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 لملحقا
  
  

 تقرير االجتماع المفتوح للدول األعضاء لتقييم التقدم المحرز
 ائل المتبقية المتصلة برصد أنشطةومواصلة المناقشات بشأن المس

  والتطوير في مجال الصحة وتنسيقها وتمويلهاالبحث 
  
  

المناقشـات بشـأن المسـائل المتبقيـة ُعقد االجتمـاع المفتـوح للـدول األعضـاء لتقيـيم التقـدم المحـرز ومواصـلة 
أيـــار/  ٤إلـــى  ٢المتصـــلة برصـــد أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة وتنســـيقها وتمويلهـــا، فـــي الفتـــرة مـــن 

علــــى النحــــو المطلــــوب بموجــــب القــــرار  ،فــــي المقــــر الرئيســــي لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي جنيــــف ٢٠١٦ مــــايو
كافاسـيني مـن  -وانُتخبت السـيدة ت. دوسـي ،تاب شارما من الهند. وترأس االجتماع السيد بانو برا٢٢-٦٦ع  ص  ج

سويســرا نائبــًا للــرئيس. وحضــر ممثلــو الــدول األعضــاء، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ث والمشــاركين بــدعوة خاصــة، اليــومين األولــين مــن االجتمــاع. أمــا اليــوم الثالــ ،ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة

  فتضمن اجتماعًا مغلقًا اقتصر على الدول األعضاء. 

). ١(انظـر التـذييل  المقتـرح وسار على النحو الموضـح فـي برنـامج العمـل هأعمالواعتمد االجتماع جدول 
بعـد الحصـول علـى  ١على موقع المنظمة اإللكتروني خالله ويمكن االطالع على العروض التوضيحية التي قدمت

ونــاقش االجتمــاع أيضــًا  ).٢فتــوح (انظــر التــذييل إلــى االجتمــاع الم مرحلــيقُــدم تقريــر إذن مقــدمي هــذه العــروض. و 
الذي ُيحال إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة  ،لهذه الوثيقة ٣مشروع المقرر اإلجرائي/ القرار الوارد في التذييل 

والســتين كــي تنظــر فيــه. وأوصــى االجتمــاع بــأن تشــكل جمعيــة الصــحة فريــق صــياغة لالنتهــاء مــن مناقشــة مشــروع 
  .المقرر اإلجرائي/ القرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

                                                      
١   http://www.who.int/phi/cewg-presentations/en/  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٩(تم االطالع في.( 
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 ١التذييل 
 

    
  رزــدم المحــم التقــلتقيياء ــلدول األعضـــوح لــاع المفتـــاالجتم

    برصد المناقشات بشأن المسائل المتبقيـة المتصلــةومواصلة 
  A/RDMCF/1 Add.1  لهايوالتطوير في مجال الصحة وتنسيقها وتمو  أنشطة البحث

    ٢٠١٦ / أبريلنيسان ٢٢  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٤-٢جنيف، 
 
 
 برنامج العمل المقترح 
 

 (اجتماع مفتوح) ٢٠١٦مايو أيار/  ٢، االثنين األولاليوم 
 ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة  الجلسة الصباحية

  بنود جدول األعمال

  افتتاح االجتماع  -١

  انتخاب أعضاء المكتب  -٢

  اعتماد جدول األعمال  -٣

  أسلوب العمل  -٤

التقــدم الُمحــرز ومواصــلة المناقشــات بشــأن المســائل المتبقيــة المتصــلة برصــد أنشــطة البحــث  تقيــيم  -٥
فــي  والتقــارير ذات الصــلة التحلــيالتميــع ج أخــذوالتطــوير فــي مجــال الصــحة وتنســيقها وتمويلهــا، مــع 

بحـث ، بما في ذلك تحليل تقرير فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق الاالعتبار
  والتطوير

  )٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص عالتقدم الُمحرز في تنفيذ القرار   (أ)

  الصحية واالبتكار الُنظمبول كيني، المدير العام المساعد، إدارة  - ماري
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مبــادرات المنظمــة المتعلقــة بالبحــث والتطــوير ذات الصــلة بفريــق الخبــراء  عــروض توضــيحية عــن  (ب)
  االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير:

مرضــات المســتجدة التــي ُيحتمــل أن تســبب فاشــيات مُ مخطــط البحــث والتطــوير فــي مجــال ال  -
  ة لها أو تنعدمالطبية المضاد وخيمة في المستقبل القريب، والتي تقل التدابير

  أمانة المنظمة
  البحث والتطوير في سياق خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  -

  أمانة المنظمة
السابق للجنة حقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية،  عرض توضيحي يقدمه الرئيس  (ج)

  المعني بإتاحة األدويةو والرئيس المشارك للفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم المتحدة 
  السيدة روث درايفوس

  مناقشة  (د)

 ١٧,٠٠-١٤,٠٠الساعة  جلسة بعد الظهر

  من جدول األعمال (تابع) ٥البند 

  البحث والتطوير في مجال الصحةب الخاصةاتساق السياسات   (هـ)

  أمانة المنظمة

  مناقشة  (و)

عروض توضيحية عن التقدم الُمحرز في تنفيذ مختلف عناصر خطة العمل االستراتيجية المتفق   (ز)
نـي ) بشأن متابعة تقريـر فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المع٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص ع في القرارعليها 

  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير:

مرصــد صــحي عــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، وتنســيق البحــث والتطــوير فــي   -
  مجال الصحة، ومشاريع إيضاحية 

  أمانة المنظمة
  الصندوق العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة: اقتراح بشأن التمويل والتشغيل  -

مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة المشـترك بـين اليونيسـيف  البرنامج الخاص للبحـث والتـدريب فـي
  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

  مناقشة  (ح)
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 (اجتماع مفتوح) ٢٠١٦أيار/ مايو  ٣الثالثاء،  الثانياليوم 
 ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة  الجلسة الصباحية

  من جدول األعمال (تابع) ٥البند 

  مناقشة (تابع)  (ط)

 ١٧,٠٠-١٤,٠٠الساعة  جلسة بعد الظهر

  من جدول األعمال (تابع) ٥البند 

لمحة عامة عن الحالة الراهنة لتمويل البحث والتطوير في مجال األمراض ذات األولوية بالنسبة   (ي)
  إلى فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  Policy Curesمؤسسة 

  مناقشة حول تمويل البحث والتطوير في مجال الصحة في المستقبل:  (ك)

  لبحث والتطوير في مجال الصحةمن أجل اإنشاء صندوق مجمع للتبرعات   -

تمويـــل خطـــة العمـــل االســـتراتيجية متابعـــًة لتقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي   -
  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

مناقشـــة بشـــأن "المســـائل المتبقيـــة المتصـــلة برصـــد أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة   )١(
  وتنسيقها وتمويلها"

 -(اجتمــــاع مغلــــق  ٢٠١٦أيــــار/ مــــايو  ٤األربعــــاء،   الثالثاليوم 
 الدول األعضاء فقط)

 ١٢,٣٠-٩,٣٠الساعة  الجلسة الصباحية

 ١٧,٠٠-١٤,٠٠الساعة  جلسة بعد الظهر

  األعمالبند جدول 

  تقرير االجتماع المفتوح للدول األعضاء إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين  -٦
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  ٢التذييل 

    
  رزــدم المحــم التقــاء لتقييــلدول األعضـــوح لــاع المفتـــاالجتم

    برصد المناقشات بشأن المسائل المتبقيـة المتصلــةومواصلة 
  A/RDMCF/2  لهايوالتطوير في مجال الصحة وتنسيقها وتمو  أنشطة البحث

    ٢٠١٦ / أبريلنيسان ٢٢  من جدول األعمال المؤقت ٥البند 
  
  
  

  تقرير مرحلي
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
بشـأن  ٢٢-٦٦ج ص ع القـرار ون، اعتمدت جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـت٢٠١٣مايو  في أيار/  -١

متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــوير والـــذي أيـــدت جمعيـــة 
الصحة من خالله "خطة العمـل االسـتراتيجية الراميـة إلـى تحسـين الرصـد والتنسـيق وضـمان اسـتدامة تمويـل أنشـطة 

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

ز للبحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال آليــــات الســــوق الراهنــــة بشــــأنه فــــي تــــوفير الحــــواف وهــــو مــــا تعجــــزوميســــورة الكلفــــة 
مــــن خــــالل المشــــاركة الواســــعة النطــــاق للكيانــــات العامــــة والخاصــــة واألوســــاط األكاديميــــة والمجتمــــع ...  الصــــحة،

المـــدني". كمـــا حـــث القـــرار الـــدول األعضـــاء علـــى "تعزيـــز قـــدرات البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة مـــع زيـــادة 
غيــر متناســب فــي  االســتثمارات فــي أنشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فيمــا يتعلــق بــأمراض تــؤثر تــأثيراً 

  البلدان النامية".
  
ــ  -٢ القــرار مــن المــدير العــام دعــم الــدول األعضــاء فــي مســاعيها إلــى ت جمعيــة الصــحة كــذلك بموجــب وطلب
قــدرات البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو تعزيزهــا ورصــد المعلومــات المتصــلة بالبحــث والتطــوير فــي  وطيــد"ت

  ير العام، بشكل أكثر تحديدًا، عدة أمور منها ما يلي:مجال الصحة". وطلبت جمعية الصحة من المد
  

ضــــمن أمانــــة المنظمــــة، لرصــــد فــــي مجــــال الصــــحة "إنشــــاء مرصــــد عــــالمي للبحــــث والتطــــوير   (أ)
بهـدف المسـاهمة فـي تبـيُّن الثغـرات  ... المعلومات المتصلة بالبحث والتطوير في مجـال الصـحة وتحليلهـا

  وتحديد األولويات؛والفرص للبحث والتطوير في مجال الصحة 
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تنفيذ بعض المشاريع اإليضـاحية للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة تصـديًا للثغـرات  تيسير ...  (ب)
المحــددة التــي تــؤثر تــأثيرًا غيــر متناســب فــي البلــدان الناميــة والســيما البلــدان الفقيــرة والتــي يمكــن أن تُتََّخــذ 

  بشأنها إجراءات فورية؛
  

هنـة لتقيـيم مـدى مناسـبتها ألداء مهمـة تنسـيق أنشـطة البحـث والتطـوير فــي اسـتعراض اآلليـات الرا  (ج)
  مجال الصحة؛

  
استكشــاف اآلليــات الراهنــة لتقــديم المســاهمات فــي البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة وتقييمهــا   (د)

وٕاعــداد اقتــراح، فــي حــال عــدم تــوفر أي آليــة مالئمــة، لوضــع آليــات فعالــة، بمــا فــي ذلــك تجميــع المــوارد 
  ."لمساهمات الطوعية، فضًال عن خطة لرصد فعالية اآلليات بصورة مستقلةوا
  

وُطلب أيضًا من المدير العام عقد اجتماع آخر مفتوح للدول األعضاء قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية   -٣
نشــطة البحــث التاســعة والســتين لتقيــيم التقــدم المحــرز ومواصــلة المناقشــات بشــأن المســائل المتبقيــة المتصــلة برصــد أ

والتطوير فـي مجـال الصـحة وتنسـيقها وتمويلهـا، مـع األخـذ بعـين االعتبـار جميـع التحلـيالت والتقـارير ذات الصـلة، 
بمـــا فيهـــا التحلـــيالت التـــي جـــاءت فـــي تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث 

  التقرير استجابة لذلك المطلب.وهذا  ١.والتطوير
  

  المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة
  

الصـــحة فـــي مطلـــع  مجـــال فـــي والتطـــوير للبحـــث العـــالمي تـــم إطـــالق النســـخة اإليضـــاحية مـــن المرصـــد  -٤
، وقــد تضــمنت المرحلــة األولــى للمرصــد إدمــاج المعلومــات المتاحــة عــن تمويــل البحــث والتطــوير فــي ٢٠١٦ عــام

تــــي مازالــــت قيــــد التطــــوير، وعــــن التجــــارب الســــريرية وعــــن منشــــورات مجــــال الصــــحة، وعــــن المنتجــــات الصــــحية ال
وفي مراحل الحقة، سيستمر التوسع في وظائف المرصد واختصاصاته مع تلقيه المزيد من الموارد ومن  ٢.البحوث

ســـيكون أحـــد المخرجـــات الرئيســـية وضـــع المعـــايير  ٣البيانـــات ومـــن التحلـــيالت. وباإلضـــافة إلـــى البوابـــة اإللكترونيـــة
لتحليالت التي تستجيب للطلب، وتتناول الثغرات في البحث والتطـوير فـي مجـال الصـحة، مـع إلقـاء الضـوء علـى وا

النتائج الرئيسية الستعراض البيانـات التـي جمَّعهـا المرصـد، والمسـاهمة فـي آليـات تحديـد األولويـات باعتبارهـا جـزءًا 
تعزيـز أيضـًا هـذا المنطلـق فـإن المرصـد سـيدعم  من وظيفـة التنسـيق فـي البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة، ومـن

القـدرات علــى المسـتوى اإلقليمــي وعلــى المسـتوى الــوطني فـي تصــريف شــؤون البحـث والتطــوير فـي مجــال الصــحة، 
  وفي االبتكار في تحسين إتاحتها.

