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  ـــــــــــــــــ
هذه الوثيقة أعدتها أمانة البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، باالستناد إلى نتائج                

شارية العلمية والتقنية، وبالتشاور مع هيئاته      استعراض خارجي وبتوجيه من مجلس تنسيقه المشترك ومن لجنته االست         
التأسيسية األساسية المعنية بتصريف شؤونه ومع خبراء خارجيين، بمن في ذلك خبـراء فـي مكافحـة األمـراض                   
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ومساهمون في الموارد وباحثون من بلدان تتوطنها األمراض وبلدان ال تتوطنها األمراض، وشراكات بين القطـاعين                
  .قطاع الخاص، وبعد عقد مشاورات داخل منظمة الصحة العالمية ومع مكاتبها اإلقليميةالعام والخاص، وال

  موجز
  

إن البحوث الصحية أصبحت ينظر إليها، بشكل متزايد، على أنها بحوث ذات أهمية حاسمة بالنسبة إلى تخفيف وطأة                  
وث والتدريب في مجال أمـراض المنـاطق         البرنامج الخاص للبح   أنشئوقد  . رامي اإلنمائية لأللفية  الفقر وتحقيق الم  

المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية فـي عـام                 
 بهدف دعم تطوير أدوات جديدة لمكافحة أمراض المناطق المدارية الناجمة عن الفقر وتعزيز القدرات البحثية                1975

  .امية المتضررة من تلك األمراضفي البلدان الن
  

بيد أن بيئة   .  من إنجازات في هذا المضمار     حققوقد قام البرنامج الخاص بهذه المهمة بكفاءة، ويحق له أن يفخر بما             
وبائيات ) 1: (البحوث شهدت تغيرات هامة خالل العقود الماضية بفعل أمور منها الجهود التي يبذلها البرنامج الخاص          

بينما تستجد أمراض أخرى     التخلص من بعض األمراض      نحوية آخذة في التغير، حيث تسير األمور        األمراض المعد 
هناك الكثير من المبادرات واألطراف الفاعلة الجديدة التي تعمل في الميدان وتعطي قوة دفـع               ) 2(أو تعاود الظهور؛    

تي تتوطنها األمراض حسنت قدراتها البحثية ولكن       البلدان ال ) 3(جديدة ولكنها تؤدي أيضاً إلى تعقد البيئة أكثر فأكثر؛          
االحتياجـات البحثيـة ذات   ) 4(يتم تجاوزها أكثر فأكثر في تخطيط البحوث وتحديد األولويات على الصعيد العالمي؛       

األولوية ال تتم تلبيتها على نحو منصف، ومازالت هناك عدة مجاالت بحثية تعاني من اإلهمال، حتى على الرغم من                   
ويتمتـع  . تها الحاسمة لألثر الذي يترتب على الجهود البحثية العالمية في خاتمة المطاف بالنسبة إلـى الـصحة                أهمي

 ،البرنامج الخاص بوضع يمكّنه من مواجهة التحديات الرئيسية التي تنتج عن هذه التغيرات الطارئة على بيئة البحوث                
  .دياتومافتئ البرنامج الخاص يتغير من أجل التصدي لتلك التح

  
  الرؤية

  
إن رؤية البرنامج الخاص واستراتيجيته الجديدتين تتجاوبان مع بيئة البحوث الجديدة ومع ضرورة االرتقـاء بفعاليـة              

وتقر . الجهود البحثية العالمية الجماعية وبقدرتها على االستجابة ألولويات البحوث في البلدان التي تتوطنها األمراض             
 بضرورة أن تضطلع هذه البلدان بدور رئيسي في البحوث وتحديد األولويات، بغية ضمان              الرؤية واالستراتيجية أيضاً  

  .المالءمة واالستدامة وتحقيق األثر الصحي األمثل بالنسبة إلى الفقراء
  

  :ومن ثم تستهدف رؤية البرنامج الخاص المجددة للسنوات العشر القادمة تعزيز ما يلي
  

   في مجال األمراض المعدية الناجمة عن الفقر،الجهود البحثية العالمية الفعالة
  والتي تضطلع فيها البلدان التي تتوطنها األمراض بدور محوري

  
  االستراتيجية

  
توفير إطار تعاوني وتقديم    : سيتبع البرنامج الخاص، كي يحقق الرؤية الجديدة، استراتيجية من ثالث شُعب، أال وهي            

األمراض من القيام بدور رئيسي في تمكين العلماء في البلدان التي تتوطنها خدمات المعلومات للشركاء في البحوث؛ و     
وتنطوي هذه االستراتيجية ضمناً على     . )المهملة(المنسية  البحوث؛ ودعم البحوث الخاصة باالحتياجات ذات األولوية        

  :قادمةثالث وظائف استراتيجية رئيسية ستقوم عليها أنشطة البرنامج الخاص في السنوات العشر ال
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وهـي دور جديـد رئيـسي       :  على البحوث في مجال األمراض المعدية التي تصيب السكان الفقراء          القوامة  -1
كميسر للعمل ومدير معلومات لدعم تقدير االحتياجات وتحديد األولويات وتحليل التقـدم المحـرز وأنـشطة             

  .هامن أجل مناقشة أنشطتهم ومواءمتالدعوة، وتوفير منبر محايد للشركاء 
 الباحثين ومهنيي الصحة العمومية في البلدان التي تتوطنها األمراض من تجاوز التدريب التقليدي في               تمكين  -2

مجال البحوث إلى تكوين القيادات على كل من المستوى الفردي والمؤسسي والوطني، كي تستطيع البلـدان                
 وتعزيز حضورها في مجـال البحـوث        استهالل األنشطة البحثية والقيام بدور رئيسي فيها بصورة أفضل،        

  .الصحية الدولية، واستخدام نتائج البحوث بفعالية في توفير المعلومات الالزمة للسياسات والممارسات
  
 التي ال يلبيها الشركاء اآلخرون على النحـو         )المهملة(المنسية  البحوث الخاصة باالحتياجات ذات األولوية        -3

  :ائف بحثيةسيركز ذلك على ثالث وظ. المالئم
  .تعزيز االبتكار من أجل اكتشاف المنتجات وتطويرها  )أ(
  .تعزيز البحوث الخاصة بتطوير وتقييم التدخالت في أوضاع الحياة الفعلية  )ب(
  .تعزيز البحوث من أجل التوصل إلى التدخالت  )ج(

  
  االعتبارات االستراتيجية األخرى

  
 وقد أخذ فصل هذه األمراض عملياً عن        1. أمراض 10 على    يركز البرنامج الخاص حالياً    :مجموعة األمراض   •

. يشوبه التكلف أكثر فـأكثر    التي تصيب السكان الفقراء يصبح أمراً       ) المهملة(سائر األمراض المعدية المنسية     
ولهذا فإن البرنامج الخاص سيغطي األمراض المعدية الناجمة عن الفقر تغطية أوسع، ولكنه سيركز على عدد                

  .مجموعة األمراض األوسع نطاقاً تلك داخل جيداًاألنشطة المعرفة محدود من 
  
 سيزيد البرنامج الخاص قدرته على االستجابة لالحتياجات المحلية مـن خـالل تعزيـز             :االحتياجات اإلقليمية   •

ألنـشطة  التأثير اإلقليمي في سياسة البرنامج واستراتيجيته، والقوامة والتمكين على الصعيد اإلقليمي، ودعـم ا             
  .البحثية اإلقليمية

  
 ستقام صالت أقوى    :الصالت االستراتيجية بالوكاالت المشاركة في الرعاية، بما فيها منظمة الصحة العالمية            •

. وتكتسي الصالت بمنظمة الصحة العالمية أهمية بالغة في هـذا الـصدد       . بكل الوكاالت المشاركة في الرعاية    
وتُعد وظيفتـا   .  قصوى للبحوث، وتعكف على وضع استراتيجية للبحوث       فمنظمة الصحة العالمية تعطي أولوية    

القوامة والتمكين في البرنامج الخاص مالئمتين إلى حد بعيد لمرامي منظمة الصحة العالمية المحددة في مجال                
وبإمكان البرنامج الخاص، ذي الوضع المناسب في هذا السياق، أن يصبح الجهاز المعنـي ببحـوث                . البحوث

  .راض المعدية في منظمة الصحة العالمية وسائر الوكاالت المشاركة في رعايتهاألم
  

  وضع االستراتيجية موضع التنفيذ
  

  مجاالت العمل

كي ينفذ استراتيجيته تنفيذاً فعاالً، بإعادة هيكلة عملياته بحيث تشمل عدداً محدوداً من مجاالت سيقوم البرنامج الخاص، 
العمل موجه بطبيعته نحو تحقيق ناتج معين، وله خطة عمل،          من مجاالت   وكل مجال   . العمل المحددة تحديداً واضحاً   

                                                           
داء المثقبيات األفريقي، وداء شاغاس، وداء الليشمانيات، والجذام، (كان البرنامج الخاص يركز أساساً على ثمانية أمراض    1

 نطاق تركيـزه ليعنـى      وسع عندما   2000حتى عام   )  والمالريا، وداء البلهارسيات   وداء الفيالريات اللمفي، وداء كالبية الذنب،     
وفي السنوات األخيرة أصبح البرنامج الخاص يعنى أيضاً بأنشطة مركزة فيما يتعلـق بوسـائل تـشخيص    . بحمى الدنك والسل 

المناعي البـشري باألدويـة المـضادة       األمراض المنقولة جنسياً والبحوث الرامية إلى تسهيل تعزيز العالج من فيروس العوز             
 .للفيروسات القهقرية



 تيجية لعشر سنواترؤية واسترا

 

5 

وسـيجري  . تبين تفاصيل النتائج المحددة والمراحل الهامة واُألطر الزمنية واألشخاص المسؤولين والشراكات المعنية           
وسيكفل أسـلوب   . التقدم المحرز تحديد مجاالت العمل وتقييمها وإنهاؤها على أساس معايير محددة لالحتياج واألثر و           

  .مجاالت العمل زيادة الفعالية والقدرة على االستجابة في ميدان التنظيم واإلدارة، وسيتيح تسهيل التعاون مع الشركاء
  الرصد والتقييم

أثر الوظائف االستراتيجية ومجاالت العمل والكفاءة التنظيميـة        وتتناول التقدم المحرز وحصيلة     سيتم وضع مؤشرات    
  .واإلدارية وسيتم تعميم القضايا الشاملة الرئيسية، مثل قضايا الجنسين

  
  الموارد المالية

تقتضي االستراتيجية المبينة زيادة كبيرة في الموارد، حيث إن من المحتمل مضاعفة الميزانية السنوية الحالية للبرنامج 
 وظيفتـي القوامـة      تنفيـذ  لتحقيق الكفاءة في  ، وذلك   2012 مليون دوالر أمريكي، بحلول عام       50الخاص، والبالغة   

ومع تنفيذ هذه االستراتيجية سيواصل البرنامج الخاص تحري خيارات التوسع . والتمكين وكذلك مجاالت العمل البحثية
  .في دوره الدولي، مثلما اقترحه بعض أصحاب المصلحة
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    معلومات عامة-1
  

  لبشرية والبحوث الصحيةالفقر والتنمية ا
  

يوجد ظروفاً مواتية النتشار األمراض المعدية، ويحول بين حصول السكان المتأثرين من الحـصول علـى                إن الفقر   
 وتشكل سبباً رئيسياً من وفي المقابل تصيب األمراض المعدية السكان الفقراء أساساً. خدمات الوقاية والرعاية المالئمة

وثمة اعتراف متزايد بأن ضعف الصحة يشكل عقبة تحول دون التنمية، وبأن مكافحة             . لفقرأسباب الوقوع في براثن ا    
وثمة صلة بين جميع المرامـي      . األمراض المعدية شرط أساسي لتخفيف وطأة الفقر وتحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية          

أن فيما يخص فيروس العوز المناعي      اإلنمائية لأللفية وبين األمراض المعدية، سواء أكانت صلة مباشرة، كما هو الش           
ومعـدل وفيـات    )  من المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة       6المرمى  (األيدز والمالريا وغيرهما من األمراض      / البشري
، أم صلة   ) من المرامي اإلنمائية لأللفية    5المرمى  (وصحة األمومة   )  من المرامي اإلنمائية لأللفية    4المرمى  ( األطفال

لشأن فيما يخص األمراض المعدية التي تضر باإلنتاجية والتعلم، وتصم المرأة وتثقـل كاهلهـا               غير مباشرة كما هو ا    
باألعباء، وتنتشر في األحياء الفقيرة في المدن وفيما بين السكان الفقراء الذين ال يتاح لهم الحـصول علـى األدويـة             

  .األساسية
  

وثمة حاجة عاجلة إلى استحداث أدوات واسـتراتيجيات        . ومن العسير كسر الحلقة المفرغة لألمراض المعدية والفقر       
وقـد  . أكثر فعالية لمكافحة األمراض المعدية التي تصيب الفقراء، وللمساعدة على بلوغ المرامي اإلنمائيـة لأللفيـة               
تعـد   ،أصبحت البحوث، وخصوصاً من خالل القدرات البحثية والقيام بالدور الرئيسي في البحوث في البلدان النامية              

كثر فأكثر، من العناصر الحاسمة، ال للتحسينات في مجال الصحة فحسب ولكن للتنمية االقتصادية والبشرية أيـضاً                 أ
  ).1 الملحق(
  

   برنامج من نوع خاص-البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية 
  

اطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنـامج       البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المن        أنشئلقد  
 من أجل تنسيق طاقات البحوث وبنـاء        1975األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في عام           

القدرات في ميدان مكافحة األمراض المعدية التي تصيب الفقراء، وبهدف تحسين صحة السكان الفقراء والتخلص من                
وقد قام البرنامج الخاص بهذه المهمة      . اض باعتبارها عقبات تعترض سبيل التنمية االجتماعية واالقتصادية       هذه األمر 

دخل البرنامج الخاص في شراكات من بكفاءة، وبفضل األدوات واالستراتيجيات التي ُوضعت من خالل األنشطة التي         
لبرنامج الخاص أصبحت مستهدفة اآلن للـتخلص       أجلها، إلى حد بعيد، هناك خمسة من األمراض التي يركز عليها ا           

وقد خلص تحليل نقاط القوة ونقـاط       . اإلقليمي باعتبارها من مشاكل الصحة العمومية      وأمنها على المستويين العالمي     
يقوم على أساس متين وثابت من الخبرات العلميـة          إلى أن البرنامج الخاص      (SWOT)الضعف والفرص والتهديدات    

ية الفعالة، وإلى أن عليه أن يتصدى لنقاط الضعف، من قبيل اإلفراط فـي التركيـز علـى الجانـب                    والشبكات الدول 
اإلداري، وإلى أن بإمكان البرنامج أن يضطلع بدور دولي رئيسي في تحقيق الفرص والتصدي للتحديات الناجمة عن                 

  ).2الملحق (التغيرات الطارئة على ساحة البحوث 
  

  يات استراتيجية جديدةساحة آخذة في التغير وتحد
  

: لقد شهدت ساحة البحوث الخاصة باألمراض المعدية الناجمة عن الفقر تطورات هامة على مدى العقـود األخيـرة                 
وبائيات األمراض المعدية آخذة في التغير، حيث تسير األمور نحو التخلص من بعض األمراض المعدية بينمـا                  )1(

هناك الكثير من المبادرات واألطراف الفاعلة الجديدة التي تعمـل فـي            ) 2(تستجد أمراض أخرى أو تعاود الظهور؛       
وتعطي قوة ) يرجع هذا، مرة أخرى، إلى األنشطة التي يضطلع بها البرنامج الخاص من أجل التعزيز والدعم (الميدان  

ض حسنت قدراتها البحثيـة     البلدان التي تتوطنها األمرا   ) 3(دفع جديدة ولكنها تؤدي أيضاً إلى تعقد البيئة أكثر فأكثر؛           
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احتياجات البحـوث   ) 4(ولكن يتم تجاوزها أكثر فأكثر في تخطيط البحوث وتحديد األولويات على الصعيد العالمي؛              
ذات األولوية ال تتم تلبيتها على نحو منصف، ومازالت هناك عدة مجاالت بحثية تعاني من اإلهمال، حتى على الرغم                   

