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   INTRODUCTION 

 
T h e  F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p  o n  E N H R  ( h e l d  i n  

T h a i l a n d ,  i n  1 9 9 0 )  i d e n t i f i e d  s e v e n  e l e m e n t s  f o r  

i m p l e m e n t i n g  E N H R ,  n a m e l y  P r o m o t i o n  a n d  

A d v o c a c y ,  E N H R  M e c h a n i s m ,  P r i o r i t y  S e t t i n g ,  

C a p a c i t y  B u i l d i n g  a n d  S t r e n g t h e n i n g ,  N e t w o r k i n g ,  

F i n a n c i n g  a n d  E v a l u a t i o n .  T h e s e  s e v e n  e l e m e n t s  

r e p r e s e n t  a  c h e c k - l i s t  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  n e e d  t o  

b e  c o n s i d e r e d  i n  d e v e l o p i n g  E N H R ,  a n d  w h i c h  a r e  

i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  a s  

g u i d e l i n e s  f o r  d e v e l o p i n g  a n d  o p e r a t i n g  th e i r  

n a t i o n a l  p r o g r a m m e s .  

I n  s u p p o r t i n g  c o u n t r y  e f f o r t s  t o  i m p l e m e n t  t h e  

E N H R  s t r a t e g y  —  w h i c h  i n c l u d e s  t w o  

c o m p l e m e n t a r y  k i n d s  o f  r e s e a r c h  :  c o u n t r y - s p e c i f i c  

a n d  g l o b a l  h e a l t h  r e s e a r c h  —  C O H R E D  f o c u s e s  i t s  

a c t i o n s  o n  f u r t h e r i n g  t h e s e  s e v e n  s t r a t e g i c  

e l e m e n t s .  

I n  t h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  1 9 9 5  C O H R E D  P r o g r e s s  

R e p o r t ,  t h e s e  s e v e n  s t r a t e g i c  e l e m e n t s  s e r v e  a s  a  

f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t o  f o r m u l a t e  a  n u m b e r  o f  

o b s e r v a t i o n s  t h a t  h i g h l i g h t  s o m e  o f  t h e  k e y  

d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  y e a r  u n d e r  r e v i e w .  
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Promotional and advocacy activities were supported at 

country, regional and global levels. In response to country 

requests, (regional) consultants collaborated with national 

authorities in reviewing the countries’ health research 

situation and in exploring the relevance and applicability of an ENHR strategy for a 

country. Such requests were received, for example, from Ethiopia, Indonesia, Lao P.D.R., 

Malawi, Nepal, Viet Nam and Zambia. 

At the regional level, COHRED availed itself of important regional meetings, conferences 

and conventions to introduce and discuss ENHR, e.g. the meeting of the Commonwealth 

Caribbean Medical Research Council, the meeting of the Epidemiological Society of 

Southern Africa and the European Conference on Tropical Medicine. 

At the global level, strategic alliances with several (potential) ENHR partners were 

established and strengthened, for instance, with the World Bank, the WHO Ad Hoc 

Health R&D Review, IHPP, Inclen and the International Forum for Health Social 

Sciences. 

As part of its communication strategy, COHRED launched a newsletter, RESEARCH INTO 

ACTION, for promotional and advocacy purposes. 

 

Countries were supported in developing innovative approaches to 

establishing ENHR mechanisms, such as forming consortia of 

institutions (Thailand), creating a non-governmental organisation with 

government support (Kenya), using existing programmes as a platform for ENHR (Malawi, 

Zimbabwe) and transforming existing mechanisms (Lao P.D.R., Nepal, Tanzania, 

Uganda). 

 

Country experiences in setting priorities for ENHR were documented, 

and distributed widely. Methods, experiences and skills for setting 

health research priorities were reviewed during a first (regional) 

workshop on this subject. The logical next step could be developing 

guidelines for priority setting for the individual countries. 

Promotion and 
Advocacy 

ENHR 
Mechanism 

Priority 

Setting 
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Regional training workshops on research management and 

priority setting were supported in the Asian and the 

Caribbean Regions. The participation of researchers in 

international scientific meetings was facilitated on a selective 

basis. Several countries received support in organising workshops dealing with research-

protocol development. 

 

Networking activities among international research programmes 

were facilita ted at country level (e.g. Uganda), at regional level 

(e.g. with HSR, Inclen, IHPP, Soma-Net, the Commonwealth Health Secretariat (African 

Region)) and globally (e.g. Puebla Group, Bridge, IFHSS). 

ENHR networking activities were expanded and consolidated within the African, Asian 

and Caribbean Regions, a fact reflected in the regional workshops and meetings 

organised in the three regions during the past year. 

COHRED organised “Open-House” Meetings with the donor 

community, and held regular discussions with individual donor 

agencies on ENHR regarding its progress, as well as its upcoming 

needs and future directions. Additional resources were mobilised for specific activities at 

country, regional and global levels. Information and technical advice were made 

available to country teams for ENHR fund-raising activities. 

A draft working document intended for assessing the 

effectiveness of ENHR and monitoring ENHR progress at country 

level, and for evaluating the ENHR movement both regionally 

and globally, is now available. The document — which was reviewed and amended by 

countries on the occasion of a regional ENHR networking meeting — addresses the issues 

of mechanisms and criteria for evaluating and monitoring ENHR. 

The above general observations give a first glimpse of the many and varied activities and 

developments that have characterised the work of ENHR and COHRED in 1995. More 

detailed information about the progress made in the past year will be presented in the 

following sections : Country-specific Follow-up Activities (Section 2), Regional 

Capacity Building 

& 
Strengthening 

Networking 

Financing 

Evaluation 
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Developments (Section 3), Collaboration with Other Agencies and Programmes (Section 

4), Publications (Section 5) and COHRED Board and Secretariat (Section 6). 
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22..  FFOOLLLLOOWW--UUPP  OONN  

CCOOUUNNTTRRYY--SSPPEECCIIFFIICC  

AACCTTIIVVIITTIIEESS  

22..11  BBAANNGGLLAADDEESSHH  

TThhee  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  oorrggaanniisseedd  aanndd  hhoosstteedd  iinn  

DDhhaakkaa  ((JJuunnee  11999955))  tthhee  PPllaannnniinngg  MMeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  RReeggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  HHeeaalltthh  

RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt..    AA  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  ccoouunnttrryy  tteeaamm  ppaarrttiicc iippaatteedd  iinn  tthhiiss  RRee--

ggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  iinn  TThhaaiillaanndd  ((DDeecceemmbbeerr  11999955)),,  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  EENNHHRR  PPllaann  ooff  

WWoorrkk  wwaass  uuppddaatteedd  aanndd  rreevviisseedd..  

22..22  BBEENNIINN  

AA  JJooiinntt  IIDDRRCC//WWHHOO//CCOOHHRREEDD  mmiissssiioonn  mmaaddee  aa   ccoouunnttrryy  vviissiitt  ttoo  rreevviieeww  tthhee  pprreesseenntt  

ssiittuuaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh,,  ttoo  aasssseessss  pprrooggrreessss  wwiitthh  EENNHHRR  aanndd  ttoo  rreeccoommmmeenndd  

ffoollllooww--uupp  aaccttiioonn,,  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ffoorr  aapppplliieedd  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  

rreesseeaarrcchh..    TThhee  MMiissssiioonn  RReeppoorrtt  iiss  pprreesseennttllyy  uunnddeerr  rreevviieeww  bbyy  tthhee  aapppprroopprriiaa ttee  nnaa--

ttiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  ddeecciissiioonnss  oonn  ffoollllooww--uupp  aaccttiivviittiieess  

22..33  BBOOTTSSWWAANNAA  

DDiissccuussssiioonnss  wweerree  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  aatt  tthhee  MMaayy  11999955  WWoorrlldd  

HHeeaalltthh  AAsssseemmbbllyy  iinn  GGeenneevvaa..    AAss  aa  rreessuulltt,,  aa  ccoouunnttrryy  vviissiitt  bbyy  aa   rreeggiioonnaall  EENNHHRR  

ccoonnssuullttaanntt  hhaass  bbeeeenn  ppllaannnneedd  ffoorr  11999966..  
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22..44  BBRRAAZZIILL  

OOnn  OOccttoobbeerr  2244––2288,,  11999944,,  BBrraazziill  hhaadd  tthhee  ““FFiirrsstt  NNaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  SScciieennccee  

aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ffoorr  HHeeaalltthh,,””   hheelldd  iinn  BBrraassiilliiaa ,,  DD..FF..,,  aanndd  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  

ooff  HHeeaalltthh,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn..  

TThhee  CCoonnffeerreennccee——aatttteennddeedd  bbyy  oovveerr  440000  ppaarrttiicc iippaannttss——wwaass  tthhee  ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  aa  

ssiixx--mmoonntthh  pprroocceessss  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  ddiissccuussssiioonnss  ooff  aa  bbaassiicc   ddooccuummeenntt  bbyy  iinnssttiittuuttiioonnss  

aanndd  ssttaa ttee  hheeaalltthh  sseeccrreettaarriieess  aallll  oovveerr  tthhee  ccoouunnttrryy..    TThhee  CCoonnffeerreennccee  ffiinnaallllyy  aapppprroovveedd  

aa   ffiinnaall  ddooccuummeenntt  eennttiittlleedd  ““NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  ffoorr  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ffoorr  

HHeeaalltthh..””  wwhhiicchh  rreeccoommmmeennddss  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa   hhiigghh--lleevveell  ““NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  

SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ffoorr  HHeeaalltthh””  aa tt  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh..  

22..55  CCAAMMEERROOOONN  

DDiissccuussssiioonnss  wweerree  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  aa tt  tthhee  11999955  WWoorrlldd  

HHeeaalltthh  AAsssseemmbbllyy..    AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  OOffffiicceerr  iinn  cchhaarrggee  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  wwiitthhiinn  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  wwaass  iinnvviitteedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  IIDDRRCC//WWHHOO//CCOOHHRREEDD  mmiissssiioonn  ttoo  

FFrreenncchh--ssppeeaakkiinngg  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  tthhee  rreelleevvaannccee  aanndd  

aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  EENNHHRR..  

22..66  CCAAMMBBOODDIIAA  

OOnn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  aann  iinnffoorrmmaall  ccoouunnttrryy  vviissiitt  bbyy  aa  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt,,  tthhee  

PPuubblliicc  HHeeaalltthh  IInnssttiittuuttee  aanndd  tthhee  oonnggooiinngg  IIDDRRCC//HHSSRR  ttrraa iinniinngg  pprrooggrraammmmee  wweerree  

iiddeennttiiffiieedd  aass  ppoossssiibbllee  eennttrryy  ppooiinnttss  ffoorr  EENNHHRR..    AA  ccoouunnttrryy  tteeaamm  ppaarrttiicc iippaatteedd  iinn  tthhee  

AAssiiaann  EENNHHRR  WWoorrkksshhoopp  iinn  TThhaaiillaanndd  ((DDeecceemmbbeerr  11999955)),,  wwhheerree  aa  ddrraafftt  ppllaann  ooff  wwoorrkk  

ffoorr  EENNHHRR  wwaass  ddeevveellooppeedd..  

22..77  CCOOMMMMOONNWWEEAALLTTHH  CCAARRIIBBBBEEAANN  

CCOOHHRREEDD  eexxtteennddeedd  iittss  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann  MMeeddiiccaall  

RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  bbyy  iinnttrroodduucciinngg  aanndd  rreeccoommmmeennddiinngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  EEsssseennttiiaall  

NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  PPllaann  ttoo  aa   sseerriieess  ooff  ddoonnoorr  aaggeenncciieess..    TThhee  ppllaann  wwaass  aallssoo  

pprreesseenntteedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  aa tt  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  CChhiieeff  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerrss  ooff  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrriieess,,  oorrggaanniisseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

CCCCMMRRCC..    TThhee  CCoouunncciill  oorrggaanniisseedd  tthhrreeee  ttrraa iinniinngg  wwoorrkksshhooppss  iinn  rreesseeaarrcchh  
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mmeetthhooddoollooggyy..    CCOOHHRREEDD  hhaass  bbeeeenn  ccoollllaabboorraattiinngg  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  aa  RReeggiioonnaall  

WWoorrkksshhoopp  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  PPrriioorriittyy  SSeettttiinngg  iinn  JJaammaaiiccaa  ((NNoovveemmbbeerr  11999955)),,  

wwhhiicchh  wwaass  aa tttteennddeedd  bbyy  ccoouunnttrryy  tteeaammss  ffrroomm  BBaarrbbaaddooss,,  CCuurraaççaaoo,,  JJaammaaiiccaa,,  aanndd  

TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo..  

22..88  CCUURRAAÇÇAAOO  

AAss  aa   ffoollllooww--uupp  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  CCuurraaççaaoo  SSyymmppoossiiuumm  oonn  HHeeaalltthh  SSttuuddiieess  ((11999944)),,  

mmeeeettiinnggss  wweerree  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ppoossssiibbllee  uussee  ooff  

tthhee  CCuurraaççaaoo  HHeeaalltthh  SSttuuddyy  aass  aann  eennttrryy  ppooiinntt  ffoorr  iinniittiiaattiinngg  aann  EEHHRR  SSttrraatteeggyy  iinn  tthhee  

DDuuttcchh  AAnnttiilllleess,,  aanndd  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  aa   rreesseeaarrcchh  pprrooggrraammmmee  jjooiinnttllyy  wwiitthh  tthhee  

CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill..    DDuurriinngg  tthhee  RReeggiioonnaall  

WWoorrkksshhoopp  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  PPrriioorriittyy  SSeettttiinngg,,  iinn  JJaammaaiiccaa  ((NNoovveemmbbeerr  11999955))  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrryy  tteeaamm  wwoorrkkeedd  oouutt  aa  ddrraafftt  aaccttiioonn  ppllaann  ffoorr  EENNHHRR,,  wwhhiicchh  iiss  

pprreesseennttllyy  wwiitthh  tthhee  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  rreevviieeww  aanndd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  ffoollllooww--uupp  

aaccttiioonn..  

