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  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

والتنسيق وضمان استدامة تمويل أنشطة البحث والتطــوير فــي مجــال الصــحة تمشــيًا مــع االســتراتيجية وخطــة العمــل 
ين بشـــــأن الصـــــحة العموميـــــة واالبتكـــــار والملكيـــــة الفكريـــــة، ووافقـــــت علـــــى مواصـــــلة تطـــــوير خطـــــة العمـــــل العـــــالميت

  االستراتيجية من خالل المشاركة الواسعة النطاق للكيانات العامة والخاصة واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني.
  
) إنشــاء ١ام أن يقــوم بمــا يلــي: (وطلبت أيضًا جمعية الصحة في القرار، ضمن ما طلبت، مــن المــدير العــ  -٢

ـــة المنظمـــة لرصـــد المعلومـــات المتصـــلة بالبحـــث  مرصـــد عـــالمي للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة داخـــل أمان
) واستعراض اآلليات الراهنة لتقييم مدى تناسبها ألداء مهمة تنســيق أنشــطة البحــث ٢والتطوير في مجال الصحة؛ (
اآلليات الراهنة لتقديم المساهمات الداعمة للبحث والتطوير في مجال  ) واستكشاف٣والتطوير في مجال الصحة؛ (

الصحة وتقييمها وٕاعداد اقتراح في حال عدم توفر أي آلية مالئمة لوضع آليات فعالة وخطة لرصــد فعاليــة اآلليــات 
  بصورة مستقلة.

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

  العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحةالمرصد 
  
مصــادر المعلومــات الراهنــة ويســّلم سوف يستند المرصد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة إلــى   -٤

 في الوقت نفسه بالفجوات الكبيرة التي تتخلل قدرات العديد مــن البلــدان علــى إعــداد بيانــات مــن هــذا النــوع. وســُيرهن
نجاح العملية بإنشاء شبكات فعالة وبتزويد الدول األعضاء بالــدعم الــالزم لإلســهام فــي إقامــة المرصــد وجنــي فوائــده 

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

  والتطوير العالمية في مجال الصحة؛تحليل البيانات المتعلقة بتمويل أنشطة البحث   •
  وٕاعداد تحليالت توفر المعلومات الالزمة إلدارة محافظ البحث والتطوير على الصعيد الوطني؛  •
  وتحديد أولويات البحث والتطوير على المستويين الوطني واإلقليمي والمستوى العالمي؛  •

                                                            
 ,Røttingen J-A :تحــت عنــوان مجلــة النســيتُنِشــرت مــؤخرًا فــي ورقــة فــي  مرصــدالفــي إنشــاء المواجهة التحديات عّينت    ١

Regmi 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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  البلدان؛ ، من قبيل تلك الُمضطلع بها بينة مرجعيةواالضطالع بأنشط  •
  ورصد االتجاهات وتقييمها على أساس االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  •

  
وتولــت إدارة وقــائع حلقــة عمــل غيــر رســمية ُعِقــدت فــي  ١واستهلت األمانــة عمليــة إنشــاء المرصــد العــالمي،  -٥

األنشــطة الُمضــطلع بهــا  ومــن ٢، تلتهــا عمليــة لوضــع مخططــات خاصــة بأصــحاب المصــلحة.٢٠١٣شباط/ 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 توليــف اســتعراض مــا ُحــدِّد بفضــل 

ورة بشــأن البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة وٕادراجهــا فــي قاعــدة بيانــات البرامج التقنية للمنظمة مــن أولويــات منشــ
يمكــن البحــث فيهــا، بوصــفها إحــدى الطــرق المتبعــة فــي تقــديم لمحــة عامــة منهجيــة عــن الموضــوع. وتواصــل الــدول 

وتدفق  األعضاء واألمانة تنظيم مشاورات إقليمية وعالمية رامية إلى زيادة التدقيق في تحديد نطاق المرصد العالمي
جلســة  ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٦المعلومــات بــين المراصــد الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة. وتعقــد األمانــة يــوم 

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

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

  
يوجد حاليًا آلية قائمة تنسق أنشطة البحث والتطــوير فــي مجــال الصــحة علــى المســتوى العــالمي مع أنه ال   -٦

فــإن هنــاك العديــد مــن اآلليــات التــي تســعى إلــى تنســيق األنشــطة المــذكورة ضــمن نطــاق مجــال أمــراض معــّين. وقــد 
ل إتاحة خيارات بشأن التنسيق العــالمي، وحــددت استعرضت األمانة تلك اآلليات الخاصة باألمراض تحديدًا من أج

  النماذج الثالثة الواردة أدناه لكي تنظر فيها الدول األعضاء:
  

  من خالل تحسين تقاسم المعلومات؛ السلبيتحقيق التنسيق   أ)(  
  من خالل شبكات الباحثين في إطار االتفاق على األولويات والتعاون؛ اإليجابيالتنسيق   ب)(  
إدارة التنســيق بواســطة الهياكــل الرســمية إلدارة مــا ُيجــرى مــن بحــوث وتخصــيص المــوارد الالزمــة   ج)(  
  لدعم إجرائها.  

