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  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل
  ربتمويل وتنسيق البحث والتطويالمعني 

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
ن بعـد المائـة فـي نسـخة سـابقة ربعـيأثنـاء دورتـه األ ٢٠١٧في كـانون الثـاني/ ينـاير نظر المجلس التنفيذي  -١

عـّدلت ، تطـوراتآلخـر مـا طـرأ مـن لمـا ُأدِلـي بـه مـن تعليقـات ومراعـاًة واستجابًة  ١من هذا التقرير وأحاط علمًا بها.
والفقرتـان  من التقريـر؛ ١٩إلى  ١٧الفقرات من و  ١١و ٩و ٦و ٥ اتالفقر  :التالية لمواضعافي وثيقة النص األمانة 

 .٢ الملحقمن  ١١و ٨ن ا؛ والفقرت١من الملحق  ٢ لجدولوا ٨و ٤

أن يســّرع التنفيــذ الكامــل  المــدير العــاممــن لبــت جمعيــة الصــحة )، ط٢٠١٦( ٢٣-٦٩ج ص عفــي القــرار و  -٢
 ٢٣-٦٩ج ص ع). ويشـــتمل القـــرار ٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص علخطـــة العمـــل االســـتراتيجية التـــي اعُتمـــدت فـــي القـــرار 

 على العناصر التالية: 

 ٢؛إنشاء مرصد المنظمة العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة 

 ؛التنفيذ الكامل لخطة العمل االستراتيجية 

 ن تحديــد ة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة إلســداء المشــورة التقنيــة بشــأإنشــاء لجنــة خبــراء معنيــ
 أولويات البحث والتطوير؛

  استكشاف إمكانية إنشاء صـندوق مجمـع للتبرعـات لـدعم البحـث والتطـوير فيمـا يتعلـق بـاألمراض مـن
ط األول فـي الـنمالنمطين الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة المتعلقة باألمراض من 

 البلدان النامية.
 
 نصــينأن يقــدم  ٢٣-٦٩ج ص عالمــدير العــام فــي القــرار  مــنوعلــى وجــه التحديــد، طلبــت جمعيــة الصــحة  -٣

إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائـــة، أال وهمـــا: 
مــل المحــددة التكــاليف الخاصــة بــه؛ ال الصــحة وخطــة العاختصاصــات المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــ

اقتراح يتضمن األهداف وخطة عملية بشأن صندوق مجمع للتبرعات لدعم البحث والتطـوير فيمـا يتعلـق بـاألمراض 

                                                           
الجلسـة الحاديـة األربعـين بعـد المائـة، فـي دورتـه لمجلس التنفيذي ل لمحاضر الموجزةا؛ وانظر أيضًا ١٤٠/٢١م تالوثيقة    ١

 عشرة (باإلنكليزية).

 ).٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣ (تم االطالع في /www.who.int/research-observatory/en: الرابط التالي متاح على   ٢
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مـن النمطـين الثـاني والثالـث واحتياجـات البحـث والتطـوير المحـددة المتعلقـة بـاألمراض مـن الـنمط األول فـي البلــدان 
 النامية.

 
وتــرد اختصاصــات المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة وخطــة العمــل المحــددة التكــاليف  -٤

 .١الخاصة به في الملحق 
 
البرنـامج الخـاص للبحـث والتـدريب فـي قـام . و ٢ويرد االقتراح بشأن صـندوق مجمـع للتبرعـات فـي الملحـق  -٥

وبرنــامج األمــم المتحــدة  )اليونيســيفمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين 
لــدعم تبرعــات لمجّمــع لصــندوق بشــأن إنشــاء خطــة عمــل  وضــعب اإلنمــائي والبنــك الــدولي ومنظمــة الصــحة العالميــة

الحالة عن تشـغيل  ت، ومنها دراستان من دراسامن التفاصيل اً مزيدهي تضم و ، البحث والتطوير في مجال الصحة
قــد  خيــارات التمويــل الممكنــة التــي دراســة تعــرضأيضــًا وقــد أجــرت األمانــة  ١.بمرضــين اثنــينالصــندوق فيمــا يتعلــق 

 ٢٣.٢-٦٩ج ص ع بناًء على الطلب الوارد في القرارالمجّمع للتبرعات في تغذية الصندوق  ُتستخدم
 
 علمــاً  فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــةالتنفيــذي المجلــس أيضــًا  ، أحــاط٢٣-٦٩ج ص علقــرار ســتجابًة لاو   -٦
   فــــــــي علـــــــى النحــــــــو الُمبـــــــّين اختصاصـــــــات لجنـــــــة الخبــــــــراء المعنيـــــــة بالبحــــــــث والتطـــــــوير فــــــــي مجـــــــال الصــــــــحةب

 ١٤٠/٢٢.٣م ت الوثيقة
 

  المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة
 
يســتهدف المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة "تجميــع ورصــد وتحليــل المعلومــات ذات  -٧

االحتياجات الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الصحة في البلدان النامية بهدف المساهمة في تحديد الصلة عن 
 ٤الثغرات الكائنة والفرص المتاحة وتعريفها من أجل تنفيذ أولويات البحث والتطوير في مجال الصحة".