  
كَّمة وتتضمن األنشطة اإلضافية في السعي لتحقيق أهداف وأغراض المرصد تقديم الدعم لنشر سلسلة ُمحَ   -٥

بمراجعة الزمالء تدور حول "االستنارة بالمعلومات إلنشـاء المرصـد العـالمي التـابع لمنظمـة الصـحة العالميـة للبحـث 
إلى جانب االستثمار في العثور على حلول تتسم بالكفـاءة للمشـكالت الشـائعة التـي  ٤والتطوير في مجال الصحة"،

                                                      
ــــة ج   ١ ــــرابط التــــالي ٦٦/٢٣انظــــر الوثيق ــــى ال ــــم  ،http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_23-ar.pdf( عل ت

  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤االطالع في 
٢   Kieny MP, Viergever RF, Adam T, Boerma T, Røttingen JA ، المنصــة العالميــة لتــدعيم االســتثمارات فــي مجــال

تــــم  /http://who.int/research-observatory/en( 387:1157 ،٢٠١٦ البحــــوث والتطــــوير فــــي الصــــحة بالمعلومــــات، النســــيت،
  ).٢٠١٦أبريل  يسان/ن ٤االطالع في 

٣   http://www.who.int/research-observatory/portal/en/ ، ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٨(تم االطالع في.(  
٤   http://www.health-policy-systems.com/series/GlobalObs ، ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٨(تم االطالع في.(  
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والتطوير، وفق ما تسمح به الموارد، مثل مواطن غياب االتساق في تعترض التشارك في البيانات الخاصة بالبحث 
فـي هـذا  الرئيسـيينما يتم اإلبالغ عنه، وفي المصطلحات، وفـي طـرق جمـع البيانـات، وذلـك بالتعـاون مـع الشـركاء 

أيضــًا فــي بنــاء القــدرات مــن خــالل تبــادل المعــارف واألدوات وتيســير وضــع  نشــطةالمجــال. كمــا ستســاهم هــذه األ
  معايير والمبادئ التوجيهية في مجال جمع البيانات وتبادلها في المستقبل.ال
  
والغايـــات المرســـومة للمرصـــد تجعـــل منـــه أفضـــل خيـــار مالئـــم الستضـــافة طيـــف واســـع مـــن  األهـــدافإن   -٦

بنـاء البيانات ذات الصلة بالبحث والتطوير في مجال الصحة، ولتلبية االحتياجـات المرافقـة لـذلك لتقاسـم البيانـات ول
القـــدرات. وٕان اســـتخدام المنصـــة الحاليـــة للمرصـــد فـــي تعزيـــز وتســـهيل تبـــادل المعلومـــات حـــول المقاومـــة لمضـــادات 

كروبــات وحــول األمــراض الُمْســَتِجدَّة التــي يحتمــل أن تــؤدي إلــى حــدوث أوبئــة كبيــرة وحــول غيرهــا مــن األمــراض يالم
ى تمهيــد الطريــق إلــى ُنُهــج أكثــر تنســيقًا للوصــول إلــى ســيؤدي إلــى تســهيل تحليــل البيانــات والمقارنــات العالميــة وٕالــ

  تحديد األولويات في البحث والتطوير في مجال الصحة.
  

  المشاريع اإليضاحية في البحث والتطوير في مجال الصحة 
 
لقــــد أدت الــــدعوات اإلقليميــــة لتقــــديم المقترحــــات بالتشــــاور وبالمشــــاركة علــــى نطــــاق واســــع مــــع األطــــراف   -٧

ـــــــة ـــــــد ذات ا المعني ـــــــى تحدي ـــــــة إل ـــــــي مجـــــــال الصـــــــحة ٢٢لعالق ـــــــالمقرر  .مشـــــــروعًا للبحـــــــث والتطـــــــوير ف وعمـــــــًال ب
ــــي ــــي جنيــــف، ٢٠١٣) (١٢(٦٦ع  ص  ج اإلجرائ ــــراء ف ــــًا عالميــــًا للخب ــــد المــــدير العــــام اجتماعــــًا استشــــاريًا تقني   )، عق

إلجراء المزيد من المناقشة حول المشاريع التي تتماشى مع اإلرشادات التي  ١)٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٥-٣
 مشـــاريع ثمانيـــة بشـــأن اآلراء فـــي إلـــى توافـــق الخبـــراء قـــدمها المقـــرر اإلجرائـــي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة. وتوصـــل

دمج مشـروعين تم  االجتماع، توصيات ضوء وفي. منها األولى األربعة وأوصوا بتنفيذ المشاريع إيضاحية محتملة،
 العالميـة الصـحة جمعيـة طلبـت ،٢٠١٤ مـايو أيـار/ وفـي .الليشـمانيات بـداء وكالهمـا يتعلـق األربعـة، المشاريع من

 األربعـة المشـاريع ) تسـريع وتيـرة العمـل فـي١٥(٦٧ج ص عاإلجرائـي  المقـرر فـي العـام من المـدير والستون السابعة
 استضـافت ،٢٠١٤ أغسـطس آب/ وفـي. مـن قبـل التـي حظيـت بالموافقـة المشـاريع األربعـة إلـى باإلضافة المتبقية،
وفـي . مقترحاتهـا تطـوير مـن حيـث زيـادة المتبقيـة األربعـة األطراف المساندة للمشاريع حلقة عملية لمساعدة البرازيل

مــن  األخــرى الثالثــة المقترحــات تقيــيم حــين قــررت األطــراف المســاندة ألحــد المشــاريع التوقــف عــن تطبيقــه، فإنــه تــم
 يشــارك فيهــا كــل مــن الــرئيس تقيــيم اإليضــاحية، بإخضــاعها لعمليــة للمشــاريع الموضــوعة حيــث تلبيتهــا للمتطلبــات

 سـتٍّ  مـن فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحـث والتطـوير ومراقبـون رئيس ونائب السابق
  .من الدول األعضاء

  
  :النهاية في التالية إليضاحية الستةا المشاريع وقد تم اختيار  -٨

  
اإلتاحـــة  ومبـــادرة الحشـــوي الليشـــمانيات داء علـــى الصـــعيد العـــالمي فـــي مجـــال والتطـــوير البحـــث  )أ(
  ؛)والدواء للغذاء األمريكية واإلدارة المهملة لألمراض األدوية مبادرة: األطراف المساندة(

 مفتــوح دولــي تعــاون: لمكافحــة العوامــل المســببة لألمــراض صــناديق التمويــل المخصــص اســتغالل  )ب(
  ؛)المالريا أدوية مشروع: األطراف المساندة( الفقر أمراض معالجة في األدوية تطوير لتسريع المصدر

                                                      
١    http://www.who.int/phi/implementation/phi_cewg_meeting/en/index1.html، ) نيســــــــــــان/ ٨تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي 

  ).٢٠١٦  أبريل
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لألمـراض مـن  المـواد التشخيصـية وميسـورة التكـاليف مثـل االستخدام واسمات حيوية سهلة تطوير  )ج(
 والمــواد التشخيصــية، البتكــار األدويــة األفريقيــة الشــبكة: األطــراف المســاندة( والــنمط الثالــث الــنمط الثــاني

فــي الصــين، وأطــراف  المداريــة المنــاطق لألدويــة وللمــواد التشخيصــية فــي مجــال أمــراض االبتكــار وشــبكة
  ؛)مساندة أخرى.

 وهــو ،Sm14أســاس المستضــد التجميعــي (المأشــوب)  علــى ةالبلهارســي مــرض ضــد لقــاح تطــوير  )د(
: األطـراف المسـاندة( الفقـر مكافحـة سـريان أمـراض: الدهنيـة البروتينـات الرابطـة للحمـوض أسرة في عضو
  ؛)البرازيل أوسفالدو، كروز مؤسسة

 الُحمَِّويَّــــة الحــــادَّة لتشــــخيص األمــــراض إيتــــاء الرعايــــة متعــــدد الــــدالالت يجــــرى فــــي نقطــــة اختبــــار  )هـ(
  ؛)الصحة الترجمية، الهند يا في مجالوالتكنولوج العلوم معهد: األطراف المساندة(

- مشــــاركة دوائيــــة بــــأرتيميثير مــــن واحــــدة بجرعــــة المالريــــا تقــــديم إيضــــاح حــــول إمكانيــــة عــــالج  )و(
األطـــراف ( تكنولوجيـــا النـــانو أســـاس علـــى الـــدواء توصـــيل نظـــام تركيبـــة جديـــدة فـــي خـــالل مـــن لوميفـــانترين
  ).أفريقيا جنوب والصناعية، البحوث العلمية مجلس: المساندة

  
ُمَخصَّصة لهذا الغرض فـي  تقنية فتم تأسيس لجنة. التنفيذ من مختلفة مستويات المشاريع وقد قطعت هذه  -٩

لتقـــدم إليهـــا األطـــراف المســـاندة  ١الصـــحة، والتطـــوير فـــي مجـــال للبحـــث العـــالمي المرصـــد المشـــاريع اإليضـــاحية/
 حزيـران/ ١٩( جنيـف فـي اللجنـة وقد اجتمعت. المالية ومتطلباتها الخاصة بمشاريعهم اإليضاحية الخطط للمشاريع
 وأوصـــت التنفيـــذ، مـــن األولـــى للســـنة المقترحـــة والميزانيـــة التقنيـــة العمـــل خطـــط حيـــث استعرضـــت ،)٢٠١٥ يونيـــو

 متطلبــات األمــوال، واســتعراض وصــرف االتفاقــات خطابــات توقيــع مشــاريع، كمــا تــم لثالثــة ماليــة مبــالغ بتخصــيص
  .ليتم إنفاقها األعضاء الدول من المالية بانتظار المساهمات مختارين آخرين، لمشروعين التمويل

  
  والتطوير في مجال الصحة للبحث العالمي والمرصد اإليضاحية المشاريع تمويل

  
بنـد  إنشـاء بـيَّن أنـه تـم ٢جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين،إلـى  العـام المـدير في التقرير الذي قدمه  -١٠
 التـي وافـق االسـتراتيجية العمـل خطـة تمويـل أجل من العالمية الصحة لمنظمة البرمجية الميزانية خارج الميزانيةفي 
 الميزانية من البند هذا على ويشرف. فريق الخبراء االستشاريين العامل لتقرير تحليلهم نتيجة األعضاء الدول عليها