  
  : تحسين تقاسم المعلوماتالسلبيالتنسيق 

  
تحســين التنســيق عنــد تمكــين جميــع أصــحاب المصــلحة مــن الحصــول علــى المعلومــات والتحلــيالت  يمكــن  -٧

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

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

                                                            
   .A global health R&D observatory – developing a case for its developmentانظــر مســودة ورقــة العمــل المعنونــة:    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 researchانظــر التقريــر المعنــون:    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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  : شبكات البحث واالشتراك في التخطيط والتعاوناإليجابيالتنسيق 
  
قــد يفضــي تــوفير معلومــات أفضــل إلــى تحســين التنســيق، علــى أن إدخــال تحســينات فعليــة ســينطوي علــى   -٨

ية التدخالت للجمع بين مختلف أصحاب المصلحة وتحديد األولويات واالتفاق على إجراء بحوث مستقلة زيادة فعال
أو تعاونية تتناول تلك األمور. وأوصى فريق الخبراء االستشاريين العامل بإنشاء هيئة استشــارية عالميــة جديــدة مــن 

لمرصــد العــالمي ووضــع توصــيات بشــأن أولويــات شأنها أن تكون قادرة على تلقي البيانات والتحليالت المقدمة من ا
  البحث.

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

الممولة للبحوث راسخة تمامًا في معظــم الجماعــات التــي تركــز علــى األمــراض، وغالبــًا مــا تجمــع الوكــاالت المانحــة 
من الجماعات معًا، بيد أنه يوجد عــدد قليــل نســبيًا مــن المحافــل التــي ترّكــز علــى القضــايا الصــحية  بين هذه األنواع
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 
والتطــوير فــي مجــال الصــحة، وذلــك مــن أجــل صــون التركيــز والــزخم بشــأن هــذه القضــايا، وهــو مــؤتمر ســُيعقد مــن 

سية من المعاهد الناشطة فــي هــذا الميــدان. الناحية المثالية في إقليم مختلف كل عام ويستضيفه معهد للبحوث الرئي
وستوّفر جزئيًا المعلومات الالزمة لبرنامج عمل المؤتمر من التحلــيالت التــي يجريهــا المرصــد العــالمي فيمــا ســتتولى 

  صياغة برنامج العمل هيئة استشارية عالمية جديدة.
  

اء هذا الدور االستشــاري داخــل المنظمــة. وقد ُيعاد تشكيل اللجنة االستشارية المعنية بالبحوث الصحية ألد  -١٠
وسُتشــّكل عضــويتها مــن الخبــراء المســتقلين الموجــودين حاليــًا مّمــن يقومــون فــي الوقــت الــراهن بإســداء المشــورة إلــى 
البـــرامج التقنيـــة التابعـــة للمنظمـــة، وُيكفـــل بالتـــالي التنســـيق داخـــل المنظمـــة؛ وسُيســـتكمل عـــدد األعضـــاء بأصـــحاب 

ن التركيــز علــى التفاعــل مــع ٕاضافة إلى ذلك فــإن هــذه الهيئــة الموجــودة داخــل المنظمــة قــد تــؤمِّ المصلحة اآلخرين. و 
مــثًال التــي  ESSENCEالجماعات القائمة في ميدان التطوير وأوساط المانحين المعنيين بتمويــل البحــوث (كجماعــة 

مداريــة) وســائر الجهــات الممولــة توجد أمانتها داخل البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق ال
  للبحوث (رؤساء منظمات البحث الدولية على سبيل المثال).

  
وسُيقاس أثر هذه الهيئة االستشارية العالمية بمدى توجيهها للقائم من إجراءات وشبكات وســلوكيات تمويــل   -١١

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

  
  إدارة التنسيق

  
تنطوي إدارة التنسيق، وهي النموذج الثالث المحدد أعــاله، علــى تــوفير هياكــل رســمية إلدارة مــا ُيجــرى مــن   -١٢

ن يلبــي جميــع احتياجــات بحوث وتخصيص الموارد الالزمة لدعم إجرائهــا. ومــع أنــه ال يوجــد صــندوق واحــد يمكنــه أ
البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فــإن إنشــاء أي آليــة تمويــل جديــدة سيفضــي إلــى تنســيق رصــين وجيــد اإلدارة 
للبحـــوث التـــي ســـتحظى بـــدعم الصـــندوق الجديـــد. وســـتكون األولويـــات المدعومـــة فـــي إطـــار آليـــة التمويـــل هـــذه هـــي 