ذي يترتب على الجهود البحثية العالمية في خاتمـة المطـاف بالنـسبة إلـى الـصحة                 من أهميتها الحاسمة لألثر ال    
  ).3 الملحق(
  

وقد أوجدت هذه التطورات فرصاً جديدة وكبيرة، ولكنها أوجدت كذلك تحديات تحد من فعالية الجهود البحثية العالمية                 
راض واإلهمال الذي تتعرض لـه مجـاالت        بسبب تجزؤ الجهود المبذولة ومحدودية إشراك البلدان التي تتوطنها األم         

  .بحثية ذات أهمية حاسمة
  

ويتمتع البرنامج الخاص بوضع يمكّنه من التصدي لتلك التحديات ولكنه، كي يقوم بذلك بكفاءة، يحتاج إلـى تكييـف                   
ديد من ومن خالل المراجعات والمشاورات والمناقشات المستفيضة مع الع.  وطريقة عملهرؤيته واستراتيجيتهوتطوير 

أصحاب المصلحة، واإلرشادات التي يقدمها كل من أجهزة تصريف شؤون البرنامج الخاص وهيئاتـه االستـشارية                
العلمية وضع البرنامج الخاص رؤية واستراتيجية جديدتين تتصديان لتلك التحديات الرئيسية وتلبيان االحتياجات ذات              

ستناد في الوقت ذاته إلى نقاط القوة العلمية التي يتمتع بها وإلى            األولوية فيما يتعلق ببحوث األمراض المعدية، مع اال       
  .قيمه وواليته كبرنامج خاص
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  رؤية البرنامج الخاص واستراتيجيته للسنوات العشر القادمة  -2
  

علـق ببحـوث األمـراض      إن رؤية البرنامج الخاص المجددة تستجيب لمقتضيات الفرص والتحديات الجديدة فيما يت           
المعدية، والحاجة العاجلة إلى تعزيز فعالية الجهود البحثية العالمية الجماعية وزيادة مواءمتها مع االحتياجات البحثية               

 كما أن الرؤية تقـر بـضرورة أن تـضطلع           .الخاصة بمكافحة األمراض المعدية في البلدان التي تتوطنها األمراض        
ض بدور رئيسي في البحوث وتحديد األولويات، بغية ضمان المالءمة واالستدامة وتحقيق            البلدان التي تتوطنها األمرا   

  .األثر الصحي األمثل بالنسبة إلى الفقراء
  

  الرؤية
  

  :إن رؤية البرنامج الخاص للسنوات العشر القادمة تستهدف تعزيز ما يلي
  

  مة عن الفقر،الجهود البحثية العالمية الفعالة في مجال األمراض المعدية الناج
  والتي تضطلع فيها البلدان التي تتوطنها األمراض بدور محوري

  
يتمتع البرنامج الخاص بوضع فريد يتيح له جعل هذه الرؤية واقعاً ملموساً، بالتعاون مع الشركاء اآلخرين في الجهود                  

لخاص يحتاج، أكثر فأكثر، إلى أن      فالبرنامج ا .  البرنامج طريقة عمل جديدة    يتبعولكنها ستقتضي أن    البحثية العالمية،   
يقوم بدور الميسر الذي يدعم جميع الشركاء في الوصول بالجهود البحثية الجماعية التي يبذلونها إلى المستوى األمثل                 
في ميدان مكافحة األمراض المعدية التي تصيب الفقراء، ويساعد البلدان التي تتوطنها األمراض علـى االضـطالع                 

وبإمكان البرنامج الخاص أن يضطلع بدور القوامة هذا بفضل الصالت الوثيقة القائمـة             . ه الجهود بدور رئيسي في هذ   
وُيعد البرنامج الخاص برنامجـاً     . بينه وبين البلدان التي تتوطنها األمراض ودوائر البحوث ومنظمة الصحة العالمية          

 منظومة تـصريف شـؤون تتـيح المـشاركة     يجمع بين الكفاءة العلمية، والربط بين الشبكات، والخبرات، مع وجود       
  .للبلدان التي تتوطنها األمراض على مستوى اتخاذ القراراتالمنصفة 

  
الخاصـة باالحتياجـات ذات      )المهملة(ويتمتع البرنامج الخاص أيضاً بوضع جيد يتيح له االعتناء بالبحوث المنسية            

اماً الماضية كانت من نقاط القوة الرئيـسية للبرنـامج          وعلى مدى الثالثين ع   . األولوية فيما يتعلق بمكافحة األمراض    
الخاص أنشطته الموجهة نحو تحقيق األثر في مجالي البحوث وبناء القدرات، والتي أثمرت الكثير مـن النجاحـات                  

ولدى البرنـامج شـبكات     . الملموسة، وغيرت كيفية إدارة مكافحة األمراض، وقللت عبء المرض، وأنقذت األرواح          
 بين التجربة والخبرات والبحوث في المجاالت البحثية ذات الصلة، كما أن اتساع نطاقه من حيث شمول                 فريدة تجمع 

ويعمـل البرنـامج    . األمراض والخبرات الوظيفية يسهل اتباع أساليب متكاملة ومتعددة التخصصات لحل المـشاكل           
لقدرات لضمان أن يـضطلع العلمـاء       الخاص، بصورة متزايدة، على تحقيق تكامل أنشطته الخاصة بالبحوث وبناء ا          

  .من البلدان التي تتوطنها األمراض بدور رئيسي في البحوث التي يمولها ويتولى تنسيقهاالقادمون 
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  االستراتيجية
  

  :سيتبع البرنامج الخاص، كي يحقق الرؤية الجديدة، استراتيجية من ثالث شُعب تتوخى األغراض التالية

 وتقديم خدمات المعلومات بشأن االحتياجات واألنشطة البحثية العالمية إلى الشركاء علـى             توفير إطار تعاوني    •
  .كل من المستوى العالمي واإلقليمي والوطني

 من القيام بدور    تمكينهمتعزيز المهارات العلمية واإلدارية للباحثين في البلدان التي تتوطنها األمراض من أجل               •
  .ولويات البحوث وترجمة نتائج البحوث إلى سياسات صحيةرئيسي في البحوث وفي تحديد أ

دعم البحوث الخاصة باالحتياجات ذات األولوية فيما يتعلق بمكافحة األمراض، والتي ال تتم تلبيتها على النحو                  •
  .المالئم

  
  :وتنطوي هذه األغراض ضمناً على ثالث وظائف استراتيجية رئيسية للبرنامج الخاص، وهي

  
توفير منبر محايد للـشركاء     : التي تُعد دوراً جديداً رئيسياً كميسر للعمل ومدير معلومات بغية          القوامة  -1

من أجل مناقشة أنشطتهم البحثية ومواءمتها؛ وإجراء تحليل يتم تحديثه أوالً بـأول وتـوفير خدمـة                 
؛ وتيسير تحديـد    معلومات إلكترونية بشأن االحتياجات واألنشطة البحثية العالمية والتقدم المحرز فيها         

األولويات البحثية المسندة بالبينات من خالل عملية تضطلع فيها البلدان التي تتوطنها األمراض بدور              
رئيسي، وتتناول قضايا الجنسين بشكل محدد؛ والدعوة إلى إجراء البحوث الخاصة باألمراض المعدية             

ركيز على االحتياجات ذات األولوية في      التي تصيب الفقراء؛ ومساعدة الجهود البحثية العالمية في الت        
  .البلدان التي تتوطنها األمراض

  
 الباحثين ومهنيي الصحة العمومية في البلدان التي تتوطنها األمراض مـن تجـاوز التـدريب                تمكين  -2

التقليدي في مجال البحوث إلى تكوين القيادات على كل من المستوى الفردي والمؤسسي والـوطني،               
دان التي تتوطنها األمراض استهالل أنشطة البحوث والقيام بدور رئيسي فيهـا علـى              كي تستطيع البل  

نحو أفضل، وتعزيز حضورها في مجال البحوث الصحية الدولية، واستخدام نتائج البحوث بفعالية في              
  .توفير المعلومات الالزمة للسياسات والممارسات

  
 التركيز على دعم البحوث االبتكاريـة الخاصـة          مع )المهملة(البحوث الخاصة باألولويات المنسية       -3

باالحتياجات ذات األولوية التي ال يلبيها الشركاء اآلخرون على النحو المالئـم، وسـيكون النطـاق                
الوظيفي واسعاً وسيمتد من البحوث المعنية باالكتشافات إلى البحوث التنفيذية ولكن بزيادة كبيرة فـي               

وسيتخلل دورا القوامة والتمكين هذه األنشطة الخاصة بدعم البحوث،         . الدعم الخاص بالبحوث التنفيذية   
أيضاً على تيسير دخول شركاء آخرين في هذه المجاالت البحثية المنـسية            وسيعمل البرنامج الخاص    

  ).المهملة(
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  الوظائف االستراتيجية
  

، سيركز  )المهملة( الخاصة باألولويات المنسية     في إطار الوظائف االستراتيجية الثالث، أي القوامة والتمكين والبحوث        
  :البرنامج الخاص على األنشطة التالية

  
  القوامة

سيوفر البرنامج الخاص منبراً للشركاء من أجل مناقشة أنشطتهم البحثية ومواءمتها، واسـتعراض التقـدم العـالمي                 
 البرنامج الخاص على تيسير التوصـل       وسيعمل. المحرز في البحوث الخاصة باألمراض المعدية التي تصيب الفقراء        

إلى توافق آراء بشأن االحتياجات البحثية ذات األولوية العالمية فيما يتعلق باألمراض المعدية التي تـصيب الفقـراء،     
وفي هذا الصدد سيتم الحصول على المعلومات من التحليل الشامل          . وسيساعد على وضع برنامج البحوث المقابل لها      

عملية جماعية للتوصل إلـى     فرص البحثية، وسيتم تحديد األولويات البحثية المسندة بالبينات من خالل           لالحتياجات وال 
المواضـيع  "وسيجري تسليط الضوء علـى      . توافق اآلراء، تضطلع فيها البلدان التي تتوطنها األمراض بدور رئيسي         

  .فرص الجديدة أو القضايا الخالفيةفي مجال البحوث، وهي تتعلق باالحتياجات غير الملباة أو ال" الساخنة
  

وسيتوسع البرنامج الخاص في أنشطته في مجـالي إدارة المعـارف           
وسـيتيح  . وتبادل المعارف من أجل دعم هذه العمليـات التعاونيـة         

البينات لجميع الشركاء، بما في ذلك إتاحتهـا كخدمـة تقـدم إلـى              
معـارف  وسيوفر البرنـامج الخـاص قاعـدة        . المساهمين بالموارد 

إلكترونية تضم معلومات محدثة أوالً بأول وروابط خاصة ببحـوث          
األمراض المعدية، وسييسر حصول علماء البلـدان التـي تتوطنهـا           

وسيعد البرنامج الخـاص كـذلك      . األمراض على الكتابات األساسية   
تقريراً كل سنتين عن التقدم العالمي المحرز في البحـوث الخاصـة            

ي تصيب الفقراء، وقد يربط نشره باجتماع ُيعقد    باألمراض المعدية الت  
  .ألصحاب المصلحةكل سنتين 

  

ـاص التحليـل اإلقليمـي       
. صحاح المناطق المداريـة           

اض المعديـة باسـتخدام   
فيما يتعلق بعمليـة    ويات و         

ي إطار هـذه األنـشطة،          

  ألثر

توافق آراء عـالمي        - التوص
ـات البحثيـة ذات       بشأن 

األولو
د البحثية العالمية  -   مواءم
ي الحـصول علـى         - اإلنص

وث   معلوم
لتي تتوطنها  دعم  البلدان ا     -

ن أجـل البحـوث        األمرا
الصح

دعو إلى البحوث الخاصة                
وسيدعو . ث ذات األولوية             

تي تتوطنهـا األمـراض                  
وزارات المعنيـة بـالعلم         
ص مع المكاتـب اإلقليميـة   
ئي بوصـفها المنظمـات     
ا

ل إلى 
االحتياج

  ية
ة الجهو
اف فـ
ات البح
حكومات
ض مـ

 ية
10 

وسيولى اهتمام محدد للعمليات الخاصة بتحديد أولويـات البحـوث          
وسيدعم البرنـامج الخ. وترجمة البحوث إلى ممارسات في البلدان التي تتوطنها األمراض        

وسيجري النظر في إنشاء رابطات إقليمية معنية بطب وإلالحتياجات واألولويات البحثية،    
البلدان على وضع برنامج لبحوث األمروسيتم تحري أفضل الممارسات فيما يتعلق بمساعدة   

وستتم بصورة محددة معالجة قضايا الجنسين من حيث األول. آليات إلقامة شراكات تآزرية   
كات مع منظمات أخرى فاوسيدخل البرنامج الخاص في شر    . تحديد األولويات على السواء   
  .حيث سيركز على الُبعد العلمي

  
وسيصبح البرنامج الخاص، عن طريق وظيفة القوامة التي سيضطلع بها، برنامجاً عالمياً ي

لمعدية التي تصيب الفقراء، وإلى أنشطة بحثية محددة بشأن الثغرات في البحوباألمراض ا 
البرنامج الخاص مع شركائه إلى تعزيز الدعم المقدم لبحوث األمراض المعدية في البلدان ال

رات الصحة وإلى الـوإلى جعل هذا الدعم أكثر استدامة، وسيتوجه في هذا الصدد إلى وزا           
 ولتحقيق ذلك سيعمل البرنامج الخا.والتكنولوجيا وإلى المنظمات اإلقليمية ذات الصلة بها      

التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومع البنك الدولي واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـا
  .كة في رعاية البرنامج الخاصالمشار
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  التمكين
ولبلوغ االستدامة التامة   . أمر هام ولكنه ال يعدو أن يكون خطوة أولى نحو بناء القدرات المستدامة            إن تدريب األفراد    

ينبغي تنفيذ هذا التدريب على أساس استراتيجي وفي سياق االحتياجات المؤسسية والمرامي البحثيـة األعـم، علـى                  
). ٪ للمؤسـسة األصـلية  90تزيد علـى  " نسبة عائدات"دير البرنامج الخاص أنشطة التدريب بطريقة تحقق     ي(السواء  

وتشكل االستفادة التامة والمالئمة من قدرات البحوث الخطوة التالية من أجل ضمان االسـتدامة، الكتـساب الخبـرة                  
ومرة أخرى فإن . التحول من متدرب إلى مدربالمالئمة وتكوين القيادات والتمتع بالصالحيات والكتساب القدرة على 

ومن المهم في   . هذه األمور تدار على أفضل وجه عن طريق اتباع أسلوب استراتيجي في البحوث والتنمية المؤسسية              
المناقشات األعم بشأن الموارد البشرية تعزيز الموارد البشرية للبحوث الصحية، والعمل على تعزيز المـساواة بـين                 

وأخيراً فإن التمكين واالنتماء الحقيقيـين      . إلقرار بأن البحوث الصحية جزء ال يتجزأ من النظام الصحي         الجنسين، وا 
ينبعان من هذه التنمية الجماعية ومن القدرة على استهالل البحوث وإدارتها وتوجيهها من داخل المؤسسات والبلـدان                 

  .وبموارد مولَّدة ذاتياً
  

عاله جميع األعمال التي يضطلع بها      وسيتخلل مفهوم التمكين المبين أ    
البرنامج الخاص، سواء أكان ذلك من خالل دور القوامـة أم مـن             

وسينطلق البرنـامج الخـاص مـن       . خالل الدور الخاص بالبحوث   
أنشطته الناجحة في مجال تعزيز القدرات البحثية، وسيرتقي ببنـاء          

