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NN  11999966,,  ssoommee   ffoorrttyy   ccoouunnttrriieess  oorr  ccoouunnttrryy  ggrroouupp--
iinnggss   ww eerree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee   pprroocceessss  ooff  iimmppllee --

mmeennttiinngg   tthhee  EEsssseennttiiaall  NN aattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  
ss ttrraatteeggyy..  SSoommee  ooff  tthheemm  aarree   ss ttiillll  iinn  aann  eexxpplloorraattoorryy  
ss ttaarrtt--uupp  ss ttaaggee,,  wwhhiillee   ootthhee rrss   aarree   ww eellll  oonn  tthhee  wwaayy  ttoo  
ppuuttttiinngg  EENNHHRR  iinnttoo  pprraaccttiiccee..  DDeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  
pprrooggrree ssss   mmaaddee,,  tthheessee  ccoouunnttrriiee ss  hhaavvee   iinniittiiaatteedd  
aanndd//oorr  eexxtteennddeedd  aaccttiivv iittiiee ss  rreellaatteedd  ttoo  oonnee   oorr  mmoorree  
ooff  tthhee   sseevveenn  ccoommppoonneennttss  wwhhiicchh  hhaavvee   bbeeeenn  iiddeenn--
ttiiffiieedd  aass   ssttrraatteeggiicc  ee lleemmeennttss   iinn  tthhee   iimmpplleemmeennttaattiioonn  
ooff  EENNHHRR  ::  PPrroommoottiioonn  aanndd  AAddvvooccaaccyy ,,  EENN HHRR  
MMeecchhaanniissmm ,,  PPrriioorriittyy  SSee ttttiinngg,,  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  
aanndd  SS ttrreenngg tthheenniinngg ,,  NN eettwwoorrkk iinngg ,,  FF iinnaanncciinngg,,  aanndd  
EEvvaalluuaattiioonn..  SSoommee  ooff  tthheessee   aaccttiivviittiieess   hhaavvee   bbeeeenn  
oorrggaanniisseedd  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  aanndd//oorr  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  

ffrroomm  CCOOHHRREEDD ,,  wwhhiillee  ootthheerrss  wweerree  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  
nnaattiioonnaall  rree ssoouurrcceess ..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ccoouunnttrryy--ssppeecciiffiicc  aaccttiivv iittiiee ss  aanndd  ddee--
vvee llooppmm eennttss,,  ffoouurr  rreeggiioonnss——AAffrriiccaa,,  AAssiiaa,,  EEuurrooppee  
aanndd  LLaattiinn  AAmmee rriiccaa//CCaarriibbbbeeaann——ppoooolleedd  aavvaaiillaabbllee  
tteecchhnniiccaall  aanndd  hhuummaann  rreessoouurrccee ss   ffrroomm  tthhee iirr  ccoouunn--
ttrr iieess   aanndd  iinniittiiaatteedd  aanndd//oorr  ss ttrreenngg tthheenneedd  aa  rreegg iioonnaall  
nnee ttww oorrkkiinngg  pprrooccee ssss  ffoorr  EENN HHRR..  

TThhiiss   SSeeccttiioonn  ooff  tthhee  RReeppoorrtt  pprroovviiddee ss   aa  ssee lleeccttiivvee  
nnuummbbee rr  ooff  eexxaamm pplleess  aanndd  iilllluussttrraattiioonnss  ooff  hhooww  
ccoouunnttrriiee ss  hhaavvee   bbeeeenn  iimmpplleemmeennttiinngg   tthhee   EENNHH RR  
ssttrraatteeggyy   aanndd  iinncclluuddeess   hhiigghhlliigghhttss   ooff  tthhee   nneettwwoorrkkiinngg  
pprroocceessss   wwiitthhiinn  tthhee   rreeggiioonnss ..  
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CCoouunnttrriiee ss  ——  TThhee  ffoollllooww iinngg   ccoouunnttrriieess   ddeevvee llooppeedd  
aaccttiivviittiieess   ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd//oorr  iimmpplleemmeenntt  EENNHH RR  ::  
BBeenniinn,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  CCaamm eerroooonn,,  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree ,,  
EEggyypptt,,  EE tthhiiooppiiaa,,  GGhhaannaa,,  GGuuiinneeaa,,  KKeennyyaa,,  MMaallaawwii,,  
MMaallii,,  MMaauurriittiiuuss,,  MMoozzaammbbiiqquuee ,,  NNiiggeerriiaa,,  SSeenneeggaall,,  
SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  SSwwaazz iillaanndd,,  TTaannzzaanniiaa,,  UUggaannddaa  aanndd  
ZZiimmbbaabbwwee ..  