22..99  EEQQUUAATTOORRIIAALL  GGUUIINNEEAA  

AAss  aa  ffoollllooww--uupp  ttoo  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  tthhee  JJooiinntt  HHSSRR  PPrroojjeecctt  

ffoorr  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa  aanndd  CCOOHHRREEDD  ssuuppppoorrtteedd  jjooiinnttllyy  aa  ccoouunnttrryy  vviissiitt  bbyy  aa  rreeggiioonnaall  

EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt..    TThhee  rreeppoorrtt  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  aa tt  pprreesseenntt  uunnddeerr  

ddiissccuussssiioonn  bbyy  tthhee  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess..  

22..1100  EETTHHIIOOPPIIAA  

AAfftteerr  tthhee  NNaattiioonnaall  EENNHHRR  CCoonnvveennttiioonn  iinn  11999944,,  tthhee  EEtthhiiooppiiaann  SScciieennccee  aanndd  

TTeecchhnnoollooggyy  CCoommmmiissssiioonn  ddrraafftteedd  tthhee  HHeeaalltthh  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  PPoolliiccyy  aanndd  

eessttaabblliisshheedd  tthhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  CCoouunncciill,,  iinncclluuddiinngg  aann  

EENNHHRR  CCoooorrddiinnaattiinngg  CCoommmmiitttteeee..    AA  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  vviissiitteedd  tthhee  ccoouunnttrryy  

ttoo  rreevviieeww  tthhee  pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn..    TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhiiss  ccoonnssuullttaannccyy  rreeppoorrtt  

aarree  aa tt  pprreesseenntt  uunnddeerr  ddiissccuussssiioonn  bbyy  tthhee  EENNHHRR  CCoooorrddiinnaattiinngg  CCoommmmiitttteeee..    EEtthhiiooppiiaa  

wwaass  rreepprreesseenntteedd  aa tt  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee  

((AAuugguusstt  11999955)),,  wwhheerree  iittss  EENNHHRR  ppllaann  ooff  wwoorrkk  wwaass  iinnttrroodduucceedd  aanndd  ddiissccuusssseedd..  
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22..1111  GGHHAANNAA  

TThhee  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  UUnniitt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aanndd  

iinnttrroodduucceedd  rreecceenntt  nnaattiioonnaall  EENNHHRR  ddeevveellooppmmeennttss  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  

AAssssoocciiaa ttiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee,,  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  aanndd  tthhee  CCOOHHRREEDD  

BBooaarrdd,,  aanndd  aatt  tthhee  CCOOHHRREEDD  OOppeenn  HHoouussee  SSeessssiioonn  ffoorr  DDoonnoorr  AAggeenncciieess  ((sseeee  uunnddeerr  

SSeeccttiioonn  44))..    GGhhaannaa  pprreesseenntteedd  iittss  EENNHHRR  ppllaann  ooff  wwoorrkk  aatt  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  

NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee  ((AAuugguusstt  11999955))..  

22..1122  GGUUAATTEEMMAALLAA  

TThhee  UUnniivveerrssiiddaadd  ddeell  VVaallllee  ddee  GGuuaatteemmaallaa,,  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  CCOOHHRREEDD,,  

eessttaabblliisshheedd  aa  pprroovviissiioonnaall  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aann  

EENNHHRR  ssttrraatteeggyy..    IInn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  aa   CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  WWoorrkksshhoopp  oonn  SSoocciiaall  

SScciieenncceess  aanndd  HHeeaalltthh,,  aa  nnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iiss  ppllaannnneedd  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  iinniittiiaa ttee  aa  pprroocceessss  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprriioorriittyy--sseettttiinngg..  

22..1133  GGUUIINNEEAA  

TThhee  DDiivviissiioonn  ooff  SSttuuddiieess,,  PPllaannnniinngg  aanndd  RReesseeaarrcchh  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aanndd  iinnttrroodduucceedd  rreecceenntt  EENNHHRR  ddeevveellooppmmeennttss  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  

AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaa ttiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee,,  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  aanndd  tthhee  

CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  aanndd  aatt  tthhee  CCOOHHRREEDD  OOppeenn  HHoouussee  SSeessssiioonn  ffoorr  DDoonnoorr  AAggeenncciieess  

((sseeee  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  44))..  

WWiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  lloonngg--tteerrmm  EENNHHRR  ppllaann,,  tthhee  MMiinniissttrryy  iinniittiiaatteedd  aa  pprroocceessss  ooff  

ccoolllleeccttiinngg  rreesseeaarrcchh  pprroottooccoollss,,  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd  ffoorr  ffuunnddiinngg  ttoo  ddoonnoorr  aaggeenncciieess..  

AA  JJooiinntt  IIDDRRCC//WWHHOO//CCOOHHRREEDD  mmiissssiioonn  mmaaddee  aa   ccoouunnttrryy  vviissiitt  ttoo  rreevviieeww  tthhee  pprreesseenntt  

ssiittuuaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh,,  ttoo  aasssseessss  pprrooggrreessss  wwiitthh  EENNHHRR  aanndd  ttoo  mmaakkee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  ffoollllooww--uupp  aaccttiioonn..    TThhee  MMiissssiioonn  RReeppoorrtt  iiss  pprreesseennttllyy  uunnddeerr  

rreevviieeww  bbyy  tthhee  aapppprroopprriiaa ttee  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  ddeecciissiioonnss  oonn  ffoollllooww--uupp  

aaccttiivviittiieess..  
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22..1144  IINNDDOONNEESSIIAA  

TThhee  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  CCOOHHRREEDD  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  

IInnssttiittuuttee  ooff  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh..    AA  rreeggiioonnaall  

EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  ((CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr))  vviissiitteedd  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  

nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ssttrraa tteeggiieess  ffoorr  iinnttrroodduucciinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  EENNHHRR..    TThhee  

HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  hhaass  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  aass  ffooccaall  

ppooiinntt  ffoorr  EENNHHRR  aanndd  tthhee  CCeennttrree  hhaass  aa llrreeaaddyy  iinniittiiaatteedd  ccoonnssuullttaattiioonnss  ffoorr  tthhee  

oorrggaanniissaattiioonn  ooff  aa  NNaattiioonnaall  EENNHHRR  CCoonnvveennttiioonn..    AA  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  ccoouunnttrryy  tteeaamm  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  AAssiiaann  EENNHHRR  WWoorrkksshhoopp  ((DDeecceemmbbeerr  11999955)),,  aanndd  ddeevveellooppeedd  

ffuurrtthheerr  aa  ddrraafftt  ppllaann  ooff  wwoorrkk  ffoorr  EENNHHRR..  

22..1155  KKEENNYYAA  

TThhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  ppaarrttiicc iippaatteedd  iinn  aanndd  

iinnttrroodduucceedd  rreecceenntt  EENNHHRR  ddeevveellooppmmeennttss  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaa ttiioonn  

ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee,,  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk,,  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  aanndd  aatt  tthhee  

CCOOHHRREEDD  OOppeenn  HHoouussee  SSeessssiioonn  ffoorr  DDoonnoorr  AAggeenncciieess  ((sseeee  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  44))..    TThhee  

CCeennttrree  ppuubblliisshheedd  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  wwiiddeellyy  tthhee  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  EENNHHRR  

CCoonnvveennttiioonn,,  aanndd  iiss  pprroodduucciinngg  aann  EENNHHRR  NNeewwsslleetttteerr..    AAddvvooccaaccyy  aanndd  pprroommoottiioonnaall  

aaccttiivviittiieess  aarree  ttaakkiinngg  ppllaaccee,,  wwiitthh  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  ssuubbnnaattiioonnaall  lleevveell,,  aanndd  rreesseeaarrcchh--

ccaappaacciittyy  ssttrreennggtthheenniinngg  eeffffoorrttss  aarree  iinn  pprroocceessss..    AA  ccoouunnttrryy  tteeaamm  aatttteennddeedd  tthhee  

SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee..  

22..1166  LLAAOO  PPEEOOPPLLEE’’SS  DDEEMMOOCCRRAATTIICC  RREEPPUUBBLLIICC  

TThhee  BBooaarrdd  aacccceepptteedd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  CCOOHHRREEDD  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  

MMeeddiiccaall  SScciieenncceess,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh..    AA  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  vviissiitteedd  tthhee  

ccoouunnttrryy  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  iinnttrroodduucciinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttiinngg  EENNHHRR..    TThhee  CCoouunncciill  iinnvviitteedd  CCOOHHRREEDD  ttoo  ccoollllaabboorraattee  iinn  pprreeppaarriinngg  

tthhee  SSeeccoonndd  FFiivvee  YYeeaarr  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  PPllaann,,  ttoo  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  EENNHHRR  pprriinncciipplleess..  

AA  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  ccoouunnttrryy  tteeaamm  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  AAssiiaann  EENNHHRR  WWoorrkksshhoopp  

((DDeecceemmbbeerr  11999955)),,  aanndd  ddeevveellooppeedd  ffuurrtthheerr  aa   ddrraafftt  ppllaann  ooff  wwoorrkk  ffoorr  EENNHHRR  
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22..1177  LLEEBBAANNOONN  

AA  ppllaannnneedd  nnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  oonn  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  NNaattiioonnaall  PPoolliicciieess  aanndd  SSttrraa tteeggiieess  

iinn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  hhaass  bbeeeenn  ppoossttppoonneedd  uunnttiill  11999966..  

22..1188  MMAALLAAWWII  

DDiissccuussssiioonnss  wweerree  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  aa tt  tthhee  11999955  WWoorrlldd  

HHeeaalltthh  AAsssseemmbbllyy..    AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  ccoouunnttrryy  wwaass  vviissiitteedd  bbyy  aa   rreeggiioonnaall  EENNHHRR  

ccoonnssuullttaanntt  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ssttrraa tteeggiieess  ffoorr  iinnttrroodduucciinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttiinngg  EENNHHRR..    TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaannccyy  rreeppoorrtt  aarree  uunnddeerr  

rreevviieeww  bbyy  tthhee  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  

aassssiiggnneedd  aass  ffooccaall  ppooiinntt  ffoorr  EENNHHRR..    MMaallaawwii  wwaass  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  

EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee  ((AAuugguusstt  11999955)),,  wwhheerree  iittss  EENNHHRR  ppllaann  ooff  

wwoorrkk  wwaass  iinnttrroodduucceedd  aanndd  ddiissccuusssseedd..  

22..1199  MMAALLII  

AA  JJooiinntt  IIDDRRCC//WWHHOO//CCOOHHRREEDD  mmiissssiioonn  mmaaddee  aa   ccoouunnttrryy  vviissiitt  ttoo  rreevviieeww  tthhee  pprreesseenntt  

ssiittuuaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh,,  ttoo  aasssseessss  tthhee  ppootteennttiiaallss  ffoorr  aann  EENNHHRR  ssttrraatteeggyy  aanndd  ttoo  

rreeccoommmmeenndd  ffoollllooww--uupp  aaccttiioonn,,  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ffoorr  aapppplliieedd  

ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  rreesseeaarrcchh..    TThhee  MMiissssiioonn  RReeppoorrtt  iiss  pprreesseennttllyy  uunnddeerr  rreevviieeww  bbyy  tthhee  

aapppprroopprriiaa ttee  nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  ddeecciissiioonnss  oonn  ffoollllooww--uupp  aaccttiivviittiieess..  

22..2200  NNAAMMIIBBIIAA  

DDiissccuussssiioonnss  wweerree  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  aa tt  tthhee  11999955  WWoorrlldd  

HHeeaalltthh  AAsssseemmbbllyy..    AAss  aa  rreessuulltt,,  aa  ccoouunnttrryy  vviissiitt  bbyy  aa  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  hhaass  

bbeeeenn  ppllaannnneedd  ffoorr  11999966..  

22..2211  NNEEPPAALL  

AAfftteerr  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  aatt  tthhee  11999955  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  

AAsssseemmbbllyy,,  aa  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  ((CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  MMeemmbbeerr))  aanndd  tthhee  

CCoooorrddiinnaattoorr  vviissiitteedd  tthhee  ccoouunnttrryy..    TThhee  NNeeppaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill,,  wwhhiicchh  iiss  aa  

CCOOHHRREEDD  ccoonnssttiittuueenntt  aanndd  ffooccaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  EENNHHRR,,  oorrggaanniisseedd  oonn  tthhaatt  ooccccaassiioonn  
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aa  sseerriieess  ooff  ccoonnssuullttaattiioonnss  wwiitthh  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss,,  rreesseeaarrcchheerrss  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  

aaggeenncciieess  ttoo  ddiissccuussss  ffuuttuurree  ddiirreeccttiioonnss  ffoorr  tthhee  EENNHHRR  pprroocceessss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..    NNeeppaall  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  AAssiiaann  EENNHHRR  WWoorrkksshhoopp  ((DDeecceemmbbeerr  11999955)),,  wwhheerree  tthhee  ccoouunnttrryy  

tteeaamm  ddeevveellooppeedd  aa  wwoorrkk  ppllaann  ffoorr  EENNHHRR..  

22..2222  NNIIGGEERR  

WWHHOO//TTDDRR  aanndd  CCOOHHRREEDD  aarree  jjooiinnttllyy  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ppllaannnniinngg  ooff  tthhrreeee  rreeggiioonnaall  

mmeeeettiinnggss  aanndd  oonnee  nnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  ddeecciiddee  oonn  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  

pprriioorriittiieess,,  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  iinn  11999966..    TTeecchhnniiccaall  aanndd  

ssttrraatteeggiicc  aassppeeccttss  ooff  tthheessee  wwoorrkksshhooppss  wweerree  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  

aa tt  tthhee  11999955  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  AAsssseemmbbllyy..  