طة  أعلى مع زيادة التركيز على إعـداد األنـش         مستوىالقدرات إلى   
والدورات التدريبية المتطورة، بشأن أمور منها، على سبيل المثـال،          
أفضل الممارسات وتخطـيط البحـوث وإدارتهـا، وكـذلك نقـل            

وسيدشن البرنامج الخاص جهوده الجديدة لبناء القدرات       . التكنولوجيا
من أجل القيام بالدور الرئيسي في البحوث الـصحية التـي تلبـي              

تعزيز القدرات في تحديد األولويات وفـي       احتياجات البلدان وتشمل    
  .ترجمة نتائج البحوث إلى سياسات وممارسات

  
وسيقوم البرنامج الخاص، حسب االقتضاء، بدعم إقامة الشبكات التي         
يمكنها بصورة مستديمة أن تعزز المهارات الحاسمة إلدارة البحوث         
والمعارف في البلدان التي تتوطنها األمراض، وذلك علـى سـبيل           

ـ لمثال في تخصصات البحوث كالمعلوم    ا ات البيولوجيـة والعلـوم     ي
االجتماعية، من أجل أفضل الممارسات مثل تحرير الكتابات الطبية واالستعراض األخالقي أو من أجل أولويات معينة 

ليميـة  وستكون هذه الشبكات، بحكم طبيعتها إق     . خاصة باألمراض، مثل المبادرة المتعددة األطراف لمكافحة المالريا       
وسيسدي البرنامج الخاص أيضاً المشورة إلى البلدان بشأن إدراج األنشطة الحاسمة لتعزيز البحوث الصحية              . المرتكز

  .في الطلبات التي تقدم إلى المبادرات الصحية العالمية، مثل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا

  األثر

قيام البلدان التي تتوطنهـا األمـراض         -
بدور رئيسي فـي تحديـد أولويـات        

  البحوث الصحية
قيام علماء ومؤسسات من البلدان التي        -

تتوطنها األمراض بدور رئيسي فـي      
  البحوث العالية الجودة

تفاوض البلدان التي تتوطنها األمراض       -
  لية على شراكات البحوثبفعا

االستخدام الفعال لنتائج البحـوث فـي         -
  السياسات وفي الجانب التنفيذي

إقامة شبكات إقليمية مـستدامة معنيـة         -
 بالبحوث والمعارف

  
قدرات الخاصة بالمعارف والبحوث في البحـوث األساسـية والتطبيقيـة           وسيستمر البرنامج الخاص في دعم تنمية ال      

والتنفيذية، ولكنه سيتوسع في ذلك بالتدريب في مجاالت مركزة ذات احتياجات شديدة تتضمن أيـضاً مهـارات إدارة                  
لممولـة  وسيتم تعميم التدريب على البحوث في مشاريع البحوث ذات األولوية وا          . البحوث والتفاوض وإقامة الشبكات   

من خالل وظيفة البحث التي يضطلع بها البرنامج الخاص، وستُبذل جهود خاصة من أجل تحديـد ودعـم العالمـات          
وسيستهدف تعزيز المؤسسات تحقيق االستدامة     . وستوفَّر خدمات التدريب المركَّز على أفضل الممارسات      . الواعدات

وسيولى اهتمام خاص للباحثين    . بحوث التابعة لوزارات الصحة   وزيادة القدرة اإلقليمية على التدريب وتمكين هيئات ال       
مـنح دراسـية    وسيتم التوسع في برنامج     . ومهنيي الصحة العمومية الذين ال تشكل اإلنكليزية لغة تخاطبهم الرئيسية         

وسـيقل  . يعطي درجات علمية عن طريق دعم التدريب العملي االستراتيجي في مشاريع البحوث ذات األولويـة               ال
تركيز على النموذج السابق الخاص بالمنح المفتوحة التي يحركها الطلب، ولكن سيستمر الـدعم المركَّـز الخـاص                 ال
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وسيستمر تعزيز المخططات اإلقليمية الصغيرة للمنح، وذلك في إطار التوجه          . بالتدريب إلعطاء درجات علمية أعلى    
يق أنشطة التمكين وبناء القدرات مع األطراف الرئيسية        وسيعمل البرنامج الخاص على تنس    . االستراتيجي العام الجديد  

األخرى، مثل صندوق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االستئماني للمجلس المعني بالبحوث الصحية من أجل التنميـة،                
  .ارتي الدولي التابع لمعهد الصحة الوطنيغوفومؤسسة ولكام تراست، والمفوضية األوروبية، ومركز 

  
  )المهملة(صة باألولويات المنسية البحوث الخا

  
من خالل أنشطة مركَّزة ذات إطار زمني محـدد         ) المهملة(ستُجرى بحوث البرنامج الخاص بشأن األولويات المنسية        

  .في إطار الوظائف البحثية المبينة أدناه، والتي يتمتع البرنامج الخاص فيها بميزة نسبية
  
جات وتطويرها، مع التركيز على إشـراك البلـدان التـي تتوطنهـا             تعزيز االبتكار من أجل اكتشاف المنت       -أ

  األمراض
  

على الرغم من أن الشراكات المعنية بتطوير المنتجات تركز على تطوير أدوات مكافحة األمراض، والسيما األدوية،                
تطوير التي لم تكتمل،    ألنشطة ال " البدئيةالمركبات  "أكثر فعالية من أجل توفير      " بحوث ترجمة "هناك حاجة إلى    مازالت  

وتعزيز إشراك العلماء من البلدان التي تتوطنهـا األمـراض فـي            
وسـيعمل البرنـامج    . أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالمنتجات    

 ويكمل أنـشطتها    الخاص مع الوكاالت والشراكات البحثية األخرى     
بإقامة المزيد من الشبكات بين شركات المستحضرات الـصيدالنية         

ألكاديمية والمؤسسات في البلدان التي تتوطنها األمراض       والدوائر ا 
 جديدة لتطوير األدويـة ووسـائل       بدئيةمن أجل اكتشاف مركبات     

 الواعدة إلى منظمات أخـرى،      البدئيةوستُنقل المركبات   . التشخيص
حسب االقتضاء، أو إذا كانت ذات أهمية وال تعنى بهـا منظمـات             

  .متابعتهاالخاص برنامج أخرى بالشكل الكافي، وعندئذ يمكن لل
  

 شـراكات البحـث     لونظراً لالستثمارات الكبيرة التي تتم من خال      
والتطوير الخاصة بالمنتجات في مكافحة المالريا والسل وأمراض        

عن تطوير المنتجات العامة لمكافحة المالريا والسل ليركز دعمـه لتطـوير            الخاص  أخرى معينة سيتحول البرنامج     
ومـع ذلـك    . التي ال يعنى بها الشركاء اآلخرون العناية المالئمة       ) المهملة(اض المعدية المنسية    المنتجات على األمر  

الباب مفتوحاً أمام التعاون مع المنظمات فيما يتعلق بكل األمراض حيثما أمكنـه أن يعمـل                الخاص  فسيبقي البرنامج   
شاريعها وبناء قدرات بحثية مستدامة تـستمر       معها على تعزيز قيام البلدان التي تتوطنها األمراض بدور رئيسي في م           

  .بعد انتهاء التزاماتها التمويلية المركَّزة، وذلك على سبيل المثال في مجال دعم التجارب السريرية

  األثر

تحديد المركبات اإلرشـادية الواعـدة        -
  ونقلها إلى شراكات البحث والتطوير

إقامة شـبكات ابتكـار فعالـة بـين           -
لعام والخاص وبين بلـدان     القطاعين ا 

  الشمال وبلدان الجنوب
تولي مؤسسات مـن البلـدان التـي          -

تتوطنها األمراض إدارة أنشطة البحث     
 والتطوير الخاصة بالمنتجات

  
الخاصة بالمنتجات في البلدان التي تتوطنها      وسيكون هناك تركيز جديد على تعزيز االبتكار وأنشطة البحث والتطوير           

البرنامج الخاص على إنشاء ودعم مشاريع ومبادرات معنية باالبتكار داخل مؤسـسات البحـث              وسيعمل  . األمراض
 االهتمام الواجب لتقييم وتطـوير      ىوسيول. والتطوير المعنية في تلك البلدان، وسيساعد على إعداد مقترحات للتمويل         

وسـيقوم  . مضي قُدماً في هذا العمل    معارف األسالف واألجداد، مثل المعارف ذات الصلة بالعالجات العشبية، لدى ال          
  .البرنامج الخاص بدور الوسيط بين مختلف أصحاب المصلحة، حسب االقتضاء

  
وباالستناد إلى النجاحات السابقة سيدخل البرنامج الخاص في المزيد من الشراكات وسيعزز الجهود العالمية المتعلقـة                

ة إلى االضطالع بأنشطة البحث وعن طريق دعـم هـذه           باكتشاف وتطوير أدوات مكافحة النواقل، عن طريق الدعو       
  .األنشطة والتوسط فيها وتمويلها تمويالً مركزاً
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وستنفَّذ أنشطة تعاونية لدعم أعمال البحث والتطوير الخاصة باللقاحات، باالشتراك مع مبادرة بحوث اللقاحـات فـي                 
  .للقاحات محدودة في األمد القصيرمنظمة الصحة العالمية، ولكن من المحتمل أن تظل البحوث في مجال ا

  
  تعزيز البحوث الخاصة بتطوير وتقييم التدخالت في أوضاع الحياة الفعلية  -ب
  

إن من أكثر مجاالت البحوث تعرضاً لإلهمال تطوير وتقييم وتحسين التدخالت الجديدة واستراتيجيات التدخل الجديدة               
ولهذه البحوث أهمية حاسمة، وهي تزود البلدان التي تتوطنها         . ةفي أوضاع الحياة الفعلية وفي سياق الصحة العمومي       

األمراض بما يلزمها من بينات من أجل اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات على صعيد السياسات الـصحية فيمـا                   
دة المثلى منهـا    يتعلق بتحديد المنتجات التي يتم استعمالها، وكيفية استعمالها، وتوقيت استعمالها، وكيفية تحقيق االستفا            

وستصبح هذه البحوث، بما فيها تقييم مأمونية وفعالية المرحلة الرابعة الواسعة النطـاق،             . في مجال الصحة العمومية   
ضرورية بوجه خاص في المستقبل القريب نظـراً لتزايـد أدوات           

. التدخل الجاري تطويرها من قبل شـراكات تطـوير المنتجـات          
 تيسير هذه البحوث الموجهة نحو الخاص سجل حافل فيوللبرنامج 
للمالريا باألرتيميسينين  مثل المعالجة التوليفية المضادة     (السياسات  

ونظـراً ألن   ). ووسائل تشخيص الزهري في مراكـز الرعايـة       
البرنامج الخاص يقلل تركيزه تحديداً على تطوير المنتجات في حد          

لموجهـة  ذاته فإنه يتمتع بوضع جيد يتيح له الربط بين البحـوث ا           
نحو المنتجات في إطار شراكات تطوير المنتجات وبـين بحـوث           
القطاع العام الموجهة نحو السياسات والتي تحتاج إليهـا البلـدان،         

  .والتفاوض عليها وإقامة الجسور بينها
  

وسيتوسع البرنامج الخاص في أنشطته البحثية وشراكاته في هـذا          
ات، وخـصوصاً مـن   المجال، مع زيادة التركيز على تقييم المنتج     

أجل وسائل التشخيص والتواليف الدوائية واالستراتيجيات العالجية       
الجديدة وتقييم اآلثار لدى المجموعات السكانية الـسريعة التـأثر،          
وسيتم دعم البحوث السريرية األساسـية المبنيـة        . كالحوامل، حيثما كانت الجهات األخرى تحجم عن إجراء البحوث        

  .أمكن أن تفضي إلى تعزيز التدبير العالجي للحاالتعلى الفرضيات حيثما 

  األثر

إعداد البينات الخاصة بمأمونية وفعالية       -
األدوات في أوضاع الحيـاة الفعليـة       
والتي تـوفر المعلومـات للـسياسات       

  الصحية
اد أدوات واستراتيجيات تدخل فعالة     إعد  -

  )المهملة(لمكافحة األمراض المنسية 
وضع اسـتراتيجيات ذات مردوديـة        -

  للتخلص من األمراض وترصدها
ــا   - ــي تتوطنه ــدان الت اضــطالع البل

األمراض بدور رئيسي فـي بحـوث       
 التدخالت

  
وستكتسي البحوث الخاصة باالستعمال الفعال والمالئم للمنتجات الجديدة والمنتجات الموجودة في ظروف االسـتعمال              

وستشمل إجراء دراسات مركزة بشأن تكلفة التدخالت وفوائدها، وإجراء بحوث تستهدف وضع            . الفعلي أهمية أساسية  
  .اتيجيات تدخل محسنة من أجل زيادة الفعاليةاستر

  
وستركز البحوث الوبائية على وضع استراتيجيات عالية المردود ومستدامة للوقاية من األمراض، كما ستحدد مـا إذا                 
كان يمكن التخلص من األمراض باألدوات المتاحة أم ال وبأية طريقة يمكن ذلك، وستضع اسـتراتيجيات ابتكاريـة                  

  .راض المعديةلترصد األم
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  تعزيز البحوث التنفيذية من أجل التوصل إلى التدخالت  -ج
  

تتمخض البحوث التنفيذية عن وضع استراتيجيات ابتكارية لالضطالع بالمهمة الضخمة المتمثلة في إيصال التدخالت              
طوير التقليدية أخفـق فـي      وكثير من المنتجات التي عبرت بنجاح مرحلة البحث والت        . الفعالة إلى من يحتاجون إليها    

وثمة اعتراف متزايد بأن للبحـوث      . تحقيق أثره المحتمل بصورة تامة، وذلك بسبب مشاكل التنفيذ التي تعوق اإلتاحة           
وقد أظهرت الخبرة أن البحوث يمكن أن تصنع فارقاً كبيراً         . دوراً حاسماً في المساعدة على حل مشاكل التنفيذ الكبرى        

ومن أمثلة ذلك تطـوير     . قيق منتجات المكافحة التي ثبتت جدواها أثرها الصحي المنشود        وأن تساعد على ضمان تح    
من قبل المجتمع المحلي والخاص بمكافحة داء كالبية الذنب والتدبير العالجي المنزلي للمالريا غيـر               الموجه  العالج  

افحة المتاحة التي ثبتـت جـدواها،       وسيدعم البرنامج الخاص البحوث التنفيذية لمنتجات المك      . المصحوبة بمضاعفات 
  .أمكن تأمين إتاحتهاوللمنتجات الجديدة الواعدة التي سيكون لها أثر هام على عبء المرض إذا ما 

  
 واستراتيجيات التنفيذ المتكاملة، والتي تُعد      وستركز بحوث البرنامج الخاص أساساً على التدخالت المجتمعية المرتكز        

وية لبرامج مكافحة األمراض ولوزارات الصحة؛ وستتناول القضايا الحاسمة لتعزيـز           اآلن من الضرورات ذات األول    
البحوث التنفيذية التي ستجرى في إطار النُظم الصحية الوطنية وبرامج المكافحة؛ وستنطوي على زيادة دعم أنـشطة                 

يـدز والـسل والمالريـا،      على سبيل المثال من خالل الصندوق العالمي لمكافحة األ        (البحوث ذات الصلة في البلدان      
  ).والوكاالت الدولية والثنائية

  
وتُعد الشراكة الوثيقة بين البـاحثين وبـرامج المكافحـة أمـراً            
ضرورياً للنجاح في وضـع االسـتراتيجيات واسـتخدام نتـائج           
البحوث بفعالية في مكافحة األمراض، ويتمتع البرنامج الخـاص         

ُيعد بنـاء القـدرات     و. بوضع جيد يمكّنه من تيسير هذه األمور      
. ن من عناصـر البحـوث التنفيذيـة       يوالتمكين عنصرين أساسي  

ويجيء جل الباحثين مـن مؤسـسات تابعـة لبلـدان تتوطنهـا             
 وييسر ذلك عملية اتخاذ القرار وترجمة نتائج البحوث         األمراض،

