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  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل
  بتمويل وتنسيق البحث والتطويرالمعني 

  
  

  لجنة الخبراء المعنية بالبحث والتطوير في مجال الصحةاختصاصات 
  

  تقرير من األمانة
  
  
ـــة ل٢٠١٦( ٢٣–٦٩ع ص ج لقـــرارلاســـتجابة  -١ ـــدَّم االختصاصـــات التالي ـــة بالبحـــث )، تق ـــراء المعني ـــة الخب لجن

 إلى المجلس التنفيذي لينظر فيها. والتطوير في مجال الصحة
  

 إنشاء لجنة الخبراء
 
إنشــاء لجنــة الخبــراء وأداؤهــا ألحكــام الئحــة مجموعــات ولجــان الخبــراء االستشــاريين وفقــًا للصــيغة يخضــع  -٢

والتعـــديالت المدخلـــة  ١٠–٣٥ع ص جالتـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والثالثـــون بموجـــب القـــرار 
 ما لم تنص هذه االختصاصات على خالف ذلك. ١عليها

 
بشــأن تحديــد أولويــات  إســداء المشــورة التقنيــة إلــى المــدير العــامواختصاصــات لجنــة الخبــراء المقترحــة هــي  -٣

البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة المتعلقــة بــاألمراض مــن النمطــين الثــاني والثالــث واحتياجــات البحــث والتطــوير 
االت المحتملــة حيثمــا وجــدت حــاالت فشــل المحــددة المتعلقــة بــاألمراض مــن الــنمط األول فــي البلــدان الناميــة والمجــ

 السوق.
  

إلــى جملــة أمــور منهــا التحاليــل المقدمــة مــن المرصــد العــالمي للبحــث وستســتند لجنــة الخبــراء فــي مشــورتها  -٤
األساسية واالستعراضات والتحاليل المعدة بالتحديد لكل اجتماع للجنـة الخبـراء والتطوير في مجال الصحة والوثائق 

وستتشاور لجنة الخبراء، عند االقتضاء، مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أو خبراء اللجنة. من جانب األمانة 
 .في إطار أداء عملها

  
 وعلى األخص، سيضطلع أعضاء لجنة الخبراء بما يلي: -٥

أساسية و/ أو عروض لتبادلهـا مـع سـائر أعضـاء لجنـة الخبـراء قبـل اجتمـاع اللجنـة إعداد وثائق   ) أ(
 أو خالله؛
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اقتـــراح دعـــوة أصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين الـــذين يكتســـون أهميـــة حاســـمة لمناقشـــة بنـــود احتمـــال   ) ب(
علـــى المواضـــيع والظـــروف الصـــحية التـــي يتطـــرق إليهـــا  خاصـــة مـــن جـــدول األعمـــال إلـــى المشـــاركة بنـــاءً 

 اجتماع لجنة الخبراء؛

بشـأن القائمـة ذات استعراض النتائج المنبثقة عن جميع المواد المقدمـة وبحثهـا وتقـديم التوصـيات   (ج)
األولوية بالمنتجات والتكنولوجيات الصحية للبحث والتطوير من جملة المنتجات والتكنولوجيات المطروحة 

  للمناقشة في االجتماع، خالل اجتماعات لجنة الخبراء.
  

أســباب تقــديم كــل توصــية باإلشــارة إلــى البينــات  ،وســتلّخص لجنــة الخبــراء فــي تقريرهــا عــن اجتمــاع معقــود -٦
ي تــدعمها. وٕاذا كانــت البينــات المتاحــة غيــر كافيــة، ســتحدد لجنــة الخبــراء أن توصــياتها تســتند إلــى رأي الخبــراء التــ

 وتجربتهم.
 
عــن طريــق الصــندوق المجمــع للتبرعــات مــن أجــل البحــث وســتنفَّذ األولويــات التــي تحــددها لجنــة الخبــراء  -٧

 الـدعوات إلـى تقـديم االقتراحـاتا يلـي: إعـداد الـذي سيشـمل نشـاطه جملـة أمـور منهـا مـوالتطوير في مجال الصـحة 
ســـب مـــن خـــالل تحليـــل خصـــائص مواصـــفات المنتجـــات وخـــط اإلمـــداد الـــراهن بالمنتجـــات والتكنولوجيـــات؛ تقيـــيم أن

رصـــد المشـــاريع الممولـــة واستعراضـــها لتقـــدير التقـــدم المحـــرز وتقيـــيم أثرهـــا المحتمـــل. المشـــاريع للتمويـــل واختيارهـــا؛ 
 ساسية المتمثلة في يسر التكلفة والفعالية والكفاءة واإلنصاف ومبدأ الفصل.وستطبَّق المبادئ األ

  
  أعضاء اللجنة

  
تمشــيًا مــع أحكــام الئحــة مجموعــات ولجــان الخبــراء االستشــاريين، يقــرر المــدير العــام عــدد الخبــراء الــذين  -٨

 يدعون إلى اجتماع لجنة خبراء ويحدد موعده ومدته ويدعو إلى انعقاد اللجنة.
 
 علـى استشـاريينبـراء خ مجموعـات مـن أكثـر أو مجموعـة مـن بـراءالخ لجنـة أعضـاء العـام المديرار ويخت -٩

 والناميـة، المتقدمـة البلـدان مـن براءالخ بين والتوازن الجنسين، بين والتوازن العادل، غرافيالج التمثيل مبادئ أساس
 بـين مالئـم تـوازن إلـى والحاجـة العـالم، أنحـاء مختلـف فـي يـةملالع والخبرة والمناهج الفكر اتجاهات مختلف وتمثيل

 .التخصصات
  

 وستتماشى االعتبارات المتبقية بخصوص اختيار أعضاء لجنة الخبراء مع ما يرد وصفه في الالئحة. -١٠
  

  رفع التقارير إلى المجلس التنفيذي
  

العـام إلـى المجلـس من الئحة مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين، يقدم المدير  ٢٣-٤تمشيًا مع الفقرة  -١١
 التنفيذي تقريرًا عن اجتماع أو أكثر للجنة الخبراء معقود منذ الدورة السابقة للمجلس.

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
 النظر في هذه االختصاصات. المجلس مدعو إلى -١٢
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