
  ١٣٨/٢٨ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين ٢٠  المائة بعد والثالثون الثامنة الدورة
     EB138/28  المؤقت األعمال جدول من ١-٩ البند

  
  
  

  خيـارات تعزيـز تبـادل المعلومـات عـن منتجـات 
  المنظمـة  التشـخيص والوقايـة والعـالج وتحسـين قـدرة

  علـى تسـهيل إتاحـة تلـك المنتجـات، بوسـائل منهـا إنشـاء 
  الحمى النزفيةًء من بتداا قاعـدة بيانـات عالميـة،

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  معلومات أساسية
  
فــي  ١، الــذي اعتمــده المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه االســتثنائية بشــأن طارئــة اإليبــوالEBSS3.R1فــي القــرار   -١

، ُطلــب مــن المــديرة العامــة أن تــزّود المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد ٢٠١٥كــانون الثــاني/ ينــاير 
المنظمــة علــى  المائـة بخيــارات لتعزيــز تبــادل المعلومــات عــن منتجــات التشــخيص والوقايــة والعــالج وتحســين قــدرة

  الحمى النزفية. بتداًء من ا منهـا إنشـاء قاعـدة بيانـات عالميـة، تسـهيل إتاحـة تلـك المنتجـات، بوسـائل
  

المنظمـة  تعزيـز تبـادل المعلومـات عـن منتجـات التشـخيص والوقايـة والعـالج وتحسـين قـدرة
بتـداًء ا علـى تسـهيل إتاحــة تلــك المنتجــات، بوســائل منهــا إنشــاء قاعــدة بيانــات عالميــة،

  الحمى النزفية من
  
جـــري اســـتعراض لقواعـــد بيانـــات المنظمـــة القائمـــة المتعلقـــة بالبحـــث والتطـــوير بشـــأن منتجـــات التشـــخيص أُ   -٢

ومـدى عالقتهـا بالمرصـد العـالمي للبحـث  ٢والوقاية والعـالج، مثـل قاعـدة بيانـات لقاحـات المالريـا الجـاري تطويرهـا،
كـــن تقليـــدها أو اســـتخدامها أو توســـيع وذلـــك لتحديـــد أنســـب آليـــة ُيم ٣والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة التـــابع للمنظمـــة،

الحمـــى النزفيـــة. وقـــد اســـتند  ابتـــداًء مـــننطاقهـــا مـــن أجـــل تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات وٕانشـــاء قاعـــدة بيانـــات عالميـــة، 
  االستعراض إلى افتراض أنه يتعّين على أي آلية من هذا القبيل أن:

متنوعة وٕاتاحة هـذه  تسمح باستعراض المعلومات ذات الصلة وجمعها من مصادر غير متجانسة  (أ)
  المعلومات في شكل سهل االستخدام ومتسق وقابل للتحليل؛

                                                           
اإليبـــوال: إنهـــاء الفاشـــية الحاليـــة وتعزيـــز التأهـــب العـــالمي  .EBSS3.R1، القـــرارEBSS/3/2015/REC/1انظـــر الوثيقـــة    ١

 .للفاشيات والطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق ذات العواقب الصحيةوضمان قدرة المنظمة على التأهب واالستجابة 

(تــــــــــم االطــــــــــالع  /http://www.who.int/immunization/research/development/Rainbow_tables/enانظــــــــــر    ٢
 .)٢٠١٥الثاني/ نوفمبر تشرين  ٤ في

اإللكترونــي  الموقــع فــي المعلومــات مــن المزيــد وُيتــاح ).٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص عالمرصــد موصــوفة فــي القــرار  أغــراض   ٣
 .)٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين ٤ في االطالع تم( /http://www.who.int/research-observatory/enالتالي: 
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تنسق تحليل هذه المعلومات وتجريـه وتدققـه مـن أجـل تيسـير اسـتخدام المعلومـات ووضـع جـداول   (ب)
  األعمال؛

القــدرات، بحيــث تســمح مــثًال بتبــادل األدوات واألســاليب إلتاحــة اســتخدام  تعزيــزلتتضــمن مكّونــًا   (ج)
  ؛ختلف البلدان واألقاليممع البيانات وتحليلها في يات جمس تقننف

  سياسة الوصول الحر. تعمل استنادًا إلى  (د)
  

وقد اسفر االستعراض عن أن المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة هو األوفر حظًا للوفاء   
  بالوالية المقترحة. 

