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  A67/27    
  
  
  

  تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل متابعة 
  والتطوير بتمويل وتنسيق البحث المعني

  
  

 تقرير من المديرة العامة
  
  
فــي دورتــه الرابعــة وأحــاط علمــًا بهــا  ١٣٤/٢٦م تالوثيقــة إصــدار ســابق مــن نظــر المجلــس التنفيــذي فــي   -١

  أدناه. ٢رة الرابعة من الملحق والفق ٤٢و ٢٤و ٢٣و ٥وجرى تحديث الفقرات  ١.والثالثين بعد المائة
    

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
  ُيرجى من جمعية الصحة أن تحيط علمًا بالتقرير.  -٢
  
  

                                                           
، ٢لمجلــس التنفيـــذي فــي دورتـــه الرابعــة والثالثـــين بعــد المائـــة، الجلســة الثانيـــة عشــرة، الفـــرع لمـــوجزة لامحاضــر الانظــر     ١

  .(باإلنكليزية) ١الرابعة عشرة، الفرع  والجلسة
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  ١٣٤/٢٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٣  بعد المائة والثالثون الرابعةالدورة 
     EB134/26  المؤقت من جدول األعمال ٣-٩البند 

  
  تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل متابعة   

  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير المعني
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
خطــة عمــل اســتراتيجية بشــأن تحســين الرصــد  ٢٢-٦٦ج ص عأّيــدت جمعيــة الصــحة العالميــة فــي القــرار   -١

تمشـيًا مـع االسـتراتيجية وخطـة العمـل والتنسيق وضمان استدامة تمويل أنشطة البحث والتطـوير فـي مجـال الصـحة 
العـــــالميتين بشـــــأن الصـــــحة العموميـــــة واالبتكـــــار والملكيـــــة الفكريـــــة، ووافقـــــت علـــــى مواصـــــلة تطـــــوير خطـــــة العمـــــل 
  االستراتيجية من خالل المشاركة الواسعة النطاق للكيانات العامة والخاصة واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني.

  
) إنشـاء ١لصحة في القرار، ضمن ما طلبت، مـن المـدير العـام أن يقـوم بمـا يلـي: (وطلبت أيضًا جمعية ا  -٢

مرصـــد عـــالمي للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة داخـــل أمانـــة المنظمـــة لرصـــد المعلومـــات المتصـــلة بالبحـــث 
البحـث ) واستعراض اآلليات الراهنة لتقييم مدى تناسبها ألداء مهمة تنسـيق أنشـطة ٢والتطوير في مجال الصحة؛ (
) واستكشاف اآلليات الراهنة لتقديم المساهمات الداعمة للبحث والتطوير في مجال ٣والتطوير في مجال الصحة؛ (

الصحة وتقييمها وٕاعداد اقتراح في حال عدم توفر أي آلية مالئمة لوضع آليات فعالة وخطة لرصـد فعاليـة اآلليـات 
  بصورة مستقلة.

  
  منجزة حتى اآلن بما يلّبي تلك الطلبات.ويبّين هذا التقرير األعمال ال  -٣
  

  العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحةالمرصد 
  
مصـادر المعلومـات الراهنـة ويسـّلم سوف يستند المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة إلـى   -٤

بيانـات مـن هـذا النـوع. وسـُيرهن في الوقت نفسه بالفجوات الكبيرة التي تتخلل قدرات العديـد مـن البلـدان علـى إعـداد 
نجاح العملية بإنشاء شبكات فعالة وبتزويد الدول األعضاء بالـدعم الـالزم لإلسـهام فـي إقامـة المرصـد وجنـي فوائـده 

ومــن شــأن المعلومــات والبيانــات المتاحــة فــي المرصــد العــالمي أن تمّكــن مســتخدميه مــن القيــام  ١علــى حــد ســواء.
  يلي: بما

                                                           
 Røttingen J-A, Regmi :تحـت عنـوان مجلـة النسـيتُنِشـرت فـي ورقـة في  مرصدالفي إنشاء المواجهة التحديات عّينت    ١

S, Eide M, Young AJ, Viergever RF, Årdal C et al. Mapping of available health research and development data: 

what's there, what's missing, and what role is there for a global observatory? Lancet. 2013; 382:1286–1307   

                                                                                                                         doi:10.1016/S0140-6736(13)61046-6).  
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  لمتعلقة بتمويل أنشطة البحث والتطوير العالمية في مجال الصحة؛تحليل البيانات ا  •
  وٕاعداد تحليالت توفر المعلومات الالزمة إلدارة محافظ البحث والتطوير على الصعيد الوطني؛  •
  وتحديد أولويات البحث والتطوير على المستويين الوطني واإلقليمي والمستوى العالمي؛  •
  ن قبيل تلك الُمضطلع بها بين البلدان؛، مة مرجعيةواالضطالع بأنشط  •
  ورصد االتجاهات وتقييمها على أساس االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  •

  
وتولـت إدارة وقـائع حلقـة عمـل غيـر رسـمية ُعِقـدت فــي  ١واسـتهلت األمانـة عمليـة إنشـاء المرصـد العـالمي،  -٥

ومـن األنشـطة الُمضـطلع بهـا  ٢اصـة بأصـحاب المصـلحة.، تلتهـا عمليـة لوضـع مخططـات خ٢٠١٣شباط/ فبراير 
تحديــدًا إنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بمــا يجــري اســتحداثه مــن منتجــات وتقصــي الســبل الكفيلــة باالســتفادة مــن نظــم 
وشبكات قاعدة بيانات خاصة بجهات تمول أنشطة البحث مقرها أفريقيا. ويجري توليـف اسـتعراض مـا ُحـدِّد بفضـل 

ة للمنظمـة مـن أولويـات منشـورة بشـأن البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وٕادراجهـا فـي قاعـدة بيانـات البرامج التقني
يمكــن البحــث فيهــا، بوصــفها إحــدى الطــرق المتبعــة فــي تقــديم لمحــة عامــة منهجيــة عــن الموضــوع. وتواصــل الــدول 

حديد نطاق المرصد العالمي وتدفق األعضاء واألمانة تنظيم مشاورات إقليمية وعالمية رامية إلى زيادة التدقيق في ت
جلسـة  ٢٠١٣كـانون األول/ ديسـمبر  ٦األمانـة يـوم عقـدت المعلومات بين المراصد الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة. و 

  إحاطة بالمعلومات في مقر المنظمة الرئيسي عن اإلجراءات المتخذة لحد اآلن.
  

أنشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال اســتعراض إمكانيــة اســتدامة اآلليــات الراهنــة لتنســيق 
  الصحة

  
يوجد حاليًا آلية قائمة تنسق أنشطة البحث والتطـوير فـي مجـال الصـحة علـى المسـتوى العـالمي مع أنه ال   -٦

فــإن هنــاك العديــد مــن اآلليــات التــي تســعى إلــى تنســيق األنشــطة المــذكورة ضــمن نطــاق مجــال أمــراض معــّين. وقــد 
لخاصة باألمراض تحديدًا من أجل إتاحة خيارات بشأن التنسيق العـالمي، وحـددت استعرضت األمانة تلك اآلليات ا

  النماذج الثالثة الواردة أدناه لكي تنظر فيها الدول األعضاء:
  من خالل تحسين تقاسم المعلومات؛ السلبيتحقيق التنسيق   أ)(  
  لويات والتعاون؛من خالل شبكات الباحثين في إطار االتفاق على األو  اإليجابيالتنسيق   ب)(  
إدارة التنســيق بواســطة الهياكــل الرســمية إلدارة مــا ُيجــرى مــن بحــوث وتخصــيص المــوارد الالزمــة   ج)(  
  لدعم إجرائها.  

  
  
  

                                                           
   .A global health R&D observatory – developing a case for its developmentانظـر مسـودة ورقـة العمـل المعنونـة:    ١

                                                                                Geneva, World Health Organization, 2013 (draft working paper 1,   

                                   http://www.who.int/entity/phi/documents/dwp1_global_health_rd_observatory_16May13.pdf) 

   & WHO Informal workshop – monitoring financial flows in support of health researchانظـر التقريـر المعنـون:    ٢

                                                                                           development. Geneva, World Health Organization, 2013  

                                        .(http://www.who.int/entity/phi/1-REPORT_WHO_RandD_mapping_workshop_2013.pdf) 
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  : تحسين تقاسم المعلوماتالسلبيالتنسيق 
  
يمكــن تحســين التنســيق عنــد تمكــين جميــع أصــحاب المصــلحة مــن الحصــول علــى المعلومــات والتحلــيالت   -٧

نفســها لالسترشــاد بهــا فــي عمليــة صــنع قــراراتهم. ولكــن ثمــة مــوطن ضــعف جســيم يشــوب الجهــود العالميــة الموحــدة 
المبذولــة حاليــًا بشــأن البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة هــو انعــدام المعلومــات العاليــة الجــودة التــي تعطــي لمحــة 

  عمها وأين.عامة عن ماهية البحوث التي يجري دعمها في مجال الصحة ومن يدعمها وكيف يد
  

  : شبكات البحث واالشتراك في التخطيط والتعاوناإليجابيالتنسيق 
  
قــد يفضــي تــوفير معلومــات أفضــل إلــى تحســين التنســيق، علــى أن إدخــال تحســينات فعليــة ســينطوي علــى   -٨

قلة زيادة فعالية التدخالت للجمع بين مختلف أصحاب المصلحة وتحديد األولويات واالتفاق على إجراء بحوث مست
أو تعاونية تتناول تلك األمور. وأوصى فريق الخبراء االستشاريين العامل بإنشاء هيئة استشـارية عالميـة جديـدة مـن 
شأنها أن تكون قادرة على تلقي البيانات والتحليالت المقدمة من المرصـد العـالمي ووضـع توصـيات بشـأن أولويـات 

  البحث.
  
أعضــاء شــبكات البحــث والرابطــات المهنيــة للبــاحثين والجهــات  واالجتماعــات أو المــؤتمرات التــي يحضــرها  -٩

الممولة للبحوث راسخة تمامًا في معظـم الجماعـات التـي تركـز علـى األمـراض، وغالبـًا مـا تجمـع الوكـاالت المانحـة 
ية بين هذه األنواع من الجماعات معًا، بيد أنه يوجـد عـدد قليـل نسـبيًا مـن المحافـل التـي ترّكـز علـى القضـايا الصـح

ة. ومــــن االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــ المحــــددة فــــي
المقترحـــات الجديـــدة فـــي هـــذا المضـــمار عقـــد مـــؤتمر عـــالمي ســـنوي ألصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين بأنشـــطة البحـــث 

القضــايا، وهــو مــؤتمر ســُيعقد مــن والتطــوير فــي مجــال الصــحة، وذلــك مــن أجــل صــون التركيــز والــزخم بشــأن هــذه 
الناحية المثالية في إقليم مختلف كل عام ويستضيفه معهد للبحوث الرئيسية من المعاهد الناشطة فـي هـذا الميـدان. 
وستوّفر جزئيًا المعلومات الالزمة لبرنامج عمل المؤتمر من التحلـيالت التـي يجريهـا المرصـد العـالمي فيمـا سـتتولى 

  هيئة استشارية عالمية جديدة. صياغة برنامج العمل
  

وقد ُيعاد تشكيل اللجنة االستشارية المعنية بالبحوث الصحية ألداء هذا الدور االستشـاري داخـل المنظمـة.   -١٠
وسُتشــّكل عضــويتها مــن الخبــراء المســتقلين الموجــودين حاليــًا مّمــن يقومــون فــي الوقــت الــراهن بإســداء المشــورة إلــى 

للمنظمـــة، وُيكفـــل بالتـــالي التنســـيق داخـــل المنظمـــة؛ وسُيســـتكمل عـــدد األعضـــاء بأصـــحاب  البـــرامج التقنيـــة التابعـــة
ن التركيـز علـى التفاعـل مـع المصلحة اآلخرين. وٕاضافة إلى ذلـك فـإن هـذه الهيئـة الموجـودة داخـل المنظمـة قـد تـؤمِّ 
مـثًال التـي  ESSENCEعـة الجماعات القائمة في ميدان التطوير وأوساط المانحين المعنيين بتمويـل البحـوث (كجما

توجد أمانتها داخل البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المداريـة) وسـائر الجهـات الممولـة 
  للبحوث (رؤساء منظمات البحث الدولية على سبيل المثال).

  
شبكات وسلوكيات تمويـل وسُيقاس أثر هذه الهيئة االستشارية العالمية بمدى توجيهها للقائم من إجراءات و   -١١

لهيئــات البحــوث نحــو تحقيــق األولويــات العالميــة المتفــق عليهــا. ومــن شــأن المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي 
  مجال الصحة أن يوفر آلية لرصد هذا األثر.