ومـن خـالل    . إلى سياسات في البلدان التي تتوطنها األمراض      
ة األمراض تتكون ثقافة البحوث     العمل عن كثب مع برامج مكافح     

  .في هذه البرامج
  

وسيكون للعلوم االجتماعية دور أساسي في البحـوث الخاصـة          
بالتدخالت والبحوث التنفيذية، ولن يقتصر ذلك الدور على توفير المنهجيات الرئيسية للبحوث بل سيشمل أيضاً إجراء                

 مثل العوامل الحاسمة في االلتزام بالتـدخالت، ودور نـوع           البحوث األساسية بشأن محددات التنفيذ الفعال للتدخالت،      
  .اإلتاحة وتوفير الرعاية الصحية، ومردودية التدخالتالجنس في 

  األثر

وضع استراتيجيات متكاملة ومجتمعية      -
لى نطـاق   المرتكز لتنفيذ التدخالت ع   

  واسع
وضع استراتيجيات عاليـة المـردود        -

  لتعزيز التدخالت
  فهم محددات التنفيذ الفعال  -
إدخال ثقافـة البحـوث فـي بـرامج           -

 المكافحة
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  االعتبارات االستراتيجية األخرى
  

  مجموعة األمراض
  

يـة التـي تـضم      فيما يتعلق بمجموعة األمراض لن تقتصر أنشطة البرنامج الخاص على المجموعة األساسـية الحال             
ستنطوي على اتباع أسلوب أكثر مرونة وتمايزاً فيما يخص مختلـف           أمراض يعنى بها البرنامج الخاص، ولكنها        10

وسيتيح ذلك تلبية احتياجات البحوث ذات األولوية تلبية أنسب فـي البلـدان التـي تتوطنهـا                 . الوظائف االستراتيجية 
  2:األمراض

  .ة من األمراض المعدية التي تؤثر على أشد السكان احتياجاًستعنى القوامة بالمجموعة الكامل  •

، )المهملة(سيركز التدخل والتنفيذ على المجموعة األساسية التي يعنى بها البرنامج الخاص من األمراض المنسية      •
ر علـى   ولكن مع التحلي بالمرونة الالزمة لتلبية احتياجات بحثية محددة فيما يتعلق باألمراض األخرى التي تؤث              

  .أشد السكان احتياجاً

سيقتصر االبتكار من أجل تطوير المنتجات على أكثر األمراض تعرضاً لإلهمال وعلى المجاالت الحاسمة التي                 •
  .ال تعنى بها الجهات األخرى عناية مالئمة

  .سيشمل التمكين مجموعة األمراض المعدية المذكورة أعاله  •
  

  االحتياجات اإلقليمية
  

اسع في وبائيات األمراض المعدية ومستوى تطوير النظام الصحي والقدرة على إجراء البحوث الصحية هناك تفاوت و
وسيعزز البرنامج الخاص قدرته على االستجابة للفروق القائمة في االحتياجات اإلقليميـة            . بين مختلف أقاليم المنظمة   

  :عن طريق ثالث آليات، هي
  
  مج الخاص واستراتيجيتهالتأثير اإلقليمي على سياسة البرنا  •

المشاركة في الجهاز الرئاسي للبرنامج الخاص، وهو مجلس التنسيق المشترك، الذي، من خالل أعـضائه                 °
الذين تختارهم اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية، سيحصل على دعم أقوى من أجل تمثيل المـصالح                

  .ه بشأن أنشطة البرنامج الخاصاإلقليمية وسيدلي للجان اإلقليمية سنوياً بتعليقات

سيتم تعزيز الصالت االستراتيجية القائمة بين البرنامج الخاص والمكاتب اإلقليميـة للمنظمـة، والـصالت                 °
  .اإلقليمية القائمة مع الجهات المشاركة في رعاية البرنامج، وتعزيز االتصاالت مع وكاالت التنمية

نة االستشارية العلمية والتقنية التابعة للبرنـامج الخـاص، التـي    ستكون هناك وسيلة رسمية للربط بين اللج    °
تستعرض سنوياً شؤون البرنامج وتسدي مشورتها االستراتيجية، وبين اللجان االستشارية اإلقليمية المعنيـة             

وتضم هذه اللجان علماء بـارزين يمكـن أن يـساعدوا علـى تقـدير            . بالبحوث الصحية والتابعة للمنظمة   
  .والفرص البحثية في مختلف األقاليماالحتياجات 

  
  
  

                                                           
2   Summary of main decisions and recommendations made by the TDR Joint Coordinating Board at its twenty-ninth 

session in Accra, Ghana.                                                                                                                                  
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  .القوامة والتمكين على المستوى اإلقليمي  •

سيتم إشراك مؤسسات من المستويين اإلقليمي والوطني في إجراء تقدير مشترك لالحتياجـات واألولويـات            °
حة، بالتعاون  اإلقليمية في مجالي البحوث وبناء القدرات، وفي المساعدة على إيجاد الحلول للمشاكل المطرو            

  .مع المنظمات األخرى التي تعمل على المستويين اإلقليمي والقطري

سيتم اتخاذ مبادرات إقليمية جديدة، مثل إنشاء رابطات إقليمية للطب واإلصحاح فـي المنـاطق المداريـة،                   °
ديـة  وسيقدم الدعم من أجل إعداد أفضل الممارسات واإلجراءات لتحديد أولويات بحـوث األمـراض المع              

  .ومواءمتها في البلدان المحدودة الموارد

سيكون لكل اللجان العلمية التابعة للبرنامج الخاص تمثيل إقليمي من الدوائر المعنية بـالبحوث والمكافحـة،            °
  .وستجتمع مراراً وتكراراً في البلدان التي تتوطنها األمراض

  
  .األنشطة البحثية اإلقليمية  •

مثل التخلص من داء الليشمانيات الحشوي في شبه القـارة          (ية إقليمي المرتكز    سيكون بعض األنشطة البحث     °
، وفي هذه الحاالت سييسر البرنامج الخاص استعراض األنشطة وتنظيمها وإدارتها علـى الـصعيد               )الهندية

  .المحلي، وسيعمل على ذلك

وث التـي يرعاهـا البرنـامج       سيتم، بما يتماشى مع االتجاهات الحالية للبرنامج الخاص، االضطالع بالبح           °
الخاص والقيام بالدور الرئيسي فيها من قبل علماء ومؤسسات من البلدان التي تتوطنهـا األمـراض، مـع                  

  .يصاحب ذلك من زيادة المشاركة الوطنية واإلقليمية ما
  

  الصالت االستراتيجية بمنظمة الصحة العالمية وسائر الوكاالت المشاركة في الرعاية
  

رعاية البرنامج الخاص كل من اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة              يشترك في   
ومن بين الصالت القائمة مع هذه الوكاالت تُعد الصلة بمنظمة          . العالمية، وستقام صالت أقوى مع هذه الوكاالت كافة       

عالمية تتولى إدارة البرنامج الخاص وتنفيـذه، وتقـوم         فمنظمة الصحة ال  . الصحة العالمية هي الصلة األوثق واألبرز     
  .بدور وكالته التنفيذية

  
  منظمة الصحة العالمية

  
فالخبرة التي تتمتع بها المنظمة في مجال       . يتمتع البرنامج الخاص بميزة هامة بفضل ارتباطه بمنظمة الصحة العالمية         

ويستطيع موظفو  . مة أولويات البحوث إلى سياسات    مكافحة األمراض تساعد على تحديد أولويات البحوث وعلى ترج        
ويـستطيعون  البرنامج الخاص الوصول إلى المكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة للمنظمة وتتاح لهم هياكلها الداعمـة،               

وتستفيد المنظمة بدورها من خبرة البرنامج الخاص في مجال         . الوصول إلى وزارات الصحة عن طريق تلك الهياكل       
ومن اإلنجازات التي تتحقق في ظل شراكاته والتي توفر البينات الالزمة لتطوير أدوات واستراتيجيات التدخل البحوث 

ومن المتوقع أن يؤدي وضع البحوث موضع التنفيذ من خالل          . من أجل عدة برامج معنية بمكافحة األمراض المعدية       
ة التعاون في المستقبل مع إدارات مكافحـة األمـراض          إلى تيسير أنشط  ) انظر الفرع التالي  (مجاالت العمل المستقلة    

  .التابعة للمنظمة على المستويين العالمي واإلقليمي
  

وتعكف المنظمة على وضع استراتيجية بحوث تيسر التنسيق على نحو أفضل بين األنشطة البحثية داخـل المنظمـة،             
كيز المنظمة في اآلونة األخيرة على البحـوث،        وقد زاد تر  . ويضطلع البرنامج الخاص بدور رئيسي في هذه المناقشة       

جني ثمـار العلـم     "كمنظمة تسعى إلى    ) 2015-2006(وتبرز المنظمة نفسها في برنامج العمل العام الحادي عشر          
بلورة برنامج أعمال البحوث وحفز توليد المعارف المفيدة "، وتحدد ضمن وظائفها األساسية الست وظيفة "والتكنولوجيا
ومن المتـوخى أن    . ويتالءم ذلك مع استراتيجية البرنامج الخاص الجديدة ومع تركيزه على القوامة          ". بثهاوتجسيدها و 
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ومن تصبح األنشطة ذات الصلة بالقوامة والتمكين أساسية أكثر فأكثر للدور الذي تقوم به المنظمة في مجال البحوث،                  
برنامج الخاص واالستراتيجية التي ستنتهجها المنظمة في        يعترض سبيل الربط بفعالية بين أنشطة ال       الالمتوخى أيضاً أ  

  .المستقبل إال القليل من الصعوبات
  

  الوكاالت األخرى المشاركة في الرعاية
  

سيزيد الدعم من قبل الوكاالت المشاركة في رعاية البرنامج الخاص وسيزيد استخدام هذه الوكاالت لـه، وسـتتعزز                  
وسيزيد على وجه الخـصوص التنـسيق       . مشتركتين بالنسبة إلى البرنامج والوكاالت    الرسائل ذات األهمية والقيمة ال    

الناجمة عن الفقـر، وإلـى      والعمل فيما يتعلق بالدعوة على الصعيد العالمي إلى البحوث الخاصة باألمراض المعدية             
أجل جمع األمـوال، حيـث   وسيتم التوسع في ذلك ليشمل مواصلة زيادة الدعم من         . البرنامج باعتباره برنامجاً خاصاً   

. ستكون لقدرة البنك الدولي على الوصول إلى المؤسسات المالية، ولقدرة اليونيسيف في مجال الدعوة أهمية حاسـمة                
  .وستواصل الوكاالت المشاركة في الرعاية تطوير دورها في دعم البرنامج الخاص والتعهد بااللتزامات المالئمة

  
لعملية باألنشطة البحثية وما يرتبط بها من أنشطة من الناحية االستراتيجية داخـل             صالته ا الخاص  وسيحسن البرنامج   

المنظمات المشاركة في الرعاية، مع تحري أدوار أبرز في مجاالت البحوث والقوامة وتمكين البحوث لهذه الـشبكة                 
  .الفريدة من الوكاالت الدولية

  
في ظل تقديم الدعم المباشر والمعزز للبحوث الخاصـة         وسيظهر ذلك، على وجه الخصوص، على المستوى اإلقليمي         

ومن المتوخى أن تفيـد هـذه االلتزامـات أنـشطة         . بالتنفيذ والتدخل وسياسة البحوث المالئمة وبناء القدرات البحثية       
  .البرنامج الخاص أيضاً بتسليط الضوء على القضايا المتعددة القطاعات، ومن ثم يتسع أثر البحوث على الصحة

  
إمكان البرنامج الخاص، ذي الوضع المناسب، أن يصبح جهاز بحوث األمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية                وب

  .وسائر الوكاالت المشاركة في رعايته
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  وضع االستراتيجية موضع التنفيذ  -3
  

  مجاالت العمل
  

الً، بإعادة هيكلة عملياته بحيث تشمل عدداً محدوداً من مجاالت سيقوم البرنامج الخاص، كي ينفذ استراتيجيته تنفيذاً فعا
وتشكل مجاالت العمل مجموعة مستقلة من األنشطة المترابطة التي تقع فـي صـميم              . العمل المحددة تحديداً واضحاً   

ـ                 . االستراتيجية الجديدة  ين وكل مجال من مجاالت العمل موجه بطبيعته نحو تحقيق ناتج معين، وله خطـة عمـل تب
وسيجري تحديد  . تفاصيل النتائج المحددة والمراحل الهامة واُألطر الزمنية واألشخاص المسؤولين والشراكات المعنية          
  .مجاالت العمل على أساس معايير محددة لالحتياج واألثر المتوقع، ومؤشرات للنجاح يمكن قياسها

  
يتين، وهما ثابتـان فـي اسـتراتيجية        ين االستراتيج وهناك مجاالن من مجاالت العمل يقابالن وظيفتي القوامة والتمك        

عدة مجاالت عمـل  ) المهملة( وستتضمن الوظيفة االستراتيجية للبحوث الخاصة باألولويات المنسية    .البرنامج الخاص 
 فيمـا يتعلـق بمكافحـة       ولم تتم تلبيتـه   محدودة المدة في األجل المتوسط، ولكل منها غرض يلبي احتياجاً ذا أولوية             

ويجوز إدراج مجاالت العمـل  . اض المعدية، على أن يكون البرنامج الخاص في وضع جيد يتيح له أن يعنى به     األمر
  .البحثية أو تعديلها أو إنهاؤها، حسبما تمليه الظروف واالحتياجات

  
ـ           . وهناك ثالثة مبادئ تنطبق على مجاالت العمل كافة        يء، أوالً، ال يستطيع البرنامج الخاص أن يقوم وحده بكـل ش

وسُيتوقع من مجاالت العمل أن تتيح جهوداً وعوامل تآزر  . وسيكون الدخول في الشراكات من عوامل النجاح الحاسمة       
ثانياً، سيكون من الضروري بناء القدرات واالستفادة من القـدرات          . إضافية من خالل النشاط الذي تعنى به الشراكة       

وسُيتوقع من جميع مجاالت العمل أن ترتقي بالقدرات المـستدامة          ،  التي توفرها خبرة البلدان التي تتوطنها األمراض      
وليست كل مجاالت العمل في حاجة إلى نطاق        . ثالثاً، يتيح نموذج مجال العمل التحلي بالمرونة      . عن طريق أنشطتها  

ـ                  ين أن  موحد، فبعضها يمكن أن يكون محدداً من الناحية الوظيفية ولكنه يشمل مجموعة واسعة من األمراض، في ح
ويمكن تحديد مجال عمل جديد إذا كـان        . بعضها يمكن أن يخص مرضاً محدداً ويشمل مجموعة واسعة من الوظائف          

  .االحتياج كافياً لتبرير ذلك، وإذا ثبتت إمكانية تحقيق أثر كبير وأتيحت األموال الالزمة
  

وستضطلع . ادة المثلى من الموارد   وسيجري سنوياً استعراض مجاالت عمل البرنامج الخاص ونطاقها لضمان االستف         
اللجنة االستشارية العلمية والتقنية التابعة للبرنامج الخاص بدور حاسم في هذا االستعراض وفي انتقاء مجاالت العمل                

يتعين اسـتيفاء جميـع معـايير       (وسيتم تطبيق المعايير التالية من أجل البت في إدراج أي مجال عمل جديد              . الجديدة
  وإذا كانت الموارد المالية المتاحة غيـر      ). عند استيفاء أحد معايير اإللغاء    (ي إلغاء أي مجال عمل قائم       أو ف ) اإلدراج

  
  :معايير اإلدراج

االحتياج البحثـي ذو األولويـة، تطلبـه البلـدان ويالئـم              •
  استراتيجية البرنامج الخاص

غير مغطى بصورة كافيـة     ) المهمل(المجال البحثي المنسي      •
  ب مشاركة البلدان التي تتوطنها األمراضأو يتطل/ و

  هناك أثر كبير متوقع  •
  مشاركة البرنامج الخاص تحقق قيمة مضافة  •
  إمكانية تحقيق فائدة إضافية عن طريق الدخول في شراكة  •
االستفادة من قدرة البلدان التي تتوطنهـا األمـراض علـى             •