  
والتطوير في مجال  ، ُنشرت نسخة إيضاحية من المرصد العالمي للبحث٢٠١٦وفي كانون الثاني/ يناير  -٨

الصــحة علــى شــبكة اإلنترنــت، وتضــمنت بيانــات عمــا يلــي: تمويــل البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة (مــن مســح 
المنتجات الصحية التي مازالت قيـد التطـوير (مـن أربعـة ؛ )٥"الباحث عن المنح" لمؤسسة "بوليسي كيورز ريسيرش"

الت الدوليــة للتجــارب الســريرية)؛ ة الصــحة العالميــة للســجالتجــارب الســريرية (مــن منبــر منظمــر للبيانــات)؛ مصــاد
إجمالي النفقات المحلية على البحث والتطوير في مجال الصـحة حسـب ؛ )PubMedمنشورات البحوث (من موقع 

البلــدان (مــن اليونســكو، ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، وشــبكة المؤشــرات العلميــة والتكنولوجيــة 
األمريكيــة والمشــتركة بــين البلــدان األمريكيــة، والمكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة)، وغيرهــا مــن  - يــةاإليبير 

                                                           
١   http://www.who.int/phi/implementation/research/Draft_OperationalPlan_for_a_VoluntaryPooledFundSupport 

HealthResearchDevelopment.pdf?ua=1  ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣(تم االطالع في.( 

٢    http://www.who.int/phi/implementation/research/DraftOptions_for_SustainableFundingVoluntaryPooledFund 

SupportHealthResearchDevelopment.pdf?ua=1 ) ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣تم االطالع في(.  
 الجلسة الحادية عشرة (باإلنكليزية). األربعين بعد المائة، في دورته لمجلس التنفيذي ل لمحاضر الموجزةاانظر    ٣

  ، الفقرة الثامنة من الديباجة، متاح على الرابط التالي:٢٣-٦٩ج ص عالقرار    ٤
.pdfar-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R23 ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣ (تم االطالع في.( 

٥   /http://www.policycuresresearch.org/g-finder ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣ (تم االطالع في.( 
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البيانات ذات الصلة على المستوى الُقطري والمستوى االقتصـادي الكلـي مثـل إجمـالي النفقـات الصـحية (مـن قاعـدة 
 المرض (من المرصد الصحي العالمي). بيانات النفقات الصحية العالمية لمنظمة الصحة العالمية)، وعبء 

  
 ١٩ صدر المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة فـي وبعد النظر في تعليقات المستخدمين، -٩

يشـمل عناصـر جديـدة مثـل المؤشـرات الالزمـة لرصـد األنشـطة والمـوارد الخاصـة هـو ، و ٢٠١٧ كانون الثاني/ ينـاير
بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، والتحاليــل الشــاملة للبيانــات عــن البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة حســب 
، المرض، والتحاليل التي تقارن بين أنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة فـي البلـدان وعلـى نطـاق األمـراض

كمـــا سيشـــمل فرعـــًا عـــن التصـــنيف والمعـــايير، كخطـــوة أولـــى صـــوب تنســـيق الجهـــود المســـتقبلية الراميـــة إلـــى جمـــع 
 البيانات. وسيستمر التوسع في نطاق المرصد وتحديثه كلما ُأتيحت الموارد والمعلومات الجديدة. 

  
  المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة

 
 ، تم اختيار المشاريع اإليضاحية الستة التالية في النهاية:٢٢-٦٦ع ج صبناًء على القرار  -١٠

المبادرة العالمية إلتاحة البحث والتطوير في مجال داء الليشمانيات الحشوي (الجهتـان المقـدمتان   (أ)
 ؛للمشروع: مبادرة أدوية األمراض المهملة، وٕادارة األغذية واألدوية في الواليات المتحدة)

المركبــات الدوائيــة المضــادة لمســببات األمــراض: نشــاط تعــاوني دولــي مفتــوح المصــدر اســتغالل   (ب)
 ؛لتسريع استحداث األدوية في التصدي ألمراض الفقر (الجهة المقدمة للمشروع: مشروع أدوية المالريا)

اســــتحداث واصــــمات بيولوجيــــة ســــهلة االســــتعمال وميســــورة التكلفــــة كوســــائل تشــــخيص ألمــــراض   (ج)
 ،اني والثالث (الجهات المقدمة للمشـروع: الشـبكة األفريقيـة البتكـار األدويـة ووسـائل التشـخيصالنمطين الث

 ؛والشبكة الصينية البتكار األدوية ووسائل التشخيص، وآخرون)

ــــى أســــاس المأشــــوب   (د) ــــى فصــــيلة Sm14اســــتحداث لقــــاح مضــــاد للبلهارســــيا عل ــــذي ينتمــــي إل ، ال
(الجهــــة المقدمــــة  –مكافحــــة ســــريان مــــرض مــــن أمــــراض الفقــــرالبروتينــــات الرابطــــة لألحمــــاض الدهنيــــة: 

 ؛للمشروع: مؤسسة أوسوالدو كروز، البرازيل)

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

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

 .العلمية والصناعية بجنوب أفريقيا)
 
المرصـد العـالمي للبحـث ، استعرضت اللجنة المخصصـة المعنيـة بالمشـاريع اإليضـاحية/ ٢٠١٥وفي عام  -١١

 -االقتراحـات بشـأن خطـط العمـل والميزانيـة الخاصـة بالمشـاريع اإليضـاحية الخمسـة  ١والتطوير فـي مجـال الصـحة
والخاصة بالمرصـد العـالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة، وأوصـت بتخصـيص التمويـل  -) همن (أ) إلى (

مسـة وللمرصـد. كمـا تـم توقيـع خطابـات االتفـاق وصـرف األمـوال للسنة األولى مـن التنفيـذ للمشـاريع اإليضـاحية الخ

                                                           
شــــــــــباط/  ١٣ (تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي /http://www.who.int/phi/news/adhoc_committee/en انظــــــــــر الــــــــــرابط التــــــــــالي:   ١

 ).٢٠١٧ فبراير
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، ٢٠١٦، وللمشـــروع اإليضـــاحي (د) فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر ٢٠١٥للمشـــاريع اإليضـــاحية مـــن (أ) إلـــى (ج) فـــي عـــام 
جـرى و فقد وافقت اللجنة المخصصة علـى تمويلـه باستخدام األموال المتاحة. أما المشروع اإليضاحي الخامس (ه) 