وتلـــك التــي يناقشــها ويتفــق عليهــا المــؤتمر الســنوي ألصـــحاب األولويــات التــي تحــددها الهيئــة االستشــارية العالميــة 
المصــلحة المعنيــين بأنشــطة البحــث والتطــوير. وســتُقام عالقــة تــرابط متينــة بــين المرصــد العــالمي واألولويــات التــي 
يحددها والبحوث المدعومة بموجب أي آلية من آليات التمويل الجديدة. ومن شأن تحسين التنسيق وزيادة ما يجري 

  تحداثه من منتجات لمكافحة األمراض المهملة أن يحققا حصائل يتولى المرصد العالمي عملية رصدها.اس
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  خالصة القول
  

لمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة هــو جمــع وتقاســم المعلومــات التــي الهــدف الرئيســي ل  -١٣
عّمــا يجــري اســتحداثه مــن منتجــات فــي إطــار فــي الوقــت المناســب إتاحــة معلومــات يمكــن مقارنتهــا ينبغي أن تحّسن 

االضطالع بأنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة وعن الجهــات الممولــة لتلــك األنشــطة وماهيــة تلــك األنشــطة 
وموضــع االضــطالع بهــا. ومــن شــأن المرصــد العــالمي أن يقــوم أيضــًا مقــام آليــة رصــد معنيــة بتتبــع التغييــر الطــارئ 

ينات الُمدخلــة علــى مــا يجـــري اســتحداثه مــن منتجــات، ليلبــي بالتــالي، عنــد تشـــغيله، علــى تــدفقات التمويــل والتحســ
  متطلبات نموذج التنسيق األول المبّين أعاله.

  
وتشــمل التــدابير التــي يمكــن اتخاذهــا لتطبيــق نمــوذج التنســيق الثــاني إنشــاء هيئــة استشــارية عالميــة معنيــة   -١٤

ستشــارية المعنيــة بــالبحوث الصــحية علــى ســبيل المثــال) وٕاضــفاء بالبحــث والتطــوير (مــن خــالل تكييــف اللجنــة اال
الطابع المؤسسي على المؤتمر السنوي ألصحاب المصــلحة المعنيــين بالبحــث والتطــوير. وســيوفر المرصــد العــالمي 
فـــي الوقـــت المناســـب بيانـــات يمكـــن االســـتفادة منهـــا إلجـــراء تحليـــل لفجـــوات وأولويـــات البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال 

مــن شــأن الهيئــة االستشــارية العالميــة أن تركــز بمســتوى عــال علــى أنشــطة الــدعوة بشــأن تلــك األولويــات، الصــحة. و 
فيما قد يشكل مــؤتمر أصــحاب المصــلحة أحــد المجــاالت التــي تمّكــن جهــات البحــث والتطــوير والتمويــل مــن مناقشــة 

  برامج عمل البحث المستقلة أو التعاونية واالتفاق على تلك البرامج.
  

مــا إدارة التنســيق التــي تمثــل نمــوذج التنســيق الثالــث فتســتدعي إقامــة هياكــل رســمية إلدارة مــا ُيجــرى مــن أ  -١٥
بحوث وتخصيص المــوارد الالزمــة لــدعم إجرائهــا. وسيفضــي إنشــاء أي آليــة تمويــل جديــدة إلــى تنســيق رصــين وجيــد 

عومة في إطار آلية التمويل هذه هي اإلدارة للبحوث التي ستحظى بدعم الصندوق الجديد. وستكون األولويات المد
  األولويات المحددة بفضل الهيئة االستشارية العالمية والتي قد يقّرها المؤتمر السنوي ألصحاب المصلحة.

  
استكشاف اآلليات الراهنــة لتقــديم المســاهمات الداعمــة للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة 

  وتقييمها
  

لزيــادة تمويــل أنشــطة البحــث والتطــوير تقصــت األمانــة خيــار تكييــف إحــدى اآلليــات الراهنــة واســتخدامها   -١٦
المتعلقة باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية تأثيرًا غير متناسب، وحّددت عددًا من اآلليات التي قد تكــون نقــاط 

وعــــة مــــن المعــــايير مـــن أجــــل تقصــــي مــــدى أدنــــاه) وقّيمتهــــا علــــى أســـاس مجم ١انطـــالق مناســــبة (انظــــر الجـــدول 
وجــرى  ١مالءمتها. كما أعّدت األمانة لكل آلية صحيفة وقائع يمكن االطالع عليها في موقع المنظمة اإللكترونــي.
  تقاسم صحائف الوقائع والتقييمات مع المنظمات المعنية وُأِخذت في الحسبان التعليقات التي وردت بشأنها.