المداريـــــة الــــــذي يشــــــترك فـــــي رعايتــــــه كــــــل  المنــــــاطق أمــــــراض مجـــــال فــــــي والتــــــدريب للبحـــــوث الخــــــاص البرنـــــامج
ــــدولي/ البنــــك/ اإلنمــــائي المتحــــدة األمــــم برنــــامج /اليونيســــيف مــــن ــــديرات . الصــــحة العالميــــة منظمــــة ال وتشــــير التق
ــــــــى ــــــــة أن إل ــــــــات المالي ــــــــة المتطلب ــــــــذ اإلجمالي ــــــــي لمــــــــدة مرصــــــــد اإليضــــــــاحية وٕانشــــــــاء المشــــــــاريع لتنفي ــــــــي تكف  والت
المســـاهمة،  تقـــديم األعضـــاء مـــن الـــدول وقـــد ُطِلـــبَ  مليـــون دوالر أمريكـــي، ٨٥ هـــو) ٢٠١٧-٢٠١٤( ســـنوات أربـــع

مليـــون دوالر  ٠,٨٢األمريكيـــة بمبلــغ  المتحــدة والواليـــات وسويســرا ســاهمت فرنســـا ،٢٠١٦ أبريـــل نيســان/ ٦وحتــى 
بمبلــــغ  وسويســــرا أفريقيــــا البرازيــــل والهنــــد والنــــرويج وجنــــوب كمــــا ســــاهمت أو تعهــــدت لصــــالح المرصــــد، أمريكــــي
 وســــاهمت. وللمرصــــد اإليضــــاحية للمشــــاريع المخصصــــة التبرعــــات مليــــون دوالر أمريكــــي لصــــالح صــــندوق ٧,٤٥
 أســـاس علـــى الناميـــة البلـــدان مليـــون دوالر أمريكـــي لصـــالح ِمـــَنح مقابلـــة لمســـاهمات ١,٠٢ بمبلـــغ والنـــرويج سويســـرا

                                                      
١   http://www.who.int/phi/news/adhoc_committee/en/ ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤، (تم االطالع في.(  
، ةالخامســــجلســــة جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتين، الالتابعــــة ل "ب"، اطلعــــت عليهــــا اللجنــــة ٦٨/٣٤جالوثيقــــة    ٢
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC3/A68_2015_REC3-en.pdf#page=1،  ٣١٥-٣١٠الصـــــــــــفحات ،

  (باإلنكليزية)). ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٤تم االطالع في 



           A69/40        Annex             الملحق           ٦٩/٤٠ج

10 

 البلـــدان ونـــًة بمقابـــل مـــن مســـاهماتمليـــون دوالر أمريكـــي إضـــافية مره ١,٥٦مـــع  دوالر، مقابـــل كـــل دوالر نصـــف
مليـون دوالر أمريكـي  ٧٤ -مقـدارها  ماليـة فجـوة يتـرك ممـا كامـل، بشـكل وردت التـي األمـوال تنفيـذ تـم وقـد. النامية
  .٢٠١٧ عام نهاية حتى

  
  والتطوير في مجال الصحة بحثال لصالح للمساهمات التمويل آلية استكشاف

  
أمــور، أن  جملــة فــي العــام، مــن المــدير ٢٠١٤ عــام فــي والســتون الســابعة العالميــة الصــحة جمعيــة طلبــت  -١١

 العالميــة الصــحة منظمــةبرنــامج الــدولي/  البنــك/ اإلنمــائي المتحــدة األمــم برنــامجاليونيســيف/ كــل مــن مــع يبحــث 
 صـــندوق استضـــافة إمكانيـــة استكشـــاف الخـــاص بـــالبحوث والتـــدريب فـــي مجـــال أمـــراض المنـــاطق المداريـــة بهـــدف

مـن األمـراض،  والثالـث فـي مجـال الـنمط الثـاني والتطـوير الطوعيـة لصـالح البحـث المسـاهمات التمويل المجمع من
  :يلي بما االهتمام مع األمراض، من األول بالنوع يتعلق التنموية للبلدان النامية فيما واالحتياجات

  
الواليــة  يتماشــى مــع أن يجــب ولكــن منهــا، الــنمط الثالــث علــى األمــراض نطــاق يقتصــر ال أن ينبغــي  •

 والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة العالميــة المنوطــة باالســتراتيجية
  ؛الفكرية

  والتطوير من أجل الصحة؛ للبحث مستدامة تمويل آلية وجود إلى الحاجة  •

  ١.التنسيق تصريف شؤون آلية في األعضاء الدول دور  •

السـابق الـذكر،  فـي الخيـار النظـر ٢٠١٥٢عـام  فـي والسـتون الثامنـة العالميـة الصـحة جمعيةوقد واصلت   -١٢
 واسـع نطـاق المداريـة علـى المنـاطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث الخاص البرنامج تشاور الحق، وقت وفي
 والـوزارات التمويـل وكـاالت ذلـك فـي بمـا والخـاص، العـام القطـاعين مـن المصـلحة أصحاب من واسعة مجموعة مع

 هــــذه وباســــتخدام ٣.المــــدني والمجتمــــع والصــــناعة وشــــراكات تســــتهدف تطــــوير المنتجــــات، األكاديميــــة، والجهــــات
تغطـــي كامـــل مســـار المشـــروع بـــدءًا بالمحفظـــة الماليـــة  جديـــدة، أداة بعـــد فيمـــا الخـــاص البرنـــامج وضـــع المـــدخالت،

 األدويـة لتطـوير المطلـوب األدنـى الحـد والتمويـل الزمنـي الجـدول نمـوذج للوصـول إلـى ٤)،P2I( وصوًال إلى التأثير
 بحـثلل قويـاً  لهـم مـواردهم حـافزاً  تـوفر ال التـي المحـدودة المـوارد ذوي للسـكان واللقاحـات التشـخيص ووسـائل الجديدة

  وللتطوير على المستوى التجاري.
                                                      

  ).٢٠١٤) (١٥(٦٧ج ص عالمقرر اإلجرائي    ١
، ةالخامســــ لجلســــةجمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتين، االتابعــــة ل "ب"اللجنــــة  ا، اطلعــــت عليهــــ٦٨/٣٤لوثيقــــة جا   ٢
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC3/A68_2015_REC3-en.pdf#page=1،  ٣١٥-٣١٠الصـــــــــــفحات ،

  (باإلنكليزية)). ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٤تم االطالع في 
 يـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الـــــــــــــــرابط التـــــــــــــــالي:التقريـــــــــــــــر الكامـــــــــــــــل متـــــــــــــــوفر خـــــــــــــــارج المـــــــــــــــؤتمر وبصـــــــــــــــيغته اإللكترون   ٣

http://www.who.int/tdr/news/2016/funding_managing_health_product_R_D/en/  ) ـــــــم االطـــــــالع ـــــــيت  نيســـــــان/ ٤ ف
، وقد تلقى هذا العمل الدعم من المنحـة المخصصـة التـي قـدمتها الوكالـة السويسـرية للتنميـة والتعـاون ومقـدارها )٢٠١٦ أبريل

  يسرية.مليونان من الفرنكات السو 
 /اليونيســيف مــن كــل رعايتـه فــي يشــترك الــذي المداريـة المنــاطق أمــراض مجــال فـي والتــدريب للبحــوث الخــاص البرنـامج    ٤

)، صــــندوق تمويــــل البحــــوث والتطــــوير ٢٠١٦العالميــــة ( الصــــحة منظمــــة /الــــدولي البنــــك/ اإلنمــــائي المتحــــدة األمــــم برنــــامج
   للمنتجات الصحية: مقترح للتمويل وللتشغيل.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204522/1/9789241510295_eng.pdf?ua=1،  نيســـــــــان/ ٨(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي 
  ).٢٠١٦  أبريل
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المداريـــة  المنــاطق أمــراض مجــال فــي والتـــدريب للبحــوث الخــاص البرنــامج وضــع ،P2Iاألداة  وباســتخدام  -١٣
التـي أعيـد النظـر  أم سـواًء الجديـدة المنتجـات، عـدد الجديدة، وحصل علـى تقـدير آلليات التمويل سيناريوهات سبعة

 منظمـة أن تتصـرَّف بـين السـيناريوهات وتتـراوح هـذه. اآلليـة هـذه إطـار في الغرض منها، والتي قد يـتم تطويرهـا فـي
 باعتبارها الطرف الذي يجمع األطراف األخرى حول تحديد األولويات، وبـين إدارة ولاأل المقام في العالمية الصحة
مليــون دوالر  ٥٠٠ مليــون دوالر أمريكــي إلــى ١٥ مــن( األحجــام مختلــف مــن لألمــوال المجمعــة الخــاص البرنــامج
 والعالجات، واللقاحات والمواد التشخيصية الالزمة، الصحية المنتجات من المنتجات تطوير لتمويل) سنوياً  أمريكي

وال تعتبـر األداة التـي تغطـي . جديـد منـتج وانتهاًء بـإطالق إدارًة تغطي كامل مسار العمل، بدءًا بالمقترحات الواعدة
 أداة نوعية أو خاصـة بمـرض P2Iالمالية) وصوًال إلى تأثيره  الحافظةكامل مسار المشروع منذ مراحله الباكرة (في 

  .النامية البلدان في في تطوير المنتجات لتلبية االحتياجات ةالمرون لديها ولكن محدد،
  

 محفظــة إدارة مســؤوًال عــن ليكــون علمــي إنشــاء فريــق عامــل خيــارات الخــاص البرنــامج استكشــف وأخيــرًا،  -١٤
 وتقيـيم ورصـد المحـددة األولويـات مـع يتماشـى بمـا تمويلهـا سـيتم التـي المشـاريع اختيـار ذلك في بما التمويل، آليات

 العامــل الفريــق أعضــاء فــي المطلوبــة الخبــرات تتضــمن أن وينبغــي. المختــارة المشــاريع تمويــل المشــاريع إلــى جانــب
 التــي تتعلــق بالحافظــة الماليــة؛ القــرارات اتخــاذ وفــي فــي المجــال الســريري التطــوير مشــاريع قيــادة فــي خبــرة: العلمــي
والمعرفـة  األعمـال، فـي تطـوير الخبـرة أو الخبـرة فـي التمويـل الناميـة؛ البلدان في الصحية النظم في الميدانية الخبرة

 بخبراء األساسيين هؤالء األعضاء استكمال ويمكن. بالوكاالت المعنية باللوائح التنظيمية الخبرة الُمْعِدَية؛ باألمراض
 يستعرض التقريـر األدوات كما. الصحية التدخالت أو من األولوية ذات فردية من األمراض متخصصين بمجاالت

بدءًا  التحفيز آليات من مجموعة على العلمي العامل الفريق التي تساعد الفريق العامل في عمله. ويعتمد اإلضافية
 تقـديم أجـل مـن االلتـزام – الشـراء – وصـوًال إلـى آليـات االجتـذاب مـن نمـط والجـوائز المـنح بتمويل الحثّ  آليات من

  .للمنتجين الحوافز أفضل
  

 للبرنــامج يمكــن الجديــد، التمويــل وبتــوافر الطوعيــة، المجمعــة التمويــل آليــة ورهنــًا باتخــاذ قــرار حــول إنشــاء  -١٥
 شأن ومن. جديدة تمويلية آلية فيه الستيعاب حالياً  بها تصريف الشؤون المعمول وآليات عملياته أن ُيَكيِّف الخاص

 للبحــث العـالمي المرصــد المســتمدة مـن البيانـات باسـتخدام لويــاتاألو  أن ُتَحـدِّد العالميــة الصـحة تقودهـا منظمــة آليـة
 الخـــاص الـــذي يـــديره البرنـــامج العلمـــيوسُيَشـــغِّل الفريـــق العامـــل . حـــديثاً  أنشـــئ الصـــحة الـــذي والتطـــوير فـــي مجـــال

