اإلجرائــي   -٥

 آب/ ٢٧و ٢٦لمؤسســـــة فـــــي ريـــــو دي جـــــانيرو، البرازيـــــل، يـــــومي الرئيســـــي لمقـــــر التـــــم استضـــــافتها فـــــي كـــــروز. و 
ومؤيـدي االقتراحـات التـي لـم تجتـز التقيـيم األولـي الـذي أجـراه ، وحضرها كـل مـن الخبـراء التقنيـين ٢٠١٤ أغسطس

ويمكـن الرجـوع  ١الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير ونائبه، الرئيس األسبق لفريق
قائمــة المشـــاركين وجــدول األعمـــال وتقريــر االجتمـــاع المفصــل علــى الموقـــع الخــاص بالمنظمـــة علــى  شـــبكة  إلــى 

   ١االنترنت.
  
ـــة رعـــاة المشـــاريع فرصـــة لمراجعـــة اقتراحـــاتهم اســـتناداً   -٦ إلـــى توصـــيات  وعقـــب حلقـــة العمـــل، منحـــت األمان

فــي حــين قــدم المؤيــدون الثالثــة اآلخــرون  الخبــراء. وقــد قــام أحــد مقــدمي االقتراحــات بســحب اقتراحــه مــن العمليــة،
  اقتراحات منقحة إلى األمانة.

  
، قـــام الـــرئيس الســـابق لفريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل ونائبـــه  ٢٠١٤نـــوفمبر  تشـــرين الثـــاني/ ٧وفـــي   -٧

م األولي الذي تم بإعادة تقييم االقتراحات المنقحة. واتبع االجتماع نفس الشكل والعملية اللذين تم اتباعهما في التقيي
. وتــم دعــوة المــراقبين مــن الــدول األعضــاء الســتة األصــلية؛ حيــث شــارك منهــا ٢٠١٤مــارس  آذار/ ١٠إجــراؤه فــي 

والفلبين وسري النكا. وتم تقييم اثنين من المشاريع الثالثة بأنهما يتواءمان بشدة مـع مبـادئ وتوصـيات فريـق  ةمالط
روع الثالـــث بعـــض التحســـن، وٕان كـــان هنالـــك حاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن . وأظهـــر المشـــاالستشـــاريين العامـــلالخبـــراء 

يزال دون العتبة المحددة للمشاريع اإليضاحية التي تم اختيارها كان الاإليضاحات. وتم إعادة تقييم االقتراح، ولكنه 
شـــبكة  . يمكـــن الرجـــوع إلـــى جـــدول أعمـــال االجتمـــاع والنتـــائج التفصـــيلية للتقيـــيم علـــى موقـــع المنظمـــة علـــىمســـبقاً 

  ١اإلنترنت.
  
  وفي الختام، فإن المشروعين التاليين يلبيان متطلبات التأهيل كمشاريع إيضاحية:  -٨

معهـد وهـو مشـروع مقـدم مـن  -" االختبار المتعدد لألمراض الحموية الحادة في مراكـز تقـديم الرعايـة"  •
  .العلوم والتكنولوجيا الصحية التطبيقية بالهند

                                                           
القتراحــات المشــاريع اإليضــاحية، والــذي تــم إجــراؤه فــي  ١+٧يمكــن الرجــوع إلــى نتــائج التقيــيم األولــي للقائمــة المختصــرة    ١
 /http://www.who.int/phi/implementation/cewg_background_process/en علـــى الموقـــع التـــالي: ٢٠١٤آذار/ مـــارس  ١٠

 ).٢٠١٤  كانون األول/ ديسمبر ١٨(تم االطالع في 
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، الـــذي ينتمـــي إلـــى فصـــيلة البروتينـــات Sm14البلهارســـية علـــى أســـاس المأشـــوب تطـــوير لقـــاح ضـــد "  •
ل َبــوهــو مشــروع مقــدم مــن قِ  -" الرابطــة ألحمــاض دهنيــة: مكافحــة ســريان مــرض مــن أمــراض الفقــر

  ، البرازيل.اوسوالدو كروزمؤسسة 
  

د مـن التحسـين حتـى يلبـي ويحتاج المشروع المقدم من مجلس البحوث العلمية والصناعية، جنوب أفريقيا، إلى المزي
  متطلبات التأهيل ليكون مشروعًا إيضاحيًا.

  
  مؤشرات قياس النجاح في العملية

  
)، تقتــــرح األمانــــة مؤشــــرات ١٥(٦٧ج ص ععلــــى طلــــب جمعيــــة الصــــحة بموجــــب المقــــرر اإلجرائــــي  بنــــاءً   -٩

  مدى تنفيذ العناصر االبتكارية في مشاريع إيضاحية مختارة. إضافية لتحليل
  

  الدرجة
  العناصر االبتكارية

  فريق الخبراء توصية 
  االستشاريين العامل

  وصف المعايير

يقـــوم المشـــروع بوضـــوح بفصـــل االرتبـــاط بـــين تكـــاليف البحـــث   فصل االرتباط  
  وسعر المنتج

  
  نهوج المعرفة المفتوحة

يولد المشروع معارف يمكن استخدامها بحرية دون قيود قانونية 
فتوحـــة للبحـــث والتطـــوير هج المالـــنُ أو تعاقديـــة، والتـــي  تســـتخدم 

أدوات أنشــطة البحــث والتطــوير الســابقة بمــا فــي ذلــك واالبتكار(
  للمنافسة، ونظام المصدر المفتوح وسبل الوصول المفتوحة).

