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 االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة
 والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل

  
  للدول األعضاء مفتوح اجتماع لعقد التخطيط

  الُمحرز التقدم لمناقشة
 
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
 الخبـراء فريـق تقريـر بشـأن متابعـة ٢٢-٦٦ج ص عاعتمـدت جمعيـة الصـحة القـرار  ٢٠١٣في أيار/ مايو  -١

والتطوير، والذي ُطلبـت فيـه مـن المـديرة العامـة عـدة أمـور منهـا  البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين
/ أيــار فــي عقــدها المزمــع والســتين العالميــة التاســعة الصــحة جمعيــة قبــل األعضــاء للــدول مفتــوح آخــر اجتمــاع عقــد
 ثالبحـــ أنشـــطة برصـــد المتصـــلة المتبقيـــة المســـائل بشـــأن المناقشـــات ومواصـــلة المحـــرز التقـــدم لتقيـــيم ٢٠١٦ مـــايو

 تحليـل فيهـا بمـا المعنيـة، والتقـارير التحلـيالت كـل الحسـبان فـي أخـذاً  وتمويلها وتنسيقها الصحة مجال في والتطوير
 ١والتطوير. البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير

  
جـــدول  لمســـّودةقامـــت اللجنـــة اإلقليميـــة لجنـــوب شـــرق آســـيا فـــي دورتهـــا الثامنـــة والســـتين، فـــي استعراضـــها  -٢

، SEA/RC68(3)األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثـين بعـد المائـة، مـن خـالل المقـرر اإلجرائـي 
العامـل" كبنـد مـن بنـود جـدول أعمـال  االستشـاريين الخبـراء فريـق تقريـر بتأييد اقتـراح مقـدم مـن الهنـد إلدراج "متابعـة

 تقريــر أيضــًا اغتنــام فرصــة انعقــاد دورة المجلــس مــن أجــل اســتعراض التقــدم المحــرز فــي متابعــة اقتُــرحو تلــك الــدورة. 
والتطــوير، والتحضــير لالجتمــاع المفتــوح بطريقــة  البحــث وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق
افة وشاملة، بما في ذلك التحضير من خالل تحديـد المسـائل ذات األولويـة واالنتهـاء مـن وضـع جـدول األعمـال شف

لنتــائج  طــرق عملــه قبــل انعقــاده بوقــت كــاٍف. ومــن شــأن ذلــك أن يتــيح عقــد مشــاورات مركــزة وموجهــة نحــو ا وٕاعــداد
 أثناء االجتماع المفتوح.

  
 إلــى الراميــة التاليــة االســتراتيجية العمــل الصــحة "خطــة أيــدت جمعيــة ٢٢-٦٦ج ص عومــن خــالل القــرار  -٣

 االسـتراتيجية مـع الصحة تمشياً  مجال في والتطوير البحث أنشطة تمويل استدامة وضمان والتنسيق الرصد تحسين
 في المتمثل الهدف تحقيق باتجاه كخطوة الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتين العمل وخطة
 الراهنـة السـوق آليـات تمنـى مجـاالً  يعـد ممـا وتوفيرهـا الكلفـة وميسـورة وناجعـة ومأمونة جيدة صحية منتجات تطوير
 العمـل خطـة تطوير مواصلة الصحة، مع الموافقة على مجال في والتطوير للبحث الحوافز توفير في بشأنه بالفشل

                                                           
ــــــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_23-ar.pdf( ٦٦/٢٣الوثيقــــــــــة ج   ١ ــــــــــم االطــــــــــالع ف ، ت
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المدني".  والمجتمع األكاديمية واألوساط والخاصة العامة للكيانات النطاق الواسعة المشاركة خالل من االستراتيجية
 فـي االسـتثمارات زيـادة مـع الصـحة مجـال فـي والتطـوير البحث قدرات كما حث القرار الدول األعضاء على "تعزيز

 النامية". البلدان في متناسب غير تأثيراً  تؤثر بأمراض يتعلق فيما الصحة مجال في والتطوير البحث أنشطة
  

 البحـــث قـــدرات تكـــوين إلـــى مســـاعيها فـــي األعضـــاء الـــدول القـــرار كـــذلك مـــن المـــديرة العامـــة دعـــموطلـــب  -٤
الصـحة. وطلبـت  مجـال فـي والتطـوير بالبحـث المتصـلة المعلومـات ورصـد تعزيزهـا أو الصـحة مجـال فـي والتطوير

 جمعية الصحة من المديرة العامة، بشكل أكثر تحديدًا، عدة أمور منها ما يلي:
  