إجراء البحوث ومن قيامها بالدور الرئيسي فـي البحـوث،          
  وتعزيز ذلك

  وجود موارد كافية  •
وجود خطة عمل واقعية تبين األمور المذكورة أعاله، مـع            •

  الفوائد/ تقدير المخاطر

  :معايير اإللغاء
  تحقيق النتائج المحددة وبلوغ المرامي المنشودة  •
وجود بيانات قاطعة تدل على تعذر تحقيـق األغـراض            •

  وبلوغ المرامي
خفاضاً شديداً بسبب عوامـل   انخفاض مستوى المالءمة ان     •

  الفوائد/ خارجية أو تغيرات في المخاطر
عدم كفاية األداء أو حلول مجاالت عمل أخـرى محـل             •

مجال العمل أو التصدي للنشاط المعني على نحو أفضل         
  عن طريق مجاالت عمل أخرى

الشركاء الجدد يلتزمون التزاماً فعاالً     : وجود كيان منبثق    •
ية واستراتيجية مالئمة للحفـاظ علـى       وكافياً بموارد كاف  

استدامة البحوث دون الحصول على دعـم كامـل مـن           
  البرنامج الخاص

  عدم وجود موارد كافية  •
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كافية لتمويل جميع مجاالت العمل التي تستوفي معايير اإلدراج سيتم ترتيب مجاالت العمل المقترحة حسب معـايير                 
وطنها األمراض وحسب درجة إهمال البحوث واألثـر المتوقـع والقيمـة            اإلدراج الخاصة باحتياجات البلدان التي تت     

وسيشكل هذا الترتيـب أساسـاً موضـوعياً        . المضافة والتعزيز وقيام البلدان التي تتوطنها األمراض بالدور الرئيسي        
ل التي يتعـين    لتحديد أولويات مجاالت العمل المحتملة ولتقرير مجاالت العمل التي يتعين الشروع فيها ومجاالت العم             

  .إلغاؤهاتأجيلها أو 
  

  مجاالت العمل األولية
  

باالستناد إلى معايير اإلدراج المذكورة أعاله والتوصيات التي صدرت عن األفرقة العاملة العلمية مـؤخراً، وسـائر                 
ـ              ة مشاورات أصحاب المصلحة بخصوص االحتياجات واألولويات البحثية، وإلى تقدير الفرص التي تتيحها المجموع

تم إعداد مجموعة مبدئية من مجاالت العمل البحثيـة كنقطـة بدايـة ممكنـة               التي يعنى بها البرنامج الخاص حالياً،       
  . مجاالت العمل من أجل إعطاء فكرة عن نطاق األنشطة البحثية المتوخاة4ويعرض الملحق . لالستراتيجية الجديدة

  
مجموعة مجاالت العمل علـى أسـاس تحليـل االحتياجـات           وفي األمدين المتوسط والطويل ستُتخذ القرارات بشأن        

  .والفرص البحثية الخاصة باألمراض المعدية الناجمة عن الفقر، والذي سُيضطلع به في مجال عمل القوامة
  

ولتحقيق استدامة القدرة على االستجابة لالحتياجات ذات األولوية غير الملباة، ولمقتضيات الفرص العلمية، سينـشئ               
وسيكون هذا  . ر أمريكي سنوياً  الالبرنامج الخاص صندوق ابتكار بقيمة تتراوح بين مليون دوالر أمريكي ومليوني دو           

البحوث االبتكارية أو أنشطة تعزيز بناء القدرات من أي نـوع           وسيمول  . للمشاريع والبرامج  انةضحالصندوق بمثابة   
يناسب استراتيجية البرنامج الخاص، والتي يمكن أن تتمخض عن مبادرة مستدامة أو نشاط مستدام مما له أهمية فـي                   

 حسب وقد يتشكل هذا النشاط، في خاتمة المطاف، خارج البرنامج الخاص، أو قد يتم إدراجه،. مجال الصحة العمومية
  .االقتضاء، ضمن مجال عمل مستقبلي، أو قد يتطور إلى مجال عمل مستقبلي

  
وعلى الرغم من اتساع مجموعة األمراض في االستراتيجية فإنه ال ُيتوخى في الحالة األولى إدراج الكثير في مجاالت 

ة أولية فـي مجموعـة      ويجري، أساساً، تحري التوسع بصور    . األمراض الجديدة ضمن إطار مجاالت العمل البحثية      
األمراض عن طريق تطوير األدوات واستراتيجيات التدخل المتكاملة فيما يتعلق بالديدان الطفيلية، وفي إطار توسـيع                

 بالمزيد من التحليل والحوار، عـن طريـق         وسيستهدى. نطاق أنشطة التشخيص كي تشمل بعض العداوى المستجدة       
في مواصلة الخوض في مجاالت بحثية جديدة خاصة باألمراض         شؤون،  وظيفة القوامة، ورهناً باستعراض تصريف ال     

  .خالل السنوات القادمة
  

من التنويه، على وجه الخصوص، باألنشطة الشاملة، مثل بحوث العلوم االجتماعية، والبحوث األساسية القائمة              والبد  
لم يسلَّط عليها الضوء تحديداً فـي       وعلى الرغم من أن بحوث العلوم االجتماعية        . على الفرضيات، وقضايا الجنسين   

 وظيفة القوامة معلوماتها من     اعنوان أي مجال عمل بحثي فإن من المتوخى أن تستمد أعمال التحليل التي تضطلع به              
العلوم االجتماعية إلى حد بعيد، وستشكل العلوم االجتماعية عنصراً حاسماً وشامالً فـي جميـع المجـاالت البحثيـة          

وستُدعم البحوث األساسية القائمة علـى الفرضـيات،        . ي مجال البحوث الخاصة بالتدخل والتنفيذ     األخرى، والسيما ف  
 وستوضع مؤشرات لضمان أن تُبحـث       .حسب االقتضاء، من قبل مجاالت العمل، إذا كان يمكن أن تحقق أغراضها           

مارسات العامة التـي يتبعهـا،      قضايا الجنسين بصورة استراتيجية في البحوث التي يدعمها البرنامج الخاص وفي الم           
  .سواء بسواء
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  التنظيم واإلدارة
  

وكل مجال عمل سـتكون لـه       . سييسر نموذج مجال العمل تطبيق هيكل تنظيمي موحد لألنشطة في البرنامج الخاص           
 لجنة استشارية ومدير من البرنامج الخاص، إلى جانب الموظفين ذوي الصلة، للنهوض بالمسؤولية التامة عن وضع               

وستسدي اللجنة مشورتها بشأن استراتيجية برنامج العمـل،        . الوالية الخاصة بمجال العمل موضع التنفيذ علمياً وتقنياً       
  .وستستعرض األنشطة ومشاريع البحوث من الزاويتين االستراتيجية والتقنية على السواء

  
يتيح فرصة هامـة إلعـادة تـصميم        واألخذ بنموذج مجال العمل بوصفه أسلوب العمل األساسي للبرنامج الخاص س          

وستزيد، إلى حد بعيد، سرعة معالجة مقترحات وعقود البحوث بفعـل           . إجراءات البرنامج الخاص اإلدارية وتبسيطها    
تفويض سلطة اتخاذ القرارات الروتينية إلى مدير مجال العمل، وما يرتبط بـذلك مـن تحقيـق المـستوى األمثـل                     

فعل االستعمال المكثف لتكنولوجيا المعلومات في أتمتة العمليات وتحقيـق تكامـل            لإلجراءات اإلدارية وتبسيطها، وب   
وسيجمع نموذج برنامج العمل أيضاً بين جعل األمـور         . المعلومات اإلدارية ودعم االستعراض العلمي على اإلنترنت      

  .ءأوضح مما هي عليه فيما يتعلق بالشركاء الخارجيين وبين تيسير التعاون مع هؤالء الشركا
  

ويقتضي تنظيم شؤون مجـال     . وسيتطلب هذا األسلوب، األكثر تنظيماً اكتساب مهارات جديدة داخل البرنامج الخاص          
العمل توافر عناصر قوية من المهارات الخاصة باالستراتيجية والتخطيط والتنسيق والتفاوض وتنظيم شؤون الفـرق               

جية العامة للبرنامج الخاص وبالبيئة الدولية األوسع نطاقـاً،         الصغيرة والقدرة على ربط مجال العمل بالخطة االستراتي       
  .وسيراعى ذلك لدى وضع استراتيجية الموارد البشرية للبرنامج الخاص في المستقبل. ودمجه فيهما

  
  الرصد والتقييم

  
لقياس األثر  وستُحدد مؤشرات   . لرصد التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية ستوضع مجموعة من المؤشرات الرئيسية          
انظـر ُأطـر النـصوص فـي        (تتعلق باألهداف المنشودة إلحداث األثر فيما يتعلق بمختلف الوظائف االستراتيجية           

مجاالت العمـل، علـى أسـاس إطـار         وستُحدد مؤشرات للتقدم والحصائل فيما يخص       ). 14 إلى   10الصفحات من   
وسـتُحدد مؤشـرات   . لمية والتقنية التابعة للبرنامج الخـاص المؤشرات المقترح بالفعل من قبل اللجنة االستشارية الع 

لقياس مدى الفعالية والكفاءة في تنظيم البرنامج الخاص وإدارته، ولتقدير رؤية الشركاء لمستوى أداء البرنامج الخاص 
. ج الخـاص  ضمن دوره الجديد كميسِّر للعمل، ولتقدير مدى الفعالية في تعميم منظور الجنسين في عمليات البرنـام               

وسيلزم أن تجسد المؤشرات المنتقاة العناصر األساسية لالستراتيجية، وأن تكون ذات داللة بالنسبة إلى مجلس التنسيق                
المشترك، وأن تساعد إدارة البرنامج الخاص على الوصول بأداء البرنامج إلى المستوى األمثل، وأن تظل قابلة لتنظيم                 

مؤشـرات  "وستُستخدم مجموعة فرعية من المؤشرات على أنها        . عداد التقارير شؤونها دون إضافة إجراءات أطول إل     
  .تتيح التقدير المستمر والسريع للتقدم الكلي المحرز في تنفيذ االستراتيجية" عدادات
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  الميزانية
  

-2006 الثنائيـة     وهي مضمنة في ميزانيـة     ، مليون دوالر أمريكي   50تبلغ ميزانية البرنامج الخاص السنوية حالياً       
  . مليون دوالر أمريكي100 البالغة 2007

  
 ماليين دوالر أمريكي    5وستتطلب مجاالت العمل، بحسب النشاط، ميزانية أولية تتراوح بين مليوني دوالر أمريكي و            

لـة   ماليين دوالر أمريكي سنوياً عندما تـدخل مرح   10 ماليين دوالر أمريكي و    4سنوياً، سترتفع إلى ما يتراوح بين       
وإذا تجاوزت ميزانيات مجاالت العمل هذا المستوى فقد تكون مجاالت العمل هذه قد بلغت مـستوى                . التشغيل الكامل 

  .يبرر نقل بعض أو كل أنشطتها إلى منظمة أخرى
  

وعندما تدخل االستراتيجية مرحلة التشغيل الكامل، مع الحفاظ على مجموعة األنشطة التي تتيح االضـطالع بـدور                 
 مجاالً من مجاالت العمل البحثيـة       12 مجاالت و  10في إطار القوامة والتمكين، ويصبح لديها ما يتراوح بين          رئيسي  

التي تبلغ مستوى التشغيل األمثل، ستتطلب زيادة كبيرة في الموارد، ويمكن أن تتطلب مضاعفة ميزانيتهـا الـسنوية                  
فباإلمكان تـدبير هـذا النمـو       . مر ال ُيعد غير واقعي    وسيقتضي ذلك معدالً سريعاً للنمو، ولكنه أ      . 2012بحلول عام   

ة وتحديد األولويات في انتقاء مجموعة أولية من مجاالت العمل يمكن أن تنمو في الـسنوات األولـى                  فبتوخي الحصا 
  .أو االستعاضة عنها بمجاالت عمل إضافية فيما بعد/ ويمكن تكملتها و

  
امج الخاص خياراً بشأن التوسع في دوره الدولي، كما هو مقترح مـن             ومع تنفيذ االستراتيجية وتطورها سيبحث البرن     

  .إلى أثره في مجالي القوامة والتمكينقبل بعض أصحاب المصلحة، وذلك باالستناد، أساساً، 
  

  تعبئة الموارد
  

نُفذت على  تحدد رؤية واستراتيجية البرنامج الخاص سلسلة من األنشطة المركزة التي سيكون لها أثر صحي كبير إذا                 
ولدى المضي قُدماً كميسِّر للبحوث الصحية االبتكارية والالزمة، وكمقدم لألموال، سـيركز البرنـامج              . النحو المالئم 

ومع هذا فسيقتصر هـذا  . الخاص على جمع الموارد النقدية والعينية من أجل أنشطة شركائه، ومن أجل أنشطته أيضاً       
من خالل البرنامج الخاص كي يتمكن من تحقيق رؤيته ومن تنفيذ استراتيجيته      الفرع على األموال التي يلزم أن تتدفق        

  .تنفيذاً تاماً
  

أمـا مـستوى    . وسيترك األول دون تخصيص وسيدعم البرنامج بأسـره       . وسُيلتمس التمويل على مستويين رئيسيين    
ضي إلى االتصال المباشـر     ونحن نعتقد أن مفهوم مجال العمل سيف      . التمويل الثاني فسيكون على صعيد مجال العمل      

  .بخصوص قيمة األنشطة البحثية المعنية وسييسر جمع األموال
  

المنظمـات غيـر    / القطاع الحكومي والعام الدولي، وقطاع العمل الخيـري       : ة، هي وهناك ثالثة مصادر مالية محدد    
  .، والقطاع الخاصةالحكومي

  
لعام وله استراتيجية موجهة أساساً نحو تحقيق مرامٍ خاصـة          وباعتبار البرنامج الخاص برنامجاً مرتكزاً على القطاع ا       

بالقطاع العام، تظل مساهمات الوكاالت الحكومية والوكاالت الحكومية الدولية في صميم قاعـدة مـوارد البرنـامج                 
وباإلضافة إلى المساهمين الحاليين فـي      . ٪ من هذا القطاع   70الخاص، ونحن نتوخى الحفاظ على مستوى دعم بنسبة         

يكون من بينهم مساهمون من البلـدان       ذه الفئة سنسعى إلى إشراك المساهمين السابقين مجدداً وحشد مساهمين ُجدد،            ه
  .التي تتوطنها األمراض
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المنظمات /  قطاع العمل الخيريمنومن األمور التي تحظى بالتقدير واالعتراف إلى حد بعيد أهمية وقيمة المشاركين          
وسع كشركاء متعاونين يستطيعون حضور دورات مجلس التنسيق المشترك، وكمـساهمين           غير الحكومية، بالمعنى األ   

ويمكنهم أيضاً أن يصبحوا شركاء،     . أو العلمي إلى البرنامج الخاص    / أو كمشاركين بتقديم الدعم التقني و     / بالموارد و 
ومع االعتراف بأن   . رنامج الخاص مراراً وتكراراً، في األنشطة البحثية، وأن يشاركوا في تمويل تلك األنشطة مع الب            

من المرجح أن تكون معظم مساهمات هذا القطاع مساهمات مخصصة ستبذل محاوالت من أجل تأمين األموال على                 
  .٪20رها اوستحدد للتمويل من هذا القطاع نسبة مستهدفة مقد. مستوى مجال العمل وعلى مستويات أعلى

  
ن التواصل الجيد مع دوائر الصناعة والقطاع الخاص، وسيعمل على تعزيز  وسيستمر البرنامج الخاص في االستفادة م     

ونحن نرى  . ذلك عن طريق التمويل المستمر من القطاع الخاص، رهناً بدالئل منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد               
ـ    . كذلك أن الفرصة سانحة للحصول على األموال من األفراد ومن الشركات أيضاً            ذا القطـاع   وستحدد للتمويل من ه