  
  إدارة التنسيق

  
دارة مـا ُيجـرى مـن تنطوي إدارة التنسيق، وهي النموذج الثالث المحـدد أعـاله، علـى تـوفير هياكـل رسـمية إل  -١٢

بحوث وتخصيص الموارد الالزمة لـدعم إجرائهـا. ومـع أنـه ال يوجـد صـندوق واحـد يمكنـه أن يلبـي جميـع احتياجـات 
البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فــإن إنشــاء أي آليــة تمويــل جديــدة سيفضــي إلــى تنســيق رصــين وجيــد اإلدارة 
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ولويـــات المدعومـــة فـــي إطـــار آليـــة التمويـــل هـــذه هـــي للبحـــوث التـــي ســـتحظى بـــدعم الصـــندوق الجديـــد. وســـتكون األ
األولويــات التــي تحــددها الهيئــة االستشــارية العالميــة وتلــك التــي يناقشــها ويتفــق عليهــا المــؤتمر الســنوي ألصــحاب 
المصــلحة المعنيــين بأنشــطة البحــث والتطــوير. وســتُقام عالقــة تــرابط متينــة بــين المرصــد العــالمي واألولويــات التــي 

لبحوث المدعومة بموجب أي آلية من آليات التمويل الجديدة. ومن شأن تحسين التنسيق وزيادة ما يجري يحددها وا
  استحداثه من منتجات لمكافحة األمراض المهملة أن يحققا حصائل يتولى المرصد العالمي عملية رصدها.

  
  خالصة القول

  
لمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة هــو جمــع وتقاســم المعلومــات التــي الهــدف الرئيســي ل  -١٣

فـي الوقـت المناسـب إتاحـة معلومـات يمكـن مقارنتهـا عّمـا يجـري اسـتحداثه مـن منتجـات فـي إطـار ينبغي أن تحّسن 
األنشـطة  االضطالع بأنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة وعن الجهـات الممولـة لتلـك األنشـطة وماهيـة تلـك

وموضــع االضــطالع بهــا. ومــن شــأن المرصــد العــالمي أن يقــوم أيضــًا مقــام آليــة رصــد معنيــة بتتبــع التغييــر الطــارئ 
علــى تــدفقات التمويــل والتحســينات الُمدخلــة علــى مــا يجــري اســتحداثه مــن منتجــات، ليلبــي بالتــالي، عنــد تشــغيله، 

  متطلبات نموذج التنسيق األول المبّين أعاله.
  

مل التــدابير التــي يمكــن اتخاذهــا لتطبيــق نمــوذج التنســيق الثــاني إنشــاء هيئــة استشــارية عالميــة معنيــة وتشــ  -١٤
بالبحــث والتطــوير (مــن خــالل تكييــف اللجنــة االستشــارية المعنيــة بــالبحوث الصــحية علــى ســبيل المثــال) وٕاضــفاء 

طـوير. وسـيوفر المرصـد العـالمي الطابع المؤسسي على المؤتمر السنوي ألصحاب المصـلحة المعنيـين بالبحـث والت
فـــي الوقـــت المناســـب بيانـــات يمكـــن االســـتفادة منهـــا إلجـــراء تحليـــل لفجـــوات وأولويـــات البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال 
الصــحة. ومــن شــأن الهيئــة االستشــارية العالميــة أن تركــز بمســتوى عــال علــى أنشــطة الــدعوة بشــأن تلــك األولويــات، 

حـد المجـاالت التـي تمّكـن جهـات البحـث والتطـوير والتمويـل مـن مناقشـة فيما قد يشكل مـؤتمر أصـحاب المصـلحة أ
  برامج عمل البحث المستقلة أو التعاونية واالتفاق على تلك البرامج.

  
أمــا إدارة التنســيق التــي تمثــل نمــوذج التنســيق الثالــث فتســتدعي إقامــة هياكــل رســمية إلدارة مــا ُيجــرى مــن   -١٥

لـدعم إجرائهـا. وسيفضـي إنشـاء أي آليـة تمويـل جديـدة إلـى تنسـيق رصـين وجيـد بحوث وتخصـيص المـوارد الالزمـة 
اإلدارة للبحوث التي ستحظى بدعم الصندوق الجديد. وستكون األولويات المدعومة في إطار آلية التمويل هذه هي 

  المصلحة.األولويات المحددة بفضل الهيئة االستشارية العالمية والتي قد يقّرها المؤتمر السنوي ألصحاب 
  

استكشاف اآلليات الراهنـة لتقـديم المسـاهمات الداعمـة للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة 
  وتقييمها

  
لزيــادة تمويــل أنشــطة البحــث والتطــوير تقصــت األمانــة خيــار تكييــف إحــدى اآلليــات الراهنــة واســتخدامها   -١٦

ب، وحّددت عددًا من اآلليات التي قد تكون نقـاط المتعلقة باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية تأثيرًا غير متناس
أدنـــاه) وقّيمتهـــا علـــى أســــاس مجموعـــة مـــن المعـــايير مــــن أجـــل تقصـــي مــــدى  ١انطـــالق مناســـبة (انظـــر الجــــدول 

وجـرى  ١مالءمتها. كما أعّدت األمانة لكل آلية صحيفة وقائع يمكن االطالع عليها في موقع المنظمة اإللكترونـي.
  والتقييمات مع المنظمات المعنية وُأِخذت في الحسبان التعليقات التي وردت بشأنها.تقاسم صحائف الوقائع 

  
  

                                                           
١   http://www.who.int/phi/en/. 
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  تحديد اآلليات الراهنة
  

ي آلية معنية بجمع األموال الالزمة للبحث والتطوير على المستوى العـالمي أن تكـون قـادرة علـى ينبغي أل  -١٧
  تحقيق ما يلي:

  
  الحصول على أموال طوعية من طائفة مصادر متنوعة، بما فيها الدول األعضاء في المنظمة،   •

وٕادارة تلــك األمــوال وتخصــيص إنفاقهــا للكيانــات الخاصــة و/ أو العامــة ألغــراض تمويــل البحــوث فــي   •
  مختلف المجاالت المتعلقة باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غير متناسب.

وســـيتعين أيضـــًا علـــى اآلليـــة أن تضـــع سياســـة مناســـبة موضـــع التنفيـــذ تكفـــل إتاحـــة جميـــع مـــا ُتمّولـــه مـــن   -١٨
  منتجات مستحدثة لجميع البلدان التي تحتاجها بأسعار ميسورة.