22..2233  PPHHIILLIIPPPPIINNEESS  

TTuukkllaass  LLuunnaass  ——  tthhee  EEsssseennttiiaa ll  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  PPrrooggrraammmmee  iinn  tthhee  

PPhhiilliippppiinneess  ——  cceelleebbrraatteedd  iittss  44tthh  aannnniivveerrssaarryy  bbyy  oorrggaanniissiinngg  aa   ssyymmppoossiiuumm  ““MMoovviinngg  

ttoowwaarrddss  eeqquuiittyy  iinn  hheeaalltthh..““     OOnn  tthhiiss  ooccccaassiioonn,,  aa  sseerriieess  ooff  EENNHHRR  mmeeeettiinnggss  aanndd  

wwoorrkksshhooppss  wweerree  oorrggaanniisseedd  iinn  tthhee  rreeggiioonnss  aass  wweellll..    AA  rreevviisseedd  MMaasstteerr  PPllaann  ffoorr  

EENNHHRR  wwaass  ddiissccuusssseedd  aatt  aa  nnaattiioonnaall  ccoonnssuullttaa ttiivvee  mmeeeettiinngg..    TThhee  PPllaann  wwiillll  bbee  tthhee  

bbaassiiss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  mmaannuuaall  ooff  ooppeerraattiioonn  ffoorr  rreesseeaarrcchh  pprrooggrraammmmee  

mmaannaaggeemmeenntt..  

TThhee  EENNHHRR  PPrrooggrraammmmee  ssttaarrtteedd  ppuubblliisshhiinngg  aa   qquuaarrtteerrllyy  NNeewwsslleetttteerr  aanndd  aallssoo  aa  

qquuaarrtteerrllyy  TTuukkllaass  LLuunnaass  EExxeeccuuttiivvee  BBrriieeff,,  iinncclluuddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ——  ooffffeerreedd  iinn  aa   uusseerr--

ffrriieennddllyy  wwaayy  ——  aabboouutt  oonnggooiinngg  aanndd  ccoommpplleetteedd  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss..  

TThhee  PPhhiilliippppiinneess  wweerree  rreepprreesseenntteedd  aa tt  tthhee  AAssiiaann  EENNHHRR  WWoorrkksshhoopp  ((DDeecceemmbbeerr  

11999955)),,  wwhheerree  tthhee  rreevviisseedd  MMaasstteerr  PPllaann  ffoorr  EENNHHRR  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssoolliiddaatteedd  bbyy  tthhee  

ccoouunnttrryy  tteeaamm..  

22..2244  SSOOUUTTHH  AAFFRRIICCAA  

IInn  DDeecceemmbbeerr  11999944,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa''ss  nneeww  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  ttooookk  tthhee  iinniittiiaa ttiivvee  

bbyy  oorrggaanniissiinngg  aa   nnaattiioonnaall  wwoorrkksshhoopp  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  rreesseeaarrcchh  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  

ppllaannnniinngg  hhooww  ttoo  iimmpplleemmeenntt  EENNHHRR..    TThhaatt  mmeeeettiinngg  sseerrvveedd  ttoo  rraa iissee  aawwaarreenneessss  

aabboouutt  EENNHHRR  aammoonngg  tthhee  ppaarrttiicc iippaannttss  aanndd  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  ccoonncceerrnn  ooff  mmaannyy  rroollee--
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ppllaayyeerrss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffuuttuurree  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..    IItt  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  

mmoosstt  ooff  tthheemm  wweerree  wwiilllliinngg  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  rroollee  ooff  EENNHHRR  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  aanndd  iittss  

rreelleevvaannccee  ttoo  tthheeiirr  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnssttiittuueennccyy..  

SSuubbsseeqquueennttllyy,,  iinn  MMaarrcchh  11999955,,  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  HHeeaalltthh  aappppooiinntteedd  aa   NNaattiioonnaall  

TTeecchhnniiccaall  CCoommmmiitttteeee  oonn  EENNHHRR,,  wwhhiicchh  wwaass  ggiivveenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmaannddaattee::  

ii..  TToo  ddooccuummeenntt  aanndd  ssyynntthheessiissee  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  DDeecceemmbbeerr  11999944  

EENNHHRR  mmeeeettiinngg  aanndd  ddiissttrriibbuuttee  tthheemm  ttoo  aa llll  ppaarrttiicciippaannttss,,  wwiitthh  tthhee  rreeqquueesstt  

tthhaatt  ccoommmmeennttss  aanndd  ooppiinniioonnss  bbee  ffeedd  bbaacckk  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteeee;;  

iiii..  TToo  iiddeennttiiffyy  iissssuueess  aanndd  qquueessttiioonnss  rraa iisseedd  aa tt  tthhaatt  mmeeeettiinngg  ffoorr  ffuurrtthheerr  

ddeelliibbeerraattiioonn  oorr  iinnvveessttiiggaattiioonn;;  

iiiiii..  TToo  iinnvveessttiiggaattee  aapppprroopprriiaa ttee  aannsswweerrss  ttoo  qquueessttiioonnss  rraaiisseedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg;;  

iivv..  TToo  ddeevveelloopp  ooppttiioonnss  ffoorr  tthhee  wwaayy  EENNHHRR  ccoouulldd  bbee  ccoooorrddiinnaatteedd,,  ffuunnddeedd  aanndd  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa;;  

vv..  TToo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ttoottaall  bbuuddggeett  ffoorr  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ffrroomm  

ssttaattuuttoorryy  ssoouurrcceess  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  ttoo  ppuutt  tthhoossee  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhee  bbeesstt  

ppoossssiibbllee  uussee  ttoo  ssuuppppoorrtt  hheeaalltthh  sseerrvviiccee  mmaannaaggeemmeenntt;;  

vvii..  TToo  oorrggaanniissee  aa  ffoollllooww--uupp  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  EENNHHRR  CCoommmmiitttteeee''ss  rreeppoorrtt..  

IInn  NNoovveemmbbeerr  11999955,,  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee  pprreesseenntteedd  iittss  ffiinnaall  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

MMiinniisstteerr  ooff  HHeeaalltthh,,  wwhhoo  wwiillll  oorrggaanniissee,,  bbeeggiinnnniinngg  11999966,,  aa  CCoonnvveennttiioonn  ffoorr  

rreevviieewwiinngg  tthhiiss  RReeppoorrtt..  

AA  mmuullttii--iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoouunnttrryy  tteeaamm  aatttteennddeedd  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  

MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee..  

22..2255  SSWWAAZZIILLAANNDD  

DDiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  aa tt  tthhee  11999955  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  

AAsssseemmbbllyy..    AA  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  wwiillll  ffoollllooww--uupp  wwiitthh  aa   ccoouunnttrryy  vviissiitt  iinn  

11999966..  
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22..2266  TTAANNZZAANNIIAA  

TThhee  NNaattiioonnaall  EENNHHRR  TTaasskk  FFoorrccee  ddeevveellooppeedd  aa  DDrraafftt  EENNHHRR  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  11999955––

11999999..    AA  ccoonnssuullttaa ttiioonn  pprroocceessss  hhaass  bbeeeenn  iinniittiiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccoonnssttiittuueenncciieess  

ttoo  rreevviieeww  aanndd  ffiinnaalliissee  tthhee  DDrraafftt  PPrrooggrraammmmee..    AA  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  UUsseerrss  FFuunndd  hhaass  

bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  ttoo  pprroovviiddee  ffiinnaanncciiaall  ggrraannttss  ffoorr  ssttuuddiieess  aaddddrreessssiinngg  pprriioorriittyy  

rreesseeaarrcchh  pprroobblleemmss..    TTaannzzaanniiaa  ppaarrttiicc iippaatteedd  iinn  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  

NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee..  

22..2277  TTHHAAIILLAANNDD  

TThhee  CCoonnssoorrttiiuumm  ooff  EENNHHRR--rreellaatteedd  iinnssttiittuuttiioonnss  ttooookk  uupp  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  

ppllaannnniinngg  aanndd  oorrggaanniissiinngg  tthhee  AAssiiaann  EENNHHRR  RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt  WWoorrkksshhoopp  iinn  

KKaanncchhaannaa  BBuurrii,,  iinn  DDeecceemmbbeerr  11999955..    IItt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ggiivviinngg  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  

EENNHHRR  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  nneeiigghhbboouurriinngg  ccoouunnttrriieess,,  lliikkee  CCaammbbooddiiaa ,,  LLaaoo  PPeeooppllee’’ss  

DDeemmooccrraattiicc   RReeppuubblliicc,,  aanndd  VViieett  NNaamm..  

22..2288  UUGGAANNDDAA  

TThhee  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  CCoooorrddiinnaattiioonn  OOffffiiccee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

CCoouunncciill  ffoorr  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  ffooccaall  ppooiinntt  ffoorr  EENNHHRR,,  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aanndd  iinnttrroodduucceedd  rreecceenntt  EENNHHRR  ddeevveellooppmmeennttss  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  

AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaa ttiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee,,  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk,,  tthhee  

CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  aanndd  aatt  tthhee  CCOOHHRREEDD  OOppeenn  HHoouussee  SSeessssiioonn  ffoorr  DDoonnoorr  AAggeenncciieess  

((sseeee  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  44))..  

TThhee  CCoooorrddiinnaattiioonn  OOffffiiccee  mmaaddee  aa  ppuubblliicc   ccaallll  ffoorr  ccoonncceepptt  rreesseeaarrcchh  ppaappeerrss  oonn  

pprriioorriittyy  iissssuueess  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  lloonngg--tteerrmm  EENNHHRR  PPllaann;;  aabboouutt  ffoorrttyy  ppaappeerrss  wweerree  

rreecceeiivveedd..    WWiitthh  tthhee  ppaarrttiicc iippaattiioonn  ooff  IIHHPPPP,,  IINNCCLLEENN  aanndd  CCOOHHRREEDD,,  aa  oonnee--ddaayy  

wwoorrkksshhoopp  wwaass  oorrggaanniisseedd  ttoo  rreevviieeww  tthheessee  ppaappeerrss  aanndd  ttoo  ssttaarrtt  iiddeennttiiffyyiinngg  ffuunnddiinngg  

ppoossssiibbiilliittiieess..    MMoosstt  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ppaappeerrss  aarree  pprreesseennttllyy  uunnddeerr  rreevviieeww  aanndd  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  ffuunnddiinngg  bbyy  aa  vvaarriieettyy  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggeenncciieess..    TThhee  

EENNHHRR  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  wwaass  iinnttrroodduucceedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  

EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee..  
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22..2299  UUNNIITTEEDD  AARRAABB  EEMMIIRRAATTEESS  

TThhee  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  CCOOHHRREEDD  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbyy  tthhee  MMeeddiiccaall  

RReesseeaarrcchh  OOffffiiccee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh..  

22..3300  VVIIEETT  NNAAMM  

OOnn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  KKaarroolliinnsskkaa  SSyymmppoossiiuumm  hheelldd  iinn  SSttoocckkhhoollmm  iinn  JJuunnee  11999955,,  

ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  ppaarrttiicciippaannttss  ffrroomm  aaccaaddeemmiicc  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  VViieett  NNaamm..    

PPaarraalllleell  ccoonnttaaccttss  wweerree  eessttaabblliisshheedd  wwiitthh  tthhee  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  UUnniitt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

HHeeaalltthh..    AA  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  mmaaddee  aa  ccoouunnttrryy  vviissiitt,,  aanndd  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaannccyy  rreeppoorrtt  aarree  pprreesseennttllyy  uunnddeerr  rreevviieeww  bbyy  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh..  VViieett  NNaamm  wwaass  rreepprreesseenntteedd  aa tt  tthhee  AAssiiaann  EENNHHRR  WWoorrkksshhoopp  

((DDeecceemmbbeerr  11999955))..  

22..3311  ZZAAMMBBIIAA  

FFoolllloowwiinngg  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaattiioonn  aatt  tthhee  11999955  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  

AAsssseemmbbllyy,,  aa  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ccoonnssuullttaanntt  vviissiitteedd  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  

nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  ssttrraa tteeggiieess  ffoorr  iinnttrroodduucciinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  EENNHHRR..    TThhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaannccyy  rreeppoorrtt  aarree  uunnddeerr  rreevviieeww  bbyy  tthhee  HHeeaalltthh  

RReesseeaarrcchh  DDiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh..  

22..3322  ZZIIMMBBAABBWWEE  

TThhee  BBllaa iirr  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  CChhiilldd  WWeellffaarree,,  wwhhiicchh  

iiss  tthhee  EENNHHRR  ffooccaall  ppooiinntt,,  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aanndd  iinnttrroodduucceedd  rreecceenntt  EENNHHRR  

ddeevveellooppmmeennttss  aa tt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  

SScciieennccee,,  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk,,  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  aanndd  aatt  tthhee  CCOOHHRREEDD  OOppeenn  HHoouussee  

SSeessssiioonn  ffoorr  DDoonnoorr  AAggeenncciieess  ((sseeee  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  44))..  

TThhrroouugghh  aa  sseerriieess  ooff  pprroovviinncciiaall  wwoorrkksshhooppss,,  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  

iiddeennttiiffiieedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ccoonnssttiittuueenncciieess..    TThheessee  pprriioorriittiieess  wweerree  

ffuurrtthheerr  ddiissccuusssseedd  aanndd  iinntteeggrraatteedd  iinn  aa  nnaattiioonnaall  lliisstt  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprriioorriittiieess  aatt  aa  

ccoonnssuullttaattiivvee  mmeeeettiinngg  ooff  eexxppeerrttss,,  ppoolliiccyy--mmaakkeerrss,,  mmaannaaggeerrss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  lleeaaddeerrss  

((iinn  AAuugguusstt  11999955))..    TThhiiss  mmeeeettiinngg  wwaass  ffaacciilliittaatteedd  bbyy  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  eexxppeerrttss  ffrroomm  

KKeennyyaa  aanndd  UUggaannddaa..  
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ZZiimmbbaabbwwee  hhoosstteedd  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  

wwiitthh  tthhee  1144tthh  CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  SSoocciieettyy  ooff  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa  

((AAuugguusstt  11999955))..  