  
  تحديد اآلليات الراهنة

  
ي آلية معنية بجمع األموال الالزمة للبحث والتطوير على المستوى العــالمي أن تكــون قــادرة علــى ينبغي أل  -١٧

  تحقيق ما يلي:
  

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

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

                                                            
١   http://www.who.int/phi/en/. 
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وســـيتعين أيضـــًا علـــى اآلليـــة أن تضـــع سياســـة مناســـبة موضـــع التنفيـــذ تكفـــل إتاحـــة جميـــع مـــا ُتمّولـــه مـــن   -١٨
  ورة.منتجات مستحدثة لجميع البلدان التي تحتاجها بأسعار ميس

  
وسيتمثل غرض اآللية في تمويل أنشطة البحث والتطــوير المدفوعــة باحتياجــات صــحية ومســندة بالبّينــات.   -١٩

تمويــل البحــث والتطــوير فــي  -لذا فإن التحليل يبدأ من االفتراض القائل إن مدى مالءمــة االضــطالع بهــذه المهمــة 
مويل التي وقع عليها االختيار فعًال، وهي آليــة لــن سيتطلب أن ُتطّبق في المجال الصحي آلية الت -مجال الصحة 

ُتوَكل إليها مهمة تحديد فجوات البحث وأولوياتــه. وسيتســنى تحديــد الفجــوات المــذكورة بفضــل البيانــات التــي يجمعهــا 
المرصــد العـــالمي للبحـــث والتطــوير فـــي مجـــال الصـــحة. وبنــاًء علـــى هـــذا المصـــدر وغيــره مـــن مصـــادر المعلومـــات 

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

ضوء الهدف المتوخى من إنشاء اآللية الدولية فإن التقييم الوارد في هذا التقرير يقتصر على اآلليات  وفي  -٢٠
الدولية أو اإلقليمية الراهنة القادرة مبــدئيًا علــى جمــع األمــوال الالزمــة ألنشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة. 

لتــي تعتمــد علــى فــرد أو شــركة أو أنشــأها ذاك الفــرد أو لــذا فــإن التقيــيم ال يتنــاول المنظمــات أو اآلليــات الوطنيــة ا
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 
  

د مــن الشــراكات المعنيــة باســتحداث المنتجــات تضــطلع بــدور ناشــط فــي مجــال البحــث والتطــوير وثمــة عــد  -٢١
). وقــد اخِتيــر بعــض كبــرى ١المتعلقين باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية تــأثيرًا غيــر متناســب (انظــر الملحــق 

وبرنــامج التكنولوجيــا المالئمــة فــي هــذه الشــراكات الدوليــة (مبــادرة أدويــة األمــراض المهملــة ومشــروع أدويــة المالريــا 
مجــال الصــحة) كأمثلــة علــى تقيــيم قــدرة الشــراكات المعنيــة باســتحداث المنتجــات علــى استضــافة آليــة تمويــل جديــدة. 
وقد وقع االختيار على الشــراكات الــثالث المــذكورة ألنهــا مــن بــين أكبــر الشــراكات المعنيــة باســتحداث المنتجــات مــن 

ذلك فإن نطاق برنامج التكنولوجيا المالئمة في مجــال الصــحة ومبــادرة أدويــة األمــراض  حيث التمويل. وعالوة على
  المهملة هو نطاق واسع بشكل غير عادي، ألنهما ال يركزان على أمراض أو تكنولوجيات محددة.

  
ســِفر وتجدر اإلشارة إلى أن إقامة شراكة معنية باستحداث المنتجات تستضيف صندوقًا لجمع األموال قــد يُ   -٢٢

عن حدوث تعارض في المصالح على نحو ُيقِحم تلك الشراكة ذاتها في تنافس مع سائر هذه الشراكات والمنظمــات 
بوصفها من الجهات التي ُيحتمل أن تستفيد من آلية التمويــل. ومــن المــرّجح أيضــًا أن ُيغيَّــر طــابع إحــدى الشــراكات 

راكة إلــى مســتوى تصــبح فيــه آليــة شــاملة تمــّول مشــاريع البحــث المعنية باستحداث المنتجات بفعل االرتقــاء بتلــك الشــ
  والتطوير التي تديرها كيانات أخرى.