  
وسيتمثل غرض اآللية في تمويل أنشطة البحـث والتطـوير المدفوعـة باحتياجـات صـحية ومسـندة بالبّينـات.   -١٩

تمويـل البحـث والتطـوير فـي  -يبدأ من االفتراض القائل إن مدى مالءمـة االضـطالع بهـذه المهمـة  لذا فإن التحليل
سيتطلب أن ُتطّبق في المجال الصحي آلية التمويل التي وقع عليها االختيار فعًال، وهي آليـة لـن  -مجال الصحة 

المـذكورة بفضـل البيانـات التـي يجمعهـا  ُتوَكل إليها مهمة تحديد فجوات البحـث وأولوياتـه. وسيتسـنى تحديـد الفجـوات
المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فـــي مجــال الصــحة. وبنــاًء علــى هـــذا المصــدر وغيــره مــن مصــادر المعلومـــات 

  سُيسند دور التنسيق إلى عملية مناسبة وسُتحّدد أولويات البحث المقّرر تمويلها بواسطة آلية التمويل.
  

شاء اآللية الدولية فإن التقييم الوارد في هذا التقرير يقتصر على اآلليات وفي ضوء الهدف المتوخى من إن  -٢٠
الدولية أو اإلقليمية الراهنة القـادرة مبـدئيًا علـى جمـع األمـوال الالزمـة ألنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة. 

ة أو أنشــأها ذاك الفــرد أو لــذا فــإن التقيــيم ال يتنــاول المنظمــات أو اآلليــات الوطنيــة التــي تعتمــد علــى فــرد أو شــرك
الشركة، من قبيل مؤسسة بيل وميليندا غيتس أو ويلكم ترست، وال يتناول كذلك برامج البحث الوطنية أو اإلقليمية، 

  ).٢٠٢٠-٢٠١٤وهو برنامج االتحاد األوروبي اإلطاري للبحث واالبتكار ( – ٢٠٢٠مثل برنامج هرايزن 
  

ســتحداث المنتجــات تضــطلع بــدور ناشــط فــي مجــال البحــث والتطــوير وثمــة عــدد مــن الشــراكات المعنيــة با  -٢١
). وقـد اخِتيـر بعـض كبـرى ١المتعلقين باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية تـأثيرًا غيـر متناسـب (انظـر الملحـق 

ئمــة فــي هــذه الشــراكات الدوليــة (مبــادرة أدويــة األمــراض المهملــة ومشــروع أدويــة المالريــا وبرنــامج التكنولوجيــا المال
مجـال الصــحة) كأمثلــة علــى تقيــيم قـدرة الشــراكات المعنيــة باســتحداث المنتجــات علـى استضــافة آليــة تمويــل جديــدة. 
وقد وقع االختيار على الشـراكات الـثالث المـذكورة ألنهـا مـن بـين أكبـر الشـراكات المعنيـة باسـتحداث المنتجـات مـن 

كنولوجيا المالئمة في مجـال الصـحة ومبـادرة أدويـة األمـراض حيث التمويل. وعالوة على ذلك فإن نطاق برنامج الت
  المهملة هو نطاق واسع بشكل غير عادي، ألنهما ال يركزان على أمراض أو تكنولوجيات محددة.

  
وتجدر اإلشارة إلى أن إقامة شراكة معنية باستحداث المنتجات تستضيف صندوقًا لجمع األموال قـد ُيسـِفر   -٢٢

لمصالح على نحو ُيقِحم تلك الشراكة ذاتها في تنافس مع سائر هذه الشراكات والمنظمات عن حدوث تعارض في ا
بوصفها من الجهات التي ُيحتمل أن تستفيد من آلية التمويـل. ومـن المـرّجح أيضـًا أن ُيغيَّـر طـابع إحـدى الشـراكات 

آليـة شـاملة تمـّول مشـاريع البحـث المعنية باستحداث المنتجات بفعل االرتقـاء بتلـك الشـراكة إلـى مسـتوى تصـبح فيـه 
مختبــر البيولوجيــا الجزيئيــة األوروبــي وُأجــري تحليــل للمعهــد الــدولي للقاحــات و  والتطــوير التــي تــديرها كيانــات أخــرى.

لهذه الجهات الكثير مـن السـمات المميـزة  وشراكة البلدان األوروبية والبلدان النامية في مجال التجارب السريرية ألن
تـــزاول بهـــا أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال  فـــي ضـــوء الطريقـــة التـــي نيـــة باســـتحداث المنتجـــاتللشـــراكات المع
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مختبـــر و  تتمتـــع بوضــع قــانوني مختلــف، فالمعهـــد الــدولي للقاحــات هــو منظمـــة حكوميــة دوليــة الصــحة، علــى أنهــا
 بموجـب معاهـدات، البيولوجيا الجزيئيـة األوروبـي هـو معهـد حكـومي دولـي يتمتـع بشخصـية قانونيـة، وكالهمـا منشـأ

أما شـراكة البلـدان األوروبيـة والبلـدان الناميـة فـي مجـال التجـارب السـريرية فهـي عبـارة عـن تجمـع أوروبـي للمصـالح 
الوكالة الدولية لبحوث السرطان بوصفها إحدى الوكاالت التابعة للمنظمة بفضل ما تتمتع االقتصادية. وقد ُأدِرجت 

  إدارة مشاريع البحث. به من خبرة طويلة الباع في ميدان 
  

وشــراكة دحــر وســائل التشــخيص وُأدِرَجــت كــذلك فــي المنظمــة كــل مــن الشــبكة األفريقيــة البتكــار األدويــة و   -٢٣
المالريا والبرنامج الخاص للبحـث والتـدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة المشـترك بـين اليونيسـيف وبرنـامج 

والمنظمــة (البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق األمــم المتحــدة اإلنمــائي والبنــك الــدولي 
المداريـــة) بـــالنظر إلـــى مشـــاركة هـــذه الجهـــات فـــي تمويـــل أنشـــطة البحـــث وســـواها مـــن األنشـــطة المتعلقـــة بمكافحـــة 

  األمراض المهملة، و/ أو تنسيق تلك األنشطة.
  

بوصـفه مثــاًال علــى تنســيق بــرامج البحــث الممولــة  التحــالف العــالمي لمكافحــة األمــراض المزمنــةوقـد ُاخِتيــَر   -٢٤
مــن مختلــف الكيانــات التابعــة للبلــدان المتقدمــة وتلــك الناميــة علــى حــد ســواء، فيمــا يعــّد برنــامج علــم الحــدود البشــرية 

  واحدًا من البرامج الدولية المعنية بتمويل أنشطة البحث المتصلة باآلليات المعقدة للكائنات الحية.
  

أيضًا تقييمات لمدى مالءمة كبرى اآلليات الدولية المسؤولة عن شراء المنتجات الصحية لصـالح  وُأجِريت  -٢٥
يدز والسل والمالريا؛ والتحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات ألالبلدان النامية، اال وهي: الصندوق العالمي لمكافحة ا

  والتمنيع؛ والمرفق الدولي لشراء األدوية (اليونيتيد).
  