 المتصــلة المعلومــات لرصــد المنظمــة أمانــة ضــمن والتطــوير للبحــث عــالمي صــحي صــدمر  إنشــاء  ) أ(

 والتطـوير للبحـث والفـرص الثغرات تبّين في المساهمة بهدف وتحليلها الصحة مجال في والتطوير بالبحث
 األولويات؛ وتحديد الصحة مجال في

 للثغـــرات تصـــدياً  الصـــحة مجـــال فـــي والتطـــوير للبحـــث اإليضـــاحية المشـــاريع بعـــض تنفيـــذ تيســـير  ) ب(
 تُتخــذ أن والتــي يمكــن الفقيــرة البلــدان والســيما الناميــة البلــدان فــي متناســب غيــر تــأثيراً  تــؤثر التــي المحــددة
 فورية؛ إجراءات بشأنها

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

 وتقييمهــا الصــحة مجــال فــي فــي البحــث والتطــوير المســاهمات لتقــديم الراهنــة اآلليــات استكشــاف  (د)
 وتقـديم المـوارد تجميـع ذلـك في بما فعالة آليات لوضع مالئمة، آلية أي توفر عدم حال في اقتراح، وٕاعداد

  مستقلة. بصورة اآلليات فعالية لرصد خطة عن فضالً  الطوعية، المساهمات
  
  الصحة مجال في والتطوير للبحث العالمي المرصد

  
 تدشـينمرصد عالمي للبحث والتطوير في مجال الصـحة، حيـث تـم يجري بصورة جيدة العمل على إنشاء  -٥

وتشــمل المرحلــة األولــى جمــع ومضــاهاة البيانــات المتاحــة عــن تمويــل  ٢٠١٦.١المقــررة فــي عــام مرحلتــه األولــى 
زالـت قيـد التطـوير، والتجـارب السـريرية ومنشـورات الصـحية التـي ماالصـحة، والمنتجـات البحث والتطوير في مجال 

البحـــوث. وفـــي مراحـــل الحقـــة سيســـتمر التوســـع فــــي وظـــائف المرصـــد واختصاصـــاته وهـــو يتلقـــى مـــوارد وبيانــــات 
إعــداد التحلــيالت المخططــة  هــي مخرجــات المرصــد الرئيســيةكون توســوتحلــيالت إضــافية. وٕالــى البوابــة اإللكترونيــة 

التي تتم حسب الطلب لثغرات البحث والتطوير في مجال الصحة، ويسلط الضوء على النتائج الرئيسية  والتحليالت
من البيانات المجموعة والمساهمات في آليات تحديد األولويات في إطار تنسيق وظيفة البحث والتطوير في مجـال 

 الصحة.
  

  الصحة مجال في والتطوير للبحث اإليضاحية المشاريع
  
 اختيار المشاريع الستة التالية: ) تم١٢(٦٦ج ص عملية أوصي بها في المقرر اإلجرائي من خالل ع -٦

  
الحشوي (الجهتـان المقـدمتان  الليشمانيات المبادرة العالمية إلتاحة البحث والتطوير في مجال داء  ) أ(

 المتحدة) الواليات في واألدوية األغذية للمشروع: مبادرة أدوية األمراض المهملة، وٕادارة

                                                           
١   www.who.int/research-observatory  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠في (تم االطالع.(  
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تحـــري المركبـــات الدوائيـــة المضـــادة لمســـببات األمـــراض: نشـــاط تعـــاوني دولـــي مفتـــوح المصـــدر   ) ب(
 لتسريع استحداث األدوية في التصدي ألمراض الفقر (الجهة المقدمة للمشروع: مشروع أدوية المالريا)

والثالث  الثانياستحداث واصمات بيولوجية سهلة االستعمال كوسائل تشخيص ألمراض النمطين   (ج)
 البتكـار الصـينية التشـخيص والشـبكة ووسائل األدوية البتكار األفريقية للمشروع: الشبكة (الجهات المقدمة

  أدوية ووسائل تشخيص األمراض المدارية، وآخرون) 

 فصــــيلة إلــــى ينتمــــي ، الــــذيSm14 المأشــــوب اســــتحداث لقــــاح مضــــاد للبلهارســــيا علــــى أســــاس  (د)
(الجهــــة المقدمــــة  –الفقــــر أمــــراض مــــن مــــرض ســــريان مكافحــــة: دهنيــــةال لألحمــــاض الرابطــــة البروتينــــات

  البرازيل) كروز، وسوالدوأ للمشروع: مؤسسة

 (الجهــة المقدمــة للمشــروع:  الرعايــة تقــديم مراكــز فــي الحــادة الحمويــة لألمــراض المتعــدد االختبــار  (ه)
  بالهند) التطبيقية الصحية والتكنولوجيا العلوم معهد

 مـــن ولوميفـــانتراين أرتيميثيـــر الـــدواءين مـــن للمالريـــا مضـــاد الجرعـــة وحيـــد عـــالج إمكانـــات إثبـــات  (و)
مجلـس البحــوث : للمشــروع المقدمـة الجهـة(النــانو  علـى قــائم الـدواء لتوصـيل نظــام فـي تركيبــه إعـادة خـالل

  العلمية والصناعية بجنوب أفريقيا).
  

