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  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين
  والتطوير العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث

  
  

  ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال
  

فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق  قريــرتبعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بمتابعــة 
  تقرير االجتماع المفتوح للدول األعضاء؛ ١البحث والتطوير؛

  
بشـأن الصـحة  جمعيـة نعـ الحقـاً  والمقررات اإلجرائيـة الصـادرة) ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ع  ص  جقرار الإذ ُتذكر ب

تالحـظ التقـدم المحـرز  والتطوير، وٕاذ متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث
  ؛٢٢-٦٦ع  ص  ج العمل االستراتيجية المؤيدة في القرار ةفي تنفيذ خط

  
دعـــم البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال اللقاحـــات تشـــمل  ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام بـــأن  ســـلموٕاذ ت

واألدويـــة الخاصـــة بـــاألمراض الســـارية وغيـــر الســـارية التـــي تتعـــرض لهـــا البلـــدان الناميـــة فـــي المقـــام األول، وٕاتاحـــة 
إلعــالن الدوحــة بشــأن االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة  اً الحصـول علــى األدويــة واللقاحــات بأســعار ميســورة، وفقــ

ذي يؤكـد حــق البلـدان الناميــة فــي االسـتفادة بالكامــل مــن ة، الــموميــبالتجـارة مــن حقـوق الملكيــة الفكريــة وبالصـحة الع
األحكــام الــواردة فــي االتفــاق بشــأن الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بأوجــه المرونــة 

  ؛ة، والسيما إتاحة حصول الجميع على األدويةموميالالزمة لحماية الصحة الع
  

ــــذكر باالســــتراتيجية وخطــــة ا لعمــــل العــــالميتين بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة وٕاذ ُت
وبأهدافهما الرامية إلـى تعزيـز االبتكـار، وبنـاء القـدرة، وتحسـين إتاحـة المـوارد وتعبئتهـا مـن أجـل التصـدي لألمـراض 

  ؛التي تؤثر تأثيرًا غير متناسب على البلدان النامية
  

ي التمتــع بــأعلى مســتوى يمكــن بلوغــه مـــن الصــحة البدنيــة وٕاذ تالحــظ مــع القلــق بوجــه خــاص أن الحــق فــ
والعقليــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى األدويــة، اليــزال هــدفًا بعيــد المنــال بالنســبة إلــى الماليــين مــن النــاس، بــل إن 

  ؛تتضاءل إمكانية تحقيقه في كثير من الحاالت، وبخاصة بالنسبة إلى األطفال واألشخاص الذين يعيشون في فقر
  
  ؛الفريق الرفيع المستوى المعني بإتاحة األدوية الذي شكله األمين العام لألمم المتحدة تالحظ إنشاء وٕاذ
  

 .٦٩/٤٠الوثيقة ج   ١                                                           
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نـات وٕاذ تؤكد أن البحث والتطوير في مجال الصحة ينبغـي أن يتوجـه إلـى االحتياجـات وأن يسـتند إلـى البيّ 
ينبغي أن ُيعتبر مسؤولية أنه فاءة، واإلنصاف؛ و وأن يسترشد بالمبادئ األساسية التالية: يسر التكلفة، والفعالية، والك

   ؛مشتركة
  

لمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة مــن أجــل تجميــع ورصــد لالــدور المحــوري بوٕاذ تُقــر 
األمراض مـن بـالمتعلقـة  تحليل المعلومات ذات الصلة عن األنشطة الخاصة بالبحث والتطوير فـي مجـال الصـحةو 

 والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلـق بـاألمراض مـن الـنمط األولالنمطين الثاني 
 والمعلومـات الخاصـة بهـا وبمقاومـة حـاالت فشـل السـوقاالحتياجات الخاصة بالمجـاالت المحتملـة التـي توجـد فيهـا 

باالستناد إلى المراصد الوطنيـة ة كبرى، المستجدة التي قد تتسبب في أوبئ الميكروبات واألمراض المعديةمضادات 
الكائنـــة بهـــدف المســـاهمة فـــي تحديـــد الثغـــرات ) واآلليـــات الراهنـــة لجمـــع البيانـــات، الوظـــائف المماثلـــة واإلقليميـــة (أو

البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة ودعـم العمـل المنسـق بشـأن  تنفيـذ أولويـاتمـن أجـل المتاحة وتعريفهـا  والفرص
  مجال الصحة؛  البحث والتطوير في

  
ـــــل خطـــــة العمـــــل االســـــتراتيجية  ـــــرة فـــــي تموي ـــــيوٕاذ تعـــــرب عـــــن قلقهـــــا إزاء الثغـــــرة الكبي ـــــدة ف ـــــرار  المؤي   الق

  ،المشاريع اإليضاحية الستة المختارة، بما في ذلك ٢٢-٦٦ع  ص  ج
  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

مــن أجــل التنفيــذ الكامــل  المســتدامالكــافي و التمويــل ســيما مــن خــالل تبــذل جهــودًا منســقة، والأن   )١(
  ؛٢٢-٦٦ص ع  جلخطة العمل االستراتيجية المتفق عليها في القرار 

أن تنشئ وتشّغل وتعزز، حسب االقتضاء، مراصد وطنية للبحث والتطوير في مجال الصحة أو   )٢(
وتتـــيح وظـــائف مماثلـــة لتتبـــع المعلومـــات ذات الصـــلة عـــن البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة ورصـــدها 
لمرصـــد المعلومــات المنتظمــة عــن األنشــطة ذات الصــلة الخاصـــة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة ل

أو لآلليــات الراهنــة األخــرى لجمــع البيانــات التــي تقــدم تقــارير  العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة
  ؛العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحةمنتظمة إلى المرصد 

م إلى المدير العام في وضع آليات التمويل المستدامة من أجل التنفيذ الكامل لخطة أن تقدم الدع  )٣(
  ؛٢٢-٦٦ص ع  جالقرار  المؤيدة فيالعمل االستراتيجية 

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢

  ؛٢٢-٦٦ص ع  جفي القرار  المؤيدة أن يسّرع التنفيذ الكامل لخطة العمل االستراتيجية )١(

  ؛ مرصد عالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة يعمل بكامل طاقتهأن يسّرع مواصلة تطوير  )٢(

قدم اختصاصات المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة وخطة العمـل المحـددة يأن   )٣(
ين األربعـ المجلس التنفيذي في دورتهالتكاليف الخاصة به إلى جمعية الصحة العالمية السبعين من خالل 

 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميحسب االقتضاء، و    ١                                                           
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فـــي إطـــار بنـــد جـــدول األعمـــال الخـــاص بفريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل  ،بعـــد المائـــة
  ؛وتنسيق البحث والتطوير

أن يســّرع عمليــة وضــع قواعــد ومعــايير تصــنيف البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، كجــزء مــن   )٤(
االســتناد إلــى ب ،التبليــغ الموحــدة إنشــاء المرصــد الصــحي العــالمي للبحــث والتطــوير، بمــا فــي ذلــك نمــاذج

بالتشــاور مــع الخبــراء وأصــحاب المصــلحة المعنيــين فــي الــدول األعضــاء، مــن أجــل جمــع و المــوارد القائمــة 
   ؛المعلومات وتجميعها على نحو منهجي

أن يــروج للمرصــد الصــحي العــالمي للبحــث والتطــوير بــين جميــع أصــحاب المصــلحة، بطــرق مــن   )٥(
ات المنتظمـة المتاحـة لالطـالع العـام وٕاجـراء أنشـطة الـدعوة وتشـجيع جميـع أصـحاب بينها إصدار المنشـور 

المصـــلحة علـــى التبـــادل المنـــتظم للمعلومـــات ذات الصـــلة عـــن البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة مـــع 
  ؛المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير

يــدعم الــدول األعضــاء فــي ســعيها إلــى إرســاء قــدرات البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو أن   )٦(
  ؛البحث والتطوير في مجال الصحةتعزيزها بما في ذلك رصد المعلومات ذات الصلة عن 

معنيـة بالبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة إلسـداء المشـورة  لجنة خبراء تابعة للمنظمةأن ينشئ   )٧(
 الثــاني النمطــينبــاألمراض مــن  ةعلقــفــي مجــال الصــحة المتالبحــث والتطــوير  تحديــد أولويــاتالتقنيــة بشــأن 