TThhee   ccaassee ss  pprree sseenntteedd  bbee llooww   aarree  iilllluussttrraattiivvee   ooff  tthhee  
wwaayy  mmaannyy   ccoouunnttrriieess   hhaavvee   bbeeeenn  aaddddrreessssiinngg  kkeeyy  
iissssuueess   oorr  sstteeppss   iinn  tthhee  EENNHHRR  PPrroocceessss ..  
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TThhee  ccaassee  ooff  UUGGAANNDDAA  

TThhee   UUggaannddaa  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy   ((UUNN CCSSTT))  aanndd  tthhrreeee  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprroo--
ggrraammmmeess  hhaavvee  eenntteerreedd  iinnttoo  aa  ccooooppee rraattiivvee   iinniittiiaa--
ttiivvee   ttoo  aaddvvaannccee   EE sssseennttiiaall  NN aattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee --
sseeaarrcchh  ((EENNHHRR))  iinn  UU ggaannddaa..  

TThhee   iinniittiiaattiivvee ’’ss  ffiirrss tt  ss tteepp  ww aass   aa  JJuullyy  11999955  wwoorrkk --
sshhoopp,,  oorrggaanniisseedd  bbyy   tthhee  UUNNCCSSTT,,  aatt  ww hhiicchh  UUggaann--
ddaann  rreesseeaarrcchhee rrss   pprreesseenntteedd  bbrriiee ff  ccoonncceepptt  ppaappeerrss  
ffoorr  tthhiirrttyy --nniinnee   pprroojjeeccttss  oonn  iissssuuee ss   iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy’’ss   EENNHHRR  aaggeennddaa..  TThhee   ppaappeerrss   llaayy  iinn  ffoouurr  
bbrrooaadd  aarreeaass ::  

²²  MMaatteerrnnaall  aanndd  CChhiilldd  WWeellffaarree   aanndd  NNuuttrriittiioonn  
²²  WWaattee rr  aanndd  SSaanniittaattiioonn  
²²  CCoommmmuunniiccaabbllee  DDiisseeaassee ss ,,  iinncclluuddiinngg   HH IIVV//AAIIDDSS   

²²  HH eeaalltthh  SSyy sstteemmss  aanndd  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy   

RReepprreesseennttaattiivveess   ooff  tthhee  tthhrreeee   ccooooppeerraattiinngg  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  pprroogg rraammmmeess  aallssoo  aatttteennddeedd::  tthhee   CCoooorrddiinnaattoorr  
ooff  tthhee  CCoouunncciill  oonn  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  ffoorr  DDeevveelloopp--
mmeenntt  ((CCOO HHRREEDD)),,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CClliinniiccaall  EEppiiddeemm iioollooggyy  NN eettwwoorrkk  
((IINNCCLLEENN)),,  aanndd  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  
HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  PPrrooggrraamm  ((IIHHPPPP))..  TThheessee  rreepprreesseennttaa--
ttiivveess   aagg rreeeedd  ttoo  hhee llpp  tthhee   UU ggaannddaann  iinnvveess ttiiggaattoorrss   ttoo  
ddeevvee lloopp  tthhee iirr  pprrooppoossaallss  ffuurrtthhee rr,,  aanndd  ttoo  ffuunndd  oorr  
sseeeekk   ffuunnddiinngg   ffoorr  tthhee   rreessuullttiinngg  pprrooppoossaallss   ooff  aaddee--
qquuaatteellyy   hhiigghh  qquuaalliittyy..  