  
  المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة

  
 ٢٢-٦٦ع  ص  جُأنشئ المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجـال الصـحة بموجـب قـرار جمعيـة الصـحة   -٣
المتصــلة بالبحــث والتطــوير فــي مجـــال الصـــحة وتحليلهـــا باالعتمـــاد علـــى المراصـــد  )، "لرصــــد المعلومــــات٢٠١٣(

البيانـــات الراهنـــة بهـــدف المســـاهمة فـــي تبـــّين الثغــــرات  الوظـــائف المماثلـــة) وآليــــات جمـــع الوطنيـــة واإلقليميـــة (أو
سـيما بشـأن األمـراض التـي تـؤثر تـأثيرًا غيـر متناسـب فـي البلـدان "، والوالتطـوير فـي مجــال الصــحة والفـرص للبحـث

  النامية والسيما البلدان الفقيرة.
  
  إقامة منّصة إلكترونية من أجل ما يلي: يفالمرصد  يتمثل الغرض منو   -٤

جمع المعلومات عن التدفقات المالية الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الصحة علـى الصـعيد   (أ)
  العالمي ورصدها وتقديم تقارير عنها؛

إدماج المعلومات عن التدفقات الماليـة الخاصـة بالبحـث والتطـوير مـع المعلومـات عـن المنتجـات   (ب)
  احة التكنولوجيات الطبية؛الجاري تطويرها وسائر الموارد التي تدعم االبتكار وٕات

السياسـات  انعيصـتوفير المعلومـات وٕاعـداد التقـارير والسـماح بـإجراء التحلـيالت مـن أجـل تزويـد   (ج)
والمــانحين والبــاحثين بالمعلومــات، مــع تركيــز خــاص علــى البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة 

  ؛ة العالمية؛ وفي معرض قيامه بذلكالدخل والصح

تعزيز القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطني بشأن تصريف شؤون البحث والتطوير في دعم   (د)
  مجال الصحة واالبتكار من أجل تحسين توفير الخدمات.

  
. وســوف تتضــمن ٢٠١٦مــن منّصــة المرصــد فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  ١ومــن المقــرر إطــالق المرحلــة   -٥

جـال الصـحة والمنتجـات الجـاري تطويرهـا بشـأن أمـراض مختلفـة المنصة بيانـات عـن تمويـل البحـث والتطـوير فـي م
والتجـــــارب الســـــريرية والمنشـــــورات البحثيـــــة. وفـــــي المراحـــــل الالحقـــــة، سيتواصـــــل توســـــيع نطـــــاق وظـــــائف المرصـــــد 

  وصالحياته كلما تلقى المزيد من الموارد والبيانات والتحليالت. 
  
التطـــوير بشـــأن أمـــراض معّينـــة لتيســـير تبـــادل وفـــي حـــين توجـــد عـــّدة قواعـــد بيانـــات شـــاملة عـــن البحـــث و   -٦

تجعلـه الخيـار األنسـب الستضـافة قاعـدة بيانـات  أغراضـهو المعلومات فـي مجـاالت كـل منهـا، فـإن أهـداف المرصـد 
 عالميــة كهــذه وتلبيــة مــا يــرتبط بهــا مــن احتياجــات فــي مجــالّي تبــادل المعلومــات وبنــاء القــدرات. وأســباب ذلــك مبّينــة

  أدناه.
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. لقد بـدأ المرصـد االسـتثمار فعـًال فـي صد خبرة في جمع البيانات عن البحث والتطوير وٕابالغهالدى المر   -٧
إيجاد حلول للمشاكل الشائعة فيما يتعلق بتبادل بيانات البحث والتطوير، على سبيل المثال، بشأن جوانب التناقض 