22..3333  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  RREEQQUUEESSTTEEDD  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  rreeqquueesstteedd  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  sseenntt  ddooccuummeennttaa ttiioonn  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  EENNHHRR  SSttrraatteeggyy,,  bbuutt  hhaavvee  nnoott  ssoo  ffaarr  rreeqquueesstteedd  ffoollllooww--uupp::  

AANNGGOOLLAA   ((AAssssoocciiaaççaaoo  CCrriissttaa  ddee  JJoovveennss  ddee  AAnnggoollaa));;  CCHHIILLEE  ((FFaaccuullddaadd  ddee  

MMeeddiicciinnaa,,  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  ——  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  PPaarrttnneerrsshhiippss  

PPrroojjeecctt  [[sseeee  uunnddeerr  44..44..44]]));;  CCOONNGGOO  ((RReesseeaarrcchh  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

HHeeaalltthh));;  PPEERRUU  ((AAlltteerrnnaattiivvaa  ——  CCeennttrroo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  SSoocciiaall  yy  EEdduuccaacciióónn  

PPooppuullaarr));;  TTOOGGOO  ((PPrrooggrraammmmee  NNaattiioonnaall  ddee  LLuuttttee  ccoonnttrree  llee  PPaalluuddiissmmee  ooff  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh));;  YYEEMMEENN  ((HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

PPuubblliicc  HHeeaalltthh))..  



CCoouunnttrryy--ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittiiee ss ,,  FFoollllooww--uupp  11999955,,  CCOOHH RREEDD//pp..  1122  

33..  RREEGGIIOONNAALL  EENNHHRR  

NNEETTWWOORRKKIINNGG  

  

33..11  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  

iinn  tthhee  AAffrriiccaann  

RReeggiioonn  

AAfftteerr  aa   ssuucccceessssffuull  FFiirrsstt  AAffrriiccaann  EENNHHRR  

NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  ((MMoommbbaassaa,,  KKeennyyaa,,  

11999944)),,  aa  SSeeccoonndd  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  wwaass  

oorrggaanniisseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  1144tthh  

CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  

SSoocciieettyy  ooff  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa  ((EESSSSAA)),,  wwhhiicchh  ttooookk  ppllaaccee  iinn  HHaarraarree,,  ZZiimmbbaabbwwee,,  iinn  

AAuugguusstt  11999955..  PPaarrttiicc iippaannttss  ccaammee  ffrroomm  EEggyypptt,,  EEtthhiiooppiiaa,,  GGhhaannaa,,  KKeennyyaa,,  MMaallaawwii,,  

MMaauurriittiiuuss,,  NNiiggeerriiaa ,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  TTaannzzaanniiaa ,,  UUggaannddaa  aanndd  ZZiimmbbaabbwwee..  TThhee  AAffrriiccaann  

IIHHPPPP  tteeaammss  wweerree  aallssoo  aatttteennddiinngg,,  aass  wweellll  aass  ddeelleeggaatteess  ffrroomm  sseevveerraall  EENNHHRR--rreellaa tteedd  

hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  ((SSeeee  aallssoo,,  33..55  NNeettwwoorrkkiinngg  tthhee  

NNeettwwoorrkkss..))  

TThhee  mmeeeettiinngg  rreevviieewweedd  ccrriittiiccaallllyy  ccoouunnttrryy  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  EENNHHRR,,  ddiissccuusssseedd  aann  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssttrraa tteeggyy  ffoorr  EENNHHRR  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  rreeggiioonn,,  

aanndd  aannaallyysseedd  vvaarriioouuss  wwaayyss  aanndd  mmeeaannss  ooff  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  EENNHHRR  

ssttrraatteeggyy..  IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  ddeevveellooppeedd  aa   ppllaann  ooff  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  ttwwoo  yyeeaarrss  aanndd  

ffoorrmmuullaatteedd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  tthheessee  iissssuueess  ttoo  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd,,  wwhhiicchh  aarree  

rreepprroodduucceedd  bbeellooww..  
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RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  

OOFF  TTHHEE  

SSEECCOONNDD  AAFFRRIICCAANN  EENNHHRR  NNEETTWWOORRKKIINNGG  MMEEEETTIINNGG  
  

11 ..  TThhee  ppaarrttiicciippaann ttss  rree--aaffffiirrmmeedd  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  
tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess  ttoo   tthhee  EENNHHRR  ssttrraatteeggyy  
aanndd  rreeccoommmmeennddeedd  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  ssttrraatteeggyy  
ttoo  ootthheerr  AAffrriiccaann   ccoouunn ttrriieess  wwhheerree  
ooppppoorrttuunniittiieess  aarriissee..  

22 ..  IItt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  AA ffrriiccaann  nneettwwoorrkk  
ffooccaall  ppoo iinn tt  bbee  ffuu rrtthheerr  ssttrreennggtthheenneedd  ttoo  eennaabbllee  
iitt  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee  iinn  ffaacciilliittaattiinngg  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  
aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  mmeeeettiinnggss,,  ttrraaiinniinngg,,  
iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee,,  eettcc..  

33 ..  TThhee  ggrroouupp  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  rreeggiioonnaall  
nneettwwoorrkkiinngg  mmeeeettiinnggss,,  ssuucchh   aass  tthhee  pprreesseenntt  oonnee,,  
aarree  vvaalluuaabb llee  aass  aa  ffoorruumm  ffoorr  EENNHHRR  pprroommoottiioonn,,  
sshhaarriinngg  ooff  eexxppeerriieenncceess  aanndd   ffoo rr  cchhaarrttiinngg  ffuuttuu rree  
ddiirreeccttiivveess..  iitt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  CCOOHHRREEDD  
ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthheessee  mmeeeettiinnggss..  

44 ..  PPaarrttiicciippaann ttss  rreeccooggnn iisseedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  
ppeerriiooddiiccaallllyy  aasssseessssiinngg  pprrooggrreessss  oo ff  tthhee  EENNHHRR  iinn   
ccoouunn ttrriieess..  iitt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd   tthhaatt  ccoouunnttrriieess  
wwiitthh  ——  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  CC OOHHRREEDD  ——  
oouugghh tt  ttoo  ddeevveelloopp   aa  sseett  ooff  eevvaalluuaattiioonn  iinnddiiccaattoorrss  
ttoo  llooookk  aatt  pp rroocceesssseess  aanndd  iimmppaaccttss  aass  mmaayy  bbee  
aapppprroopprriiaattee..  TThhee  mmeeeettiinngg  ssuuggggeesstteedd   ssoommee  ooff  
tthhee  eevvaalluuaattiioonn  iinnddiiccaattoorrss..    

55 ..  PPaarrttiicciippaattiioonn   oo ff  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  EENNHHRR  
pprroocceessss  sshhoouulldd  bbee  ssttrreennggtthheenneedd ..  TToo  aassssiisstt  
ccoouunn ttrriieess  iinn  tthh iiss  rreeggaarrdd  iitt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd   
tthhaatt  ccaassee  eexxaammpplleess  ooff  ccoommmmuunn iittyy  
ppaarrttiicciippaattiioonn   iinn ,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  pprriioorriittyy  sseettttiinngg  oorr  
rreesseeaarrcchh ,,  eettcc..,,  bbee  ddooccuummeenntteedd  aanndd   
ddiisssseemmiinnaatteedd   ttoo  ccoouunnttrriieess..  

66 ..  llaacckk  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  aa  
mmaajjoorr  ccoonnssttrraaiinntt  iinn  tthhee  iimmpplleemmeenn ttaattiioonn  ooff  
nnaattiioonnaall  EENNHHRR  pp llaannss..  TToo  mmaaxxiimmiissee  oonn  eexxiissttiinngg  
rreessoouurrcceess  iitt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  EENNHHRR  
mmeecchhaann iissmm  aatt  ccoouunnttrryy  aanndd   rreeggiioonnaall  lleevveellss  

wwoorrkk  ttoowwaarrddss  ccoooorrddiinnaattiioonn  oo ff  ddoonnoorr  aanndd  
oo tthheerr  iinniittiiaattiivveess  eexxiissttiinngg  aatt  ccoouunnttrryy  oorr  rreeggiioonnaall  
lleevveellss..  EExxaammpplleess  oo ff  rreelleevvaanntt  iinn iittiiaattiivveess  iinncclluuddee  
IIHHPPPP,,  IINNCC LLEENN,,  CC RRHHSS,,  HHSSRR,,  SSOOMMAA--NNeett,,  eettcc..  
AA nn  iinnvveennttoorryy  oo ff  tthhee  ssttrreennggtthhss  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivveess  
tthhaatt  ccoouulldd   bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  nneettwwoorrkk  
ccoouunnttrriieess  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn..  

77..  PPaarrttiicciippaannttss  ccoonnssiiddeerreedd   tthhaatt  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  
rreesseeaarrcchh  iiss  ssuuppppoorrtteedd   bbyy  nnaattiioonnaall  
ggoovveerrnnmmeenn ttss  iinn   mmoosstt  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess  iiss  nnoott  
ccoonndduucciivvee  ttoo   ssuussttaaiinnaabb llee  qquuaalliittyy  rreesseeaarrcchh..  TThhee  
mmeeeettiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeennttss  bbee  
uu rrggeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  ffiinnaanncciiaall  aallllooccaattiioonn  ffoorr  
EENNHHRR  aanndd   ffuurrtthheerr  ccoonnssiiddeerr  aallllooccaattiinngg  
ssuuffffiicciieenntt  ffuunnddss  ffoorr  rreesseeaarrcchh  ooppeerraattiioonnss  aanndd  
eennssuurree  aaddeeqquuaattee  rreemmuunneerraattiioonn   ooff  rreesseeaarrcchh  
ppeerrssoonnnneell..  

88..  TThhee  mmeeeettiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  CCOOHHRREEDD  
iinntteennssiiffyy  eeffffoo rrttss  ttoo  hheellpp  ccoouunnttrriieess  ttoo  sseeccuu rree  
aadddd iittiioonnaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  
pp rroo jjeeccttss  aanndd  rreeggiioonnaall  aaccttiivviittiieess..  

99..  IItt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  CCOOHHRREEDD  ffaacciilliittaattee  
oonn  tthhee  ddeetteerrmmiinnaannttss  oo ff  uuttiilliissaattiioonn  ooff  rreesseeaarrcchh  
rreessuu llttss  bbyy  vvaarriioouuss  bbeenneeffiicciiaarriieess..  TThhiiss  mmaayy  
rreeqquuiirree  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  ccaassee  ssttuuddiieess  ffrroomm  tthhee  
rreeggiioonn   aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  lleessssoonnss  lleeaarrnneedd  
tthhaatt  ccaann  bbee  wwiiddeellyy  dd iisssseemmiinnaatteedd..  
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33..22  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  

AAssiiaann  RReeggiioonn  

AA  PPllaannnniinngg  MMeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  RReeggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  

HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt  wwaass  oorrggaanniisseedd  aatt  

DDhhaakkaa  ffrroomm  JJuunnee  3300  ttoo  JJuullyy  22,,  11999955..    PPaarrttiicc iippaannttss  

ddiissccuusssseedd  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  EENNHHRR  nneettwwoorrkk  

iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  ffiinnddiinnggss  ffrroomm  rreecceenntt  ccoouunnttrryy  vviissiittss  ttoo  

CCaammbbooddiiaa,,  IInnddoonneessiiaa,,  LLaaoo  PPDDRR  aanndd  NNeeppaall  mmaaddee  

bbyy  ppeeooppllee  aallrreeaaddyy  eexxppeerriieenncceedd  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  

EENNHHRR..  

TThhee  ggrroouunnddwwoorrkk  ffoorr  aann  ““eennhhrrNNEETT””  wwaass  llaa iidd  iinn  MMaayy  11999944  aa tt  tthhee  11sstt  AAssiiaann  EENNHHRR  

NNeettwwoorrkk  MMeeeettiinngg,,  hheelldd  iinn  OOlloonnggaappoo  CCiittyy,,  PPhhiilliippppiinneess..    TThhee  nneettwwoorrkk  wwaass  ttoo  lliinnkk  

ccoouunnttrryy  pprrooggrraammmmeess  iinn  aa   nneett  ssppaannnniinngg  aann  eennttiirree  rreeggiioonn  aanndd  ——  eevveennttuuaallllyy  ——  ggrrooww  

iinnttoo  iinntteerr--rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkkiinngg..    TThhee  bbeenneeffiittss  wweerree  oobbvviioouuss::  ccoouunnttrryy--ssppeecciiffiicc  

eexxppeerriieennccee,,  iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmeetthhooddoollooggiieess  wwoouulldd  aallll  bbeeccoommee  ‘‘sshhaarreewwaarree..’’    NNoo  mmoorree  

rreeiinnvveennttiinngg  ooff  tthhee  wwhheeeell  ffoorr  nneewwccoommeerrss  ttoo  tthhee  EENNHHRR  aapppprrooaacchh..    TThhee  ““eennhhrrNNEETT””  

wwoouulldd  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  ddrraaww  oonn  tthhee  aavvaaiillaabbllee  eexxppeerriieennccee  aatt  ccoonnssiiddeerraabbllee  ssaavviinnggss  

iinn  tteerrmmss  ooff  ttiimmee,,  mmoonneeyy  aanndd  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  aanndd  aa   ccoommmmoonn  aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn  

wwoouulldd  aappppeeaarr  aass  aa   nnaattuurraall,,  aanndd  ddeessiirraabbllee,,  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ssuucchh  lliinnkkaaggeess..  

TThhee  DDhhaakkaa  mmeeeettiinngg  ccoonncclluuddeedd  wwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  tthhaatt  tthhee  pprrooppoosseedd  

RReeggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  

TThhaaii  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  CCoonnssoorrttiiuumm  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr,,  wwiitthh  tthhee  ggooaall  ooff  

ddeevveellooppiinngg  aa  nnaattiioonnaall  ppllaann  ffoorr  ccoouunnttrriieess  nneeww  ttoo  tthheessee  iiddeeaass  aanndd  rreeaaffffiirrmmiinngg  oorr  

rreevviissiinngg  ppllaannss  tthhaatt  aa llrreeaaddyy  eexxiisstt..    TThhee  WWoorrkksshhoopp  ttooookk  ppllaaccee  ffrroomm  1177––2211  

DDeecceemmbbeerr  11999955  iinn  KKaanncchhaannaabbuurrii,,  aanndd  wwaass  aatttteennddeedd  bbyy  mmuullttiisseeccttoorriiaa ll  aanndd  

mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  tteeaammss  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoouunnttrriieess::  BBaannggllaaddeesshh,,  CCaammbbooddiiaa,,  

IInnddoonneessiiaa ,,  LLaaoo  PP..DD..RR..,,  NNeeppaall,,  PPaakkiissttaann,,  PPhhiilliippppiinneess,,  TThhaaiillaanndd,,  VViieett  NNaamm..  