مشــروع (و) مــن جنــوب أفريقيــا التــي والمشــاريع المــذكورة أعــاله فــي مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ، باســتثناء ال -٧
اقتربت من إعداد اقتراحه كي يستعرضه الخبـراء. وقـد تـم إنشـاء اللجنـة المخصصـة المعنيـة بالمشـاريع اإليضـاحية/ 

وتقدم إليها الجهات المقدمة للمشاريع اإليضـاحية متطلباتهمـا  ١الصحة مجال في والتطوير للبحث العالمي المرصد
الماليــة. وبعــد اســتعراض خطــط العمــل التقنيــة والميزانيــات الخاصــة بالســنة األولــى أوصــت اللجنــة، فــي اجتماعهــا 

، بتخصيص التمويل لثالثة مشاريع حتى اآلن. وتم توقيع خطابات  ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ١٩المعقود بجنيف في 
تفــاق، وتــم اإلفــراج عــن األمــوال. وتــم تلقــي متطلبــات التمويــل الخاصــة بالمشــروعين اآلخــرين المختــارين، ويجــري اال

 انتظار المساهمات التي تعهدت بها بعض الدول األعضاء كي يتسنى اإلفراج عن األموال.
  

ال بنود الميزانية الخاصة بالمشاريع اإليضاحية والمرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـ
  الصحة

  
مثلمــا ورد فــي التقريــر المقــدم مــن المــديرة العامــة إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد  -٨

ُحــدد فــي الميزانيــة بنــد للمشــاريع اإليضــاحية والمرصــد، وذلــك  ٢٠١٤،٢المائــة، المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
 فــي والتــدريب للبحــوث ويتــولى إدارة هــذا البنــد البرنــامج الخــاصخــارج الميزانيــة البرمجيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة، 

 ومنظمــة الــدولي والبنــك اإلنمــائي المتحــدة األمــم وبرنــامج اليونيســيف بــين المشــترك المداريــة المنــاطق أمــراض مجــال
 ٢٠١٤ عـام العالمية. ويقدَّر مجموع المتطلبات المالية لتنفيـذ هـذين النشـاطين فـي فتـرة السـنوات األربـع مـن الصحة
مليــــون دوالر أمريكــــي. وتــــم االتصــــال بالــــدول األعضــــاء كــــي تســــاهم فــــي الصــــندوق  ٨٥بمبلــــغ  ٢٠١٧ عــــام إلــــى

مليــون دوالر أمريكــي مــن جانــب البرازيــل والهنــد والنــرويج   ٧,٦٥الطــوعي، وتــم حتــى اآلن اإلســهام أو التعهــد بمبلــغ 
بلـغ وقـدره مليونـا دوالر أمريكـي، والنـرويج بصـدد تقـديم بتقـديم مأيضـًا وجنوب أفريقيا وسويسرا. كما تعهدت سويسـرا 

دوالر أمريكي كمنح مقابلة لمسـاهمات الـدول األعضـاء المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل علـى  ٥٠٠ ٠٠٠مبلغ وقدره 
                                                           

١   http://www.who.int/phi/news/adhoc_committee/en/  ٢٠١٥تشرين الثاني/ أكتوبر  ٣٠(تم االطالع في.(  
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نصــف دوالر لكــل دوالر، وٕالــى حــد يصــل إلــى مبلــغ تلــك المبــالغ المخصصــة. وبلــغ معــدل التنفيــذ الخــاص  أســاس
مليـون دوالر أمريكـي.  ٧٥تبلـغ  ٢٠١٧، ولكن الفجـوة الحاليـة للفتـرة المتبقيـة حتـى آخـر عـام ٪٩٧ باألموال المتلقاة

 ووردت أيضاً بعض المساهمات المباشرة للمرصد من فرنسا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية. 
  