ُســبل جمــع البيانــات. ومــن ثــم، فإنــه فيمــا يجــري اإلبــالغ بــه وطريقــة نقــل المعلومــات، وبشــأن مســارد المصــطلحات و 
ذه المشــاكل الشــائعة هيتعــاون مــع مختلــف الشــركاء ويســتخدم أحــدث تكنولوجيــا المعــارف والمعلومــات مــن أجــل حــل 

بطريقــة مؤتمتــة وفّعالــة. وهــو ُيســهم أيضــًا فــي بنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال عــن طريــق تبــادل المعــارف واألدوات 
  التوجيهية لجمع البيانات وتبادلها في المستقبل.  وتيسير وضع المعايير والمبادئ

  
وفي الحاالت التي ال توجد فيها بيانات، ُيمكن تنظيم العمل بشأن إنشاء آليات أولية لجمـع البيانـات بـدعم   -٨

  من خبراء األمراض من داخل أمانة المنظمة وخارجها. 
  
. لقــد اقتضــى إنشــاء المرصــد قــدرًا ال ُيســتهان بــه مــن العمــل التمهيــدي وٕاقامــة إنــه آليــة موجــودة ومنشــأة  -٩

  الشراكات وبناء البنية التحتية والنظم. ولذا فمن المنطقي االستفادة مما هو موجود أصًال والتعلم منه. 
  

ـد  -١٠ سـوف . إنه يسمح بخزن جميع بيانات البحث والتطوير في مجال الصحة في مكان وحيد وبشـكل موحَّ
يؤدي استخدام منّصة المرصد القائمة في تعزيز تبادل المعلومات عن األمراض النزفية وغيرها وتيسيره إلى تسـهيل 

ج أكثر تنسيقًا لتحديد أولويات البحث مّهد الطريق التباع ُنهالجهود العالمية الرامية إلى تحليل البيانات ومقارنتها وي
  والتطوير في مجال الصحة. 

  
المنظمــة علــى تيســير إتاحــة منتجــات التشــخيص والوقايــة والعــالج الخاصــة  تعزيــز قــدرة

  باألمراض المعدية التي قد تسبب طوارئ صحية عمومية
  

فيـــروس اإليبـــوال فـــي غـــرب أفريقيـــا، لـــم تكـــن هنـــاك ســـوى خيـــارات محـــدودة بشـــأن  مـــرض فـــي بدايـــة فاشـــية  -١١
ة. وعـالوة علـى ذلـك، فـي حـين كانـت بعـض التدخالت التشخيصية والمرضية، كمـا كانـت المعرفـة بـالمرض محـدود

المنتجات الطبية المرشحة لمكافحة المرض موجودة، كان األمر يقتضي إخضاعها للتطوير لعّدة شهور أخرى قبـل 
استخدامها في التجارب البشرية. وٕاضـافة إلـى ذلـك، لـم يكـن هنـاك إطـار لالضـطالع بأنشـطة البحـث والتطـوير فـي 

جهــود البحــث والتطــوير التــي تولــت المنظمــة قيادتهــا فــي هــذا الســياق أن باإلمكــان حالــة حــدوث وبــاء. وقــد أثبتــت 
  تعجيل البحث والتطوير أثناء حدوث وباء، وهكذا نشأت سابقة بشأن توسيع نطاق العمل في هذا المجال.

  
العمـــل علـــى وضـــع  ٢٠١٥)، بـــدأت المنظمـــة فـــي حزيـــران/ يونيـــو ٢٠١٥( EBSS3.R1للقـــرار  واســـتجابةً   -١٢

للتأهــب فــي مجــال البحــث والتطــوير واالســتجابة البحثيــة الســريعة خــالل الطــوارئ الصــحية العموميــة التــي  مخطــط
مرضات شديدة العدوى، من أجل التصـدي للحاجـة إلـى زيـادة األمـن العـالمي فـي مواجهـة ستحدث مستقبًال بسبب مُ 