  .األولويات هذه ،المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث
  

  في مجال الصحة والتطوير البحث تنسيق
  

 بشـــأن أدوار ٢١-٦٣ج ص عالقــرار  والســتون الثالثــة العالميــة الصــحة جمعيــة اعتمــدت ،٢٠١٠ عــام فــي  -١٦
 بشـــأن العالميـــة الصـــحة منظمـــة اســـتراتيجية وصـــادقت علـــى الصـــحية، البحـــوث مجـــال فـــي ومســـؤولياتها المنظمـــة
 تنسـيق إلـى الحاجـةواتضـحت  )،٢٠٠٧( ١٥-٦٠ج ص عَمْطَلب نّص عليه القرار  من أجل الصحة، وهو البحوث
فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي  كمــا تضــمن تقريــر. العــالمي الصــعيد علــى الصــحية فــي البحــوث أفضــل

 األمـراض مجـال فـي والتطـوير للبحـث" عـالمي" تنسيق يوجد ال بأنه بتمويل وتنسيق البحث والتطوير أيضًا تعليقات
 أنـه إلـى التقريـر ويخلـص ١."للغايـة مجـزأ نظام في مجال الصحة واالبتكار للبحوث النظام العالمي" وبأن الرئيسية،
والتطــوير علــى الصــعيد  البحــث جــامع لتصــريف الشــؤون مــن أجــل تنســيق واحــد هيكــل إنشــاء الصــعب" مــن ســيكون
التقريـر  فقـد أّكـد ذلـك، ومـع. "العـالم فـي االقتصـادات بنيـة فـي ولالختالفـات والتطـوير البحـث لطبيعة نظراً  العالمي،

 المسـتويات والتطـوير علـى بحـثال تشـمل قـد والتـي للتنسـيق، وواليتهـا الدسـتورية"العالميـة  الصـحة منظمة دور على
                                                      

١   http://www.who.int/phi/CEWG_Report_5_April_2012.pdf،  ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٨(تم االطالع في(.  
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أوصى فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق  األساس هذا وعلى". والوطنية واإلقليمية العالمية
 على االعتماد على قادرة تكون الهيئة أن هذه مثل شأن ومن. جديدة عالمية استشارية هيئة إنشاء البحث والتطوير

  .البحوث أولويات بشأن وصياغة توصيات العالمي التي يقدمها المرصد والتحليالت البيانات
  

جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة السادســـــة والســـــتين  قـــــرار فـــــي الـــــوارد العـــــام المـــــدير مـــــن وفـــــي ســـــياق الطلـــــب  -١٧
فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث  تقريــر متابعــةبشــأن ) ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ ع  ص  ج

والتطـوير  البحـث تنسـيق وظيفـة ألداء مالءمتهـا مدى تقييم أجل الموجودة بالفعل من الستعراض اآلليات"والتطوير 
 السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى...  القائمـة التنسـيق آليـات اسـتعراض عـن تقريـر تقـديم"و "في مجال الصحة؛

 ٦٧/٢٧جالوثيقـة  العـام المـدير قـدم ١،دورته الرابعة والثالثـين بعـد المائـة" في التنفيذي المجلس خالل من والستين،
  :التنسيق آليات من أنواع وصفًا لثالثة وقد تضمن ذلك التقرير. الصحة لجمعية

  
  المعلومات؛ تبادل خالل من الالفاعل الذي يتحقق التنسيق  )أ(

   وعلى التعاون؛ األولويات على التي تتفق الباحثين شبكات خالل من الفاعل التنسيق  )ب(

ــص أجريــت التــي البحــوث تــدير رســمية هياكــل خــالل الُمــدار مــن التنســيق  )ج( الالزمــة  المــوارد وتخصِّ
  لدعمها.

ــــى أيضــــاً  التقريــــر وأشــــار    المعنيــــة االستشــــارية اللجنــــة وأن األنســــب، ســــيكون) ب( الخيــــار أن إل
 آخــر بعقــد التقريــر اقتراحــاً  وقــدم. االستشــاري الــدور هــذا ألداء تشــكيلها يعــاد أن يمكــن الصــحية بــالبحوث
  الحفاظ أجل من على الصعيد العالمي والتطوير في مجال الصحة لألطراف المعنية بالبحث سنوي مؤتمر
إقلــيم  فـي ســيعقد المـؤتمر هــذا فـإن المثاليـة، الناحيــة ومـن. القضــايا هـذه وعلــى قـوة الــدفع فـي التركيـز علـى

  .المجال هذا في النشيطة الرئيسية البحوث معاهد ويستضيفه أحد عام، مختلف كل

 لــدعم استشــارية واليــة لهــا الخبــراء مــن رســمية مجموعــة هــي الصــحية المعنيــة بــالبحوث االستشــارية اللجنــة  -١٨
 مـع وثيـق بتعاون تعمل وهي الصحية، البحوث وٕاجراء تعزيز في الدستوري دورها تنفيذ في العالمية الصحة منظمة

 فـي اللجنـة تأسسـت. فـي نطاقـه الواسـع العلمـي المجتمـع ومـع مشـتركة أهـداف تحقيـق إلـى تسعى خارجية مؤسسات
 بشــأن العــام للمــدير المشــورة تقــديم وُأْســِند إليهــا دور الطبيــة، المعنيــة بــالبحوث االستشــارية اللجنــة باســم ١٩٥٩ عــام

 اإلداريـة الهيئـات وضـعتها التـي السياسـات ضـوء فـي" الصـحية للبحـوث العالمية األولويات" وصياغة البحث قضايا
بهــا  خاصــة استشــارية لجانــاً  العالميــة الصــحة لمنظمــة اإلقليميــة المكاتــب جميــع وأنشــأت. العالميــة الصــحة لمنظمــة

 اللجنة عمل من عاماً  ٤٠ يغطي تقريراً  العالمية الصحة منظمة نشرت ،٢٠١٠ عام وفي. الصحية معنية بالبحوث
 المعنيــة بــالبحوث االستشــارية للجنــة الرئيســية المســاهمات وكانــت إحــدى ٢.الصــحية المعنيــة بــالبحوث االستشــارية

  .المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث الخاص البرنامج بإنشاء ١٩٧٤ عام في توصيتها، الطبية
  

العالميــة  اآلليــة باعتبارهــا الجديــد وهــي تــؤدي دورهــا الصــحية، المعنيــة بــالبحوث االستشــارية ويمكــن للجنــة  -١٩
 والتطـوير فـي مجـال الصـحة للبحـث العـالمي التـي يقـدمها المرصـد والتطوير، أن تستعرض التحاليل البحث لتنسيق

                                                      
  على الترتيب.  )٨(٤ الفرعية والفقرة )٥(٤ الفرعية )، الفقرة٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص ع قرارال   ١
  الصــــحية منظمــــة الصــــحة العالميــــة، البحــــوث ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة، تــــاريخ اللجنــــة االستشــــارية المعنيــــة بــــالبحوث   ٢

    ٢٠١٠، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩-١٩٥٩
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44484/1/9789241564113_eng.pdf) ، ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٤تم االطالع في(.  
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 جــال الصــحةوالتطــوير فــي م فــي البحــث المصــلحة ألصــحاب المقتــرح الســنوي المــؤتمر إليهــا يتوصــل التــي والنتــائج
 الـدول على األولويات هذه وسُتْعَرض. والتطوير للبحث العالمية األولويات توضيح أجل من على المستوى العالمي

الــذي تقدمــه للهيئــات  الصــحية المعنيــة بــالبحوث االستشــارية للجنــة القــانوني الســنوي التقريــر خــالل مــن األعضــاء
 العامــل الفريــق لعمــل األســاس لتشــكيل ســنويًا فــي ذلــك، النظــر العالميــة، وســيتم إعــادة الصــحة اإلداريــة فــي منظمــة

  .المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث الخاص البرنامج سيديره الذي العلمي
  

  والتطوير بالبحث الصلة ذات األخرى األنشطة
  

 القليلـة السـنوات فـي األمانـة عمـل فـي ظهـورًا أكثـر بـروزاً  والتطـوير جديدان في البحـث اثنان ظهر مجاالن  -٢٠
  .موجز لهذين المجالين وفيما يلي وصف. الماضية

  
 فيروس مرض لقد أبرز وباء .األوبئة انتشار منع على المخطط األولي للبحث والتطوير في مجال العمل  -٢١

متالزمـة التنفسـية المتالزمـة التنفسـية الحـادة الوخيمـة (سـارس) وال مـن فاشـيات ومـا سـبقه الـذي ظهـر مـؤخرًا، اإليبوال
 التأهـب الصـارم فـي مجـال البحـث إلـى مـدى الحاجـة المسـتمر، زيكـا فيروس وباء األوسط، وما تاله من في الشرق
 والتــي القريــب، المســتقبل فــي الُمْســَتِجدَّة التــي مــن المحتمــل أن تســبب فاشــيات خطيــرة لمواجهــة األمــراض والتطــوير

 تطـوير فـي نقـص فـي االسـتثمارات التـدابير المضـادة لهـا. وحاليـًا هنـاكمـن  القليـل فـي الوقـت الحاضـر إال يوجـد ال
ويصعب توقع  أوبئة. إلى تتحول قد الخطيرة الُمْسَتِجدَّة التي األمراض لهذه والمواد التشخيصية واللقاحات العالجات

 مـن محـدود عـدد علـى إمـا وتـؤثر القليلـة المـوارد، األمـاكن الحـدوث فـي إلـى األمـراض، فهـي تميـل حدوث مثل هـذه
 القضــية والتطــوير األولــي للبحــث المخطــط ويتنــاول. الشــرائية القــوة انخفــاض الــذين يعــانون مــن الســكان أو النــاس

 واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة العالميــة أجلهــا االســتراتيجية مــن أنشــئت التــي األساســية
 آليــات تفشــل والتــي والفعالــة الميســورة التكلفــة واآلمنــة الصــحية المنتجــات علــى الحصــول ضــمان: الفكريــة والملكيــة
  .والتطوير في مجال الصحة حولها إلجراء البحث الحوافز الموجودة في توفير السوق

  
إمكانيـة  لضمان على المستوى العالمي وخطة للتأهب هو استراتيجية والتطوير األولي للبحث إن المخطط  -٢٢

لهـا  المحتـاجين السكان إلى الطبية التقنيات جلب خالل من الطوارئ لحاالت في االستجابة والتطوير البحث تعزيز
 بـين الوقـت تقصـير إلـى والتطـوير األولـي للبحـث المخطـط يهدف الخصوص، وجه وعلى. واألوبئة الفاشيات خالل
 التــي واألدويــة واللقاحــات الفعالــة االختبــارات وتــوافر دوليــاً  قلقــاً  تثيــر التــي العموميــة الصــحية الطــوارئ حالــة إعــالن
  .وحسر األزمة األرواح إلنقاذ استخدامها يمكن

  
الُمْسـَتِجدَّة  الوبائيـة مبدئيـة لألمـراض تـم االتفـاق علـى قائمـة والتطـوير، األولـي للبحـث المخطـط من وكجزء  -٢٣

 الصحة منظمة عقدته للخبراء اجتماع خالل والتطوير الشديدة ذات الميل الوبائي وذات األولوية الملّحة في البحث
 النزفيــــة، الكونغـــو - القــــرم حمـــى: القائمـــة هــــذه وتضـــم). ٢٠١٥ ديســـمبر األول/ كــــانون ٩و ٨ جنيـــف،( العالميـــة

 الشـديدة واألمـراض الّسا، وحمى ،)ماربورغ النزفية وحمى اإليبوال فيروس مرض مثل( وأمراض الفيروسات الخيطية
الناجمة عن فيروسـات كورونـا (المكّللـة) (المتالزمـة التنفسـية الحـادة الوخيمـة (سـارس) والمتالزمـة الُمْسَتِجدَّة  العدوى