  .٪10نسبة مستهدفة مقدارها 
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  الفقر والتنمية البشرية والبحوث الصحية: 1الملحق 
  

  الفقر والصحة
  

فالفقر يوجد ظروفاً اجتماعية واقتصادية وبيئية  3.إن األمراض المعدية والفقر يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً
ر األمراض المعدية، في حين أن السكان المتأثرين بهذه األمراض أفقر من أن يحصلوا علـى خـدمات                  مواتية النتشا 

 من أسـباب الفقـر      وتُعدوفي المقابل فإن األمراض المعدية تصيب أساساً السكان الفقراء          . الوقاية أو الرعاية الكافية   
٪ من كل الوفيات فـي البلـدان        32ب في    ماليين شخص سنوياً، وتتسب    10وتحصد هذه األمراض أرواح     . الرئيسية

ويعاني مئات الماليين من عواقب مترتبة على العدوى        . ٪ من الوفيات في أفريقيا    60المنخفضة الدخل، وفي أكثر من      
سنة مـن سـنوات      مليون   350وتسببت في عجزهم، وتحول بينهم وبين أن يحيوا حياة صحية ومنتجة؛ وُيفقد سنوياً              

وُيعد األثر االجتماعي االقتصادي الناجم     .  مدد العجز من جراء اإلصابة باألمراض المعدية       العمر المصححة باحتساب  
فعلى سبيل المثال يخسر شبه القارة الهندية ما يربو على مليـار دوالر أمريكـي               . عن األمراض المعدية أثراً مدمراً    

 اللمفي، وتتسبب المالريا في انخفـاض       هو داء الفيالريات  ) المهملة(سنوياً بسبب مرض واحد من األمراض المنسية        
  .٪1‚3معدل النمو االقتصادي السنوي في البلدان األفريقية بنسبة 

  
  

   الحلقة المفرغة لألمراض المعدية والفقر
  
 الفقر  
  
  
  
األمراض  

   المعدية
  
  

وهناك اعتراف متزايد بأن ضعف الصحة يشكل عقبة تعترض سبيل التنمية، وبأن مكافحة األمراض المعدية شـرط                 
وجميع المرامي اإلنمائيـة لأللفيـة يتعلـق بـاألمراض          . أللفيةأساسي لتخفيف وطأة الفقر وبلوغ المرامي اإلنمائية ل       

األيدز والمالريـا   / المعدية، سواء أكان ذلك بشكل مباشر، كما هو الشأن فيما يخص فيروس العوز المناعي البشري              
، )5المرمـى   (وصـحة األمومـة     ) 4المرمى  (، ومعدل وفيات األطفال     )6المرمى  (وغيرهما من األمراض المعدية     

وتـؤثر سـلباً علـى      ) 1المرمى  (شكل غير مباشر ألن األمراض المعدية تُعد عقبة تعترض سبيل إنتاج األغذية             ب أم
، وتنتشر في األحياء    )3المرمى  (، وتصم المرأة وتثقل كاهلها      )2المرمى  (الحضور إلى المدارس والقدرة على التعلم       

 الفقراء الذين ال يتاح لهـم الحـصول علـى األدويـة          ، وتؤثر أساساً على   )7المرمى  (الفقيرة في المناطق الحضرية     
فاألبعـاد اإليكولوجيـة    . ومع ذلك فمن العسير كسر الحلقة المفرغة لألمراض المعدية والفقر         ). 8المرمى  (األساسية  
واألدوات . وتجعل من عملية مكافحة األمراض المعدية عملية معقـدة         عية واالقتصادية يعزز بعضها بعضاً،    واالجتما

ستراتيجيات القادرة على مكافحة المرض والتخلص منه في المناطق ذات مستويات التنمية المرتفعة قد تكون ذات                واال
  .أثر محدود في المناطق الفقيرة حيث يرتفع معدل السراية وتكون الموارد محدودة

  
  

                                                           
 .اللجنة المعنية باالقتصاد الكلي والصحة   3



TDR/GEN/06.5/AR/Rev.2  

24 

  ضرورة إجراء البحوث الصحية الفعالة
  

ر الصناعة ال تجد إال القليل من الحوافز التي تشجعها على االسـتثمار             نظراً ألن السكان المتأثرين فقراء مازالت دوائ      
وقد أخفقت بالمثل الحكومات الوطنية والوكاالت الدوليـة        .  فعالة من قبيل األدوية أو اللقاحات      تدخّلفي تطوير أدوات    

ديدة وإجـراء البحـوث     في القيام باستثمارات كافية في ميدان البحوث من أجل تحفيز االبتكار بهدف تطوير أدوات ج              
  .الالزمة بشأن أفضل طريقة الستخدام وتعزيز التدخالت الموجودة في البيئات المحدودة الموارد في البلدان المتأثرة

  
ولكـن هـذا اإلخفـاق      ) 3 لها في الملحق     زيرد عرض موج  (وقد حدثت تطورات ملحوظة خالل السنوات األخيرة        

ومازالت اآلليات البديلة الخاصة بالبحوث والتمويل تكتسي أهمية حاسمة         . ئماًاألساسي للسوق وللقطاع العام اليزال قا     
لتطوير األدوات ووضع االستراتيجيات التي توجد حاجة ماسة إليها من أجل مكافحة األمراض المعدية التي تـصيب                 

ضاً التفكير فيما بعد عام ومن الضروري أي. 2015الفقراء، والمساعدة على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية بحلول عام 
 واالستعداد لتطوير األدوات ووضع االستراتيجيات المستقبلية التي يمكن أن تحافظ على اإلنجـازات وتكفـل                2015

  .التخلص من األمراض المعدية الناجمة عن الفقر في األمد الطويل
  

ات البحثية والقيام بالدور الرئيسي في      وقد أصبحت البحوث تُعتبر، أكثر فأكثر، من العناصر الحاسمة، من خالل القدر           
البحوث في البلدان النامية، ال بالنسبة إلى التحسينات في مجال الصحة فحسب ولكن بالنسبة إلى التنمية االقتـصادية                  

وسلط البنك الدولي الضوء على أن البلدان التي لديها قدرات بحثية متزايدة تكون مهيأة بصورة أفضل . والبشرية أيضاً
اذ قرارات جيدة على صعيد السياسات، ولشراء مستلزمات الرعاية الصحية، وعلى أن االستثمارات الهادفة فـي                التخ

 وأعلنـت اللجنـة المعنيـة       4.مجال البحوث يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً من خالل التحسينات في مجال الـصحة             
صوى، وشددت على أن الحكومات المانحة ينبغي  أن التخلص من األمراض التي يمكن توقيها يشكل أولوية ق  5بأفريقيا

، وذلك من أجل تعزيز القدرات العلمية والهندسـية         التي تضطلع فيها أفريقيا بالدور الرئيسي     أيضاً أن تمول البحوث،     
من أجل الـصحة    المساعدة اإلنمائية   "وقد خلص مشروع أولويات مكافحة األمراض إلى أن         . والتكنولوجية في القارة  

 وسلطت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية       6."ئدة أكثر فعالية إذا خُصصت حصة أكبر للبحث والتطوير        ستحقق فا 
واالبتكار والصحة العمومية الضوء مؤخراً على ضرورة االستثمار في البحوث القائمة على االبتكـار فـي البلـدان                  

في هذا المجال، وفي ظل شبكاته واتـصاالته        في ظل وضعه المحوري     " وذكرت كذلك أن البرنامج الخاص       7النامية،
  ".القوية، يمكنه االضطالع بدور أكثر استراتيجية بجانب دوره العملي في مجالي البحث والتدريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
4   World Bank Policy Research Working Paper 3026  
5   Our Common Interest. A Report of the Commission for Africa  
6   Disease Control Priorities in Developing Countries, Second Edition  
تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكيـة الفكريـة واالبتكـار والـصحة     . الصحة العمومية واالبتكار وحقوق الملكية الفكرية   7

 .العمومية
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البرنامج الخاص للبحوث والتدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق: 2الملحق  
   برنامج من نوع خاص-المدارية 

  
  الرسالة وتصريف الشؤون

  
 السبعينات من القرن العشرين كان هناك اعتراف بالحاجة إلى مواءمة قدرة البحوث وبناء القدرات فـي مجـال                    في

مكافحة األمراض المعدية التي تصيب الفقراء، وأسفر ذلك عن إنشاء البرنامج الخاص في منظمة الصحة العالمية في                 
  : لغرضين رئيسيين هما1975عام 

  .لمكافحة أمراض المناطق المداريةتطوير أدوات جديدة ومحسنة   •

  تعزيز القدرات البحثية في البلدان التي تتوطنها األمراض  •
  

 أقيم البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية كبرنامج من نوع خاص               1978وفي عام   
: ممـا يلـي   ويتألف المجلـس    . تشترك في رعايته عدة جهات ويتم تصريف شؤونه من خالل مجلس تنسيق مشترك            

 بلداً تتوطنه األمراض، ويتم اختيار هذه البلدان عن طريق اللجان اإلقليمية الست التابعة للمنظمـة، وتمثَّـل                  12 )1(
 بلداً مساهماً في الموارد، وتمثَّل هذه البلدان أساسـاً بوكـاالت التنميـة؛              12) 2(أساساً من خالل وزارات الصحة؛      

  .الوكاالت األربع المشاركة في الرعاية) 4 (8؛ أخرىأطراف متعاونة 6 )3(
  

ويجوز حضور دورات مجلس التنسيق المشترك بصفة مراقب للبلدان األخرى التي تساهم في البرنامج أو تدعمه، أو                 
 التي تتأثر تأثراً مباشراً باألمراض التي يعنى بها البرنامج الخاص، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات               

ومن ثم يتم الحفـاظ     أو العلمي إلى البرنامج الخاص،      / أو التقني و  / والتي تقدم الدعم المالي و    التي ال تستهدف الربح     
  .على الوضوح والشفافية في عمليات مجلس التنسيق المشترك

  
 العالم، مثل   وتقوم بدعم مجلس التنسيق المشترك لجنة استشارية علمية وتقنية تضم خبراء من المشهود لهم على نطاق               

رؤساء المعاهد أو مجالس البحوث، والذين يسدون مشورتهم بانتظام إلى حكوماتهم وإلى سائر الوكاالت بشأن القضايا                
وتجري هذه اللجنة استعراضاً علمياً سنوياً للبرنـامج وتـسدي مـشورتها بـشأن      . الخاصة بالبحوث وقضايا الصحة   

  .االستراتيجية التي ينتهجها
  

النموذج البرنامج الخاص يتمتع بالقدرة على عقد االجتماعات وأضفى عليه الشرعية وأتاح له الوصول              وقد جعل هذا    
  .إلى الخبرات والمعارف العالمية في عدة تخصصات وقطاعات على مدى الثالثين عاماً الماضية

  
  
  
  
  

  هيكل تصريف شؤون البرنامج الخاص
                                                           

  :األطراف المتعاونة هي    8
أو العلمي إلـى البرنـامج      / ي و الحكومات المساهمة في موارد البرنامج الخاص؛ والحكومات التي تقدم الدعم التقن            -

  الخاص؛ والحكومات التي تتأثر بلدانها تأثراً مباشراً باألمراض التي يعنى بها البرنامج الخاص؛
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات التي ال تستهدف الربح، التي تساهم في موارد البرنامج الخاص أو التي تقدم                   -

 .البرنامج الخاصأو العلمي إلى / الدعم التقني و
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Interfaces/ 
advises 

WHO as
Executing 

  أعلى   جلس التنسيق م
رك     المراقبة اإلدارية  جهاز   شت  الم

 والدعم اإلداري
  اللجنة 

 الدائمة   وكاالت مشاركة4 رئاسي  
   بلداً مساهما12ً    في الرعاية

   بلداً إقليميا12ً  
  منظمة الصحة   أطراف أخرى6  منسق 

  العالمية بصفتها 
 الوكالة المنفذة

 صالبرنامج الخا  
م تقاريرها إلى مجلس تقد  

المشورة  واألمانة   /مدير الربط  المدير   التنسيق المشترك
العلمية 
 التقنية

    اللجنة االستشارية المشورة
   العلمية والتقنية

  
  
  

وتقوم لجنة دائمة، تتألف من الوكاالت األربع المشاركة في الرعاية، وهي تحديداً اليونيسيف وبرنامج األمم المتحـدة                 
وقد تم مؤخراً تعزيز الـربط      . اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، باستعراض إدارة البرنامج بوجه عام          

ـ         دعوة  بين مختلف أجهزة تصريف الشؤون عن طريق          سكل من رئيس مجلس التنسيق المشترك ونائب رئيس مجل
التنسيق المشترك ورئيس اللجنة االستشارية العلمية والتقنية إلى حضور اجتماعات اللجنة الدائمة بحكم مناصبهم، بغية               

ويجري اآلن تقدير مدى إمكانية دعوة سائر أعـضاء         . تيسير التواصل والحوار بين مختلف أجهزة البرنامج الخاص       
ويجري اإلعـداد التخـاذ     . مجلس التنسيق المشترك إلى حضور هذه االجتماعات بصفة منتظمة وعلى األساس ذاته           

الخطوات الالزمة لالستمرار في تحسين كفاءة هيكل تصريف الشؤون، وتعزيز إشراك وتمثيل البلدان التي تتوطنهـا                
  .األمراض

  
  

  اإلنجازات
  

قات مع شركائه العلميين في البلدان المتقدمة والبلدان التي تتوطنها األمراض           البرنامج الخاص منذ عهد بعيد عال     أقام  
على السواء، ومع الجهات الراعية الحكومية والمتعددة األطراف، ومع المنظمات الخيرية ومختلف الـشراكات بـين                

رسيخ البحث والتطوير   ومن خالل هذه الشبكة الواسعة النطاق ساعد البرنامج الخاص على ت          . القطاعين العام والخاص  
وقدم دعمه إلى ما يربو على عشرة . في مجال أمراض المناطق المدارية ضمن برنامج عمل البحوث الصحية العالمي

 مـن حـاملي درجـة       1500بمن في ذلك أكثر مـن       (آالف مشروع، وقام بتدريب اآلالف من علماء البلدان النامية          
  .شراكات والمبادرات التعاونية التي تمخضت عن أثر صحي كبير، كما قدم دعمه إلى العديد من ال)الدكتوراه

  
واضطلع البرنامج الخاص بدور محوري في استهالل وتحفيز إعداد المعارف الرئيسية؛ واكتشاف وتطـوير معظـم                

قدم فيمـا  األدوية التي ُأعدت لعالج أمراض المناطق المدارية خالل الثالثين عاماً الماضية؛ وتوفير البينات الالزمة للت          
ويعـزى   9.يخص السياسات واالستراتيجيات والممارسات المتعلقة بالصحة بشأن عدة أمراض هامة، ومنها المالريا           

إلى حد بعيد الفضل في استهداف التخلص اآلن، على الصعيدين العالمي واإلقليمي، من خمسة من األمـراض التـي                   
العمومية، إلى أدوات واستراتيجيات تم استحداثها من خالل        يعنى بها البرنامج الخاص، باعتبارها من مشاكل الصحة         

  .أنشطة دخل البرنامج الخاص في شراكات من أجلها

                                                           
9   Morel, C.M. (2000) Reaching Maturity - 25 years of TDR. Parasitology Today 16, 522-528 
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وقد قام البرنامج الخاص بتيسير إنشاء ودعم مبادرات تشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص، وأدت إلى تغيير                 
والمبادرة المتعددة األطراف لمكافحة المالريا، ومشروع      ومن بينها المنتدى العالمي للبحوث الصحية،       . ساحة البحوث 

أدوية المالريا، والمبادرة االستراتيجية لتنمية القدرات في مجال االستعراض األخالقي، ومبادرة أدويـة األمـراض               
  .، ومنتدى المحررين الطبيين األفارقة، ومؤسسة وسائل التشخيص الجديدة االبتكارية)المهملة(المنسية 