المرصد العالمي للبحث والتطـوير ولم يتلّق . ٢٠١٧خطاب االتفاق وُصِرفت األموال في آذار/ مارس  التوقيع على
أي تمويـل حتـى اآلن. وأمـا المشـروع اإليضـاحي السـادس (و) فلـم ُيعتـرف بـه كمشـروع إيضـاحي  في مجال الصحة

ــد اجتمــاع  .عليــه اللجنــة المخصصــة، وســوف يتلقــى التمويــل شــريطة موافقــة ٢٠١٦فــي نيســان/ أبريــل  إال وقــد ُعِق
 بجنيف. ٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢٧ألصحاب المصلحة بشأن هذا المشروع اإليضاحي يوم 

 
  ربط أنشطة رصد البحث والتطوير في مجال الصحة وتنسيقها وتمويلها

 
عـالمي للبحـث والتطـوير ، طلبت جمعية الصحة شرحًا لطريقة تعاون المرصد ال٢٣-٦٩ج ص عفي القرار  -١٢

فـي مجــال الصــحة، ولجنــة الخبــراء التابعــة للمنظمــة والمعنيـة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة، والفريــق العامــل 
 رة إلى أمثلة محددة على األمراض.العلمي المعني بالصندوق المجمع للتبرعات، باإلشا

 
تــوفير البيانــات األساســية الالزمــة  ويتمثــل دور المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فــي -١٣

لتحديـــد أولويـــات القـــرارات بشـــأن البحـــث والتطـــوير. وســـوف تشـــمل هـــذه التحاليـــل بيانـــات عـــن احتياجـــات الصـــحة 
العموميــة غيــر الملبــاة مــن المنتجــات الجديــدة، وأنشــطة البحــث والتطــوير الجاريــة (مثــل المنتجــات التــي مازالــت قيــد 

واالستثمارات، والثغرات، وقائمة المنتجات المعتمدة، وبراءات االختراع، وأي أولويات التطوير والتجارب السريرية)، 
 محددة في البحث والتطوير في مجال األمراض والحاالت الواقعة ضمن نطاقه. 

 
بالبحث والتطوير في مجال الصـحة بالتحاليـل الصـادرة عـن المرصـد  المعنيةوسوف تسترشد لجنة الخبراء  -١٤

العالمي للبحث والتطوير في مجـال الصـحة، فـي التوصـية بشـأن المجـاالت ذات األولويـة فـي البحـث والتطـوير فـي 
مجال المنتجات والتكنولوجيـات الصـحية المحـددة؛ مثـل الحاجـة إلـى لقـاح مبتكـر مضـاد للسـل الرئـوي فـي البـالغين، 
وهـــي حالـــة مرضـــية تمثـــل معظـــم حـــاالت الســـل فـــي العـــالم، أو الحاجـــة إلـــى أداة تشخيصـــية دقيقـــة ومحـــددة وســـهلة 

 االستخدام يمكن استخدامها في المنشآت الصحية الريفية.
 
ويتــولى بعــد ذلــك الفريــق العامــل العلمــي المعنــي بالصــندوق المجمــع المقتــرح تنفيــذ األولويــات التــي تحــددها  -١٥

ـح تفاعـل هـذا النظـام فـي التقريـر الـذي صـدر مـؤخرًا لجنة الخبراء، ب تعريف الخصائص التفصيلية للمنتجات. ويوضَّ
 ١.بشأن صندوق تمويل البحوث والتطوير للمنتجات الصحية: مقترح للتمويل وللتشغيل

 
  تعزيز التمويل المستدام واالبتكاري والدعوة إليه 

 
العام أيضًا بتعزيـز التمويـل المسـتدام واالبتكـاري  طالبت جمعية الصحة المدير ٢٣-٦٩ج ص عفي القرار  -١٦

والــدعوة إليــه فيمــا يتعلــق بجميــع جوانــب خطــة العمــل االســتراتيجية، والنظــر فــي إدراجــه فــي حــوار المنظمــة الخــاص 
 بالتمويل. 

 

                                                           
فــي مجــال الصــحة: اقتــراح بشــأن التمويــل والتشــغيل. جنيــف: منظمــة  والتطــويرالصــندوق العــالمي للبحــث  ١-٤الشــكل    ١

، ٢٠١٦الصــــحة العالميــــة نيابــــة عــــن البرنــــامج الخــــاص المعنــــي بالبحــــث والتــــدريب فــــي مجــــال أمــــراض المنــــاطق المداريــــة، 
شــــــــــباط/  ١٣ (تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي http://www.who.int/tdr/publications/r_d_report/en/علـــــــــى الـــــــــرابط التــــــــــالي:  متـــــــــاح
  ).٢٠١٧ فبراير
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مـــن أجـــل تنفيـــذ المشـــاريع اإليضـــاحية وٕانشـــاء  ٢٠١٧-٢٠١٤ويقـــدر التمويـــل اإلجمـــالي الـــالزم فـــي الفتـــرة  -١٧
، كانــت فرنســا وألمانيــا ٢٠١٧كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٠ وفــي ١مليــون دوالر أمريكــي. ٨٥لعــالمي بنحــو المرصــد ا

مليـون  ٢,٥٢وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية والمفوضية األوروبية قد ساهمت أو تعهـدت بمبلـغ إجمـالي قـدره 
والهنـد والنـرويج وجنـوب وألمانيـا وكانـت البرازيـل  .لصالح المرصد العالميدوالر أمريكي على مدى السنوات األربع 

ماليــــين دوالر أمريكــــي لصــــالح صــــندوق التبرعــــات  ١٠,٤٩ أفريقيــــا وسويســــرا قــــد ســــاهمت بمبلــــغ إجمــــالي قــــدره 
سويسـرا أو و النـرويج سـاهمت دوالر أمريكـي  نمليـو  ١,٢يشـمل ذلـك مبلغـًا قـدره المخصصة للمشاريع اإليضاحية. و 