ن هـذا التقريـر يرّكـز علـى تحديـد آليـة قـادرة علـى التكفـل بمسـؤولية الوفـاء بالواليـة المقترحـة بمجملهـا ومع أ  -٢٦
  فقد يتسنى أيضًا الوفاء بها بواسطة شبكة من آليات التمويل الناشطة على المستوى اإلقليمي.

  
  الهيكل التنظيمي المحتمل

  
الناحية القانونية إنشاء آلية تمويل بطرائق مختلفة. ويوجد تحديدًا عـدد مـن اآلليـات الراهنـة التـي يمكن من   -٢٧

  باالستناد إلى كيانين منفصلين هما كالتالي: ائتمانيتطبق نموذج صندوق 
  

  هيئة معنية بتصريف الشؤون وصنع القرار مدعومة من لجان (استشارية)،  •
  يستضيفه مصرف (إنمائي) أو منظمة أخرى تؤدي وظيفة ائتمانية حصرًا  ائتمانيصندوق   •

  (جهة وكيلة).  
  

وتقـوم هيئــة صـنع القــرار فــي إطـار هــذا النمـوذج باتخــاذ قــرارات جوهريـة بشــأن تعبئـة المــوارد واســتراتيجيات   -٢٨
فيتكفــل بــإدارة األمــوال  مــانيئتورصــد المخرجــات والحصــائل والنتــائج. أمــا الصــندوق اال الُممّولــةالتجديــد والمجــاالت 

واإلفــراج عنهــا عقــب تلقيـــه تعليمــات مــن هيئـــة صــنع القــرار. وغالبــًا مـــا تضــم الهيئــة المـــذكورة مجلســًا يــزاول مهـــام 
اإلشـراف العـام واتخــاذ القـرارات االسـتراتيجية، ويعــّين عـادًة هيئـات فرعيــة إلسـداء المشـورة العلميــة، مـن قبيـل اللجــان 

اللجــان الماليـــة كــذلك. وفــي حــال تطبيـــق هــذا النمــوذج فإنــه مجلـــس إدارة آليــة تمويــل أنشـــطة االستشــارية العلميــة و 
ــاًء علــى البيانــات التــي يجمعهــا المرصــد  البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة يتخــذ قــرارًا بشــأن أولويــات البحــث بن

المتفق عليها وضع توصـيات  العالمي. وستتولى هيئة علمية فرعية ُتَشكَّل على أساس معايير االستحقاق واالختيار
فيمــا يتعلــق بشــتى قــرارات التمويــل. ومــن أمثلــة هــذه الهياكــل المعنيــة بتصــريف الشــؤون، فريــق االســتعراض التقنــي 
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يدز والسل والمالريا ولجنـة اسـتعراض المقترحـات التابعـة للمرفـق الـدولي لشـراء ألالتابع للصندوق العالمي لمكافحة ا
صــحة العموميــة مــن أي تــأثير ال مبــرر لــه البــد مــن وضــع آليــة موضــع التنفيــذ إلدارة األدويــة. وحمايــًة لمصــالح ال

  جميع أشكال تضارب المصالح، سواء كانت فعلية أم متصّورة أم محتملة.
  

عن اإلدارة المالية اليومية وهي تخضع للمحاسبة المالية على األموال التـي تـؤتمن  مسؤولة الوكيلة والجهة  -٢٩
األموال بناًء على تعليمات هيئة صنع القرار وتستثمر األموال وفقًا الستراتيجية االستثمار الخاصة وتصرف . عليها

  .ارة المالية إلى هيئة صنع القراربالجهة الوكيلة وترفع التقارير عن اإلد
  

وق وقد استخدم مثل هذا الترتيـب فـي الماضـي. فعلـى سـبيل المثـال، تـولى البنـك الـدولي دور وكيـل الصـند  -٣٠
. ويضطلع البنك الدولي أيضًا بـدور مـدير شـؤون خزينـة المرفـق الـدولي لتمويـل ٢٠٠٢العالمي منذ إنشائه في عام 

أنشـطة التمنيـع الـذي هـو عبـارة عـن مؤسسـة تمويـل مبتكـرة تهـدف إلـى تـوفير التمويـل لبـرامج التمنيـع عبـر التحـالف 
  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

  
يـــدار إدارة مســـتقلة عــن هيئـــة صـــنع القـــرار داخـــل  ائتمـــانيجـــاد مثـــال آخـــر علــى صـــندوق ويمكــن أيضـــًا إي  -٣١

بهــدف مســاعدة البلــدان الناميــة والبلــدان لهيئــة الدســتور الغــذائي  ئتمــانيفالمنظمــة تستضــيف الصــندوق اال. المنظمــة
  ١.تور الغذائيهيئة الدسالتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تعزيز مستوى مشاركتها الفعالة في 

  
وامتثــاًال لمبــادئ حســن تصــريف الشــؤون، ال تؤخــذ فــي االعتبــار إال اآلليــات التــي تتســم بشــفافية هياكلهــا   -٣٢

لتصــريف الشــؤون والمســاءلة الداخليــة والخارجيــة الفعالــة كآليــات مالئمــة لجمــع مــوارد تمويــل البحــث والتطــوير فــي 
إلــى مهمــة تمويــل األنشــطة لفائــدة البلــدان الناميــة، تتطلــب هــذه الهياكــل لتصــريف الشــؤون  ونظــراً . مجــال الصــحة

مشاركة الجهات صاحبة المصلحة المعنية أي الحكومات المسـتفيدة والمانحـة ومنظمـات البـاحثين والمنظمـات غيـر 
التطـوير الممثـل عبـر البحـث و " قطـاع"الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات المرضـى فضـًال عـن 

. ولــيس مــن الواجــب أن تتمتــع كــل هــذه الفئــات بعــدد متســاو مــن المقاعــد فــي هيئــة صــنع القــرار. الجمعيــات المعنيــة
كما تستطيع الجهات صاحبة . ويمكن أيضًا التمييز فيما بينها من حيث أعضاء الهيئة المصوتين وغير المصوتين

فــي أجهــزة رئاســية أخــرى أو أن تشــارك عبــر آليــات خاصــة مثــل  المصــلحة أن تتمتــع بصــفة المراقــب أو أن تمثــل
المتصـورة  بد من ضمان اإلدارة المالئمة ألي شكل من أشكال تضارب المصالح الفعلية أووال. الهيئات االستشارية

  .أو المحتملة
  

ــًا لمــا ورد عرضــه فــي تقريــر   -٣٣ بشــأن  ضــاءمانــة المقــدم إلــى االجتمــاع المفتــوح العضــوية للــدول األعاألووفق
يكتسي عدد من العوامل  ٢متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير،