مـن المخطـط فـي تـوفير  لغـرضامثـل مرضات المعروفة والمستجدة على السـواء التـي ُيمكـن أن تسـبب أوبئـة. ويتالمُ 
خيارات لتسريع اختبار تدابير المكافحة الطبية وزيادة إتاحتها خالل الفاشيات وذلك بعمل مـا يلـي: اسـتبانة مخـاطر 
األمــراض المعديــة ذات األولويــة وثغــرات البحــث والتطــوير وأولوياتهمــا؛ وتحســين التعــاون بــين أصــحاب المصــلحة؛ 

  خالل الفاشيات. طالع بالبحث والتطويروتعزيز بيئة تمكينية لالض
  

ويجري إعداد المخطط بالتعـاون مـع خبـراء فـي جميـع التخصصـات ذات الصـلة جمعـتهم المنظمـة ويتـولى   -١٣
  .٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢٤فريق استشاري علمي توجيههم. وقد ُعقد أول اجتماع للفريق في 
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ألنشــطة التــي سُيضــطلع بهــا ألغــراض المخطــط وســير وتــوّفر الفقــرات التاليــة نظــرة عامــة علــى مختلــف ا  -١٤
العمـــل الُمعتـــزم والمعـــالم الرئيســـية التـــي ُبلغـــت حتـــى اليـــوم. وأساســـًا، ســـوف يوضـــع المخطـــط مـــن خـــالل األنشـــطة 

  مل مختلفة، كما هو موصوف أدناه.المضطلع بها في خمسة اتجاهات ع
  

  إسناد أولوية للُممرضات ووضع خطة تشغيلية
  

كثيـــرة فـــي المعـــارف والبحـــوث المتعلقـــة بـــاألمراض المعديـــة المســـتجدة. ومـــن أجـــل اســـتخدام هنـــاك ثغـــرات   -١٥
ــًا.  المــوارد المتاحــة بفاعليــة، ســوف يتعــّين إســناد أولويــة لهــذه األمــراض لكــي يوليهــا المجتمــع العــالمي اهتمامــًا فوري

أن تســبب طارئــة صــحية وســوف توضــع قائمــة بالخمســة إلــى العشــرة أمــراض المســتجدة األشــد وخامــة التــي ُيمكــن 
  .٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٠مشاورة تقنية معقودة في  صائلحعمومية، وذلك على أساس 

  
وال ُيمثــل التأهــب للبحــث والتطــوير واالســتجابة بالبحــث والتطــوير مفهــومين منفصــلين علــى اإلطــالق وٕانمــا   -١٦

ت عملية االنتقال مـن التأهـب إلـى االسـتجابة. يشكالن معًا سلسلة متصلة، ومن ثم هناك حاجة إلى تحديد مقتضيا
وسوف تضع األمانة خطة تشغيلية بدعم من فريق خبراء من أجل عملية االنتقال مـن التأهـب للفاشـيات إلـى اتخـاذ 
اإلجــراءات بشــأنها. وســوف تتضــمن الخطــة وحــدة منفصــلة لكــل عامــل مســبب للمــرض، كمــا ســتركز الجهــود علــى 

  اض.الجوانب المشتركة بين األمر 
  

  التأهب للبحث والتطوير: ثغرات التحليل وتحديد أولويات البحوث
  

األوبئـة والتـي تـؤثر أساسـًا  تسببهناك عدد قليل من منصات البحث والتكنولوجيا المعنية باألمراض التي   -١٧
ات لـدى إجـراء البحـوث في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل؛ وعالوة على ذلك، َتظهر عّدة تحدي

أثنــاء حــدوث فاشــية، بمــا فــي ذلــك اختيــار أنســب تصــميم للدراســات وتحديــد أفضــل الممارســات التــي ينبغــي تطبيقهــا 
  كون لديها سوى فهم محدود للبحوث.لدى التعامل مع مجتمعات محلية قد ال ي

  
وســوف يحــدِّد المخطــط حالــة البحــث والتطــوير الراهنــة وثغراتهمــا فيمــا يتعلــق بالخمســة إلــى العشــرة أمــراض   -١٨

وبئــة والتــي ُأســندت إليهــا األولويــة بموجــب اتجــاه العمــل األول، وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء علــى األ تســببالتــي 
زيــز وضــع أدوات تشــخيص مناســبة وتوفيرهــا وٕانشــاء األســئلة البحثيــة المهّمــة التــي ينبغــي التصــدي لهــا ســريعًا وتع