TThhee  WWoorrkksshhoopp’’ss  aaggeennddaa  iinncclluuddeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttooppiiccss::  

••  RReesseeaarrcchh  aanndd  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  SSyysstteemmss  DDeevveellooppmmeenntt  

••  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ::  ffrroomm  tthheeoorryy  ttoo   pp rraaccttiiccee  

••  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  SSiittuuaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ccoouunn ttrriieess  

••  WWhhoo  sseettss  rreesseeaarrcchh  pprriioorriittyy,,  rreesseeaarrcchh  aaggeennddaa  aanndd  hhooww??  
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••  NNeettwwoorrkkiinngg  ——  TThhee  kkeeyy  ttoo   ssuucccceessss  oo rr  mmiissssiioonn   iimmppoossssiibbllee  

••  CC rreeaattiinngg  CCoommmmoonn   VV iissiioonn   TToowwaarrddss  tthhee  FFuuttuurree::  TThhee  AAIICC  TTeecchhnn iiqquueess  

••  SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss::  KKnnoowwiinngg  oouurrsseellvveess  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ddeessiirraabbllee  ccoommmmoonn  

  ffuuttuurree  

••  CC oouunn ttrryy  WWoorrkk  PPllaann  ffoorr  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  

  RReesseeaarrcchh  

TThheessee  ttooppiiccss  wweerree  ddeevveellooppeedd  tthhrroouugghh  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  lleeccttuurreess//pprreesseennttaa ttiioonnss,,  

eexxeerrcciisseess,,  mmiixxeedd  aanndd  ccoouunnttrryy--ssppeecciiffiicc   wwoorrkkiinngg  ggrroouuppss  aanndd  pplleennaarryy  mmeeeettiinnggss..    AAtt  

tthhee  eenndd  ooff  tthhee  wwoorrkksshhoopp,,  tthhee  tteenn  ppaarrttiicc iippaattiinngg  ccoouunnttrriieess  pprreesseenntteedd  tthheeiirr  ddrraafftt  

ppllaannss  ooff  wwoorrkk  ffoorr  EENNHHRR  ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  yyeeaarr((ss))..    TThheessee  ppllaannss  aarree  nnooww  iinn  tthhee  

pprroocceessss  ooff  bbeeiinngg  rreevviisseedd  aanndd  ffoorrmmaalliisseedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  wwiillll  tthheenn  bbee  

iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhee  RReeggiioonnaall  PPllaann  ooff  WWoorrkk  ffoorr  EENNHHRR..  
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33..33  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  

TThhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann  ccoommpprriisseess  1188  ppoolliittiiccaallllyy  iinnddeeppeennddeenntt  ssttaatteess  aanndd  

BBrriittiisshh--aaffffiilliiaatteedd  ddeeppeennddeenncciieess..    EEtthhnniicc   

ccoommppoossiittiioonn,,  rreessoouurrcceess,,  ccaappaabbiilliittiieess,,  aass  wweellll  

aass  rreelliiggiioonn  aanndd  ccuullttuurree,,  vvaarryy  wwiiddeellyy  ffrroomm  oonnee  

ssttaa ttee  ttoo  tthhee  nneexxtt..    GGeeooggrraapphhiiccaallllyy  ssmmaallll  aanndd  

wwiitthh  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess,,  tthheessee  ssttaa tteess  hhaavvee  aa   

mmaajjoorr  iinntteerreesstt  iinn  jjooiinniinngg  ffoorrcceess  iinn  tthheeiirr  hheeaalltthh  

rreesseeaarrcchh  eennddeeaavvoouurr..  

WWiitthh  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  oonn  HHeeaalltthh  

RReesseeaarrcchh  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt,,  tthhee  

CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann  MMeeddiiccaall  

RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ((CCCCMMRRCC))  oorrggaanniisseedd  aa   sseerriieess  ooff  mmeeeettiinnggss,,  wwoorrkksshhooppss  aanndd  

ccoonnssuullttaattiioonnss,,  tthhee  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  wwaass  aa  pprrooppoossaall  ttoo  eessttaabblliisshh  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  

ffiivvee--yyeeaarr  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  pprrooggrraammmmee  ffoorr  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aass  aa  

rreeggiioonn  aanndd  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ccoouunnttrriieess..    UUnnlliikkee  tthhee  nnaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess,,  wwhhiicchh  

wwiillll  rreefflleecctt  eeaacchh  CCaarriibbbbeeaann  ccoouunnttrryy’’ss  oowwnn  pprriioorriittiieess,,  tthhee  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  

pprrooggrraammmmee  wwiillll  pprroovviiddee  aann  oovveerraallll  ffrraammeewwoorrkk,,  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseevveenn  pprriioorriittyy  

aarreeaass  ffoorr  rreesseeaarrcchh::  eennvviirroonnmmeennttaa ll  pprrootteeccttiioonn  ((iinncclluuddiinngg  vveeccttoorr  ccoonnttrrooll)),,  hhuummaann  

rreessoouurrcceess  ddeevveellooppmmeenntt,,  cchhrroonniicc  nnoonn--ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess,,  ssttrreennggtthheenniinngg  

hheeaalltthh  ssyysstteemmss,,  ffoooodd  aanndd  nnuuttrriittiioonn,,  mmaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh,,  aanndd  AAIIDDSS..  

IInn  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess,,  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  PPrroommoottiioonn  ooff  RReesseeaarrcchh  aanndd  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn  iinn  HHeeaalltthh  CCaarree,,  aann  NNGGOO  bbaasseedd  iinn  CCuurraaççaaoo  ——  iinn  

ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGrroonniinnggeenn,,  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  ——  oorrggaanniisseedd  aa  

ffiirrsstt  NNaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm  oonn  HHeeaalltthh  SSttuuddiieess  iinn  MMaarrcchh  11999944  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iinniittiiaall  

oouuttccoommeess  ooff  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  CCuurraaççaaoo  HHeeaalltthh  SSttuuddyy..    TThhee  SSyymmppoossiiuumm,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

CCCCMMRRCC  ppaarrttiicciippaatteedd,,  rreeccoommmmeennddeedd  eexxpplloorriinngg  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  eexxppaannddiinngg  tthhee  

CCuurraaççaaoo  HHeeaalltthh  SSttuuddyy  ttoo  ootthheerr  iissllaannddss  ooff  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess  aanndd  mmaakkiinngg  

ssttuuddiieess  lliikkee  tthhee  CCuurraaççaaoo  HHeeaalltthh  SSttuuddyy  aa  ccoommppoonneenntt  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCCCMMRRCC  pprrooppoossaall  

ffoorr  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  CCaarriibbbbeeaann..    

CCoonnsseeqquueennttllyy,,  iinn  AApprriill  11999955,,  wwhheenn  tthhee  CCCCMMRRCC  ccaammee  ttooggeetthheerr  iinn  BBaarrbbaaddooss  ffoorr  iittss  

aannnnuuaall  mmeeeettiinngg,,  tthhee  iiddeeaa  ooff  cclloosseerr  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  CCCCMMRRCC  aanndd  tthhee  

NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess  wwaass  ttaakkeenn  uupp  oonnccee  mmoorree  aatt  aa   jjooiinntt  mmeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  
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CCCCMMRRCC,,  NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess  aanndd  CCOOHHRREEDD..    AA  jjooiinntt  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  wwaass  sseett  uupp  

aanndd  wwaass  ggiivveenn  tthhee  ttaasskk  ooff::  

nn  wwoorrkkiinngg  oouutt  aa  ssppeecciiffiicc,,  jjooiinntt  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt,,  

uussiinngg  tthhee  CCuurraaççaaoo  HHeeaalltthh  SSttuuddyy  aass  aann  eennttrryy  ppooiinntt;;  

nn  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  hhuummaann,,  ffiinnaanncciiaall  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd  ffoorr  

ccaarrrryyiinngg  oouutt  ssuucchh  aa  pprroojjeecctt;;  

nn  rreeccoommmmeennddiinngg  ootthheerr  aarreeaass  iinn  wwhhiicchh  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  tthhee  

NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess  ccoouulldd  aanndd  sshhoouulldd  jjooiinn  eeffffoorrttss..  

IItt  iiss  nnootteewwoorrtthhyy  tthhaatt  tthheessee  nneettwwoorrkkiinngg  aaccttiivviittiieess  hhaavvee  aa llrreeaaddyy  bboorrnnee  ffrruuiitt::  

AA  tteecchhnniiccaall  ggrroouupp  ffrroomm  CCCCMMRRCC  aanndd  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess  mmeett  iinn  CCuurraaççaaoo  iinn  

MMaayy  11999955  ttoo  ddeevveelloopp  aa   jjooiinntt  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt;;  

SScciieennttiissttss  aanndd  hheeaalltthh  wwoorrkkeerrss   ffrroomm  CCuurraaççaaoo  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvviitteedd  ttoo  ppaarrttiicc iippaattee  iinn  

RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddoollooggyy  ttrraaiinniinngg  wwoorrkksshhooppss  oorrggaanniisseedd  bbyy  CCCCMMRRCC;;  

AA  jjooiinntt  ttrraaiinniinngg  wwoorrkksshhoopp   ffoorr  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  tthhee  

NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess  oonn  PPrriioorriittyy  SSeettttiinngg  ffoorr  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  wwaass  

oorrggaanniisseedd  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999955  iinn  OOcchhoo  RRiiaass  ((JJaammaaiiccaa))..  

TThhee  WWoorrkksshhoopp  wwaass  aatttteennddeedd  bbyy  ccoouunnttrryy  tteeaammss  ffrroomm  BBaarrbbaaddooss,,  CCuurraaççaaoo,,  

JJaammaaiiccaa,,  aanndd  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo..  

UUssiinngg  tthhee  FFiivvee--YYeeaarr  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  

tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aass  aa   bbrrooaadd  ffrraammeewwoorrkk,,  tthhee  tteeaammss  ddeevveellooppeedd  aa  wwoorrkk  ppllaann  

ffoorr  EENNHHRR  ffoorr  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess..    TThhee  ppllaannss  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd  uupp  

wwiitthh  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  CCCCMMRRCC..  

33..44  IInntteerrrreeggiioonnaall  CCoonnssuullttaattiivvee  GGrroouupp  oonn  HHeeaalltthh  

RReesseeaarrcchh  

EEssttaabblliisshheedd  iinn  11999944,,  tthhee  IInntteerrrreeggiioonnaall  CCoonnssuullttaattiivvee  GGrroouupp  bbrriinnggss  ttooggeetthheerr  hheeaaddss  

ooff  rreeggiioonnaall  mmeeddiiccaall  rreesseeaarrcchh  ccoouunncciillss  ooff  EEaasstt,,  CCeennttrraa ll  aanndd  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa,,  WWeesstt  

AAffrriiccaa  aanndd  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann,,  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  

CCoommmmoonnwweeaalltthh  SSeeccrreettaarriiaatt..    TThhee  GGrroouupp  ccoonnvveenneedd  aa  mmeeeettiinngg,,  aatt  wwhhiicchh  CCOOHHRREEDD  

wwaass  rreepprreesseenntteedd  aass  aann  oobbsseerrvveerr,,  oonn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  11999955  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  

AAsssseemmbbllyy  ((hheelldd  iinn  GGeenneevvaa  iinn  MMaayy))  aanndd  ddeecciiddeedd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aa  ddeettaa iilleedd  aannaallyyssiiss  
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aanndd  ddooccuummeennttaa ttiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  iinntteerrrreeggiioonnaall  aanndd  iinnttrraarreeggiioonnaall  

ccoollllaabboorraattiioonn  iinn  EENNHHRR..    TThhiiss  aannaallyyssiiss  wwiillll  bbee  uusseedd  aass  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ppllaannnniinngg  

aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  ffuurrtthheerr  aaccttiivviittiieess..  

33..55  NNeettwwoorrkkiinngg  tthhee  NNeettwwoorrkkss  

GGeeooggrraapphhiiccaall  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkss  hhaavvee  bbeeeenn  iinntteerrlliinnkkeedd  bbyy  hhaavviinngg  rreepprreesseennttaattiivveess  

ffrroomm  tthhee  AAssiiaann  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  

WWoorrkksshhoopp  ((JJaammaaiiccaa,,  NNoovveemmbbeerr  11999955)),,  aanndd  tthhoossee  ffrroomm  tthhee  AAffrriiccaann  EENNHHRR  

NNeettwwoorrkk  iinn  tthhee  AAssiiaann  RReeggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  ((TThhaaiillaanndd,,  DDeecceemmbbeerr  11999955))..  

PPaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg  ((ZZiimmbbaabbwwee,,  

AAuugguusstt  11999955))  iinncclluuddeedd  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  NNeettwwoorrkkss//RReesseeaarrcchh  

PPrrooggrraammmmeess::  CCoommmmoonnwweeaalltthh  RReeggiioonnaall  HHeeaalltthh  CCoommmmuunniittyy,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh  

PPoolliiccyy  PPrrooggrraamm,,  JJooiinntt  HHSSRR  PPrroojjeecctt  ffoorr  tthhee  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaann  RReeggiioonn,,  SSAARRAA  

PPrroojjeecctt//UUSSAAIIDD  BBuurreeaauu  ffoorr  AAffrriiccaa,,  SSoocciiaa ll  SScciieennccee  aanndd  MMeeddiicciinnee  AAffrriiccaa  NNeettwwoorrkk  

((SSOOMMAA--NNeett))..  

TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  ffoorr  SSoocciiaall  SScciieenncceess  iinn  HHeeaalltthh  bbeeccaammee  aa   ccoonnssttiittuueenntt  ooff  

CCOOHHRREEDD..  
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44..   CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  WWIITTHH  

OOTTHHEERR  AAGGEENNCCIIEESS  AANNDD  

PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

44..11..    CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  WWIITTHH  UUNN  AAGGEENNCCIIEESS  

44..11..11 ..  UUNNDDPP  

DDiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  ((nneewwllyy  aassssiiggnneedd))  AAssssiissttaanntt  AAddmmiinniissttrraa ttoorr  ooff  

UUNNDDPP  ttoo  rreevviieeww  tthhee  pprrooggrreessss  mmaaddee  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  EENNHHRR  aanndd  ttoo  eexxpplloorree  

ppoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  ssuuppppoorrtt  uunnddeerr  tthhee  eexxiissttiinngg  TTrruusstt  FFuunndd  AAggrreeeemmeenntt  

bbeettwweeeenn  UUNNDDPP  aanndd  CCOOHHRREEDD..    UUppoonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn  bbyy  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd,,  

tthhee  TTrruusstt  FFuunndd  AAggrreeeemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  ffoorr  oonnee  yyeeaarr..  

TThhee  SScciieennccee,,  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  DDiivviissiioonn  eennccoouurraaggeedd  rreeggiioonnaall  aanndd  

ccoouunnttrryy  UUNNDDPP  ooffffiicceess  ttoo  ggiivvee  ssttrroonngg  ssuuppppoorrtt  ttoo  EENNHHRR  pprrooggrraammmmeess  aanndd  aaccttiivviittiieess..  

44..11..22 ..  UUNNIICC EEFF  

UUNNIICCEEFF  wwaass  rreepprreesseenntteedd  aa tt  tthhee  EENNHHRR//CCOOHHRREEDD  OOppeenn  HHoouussee  MMeeeettiinngg  ffoorr  NNoorrtthh  

AAmmeerriiccaann  DDoonnoorr  AAggeenncciieess,,  wwhhiicchh  wwaass  oorrggaanniisseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  FFiifftthh  

SSeessssiioonn  ooff  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd,,  hheelldd  iinn  NNeeww  YYoorrkk  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955,,  aanndd  

ppaarrttiicciippaatteedd  aa llssoo  iinn  tthhee  SSiixxtthh  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  ((GGeenneevvaa,,  NNoovveemmbbeerr  

11999955))..    TThhee  OOrrggaanniissaattiioonn  ggiivveess  aaccttiivvee  ssuuppppoorrtt  ttoo  EENNHHRR  aaccttiivviittiieess  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  

ccoouunnttrriieess,,  ee..gg..,,  iinn  tthhee  PPhhiilliippppiinneess,,  TTaannzzaanniiaa  aanndd  UUggaannddaa..  

44..11..33 ..  WWOORRLLDD  BBAANNKK  

AAffrriiccaann  EENNHHRR  FFooccaall  PPooiinnttss  aanndd  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aanndd  oonnee  sseeccrreettaarriiaatt  

ssttaa ffff  mmeemmbbeerr  vviissiitteedd  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955..    OOnn  

tthhaatt  ooccccaassiioonn,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPooppuullaa ttiioonn,,  HHeeaalltthh  aanndd  NNuuttrriittiioonn  oorrggaanniisseedd  aa  
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rroouunndd  ttaabbllee  ttoo  rreevviieeww  tthhee  pprrooggrreessss  mmaaddee  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  EENNHHRR  aanndd  ttoo  ddiissccuussss  

ppoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  ccoollllaabboorraattiivvee  aaccttiivviittiieess  aa tt  ccoouunnttrryy  lleevveell..    SSoommee  4400  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  

ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ddiivviissiioonnss  aatttteennddeedd  tthhee  mmeeeettiinngg..  

CCOOHHRREEDD  ppllaayyeedd  aa  bbrrookkeerraaggee  rroollee  ffoorr  EENNHHRR  ffuunnddiinngg  pprrooppoossaallss  ffrroomm  aa  vvaarriieettyy  ooff  

ccoouunnttrriieess..  

44..11..44 ..  WWOORRLLDD  HHEEAALL TTHH  OORRGGAANNIIZZAATT IIOONN  

CCOOHHRREEDD  ssuubbmmiitttteedd  iinn  AAuugguusstt  11999955  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  iinnttoo  ooffffiicciiaall  

rreellaattiioonnss  wwiitthh  WWHHOO..    TThhee  WWHHOO  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  wwiillll  ttaakkee  aa  ddeecciissiioonn  oonn  tthhiiss  

aapppplliiccaattiioonn  iinn  JJaannuuaarryy  11999966..  

44..11..44..11..  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  

  

DDiivviissiioonn  ooff  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  PPoolliiccyy,,  PPrrooggrraammmmee  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  ((  PPPPEE  ))  

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  PPoolliiccyy  AAccttiioonn  CCoooorrddiinnaattiioonn  ((PPAACC)),,  aanndd  aa fftteerr  rreevviieeww  

bbyy  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd,,  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  CCOOHHRREEDD  wwiillll  ppaarrttiicc iippaattee  iinn  tthhee  

ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  oonn  tthhee  RReenneewwaall  ooff  tthhee  HHeeaalltthh--ffoorr--AAllll  SSttrraatteeggyy  tthhrroouugghh  iittss  

ccoouunnttrryy  tteeaammss,,  rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkkss,,  BBooaarrdd  MMeemmbbeerrss,,  aanndd  SSeeccrreettaarriiaatt..  

  

TThhee  WWHHOO  AAdd  HHoocc  HHeeaalltthh  RR  &&  DD  RReevviieeww  

LLaauunncchheedd  aass  aa   ffoollllooww--uupp  ttoo  tthhee  WWoorrlldd  DDeevveellooppmmeenntt  RReeppoorrtt  ““ IInnvveessttiinngg  iinn  

HHeeaalltthh””((11999933)),,  tthhiiss  CCoommmmiitttteeee  iiss  aa iimmiinngg  ttoo  iiddeennttiiffyy  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

ooppppoorrttuunniittiieess  wwhhiicchh  hhaavvee  aa   hhiigghh  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  pprroodduucciinngg  aa   ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  oonn  

hheeaalltthh  gglloobbaallllyy,,  aanndd  aallssoo  ttoo  iiddeennttiiffyy  iinnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  tthhaatt  aarree  bbeesstt  ssuuiitteedd  

ttoo  mmoottiivvaattee  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ssuucchh  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..    

CCOOHHRREEDD  eexxtteennddeedd  iittss  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhiiss  CCoommmmiitttteeee  ::  

  tthhrroouugghh  ffoorrmmaall  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd,,  wwhhoo  iiss  aann  eexx--ooffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

CCoommmmiitttteeee;;  

  tthhrroouugghh  ffoorrmmaall  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  wwoorrkkiinngg  ggrroouuppss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  bbyy  tthhee  

CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  CCOOHHRREEDD;;  
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  tthhrroouugghh  ffoorrmmaall  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  rreeggiioonnaall  ccoonnssuullttaa ttiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  

bbyy  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  ((MMeexxiiccoo::  DDrr..  JJ..  SSeeppúúllvveeddaa;;  JJaappaann::  DDrr..  CC..  

MMoorreell;;  SSwwiittzzeerrllaanndd::  DDrr..  MM..  KKeerrkkeerr;;  SSoouutthh  AAffrriiccaa::  CCOOHHRREEDD  CCoooorrddiinnaattoorr));;  

  tthhrroouugghh  iinnvviittiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  ddiissccuussssiioonnss  oorrggaanniisseedd  bbyy  

CCOOHHRREEDD  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  tthhee  aabboovvee--ssttaa tteedd  eenndd  iinn  NNeeww  YYoorrkk  iinn  FFeebbrruuaarryy  

11999955..  

IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd,,  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt  sseenntt  aann  ooffffiicciiaa ll  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  

MMeemmoorraanndduumm  ttoo  tthhee  oorrggaanniisseerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  eexxpprreessssiinngg  iittss  vviieewwss  oonn  tthhee  

ddrraafftt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  aanndd  ffoorrmmuullaattiinngg  ssuuggggeessttiioonnss  aabboouutt  ppoossssiibbllee  

ffoollllooww--uupp  aaccttiivviittiieess..  

  

SSppeecciiaall  PPrrooggrraammmmee  ffoorr  RReesseeaarrcchh  aanndd  TTrraaiinniinngg  iinn  TTrrooppiiccaall  DDiisseeaasseess  

((TTDDRR))  

RReegguullaarr  ccoonnssuullttaattiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  aanndd  ssttaaffff  ooff  TTDDRR..    AAss  aa  rreessuulltt,,  

TTDDRR  aanndd  CCOOHHRREEDD  aarree  jjooiinnttllyy  ppllaannnniinngg  aa  sseerriieess  ooff  ddiissttrriicctt  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprriioorriittyy--

sseettttiinngg  wwoorrkksshhooppss  iinn  NNiiggeerr  iinn  11999966,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  lleeaadd  ttoo  aa  NNaattiioonnaall  CCoonnssuullttaa ttiioonn  

oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  PPrriioorriittyy  SSeettttiinngg  llaatteerr  iinn  tthhee  yyeeaarr..  

IInn  JJuunnee  11999955,,  CCOOHHRREEDD  wwaass  iinnvviitteedd  ttoo  aatttteenndd  aass  aann  oobbsseerrvveerr  tthhee  EEiigghhtteeeenntthh  

SSeessssiioonn  ooff  tthhee  JJooiinntt  CCoooorrddiinnaattiinngg  BBooaarrdd  ooff  TTDDRR..  
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SSppeecciiaall  PPrrooggrraammmmee  ooff  RReesseeaarrcchh,,  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  RReesseeaarrcchh  TTrraaiinniinngg  iinn  

HHuummaann  RReepprroodduuccttiioonn  

((HHRRPP))  

RReegguullaarr  ccoonnssuullttaa ttiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  aanndd  ssttaa ffff  ooff  HHRRPP..  

IInn  MMaarrcchh  11999955,,  CCOOHHRREEDD  wwaass  iinnvviitteedd  iinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ““CCoollllaabboorraattiinngg  

PPrrooggrraammmmee  SScciieennttiisstt““  ttoo  aa tttteenndd  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  oonn  

RReesseeaarrcchh  oonn  IInnttrroodduuccttiioonn  aanndd  TTrraannssffeerr  ooff  TTeecchhnnoollooggiieess  ffoorr  FFeerrttiilliittyy  RReegguullaattiioonn..    

PPoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  iinntteeggrraattiinngg  HHRRPP  rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonnaall  EENNHHRR  

ssttrraatteeggiieess  wweerree  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  sseevveerraall  ccoouunnttrryy  ddeelleeggaatteess..  

  

DDiivviissiioonn  ooff  SSttrreennggtthheenniinngg  ooff  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess  

((SSHHSS))  

CCOOHHRREEDD  ppaarrttiicc iippaatteedd  iinn  tthhee  FFoorrmmuullaattiioonn  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  ffoorr  tthhee  nneexxtt  pphhaassee  ooff  

tthhee  JJooiinntt  HHeeaalltthh  SSyysstteemmss  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  ffoorr  EEaasstteerrnn  aanndd  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa,,  wwhhiicchh  

mmeett  iinn  ZZiimmbbaabbwwee  iinn  MMaarrcchh  11999955..    IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  cclloosseerr  

ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  JJooiinntt  PPrroojjeecctt  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkk  tthhrroouugghh  

jjooiinnttllyy  ppllaannnneedd  aaccttiivviittiieess..  

AA  rreeggiioonnaall  CCOOHHRREEDD  rreepprreesseennttaattiivvee  aatttteennddeedd  aann  IInntteerrccoouunnttrryy  MMeeeettiinngg  oonn  

““AAcchhiieevviinngg  eevviiddeennccee--bbaasseedd  hheeaalltthh  sseeccttoorr  rreeffoorrmm  iinn  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa,,””  wwhhiicchh  

ttooookk  ppllaaccee  iinn  TTaannzzaanniiaa   ((NNoovveemmbbeerr  11999955))..  

  

OOffffiiccee  ooff  GGlloobbaall  aanndd  IInntteeggrraatteedd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  HHeeaalltthh  

((EEHHGG))  

DDiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  aanndd  ssttaa ffff  ooff  EEHHGG..    AAss  aa   rreessuulltt  CCOOHHRREEDD  

ccoollllaabboorraatteedd  iinn  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  11999955  MMeeeettiinngg  oonn  ""EEnnvviirroonnmmeenntt,,  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  

HHeeaalltthh::  PPrriioorriittyy  SSeettttiinngg  ffoorr  RReesseeaarrcchh  aanndd  IInntteerrvveennttiioonn""  bbyy  iiddeennttiiffyyiinngg  ((EENNHH))  

RReesseeaarrcchh  eexxppeerrttss  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  iitt..  
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DDiivviissiioonn  ooff  IInntteennssiiffiieedd  CCooooppeerraattiioonn  wwiitthh  CCoouunnttrriieess  

((IICCOO))  

RReegguullaarr  ccoonnssuullttaattiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  aanndd  ssttaaffff  ooff  IICCOO,,  wwiitthh  tthhee  

ppaarrttiiccuullaarr  aa iimm  ooff  ccoooorrddiinnaattiinngg  aaccttiivviittiieess  aa tt  ccoouunnttrryy  lleevveell  ((ee..gg..  iinn  GGuuiinneeaa,,  NNeeppaall,,  

VViieett  NNaamm))..  

  

  

44..11..44..22  RReeggiioonnaall  OOffffiicceess  

IInnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee  aanndd  ccoonnssuullttaa ttiioonnss  aarree  ttaakkiinngg  ppllaaccee  rreegguullaarrllyy  wwiitthh  aa llll  

WWHHOO''ss  RReeggiioonnaall  OOffffiicceess,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwiitthh  tthhee  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprrooggrraammmmeess  aanndd  

ooffffiicceess..  
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44..22..    CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  WWIITTHH  OOTTHHEERR  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

44..22..11   AAmmeerriiccaann   AA ssssoocciiaa ttiioonn  ffoorr  tthhee  AAdd vvaanncceemmeenn tt  ooff  SScciieennccee  

((AAAA AASS))  

OOnn  tthhee  ooccccaassiioonn  ooff  iittss  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg,,  hheelldd  iinn  AAttllaannttaa   iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955,,  tthhee  

AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaa ttiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee,,  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaann  

PPrrooggrraamm,,  oorrggaanniisseedd  ——  jjooiinnttllyy  wwiitthh  CCOOHHRREEDD  ——  aa  SScciieennccee  iinn  AAffrriiccaa  SSyymmppoossiiuumm..    