 وتتطلـب خطيرة تعتبر التي واألمراض. الوادي المتصدع نيباه وحمى فيروس ومرض ،)األوسط التنفسية في الشرق
 تتضــــمن ممكــــن وقــــت أقــــرب فــــي والتطــــوير البحــــث لتشــــجيع العالميــــة الصــــحة منظمــــة لَبــــقِ  مــــن إجــــراءات اتخــــاذ

ــوي الشــديد  رفــع وقــد تــم. زيكــا فيــروس ومــرض الدمويــة، الصــفيحات نقــص متالزمــة مــع شــيكونغونيا، والمــرض الُحمَّ
 طارئـة أنـه حالـة ٢٠١٦ فبراير شباط/ ١ العام للمنظمة في المدير إعالن بعد زيكا فيروس لمرض مستوى األولوية

 عــدد فــي تواصــل الفاشــية بالعــدوى بمــرض فيــروس زيكــا المتصــاحبة بزيــادة بســبب دوليــاً  قلقــاً  تثيــر عموميــة صــحية
 الوضــع منهــا تحديــد األعمــال، مــن وقــد قامــت أمانــة المنظمــة بمزيــد. الــرأس وصــغر باريــه - غيــان متالزمــة حــاالت
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 لعـالميا المرصد عمل في إلدراجها ذات األولوية، الوبائية األمراض حول هذه والتطبيقية األساسية للبحوث الحالي
 البحــث تســريع كيفيــة تكنولوجيــة لتحديــد طريــق خــرائط وضــع وتنســيق وتســهيل والتطــوير فــي مجــال الصــحة، بحــثلل

 الطبيـــــة التكنولوجيـــــا مـــــن وغيرهـــــا الفعالـــــة والعالجـــــات واللقاحـــــات فـــــي تكنولوجيـــــات المـــــواد التشخيصـــــية والتطـــــوير
ـــز التطـــورات. الوبـــائيالالزمـــة لألمـــراض ذات األولويـــة وذات الميـــل  والمعلوماتيـــة  دعـــم علـــى األخـــرى الهامـــة وتركِّ

 فــي األمانــة تشــارك وال. األوبئــة الصــحية الالزمــة لمكافحــة الرعايــة فــي مجــال منتجــات التنظيمــي التأهــب تحســين
  المخطط األولي للبحث والتطوير. من وال في التطوير باعتبارهما جزءاً  البحوث

  
 لتسـهيل - المواتيـة البيئة أو - المناسبة الظروف وجود على الوباء خالل والتطوير البحث استجابة تعتمد  -٢٤

 نظــام المثــال، ســبيل علــى هنــاك، يكــون أن يجــب أنــه يعنــي وهــذا. وليكــون العمــل فّعــاالً  المناســب الوقــت فــي العمــل
 البحـث وتصـريف شـؤون النمـاذج أو العينـات، وتبـادل تقاسـم البيانـات على النطاق واسع واتفاق منسق، للقيام بعمل
يشمله المخطط األولي  الذي مجاالت العمل من آخر مجاالً  هذه البيئة المواتية وتشكل. الرعاية ومعايير والتطوير،

هــذا  مثــل خلــق علــى قدرتــه تقيــيم المخطــط األولــي للبحــث والتطــوير علــى فعاليــة للبحــث والتطــوير. وســيعتمد تقيــيم
 البحــث فــي ذلــك الموضــوعةأثــر الخطــط  وعلــى الناميــة، البلــدان والتطــوير فــي للبحــث المواتيــة االســتعداد فــي البيئــة

  .المقبلة الالزمة للتصدي للفاشيات أو لألوبئة الطبية التقنيات توافر على والتطوير
  

 حـول األمـراض ذات األولويـة للبحـوث والمسـتدام الكـافي التمويـل خيـارات استكشـاف على العمل ويتواصل  -٢٥
 وزيادة الموجودة مع األموال المواءمة خالل من المثال، سبيل الوخيمة والُمْسَتِجدَّة وذات الميل الوبائي، وذلك، على

التــي يجريهــا فريــق الخبــراء  الصــلة ذات المناقشــات مــع العمــل مــن التيــار هــذا ربــط خــالل اســتخدامها، ومــن كفــاءة
خيـارات  عـن تقريـر ويجـري العمـل حاليـًا علـى تقـديم .والتطـويراالستشاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث 

تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات عـــن منتجـــات التشـــخيص والوقايـــة والعـــالج وتحســـين قـــدرة المنظمـــة علـــى تســـهيل إتاحـــة 
 وهــي قاعــدة بيانــات تحتــوي ،المنتجــات، بوســائل منهــا إنشــاء قاعــدة بيانــات عالميــة، ابتــداًء مــن الحمــى النزفيــة تلــك
 والســتين التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى المخطــط األولــي للبحــث والتطــوير، حــول المعلومــات مــن يــدمز  علــى
  ١.فيه للنظر

  
بشـأن  العالميـة الصـحة لمنظمة العالمية العمل خطة من كجزء جديدة حيوية لمضادات والتطوير البحث  -٢٦

 خطــة والســتين الثامنــة العالميــة الصــحة جمعيــة اعتمــدت ،٢٠١٥ مــايو أيــار/ فــي .كروبــاتيالم مضــادات مقاومــة
. فقــد تطــورت المقاومــة لمضـــادات ٧-٦٨ج ص عفــي قرارهــا  الميكروبــاتمضــادات  مقاومــةبشــأن  العالميــة العمــل

 فـي الحيويـة للمضـادات المالئـم غيـر االسـتخدام لدى العوامل التي تسبب األمراض تطورًا سريعًا بسـبب الميكروبات
من العوامل التي تثـبط  الميكروباتوالزراعة. ويعتبر حدوث المقاومة لمضادات  البيطري وفي الطب البشري الطب

 أن الجديــدة، ألنهــا تتوقــع الحيويــة للمضــادات والتطــوير البحــث فــي األدويــة فــي االســتثمار عزيمــة شــركات صــناعة
 في فإن االستثمار مهملة،ال لألمراض بالنسبة أما. السوق في قصيرة تسويق المضادات الحيوية الجديدة لمدة يكون
 المضـادات سـوق والتطـوير الجاريـة، لكـن تضاؤل البحـوث إلى أدى مما كاٍف، غير جديدة حيوية مضادات تطوير
 العمـل وخطـة العالميـة االسـتراتيجية فـي التـي حظيـت باالهتمـام األمـراض عكـس فعلـى تجاريًا، سوقاً  اليزال الحيوية

 المقاومــــة البكتيريــــا تســــببها التــــي فــــإن األمــــراض الفكريــــة، والملكيــــة واالبتكــــار العموميــــة الصــــحة بشــــأن العــــالميتين
. البلـدان جميـع علـى فهي تـؤثر األمراض، من أو النمط الثالث الثاني ال تندرج ضمن النمط الميكروباتلمضادات 
 إطــــار مــــن المــــدير العــــام، فــــي تطلــــب كروبــــات،يمضــــادات الم بشــــأن مقاومــــة العالميــــة العمــــل خطــــة فــــإن ولــــذلك،
 شــراكات إلقامـة المتاحـة الخيـارات المسـتدامة، استكشـاف للتنميــة االقتصـادية الحالـة الـذي يعنـى بتطـوير ٥ الغـرض
 واللقاحـات ومنتجـات التشـخيص الحيويـة تطـوير المضـادات وتعزيـز والتطوير، في البحوث األولويات لتحديد جديدة

                                                      
  .٦٩/٢٩الوثيقة ج   ١
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 إتاحـة ولضـمان الصـلة، ذات القائمة والتطوير البحث مبادراتبين  التنسيق لتحسين التدخالت الجديدة، من وغيرها
  .وللتطوير وتأسيس نماذج تعاونية ومفتوحة للبحوث

  
 مع مبادرة األمانة كروبات، تعاونتيمضادات الم بشأن مقاومة العالمية العمل خطة من الجزء هذا ولتنفيذ  -٢٧

 لتطــوير مســتقلة شــراكة وهــي الحيويــة، المضــاداتوتطــوير  لمي لبحــوثاعــ مرفــق إلنشــاء المهملــة األمــراض أدويــة
 الميكروبـــات لمضـــادات لمواجهـــة المقاومـــة الحيويـــة جديـــدة مـــن المضـــادات عالجـــات المنتجـــات، تســـتهدف تطـــوير

 الوصـول ضـمان على فعاليـة المضـادات الحيويـة مـع األمثل الحفاظ عن مع الشعور بالمسؤولية استخدامها وتعزيز
 والتطـــوير البحـــث مجـــال فـــي المصـــلحة أصـــحاب جميـــع مـــع وثيـــق بتعـــاون عمل المرفـــقوســـي. إليهـــا للجميـــع العـــادل

  :إذ سيعمل المرفق على. الدخل مستويات جميع من البلدان من الحيوية للمضادات
 

 الناميــة، للبلـدان الخاصــة واالحتياجـات علــى المسـتوى العــالمي العموميـة الصــحة تلبيـة احتياجـات  )أ(
 ؛قلة فرص الربح فيها بسبب تقوم شركات الصناعة الدوائية بتطويرها التي لن المنتجات واستهداف

 الحيويـة المضـادات علـى الحفـاظ تـدعم التـي البديلـة الحـوافز نمـاذج أداء دور ريادي في اسـتخدام  )ب(
 للنمـاذج تنفيـذها فـي المهملـة األمراض الجديد منها وفق الخبرات المستفادة من مبادرة أدوية إلى والوصول
 ؛المهملة والتطوير لصالح األمراض بحثلل البديلة

 .للجميع ميسورة بأسعار جديدة حيوية مضادات توافر ضمان  )ج(

لهــذا  األوليــة البــدء لمرحلــة حاضــنة لــدور علــى أداء المبــادرة المهملــة األمــراض أدويــة مبــادرة إدارة مجلــس وقــد وافــق
 ذات المنتجــات وتطــوير ثالبحــ أنشــطة فــي مباشــرة األمانــة تشــارك ولــن. مســتقالً  كيانــاً  يصــبح حتــى المرفــق الجديــد

  ١.المبادرة بهذه الصلة

  والتطوير بالبحث المتعلقة األنشطة في السياسات اتساق
  

 كفايـــة عـــدم لمعالجـــة مبـــادرتين تأســـيس، فـــي شـــاركت أو األمانـــة، فـــي األشـــهر القليلـــة المنصـــرمة، أنشـــأت  -٢٨
ذات الميـل / الُمْسـَتِجدَّة الوبائيـة الُمْعِديـة األمـراض مجـاالت فـي وتحديـداً  والتطـوير، األبحـاث مجـال فـي االستثمارات
 المرفــق العـــالمي( الحيويـــة المضــادات فــي وفــي االبتكـــار ،)والتطـــوير األولــي للبحــث المخطـــط( المحتمــل الجــائحي
خطــط العمــل التــي  بــين والمتباينــة المشــتركة الســمات التاليــة الفقــرات تلخــص). وتطــوير المضــادات الحيويــة لبحــوث

فريــــق الخبـــراء االستشــــاريين العامـــل المعنــــي بتمويـــل وتنســــيق البحـــث والتطــــوير وتوصــــيات  توصـــيات تـــدفع لتنفيــــذ
  .أعاله المبادرتين المذكورتين

  
فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث والتطـوير  تـم تكليـف .المبـادرتين نطاق  -٢٩

الناميـــة أو  تكــاد ترهــق كاهــل البلــدان التـــي( األمــراض مــن لتحليالتــه التــي يقــدمها حـــول الــنمط الثالــثبرســم إطــار 
 سـواء، حـد علـى والفقيـرة الغنيـة البلـدان تحـدث فـي التـي( األمـراض الثـاني مـن وحـول الـنمط ،)ينحصر حدوثها فيها

 مـن األول بـالنوع يتعلـق فيمـا الناميـة لبلـدانل الخاصـة وحول االحتياجـات ،)الفقيرة البلدان في منها كبيرة نسبة ولكن
 لخطـــر الســـكان مـــن كبيـــرة تعـــرض أعـــداد مـــع ســـواء، حـــد علـــى والفقيـــرة الغنيـــة البلـــدان فـــي التـــي تحـــدث( األمـــراض

األولــي  التــي يســتهدفها المخطــط جميــع األمــراض تنــدرج وبــاء وجــود عــدم حالــة وفــي). البلــدان كــل اإلصــابة بهــا فــي
يحتمل أن توصف  كبير، حدوث وباء وخالل. األمراض من النمط الثالث أو النمط الثانيفئة  والتطوير في للبحث

                                                      
١   http://www.who.int/phi/implementation/consultation_imnadp/en/، )٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٥االطالع في  تم(.  