  :وتشمل هذه العوامل ما يلي. أهمية حاسمة لنجاح آلية تمويل جديدة بصرف النظر عن شكلها المختار
  

  بتكييف إحدى اآلليات الراهنة؛االلتزام السياسي بإنشاء اآللية الجديدة ومهمتها أو   •

راســــــمي السياســــــات والبــــــاحثين والمطــــــورين والممــــــولين مصــــــالح تصــــــريف الشــــــؤون الشــــــامل بتمثيــــــل   •
  والمستفيدين من البحوث؛

                                                           
  .http://www.who.int/foodsafety/codex/trustfundbackground/en/index.htmlانظر    ١
  .A/CEWG/3الوثيقة    ٢
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وجــود قاعــدة تمويــل واســعة وثابتــة وكافيــة يمكــن التنبــؤ بهــا وهيكــل مــالي يقلــل إلــى أدنــى حــد العقبــات   •
  اإلجرائية التي يواجهها المساهمون؛

  يمكن أن يبين الحصائل؛ ز وواقعي لآللية وٕاعداد نموذج تنفيذ جليتحديد هدف واضح ومركَّ   •

  ١.بما يضمن مردودية األموال وجود نظام فعال ومؤثر لرصد صرف األموال وتقييم األداء  •
  

  تقييم اآلليات الراهنة
  

علـــى هـــذه المعـــايير (انظـــر  ءً بنـــاحـــددت األمانـــة مجموعـــة مـــن المعـــايير لتقيـــيم اآلليـــات وطـــرق تقييمهـــا   -٣٤
  أسلوب التقييم).للحصول على تفاصيل عن  ٢ الملحق

  
  واسُتخِدَمت المعايير التالية:  -٣٥
  

  :بتمويــل البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة لتعنــى هــل يمكــن تكييــف اآلليــة بســهولة قابليــة التكيــف
و تحديد مدى الحاجة إلى عملية على الصعيد العالمي؟ هناك اعتبار ينبغي أخذه في الحسبان أال وه

 طويلة مثل التصديق على تعديل لمعاهدة دولية تحقيقًا لذلك.
 
 :هل يشمل نطاق اآللية األمراض التي تؤثر تأثيرًا غير متناسب في البلدان النامية؟ مـا  نطاق البحث

هـــي التكنولوجيـــات (األدويـــة واللقاحـــات واألجهـــزة الطبيـــة) موضـــع البحـــث أو الشـــراء للتصـــدي لهـــذه 
 األمراض؟

 
  :ذا هــل تعتبــر اآلليــة محــدودة النطــاق الجغرافــي مــن حيــث أنشــطتها ومــا مــدى هــالنطــاق الجغرافــي

النطــاق الجغرافــي المحــدود فــي هــذا الحــال (تركيزهــا علــى إقلــيم واحــد أو علــى مجموعــة محــدودة مــن 
 البلدان مثًال)؟

 
 :هــل يضــم الجهــاز الرئاســي الرئيســي الجهــات صــاحبة المصــلحة  هيكــل تصــريف الشــؤون الشــامل

 المعنية؟
 
 :هـل تتمتـع اآلليـة بخبـرة راسـخة فـي تمويـل مشـاريع البحـث  الخبرة في مجال تمويل البحـث والتطـوير

 بما في ذلك في تحديد مجاالت البحث وتخصيص األموال ورصد التمويل لمشاريع البحث الخارجية؟
 
 :هل تتمتع اآللية بخبرة راسخة في إدارة مشاريع البحث؟ الخبرة في إدارة أنشطة البحث والتطوير 
 
  :مستخدمة لتوزيع موارد التمويل ومحاضر اجتماعـات األجهـزة الرئاسـية هل تتاح المعايير الالشفافية

  للعموم؟
  

معـّد لغـرض اإلشـارة إلـى مـدى مالءمـة ) الجـدول(والتقيـيم . ولم ترجح المعايير على أساس مزاياها النسـبية  -٣٦
إلـى اآلليـات التـي قـد وليس الغرض منه أن يكون تقييمًا كميًا علميًا بل أن يشـير بـاألحرى . مختلف اآلليات الراهنة
  .يجدر تعزيز استكشافها

                                                           
انظــر: منظمــة الصــحة العالميــة، مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ،     ١

  .٢٠٠٦كانون الثاني/ يناير  ٩، A/FCTC/COP/1/4استعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة، (الوثيقة 
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  تقييم اآلليات الراهنةالجدول: 
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الشبكة األفريقية البتكار 
 * *** ** *** *** ** *** *** *** األدوية واللقاحات

شراكة البلدان األوروبية 
والبلدان النامية في مجال 

 السريريةالتجارب 
** ** *** ** *** * **١  *** * 

مختبر البيولوجيا الجزيئية 
 *  * *** * * ** *** * األوروبي

التحالف العالمي من أجل 
 ***  *** * * ** * ** *** اللقاحات والتمنيع

التحالف العالمي لمكافحة 
 *  ** * ** *** *** ** *** األمراض المزمنة

 ***  *** * * *** *** ** ** الصندوق العالمي

 * *** * * *** *** *** *** *** برنامج علم الحدود البشرية

الوكالة الدولية لبحوث 
 ***  * *** * *** ** * ** السرطان

 *  ** *** * ** * ** * المعهد الدولي للقاحات

 ***  *** * * ** *** * *** شراكة دحر المالريا

 *** *** ** * ** *** *** ** *** المرفق الدولي لشراء األدوية

البرنامج الخاص للبحث 
والتدريب في مجال أمراض 

 المناطق المدارية 
*** ** *** *** *** *** *** **٢  *** 

مبادرة أدوية األمراض 
 * *** ** *** *** *** ** ** ** المهملة

 * *** ** *** *** *** * ** ** مشروع أدوية المالريا

المالئمة برنامج التكنولوجيا 
 * * * *** *** *** *** *** ** في مجال الصحة

  
يفـي بعـدد أكبـر مـن مـع أن بعضـها و . ويبين التقييم أن كل اآلليات الراهنة المختارة تفي بعدد من المعايير  -٣٧

أي آليـة راهنـة وفـي حـال اختيـار . المعـايير فـي الوقـت الحـالي جميـعب منهـاأي  يفيال  ،المعايير من بعضها اآلخر
وقـد يتيسـر نسـبيًا تنفيـذ بعـض التعـديالت الالزمـة . إلى حـد مـا هاتكييفبالتالي يتوجب  ،الستضافة آلية تمويل جديدة

بينمـا يحتمـل أن تتعـذر تلبيـة معـايير أخـرى ) مثل نشر محاضر اجتماعات األجهزة الرئاسـية(معايير بعض اللتلبية 
                                                           