UUnnddeerr  tthhee  hheeaaddiinngg  ““EEsssseennttiiaa ll  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ——  LLeessssoonnss  ffrroomm  AAffrriiccaann  

SSuucccceesssseess,,””   tthhee  SSyymmppoossiiuumm  iilllluussttrraatteedd  tthhee  uunniiqquuee  eelleemmeennttss  ooff  EENNHHRR,,  aass  iitt  iiss  

bbeeiinngg  aaddaapptteedd  ttoo  cc iirrccuummssttaanncceess  iinn  sseevveerraall  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  iitt  rreeppoorrtteedd  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  ppoossiittiivvee  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  aa   nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    

PPaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  iinncclluuddeedd  EENNHHRR  pprriimmee  mmoovveerrss  ffrroomm  GGhhaannaa,,  GGuuiinneeaa,,  

KKeennyyaa,,  UUggaannddaa  aanndd  ZZiimmbbaabbwwee  aass  wweellll  aass  sseevveerraall  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss..  

TThhee  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  SScciieennccee  iinn  AAffrriiccaa  SSyymmppoossiiuumm  hhaavvee  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  aanndd  

wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd..  

44..22..22   FFeedd eerraattiioonn  ffoorr  IInntteerrnnaa ttiioonn aall   CC oooopp eerraattiioonn  ooff  HHeeaa lltthh  

SSeerrvviicceess  aa nndd  SSyysstteemmss  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerrss  ((FFiiccoosssseerr))  

CCOOHHRREEDD  ffaacciilliittaatteedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  rreesseeaarrcchheerrss  ffrroomm  BBaannggllaaddeesshh  aanndd  LLaaoo  PP..DD..RR..  

iinn  tthhee  FFiiccoosssseerr  MMeeeettiinngg  oonn  ““UUrrbbaanniizzaattiioonn  aanndd  HHeeaalltthh  SSyysstteemmss””  iinn  IInnddoonneessiiaa  

((DDeecceemmbbeerr  11999955))..  

44..22..33   GGeerrmmaann  SSoocciieettyy  ooff  TT rrooppiiccaall  MMeedd iicciinnee  

TThhee  GGeerrmmaann  SSoocciieettyy  ooff  TTrrooppiiccaall  MMeeddiicciinnee,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  ccoo--ssppoonnssoorriinngg  

EEuurrooppeeaann  ssoocciieettiieess,,  oorrggaanniisseedd  iinn  OOccttoobbeerr  11999955,,  iinn  HHaammbbuurrgg,,  GGeerrmmaannyy,,  tthhee  FFiirrsstt  

EEuurrooppeeaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  TTrrooppiiccaall  MMeeddiicciinnee..    CCOOHHRREEDD  wwaass  iinnvviitteedd  ttoo  ccoonnvveennee  

oonn  tthhaatt  ooccccaassiioonn  aa  SSyymmppoossiiuumm  oonn  ““EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ::  ffrroomm  

tthheeoorryy  ttoo  pprraaccttiiccee..””  
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44..22..44   IInntteerrnn aattiioonnaall   FFoorruumm  ffoorr  SS oocciiaa ll  SScciieenncceess  iinn   HHeeaall tthh  

((IIFFSSSS HH))  

IIFFSSSSHH  iiss  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  vvoolluunnttaarryy  oorrggaanniissaattiioonn  wwhhiicchh  sseeeekkss  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  

aaccttiivviittiieess,,  ffaacciilliittaattee  rreeggiioonnaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  sshhaarree  eexxppeerriieenncceess  iinn  aappppllyyiinngg  ssoocciiaall  

sscciieenncceess  ttoowwaarrddss  iimmpprroovviinngg  ppeeooppllee’’ss  hheeaalltthh..  

CCOOHHRREEDD  ppaarrttiicc iippaatteess  iinn  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  FFoorruumm..  DDiissccuussssiioonnss  hhaavvee  

bbeeeenn  iinniittiiaatteedd  oonn  ppoossssiibbllee  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  aa  cclloosseerr  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  FFoorruumm  aaccttiivviittiieess  

aanndd  EENNHHRR,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aa tt  ccoouunnttrryy  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveellss..  

44..22..55   IInntteerrnn aattiioonnaall   HHeeaa lltthh  PPoolliiccyy  PPrrooggrraamm  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  rreegguullaarr  ccoonnssuullttaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  aanndd  ssttaaffff  ooff  IIHHPPPP,,  CCOOHHRREEDD  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  CCoonnssuullttaattiioonn  oonn  ssttrreennggtthheenniinngg  nnaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  hheeaalltthh  

rreeffoorrmm,,  hheelldd  iinn  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..,,  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955..    TThhee  CCoonnssuullttaa ttiioonn  aaggrreeeedd  oonn  

tthhee  vvaalluuee  ooff  aa   uunniiffiieedd  ssttrraa tteeggyy,,  wwhhiicchh  ffeeaattuurreess  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff::  

••  aa  ssttrroonngg  nneettwwoorrkk  ooff  nnaattiioonnaall  hheeaalltthh  rreeffoorrmm  aanndd  ppoolliiccyy  

rreesseeaarrcchh,,  aass  wweellll  aass  ttrraa iinniinngg  cceennttrreess  wwiitthh  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  

oovveerrllaayy;;  aanndd  

••  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  gguuiiddaannccee  ffaacciilliittyy  ccrreeaatteedd  

tthhrroouugghh  aa  ssttrraa tteeggiicc  aa lllliiaannccee  ooff  ccuurrrreenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  

pprrooggrraammmmeess..  

SSuuppppoorrtteedd  bbyy  ttwwoo  CCOOHHRREEDD  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss,,  IIHHPPPP  oorrggaanniisseedd  aa   PPrrooggrraammmmee  

RReevviieeww  iinn  ssiixx  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  tthhee  rreellaa ttiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  aaccttiivviittiieess  ooff  

CCOOHHRREEDD  aanndd  tthhee  IIHHPPPP..    TThhee  rreevviieeww  iiss  aavvaaiillaabbllee  aass  aa  wwoorrkkiinngg  ddooccuummeenntt..  

AAffrriiccaann  IIHHPPPP  tteeaammss  wweerree  rreepprreesseenntteedd  aa tt  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  

MMeeeettiinngg  iinn  ZZiimmbbaabbwwee  iinn  AAuugguusstt  11999955..  

44..22..66   PPuueebbllaa  GGrroouupp  

TThhee  PPuueebbllaa   GGrroouupp  iiss  aann  iinnffoorrmmaall  ccooaalliittiioonn  ooff  ssoommee  1155  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  nneettwwoorrkkss  

wwhhiicchh  aarree  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  eesssseennttiiaall  nnaattiioonnaall  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh..    CCOOHHRREEDD  hhaass  bbeeeenn  

ccoollllaabboorraattiinngg  wwiitthh  tthhee  PPuueebbllaa   GGrroouupp  iinn  pprroodduucciinngg  aa  rreevviisseedd  aanndd  uuppddaatteedd  vveerrssiioonn  

ooff  aann  IInnffoorrmmaattiioonn  HHaannddbbooookk  wwhhiicchh  ddooccuummeennttss  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  
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ppaarrttiicciippaattiinngg  nneettwwoorrkkss,,  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  eemmpphhaassiiss  oonn  tthheeiirr  rreeggiioonnaall  aanndd  ccoouunnttrryy  

aassssoocciiaa tteess..  

44..22..77   UUnniivveerrssiittyy  PP aarrttnn eerrsshhiipp ss  iinn  EEsssseennttiiaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  

((UUPP IIEEHHRR ))  

UUPPIIEEHHRR  iiss  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ssoommee  1155  CCoommmmuunniittyy--OOrriieenntteedd  EEdduuccaattiioonnaall  IInnssttiittuuttiioonnss  

ffoorr  HHeeaalltthh  SScciieenncceess,,  mmoossttllyy  iinn  tthhee  SSoouutthh,,  wwhhiicchh  aarree  eennggaaggeedd  iinn  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  

eedduuccaattiioonn,,  rreesseeaarrcchh  aanndd  sseerrvviiccee..    TThheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  hhaavvee  tthhee  ggrreeaatteesstt  ppootteennttiiaa ll  ffoorr  

ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  eesssseennttiiaall  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ccoouunnttrriieess..    

CCOOHHRREEDD  iiss  rreepprreesseenntteedd  oonn  tthhee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  ooff  UUnniivveerrssiittyy  PPaarrttnneerrsshhiippss..  
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44..33..    CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  WWIITTHH  DDOONNOORR  AAGGEENNCCIIEESS  

44..33..11   GGeenneerraall   

HHeelldd  iinn  NNeeww  YYoorrkk  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955,,  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  CCOOHHRREEDD//DDoonnoorrss  FFoorruumm  

wwaass  aa  dduuaall  oonnee::  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ddoonnoorr  ccoommmmuunniittyy  wwiitthh  ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  CCOOHHRREEDD,,  

aanndd  ttoo  oobbttaaiinn  ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  tthhee  aatttteennddiinngg  ddoonnoorr  aaggeenncciieess  oonn  CCOOHHRREEDD’’ss  

aaccttiivviittiieess  ssiinnccee  iittss  iinncceeppttiioonn..    PPaarrttiicc iippaannttss  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  iinncclluuddeedd  rreepprreesseennttaattiivveess  

ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ——  ppootteennttiiaall  aanndd  aaccttuuaall  ——  ddoonnoorr  aaggeenncciieess::  TThhee  AAmmeerriiccaann  

AAssssoocciiaa ttiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee,,  UU..SS..AA..,,  TThhee  CCaarrnneeggiiee  CCoorrppoorraattiioonn  ooff  

NNeeww  YYoorrkk,,  UU..SS..AA..,,  TThhee  CChhiinnaa  MMeeddiiccaall  BBooaarrdd  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  IInncc..,,  UU..SS..AA,,  TThhee  EEddnnaa  

MMccCCoonnnneellll  CCllaarrkk  FFoouunnddaattiioonn,,  UU..SS..AA..,,  TThhee  FFoorrdd  FFoouunnddaattiioonn,,  UU..SS..AA..,,  TThhee  

IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  PPrrooggrraamm//WWBB,,  UU..SS..AA..,,  TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss,,  

TThhee  NNeetthheerrllaannddss,,  TThhee  RRoocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn,,  UU..SS..AA..,,  aanndd  UUNNIICCEEFF..  

TThhee  mmaajjoorr  ppooiinnttss  wwhhiicchh  eemmeerrggeedd  ffrroomm  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  wweerree::  

qq  FFuunnddiinngg  EENNHHRR  ccoouunnttrryy  aaccttiivviittiieess  rreemmaaiinnss  aa   pprroobblleemm..  HHoowweevveerr,,  ggiivveenn  pprrooppeerr  
eexxpplloorraattiioonn,,  ffuunnddiinngg  ccoouulldd  ccoommee  ffrroomm  mmuullttiippllee  ssoouurrcceess..    SSoommee  oorrggaanniissaattiioonnss  ccaann  
ffuunndd  ooppeerraattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  ((ee..gg..  UUNNIICCEEFF))  wwhheerree  ccoommmmoonn  tthheemmeess  ccaann  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  ssuucchh  aass  iimmmmuunniissaattiioonn,,  ssoocciiaa ll  sseeccuurriittyy  aanndd  ssoo  ffoorrtthh..    OOtthheerr  ddoonnoorrss  aarree  
wwiilllliinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss  wwiitthhiinn  nnaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  wwiitthh  bbiillaatteerraall  
ccoollllaabboorraattiioonn,,  pprroovviiddeedd  ccoooorrddiinnaattiioonn  aa tt  tthhee  ccoouunnttrryy  lleevveell  ccaann  bbee  iimmpprroovveedd..  

qq  CCOOHHRREEDD’’ss  bbuuddggeettss  sshhoouulldd  bbeeccoommee  mmoorree  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee,,  
iinnddiiccaattiinngg  nnoott  oonnllyy  tthhee  ffiinnaanncciiaa ll  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  CCOOHHRREEDD  ttoo  ccoouunnttrriieess  bbuutt  aallssoo  tthhee  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffoorr  EENNHHRR  aaccttiivviittiieess  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccoouunnttrriieess  tthheemmsseellvveess,,  aass  wweellll  aass  
aaddddiittiioonnaall  eexxtteerrnnaall  rreessoouurrcceess  tthhaatt  aarree  mmoobbiilliisseedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttrriieess  aanndd//oorr  
CCOOHHRREEDD..  