           A69/40        Annex             الملحق           ٦٩/٤٠ج

16 

مقاومــــة مضــــادات  لمكافحــــة الالزمــــة الجديــــدة وٕان الكثيــــر مــــن العالجــــات األول. مــــن الــــنمط بأنهــــا األمــــراض هــــذه
 أو الـنمط الثالـث الثـاني الـنمط مـن أنهـا على تصنيفها يمكن األمراض التي كلها، تستهدف يكن لم كروبات، إنيالم
 بقيـة العالجـات الجديـدة تسـتهدف حـين في ،)الوليد إنتان أو متعددة ألدوية المقاوم السل المثال، سبيل ومنها على(

  .األول من النمط األمراض
  

فريق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل  تقرير التي وردت في لألمراض بالنسبة الحال هو وكما  -٣٠
وتطـــوير  والمرفـــق العـــالمي للبحـــوث والتطـــوير األولـــي للبحـــث المخطـــط مـــن كـــالً  فـــإن وتنســـيق البحـــث والتطـــوير،

 ومـن السـوق، يحركهـا التـي والتطـوير بـنظم البحـث ملؤهـا يـتم لـم التي قد أولى اهتمامه بالثغرات الحيوية المضادات
  :الثالث باختالف المناطق تختلف السوق فشل أسباب أن نالحظ أن المهم

 
 الصـلة ذو السـوق يعتبـر الطبيـة، الكبير الذي ال تتم تلبيته علـى التكنولوجيـات الطلب من الرغم على  -

التي يستهدفها فريق الخبراء االستشاريين العامل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث والتطـوير  باألمراض
 ؛فقراء المحتاجين السكان ألن وذلك جذاب، غير

 موجود غير أو منخفض ُمْسَتِجدَّة لجائحة ألمراض معدية/ الالزمة لوباء الطبية التقنيات على الطلب  -
 بشــكل التــي تســتهدف ذلــك الوبــاء العالجــات أو فــإن اللقاحــات ولــذلك - وبــاء وجــود عــدم حالــة فــي

 ؛نسبياً  محدودة كميات في تخزينها يتم أساسي

 بشــــكل الجديـــدة، وأن ُيْحــــَتفظ بهـــا الســــتخدامها الحيويــــة ترشـــيد اســــتخدام المضـــادات ُيْقتَــــَرح وبالمثـــل،  -
 الطلــب أن المــرجح مــن أن يعنــي ممــا الحاليــة فيهــا، العــالج طــرق تفشــل التــي الحــاالت فــي أساســي

  .مثبطة للسوق تعتبر عوامل وبالتالي عليها منخفض،
  

مـن  الحيويـة للمضـادات والتطـوير للبحـث والتطوير والمبادرات العالميـة األولي للبحث المخطط استفاد وقد  -٣١
 فــي الــواردة التوصــيات تنفيــذ التــي خضــعت للتحســين والصــقل خــالل واآلليــات المتراكمــة رصــيد كبيــر مــن الخبــرات

 التمويل نماذج سيما استكشافوال فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير، تقرير
 البحـث تكـاليف وبـين السـوق وٕان فـّك االرتبـاط بـين سـعر. الحيـوي الطـب والتطـوير فـي مجـال البحـث لدعم الممكنة

 هـــي إتاحـــة الوصـــول، لصـــالح التـــرخيص شـــروط واســـتخدام المفتوحـــة، فـــي المعرفـــة االبتكـــار واســـتخدام والتطـــوير،
 هــي فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير، وضــعها التــي األساســية المبــادئ

  .للمبادرتين األساسية ذاتها المبادئ
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  ٣التذييل 
  

  ----] قرار ][ مقرر إجرائي مشروع [ ----

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير 
  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
والمقــررات اإلجرائيــة الالحقــة ) ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ع  ص  ج إذ ُتــذكر بقــرار جمعيــة الصــحة العالميــة -١

بشــأن متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل  ١الجمعيــة نالصــادرة عــ
علمــًا بالتقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل االســتراتيجية  تحــيط وتنســيق البحــث والتطــوير، وٕاذ

  )٢٠١٣( ٢٢-٦٦ع  ص  ج المتفق عليها في قرار جمعية الصحة العالمية 

، ٢٠٣٠بشأن خطة التنمية المستدامة لعام  ٧٠/١وٕاذ تؤكد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  [ -٢
ب التـــي اتفقـــت الـــدول األعضـــاء بموجبهـــا علـــى دعـــم -٣وتُـــذكر بوســـائل التنفيـــذ، والســـيما الغايـــة 

ارية التــي البحـث والتطــوير فــي مجــال اللقاحــات واألدويــة الخاصــة بــاألمراض الســارية وغيــر الســ [
تتعرض لها البلدان النامية فـي المقـام األول، وٕاتاحـة الحصـول علـى األدويـة واللقاحـات األساسـية 

إلعـــالن الدوحـــة بشـــأن االتفـــاق المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن  اً بأســـعار ميســـورة، وفقـــ
سـتفادة بالكامـل ة، الـذي يؤكـد حـق البلـدان الناميـة فـي االموميـحقوق الملكية الفكرية وبالصحة الع

مـــن األحكـــام الـــواردة فـــي االتفـــاق بشـــأن الجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 
ة، والســيما إتاحــة حصــول الجميــع علــى موميــالمتعلقــة بأوجــه المرونــة الالزمــة لحمايــة الصــحة الع

  ]  األدوية

ل االلتـــزام بــــدعم البحــــث تشــــم ٢٠٣٠وٕاذ تُقــــر بـــأن خطــــة التنميــــة المســـتدامة لعــــام  نـــص بــــديل [  -٢
والتطــوير فــي مجــال اللقاحــات واألدويــة الخاصــة بــاألمراض الســارية وغيــر الســارية التــي تتعــرض 
لهــا البلــدان الناميــة فــي المقــام األول، وٕاتاحــة الحصــول علــى األدويــة واللقاحــات بأســعار ميســورة، 

ارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتج اً وفق
ة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكـام الـواردة فـي عموميوبالصحة ال

االتفـــاق بشـــأن الجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة المتعلقـــة بأوجـــه المرونـــة 
  ]  ميع على األدويةة، والسيما إتاحة حصول الجيممو الالزمة لحماية الصحة الع

وٕاذ ُتذكر باالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  -٣
وبأهــدافهما الراميــة إلــى تعزيــز االبتكــار، وبنــاء القــدرة، وتحســين إتاحــة المــوارد وتعبئتهــا مــن أجــل 

  ن النامية. التصدي لألمراض التي تؤثر تأثيرًا غير متناسب على البلدا

                                                      
 .)١٥(٦٧ع  ص  جو) ١٢(٦٦ع  ص  جالمقرران اإلجرائيان الصادران عن جمعية الصحة العالمية    ١
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وٕاذ تعيــد تأكيــد الحــق فــي االســتفادة بأقصــى قــدر ممكــن مــن األحكــام الــواردة فــي اتفــاق منظمــة  [ -٤
التجـــارة العالميـــة المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، وفـــي إعـــالن 

من حقوق الملكية  الدوحة بشأن اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة
آب/  ٣٠ خالفكريــة والصــحة العموميــة، وفــي قــرار المجلــس العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة المــؤر 

مـــن إعـــالن الدوحـــة بشـــأن االتفـــاق المتعلـــق بالجوانـــب  ٦المتعلـــق بتنفيـــذ الفقـــرة  ٢٠٠٣أغســـطس 
مـــن  ٣١ة المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة والصـــحة العموميـــة، وفـــي تعـــديل المـــاد

االتفـــاق المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة بعـــد إتمـــام اإلجـــراءات 
الرسمية لقبوله، على النحو الذي اقترحه المجلس العام لمنظمـة التجـارة العالميـة فـي قـراره المـؤرخ 

ومية، وبخاصة ، التي توفر المرونة الالزمة لحماية الصحة العم٢٠٠٥كانون األول/ ديسمبر  ٦
من أجل تعزيز إمكانية حصول الجميع على األدوية والتشـجيع علـى تقـديم المسـاعدة إلـى البلـدان 

 ٣١النامية في هذا الصدد، وٕاذ تدعو إلى القيام، على نطاق واسع وبسرعة، بقبـول تعـديل المـادة 
  (A/RES/70/183)من االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.] 

ــــر باألهميــــة المســــتمرة إلعــــالن الدوحــــة بشــــأن اتفــــاق منظمــــة التجــــارة العالميــــة المتعلــــق  [ -٥ وٕاذ تُق
م بـأن حمايــة لّ ة الــذي ُيسـوميـبالجوانـب المتصـلة بالتجـارة مــن حقـوق الملكيـة الفكريــة والصـحة العم

بالمخــاوف مــن آثــاره علــى الملكيــة الفكريــة مهمــة بالنســبة إلــى تطــوير أدويــة جديــدة، ويســلم أيضــًا 
  ] األسعار.

وٕاذ تالحظ مع القلق بوجه خاص أن الحق في التمتع بـأعلى مسـتوى يمكـن بلوغـه مــن الصـحة  [ -٦
البدنيـــة والعقليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الحصـــول علـــى األدويـــة، اليـــزال هـــدفًا بعيـــد المنـــال بالنســـبة إلـــى 

ت، وبخاصة بالنسبة إلى األطفـال الماليين من الناس، بل إن إمكانية تحقيقه في كثير من الحاال
  (A67/81)]  تتضاءل. واألشخاص الذين يعيشون في فقر

] الفريـق الرفيـع المسـتوى المعنـي بإتاحـة األدويـة  ] إنشـاء باهتمام وٕاذ تالحظ [ ] [بـ  وٕاذ ترحب [[ -٧
  ] الذي شكله األمين العام لألمم المتحدة.