. وســوف لبشــرامــن التجــارب الســريرية علــى  ١الواعــدة مــن أجــل إكمــال المرحلــة  واللقاحــاتحافظــة مــن العالجــات 
ييّسـر ذلــك، فــي حالــة حــدوث طارئــة، الشــروع فــورًا فــي إجــراء تجــارب ســريرية متقدمــة وواســعة النطــاق وفّعالــة ونشــر 

حية الناجعـــة فـــي الوقـــت المناســـب. وقـــد ُعقـــدت مشـــاورات تقنيـــة بشـــأن البحـــوث قبـــل الســـريرية، التكنولوجيـــات الصـــ
، ٢٠١٥تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢٣إلـى  ٢٠بالتعاون مـع إدارة الخـدمات الصـحية والبشـرية بالواليـات المتحـدة، مـن 
ــ ٢٠وبشــأن البحــوث الســريرية، بالتعــاون مــع مؤسســة ولكــوم تراســت، فــي  . وقــد حــدَّد ٢٠١٥وبر تشــرين األول/ أكت
  تالية التي ينبغي أن تُتخذ فيها.هذان االجتماعان االحتياجات األولية للمجاالت المعنية والخطوات ال

  
واســُتخدم فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية كنمــوذج لوضــع قائمــة مــن األســئلة   -١٩

يرهـــا. وســـوف تيّســـر المنظمـــة تنســـيق أنشـــطة البحـــث والتطـــوير البحثيـــة والتكنولوجيـــات الطبيـــة الواعـــدة الجـــاري تطو 
الجاريــة عــن طريــق الجمــع بــين العلميــين والقــائمين علــى التنظــيم وقــادة الصــحة العموميــة والممــّولين وممثلــي دوائــر 
الصناعة. وسوف تؤدي البحوث المحددة الهدف والمفتوحة والتعاونية إلى تعزيز تسريع الحصائل واستخدام المـوارد 

  تنفيذ الحصائل بمزيد من النجاعة.بمزيد من الفّعالية و 
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وقـــد عـــرض صـــانع مستحضـــرات صـــيدالنية بالفعـــل تـــوفير منّصـــة لتبـــادل تكنولوجيـــا اللقاحـــات مـــن أجـــل   -٢٠
المساعدة على استحداث تدخالت محتملة جديدة لمكافحة األمراض المعدية الشديدة اإلمراض. وبغية استكمال هذا 

ـــراحا دعـــت إلـــى تقـــديم المزيـــد مـــن  ٢٠١٥مـــت المنظمـــة مشـــاورة عامـــة فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر األول، نظّ  القت
اإلســهامات واالقتراحــات بشــأن منصــات تكميليــة مــن ممثلــي دوائــر الصــناعة ومنظمــات مطــّوري المنتجــات وســائر 

نولوجيا أن أصحاب المصلحة. وفي غياب أنشطة البحث والتطوير المدفوعة من السوق، ُيمكن لمنصات تبادل التك
األوبئـة فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل والبلـدان المتوسـطة  بتسـبتعزز جهود البحث والتطوير بشأن األمـراض التـي 

  الدخل.
  

  التنظيم وتنسيق أصحاب المصلحة وتعزيز القدرات
  

فـي حـين أثبـت عمـل المجتمــع الـدولي الرائـد بشـأن اسـتحداث تــدابير طبيـة لمكافحـة مـرض فيـروس اإليبــوال   -٢١
أن باإلمكــان تســريع البحــث والتطــوير، أشــارت جوانــب أخــرى مــن هــذا العمــل إلــى وجــود  ٢٠١٥-٢٠١٤فــي الفتــرة 

هــذه  دســمارســتهما. ويتعــّين عــدد مــن الثغــرات المهّمــة فــي تصــريف شــؤون البحــث والتطــوير الجــاريين وتنســيقهما وم
  الثغرات لكي ُيمكن اتخاذ إجراءات أسرع وأكثر فّعالية في المرة المقبلة. 