  المساهمات في البحث والتطوير في مجال الصحةتحري آلية تمويل 
  

طلبــت جمعيــة الصــحة مــن  ٢٠١٤)، الــذي اعُتمــد فــي أيــار/ مــايو ١٥(٦٧ج ص عفــي المقــرر اإلجرائــي  -٩
 المداريـــة المنـــاطق أمـــراض مجـــال فـــي والتـــدريب للبحـــث الخـــاص البرنـــامج مـــع المـــديرة العامـــة أن تجـــري، بالتعـــاون

 مـــن المزيـــد العالميـــة، الصـــحة ومنظمـــة الـــدولي والبنـــك اإلنمـــائي المتحـــدة األمـــم وبرنـــامج اليونيســـيف بـــين المشـــترك
ـــة االستكشـــاف  مجـــال فـــي والتطـــوير للبحـــث المخصصـــة الطوعيـــة للمســـاهمات مجمـــع صـــندوق استضـــافة إلمكاني

 الــنمط بــأمراض والمتعلقــة الناميــة بالبلــدان الخاصــة والتطــوير البحــث احتياجــاتو  والثالــث، الثــاني النمطــين أمــراض
لـك أجـرى البرنـامج الخـاص مشـاورة مستفيضـة مـع أصـحاب المصـلحة مـن القطـاعين العـام والخــاص ذوبعـد . األول

وخلصـت  ١المعنيين بتطـوير المنتجـات الصـحية، بمـا فـي ذلـك دوائـر الصـناعة والمجتمـع المـدني والـدوائر المانحـة.
لبرنامج الخاص بتكييف اآلليـات القائمـة لديـه مـن أجـل هذه العملية إلى أنه رهنًا بتوافر تمويل جديد يمكن أن يقوم ا

استيعاب آلية تمويل جديدة، وذلك بالتأكيد في مرحلة البداية المبكرة. ومن شأن ذلك أن يتكامل مع خطـط المنظمـة 
الخاصة بفريق تنسيق، واألولويات التي سـتحددها مـن خـالل البيانـات المسـتمدة مـن المرصـد العـالمي المنشـأ حـديثًا 

أن البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة. وســوف ينشــر البرنــامج الخــاص قبــل االجتمــاع المفتــوح تحلــيًال تفصــيليًا بشــ
 للجوانب المتعددة التي تسهم في تصميم آلية التمويل الجديدة.

  
    التخطيط لالجتماع المفتوح للدول األعضاء

  
فـي القـرار  المطلـوبو من المقترح، بالتشاور مع الدول األعضاء، عقد االجتماع المفتـوح للـدول األعضـاء،  -١٠
ــًا  ٢٠١٦آذار/ مــارس  ٩-٧فــي الفتــرة  ٢٢-٦٦ص ع  ج فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة. وســتعد األمانــة تقريــرًا مرحلي

 ، سيتاح قبل االجتماع بوقت كاٍف.٢٢-٦٦ج ص عمفصًال عن تنفيذ القرار 
 
وقــد وضــعت األمانــة مســودة جــدول أعمــال مؤقــت ومــوجز لالجتمــاع المفتــوح (انظــر الملحــق) للنظــر فيــه  -١١

 ومناقشته من جانب المجلس في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة.
    

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 جـــدول األعمـــال المؤقـــت مســّودةالمجلــس مـــدعو إلـــى أن ينظــر فـــي التقريـــر ويعطــي إرشـــاداته بخصـــوص  -١٢

، وبخصـــوص ترشـــيح رئـــيس االجتمـــاع ونائـــب رئيســـه، ومشـــاركة الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول، والخطـــوات المـــوجز
  القادمة.

 
  
  
  

                                                           
بمبلـغ . وقـد تلقـى هـذا العمـل دعمـًا بمنحـة مخصصـة http://www.who.int/tdr/enسيتاح تقرير كامل عن ذلك فـي الـرابط    ١

  مليوني فرنك سويسري من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
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  الملحق
  

  مسودة جدول األعمال المؤقت الموجز لالجتماع المفتوح
  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٩- ٧جنيف، 

  
  

  الجلسة االفتتاحية
  

  الكلمة االفتتاحية للمديرة العامة
  رئيس االجتماع ونائب رئيسه خابنتا
  

  الجلسة األولى
  

  ٢٢-٦٦ج ص ععرض توضيحي تجريه األمانة بشأن التقدم في تنفيذ القرار 
  تعليقات الدول األعضاء على التقدم المحرز

  غير الدول (يؤكد ذلك الحقًا) الفاعلةدلي بها الجهات تُ بيانات 
  

  الجلسة الثانية
  

األمانة بشأن التقدم في إنشاء المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة، وفي عروض توضيحية تجريها 
تنفيذ المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير فـي مجـال الصـحة، وفـي تحـري آليـة التمويـل الخاصـة بالمسـاهمات فـي 

  الصحة مجال في والتطوير البحث
  

  تعليقات الدول األعضاء والمناقشة
  

  الجلسة الثالثة
  

  مناقشة الدول األعضاء
  
 

=     =     =  