ــــي تتقاســــمها [ [ -٨ ــــر بالمســــؤولية الت ــــدول األعضــــاء فيهــــاتشــــترك  وٕاذ تق ــــع ال ــــق  ١] جمي فيمــــا يتعل
باالستثمار في البحث والتطوير في مجال األمراض وفقًا لنطاق تقرير فريق الخبراء االستشـاريين 
العامل وبما يتماشى مع االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار 

  ]  والملكية الفكرية

البحـث والتطــوير فــي مجـال الصــحة ينبغــي أن يتوجـه إلــى االحتياجــات  وٕاذ تؤكــد أن نـص بــديل [  -٨
نات وأن يسترشد بالمبـادئ األساسـية التاليـة: يسـر التكلفـة، والفعاليـة، والكفـاءة، وأن يستند إلى البيّ 

  ]  واإلنصاف؛ وينبغي أن ُيعتبر مسؤولية مشتركة

                                                      
 .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك   ١
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  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث -١

] خطــــة العمــــل  تعطــــي أولويــــة للتنفيــــذ الكامــــل لـــــ ] [ فــــي تنفيــــذتتوســــع وتســــتمر  أن [ [  )١(
  )٢٠١٣( ] ٢٢-٦٦ج ص عاالستراتيجية المتفق عليها في القرار 

  
تشـير  وٕاذ ] [ تؤكـد الـدور المحـوري لــ ] [ وٕاذ تُقر بالتقـدم الُمحـرز فـي إنشـاء ] [ نقل الفقرة إلى الديباجة: [

العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة من أجل تجميع ورصـد ] المرصد  إلى الجهود المبذولة إلنشاء
تحديــد  ] و[ تحليــل المعلومــات ذات الصــلة عــن األنشــطة الخاصــة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة [

تحليـــل المعلومـــات ذات  ] [[ والفـــرص المتاحـــة فـــي البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحةالكائنـــة الثغـــرات 
حيثمــــا وجــــدت حــــاالت فشــــل  حــــث والتطــــوير فــــي مجــــال الصــــحة، [الصــــلة عــــن األنشــــطة الخاصــــة بالب

األمـراض مـن النمطـين الثـاني والثالـث واحتياجـات  ] ـبـالمتعلقة  ]]، بما في ذلك المعلومات عن [[ السوق،
]]  بمــــا فــــي ذلــــك البحــــث والتطــــوير المحــــددة للبلــــدان الناميــــة فيمــــا يتعلــــق بــــاألمراض مــــن الــــنمط األول، [

بهـدف  ] المستجدة التي قد تتسبب في أوبئة كبـرى، [ المعدية ميكروبات واألمراض [يتعلق بمقاومة ال فيما
] من أجل إجراء البحث والتطوير في مجال الصحة  المتاحة والفرصالكائنة المساهمة في تحديد الثغرات 

إلرشــاد عمليــة تحديــد األولويــات ودعــم العمــل المنســق بشــأن البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة؛ وتحــث 
  ]  شجعت [

المرصـد  ] ] لــ المسـتدام ] التمويـل المسـتمر [ تقديم ] [ ضمان ] [[ على تعزيز ودعم [[  )٢(
  ] العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة

أن تقدم الدعم إلى المدير العام في وضع آليات التمويل المستدامة من أجـل التنفيـذ    مكرراً ) ٢(
الكامــل لخطــة العمــل االســتراتيجية لفريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المتفــق عليهــا فــي القــرار 

  )٢٠١٣( ٢٢-٦٦ص ع  ج

] وطنـي  آليـات ] [ مرصـد ] و] أو الحفاظ على [ تمكينو  ، وتعزيز، [[ أن تتولى إنشاء  )٣(
] عــــن المعلومــــات ذات  المنــــتظم ] [ الســــنوي ] [ التبليــــغ ] لتيســــير [ مســــتدام أو إقليمــــي مالئــــم [

الممولـة  ] [ قدرات البحث والتطـوير فـي مجـال الصـحة، العامـة والخاصـة ] [ جميع الصلة عن [
العـالمي إلـى المرصـد ] ًء سـوا البحث والتطوير فـي مجـال الصـحة [ ] الخاصة بـ ] [ تمويًال عاماً 

أو إلى آليات المسح الدولية األخرى التي تصب  []  مباشرة [للبحث والتطوير في مجال الصحة 
  ] مباشرة في المرصد العالمي

أن تنظـر فـي الطمـوح إلـى تحقيـق معيـار مرجعـي لالسـتثمار فـي البحـث والتطـوير فـي  [  )٤(
من الناتج  ٪٠,٠١عامل، بنسبة مجال مكافحة األمراض وفقًا لنطاق فريق الخبراء االستشاريين ال

  ] المحلي اإلجمالي بما يتماشى مع توصيات فريق الخبراء االستشاريين العامل

]  المهمــــة اإلحاطــــة علمــــًا بـــــ الثغــــرة [ تعــــرب عــــن قلقهــــا بشــــأن [ ُينقــــل إلــــى الديباجــــة [[  )٥(
] علـــى ١األعضـــاءوتحـــث الـــدول  ] فـــي تمويـــل المشـــاريع اإليضـــاحية الســـتة المختـــارة [ الكبيـــرة [
  ] ] الموارد المالية والتنسيق الالزمين على جميع المستويات لدعم المشاريع اإليضاحية تأمين [

                                                      
 .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك   ١
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  المدير العام ما يلي: تطلب إلى -٢

عملية إنشاء مرصد عالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة يعمـل بكامـل [ أن يسّرع   )١(
متابعة تقرير فريق الخبـراء االستشـاريين  [ في سياق ] [ قادر على العمل بكامل طاقته ] [ طاقته

]  األنشــــــطة ذات األولويــــــة وكجــــــزء مــــــن [ ] [ فريــــــق الخبــــــراء االستشــــــاريين العامــــــل ] [ العامــــــل
]]، وأن يــدرج تكاليفــه التشــغيلية صــراحًة فــي الميزانيــة البرمجيــة  ] للمنظمــة الوظــائف األساســية [

] اســـتخدام المـــوارد  تفضـــيل مـــن بينهـــا [[، بطـــرق  ظ علـــى اســـتمرار أنشـــطتهأن يحـــافو  العاديـــة [
] مــــن المســــاهمات الطوعيــــة األساســــية المقدمــــة إلــــى  أيضــــاً  الماليــــة مــــن االشــــتراكات المقــــدرة و[

  ]المنظمة]

قـدم اختصاصـات المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وخطـة يأن    مكرراً  )١(
لعالميـــة الســـبعين مـــن خـــالل الـــدورة العمـــل المحـــددة التكـــاليف الخاصـــة بـــه إلـــى جمعيـــة الصـــحة ا

فــي إطــار البنــد ذي الصــلة بفريــق الخبــراء االستشــاريين  ،األربعــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي
  العامل من جدول األعمال

وتشخيصـــــــًا لحالـــــــة البحـــــــث والتطـــــــوير فـــــــي مجـــــــال الصـــــــحة يشـــــــمل دراســـــــة مقارنـــــــة لنمـــــــاذج البحـــــــث  [
  ] الصحة وأولويات

قواعــد ومعــايير تصــنيف البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة،  أن يســّرع عمليــة وضــع  )٢(
 ،كجزء من إنشاء المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير، بما في ذلك نمـاذج التبليـغ الموحـدة

بالتشـــاور مـــع الخبـــراء وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين فـــي الـــدول و االســـتناد إلـــى المـــوارد القائمـــة ب
هــــا علــــى نحــــو منهجــــي وتيســــير تبــــادل البيانــــات األعضــــاء، مــــن أجــــل جمــــع المعلومــــات وتجميع
  وٕامكانية التشغيل المشترك لمجموعات البيانات 

أن يـــروج للمرصـــد الصـــحي العـــالمي للبحـــث والتطـــوير بـــين جميـــع أصـــحاب المصـــلحة،   )٣(
بطـــرق مـــن بينهـــا إصـــدار المنشـــورات المنتظمـــة المتاحـــة لالطـــالع العـــام وٕاجـــراء أنشـــطة الـــدعوة 

المصـــلحة علـــى التبـــادل المنـــتظم للمعلومـــات ذات الصـــلة عـــن البحـــث وتشـــجيع جميـــع أصـــحاب 
  والتطوير في مجال الصحة مع المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير.

تراعــــي التمثيــــل  ] [ لجنــــة خبــــراء استشــــاريين تابعــــة للمنظمــــة إنشــــاء [بأن يتخــــذ قــــرارًا    )٤(
 تراعــي التــوازن جــال الصــحة، [] ُتعنــى بالبحــث والتطــوير فــي م حاشــية ] [ مســتقلة ] [ الجغرافــي

التمثيــل الجغرافــي والتمثيــل بــين مالءمــة فيهــا  ُتراعــى ] [ فــي تمثيلهــا الجغرافــي وتمثيلهــا للجنســين
]  العالميــة لــــاألولويــات ] [ تحديــد أولويــات ] مــن أجـــل [ للتنســيق ] [ مســتقلة ] كآليــة [ الجنســينً 

]،  االحتياجـات ] [ ] المتعلقة بــ بها الناجمة عن حاالت فشل السوق المعترف البحث والتطوير [
] والثــاني واحتياجــات  الثالــث ] الثالــث و[ الثــاني ] فيمــا يتعلــق بــاألمراض مــن الــنمط [ والســيما [

حيــث توجــد  البحــث والتطــوير المحــددة المتعلقــة بــاألمراض مــن الــنمط األول فــي البلــدان الناميــة [
مقدمة من المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي ] باالستناد إلى التحاليل ال حاالت فشل السوق،

]  العـام ] تشـكيلها [ خصـائص يقـدم اختصاصـات هـذه اللجنـة بمـا فـي ذلـك [ وأنمجال الصحة، 
] إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين مــن خــالل الــدورة األربعــين بعــد المائــة للمجلــس  حاشــية [

  ] اواعتماده االتنفيذي للنظر فيه
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] تابعــة للمنظمــة، ُتعنــى بالبحــث والتطــوير فــي  استشــاريين إنشــاء لجنــة خبــراء [بأن يتخــذ قــرارًا  [
] للتنسـيق  مسـتقلة في تمثيلها الجغرافي وتمثيلهـا للجنسـين، كآليـة [ وتراعي التوازنمجال الصحة 

من أجل تحديد أولويـات االحتياجـات العالميـة للبحـث والتطـوير فيمـا يتعلـق بـاألمراض مـن الـنمط 
ثالـــث واحتياجـــات البحـــث والتطـــوير المحـــددة المتعلقـــة بـــاألمراض مـــن الـــنمط األول فـــي الثـــاني وال

]، باالسـتناد  ] حيث توجـد حـاالت فشـل السـوق المجاالت المحتملة األخرى ] و البلدان النامية [[
  إلى التحاليل المقدمة من المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة.]

أن يقــدم اختصاصــات لجنــة الخبــراء المعنيــة بالبحــث والتطــوير فــي   مــن المنطــوق  ٢-٤الفقــرة  [
] إلى  الرجوع إلى الفقرة  في منطوق القرار ] [ حاشية مجال الصحة بما في ذلك تشكيلها العام [

جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين مــن خــالل الــدورة األربعــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي للنظــر 
  ] اواعتماده افيه

لجنـة خبـراء تابعـة للمنظمـة ُتعنـى  تـولى إنشـاءأن ي  مـن منطـوق القـرار  ٢-٤الفقـرة  يل [نص بـد
بتقـــديم المشـــورة التقنيـــة بشـــأن تحديـــد أولويـــات البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة فيمـــا يتعلـــق 
ــــة  ــــدان النامي ــــث واحتياجــــات البحــــث والتطــــوير المحــــددة للبل ــــاني والثال ــــنمط الث ــــاألمراض مــــن ال ب

] حيـث توجـد حـاالت  المجـاالت المحتملـة األخـرى ] و األمراض مـن الـنمط األول [[يتعلق بـ فيما
]، باالستناد إلـى التحاليـل المقدمـة مـن المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال  فشل السوق

  الصحة.

] اختصاصــــات لجنــــة خبــــراء  قــــدمي ] [ عــــرضي أن [  مــــن المنطــــوق  ٢-٤الفقــــرة  نــــص بــــديل [
للمنظمـــة ُتعنـــى بالبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة علـــى جمعيـــة الصـــحة استشـــاريين تابعـــة 
كآليـــــة للتنســـــيق وتحديـــــد أولويـــــات االحتياجـــــات العالميـــــة للبحـــــث والتطـــــوير  ،العالميـــــة الســـــبعين

يتعلـــق بــاألمراض مـــن الــنمط الثـــاني والثالــث واحتياجـــات البحــث والتطـــوير المحــددة للبلـــدان  فيمــا
] حيـث توجـد  المجـاالت المحتملـة األخـرى ][ و ن الـنمط األول [[النامية فيما يتعلق باألمراض مـ

]، باالستناد إلى التحاليل المقدمة من المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي  حاالت فشل السوق
  مجال الصحة.