  
  القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديداتنقاط 

  
تتمثل األنشطة التي ساعدت على تحديد نقاط قوة البرنامج ونقاط ضعفه والفرص السانحة أمامه والتهديدات المحدقـة                 

 والمناقشات التي أجراها كل من مجلس التنسيق المشترك واللجنـة           10به في االستعراض الخارجي الرابع للبرنامج،     
  .لمية والتقنية، والتحليالت األخرى التي اضطلع بها موظفو البرنامج الخاصاالستشارية الع

  
  نقاط القوة

  تتبع سجل البحوث واإلنجازات الخاصة ببناء القدرات  ع
  الخبرات العلمية والدعم التنظيمي القوي للبحوث  ع
  التركيز على بناء القدرات في مجال البحوث  ع
  الترويج ألفضل الممارسات  ع
  إلى االضطالع بالتحليالت وتحديد األولوياتالدعوة   ع
الشبكة العالمية التي تضم باحثين وشركاء مـن البلـدان            ع

  المتقدمة والبلدان النامية
القيام بدور ميسر شؤون الشراكات، بما فيها الـشراكات           ع

  بين القطاعين العام والخاص
  النطاق الواسع والمتعدد التخصصات  ع
ة العالمية والصالت الوثيقة مع     الوجود داخل منظمة الصح     ع

  الهيئات المعنية بمكافحة األمراض، ومع وزارات الصحة
  هيكل تصريف الشؤون الحكومي الدولي  ع
  الدعم القديم العهد من المساهمين في الموارد  م

  نقاط الضعف

نقاط الضعف اإلداري والتنظيمي التي يمكـن أن تبطـئ            إ
  األنشطة وتثبطها

د كبير للغاية من القـضايا بمـوارد        العمل على تناول عد     إ
محدودة، مما يمكن أن يتسبب في اإلخفـاق فـي الوفـاء          

  بااللتزامات في التوقيت المناسب
 آلخر بين مختلف األنشطة فـي       نانقطاع التواصل من حي     إ

مختلف مجاالت البرنامج الخاص، مما يمكن أن يتـسبب         
  في انعدام االتساق في االستراتيجية العامة

االنضمام إلى بعـض الـشراكات القائمـة بـين        صعوبة    إ
  القطاعين العام والخاص

عدم القدرة، على مر الزمن، على زيادة مستويات موارد           م
  البرنامج الخاص

  الفرص

زيادة الموارد من وكاالت التنمية والبلدان التي تتوطنهـا           م
  األمراض وقطاع العمل الخيري والقطاع الخاص

مؤسـسات فـي البلـدان التـي        تعزيز قدرات العلماء وال     ع
  تتوطنها األمراض

البلدان التي تتوطنها األمراض تطلب تيسير مشاركتها في          ع
  عملية االبتكار والشراكة التقنية

االعتراف المتزايد بضرورة القوامة وتيسير التآزر فـي          ع
المبادرات العديدة القائمة على كل من الـصعيد الـوطني          

  واإلقليمي والعالمي
  ناشئة عن التطورات العلمية الجديدةالفرص ال  ع
إهمال المجاالت البحثية واالحتياجات الخاصة بالقـدرات         ع

 تتوطنهـا ذات األهمية الحاسمة بالنسبة إلى البلدان التـي         
  األمراض

  التهديدات

البرنامج الخاص يصبح أقل مالءمة إذا لم يعمل على تلبية            ع
  مكيناالحتياجات الجديدة فيما يتعلق بالقوامة والت

زيادة قدرة وتمويل المبادرات الجديدة، والسيما في مجال          ع
تطوير المنتجات، تقتضي أن يتكيـف معهـا البرنـامج          

  الخاص
تراجع أثر بحوث البرنامج الخاص على الـصحة إذا لـم             ع

  يركز جهوده البحثية
 البرنامج  مولالتعارض مع األطراف الفاعلة األخرى إذا         ع

  تعمل فيها جهات أخرى بفعاليةالخاص بحوثاً في مجاالت 
اإلخفاق في تغيير ممارسات البرنامج الخـاص العمليـة           إ

يمكن أن يحد من قدرته على تحسين دخوله في الشراكات          
  وتفاوضه مع مجموعة متنوعة من المنظمات

  مالي: م    تنظيمي/ إداري: إ    تقني/ علمي: ع

                                                           
10   Fourth External Review of TDR. Towards evolution and growth. Geneva, TDR, 2006 
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خاص يقوم على أساس متين وثابت مـن الخبـرات العلميـة            إن البرنامج ال  : وجاءت االستنتاجات على النحو التالي    
والشبكات الدولية الفعالة، وأهم نقاط ضعفه هي اإلفراط في التركيز على الجانب اإلداري ونقص التركيز على الجانب   
التنظيمي؛ والبرنامج يواجه حالياً فرصاً وتهديدات جديدة وهامة تتعلق بالتغيرات الكبرى التي طرأت علـى سـاحة                  

  .البحوث في اآلونة األخيرة
  

  :وهي. واالستراتيجية الجديدة تعنى بنتائج هذا التحليل لنقاط القوة ونقاط الضعف
  
تستند إلى نقاط قوة البرنامج الخاص في تنظيم شؤون البحوث وبناء القدرات، وتوسع إلى حد بعيد نطـاق دوره                     •

  الفريد من نوعه في عقد االجتماعات والتحليل؛

بوضوح دور البرنامج الخاص كميسِّر للعمل يدعم الشركاء كافة على كل من الصعيد العالمي واإلقليمـي                تعرِّف    •
  والقطري؛

تأخذ بنظام مجاالت عمل سيكفل زيادة التركيز في أنشطة البرنامج الخاص، وسيعزز تنظيم شؤونه مـن خـالل                    •
  تفويض السلطات وتبسيط عملية اإلدارة، وتعزيز جمع األموال؛

تصدى ألهم التحديات واالحتياجات ذات األولوية حالياً فيما يتعلق ببحوث األمراض المعدية، مع االستفادة مـن                ت  •
  .والية البرنامج كبرنامج من نوع خاص
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  ساحة متغيرة وتحديات استراتيجية جديدة: 3الملحق 
  

  الوبائياتمجال التغيرات في 
  

 على وبائيات األمراض المعدية الناجمة عن الفقر وعلى مكافحتها منذ إنشاء البرنامج الخاص،              طرأت تطورات هامة  
فمن بين األمراض الثمانية التي ُعنـي       . ويعزى بعض هذه التطورات إلى البحوث التي اضطلع بها البرنامج الخاص          

داء شـاغاس، والجـذام، وداء      (بها البرنامج الخاص في األصل هناك خمسة أمراض مستهدفة اآلن للتخلص منهـا              
) داء الليـشمانيات الحـشوي    (على الصعيد العالمي، أو على الصعيد اإلقليمي        ) الفيالريات اللمفي، وداء كالبية الذنب    

باعتبارها من مشاكل الصحة العمومية، وقد انخفض كثيراً بالفعل عبء المرض الناجم عن داء شاغاس والجذام وداء                 
  .كالبية الذنب

  
 استئصال أي من هذه األمراض استئصاالً تاماً باألدوات الحالية، ومازال من الضروري إجراء المزيد مـن           وال يمكن 

البحوث من أجل التخلص منها على نحو مستديم، ولكن االحتياجات البحثية الخاصة بهذه األمراض تطورت تطـوراً                 
 تـدخّل د تم أيضاً استحداث أدوات واستراتيجيات       وق. كبيراً مع إتاحة أدوات واستراتيجيات تدخل عالية المردود اآلن        

ـ           (جديدة وهامة     يمثل الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، والمعالجة التوليفية باألرتيميسينين، والتـدبير العالج
من أجل مكافحة المالريا، ولكن تنفيذها على نطاق واسع مازال متأخراً، ومازال عـبء المالريـا                ) المنزلي للمالريا 

وقد تغيرت وبائيات السل تغيراً جذرياً، وأصبحت مدفوعة أكثر فأكثر بوباء فيـروس العـوز               . رتفعاً ارتفاعاً هائالً  م
فظهور األيدز والعدوى بفيروسه أحدث تغيراً ضخماً على الساحة، حيث أصـبح متوسـط العمـر                . المناعي البشري 

  . سنة فقط في عدة بلدان40المأمول يبلغ 
  

من أمراض المناطق المدارية، لم تُـدرج فـي األصـل ضـمن             ) مهملة(اض معدية أخرى منسية     والتزال هناك أمر  
ويستمر عـبء   . البرنامج الخاص، مثل بعض عداوى الديدان الطفيلية وقرحة برولي وعدة أمراض حيوانية المصدر            

 شهور  8ويستجد كل   . حتهاالمرض الناجم عنها، إذا كان معروفاً من األصل، وال توجد أية أدوات مالئمة متاحة لمكاف              
ومع ذلك ففيما يتعلـق     . ٪ من هذه األمراض   75مرض معٍد جديد يصيب البشر، وتشكل األمراض الحيوانية المصدر          

بالعداوى المستجدة التي تؤثر على الفقراء أساساً ال تحظى أنشطة الترصد وبناء القدرات في البلدان التـي تتوطنهـا                   
ولتحسين أثر التدخالت يوجد اهتمام متزايد باستراتيجيات التدخل المتكاملـة          . البحوثاألمراض إال بالقليل من الدعم ب     

  .المضادة لهذه المجموعات من األمراض المعدية، ولكن ال توجد بينات توضح كيفية القيام بذلك
  

) المهملة(نسية  وقد أخذ فصل األمراض العشرة التي يعنى بها البرنامج الخاص حالياً عن سائر األمراض المعدية الم               
التي تصيب السكان الفقراء يصبح أمراً يشوبه التكلف أكثر فأكثر، ومن الضروري تلبية االحتياجـات البحثيـة ذات                  

  .األولوية على نحو أكثر مالئمة في البلدان التي تتوطنها األمراض
  

  نشاط متزايد وأطراف فاعلة جديدة
  

فهناك منظمة جديدة كبرى، أال وهـي مؤسـسة بيـل           .  تغيراً هائالً  شهدت البيئة التنظيمية لبحوث األمراض المعدية     
 شراكة بين القطاعين العام والخاص      34(وميليندا غيتس، والعديد من الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص           

  .، ومبادرات منفردة معنية بمكافحة األمراض، واتحادات أكاديمية، وغيرها)في مجال تطوير المنتجات
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  تصاعد أعداد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل الصحة
  92 88   83 

73 
  56 
  43 

33   20 
10   

قبل عام   
1990 

1990-  1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996-  
1995   1997 

   اكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الصحةالمبادرة المعنية بالشر" قاعدة شراكات: "المصدر
  

وقد صاحبت هذه الزيادة في عدد األطراف الفاعلة زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لتطوير أدوات جديـدة مـن                   
ن المتوقع حدوث   ، وم )مؤسسة غيتس، ودوائر الصناعة، وشراكات تطوير المنتجات، ووكاالت التمويل        (مصادر شتى   

وتُعد . زيادة أخرى في الميزانيات من أجل تطوير المنتجات، وذلك من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص               
هذه الزيادة في عدد األطراف الفاعلة وفي الموارد تطوراً إيجابياً للغاية فيما يتعلق ببحوث األمراض المعدية، ولكنها                 

والثنائيـة والمؤسـسات    ومن ثم سترحب الجهات المانحة المتعددة األطراف        . المواردأدت أيضاً إلى تجزؤ الجهود و     
الخيرية والحكومات بتعزيز التنسيق في إعداد برنامج العمل، والتنسيق في تمويل البحوث، وتوفير معلومات أوثق عن 

يل مع االحتياجات البحثية    مواءمة التمو  ومن شأن ذلك أن ييسر تحسين        11.االستثمارات في بحوث األمراض المعدية    
ذات األولوية في البلدان التي تتوطنها األمراض، ويزيد الفعالية الجماعية في عمل الجهات المانحة، بما يتماشى مـع                  

  12.إعالن باريس بشأن فعالية المعونة
  

  دور محدود تضطلع به البلدان التي تتوطنها األمراض
  

المنظمات فإن البلدان التي تتوطنها األمراض يتم تجاوزهـا بـصورة           على الرغم من جهود البرنامج الخاص وسائر        
والفجوة التكنولوجية آخذة . متزايدة في تخطيط بحوث األمراض المعدية التي تتوطنها وفي تحديد أولويات هذه البحوث

ت الهامة، ويساورها   وترى هذه البلدان أنها مستبعدة من المناقشات والقرارا       . في االتساع فيما يخص الكثير من البلدان      
. القلق من أن تكون البحوث غير موجهة على نحو سليم نحو مشاكل الصحة العمومية األهم بالنـسبة إلـى سـكانها                    

وأعربت البلدان التي تتوطنها األمراض عن ضرورة أن تشارك مشاركة أكثر مباشرة في تحديد األولويات وفي سائر                 
القرار، وضرورة إنشاء آليات يمكن من خاللها إسماع صوتها واإلعالن عن           المشاورات التي تحدد معالم عملية اتخاذ       

  9.احتياجاتها الصحية العمومية وفهمها بصورة أفضل
  

وقد تنامت القدرات البحثية في البلدان التي تتوطنها األمراض خالل العقود الماضية، وأصبح العديد من البلدان ملتزماً                 
بيد أن االحتياج مازال كبيراً إلى مواصلة تعزيز القدرات، وخصوصاً          . الصحيةبتخصيص المزيد من موارده للبحوث      

ومازالت القدرات البحثية تعتمد إلى     . على مستوى أكثر استراتيجية ومن أجل دعم تحديد األولويات وتخطيط البحوث          
لى نقل التكنولوجيا من بلـدان      تعتمد بشدة ع  التي تتوطنها األمراض     ومازالت البلدان حد بعيد على الدوائر األكاديمية،      

وهناك احتياج كبير إلى تعزيز القدرة على االبتكار وتطوير المنتجات في البلـدان التـي               . الشمال إلى بلدان الجنوب   
تتوطنها األمراض، وإلى بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بالسياسات والبحوث التنفيذية، وإلى تعزيز القدرات البحثية               

  .افحة وتعزيز االلتزام بالبحوث الصحية على المستوى الوطنيفي برامج المك

                                                           
11   Fourth External Review of TDR. Towards evolution and growth. Geneva, TDR, 2006 
  إعالن باريس بشأن فعالية المعونة. 2005مارس / المنتدى الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة، باريس، آذار   12

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/238766/H&A%20Menu%20rev%202%20English.pdf 
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  )المهملة(المجاالت البحثية المنسية 
  

فـبعض  . إن الجهود البحثية العالمية المبذولة بخصوص األمراض المعدية التي تصيب الفقراء جهود متنوعة ومجزأة             
 يقل االحتياج إلى البرنامج الخاص كي يـدعم         المجاالت يحظى بتغطية جيدة، مثل تطوير أدوية المالريا والسل، حيث         

، حتى على الرغم من أهميتها الحاسمة       )مهملة(ولكن هناك مجاالت أخرى منسية      . البحوث الصحية في هذه المجاالت    
المجـاالت  الصالت بـين    ) المهملة(ومن بين هذه المجاالت المنسية      . بالنسبة إلى األثر العام للجهود البحثية العالمية      

ة الرئيسية، مثل البحوث التفسيرية الخاصة بالصالت بين البحوث األساسية وتطـوير المنتجـات، والبحـوث                البحثي
الخاصة بفعالية التدخالت المتعلقة بالصلة بين تطوير المنتجات وسياسة التدخل، والبحوث التنفيذية الخاصة بالـصلة               

  .النهائية بين البحوث ومكافحة األمراض على نطاق واسع
  

  

بناء القدرات

المعارف 
األساسية 
الجديدة 
 واالكتشاف

قائمة االنتظار الخاصة بالبحوث
لتي شملها البرنامج الخـاصوا

 2005-2000في 

األدوات 
الجديدة 
 والمحسنة

الطُرق 
 ةالجديد

 والمحسنة
 األثر الصحي

االستراتيجيات 
  الجديدة
 والمحسنة

استراتيجية البحوث
 وإدارة المعارف

بناء القدرات

نشاط المنظمات األخرى المعنيـة
بالبحوث والمكافحة، والثغـرات

التـي) باللون األحمـر  (الكبيرة  
تحدد أساس استراتيجية البرنامج

 الخاص الجديدة

Grand 
Challenges 
NIH, Trust, 

Research Councils 
Etc. 