  
وشـــراكة البلـــدان األوروبيـــة مختبـــر البيولوجيـــا الجزيئيـــة األوروبـــي وُأجـــري تحليـــل للمعهـــد الـــدولي للقاحـــات و   -٢٣

الســـمات المميـــزة للشـــراكات المعنيـــة  لهـــذه الجهـــات الكثيـــر مـــن والبلـــدان الناميـــة فـــي مجـــال التجـــارب الســـريرية ألن
تتمتــع  تزاول بها أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة، علــى أنهــا في ضوء الطريقة التي باستحداث المنتجات

مختبــر البيولوجيــا الجزيئيــة األوروبــي و  بوضــع قــانوني مختلــف، فالمعهــد الــدولي للقاحــات هــو منظمــة حكوميــة دوليــة
أمــا شــراكة البلــدان األوروبيــة  بموجــب معاهــدات،بشخصــية قانونيــة، وكالهمــا منشــأ  هــو معهــد حكــومي دولــي يتمتــع

والبلــدان الناميــة فــي مجــال التجــارب الســريرية فهــي عبــارة عــن تجمــع أوروبــي للمصــالح االقتصــادية. وقــد ُأدِرجــت 
من خبرة طويلة الباع الوكالة الدولية لبحوث السرطان بوصفها إحدى الوكاالت التابعة للمنظمة بفضل ما تتمتع به 

  في ميدان إدارة مشاريع البحث. 
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ــا   -٢٤ وُأدِرَجــت كــذلك فــي المنظمــة كــل مــن الشــبكة األفريقيــة البتكــار األدويــة واللقاحــات وشــراكة دحــر المالري
والبرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم 

اإلنمائي والبنك الدولي والمنظمة (البرنامج الخاص للبحث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة) المتحدة 
بـــالنظر إلـــى مشـــاركة هـــذه الجهـــات فـــي تمويـــل أنشـــطة البحـــث وســـواها مـــن األنشـــطة المتعلقـــة بمكافحـــة األمـــراض 

  المهملة، و/ أو تنسيق تلك األنشطة.
  

لمكافحــة األمــراض المزمنــة بوصــفه مثــاًال علــى تنســيق بــرامج البحــث الممولــة التحــالف العــالمي وقــد ُاخِتيــَر   -٢٥
مــن مختلــف الكيانــات التابعــة للبلــدان المتقدمــة وتلــك الناميــة علــى حــد ســواء، فيمــا يعــّد برنــامج علــم الحــدود البشــرية 

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

وُأجِريت أيضًا تقييمات لمدى مالءمة كبرى اآلليات الدولية المسؤولة عن شراء المنتجات الصحية لصــالح   -٢٦
يدز والسل والمالريا؛ والتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات ألالبلدان النامية، اال وهي: الصندوق العالمي لمكافحة ا

  (اليونيتيد).والتمنيع؛ والمرفق الدولي لشراء األدوية 
  

ومع أن هذا التقريــر يرّكــز علــى تحديــد آليــة قــادرة علــى التكفــل بمســؤولية الوفــاء بالواليــة المقترحــة بمجملهــا   -٢٧
  فقد يتسنى أيضًا الوفاء بها بواسطة شبكة من آليات التمويل الناشطة على المستوى اإلقليمي.

  
  الهيكل التنظيمي المحتمل

  
ية إنشاء آلية تمويل بطرائق مختلفة. ويوجد تحديدًا عــدد مــن اآلليــات الراهنــة التــي الناحية القانونيمكن من   -٢٨

  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).  
  

وتقوم هيئــة صــنع القــرار فــي إطــار هــذا النمــوذج باتخــاذ قــرارات جوهريــة بشــأن تعبئــة المــوارد واســتراتيجيات   -٢٩
فيتكفــل بــإدارة األمــوال  مــانيئتورصــد المخرجــات والحصــائل والنتــائج. أمــا الصــندوق اال الُممّولــةالتجديــد والمجــاالت 

واإلفــراج عنهـــا عقـــب تلقيـــه تعليمـــات مــن هيئـــة صـــنع القـــرار. وغالبـــًا مـــا تضــم الهيئـــة المـــذكورة مجلســـًا يـــزاول مهـــام 
اإلشراف العــام واتخــاذ القــرارات االســتراتيجية، ويعــّين عــادًة هيئــات فرعيــة إلســداء المشــورة العلميــة، مــن قبيــل اللجــان 

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

المتفق عليها وضع توصــيات  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 

يدز والسل والمالريا ولجنــة اســتعراض المقترحــات التابعــة للمرفــق الــدولي لشــراء 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.
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عن اإلدارة المالية اليومية وهي تخضع للمحاسبة المالية على األموال التــي تــؤتمن  مسؤولة الوكيلة والجهة  -٣٠
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 الترتيــب فــي الماضــي. فعلــى ســبيل المثــال، تــولى البنــك الــدولي دور وكيــل الصــند  -٣١
. ويضطلع البنك الدولي أيضًا بدور مــدير شــؤون خزينــة المرفــق الــدولي لتمويــل ٢٠٠٢العالمي منذ إنشائه في عام 

أنشطة التمنيــع الــذي هــو عبــارة عــن مؤسســة تمويــل مبتكــرة تهــدف إلــى تــوفير التمويــل لبــرامج التمنيــع عبــر التحــالف 
  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