 اء في المنطقة االقتصادية األوروبية.سيفتح في المستقبل باب العضوية أمام غير األعض   ١

 ٢٠١٣للبرنـامج الخـاص للبحـث والتـدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة فـي عـام طلب مجلس التنسيق المشـترك    ٢
 .٢٠١٤أن توضع المعايير وتتاح للعموم. وينبغي وضع هذه المعايير في النصف الثاني من عام 
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لــدى كــل  تتعلــق بتشــغيل اآلليــات الفرديــة التــي معــاييرهــذه ال ألن) تصــريف الشــؤونلشــامل الهيكــل معيــار المثــل (
  . واحدة منها هيكل لتصريف شؤونها مكيف مع احتياجاتها الخاصة

  
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، يمكــن االســتنتاج مــن هــذا التقيــيم أن هنــاك عــددًا مــن اآلليــات الراهنــة التــي تعتبــر   -٣٨

  .مالئمة الستضافة آلية تمويل جديدة من حيث المبدأ
  

  .٢٢-٦٦ع  ص  جولم تعد األمانة حتى اآلن اقتراحًا لوضع آليات جديدة تمشيًا مع القرار   -٣٩
  

ـــأموال مجمعـــة للمســـاهمات   -٤٠ ـــة لالحتفـــاظ ب ـــة راهن ـــة اســـتخدام آلي ـــدول األعضـــاء تـــوخي إمكاني وٕاذا قـــررت ال
البلــدان الناميــة،  الطوعيــة مــن أجــل دعــم أنشــطة البحــث والتطــوير المتعلقــة بــأمراض تــؤثر تــأثيرًا غيــر متناســب فــي

فستتمثل الخطوة القادمة فـي استكشـاف مـدى اسـتعداد أي آليـة مـن اآلليـات المقيمـة علـى أنهـا تلبـي معظـم المعـايير 
  .لتولي مثل هذه المهمة

  
  األخرى األمانة أنشطة

  
  عددًا من العناصر اإلضافية. ٢٢-٦٦ع  ص  جتتضمن خطة العمل االستراتيجية الواردة في القرار   -٤١
  

 ٣المديرة العامة اجتماعًا استشـاريًا تقنيـًا فـي الفتـرة مـن  عقدت وفيما يتصل بتيسير المشاريع اإليضاحية،   -٤٢
بهـــدف المســـاعدة علـــى تحديـــد هـــذه المشـــاريع وفقـــًا لمـــا يـــدعو إليـــه المقـــرر  ٢٠١٣ديســـمبر / كـــانون األول ٥إلـــى 

  .نتائج االجتماع) ١٣٤/٢٧ت  مالوثيقة (تقرير مرفق لّخص و ). ١٢(٦٦ع  ص  جاإلجرائي 
  

وستكثف األعمال لوضع القواعـد والمعـايير بهـدف تصـنيف البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة باالسـتناد   -٤٣
إلــى المصــادر الراهنــة وبالتشــاور مــع الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة ولتنفيــذ ســائر عناصــر 

  .خطة العمل االستراتيجية
  

  التنفيذياإلجراء المطلوب من المجلس 
  

وتقــديم المزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن التوجهــات واألنشــطة  المجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بهــذا التقريــر  -٤٤
  جية المقبلة.ياالسترات
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 ANNEX 1  ١الملحق 
  

  الشراكات المعنية باستحداث المنتجات والكيانات المتصلة بها
  

موارد تمويل الشراكات المعنية باستحداث المنتجات المشاركة فـي البحـوث المتصـلة بـاألمراض المهملـة بلغ مجموع 
مـــن المـــوارد العالميـــة لتمويـــل البحـــوث المتصـــلة  ٪١٤,٨ممـــا مثـــل  ٢٠١١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ٤٥١,٤

ــا المالئمــة فــي بــاألمراض المهملــة. وبلــغ نصــيب أربــع شــراكات معنيــة باســتحداث المنتجــات أي برنــام ج التكنولوجي
مجال الصحة ومشروع أدوية المالريا والمبادرة الدولية للقاحات األيدز ومؤسسة إيراس العالمية المعنيـة بلقـاح السـل 

  ١أكثر من نصف مجموع موارد تمويل الشراكات المعنية باستحداث المنتجات.
  

    فيروس العوز المناعي البشري/ األيدز
 المبادرة الدولية للقاحات األيدز 
 الشراكة الدولية لمبيدات الميكروبات 
 مبادرة جنوب أفريقيا الستحداث لقاح األيدز  

  
    المالريا

 مبادرة لقاح المالريا 
 مشروع أدوية المالريا 

  
    السل

 مؤسسة إيراس العالمية المعنية بلقاح السل 
 مؤسسة وسائل التشخيص الجديدة االبتكارية 
  العالمي من أجل تطوير أدوية السلالتحالف 
 مبادرة لقاح السل  

  
    تشمل الشراكات األخرى

 مبادرة أدوية األمراض المهملة 
  معهدInstitute for OneWorld Health 
 شراكة البلدان األوروبية والبلدان النامية في مجال التجارب السريرية 
 المبادرة األوروبية للقاحات 
 معهد بحوث األمراض المعدية 
 اتحاد المكافحة المبتكرة للنواقل 
 المعهد الدولي للقاحات 
 برنامج التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة 
 معهد سابين للقاحات    

 :Promoting access to medical technologies and innovation ُمقتـــبس بتصـــرف مـــن المرجـــع التـــالي: المصـــدر:

Intersections between public health, intellectual property and trade. Geneva: World Health Organization, World  

Intellectual Property Organization and World Trade Organization; 2012.                                                                     

                                                           
  بيانــات مجمعــة باســتخدام أداة البحــث العامــة عــن المــوارد العالميــة لتمويــل أنشــطة االبتكــار المتعلقــة بــاألمراض المهملــة    ١
                                                                                          .G-Finder )https://g-finder.policycures.org/gfinder_report/(  
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 ANNEX 2  ٢الملحق 
  

  الداعمةأسلوب تقييم اآلليات الراهنة لتقديم المساهمات 
  للبحث والتطوير في مجال الصحة

  
ــة التكيــف: تحصــل المنظمــات علــى ثــالث نجــوم إذا تيســر نســبيًا إجــراء تكييــف مــن خــالل قــرار صــادر عــن  قابلي

مختبـــر مجلـــس مـــثًال. وتحصـــل علـــى نجمـــة واحـــدة إذا كـــان مـــن الضـــروري إجـــراء عمليـــة تصـــديق كمـــا فـــي حـــال 
تـين إذ رئـي البيولوجيا الجزيئية األوروبي والمعهد الدولي للقاحات. وقد حصلت شراكات تطوير المنتجات علـى نجم