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ssttrraatteeggyy  ooff  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  iittsseellff,,  iitt  wwaass  nnootteedd  

tthhaatt::  

••  rreesseeaarrcchh  oonn  hheeaalltthh  rreeffoorrmm  iiss  aa  ggrroowwiinngg  pprriioorriittyy;;  

••  rreesseeaarrcchh  mmuusstt  ggoo  bbeeyyoonndd  rreesseeaarrcchheerrss,,  ii..ee..  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  
EENNHHRR  ((ppoolliiccyy--mmaakkeerrss,,  aaccaaddeemmiiaa,,  tthhee  ppuubblliicc ,,  tthhee  mmeeddiiaa,,  eettcc ..))  sshhoouulldd  hhaavvee  
aann  aapppprroopprriiaa ttee  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhee  ccoonnsseeccuuttiivvee  ssttaaggeess  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  
pprroocceessss;;  

••  ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  vviittaa ll  iiff  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  EENNHHRR  ssttrraatteeggyy  iiss  ttoo  
bbee  aavvooiiddeedd,,  aanndd  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  iinncclluussiivveenneessss  nneeeeddss  ttoo  bbee  pprraaccttiisseedd;;  

••  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  iiss  aa  ggrroowwiinngg  bbuutt  ““ssllooww  pprroocceessss””   dduuee  
ttoo  iittss  ccoommpplleexxiittyy;;  

••  nnaattiioonnaall  pprriioorriittyy  sseettttiinngg  ffoorr  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  iiss  aann  eesssseennttiiaall  pprreeccoonn--ddiittiioonn  
ffoorr  aannyy  pprroocceessss  ooff  rreeggiioonnaall  aanndd//oorr  gglloobbaall  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprriioorriittyy--sseettttiinngg;;  
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••  ttoo  mmaakkee  EENNHHRR  aann  aa ttttrraaccttiivvee  aapppprrooaacchh  ffoorr  mmoorree  aanndd  mmoorree  ccoouunnttrriieess,,  iitt  
iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprreesseenntt  cclleeaarrllyy  wwhhaatt  iitt  ccaann  ddoo  aanndd  hhooww  tthhiiss  wwiillll  iimmppaacctt  oonn  
tthhee  hheeaalltthh  ssttaattuuss  ooff  aa  ccoouunnttrryy’’ss  ppooppuullaattiioonn;;  

••  ccoonnccoommiittaannttllyy,,  CCOOHHRREEDD  aaccttiivviittiieess  aanndd  EENNHHRR  wwoorrkk  hhaavvee  ttoo  bbee  ggiivveenn  
ggrreeaatteerr  vviissiibbiilliittyy;;  

••  uunnddeerr  iittss  mmaannddaattee  aass  aa   ccoooorrddiinnaattiinngg  bbooddyy,,  CCOOHHRREEDD  nneeeeddss  ttoo  ffoorrmm  
aapppprroopprriiaa ttee  aalllliiaanncceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssiinnccee  ssuucchh  aalllliiaanncceess  aarree  aaccttiivveellyy  bbeeiinngg  
ssoouugghhtt!!  

TThhee  mmeeeettiinngg  wweellccoommeedd  tthhiiss  ““ooppeenn--hhoouussee””  sseessssiioonn  aanndd  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  

CCOOHHRREEDD  oorrggaanniissee  ssiimmiillaarr  sseessssiioonnss  aatt  rreegguullaarr  iinntteerrvvaallss,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  iinn  

ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  iittss  BBooaarrdd  SSeessssiioonnss..  

SSeevveerraall,,  mmoossttllyy  EEuurrooppeeaann  ddoonnoorrss  aatttteennddeedd  tthhee  SSiixxtthh  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  CCOOHHRREEDD  

BBooaarrdd  ((GGeenneevvaa,,  SSwwiittzzeerrllaanndd,,  OOccttoobbeerr  11999955))..  

44..33..22 ..  SSppeecciiffiicc  

  

AAggeennccyy  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  

((UUSSAAIIDD))  

TThhee  UUnniitteedd  SSttaa tteess  AAggeennccyy  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt,,  BBuurreeaauu  ffoorr  AAffrriiccaa,,  

ddeecciiddeedd  ttoo  ccoollllaabboorraattee  wwiitthh  CCOOHHRREEDD  iinn  oorrggaanniissiinngg  tthhee  SSeeccoonndd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  

NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg,,  hheelldd  iinn  HHaarraarree  iinn  AAuugguusstt  11999955,,  bbyy  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ttrraavveell  ooff  

sseevveerraall  AAffrriiccaann  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  bbyy  ppaarrttiicc iippaattiinngg  iinn  tthhee  MMeeeettiinngg..  

  

CCaarrnneeggiiee  CCoorrppoorraattiioonn  ooff  NNeeww  YYoorrkk  

TThhee  CCaarrnneeggiiee  CCoorrppoorraattiioonn  ooff  NNeeww  YYoorrkk  hhoosstteedd  tthhee  FFiifftthh  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  CCOOHHRREEDD  

BBooaarrdd  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955..  
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EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn  

TThhaannkkss  ttoo  iittss  rreegguullaarr  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  tthhee  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn  ----  DDiirreeccttoorraattee  

GGeenneerraall  XXIIII  SScciieennccee,,  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  CCOOHHRREEDD  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  

ffaacciilliittaattee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  IInnffoorrmmaattiioonn  PPaacckkaaggee  ““SScciieennttiiffiicc  aanndd  TTeecchhnnoollooggiiccaall  

CCooooppeerraattiioonn  wwiitthh  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess““  ttoo  EENNHHRR  ggrroouuppss  iinn  ssoommee  2255  ddeevveellooppiinngg  

ccoouunnttrriieess..    TThheessee  ccoonnttaaccttss  aa llssoo  ggaavvee  tthhee  EENNHHRR  tteeaammss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssuubbmmiitt  

ccoollllaabboorraattiivvee  rreesseeaarrcchh  pprrooppoossaallss  ttoo  bbee  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn..  

  

IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree  

((IIDDRRCC))  

AA  JJooiinntt  IIDDRRCC//WWHHOO//CCOOHHRREEDD  mmiissssiioonn  hhaass  bbeeeenn  oorrggaanniisseedd  ttoo  ffoouurr  FFrreenncchh--

ssppeeaakkiinngg  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess  ((BBeenniinn,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  GGuuiinneeaa  aanndd  MMaallii))  ttoo  mmaakkee  aa  

ccrriittiiccaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ppootteennttiiaa llss  

ffoorr  iinniittiiaattiinngg  aanndd//oorr  ssttrreennggtthheenniinngg  EENNHHRR  iinn  tthhoossee  ccoouunnttrriieess..  

IIDDRRCC  ppaarrttiicc iippaatteedd  iinn  tthhee  RReeggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt  

((TThhaaiillaanndd,,  DDeecceemmbbeerr  11999955))..  

  

SSwweeddiisshh  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCooooppeerraattiioonn  AAggeennccyy  

((SSiiddaa))  

IInn  MMaayy  11999955,,  CCOOHHRREEDD  wwaass  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  SSeemmiinnaarr  oonn  tthhee  2200  yyeeaarrss  ooff  tthhee  

SSwweeddiisshh  AAggeennccyy  ffoorr  RReesseeaarrcchh  CCooooppeerraattiioonn  ((SSAARREECC))..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  mmoonntthh,,  iitt  aallssoo  

ffaacciilliittaatteedd  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  EENNHHRR  ffooccaall  ppooiinnttss  ffrroomm  BBaannggllaaddeesshh  aanndd  ZZaammbbiiaa  iinn  

tthhee  KKaarroolliinnsskkaa  SSyymmppoossiiuumm  eennttiittlleedd  ““BBeetttteerr  HHeeaalltthh  ffoorr  WWhhoomm??  DDiilleemmmmaass  iinn  tthhee  

TThhiirrdd  WWoorrlldd''ss  hheeaalltthh  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  hheeaalltthh--rreellaatteedd  rreesseeaarrcchh..““    TThhee  PPrroocceeeeddiinnggss  

ooff  tthhiiss  SSyymmppoossiiuumm  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  llaa tteerr  tthhiiss  yyeeaarr..  
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55..  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  

55..11  CCoouunnttrryy  EExxppeerriieenncceess  wwiitthh  PPrriioorriittyy  SSeettttiinngg  ffoorr  

EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ——  AA  WWoorrkkiinngg  

DDooccuummeenntt  

TThhiiss  ((rreevviisseedd))  WWoorrkkiinngg  DDooccuummeenntt  rreevviieewwss  ccoouunnttrryy  eexxppeerriieenncceess  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  

tthhee  EENNHHRR  SSttrraatteeggyy,,  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  eemmpphhaassiiss  oonn  pprriioorriittyy--sseettttiinngg  ffoorr  rreesseeaarrcchh..    IItt  

llooookkss  aa tt  pprroocceesssseess,,  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  oouuttccoommeess  aass  oouuttlliinneedd  iinn  ppllaannss  aanndd  bbaasseedd  oonn  

tthhee  eexxppeerriieenncceess  ooff  sseevveenn  ccoouunnttrriieess  ((oorr  ggrroouupp  ooff  ccoouunnttrriieess)),,  nnaammeellyy  BBeenniinn,,  tthhee  

CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann,,  GGuuiinneeaa,,  KKeennyyaa,,  NNiiccaarraagguuaa,,  PPhhiilliippppiinneess  aanndd  UUggaannddaa..  

55..22  RREESSEEAARRCCHH  IINNTTOO  AACCTTIIOONN   ——  NNeewwsslleetttteerr  ((IIssssuueess  11,,  22  &&  

33))  

TToo  bbee  ppuubblliisshheedd  ffoouurr  ttiimmeess  aa  yyeeaarr,,  RReesseeaarrcchh  iinnttoo  AAccttiioonn,,  tthhee  NNeewwsslleetttteerr  ooff  

CCOOHHRREEDD  uuppddaatteess  iittss  rreeaaddeerrss  aabboouutt  iimmppoorrttaanntt  EENNHHRR  aanndd  rreellaatteedd  ddeevveellooppmmeennttss  aatt  

nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss..    TThhee  NNeewwsslleetttteerr  aa iimmss  ttoo  bbee  aann  ooppeenn  

ffoorruumm  ffoorr  aa llll  ggrroouuppss  aanndd  iinniittiiaa ttiivveess  wwhhiicchh  aarree  uussiinngg  tthhee  EENNHHRR  pprriinncciipplleess  ——  ttoo  

wwhhaatteevveerr  eexxtteenntt,,  iinn  wwhhaatteevveerr  ffoorrmm  aanndd  uunnddeerr  wwhhaatteevveerr  nnaammee..  

55..33  TTuukkllaass  LLuunnaass  ——  EENNHHRR  NNeewwsslleetttteerr  

PPuubblliisshheedd  qquuaarrtteerrllyy  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh,,  PPhhiilliippppiinneess..  

55..44  TTuukkllaass  LLuunnaass  ——  EENNHHRR  EExxeeccuuttiivvee  BBrriieeff  

PPuubblliisshheedd  qquuaarrtteerrllyy  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh,,  PPhhiilliippppiinneess..  
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55..55  LLiiaaiissoonn  ——  AA  LLiinnkk  bbeettwweeeenn  PPrroodduucceerrss  aanndd  UUsseerrss  ooff  

HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh,,  NNeewwsslleetttteerr  

PPuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  EEsssseennttiiaa ll  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh,,  BBaannggllaaddeesshh..  

55..66  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

CCeennttrree  NNeewwsslleetttteerr  

PPuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree,,  KKeennyyaa..  

55..77  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  

RReesseeaarrcchh  PPllaann  ((MMoommbbaassaa,,  MMaayy  11999944))  

PPuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree..  

55..88  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  

CCaarriibbbbeeaann  

PPrreeppaarreedd  bbyy  tthhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ffoorr  tthhee  

CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann..  

55..99  HHaannddbbooookk  ffoorr  RReesseeaarrcchh  PPrrooppoossaall  DDeevveellooppmmeenntt  

PPuubblliisshheedd  bbyy  TThhee  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh,,  BBaannggllaaddeesshh..  

55..1100  NNuuyyeennss,,  YY..,,  TThhee  rroollee  ooff  rreesseeaarrcchh  ffoorr  hheeaalltthh  

sseerrvviicceess,,  hheeaalltthh  ppoolliicciieess  aanndd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  

ddeevveellooppmmeenntt  

IInn::  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  HHeeaalltthh  SScciieenncceess,,  VVooll..  55,,  NNoo..  22,,  11999944..  
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55..1111  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  ppllaannnniinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  

RReeggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  

MMaannaaggeemmeenntt  

PPrreesseennttss  tthhee  ffiinnddiinnggss  ffrroomm  tthhee  vvaarriioouuss  ccoouunnttrryy  vviissiittss,,  aann  uuppddaattee  oonn  EENNHHRR  

aaccttiivviittiieess  iinn  ootthheerr  AAssiiaann  EENNHHRR  nneettwwoorrkk  ccoouunnttrriieess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  tthhee  

oouuttccoommee  aanndd  tthhee  ppoossssiibbllee  bbyy--pprroodduucctt  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  HHeeaalltthh  

RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt  hheelldd  iinn  DDeecceemmbbeerr  11999955,,  iinn  TThhaaiillaanndd..  

55..1122  SScciieennccee  iinn  AAffrriiccaa..  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  

RReesseeaarrcchh  

PPuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  PPrrooggrraamm  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  

AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee..  

TThhee  bbooookklleett  rreepprroodduucceess  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  pprreesseenntteedd  aatt  aa   SSyymmppoossiiuumm  eennttiittlleedd  

SSCCIIEENNCCEE  IINN  AAFFRRIICCAA..  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh,,  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  AAAAAASS  

SSuubb--SSaahhaarraann  PPrrooggrraamm  aatt  AAMMSSIIEE  ‘‘9955,,  tthhee  AAAAAASS  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg,,  hheelldd  iinn  AAttllaannttaa,,  

GGeeoorrggiiaa,,  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955..  
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66..  CCOOHHRREEDD  BBOOAARRDD  AANNDD  

SSEECCRREETTAARRIIAATT  

66..11  CCOOHHRREEDD  BBOOAARRDD  

TThhee  FFiifftthh  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ttooookk  ppllaaccee  aatt  tthhee  CCaarrnneeggiiee  CCoorrppoorraattiioonn  ooff  NNeeww  

YYoorrkk  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999955,,  aanndd  tthhee  SSiixxtthh  SSeessssiioonn  aa tt  CCOOHHRREEDD’’ss  SSeeccrreettaarriiaatt  iinn  GGeenneevvaa  

ffrroomm  2288  OOccttoobbeerr  ttoo  11  NNoovveemmbbeerr  11999955..  

66..22  CCOOHHRREEDD  SSEECCRREETTAARRIIAATT  

DDuurriinngg  11999955,,  tthhee  SSeeccrreettaarriiaa tt  wwaass  ccoommppoosseedd  ooff  ::  

YYvvoo  NNuuyyeennss,,  CCoooorrddiinnaattoorr  

IInnggeerr  RRooggeerr,,  SSeeccrreettaarryy  

IInnggrriidd  RRiifffflleett,,  AAddmmiinniissttrraattiivvee  AAssssiissttaanntt  

HHaannnneelloorree  PPoollaannkkaa,,  IInnffoorrmmaattiioonn  AAssssiissttaanntt  

    