  
يـــدار إدارة مســـتقلة عـــن هيئـــة صـــنع القـــرار داخـــل  ائتمـــانيجـــاد مثـــال آخـــر علـــى صـــندوق ويمكـــن أيضـــًا إي  -٣٢

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   -٣٣

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

مشاركة الجهات صاحبة المصلحة المعنية أي الحكومات المســتفيدة والمانحــة ومنظمــات البــاحثين والمنظمــات غيــر 
البحــث والتطــوير الممثــل عبــر " قطــاع"الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني ومنظمات المرضــى فضــًال عــن 

. 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

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

  .أو المحتملة
  

ووفقـــــًا لمـــــا ورد عرضـــــه فــــــي تقريـــــر أمانـــــة المنظمــــــة المقـــــدم إلـــــى االجتمــــــاع المفتـــــوح العضـــــوية للــــــدول   -٣٤
يكتســي  ٢عة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير،بشأن متاب األعضاء

وتشــمل هــذه العوامــل . عدد من العوامل أهمية حاسمة لنجاح آلية تمويل جديــدة بصــرف النظــر عــن شــكلها المختــار
  :ما يلي

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

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

وجــود قاعــدة تمويــل واســعة وثابتــة وكافيــة يمكــن التنبــؤ بهــا وهيكــل مــالي يقلــل إلــى أدنــى حــد العقبــات   •
  اإلجرائية التي يواجهها المساهمون؛

                                                            
  .http://www.who.int/foodsafety/codex/trustfundbackground/en/index.htmlانظر    ١
  .A/CEWG/3الوثيقة    ٢
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  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 حـــددت األمانـــة مجموعـــة مـــن المعـــايير لتقيـــيم اآلليـــات وطـــرق تقييمهـــا بنـــا  -٣٥
  أسلوب التقييم).للحصول على تفاصيل عن  ٢ الملحق

  
  واسُتخِدَمت المعايير التالية:  -٣٦
  

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

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

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

 
  :هـــل تعتبــر اآلليــة محــدودة النطـــاق الجغرافــي مــن حيــث أنشـــطتها ومــا مــدى هـــذا النطــاق الجغرافــي

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

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

 المعنية؟
 
 :هــل تتمتــع اآلليــة بخبــرة راســخة فــي تمويــل مشــاريع البحــث  الخبرة في مجال تمويل البحــث والتطــوير

 بما في ذلك في تحديد مجاالت البحث وتخصيص األموال ورصد التمويل لمشاريع البحث الخارجية؟
 
 :تع اآللية بخبرة راسخة في إدارة مشاريع البحث؟هل تتم الخبرة في إدارة أنشطة البحث والتطوير 
 
  :هل تتاح المعايير المستخدمة لتوزيع موارد التمويل ومحاضر اجتماعــات األجهــزة الرئاســية الشفافية

  للعموم؟
  

معـــّد لغـــرض اإلشـــارة إلـــى مـــدى ) ٢الجـــدول (والتقيـــيم . ولـــم تـــرجح المعـــايير علـــى أســـاس مزاياهـــا النســـبية  -٣٧
وليس الغرض منه أن يكون تقييمًا كميًا علميــًا بــل أن يشــير بــاألحرى إلــى اآلليــات . اآلليات الراهنةمالءمة مختلف 

  .التي قد 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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  في تطوير المنتجات الجدول: الشركاء
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الشبكة األفريقية البتكار 
 * *** ** *** *** ** *** *** *** واللقاحاتاألدوية 

شراكة البلدان األوروبية 
والبلدان النامية في مجال 

 التجارب السريرية
** ** *** ** *** * **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

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

  
يفــي بعــدد أكبــر مــن مــع أن بعضــها و . ويبين التقييم أن كل اآلليات الراهنة المختارة تفي بعدد من المعايير  -٣٨

أي آليــة راهنــة وفــي حــال اختيــار . المعــايير فــي الوقــت الحــالي جميــعب منهاأي  يفيال  ،المعايير من بعضها اآلخر
وقــد يتيســر نســبيًا تنفيــذ بعــض التعــديالت الالزمــة . إلى حــد مــا هاتكييفبالتالي يتوجب  ،الستضافة آلية تمويل جديدة

بينمــا يحتمــل أن تتعــذر تلبيــة معــايير أخــرى ) ة الرئاســيةمثل نشر محاضر اجتماعات األجهــز (معايير بعض اللتلبية 
                                                            

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

 ٢٠١٣للبرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة فــي عــام طلب مجلس التنسيق المشترك    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 هــذه المعــايير ألن) تصــريف الشــؤونلشــامل الهيكــل معيــار المثــل (
  . واحدة منها هيكل لتصريف شؤونها مكيف مع احتياجاتها الخاصة

  
قيــيم أن هنــاك عــددًا مــن اآلليــات الراهنــة التــي تعتبــر وعلــى الــرغم مــن ذلــك، يمكــن االســتنتاج مــن هــذا الت  -٣٩