كمنح مقابلة لمساهمات البلدان النامية على أساس نصف دوالر مقابل كل دوالر تسهم به هذه البلدان،  ه تعهدت ب
 مليون دوالر أمريكي من المنح السويسرية المقابلة، متاحًا في انتظار مساهمة البلدان النامية.  ١,٤٠ومازال هناك 

 
مبلغ اإلجمالي الالزم الستكمال جميع المشاريع اإليضاحية المختارة على النحـو المقتـرح واالنتهـاء ويقدر ال -١٨

 مليون دوالر أمريكي.  ٧٠,٥٩ من إنشاء المرصد، بنحو 
 
لطـابع الخـاص لتمويـل البحـث والتطـوير مقارنـة بتمويـل حـاالت الطـوارئ ى الإ أهمية الموضوع و ى لإونظرًا  -١٩

تنظــيم  عاكفــة علــى تقّصــي إمكانيــة األمانــة فــإن مــن برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للمنظمــة،واألجــزاء األخــرى 
والتطــوير فــي المجــاالت ، بغــرض تعزيــز زيــادة االســتثمار فــي تمويــل البحــث ٢٠١٧عــام  حــدث رفيــع المســتوى فــي

حيث ال تفي مستويات االستثمار الحالية باالحتياجات العالميـة للصـحة العموميـة. وتتـولى األمانـة جمـع المزيـد مـن 
 واستكمال إنشاء المرصد العالمي. األموال لتنفيذ المشاريع اإليضاحية

 
  تعزيز اتساق السياسات

 
بتعزيـــز اتســـاق السياســـات داخـــل  ٢٣-٦٩ج ص عار طالبـــت جمعيـــة الصـــحة المـــدير العـــام أيضـــًا فـــي القـــر  -٢٠

المنظمة. وتضمن األمانة بذلك أن المبادئ الرئيسية المتفق عليها فيما يتعلق بالبحث والتطوير متابعًة لتقرير فريق 
الخبراء االستشاريين العامل، تطبق أيضًا في مجاالت المشاركة األخرى وفي المبادرات الجديدة على وجه التحديد، 

مخطط البحث والتطوير من أجل تعزيز تأهب البحث والتطـوير لألمـراض المعديـة التـي قـد تتحـول إلـى أوبئـة،  مثل
أو الشــراكة العالميــة مــن أجــل البحــث والتطــوير فــي مجــال المضــادات الحيويــة، وهــي مشــروع مشــترك بــين المنظمــة 

 ومبادرة أدوية األمراض المهملة.
  
 
  جمعية الصحة جراء المطلوب مناإل
  

توجهـــــات التقريـــــر وٕالـــــى تقـــــديم اإلرشـــــادات بشـــــأن ال علمـــــًا بهـــــذا إلـــــى اإلحاطـــــة ةمـــــدعو  جمعيـــــة الصـــــحة  -٢١
 االستراتيجية المستقبلية.

  

                                                           
(تـم االطـالع  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_40-ar.pdf، المتاحة علـى ٦٩/٤٠انظر الوثيقة ج   ١
 ).٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣ في
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 ١الملحق 
 

 اختصاصات المرصد العالمي
 للبحث والتطوير في مجال الصحة

 
  الهدف والنطاق

 
السادســـة والســـتون بإنشـــاء المرصـــد العـــالمي للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال  العالميـــة كلفـــت جمعيـــة الصـــحة -١

، أقرت جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة ٢٠١٦وفي أيار/ مايو  ).٢٠١٣( ٢٢-٦٦ج ص عالصحة بموجب القرار 
بالدور المحوري للمرصد العالمي للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وأعـادت  ٢٣-٦٩ج ص عوالستون في القرار 

تأكيــد أن هدفــه العــام يتمثــل فــي "تجميــع ورصــد وتحليــل المعلومــات ذات الصــلة عــن االحتياجــات الخاصــة بالبحــث 
وســوف يقــوم المرصــد العــالمي بــذلك "باالعتمــاد علــى المراصــد  فــي مجــال الصــحة فــي البلــدان الناميــة".والتطــوير 

الوطنية واإلقليمية (أو الوظائف المماثلة) وآليات جمع البيانات الراهنة بهدف المسـاهمة فـي تبـّين الثغـرات والفـرص 
الخاصـــة بالبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال  فـــي أولويـــات البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة دعمـــًا لتنســـيق األعمـــال

 ٢."الصحة
 

وســيحِدد نطــاق البيانــات والتحلــيالت المشــمولة فــي المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة،  -٢
أولويات المعلومات عن "األمراض من النمطين الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحـددة للبلـدان الناميـة 

من النمط األول واالحتياجـات مـن المعلومـات عـن المجـاالت المحتملـة حيثمـا وجـدت حـاالت  فيما يتعلق باألمراض
فشــل الســوق، وأيضــًا عــن مقاومــة مضــادات الميكروبــات واألمــراض المعديــة المســتجدة التــي قــد تتســبب فــي أوبئــة 

 ."كبرى
 
للمعلومـات والتحلـيالت ويعمل المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة كمصدر مركـزي وشـامل  -٣

عن أنشطة البحـث والتطـوير العالميـة فـي مجـال الصـحة، باالسـتناد إلـى البيانـات والتقـارير القائمـة فـي طيـف واسـع 
ات بشـــأن مـــن مصـــادر البيانـــات، وبجمـــع المعلومـــات الجديـــدة حيثمـــا لـــزم ذلـــك وكـــان وممكنـــًا، بهـــدف تمكـــين القـــرار 

  أولويات البحث والتطوير.
  