 الطرق
الجديدة 
 والمحسنة

االستراتيجيات 
  الجديدة
 والمحسنة

استراتيجية البحوث
 وإدارة المعارف

 MMV  مشروع أدوية المالريا   GAELF  التحالف العالمي من أجل القضاء على داء الفيالريات اللمفي
 Microbicides  مبيدات الميكروبات   APOC  البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب

 DNDi  )المهملة(مبادرة أدوية األمراض المنسية    RBM  شراكة دحر المالريا
 GATB  التحالف العالمي من أجل تطوير أدوية السل   STB   دحر السلشراكة

 IAVI  المبادرة العالمية الستحداث لقاح لأليدز   Global fund  الصندوق العالمي
 FIND  مؤسسة وسائل التشخيص الجديدة االبتكارية   Trachoma  )التراخوما(الحثر 
 MVI  مبادرة لقاح المالريا  3X5/UNAIDS   األيدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة/ 5×3مبادرة 

        
 Grand Challenges  التحديات الكبرى   EDCTP  شراكة البلدان األوروبية والبلدان النامية في التجارب السريرية

 .NIH, Trust, Research Councils Etc  معاهد الصحة الوطنية، مؤسسة تراست، مجالس البحوث، إلخ
  

البحوث التفسيرية لتغذية قائمة االنتظار     :  الخاصة بكل وصلة من هذه الوصالت أهمية حاسمة تماماً         وتكتسي البحوث 
الخاصة بتطوير المنتجات، والبحوث الخاصة بفعالية التدخالت والرامية إلى توفير المعلومـات الالزمـة للـسياسات      

وتُعد الحاجة إلى البحوث التنفيذية كبيرة . فقراءالخاصة باالستخدام، والبحوث التنفيذية لضمان وصول التدخالت إلى ال     
بوجه خاص نظراً للمشاكل التي تواجهها النُظم الصحية وبرامج مكافحة األمراض فـي تحقيـق التغطيـة الكافيـة                   

وما لم يتم االضطالع باألنشطة البحثية الهامة بشأن هذه الوصالت ستخفق الجهود البحثية . بالتدخالت الصحية المتاحة
  .لمية العامة في تحقيق األثر المنشود في مجال الصحة العموميةالعا



TDR/GEN/06.5/AR/Rev.2  

32 

  مجاالت العمل الممكنة: 4الملحق 
  

. سيتم إنشاء مجالي عمل في إطار وظيفتي القوامة والتمكين االستراتيجيتين، وسيظالن ثابتين طيلة مدة االسـتراتيجية           
  .ل البحثيةوسيكون هذان المجاالن مرتبطين ببعضهما البعض، وبمجاالت العم

  
  . الوثيقة لالطالع على الوصف التفصيلي متن من10 و9انظر الصفحتين . القوامة  )1مجال العمل (

و  . الوثيقة لالطالع على الوصف التفصيلي متن من12 11 انظر الصفحتين .التمكين  )2مجال العمل (
  

والقائمة المبدئيـة التاليـة     . الحذف/ دراجومجاالت العمل البحثية أقل ثباتاً، وستكون محدودة المدة، حسب معايير اإل          
المحتوية على مجاالت العمل البحثية تبين أنواع مجاالت العمل التي سيتم تنفيذها، وتمثل مجاالت العمل التي يمكـن                  

لعدة وظائف بحثية، ولكن بغية تحقيق قدر من التقسيم إلـى فئـات             ومعظم مجاالت العمل سيتسع     . استهاللها بسرعة 
 دويعتمد عد . الت العمل في إطار وظيفة البحوث التي ستشغل التوجه السائد والمنتج النهائي لمجال العمل             ُأدرجت مجا 

  .مجاالت العمل التي يمكن تنفيذها في أي وقت على الموارد
  

  تعزيز االبتكار من أجل اكتشاف المنتجات وتطويرها، مع التركيز على إشراك البلدان التي تتوطنها األمراض
  
  اكتشاف المركَّبات اإلرشادية من أجل تطوير األدوية  )3العمل مجال (
  

. هناك حاجة مستمرة وملحة إلى األدوية ووسائل التشخيص الجديدة والمحسنة الخاصة باألمراض الناجمة عن الفقـر               
جال العمـل   ويوفر م .  لتغذية قائمة االنتظار الخاصة بتطويرها     بدئية جيدة وتتطلب شراكات تطوير المنتجات مركَّبات      

إلـى  ) مثل الجينوميات (هذا آلية منسقة للعمل مع الشركاء على سد هذه الثغرة ودعم ترجمة المعارف العلمية المتاحة                
 جديدة لألدوية ووسائل التـشخيص      بدئيةاكتشاف مركبات   وسيتم ذلك من خالل تيسير ودعم       .  للمنتجات بدئيةمركبات  

ستحضرات الصيدالنية والدوائر األكاديمية والمعاهد التابعـة للبلـدان   عن طريق الشبكات والشراكات بين شركات الم   
  .التي تتوطنها األمراض

  
  االبتكار من أجل تطوير المنتجات في البلدان التي تتوطنها األمراض  )4مجال العمل (
  

نتجات، وإعـداد   مشاركة البلدان التي تتوطنها األمراض في أنشطة تطوير الم        تتزايد، إلى حد بعيد، ضرورة وإمكانية       
ويـسعى  . األدوات التي تتصدى لألمراض المعدية الناجمة عن الفقر، بدالً من االعتماد الكلي على نقل التكنولوجيـا               

كما سيسعى إلى تحديد    . مجال العمل هذا إلى تيسير ودعم أنشطة التطوير تلك عن طريق إنشاء الشبكات والشراكات             
ة، التي تقوم معاهد البلدان التي تتوطنها األمراض بالدور الرئيـسي فيهـا،             وتمويل أنشطة تطوير المنتجات االبتكاري    

  .وذلك باالستناد إلى نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص
  
  التدخالت االبتكارية لمكافحة النواقل  )5مجال العمل (
  

 التي تطرأ على سياسـات الـصحة        إن األمراض المعدية التي تحملها النواقل تستجد أو تعاود الظهور بفعل التغيرات           
العمومية، ومقاومة مبيدات الحشرات ومقاومة األدوية، والتحول عن التركيز على الوقاية إلى التركيز على مواجهـة                

ومن ثم فالحاجة ماسة إلى     . الطوارئ، والتغيرات الديموغرافية والمجتمعية، والتغيرات الجينية في مسببات األمراض        
في البلـدان التـي     ) المهملة(ابتكارية لمكافحة النواقل من أجل الوقاية من هذه األمراض المنسية           انتهاج استراتيجيات   

. وسيركز مجال العمل هذا على تيسير قيام الشبكات بدعم المبادرات المعنية بجينوميات النواقـل             . تتوطنها األمراض 
من خالل التمويل الدولي، وإلى ضمان مشاركة وسوف يسعى هذا المجال إلى عقد اجتماعات للمبادرات القائمة بالفعل 

وسيوفر حلقة ربط لضمان المشاركة المالئمة من قبل البلدان التي          . البلدان التي تتوطنها األمراض في هذه المبادرات      
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ي قد  نشر األدوات الجديدة الت   ار  م واختب تتوطنها األمراض واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما إذا كان يتعين أم ال تقيي            
ترتبط بها قضايا أخالقية وقانونية واجتماعية صعبة، من قبيل نشر واستعمال النواقل المعدلة جينياً والمتعلقة بالمالريا                
وحمى الدنك، في خاتمة المطاف، ونشر مبيدات الحشرات الجديدة واألساليب البديلة في ميدان مكافحة النواقل؛ واتخاذ                

  .ضطالع بالتقييم واالختبارالقرارات المناسبة بشأن كيفية اال
  

  تعزيز البحوث الخاصة بتطوير وتقييم التدخالت في أوضاع الحياة الفعلية
  
  )المهملة(تطوير وتقييم أدوية الديدان الطفيلية وسائر أمراض المناطق المدارية المنسية   )6مجال العمل (
  

ب وداء الفيالريات اللمفي في إتاحة دواء يقتل الـدودة          يتمثل االحتياج ذو األولوية فيما يتعلق بمكافحة داء كالبية الذن         
البالغة أو يمنعها على الدوام من التكاثر ويتيح قطع سراية العدوى بداء كالبية الذنب أو داء الفيالريـات اللمفـي أو                     

. ة محددة ، وهي مكافحة تتم في مرحل     )برازيكوانتيل(وتعتمد مكافحة داء البلهارسيات على دواء واحد        . التخلص منهما 
ويستهدف مجال العمل   . الشكل غير الناضج من هذه الديدان     ووهناك حاجة ماسة إلى أدوية إضافية تقتل الشكل البالغ          

هذا إدارة ودعم تطوير األدوية المرشحة، وتسجيل أدوية داء كالبية الذنب وداء الفيالريات اللمفي وسـائر عـداوى                  
اً، بما في ذلك داء البلهارسيات، عن طريق شبكة من المتعاونين فـي البلـدان               الديدان الطفيلية وتقييم استعمالها ميداني    

  .النامية والبلدان المتقدمة
  
  إتاحة وسائل تشخيص مضمونة الجودة  )7مجال العمل (
  

على الرغم من توافر العديد من اختبارات التشخيص العالية الجودة والمتطورة فيما يخص األمراض المعدية في العالم    
فإن تكلفتها غير معقولة وإتاحتها غير متيسرة بالنسبة إلى المرضى في البلدان النامية، وذلك لنقص المرافـق                 قدم  المت

البحوث األولية الخاصة بالتشخيص : وسيستند مجال العمل هذا إلى خبرة البرنامج الخاص فيما يلي. والموارد المالئمة
ل التشخيص؛ ووضع مقاييس الختبار واستعمال وسائل التـشخيص      وإدارة تقييمات وسائ   ؛والتي تركز على االستعمال   

وسيستفيد من عالقات البرنامج الخاص القوية مع برامج مكافحة األمـراض فـي منظمـة               . في بيئات البلدان النامية   
وسيركز على اختبارات التشخيص فـي مراكـز        . الصحة العالمية وشبكة المراكز المتعاونة معها ومكاتبها اإلقليمية       

لرعاية من أجل التدبير العالجي للحاالت، واالختبارات الخاصة بدعم ترصد األمراض، فيما يتعلق مثالً بالعـداوى                ا
  .المستجدة والمعاودة للظهور

  
  البينات الخاصة بسياسات العالج من فيروس العوز المناعي البشري وعدوى السل المصاحبة له  )8مجال العمل (
  

راتيجيات الرامية إلى تحقيق المستوى األمثل للتدبير العالجي السريري للمرضى المصابين           إن البينات الخاصة باالست   
وهناك احتياج واضح في مجال البحوث إلـى إعـداد          . فيروس العوز المناعي البشري بينات محدودة     / بالسل وبالسل 

ل وحاالت اإلصابة بالسل لدى المصابين      الالزمة للتدبير العالجي األمثل والرعاية المثلى لحاالت اإلصابة بالس        البينات  
. بعدوى فيروس العوز المناعي البشري، في إطار البنية التحتية المتاحة للرعاية الصحية في البيئات المحدودة الموارد               

ويستهدف مجال العمل هذا إعداد البينات الالزمة للعالج المأمون والفعال والتدبير العالجي المأمون والفعال لحـاالت                
 وسينصب تركيز األنشطة البحثيـة      .العوز المناعي البشري معاً     وفيروس بة بالسل وللمرضى المصابين بالسل    صااإل

  .في مجال العمل هذا على مستوى الرعاية األولية في برامج المكافحة الوطنية
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  بينات السياسة الخاصة بمضادات المالريا وإتاحتها  )9مجال العمل (
  

دات المالريا الناجعة للغاية والمتاحة للعالج من المالريا غير المصحوبة بمضاعفات والمالريـا             يوجد العديد من مضا   
ا المرض من أجل شراء ونشر      هويتاح المزيد من الموارد للبلدان التي يتوطن      . الشديدة، كما يجري تطوير المزيد منها     

 األدوية في ظروف االستعمال فـي مختلـف         أداء هذه ومع ذلك فإن المعلومات الموثوقة عن       . مضادات المالريا هذه  
مـع وسـائل    ) بما في ذلك مستوى المجتمع المحلي وفي إطار التدبير العالجي المنزلـي           (مستويات النظام الصحي    

التشخيص أو من دونها، وفي ظل وجود اعتالالت أخرى ُحموية في كثير من األحيان، مثل االلتهاب الرئوي، هـي                   
ومقدمي خدمات الرعاية والجهات المانحة والقائمين على       ية لتنوير راسمي السياسات     معلومات شحيحة ولكنها ضرور   

وسيضع مجال العمل هذا إطاراً لتحقيق النتائج واستعراضها وتعميمها انطالقاً مـن تقيـيم اسـتعمال         . تطوير األدوية 
يفية تحقيق اإلتاحة المثلى للعالج     وسيدعم أيضاً البحوث التنفيذية بشأن ك     . مضادات المالريا في ظروف الحياة الفعلية     

  .في البيئات الفقيرة الموارد وتوفير المعلومات الالزمة لتعزيز مكافحة المالريا
  

  تعزيز البحوث من أجل التوصل إلى التدخالت
  
  التخلص من داء الليشمانيات الحشوي  )10مجال العمل (
  

في شبه  كل واقعي للتخلص من داء الليشمانيات الحشوي        لقد أصبح من الممكن، للمرة األولى في التاريخ، التخطيط بش         
وسيتطلب التخلص من داء الليشمانيات الحشوي في شبه القارة الهندية وغير ذلك من المناطق اتبـاع                . القارة الهندية 

ل وسيعمل مجال العمل هذا مع البرامج الوطنية على المساعدة على تعزيز األنشطة من أج. استراتيجية بحوث متكاملة
وسيوفر البينات الخاصة بتوليفة    ). بما في ذلك تواليف األدوية ووسائل التشخيص      (تقييم وتنفيذ أدوات التدخل المحسنة      

التدخالت المثلى، وسيضع استراتيجية فعالة للتخلص من داء الليشمانيات الحشوي في شبه القارة الهندية وغير ذلـك                 
  .من المناطق

  
  متكاملة المجتمعية المرتكزالتدخالت ال  )11مجال العمل (
  

سيقوم مجال العمل هذا بتطوير واختبار الطرق االبتكارية لتوصيل التدخالت الجديدة والتدخالت القائمة إلى الـسكان                
ومـن األمـور ذات     . أو اقتصادية ضعيفة للحصول على الخدمات الصحية      / الذين ال تتاح لهم إال وسائل جغرافية و       

صدد التدخالت المجتمعية المرتكز التي تمكّن المجتمعات المحلية وتكمـل غالبـاً الخـدمات              الفائدة الخاصة في هذا ال    
وسيتيح مجال العمل تكوين فهم قـائم       . الصحية التي لم يصل عملها إلى المستوى األمثل على مستوى القاعدة الشعبية           
ة مقدمو خدمات الرعاية مـن المجتمـع        على البينات لتحديد مجموعة المهام التي يمكن أن يتولى تدبير شؤونها بكفاء           

المحلي، ولتحديد مدى فعالية التكامل بين مختلف التدخالت المجتمعية المرتكز، ولتحديد كيفية تحقيق االسـتدامة فـي               
وسيكون المنتج النهائي الرئيسي والعام لهذه األنشطة أساليب ابتكارية مسندة بالبينات، لتحقيق            . تمكين المجتمع المحلي  

  .وغيرها من األمراض) المهملة(مل في توصيل التدخالت الخاصة بأهم أمراض المناطق المدارية المنسية التكا
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