  .مالئمة الستضافة آلية تمويل جديدة من حيث المبدأ
  

  .٢٢-٦٦ع  ص  جولم تعد األمانة حتى اآلن اقتراحًا لوضع آليات جديدة تمشيًا مع القرار   -٤٠
  

ـــة اســـتخدام آليـــة راهنـــة لالحتفـــاظ   -٤١ بـــأموال مجمعـــة للمســـاهمات وٕاذا قـــررت الـــدول األعضـــاء تـــوخي إمكاني
الطوعيــة مــن أجــل دعــم أنشــطة البحــث والتطــوير المتعلقــة بــأمراض تــؤثر تــأثيرًا غيــر متناســب فــي البلــدان الناميــة، 
فستتمثل الخطوة القادمة فــي استكشــاف مــدى اســتعداد أي آليــة مــن اآلليــات المقيمــة علــى أنهــا تلبــي معظــم المعــايير 

  .لتولي مثل هذه المهمة
  

  األخرى مانةاأل أنشطة
  

  عددًا من العناصر اإلضافية. ٢٢-٦٦ع  ص  جتتضمن خطة العمل االستراتيجية الواردة في القرار   -٤٢
  

إلى  ٣وفيما يتصل بتيسير المشاريع اإليضاحية، تعقد المديرة العامة اجتماعًا استشاريًا تقنيًا في الفترة من   -٤٣
بهــدف المســاعدة علــى تحديــد هــذه المشــاريع وفقــًا لمــا يــدعو إليــه المقــرر اإلجرائــي  ٢٠١٣ديســمبر / كانون األول ٥
  .نتائج االجتماع) ١٣٤/٢٧ت  مالوثيقة (وسيلخص تقرير مرفق ). ١٢(٦٦ع  ص  ج
  

وستكثف األعمال لوضع القواعــد والمعــايير بهــدف تصــنيف البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة باالســتناد   -٤٤
لتشــاور مــع الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة ولتنفيــذ ســائر عناصــر إلــى المصــادر الراهنــة وبا
  .خطة العمل االستراتيجية

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
وتقــديم المزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن التوجهــات واألنشــطة  المجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بهــذا التقريــر  -٤٥

  جية المقبلة.ياالسترات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



     EB134/26              ANNEX 1    ١٣٤/٢٦ت  م

11 

  ١الملحق 
  

  الشراكات المعنية باستحداث المنتجات والكيانات المتصلة بها
  

بلغ مجموع موارد تمويل الشراكات المعنية باستحداث المنتجات المشــاركة فــي البحــوث المتصــلة بــاألمراض المهملــة 
مـــن المـــوارد العالميـــة لتمويـــل البحـــوث المتصـــلة  ٪١٤,٨ممـــا مثـــل  ٢٠١١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ٤٥١,٤

ت أي برنــامج التكنولوجيــا المالئمــة فــي بــاألمراض المهملــة. وبلــغ نصــيب أربــع شــراكات معنيــة باســتحداث المنتجــا
مجال الصحة ومشروع أدوية المالريا والمبادرة الدولية للقاحات األيدز ومؤسسة إيراس العالمية المعنيــة بلقــاح الســل 

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

    فيروس العوز المناعي البشري/ األيدز
  الدولية للقاحات األيدزالمبادرة 
 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 
 أجل تطوير أدوية السل التحالف العالمي من 
 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 
  المكافحة المبتكرة للنواقلاتحاد 
 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.                                                                     

                                                            
  ة البحــث العامــة عــن المــوارد العالميــة لتمويــل أنشــطة االبتكــار المتعلقــة بــاألمراض المهملــة بيانــات مجمعــة باســتخدام أدا   ١
                                                                                            .G-Finder )https://g-finder.policycures.org/gfinder_report/(  
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  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 
تــين إذ رئــي البيولوجيا الجزيئية األوروبي والمعهد الدولي للقاحات. وقد حصلت شراكات تطوير المنتجات علــى نجم

أن أمــر ترقيــة شــراكة معنيــة باســتحداث المنتجــات تــدير مشــاريع للبحــث والتطــوير إلــى آليــة شــاملة للتمويــل تتــولى 
تمويل مشاريع تنفــذها شــراكات تطــوير المنتجــات المختلفــة فــي منظمــات أخــرى هــو أمــر يطــرح التحــديات. فقــد يغيــر 

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

  نطاق البحث:
  
 :تحصل اآلليات على نجمــة واحــدة إن لــم تشــمل أي مــرض أو إذا شــملت مرضــًا  مجاالت األمراض المشمولة

واحدًا فقط من األمراض التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غير متناسب وعلــى نجمتــين إذا شــملت أكثــر 
اض بصرف النظر عما إذا كانت المنظمة تمــول من مرض وعلى ثالث نجوم إن شملت جميع مجاالت األمر 

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

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

صــل اآلليــات علــى نجمــة واحــدة إذا شــملت تكنولوجيــا واحــدة فقــط (اللقاحــات واألدويــة ووســائل التشــخيص وتح
واألجهزة الطبية األخرى). وتحصل على نجمتين إذا شملت أكثر من تكنولوجيا وعلى ثالث نجــوم إن لــم يكــن 

  نطاق البحث محدودًا في هذا الصدد.
  