ات المرصــــد العــــالمي لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة للبحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال الصــــحة وتتمثــــل اختصاصــــ -٤

  يلي: فيما
التحليالت الشاملة وخالصـة البيانـات والمعلومـات القائمـة عـن البحـث والتطـوير فـي مجـال عداد إ  )أ (

الثغـرات الصحة فيما يتعلق بحاالت صحية معينة (مثل السل والمالريا وداء الليشمانيات) من أجل تحديـد 
فيمـــا يخـــص  تحديـــد األولويـــاتتنســـيق عمليـــة تســـهيل والفـــرص فـــي البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة و 

  ؛دةاالستثمارات الجدي
رصد االتجاهات العالمية والتبليغ عنها، فيما يتعلق بالبحث والتطوير في مجال الصحة، بما فـي   )ب (

والقـــدرة علـــى إجـــراء البحـــوث الصـــحية علـــى ذلـــك االســـتثمارات فـــي البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة 
الصعيد الوطني؛ والتجارب السريرية المسـجلة والتكنولوجيـات الصـحية التـي مازالـت قيـد التطـوير (البحـوث 

  والتطوير الجارية)؛ واألدوية المعتمدة؛
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وضع األسس المرجعية ألنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة ومقارنتها على نطاق البلدان   )ج (
ت الصـحية؛ مثــل مقارنـة االســتثمارات فـي البحــث والتطـوير فـي مجــال الصـحة علــى نطـاق البلــدان والحـاال

والحــاالت الصــحية باســتخدام مؤشــرات مثــل عــبء المــرض، والنــاتج المحلــي اإلجمــالي، والنفقــات المحليــة 
  اإلجمالية على الصحة، والنفقات على أنواع البحوث األخرى؛

ت وتبــادل المعــايير بإتاحــة عمليــات التصــنيف والمصــطلحات المســاهمة فــي تحســين جمــع البيانــا  )د (
تقبلية الراميـة إلـى التي يستخدمها المرصد كخطوة فـي اتجـاه بنـاء توافـق اآلراء وتعزيـز اتسـاق الجهـود المسـ

  جمع البيانات؛
  إتاحة جميع البيانات والتحليالت أمام الجمهور العام في بوابة إلكترونية؛  )ه (
للبيانات باالستناد إلى مشورة لجنة الخبـراء المعنيـة بالبحـث والتطـوير إجراء تحليل شامل وتوليف   )و (

  في مجال الصحة.
 
ولضــمان مســاهمة الخبــراء مســاهمة كافيــة فــي مجــاالت العمــل والتحلــيالت التقنيــة للمرصــد العــالمي، ســتعمل  -٥

ل، مــن أجــل إجــراء و/ أو األمانــة عــن قــرب مــع إداراتهــا التقنيــة وأفرقــة ولجــان الخبــراء التابعــة لهــا الموجــودة بالفعــ
اســتعراض التحلــيالت والتوليفــات التــي ينتجهــا المرصــد العــالمي. وســوف ُتجــرى التحلــيالت الشــاملة بالتعــاون الوثيــق 

  مع الخبراء في مجال اختصاص كل منهم وبدعم من بيانات المرصد العالمي. 
  
التعليقــات علــى هيكــل المرصــد العــالمي وفضــًال عــن ذلــك، فــإن األمانــة ســتعمل أيضــًا بانتظــام علــى التمــاس  -٦

ومخرجاته، التي يـدلي بهـا المسـتخدمون مـن صـناع القـرار الـوطنيين والـدوائر األكاديميـة والخبـراء التقنيـون التـابعون 
للمنظمـــة وســـائر المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والشـــركات العالميـــة والمكاتـــب اإلقليميـــة التابعـــة للمنظمـــة والمجتمـــع 

ة اسـتخدامه المصـلحة فـي الـدوائر الصـناعية، مـن أجـل مواصـلة تحسـين وظـائف المرصـد وسـهولالمـدني وأصـحاب 
  في النسخ المستقبلية.

  
وستشـــكل التحلـــيالت والبيانـــات التـــي يقـــدمها المرصـــد العـــالمي مصـــدرًا رئيســـيًا لعمـــل لجنـــة الخبـــراء المعنيـــة  -٧

التقنيـــة إلـــى المـــدير العـــام بشـــأن البحـــث بالبحـــث والتصـــوير فـــي مجـــال الصـــحة، التـــي تهـــدف إلـــى إســـداء المشـــورة 
  والتطوير في مجال الصحة.

 
  خطة عمل وميزانية المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة

 
. ٢٠١٩-٢٠١٦التكــــاليف المقــــدرة للتطــــوير المســــتمر للمرصــــد العــــالمي فــــي الفتــــرة  ١يوضــــح الجــــدول  -٨

والفجـــوة التمويليـــة. ويبلـــغ صـــافي  ٢٠١٩-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنـــائيتينالتمويـــل المتـــاح  ٢الجـــدول  ويوضـــح
ماليـــــين دوالر أمريكـــــي. ويبلـــــغ صـــــافي مجمـــــوع األمـــــوال  ٦,٣، ٢٠١٩-٢٠١٦مجمـــــوع التكـــــاليف المقـــــدرة للفتـــــرة 

مليــون  ١,٧٧، ٢٠١٧-٢٠١٦) للثنائيــة ٢٠١٧كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٠ المخصصــة الــواردة أو المتعهــد بهــا (فــي
دوالر أمريكــي (صــافي تكــاليف دعــم البــرامج). ومــع أخــذ األمــوال المخصصــة فــي الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة مــن 

مليــون  ٠,٣٢، ٢٠١٧-٢٠١٦االشـتراكات الُمقـدَّرة فـي الحســبان، يبلـغ المجمـوع الكلـي للفجــوة التمويليـة فـي الثنائيـة 
بنحــو دون مســاهمات ماليــة إضــافية،  ٢٠١٩-٢٠١٨دوالر أمريكــي. ويقــدر مجمــوع الفجــوة التمويليــة فــي الثنائيــة 