  
  ترخيص سبل الوصول

ــــرخيص أو غيرهــــا مــــن األدوات  ــــات الت يســــتخدم المشــــروع اتفاق
منتجــات لضــمان وصــول الســكان ممــن تمــس حــاجتهم إلــى أيــة 

  جديدة، وتمكنهم من تحمل تكاليفها.
  

  التمويل
يســــتخدم المشــــروع األمــــوال المجمعــــة، وجــــوائز المعــــالم البــــارزة 

ذلـك الضـرائب) أو وغيرها من آليات التمويـل المبتكـرة (بمـا فـي 
البلـــدان كتلـــك المتأتيـــة مـــن البلـــدان الناميـــة، و مصـــادر التمويـــل (

  .الناشئة)أو االقتصادات األمراض، التي تتوطنها 
  

  التنسيق

أدوات البحث المتعدد 
القطاعات/ المتعدد 
التخصصات و/ أو 

  الشركاء

يقـــوم المشـــروع بـــالربط بـــين البيانـــات والمعلومـــات المتأتيـــة مـــن  
مصـــــادر متعـــــددة و/ أو يتعـــــاون مـــــع  مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن  

 التــــي تتوطنهــــاالبلــــدان الشــــركاء والســــيما فــــي البلــــدان الناميــــة و 
  .األمراض

يقـــوم المشـــروع بإشـــراك مؤسســـات تمتـــد فـــي العديـــد مـــن البلـــدان   عبر األقاليم
  واألقاليم.

  
  بناء القدرات ونقل التكنولوجيا

يتــولى المشــروع بنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة والبلــدان التــي 
  تتوطنها األمراض.

ويعتمد المشروع على نقل التكنولوجيات كوسـيلة لزيـادة القـدرات 
  في البلدان النامية والبلدان التي تتوطنها األمراض.
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  يحدد اإلطار المقترح الدرجات الرقمية التالية على النحو التالي:  -١٠
  : تشير إلى توصية من فريق الخبراء االستشاريين العامل٢  •
  وصية من فريق الخبراء االستشاريين العامل: تشير بشكل ضعيف إلى ت١  •
  : ال تشير إلى توصية من فريق الخبراء االستشاريين العاملصفر  •

  
قابــل المؤشــرات الخاصــة بالعمليــة ويمكــن االطــالع علــى التقيــيم الكامــل للمشــاريع اإليضــاحية الثالثــة فــي م  -١١

  للنتائج. ويقدم الجدول التالي ملخصاً  ١المؤشرات االبتكارية على شبكة اإلنترنت.و 
  

  المؤشرات الخاصة بالعملية واالبتكار –التقييم األولي لمشاريع إيضاحية مختارة  :جدول تلخيصي
  

المبادرة العالمية  الدرجات (القصوى)
للبحث والتطوير في 
مجال مكافحة داء 

الليشمانيات الحشوي 
 وٕاتاحة عالجه

إطار تحري 
مسببات 
 األمراض

تطوير واصمات بيولوجية 
سهلة االستخدام وميسورة 
التكلفة كوسائل لتشخيص 

األمراض من النمطين 
 الثاني والثالث

 ٩ ٩ ١٢ )١٤مؤشرات العملية: (ألف: 

 ٨ ٨ ٨  )٨خطة المشروع ( - ١الجزء 

 ١ ١ ٤  )٦التمويل ( - ٢الجزء 

 ١١ ١١ ١٢  )١٢باء: المؤشرات الخاصة باالبتكار (

 ١ ٢ ٢  )٢( فصل االرتباط

 ٢ ٢ ٢  )٢نهوج المعرفة المفتوحة (

 ٢ ٢ ٢  )٢لوصول (سبل اترخيص 

 ٢ ١ ٢  )٢التمويل (

 ٢ ٢ ٢  )٢التنسيق (

 ٢ ٢ ٢  )٢بناء القدرات ونقل التكنولوجيا (

 ٢٠ ٢٠ ٢٤  )٢٦في المجمل (من الدرجة القصوى التي تبلغ 
  

إلــى التقــدم التقنــي الكبيــر الــذي طــرأ علــى تصــميم  تشــير الــدرجات الخاصــة بالمشــاريع اإليضــاحية الثالثــة  -١٢
خطط المشاريع (جميع المشاريع الثالثة حصلت على الدرجات القصوى). ومع ذلـك، لـم تكـن المـوارد الماليـة كافيـة 
لالنتهــاء مــن هــذه الخطــط فــي حــالتين علــى األقــل. وتؤكــد درجــات التحليــل النــوعي أن المشــاريع التــي تــم اختيارهــا 

      ئص المتوقع توفرها في المشاريع اإليضاحية.تتحلى بالخصا
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  وتقديم اإلرشادات للخطوات المستقبلية. إلى اإلحاطة علمًا بالتقريرالمجلس مدعو   -١٣

=     =     =  
                                                           

تحليـــل مقـــدم مـــن األمانـــة، متـــاح علـــى الموقـــع  –مشـــاريع إيضـــاحية معينـــة للبحـــث والتطـــوير: مؤشـــرات قيـــاس النجـــاح    ١
  ./http://www.who.int/phi/implementation/cewg_background_process/enاإللكتروني التالي: 