 واحتياجـــات البحـــث والتطـــوير المحـــددة المتعلقـــة بـــاألمراض مـــن الـــنمط األول فـــي البلـــدان الناميـــة والثالـــث
المقدمــة التحاليــل جملــة أمــور منهــا باالســتناد إلــى الســوق حيثمــا وجــدت حــاالت فشــل  والمجــاالت المحتملــة

، عنــد االقتضــاء، مــع مــع تشــاور لجنــة الخبــراء .مــن المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة
التـــي  هااختصاصـــاتجميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين فـــي إطـــار أداء عملهـــا علـــى النحـــو المحـــدد فـــي 

  ؛األربعين بعد المائة تهدور في لمجلس التنفيذي ا لنظرستصاغ وتقدم 

الحســــبان الدراســــة التــــي أجراهــــا البرنــــامج الخــــاص للبحــــوث والتــــدريب فــــي مجــــال  فــــي يأخــــذأن   )٨(
المنــــاطق المداريــــة المشــــترك بــــين اليونيســــيف وبرنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي والبنــــك الــــدولي  أمــــراض
المعني بتمويل وتنسيق  الخبراء االستشاريين العاملعلى تقرير فريق  الصحة العالمية ويقدم، بناءً  ومنظمة

لبحــث األهــداف وخطــة عمليــة بشــأن صــندوق مجمــع للتبرعــات لــدعم ا ، اقتراحــًا يتضــمنالبحــث والتطــوير
الثاني والثالث واحتياجـات البحـث والتطـوير المحـددة المتعلقـة  النمطينوالتطوير فيما يتعلق باألمراض من 

مــن خــالل لعرضــه علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين بــاألمراض مــن الــنمط األول فــي البلــدان الناميــة 
  ؛األربعين بعد المائةالمجلس التنفيذي في دورته 

 المرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحةتصف الخطة طريقة تعـاون أن يضمن أن   )٩(
ـــ الفريـــق العامـــل العلمـــيولجنـــة الخبـــراء التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة بالبحـــث والتطـــوير و  ي بالصـــندوق المعن

المتمثلـة فـي يسـر المجمع، باإلشارة إلى أمثلـة محـددة علـى األمـراض وبمـا يتماشـى مـع المبـادئ األساسـية 
  تتضمن الخطة أيضًا خيارات التمويل المستدام؛ ، وأنالفصلومبدأ التكلفة والفعالية والكفاءة واإلنصاف 

فيما يتعلق بجميع جوانب خطة العمل  ليهويدعو إ التمويل المستدام واالبتكارياستخدام أن يعزز   )١٠(
خطـــة العمـــل االســـتراتيجية فـــي ويـــدرج، عنـــد االقتضـــاء،  ٢٢-٦٦ج ص ع القـــرارفـــي  المؤيـــدةاالســـتراتيجية 

مــن أجــل تعبئــة المــوارد الكافيــة لتحقيــق األهــداف التــي يــنص عليهــا فــي المنظمــة لحــوار الخــاص بالتمويــل ا
  ؛٢٢-٦٦ج ص عالقرار 
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البحـــث والتطـــوير مثـــل المتعلقـــة ب تهاأنشـــطضـــمن المنظمـــة بشـــأن السياســـات اتســـاق  أن يشـــجع  )١١(
خطـة العمـل العالميـة بشـأن و  مرضـات المسـتجدةمُ مخطط البحث والتطوير فـي مجـال الاألنشطة المتصلة ب

مـــن حيـــث تطبيـــق المبـــادئ األساســـية المتمثلـــة فـــي يســـر التكلفـــة والفعاليـــة  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات
  ؛٢٢-٦٦ع  ص  جقرار ال ة فيحددالمعملية الفصل  في اف والهدف المتمثلوالكفاءة واإلنص

أن يقــدم تقريــرًا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين ويطلــب مــن جمعيــة   )١٢(
الصحة العالمية السبعين النظر في عقد اجتماع آخر مفتوح العضوية للدول األعضـاء بهـدف تقيـيم التقـدم 

ومواصــلة المناقشــات بشــأن المســائل المتبقيــة المتعلقــة برصــد أنشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال المحــرز 
  الصحة وتنسيقها وتمويلها مع مراعاة التحاليل والتقارير ذات الصلة.

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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