أن يأخــذ الدراســة التــي أجراهــا البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض  [  )٥(
ك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة المناطق المدارية المشتر 

]،  خــالل بــالنظر فــي الدراســات األخــرى فــي المســتقبلاإلدون  فــي االعتبــار [ ١الصــحة العالميــة،
] عند  مع مراعاة الدراسة التي أجراها فريق الخبراء االستشاريين العامل وبما يتماشى مع تقريره [

] إلنشــــاء صــــندوق مجمــــع  خطــــة أعمــــال ] [ ] توضــــح خطــــة عمــــل طريــــق [خريطــــة  عــــرض [
مــن أجــل البحــث فــي مجــال األمــراض التــي تفشــل آليــات الســوق فــي تقــديم الحــوافز  للتبرعــات [

مـــــن أجـــــل البحـــــث والتطـــــوير فـــــي مجـــــال األمـــــراض مـــــن النمطـــــين الثالـــــث والثـــــاني  ] [ بشـــــأنها.
]  نامية فيما يتعلق بـاألمراض مـن الـنمط األولواحتياجات البحث والتطوير المحددة في البلدان ال

وستشـــتمل الخطـــة بـــين جملـــة أمـــور، علـــى الخيـــارات المطروحـــة للتمويـــل المســـتدام، واإلجـــراءات 
يعمــل الفريــق  كــي]  وسياســة متعلقــة بالملكيــة الفكريــة متاحــة لالطــالع العــام التشــغيلية الموحــدة [

                                                      
١   Health Product Research & Development Fund: A proposal for financing and operation - 

http://www.who.int/tdr/publications/r_d_report/en/.                                                                                                       
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التنسـيق  ث والتطوير في مجـال الصـحة وآليـة [العامل العلمي بالتعاون مع المرصد العالمي للبح
إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين مـــن خـــالل الـــدورة  الخطـــة ]، وتقـــدم التنســـيق ] [ المســـتقلة

  ] األربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي

أن يواصــل استكشــاف آليــات أخــرى للمســاهمة فــي البحــث والتطــوير فــي مجــال  [    مكــرراً ) ٥(
البحـــث والتطـــوير  واحتياجـــاتالصـــحة فيمـــا يتعلـــق بـــاألمراض مـــن الـــنمط الثـــاني والـــنمط الثالـــث 

المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق باألمراض من النمط األول، بما في ذلك إدراجها فـي الميزانيـة 
ضـــيل اســـتخدام المـــوارد الماليـــة مـــن االشـــتراكات المقـــدرة ومـــن المســـاهمات البرمجيـــة العاديـــة وتف

  ] الطوعية األساسية المقدمة إلى المنظمة أيضاً 

يــدعو  ] [ ويــدعو إليــه ] [ ] التمويــل المســتدام واالبتكــاري نمــاذج [اســتخدام يعــزز  أن [  )٦(
العمـــل االســـتراتيجية  ] فيمـــا يتعلـــق بجميـــع جوانـــب خطـــة نمـــاذج التمويـــل المســـتداماســـتخدام إلـــى 

]  ٢٢-٦٦ج ص ع القـــرارتـــي يـــنص عليهـــا ال ] [ بفريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــلخاصـــة ال [
] دورة اســـتثنائية للحـــوار الخـــاص  دورة عاديـــة وٕادراج خطـــة العمـــل االســـتراتيجية فـــي [) ٢٠١٣(

]  ين العامــلفريــق الخبــراء االستشــاري بالتمويــل مــن أجــل تعبئــة المــوارد الكافيــة لتحقيــق أهــداف [
  )٢٠١٣( ] ٢٢-٦٦ج ص عاألهداف التي ينص عليها القرار  [

أن يعزز التمويل المستدام واالبتكاري ويدعو إليه فيما يتعلق بجميع جوانب  نص بديل [  )٦(
وأن يـــدرج خطـــة ) ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص عخطـــة العمـــل االســـتراتيجية المتفـــق عليهـــا فـــي القـــرار 

فضــًال  ] للحــوار الخــاص بالتمويــل [ دورة عاديــة دورة اســتثنائية []  أي العمــل االســتراتيجية فــي [
المــوارد الكافيــة لتحقيــق األهــداف  عبئــة] مــن أجــل ت عــن الــدورة العاديــة للحــوار الخــاص بالتمويــل

  )٢٠١٣( ] ٢٢-٦٦ج ص عالتي ينص عليها القرار 

البحــــث  ] أنشــــطة فــــي ] [ يوجــــه ] اتســــاق السياســــات [ أن ] [ يشــــجع ] [ يضــــمن أن [  )٧(
]  مرضـــات المســـتجدةمُ مخطـــط البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال ال مثـــل [ والتطـــوير فـــي المنظمـــة [

خطة العمـل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات  ] و[ مخطط البحث والتطوير في مجال الطوارئ [
اإلطار العالمي للتنمية من أجل االبتكار في مجال األدوية المضادة للميكروبات  ] [ الميكروبات

الخاصـة بفريـق الخبـراء  ]]، من حيث تطبيق المبادئ األساسية [ ووسائل التشخيص الخاصة بها
ـــــة والكفـــــاءة واإلنصـــــاف [ االستشـــــاريين العامـــــل ـــــة فـــــي يســـــر التكلفـــــة والفعالي والهـــــدف  ] المتمثل

]  ٢٢-٦٦ع  ص  ج عمليـة الفصـل التـي حـددها قـرار جمعيـة الصـحة العالميـة ] و ] [ في المتمثل
مرضــات المســتجدة وخطــة العمــل العالميــة مُ ك مخطــط البحــث والتطــوير فــي مجــال البمــا فــي ذلــ [

  ] بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، عند االقتضاء وبالتشاور مع سائر أصحاب المصلحة

إلعـــــالم الـــــدول األعضـــــاء وســـــائر  ] مبـــــادئ توجيهيـــــة [ صـــــياغة أن يتـــــولى وضـــــع [ [  )٨(
والهــدف  التكلفــة والفعاليــة والكفــاءة واإلنصــاف [أصــحاب المصــلحة بشــأن اســتخدام مبــادئ يســر 

] ٢٢-٦٦ع  ص  جعمليــة الفصــل التــي حــددها قــرار جمعيــة الصــحة العالميــة  ] و ] [ المتمثــل فــي
بفريـــق  التـــي تشـــجع علـــى تنفيـــذ المبـــادئ الخاصـــة [ ] [ فـــي جهـــود البحـــث والتطـــوير ذات الصـــلة

] فــي جهـــود البحـــث  ٢٢-٦٦ص ع جالتـــي يـــنص عليهــا القـــرار  ] [ الخبــراء االستشـــاريين العامــل
]  الجهــــات الممولــــة للبحــــوث ] الــــدول االعضــــاء وســــائر [ تبــــذلها ] [ تمولهــــا والتطــــوير التــــي [[

  ]]]  ]]، من أجل تقديمها إلى الدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي أصحاب المصلحة [
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الفريـق الرفيـع المسـتوى التـابع  أن يعقد اجتماعًا مفتوح العضوية عقب نشر تقرير [    مكرراً ) ٨(
لألمــين العــام لألمــم المتحــدة والمعنــي بإتاحــة األدويــة، واالجتمــاع الرفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة 
بشـأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات سـعيًا إلــى تحقيــق اتســاق السياسـات بشــأن االبتكــار واإلتاحــة 

علومات الخاصة بمتابعة فريق الخبراء في مجال الصحة وتزويد المناقشات الحكومية القادمة بالم
  ] االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير؛

أن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة العالمية السبعين من خالل الدورة األربعين بعد المائة   )٩(
ع المرصــد عمليــة وضــل[. يشــمل المعــالم الرئيســية  للمجلــس التنفيــذي بشــأن هــذا المقــرر اإلجرائــي

  ] العالمي وآلية تحديد األولويات موضع التشغيل الكامل.

أن يـــــدعم الـــــدول األعضـــــاء فـــــي محاوالتهـــــا إلرســـــاء القـــــدرات الخاصـــــة بالبحـــــث  [   مكـــــرراً ) ٩(
والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو تعزيــز هــذه القــدرات، ورصــد المعلومــات ذات الصــلة عــن البحــث 

  ] والتطوير في مجال الصحة

) من الديباجة مقدمان من الهند وسويسرا بنـاًء علـى ١( ٢من الديباجة والفقرة  ١ن للفقرة نصان بديال 
  كل منهما في الموضع المالئم): إلدراجطلب الرئيس (

وٕاذ تالحظ مـع القلـق الثغـرة الكبيـرة فـي تمويـل خطـة العمـل االسـتراتيجية بمـا فـي ذلـك     فقرة من الديباجة
 المشاريع اإليضاحية الستة المختارة 

وٕاذ تقــر بالــدور المحــوري للمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فــي     فقــرة مــن الديباجــة
مجـــال الصـــحة، ورصـــدها وتحليلهـــا، تجميـــع المعلومـــات ذات الصـــلة عـــن أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي 

يتعلق باألمراض مـن الـنمط الثـاني والثالـث واحتياجـات البحـث والتطـوير المحـددة للبلـدان الناميـة فيمـا  فيما
يتعلــــق بــــاألمراض مــــن الــــنمط األول، بمــــا فــــي ذلــــك مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات واألمــــراض المعديــــة 

ســتناد إلــى المراصــد الوطنيــة واإلقليميــة (أو الوظــائف المســتجدة التــي ُيحتمــل أن تســبب أوبئــة كبــرى، باال
والفرص المتاحة فـي  الكائنة المماثلة) وآليات جمع البيانات الراهنة، من أجل المساهمة في تحديد الثغرات

البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، وتحديــد األولويــات، ودعــم العمــل المنســق فــي البحــث والتطــوير فــي 
  مجال الصحة

  الدول األعضاء (مع حاشية): تحث   المنطوق، نص بديل من ١الفقرة 

أن تبــذل جهــودًا متضــافرة فــي ســبيل تنفيــذ خطــة العمــل االســتراتيجية المتفــق عليهــا فــي   )١(
  تنفيذًا كامالً  )،٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص عالقرار 

  الصحةأن تقدم التمويل المستدام إلى المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال   )٢(

تتــولى إنشــاء مراصــد وطنيــة للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو وظــائف مماثلــة أن   )٣(
وتشغيلها وتعزيزها حسب االقتضاء، لتقديم المعلومات المنتظمة عن األنشطة ذات الصلة للبحث 
والتطــوير فــي مجــال الصــحة إلــى المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو إلــى 
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هنـــة األخـــرى التـــي تقـــدم تقـــارير منتظمـــة إلـــى المرصـــد العـــالمي للبحـــث آليـــات المســـح الدوليـــة الرا
  والتطوير في مجال الصحة

ــــع ال  )٤( ــــى جمي ــــالزم عل ــــة الضــــرورية والتنســــيق ال ــــؤمن المــــوارد المالي ــــدعم أن ت مســــتويات ل
  المشاريع اإليضاحية

أن تنظـر فـي الطمـوح إلـى تحقيـق معيـار مرجعـي لالسـتثمار فـي البحـث والتطـوير فـي  [  )٥(
من الناتج  ٪٠,٠١مجال مكافحة األمراض وفقًا لنطاق فريق الخبراء االستشاريين العامل، بنسبة 
  ] المحلي اإلجمالي بما يتماشى مع توصيات فريق الخبراء االستشاريين العامل

أن تقـدم الـدعم إلـى المـدير العـام فـي وضــع آليـات التمويـل المسـتدامة مـن أجـل التنفيــذ [   )٦(
االسـتراتيجية الخاصـة بفريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المتفـق عليهـا فـي  الكامل لخطـة العمـل

  )٢٠١٣( ]٢٢-٦٦ج ص عالقرار 

  المدير العام بما يلي: أن تطالب  من المنطوق  ٢الفقرة 

أن يســّرع مواصــلة تطــوير مرصــد عــالمي كامــل التشــغيل للبحــث والتطــوير   نــص بــديل   )١(
وبمـا يتماشـى مـع  في مجال الصحة فـي إطـار متابعـة تقريـر فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل [

  ] وأن ُيدرج التكاليف التشغيلية صراحًة في الميزانية البرمجية العادية  الوظائف األساسية للمنظمة
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