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٠٥
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إلـــى  ٢٠١٦كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١: جـــدول األنشـــطة المقـــررة وتكاليفهـــا فـــي المـــدة مـــن ١ الجـــدول
  ريكي)(بالدوالر األم ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١

 

  ميزانية  بند الميزانية
٢٠١٧- ٢٠١٦ 

  ميزانية 
٢٠١٩- ٢٠١٨ 

 ٦٧٥ ٠٠٠ ٥٨٥ ٠٠٠ بوابة المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة
 ٥٧٥ ٠٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠ توليد المعارف الخاصة بالبحث والتطوير وبثها 

 ١ ٢٥٠ ٠٠٠ ١ ٠٨٥ ٠٠٠ مجموع تكاليف األنشطة
  ١ ٩٦١ ١٣٣  ١ ٩٦١ ١٣٣  مجموع تكاليف الموظفين

 ٣ ٢١١ ١٣٣ ٣ ٠٤٦ ١٣٣ صافي مجموع* التكاليف في الثنائية
  .٪١٣صافي تكاليف دعم البرامج بنسبة  *
  
  

  (بالدوالر األمريكي) ٢٠١٩-٢٠١٦: التمويل المتاح والفجوة التمويلية في السنوات ٢الجدول 
 

  المجموع  المصدر
٢٠١٧- ٢٠١٦ 

  المجموع 
٢٠١٩- ٢٠١٨ 

 ٣٩٤ ٧١٥ ١ ٧٦٥ ٩٨٥ المخصصة* للمرصد (صافي تكاليف دعم البرامج**)األموال 
 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ الميزانية البرمجية: االشتراكات الُمقدَّرة

 ١ ٣٩٤ ٧١٥ ٢ ٧٦٥ ٩٨٥ صافي المجموع الكلي لتكاليف دعم البرامج**
  ١ ٨١٦ ٤١٨ ٢٨٠ ١٤٨ صافي الفجوة التمويلية لتكاليف دعم البرامج**

اإلجمالي للفجوة التمويلية (بما في ذلك تكاليف دعم المجموع 
 ٢ ٠٥٢ ٥٥٣ ٣١٦ ٥٦٧ البرامج**)

  .٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٠ أموال قدمتها أو تعهدت بها فرنسا وألمانيا وسويسرا والمفوضية األوروبية حتى  *
  .٪١٣تكاليف دعم البرامج بنسبة   **
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 A70/22          ANNEX 2    ٧٠/٢٢ج

9 

 ٢الملحق 
  
  

 الصندوق المجمع للتبرعات: الخطة العملية واألهداف
  
 
وفقًا للخطوط العريضة الموضحة في دراسة "صندوق تمويل البحوث والتطوير للمنتجات الصـحية: مقتـرح  -١

ينبغي استيفاء عدد من الشروط من أجل تسريع أنشطة البحث والتطوير الجارية وسد الثغرات  ١للتمويل وللتشغيل،"
تــؤثر فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل فــي المقــام األول، وتتمثــل هــذه الشــروط فــي مجــال األمــراض التــي 

 يلي: فيما
  ـــــرة  ١٠٠حـــــد أدنـــــى مـــــن تمويـــــل البحـــــث والتطـــــوير يتـــــيح صـــــرف مليـــــون دوالر أمريكـــــي ســـــنويًا لفت

 ؛سنوات ١٠
  مشـــروعًا مـــن مشـــاريع البحـــث والتطـــوير، بمـــا فـــي ذلـــك مشـــاريع  ٤٠-٣٥حافظـــة متنوعـــة تتضـــمن

التطـــوير القصـــيرة األجـــل (مثـــل توجيـــه األدويـــة الموجـــودة بالفعـــل إلـــى اســـتخدامات أخـــرى) والجهـــود 
 ؛بذل في مجال االستكشاف (مثل استحداث مركبات كيميائية جديدة)الطويلة األجل التي تُ 

 ؛عمليات شفافة ذات أهداف واضحة وعمليات غير سياسية مسنَّدة بالبيِّنات لصنع القرار 
  مستدامة.آلية تمويل 

 
وسيركز الصندوق المجمع على األولويات التي حددتها لجنة الخبراء المعنية بالبحـث والتطـوير فـي مجـال  -٢

الصحة عن طريق مشاريع البحث والتطوير المركزة، وسيكوِّن حافظة مختلطة للبحث والتطوير عبـر الـزمن. ويبـين 
العــدد  ١ل البحــوث والتطـوير للمنتجـات الصـحيةالـواردان فـي التقريــر الخـاص بصـندوق تمويـ ٨-٥و ٧-٥الشـكالن 

مليـون دوالر أمريكـي.  ١٠٠المحتمل لمشاريع البحث والتطوير وتكاليفها المحتملة، في حال التمويل السنوي بمبلـغ 
مشـروعًا بــدءًا مـن العـام الحــادي عشـر فصــاعدًا.  ٣٩ويتنبـأ النمـوذج المســتخدم بـأن الصــندوق فـي إمكانـه أن يــدعم 

مليــون دوالر أمريكــي تــدعم ســبعة مشــاريع مختــارة فــي الســنة  ١٥التقريــر زيــادة التمويــل مــع الوقــت مــن كمــا يوضــح 
 عامًا. ١١مشروعًا من مشاريع الحافظة لفترة  ٣٩مليون دوالر أمريكي تدعم  ١٠٠األولى، إلى 

 
ل تجـارب المرحلـة وباالستناد إلى هذه االفتراضات، ستمول اآللية عـددًا مـن المشـاريع اإلنمائيـة (مثـل تمويـ -٣