أن أمــر ترقيــة شــراكة معنيــة باســتحداث المنتجــات تــدير مشــاريع للبحــث والتطــوير إلــى آليــة شــاملة للتمويــل تتــولى 
تمويل مشاريع تنفـذها شـراكات تطـوير المنتجـات المختلفـة فـي منظمـات أخـرى هـو أمـر يطـرح التحـديات. فقـد يغيـر 

  ية تمويل.ذلك في الواقع طابع الشراكة المعنية ويحولها إلى آل
  

  نطاق البحث:
  
 :تحصل اآلليات على نجمـة واحـدة إن لـم تشـمل أي مـرض أو إذا شـملت مرضـًا  مجاالت األمراض المشمولة

واحدًا فقط من األمراض التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غير متناسب وعلـى نجمتـين إذا شـملت أكثـر 
من مرض وعلى ثالث نجوم إن شملت جميع مجاالت األمراض بصرف النظر عما إذا كانت المنظمة تمـول 

بحــث والتطــوير. وعليــه، يظــل بإمكــان منظمــة مثــل الصــندوق العــالمي الــذي ال يمــول أنشــطة البحــث أنشــطة ال
 والتطوير أن تحصل على نجمتين.

 
  :ـــات المشـــمولة يتعلـــق ذلـــك بنطـــاق التكنولوجيـــات الطبيـــة موضـــع البحـــث أو الشـــراء وبانتشـــارها. التكنولوجي

دة فقــط (اللقاحــات واألدويــة ووســائل التشــخيص وتحصــل اآلليــات علــى نجمــة واحــدة إذا شــملت تكنولوجيــا واحــ
واألجهزة الطبية األخرى). وتحصل على نجمتين إذا شملت أكثر من تكنولوجيا وعلى ثالث نجـوم إن لـم يكـن 

  نطاق البحث محدودًا في هذا الصدد.
  

ن حيـــث اآلليــة محـــدودة النطــاق الجغرافـــي مــيعتمـــد الحصــول علـــى النجــوم علـــى مــدى اعتبـــار  النطــاق الجغرافـــي:
أنشــطتها ومــدى هــذا النطــاق الجغرافــي المحــدود. فقــد حصــل مختبــر البيولوجيــا الجزيئيــة األوروبــي مــثًال علــى نجمــة 
واحــدة نظــرًا إلــى تركيــزه علــى إقلــيم واحــد دون أخــذ البلــدان الناميــة فــي االعتبــار. وحصــلت الشــبكة األفريقيــة البتكــار 

بية والبلدان النامية في مجال التجارب السريرية على نجمتين نظرًا وشراكة البلدان األورو وسائل التشخيص األدوية و 
التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات إلى تركيزهما على إقلـيم واحـد أي إقلـيم أفريقيـا بشـمل البلـدان الناميـة. وحصـل 

حصـل علـى  بلدًا للحصول علـى التمويـل فـي حـين أن الصـندوق العـالمي ٧٣على نجمتين نظرًا إلى أهلية  والتمنيع
  .٢٠١٢بلدًا للحصول على المنح في عام  ١٢٠ثالث نجوم بالنظر إلى أهلية أكثر من 

 
ــل تصــريف الشــؤون الشــامل: تحصــل اآلليــات علــى نجمــة واحــدة فــي حــال تمثيــل فئتــين أو أقــل مــن الفئــات  هيك

  الخمس التالية:
  
 البلدان المرتفعة الدخل 
 البلدان النامية 
 /البحث منظمات الباحثين 
 المرضى مات المجتمع المدني/منظ 
 /قطاع الصناعة القطاع الخاص  
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وتحصل اآلليات على نجمتين في حال تمثيل ثالث فئات على األقل وعلى ثالث نجوم في حال تمثيـل أربـع فئـات 
أو هيئة اتخاذ القرارات التابعـة آلليـة جديـدة أو أكثر. وهذا ال يعني أنه يجب بالضرورة تمثيل جميع هذه الفئات في 

  تمثيلها تمثيًال متناسبًا أو تمتعها بحقوق متساوية (للتصويت).
  

ـــل البحـــث والتطـــوير: ـــرة فـــي مجـــال تموي تشـــمل الخبـــرة فـــي تمويـــل مشـــاريع البحـــث تحديـــد مجـــاالت البحـــث  الخب
وتخصيص األموال ورصد التمويل لمشاريع البحث الخارجيـة غيـر أنهـا ال تشـمل إدارة مشـاريع البحـث. وقـد حصـل 

  آلليات على ثالث نجوم أو نجمة واحدة حسب مدى تمتعها بمثل هذه الخبرة.معظم ا
  

هي الخبرة فـي إدارة مشـاريع البحـث. وعلـى سـبيل المثـال، تحـدد شـراكات الخبرة في إدارة أنشطة البحث والتطوير: 
تطـــوير المنتجـــات عـــادة مشـــاريع خاصـــة مثـــل تشـــخيص للســـل أو تركيبـــة مخصصـــة لألطفـــال لـــدواء راهـــن مضـــاد 
للفيروســات القهقريــة وتــدير البحــث بتكليــف كيانــات خارجيــة مختصــة باالضــطالع بالعمــل الــالزم فــي الغالــب. وقــد 

  حصل معظم اآلليات على ثالث نجوم أو نجمة واحدة حسب مدى تمتعها بمثل هذه الخبرة.
  

يشــير العمــود المعنــون "معــايير تمويــل البحــث والتطــوير المتاحــة للعمــوم" إلــى المعــايير المعتمــد عليهــا  الشــفافية:
لتخصيص موارد التمويـل للبحـث والتطـوير. واآلليـات التـي ال تمـول أنشـطة البحـث والتطـوير علـى غـرار الصـندوق 

لخاصــة بهــا فارغــة. وقــد حصــلت اآلليــات العــالمي هــي آليــات ال تتــوفر لــديها هــذه المعــايير ممــا يفســر تــرك الخانــة ا
على ثالث نجوم أو نجمة واحدة حسـب مـدى نشـرها لمثـل هـذه المعلومـات. وعلـى الـرغم مـن اسـتخدام مؤشـرين فـي 

تجـــدر  التقيـــيم (إتاحـــة المعـــايير المســـتخدمة لتوزيـــع مـــوارد التمويـــل ومحاضـــر اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية للعمـــوم)
شفافية أيضًا بطـرق مختلفـة تشـمل السـماح للجهـات المتمتعـة بصـفة المراقـب بحضـور اإلشارة إلى إمكانية ضمان ال
  اجتماعات األجهزة الرئاسية.

  
  
  

=     =     =  