اآلليـــة محـــدودة النطـــاق الجغرافـــي مـــن حيـــث م علـــى مـــدى اعتبـــار يعتمـــد الحصـــول علـــى النجـــو  النطــاق الجغرافـــي:
أنشــطتها ومــدى هــذا النطــاق الجغرافــي المحــدود. فقــد حصــل مختبــر البيولوجيــا الجزيئيــة األوروبــي مــثًال علــى نجمــة 

كــار واحدة نظــرًا إلــى تركيــزه علــى إقلــيم واحــد دون أخــذ البلــدان الناميــة فــي االعتبــار. وحصــلت الشــبكة األفريقيــة البت
األدويــة واللقاحــات وشــراكة البلــدان األوروبيــة والبلــدان الناميــة فــي مجــال التجــارب الســريرية علــى نجمتــين نظــرًا إلــى 

التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات تركيزهمـــا علـــى إقلـــيم واحـــد أي إقلـــيم أفريقيـــا بشـــمل البلـــدان الناميـــة. وحصـــل 
لحصول على التمويــل فــي حــين أن الصــندوق العــالمي حصــل علــى بلدًا ل ٧٣على نجمتين نظرًا إلى أهلية  والتمنيع

  .٢٠١٢بلدًا للحصول على المنح في عام  ١٢٠ثالث نجوم بالنظر إلى أهلية أكثر من 
 

تحصــل اآلليــات علــى نجمــة واحــدة فــي حــال تمثيــل فئتــين أو أقــل مــن الفئــات  هيكــل تصــريف الشــؤون الشــامل:
  الخمس التالية:

  
 البلدان المرتفعة الدخل 
 البلدان النامية 
 /البحث منظمات الباحثين 
 /المرضى منظمات المجتمع المدني 
 /قطاع الصناعة القطاع الخاص  
  



     EB134/26              Annex 2    ٢الملحق         ١٣٤/٢٦ت  م

13 

وتحصل اآلليات على نجمتين في حال تمثيل ثالث فئات على األقل وعلى ثالث نجوم في حال تمثيــل أربــع فئــات 
هيئة اتخاذ القرارات التابعــة آلليــة جديــدة أو ال يعني أنه يجب بالضرورة تمثيل جميع هذه الفئات في  أو أكثر. وهذا

  تمثيلها تمثيًال متناسبًا أو تمتعها بحقوق متساوية (للتصويت).
  

ـــرة فـــي مجـــال تمويـــل البحـــث والتطـــوير: تشـــمل الخبـــرة فـــي تمويـــل مشـــاريع البحـــث تحديـــد مجـــاالت البحـــث  الخب
وال ورصد التمويل لمشاريع البحث الخارجيــة غيــر أنهــا ال تشــمل إدارة مشــاريع البحــث. وقــد حصــل وتخصيص األم

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

كات هي الخبرة فــي إدارة مشــاريع البحــث. وعلــى ســبيل المثــال، تحــدد شــراالخبرة 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 

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

يشـــير العمـــود المعنـــون "معـــايير تمويـــل البحـــث والتطـــوير المتاحـــة للعمـــوم" إلـــى المعـــايير المعتمـــد عليهـــا  الشــفافية:
لتخصيص موارد التمويــل للبحــث والتطــوير. واآلليــات التــي ال تمــول أنشــطة البحــث والتطــوير علــى غــرار الصــندوق 

ا يفســر تــرك الخانــة الخاصــة بهــا فارغــة. وقــد حصــلت اآلليــات العــالمي هــي آليــات ال تتــوفر لــديها هــذه المعــايير ممــ
على ثالث نجوم أو نجمة واحدة حســب مــدى نشــرها لمثــل هــذه المعلومــات. وعلــى الــرغم مــن اســتخدام مؤشــرين فــي 

تجـــدر  التقيـــيم (إتاحـــة المعـــايير المســـتخدمة لتوزيـــع مـــوارد التمويـــل ومحاضـــر اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية للعمـــوم)
إلى إمكانية ضمان الشفافية أيضًا بطــرق مختلفــة تشــمل الســماح للجهــات المتمتعــة بصــفة المراقــب بحضــور اإلشارة 

  اجتماعات األجهزة الرئاسية.
  
  
  

=     =     =  