لبحــث والتــدريب فــي المعنــي باالثالثــة للوصــول بأحــد التــدخالت إلــى االعتمــاد). وتشــير تقــديرات البرنــامج الخــاص 
مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي والبنــك الــدولي ومنظمــة 

، سـيكون مـن الممكـن إطـالق ثالثـة ٢٠١٧ق موضـع التشـغيل فـي عـام الصحة العالمية، إلى أنه إذا ُوضع الصندو 
أدوية ُأعيد تركيبها أو ُوجهت إلى استخدامات ُأخرى ومركب كيميائي بسيط واحد ودواء معقد ُوجه إلى اسـتخدامات 

 نتيجة لهذا االستثمار. ٢٠٣٠ أخرى بحلول عام
  
  

                                                           
صـندوق تمويـل البحــوث والتطـوير للمنتجـات الصــحية: مقتـرح للتمويـل وللتشــغيل. جنيـف: منظمـة الصــحة العالميـة نيابــة    ١

، متــاح علــى الــرابط التــالي: ٢٠١٦عــن البرنــامج الخــاص المعنــي بالبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة، 
/http://www.who.int/tdr/publications/r_d_report/en ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣ (تم االطالع في.(  
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  تشغيل الصندوق
 
ريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة، بعــض المبــادئ صــاغ البرنــامج الخــاص المعنــي بالبحــث والتــد -٤

 األساسية في دراسته، أال وهي:
  ـــة بســـيطة ومســـندة بالبينـــات الســـتعراض المشـــاريع بســـرعة واتخـــاذ قـــرار بشـــأن ينبغـــي اســـتخدام عملي

 ؛المشاريع التي ينبغي حفزها
 تبني القدرات في مجال  ينبغي إعطاء األولوية للمشاريع القادرة على إحداث وقع ال المشروعات التي

 ؛البحث والتطوير فحسب
 .ينبغي أن تستند دورة التشغيل إلى عملية شفافة وموضوعية وغير سياسية لصنع القرار 

 
وسيلعب الفريق العامل العلمي دورًا حاسم األهمية فـي نمـوذج التشـغيل، حيـث سـيكون مسـؤوًال عـن ترجمـة  -٥

إلـــى حافظـــة مشـــاريع. وســـيكون بعـــد ذلـــك مســـؤوًال عـــن عمليتـــين  أولويـــات البحـــث والتطـــوير التـــي حـــددتها المنظمـــة
إدارة حافظة المشاريع والتمويل نفيذ؛ رئيسيتين، وهما: وضع تفاصيل األولويات للوصول بها المستوى الذي يتيح الت

إلـى وسُيعد الصندوق طلبات تقديم العروض باالستناد  ١(بما في ذلك طلب المشاريع واختيارها ورصدها وتقييمها).
تحليالت المشاريع الجارية وخصائص مرتسمات المنتجات. كما سُيعد توصية بشأن أنسب آلية للحـوافز/ للصـرف. 
وسيرصـد الفريـق العامــل العلمـي المشـروعات الممولــة ويستعرضـها بمسـاعدة األمانــة مـن أجـل قيــاس التقـدم الُمحــرز 

 وتقييم أثرها المحتمل.
  

  عن اآلليةضمان يسر تكلفة المنتجات الناجمة 
 
سيضــع الصــندوق المجمـــع بعــض المبــادئ والتوصـــيات التــي صــاغها فريـــق الخبــراء االستشــاريين العامـــل  -٦

موضع التنفيذ، بمـا فـي ذلـك المبـادئ األساسـية بشـأن ُيسـر التكلفـة والفعاليـة والكفـاءة واإلنصـاف وفـك االرتبـاط بـين 
ات الصــحية الناجمــة عنهمــا وأســعارها مــن ناحيــة تكــاليف االســتثمار فــي البحــث والتطــوير مــن ناحيــة وحجــم المنتجــ

أخرى. كما سيعمل لصالح التعاون المفتوح وتبادل نتائج البحث والتطوير. وسـينبغي للجهـات الحاصـلة علـى المـنح 
أن تمتثل لهذه المبادئ الخاصة بالشفافية وتبادل المعلومات. وسينبغي للجهات التي تطرح منتجـات مطـورة بتمويـل 

لمجمــع فــي الســوق، أن تلتــزم بسياســة التســعير الميســور وٕادارة حقــوق الملكيــة الفكريــة بحيــث ُتعطــى مــن الصــندوق ا
 األولوية إلتاحة المنتجات. 

 
  التكاليف التشغيلية 

 
مليــــون دوالر أمريكــــي)  ١٠٠مجمــــع (حجمــــه المقــــرر ندوق صــــلفــــة التشــــغيلية اإلضــــافية إلدارة تقــــدر التك -٧

دوالر  ليـــونم ٧,٦بحـــث والتـــدريب فـــي مجـــال أمـــراض المنـــاطق المداريـــة، يستضـــيفه البرنـــامج الخـــاص المعنـــي بال
 بما في ذلك تكاليف استضافة الصندوق. ٢أمريكي

                                                           
فـــي التقريـــر عـــن صـــندوق تمويـــل البحـــوث والتطـــوير للمنتجـــات الصـــحية مثـــاًال علـــى هـــذا الهيكـــل  ١-٤يوضـــح الشـــكل    ١

 (تــم االطــالع فــي http://www.who.int/tdr/publications/r_d_report/en/لتصــريف الشــؤون، وهــو متــاح علــى الــرابط التــالي: 
  ).٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣
 .٪٨٪ و٦يمثل ذلك تكلفة تشغيلية تتراوح ما بين    ٢
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  الخيارات الخاصة بالتمويل المستدام
 
ســــيتوقف نجــــاح الصــــندوق المجمــــع للتبرعــــات علــــى قدرتــــه علــــى اجتــــذاب قــــدر كــــاف مــــن التمويــــل يبلــــغ  -٨