  
وسوف يسمح وضع أطر لإلشراف على البحوث على الصعيد الوطني للبلدان بأن تدير على نحو أفضـل   -٢٢

  األنشطة البحثية وجمع البيانات على أرض الواقع. 
  

ــًا لتنســيق البحــوث واإلبــالغ بهــا فيمــا يتعلــق بــاألمراض المعديــة التــي وســوف يقتــرح الم  -٢٣ خطــط إطــارًا عالمي
ُيمكـن أن تســبب فاشــيات. وسـوف يســاعد مثــل هـذا اإلطــار علــى الحـّد مــن تكــرار البحـوث دون داٍع ويســمح بتحديــد 

من أجل زيـادة أثـره إلـى األولويات بشأن كيفية استخدام الموارد ويسهل تبادل أحدث المعلومات في الوقت المناسب 
  أقصى حّد. 

  
وباإلضـافة إلـى األدوات والشـبكات والمـواد التوجيهيـة التـي تـدعم تحسـين االتصـال واسـتخدام المـوارد بمزيــد   -٢٤

من التركيز، سوف تُقترح نماذج عامة ومبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات مـن أجـل تنفيـذ البحـوث ومـن أجـل 
مــن أجـل تبـادل البيانـات والتحلــيالت التـي يجـري جمعهـا فــي الوقـت المناسـب ومـن أجــل وضـع االتفاقـات القانونيـة و 

آب/  ٦و ٥التبــــــادل األخالقــــــي للعّينــــــات البيولوجيــــــة. وقــــــد جــــــرت بالفعــــــل مشــــــاورات بشــــــأن البنــــــوك البيولوجيــــــة (
  ).٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢و ١) وتبادل البيانات (٢٠١٥ أغسطس

  
  وير وأثر التدخالت تقييم مستويات التأهب للبحث والتط

  
لقد أتاحت طارئة اإليبوال في غـرب أفريقيـا والجهـود المبذولـة السـتحداث لقاحـات مأمونـة وناجعـة ضـد هـذا   -٢٥

المرض فرصًة لتحليل معلومات ثمينة بشأن المعالم المهّمة والمنجزات المستهدفة المطلوبة واألطر الزمنية المقبولـة 
ُتســتخدم كـل هــذه المعلومـات كأســاس لتقيـيم حصــائل جهـود البحــث والتطـوير فــي والغايـات القابلـة للتحقيــق. وسـوف 

إطار المخطط. وسوف ينصـب التركيـز علـى إيجـاد بيئـة تمكينيـة تجعـل التأهـب للبحـث والتطـوير ممكنـًا وعلـى أثـر 
 كافحـةالبحث والتطوير من حيث تعزيز فهم المرض على نحو أفضل وزيادة توافر التكنولوجيات الطبية من أجـل م

  الفاشية أو الوباء المقبلين.
  

وسوف تتواصل هذه الجهود من خالل الجمع بين آلية لرصد األداء وقائمة مرجعية رفيعـة المسـتوى لتقيـيم   -٢٦
  التأهب للبحث والتطوير.
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  خيارات تمويل التأهب للبحث والتطوير واالستجابة للطوارئ
  

التأهــب للبحــث والتطــوير وأنشــطة  أجــل مــن الســواء علــى الكافيــة المــوارد تخصــيص ضــمانســوف يتطلــب   -٢٧
تعبئـة مصـادر تمويـل جديـدة. وقـد بـدأت مشـاورة ُنظِّمـت بالتعـاون  الطـوارئ حـاالت فـي والتطـوير بالبحث االستجابة

، العمـــل بشـــأن ٢٠١٥ تشـــرين األول/ أكتـــوبر ٣٠و ٢٩مـــع المعهـــد النرويجـــي للصـــحة العموميـــة فـــي أوســـلو، فـــي 
هو األنسب للوفاء بمقتضيات مخطط البحـث  –كانت قائمة أو مكّيفة أو جديدة  سواءً  –تعريف أي نماذج التمويل 

  والتطوير. 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -٢٨
  
  

=     =     =  