أدنــى. وعلــى نحــو مــا أوضــح فريــق الخبــراء العامــل المعنــي بتمويــل البحــث مليــون دوالر أمريكــي ســنويًا كحــد  ١٠٠
هنـاك  ٢وفريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحـث والتطـوير الـذي تشـكل الحقـًا، ١والتطوير

تحديـد إلـى سـعيًا العديد من الطرق الممكنة المتاحة لتمويل هذا الصندوق يمكن للـدول األعضـاء أن تسترشـد بهـا. و 
دراســة لخيــارات التمويــل التــي يمكــن اســتخدامها لتغذيــة الصــندوق المجمــع  األمانــة أجــرت بعــض الخيــارات الواقعيــة،

 ٣.للتبرعات
 
لنظر في الخيارات المعروضة في الدراسة، مع التركيـز علـى نمـوذج مخـتلط إلى ادعوة والدول األعضاء م -٩

يشتمل على مزيج من األدوات ومصادر التمويل المختلفة. فيمكن للدول األعضـاء مـثًال أن تلتـزم بالمسـاهمة بمبلـغ 
 مــــعهـــذه المســــاهمات الطوعيـــة اإلضـــافية التــــي تقـــدمها الــــدول األعضـــاء  دمــــجمعـــين كمســـاهمة طوعيــــة. ويمكـــن 

مســـاهمات مماثلـــة يقـــدمها القطـــاع الخـــاص. ويمكـــن تـــوفير التمويـــل المتبقـــي الـــالزم لتحقيـــق ميزانيـــة ســـنوية قـــدرها 
مليــــون دوالر أمريكــــي عــــن طريــــق أداة ماليــــة مثــــل ســــندات المنفعــــة العامــــة تضــــمنها الــــدول األعضــــاء أو  ١٠٠

ات الخيرية التي تستثمر في البحث والتطوير. وحيثما يوجـد مشـترون للمنتجـات المسـتقبلية، يمكـن أن تمثـل المؤسس
التزامــات الســوق المســبقة خيــارًا آخــر إلدرار األمــوال. وحيثمــا كانــت هنــاك منتجــات مؤهلــة قيــد التطــوير، يمكــن أن 

لصـندوق. ومـع ذلـك فـإن الخيـارين األخيـرين تمثل قسـائم المراجعـة ذات األولويـة مصـدرًا آخـر مـن مصـادر الـدخل ل
يمكــن اســتخدامهما إال فيمــا يتعلــق بــبعض المنتجــات والمشــاريع المحــددة، وســيظل الحصــول علــى قــرض لتمويــل  ال

 تكاليف البحث والتطوير األولية وتحمل تبعات الفشل الزمًا لهما.
 

داته في البحث والتطوير فـي مجـال ويمكن للدول األعضاء أن تنظر أيضًا في إنشاء صندوق ُتستثمر إيرا -١٠
مليـون  ٢٠٠٠الصحة، على غرار الصندوق األسترالي لمستقبل البحوث الطبية. ففـي إمكـان صـندوق يبلـغ رصـيده 

 مليون دوالر أمريكي. ١٠٠، أي ٪٥دوالر أمريكي أن يضمن استثمار سنوي في البحث والتطوير بنسبة 
 

أن تختـار اسـتخدام نمـوذج لتجديـد المـوارد يحـدد كـل مـانح وفضًال عـن ذلـك، فـإن الـدول األعضـاء يمكنهـا  -١١
مساهمته بموجبه على نحو مستقل في شكل تعهد. وُيعد هذا النموذج أقل استدامة مـن إنشـاء آليـة مـدرة لإليـرادات. 
ومن أمثلـة هـذا النمـوذج األخيـر فـرض رسـم أو ضـريبة علـى أنشـطة التسـويق التـي تقـوم بهـا الشـركات الصـيدالنية، 

علـى النفقـات الترويجيـة للشـركات  ٪٥رار النموذج اإليطالي. فقد فرضت الحكومة اإليطالية ضريبة نسـبتها على غ
الصــــيدالنية. واســــُتخدمت اإليــــرادات الناجمــــة عــــن ذلــــك فــــي تمويــــل برنــــامج مســــتقل للبحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال 

تــرد هــذه و  .٢٠٠٧و ٢٠٠٥مي مليــون يــورو مــا بــين عــا ٧٨المستحضــرات الصــيدالنية؛ وبلغــت قيمــة هــذا التمويــل 
 . األمانة أجرتها الخيارات بمزيد من التوضيح في الدراسة التي

 

                                                           
(تـم االطـالع  /http://www.who.int/phi/publichearing_researchdev/enالـرابط التـالي:  فـي يمكن االطـالع علـى التقريـر   ١
 .)٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣ في

 (تم االطـالع فـي /http://www.who.int/phi/implementation/research/enالرابط التالي:  في يمكن االطالع على التقرير   ٢
 .)٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣

٣    http://www.who.int/phi/implementation/research/DraftOptions_for_SustainableFundingVoluntaryPooledFund 

SupportHealthResearchDevelopment.pdf?ua=1 ٢٠١٧شباط/ فبراير  ١٣في  (تم االطالع(. 
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ل أن يكون وعلى أي حال، ينبغي للصندوق المجمع أن يكون قادرًا على قبول التمويل الطوعي الذي يفضَّ  -١٢
ة، باتبــاع قواعــد المنظمــة الخاصــة بقبــول غيــر مخصــص، مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول مثــل المؤسســات الخيريــ

التبرعــات. وســوف يكفــل البرنــامج الخــاص المعنــي بالبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة اإلدارة 
المالئمــة لحــاالت تضــارب المصــالح فــي القــرارات الالحقــة بشــأن تخصــيص التمويــل، أي أنــه سيضــمن عــدم تــأثير 

  مشاريع.المساهمات على عملية اختيار ال
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