SSiinnccee  tthheenn  ssuuffffiicciieenntt  rree ssoouurrcceess   hhaavvee   bbeeeenn  mmoobbii--
lliisseedd  ttoo  ppee rrmm iitt  tthhee   ddeevvee llooppmmeenntt  ooff  aapppprrooxx iimmaattee llyy  
hhaallff  tthhee  ccoonncceepptt  ppaappeerrss  iinnttoo  ffuullll  pprrooppoossaallss..  
CCOOHHRREEDD,,  IINNCCLLEENN  aanndd  tthhee   IIHH PPPP  hhaavvee   aallll  mmaaddee  
aavvaaiillaabbllee  mmooddee sstt  iinniittiiaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  
ffrroomm  tthheeiirr   oowwnn  rree ssoouurrcceess ,,  aanndd  sseevvee rraall  aaddddiittiioonnaall  
aaggeenncciiee ss  hhaavvee  pprroovv iiddeedd  aassss iiss ttaannccee  aanndd//oorr  hhaavvee  
eexxpprreesssseedd  iinnttee rreess tt  iinn  aassss iissttiinngg  oonnccee   tthhee  ffuullll  pprroo--
ppoossaallss  aarree   aavvaaiillaabbllee..  TThheessee  aaggeenncciieess   iinncclluuddee   CCaarr--
nneeggiiee  CCoorrppoorraattiioonn  ooff  NNeeww   YYoorrkk ,,  tthhee   IInntteerrnnaattiioonnaall  
DDeevveellooppmm eenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree   ooff  CCaannaaddaa,,  SSwwiissss   
DDeevveellooppmm eenntt  CCooooppeerraattiioonn,,  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss   
DDeevveellooppmm eenntt  PPrrooggrraammmmee ,,  tthhee  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OO rr--
ggaanniizzaattiioonn,,  aanndd  tthhee  WWHHOO//  UUNNDD PP//  WWoorrlldd  BBaannkk  
TTrrooppiiccaall  DDiisseeaassee ss   RRee sseeaarrcchh  PPrrooggrraammmmee ..  IItt  iiss   
cclleeaarr  tthhaatt,,  oonnccee  aallll  ccoonncceepptt  ppaappeerrss   hhaavvee  bbeeeenn  
ttrraannss ffoorrmmeedd  iinnttoo  ffuullll  rree sseeaarrcchh  pprroottooccoollss ,,  tthhee iirr   
eexxeeccuuttiioonn  wwiillll  rreeqquuiirree  aa  ssuubbss ttaannttiiaall  aammoouunntt  ooff  aadd--
ddiittiioonnaall  ffiissccaall  rree ssoouurrcceess ,,  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
ssuuppppoorrttiinngg   ddoonnoorr  aaggeenncciiee ss   hhaass  ttoo  bbee   eexxppaannddeedd  aass   

 

aaffrriiccaa  
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wwee llll..  TThhee  GGoovvee rrnnmmeenntt  ooff  UUggaannddaa  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  
iinnss ttiittuuttiioonnaalliissee   tthhee   EENNHH RR  pprroogg rraammmm ee  aanndd  pprroo--
vviiddee  ffuurrtthhee rr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  iitt  tthhrroouugghh  aa  nneeww   UU ggaannddaa  
NNaattiioonnaall  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniissaattiioonn  tthhaatt  iiss  
ccuurrrreennttllyy   uunnddee rr  ddeevveellooppmmeenntt..  

FFoorr  aa  ddee ttaaiilleedd  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  aabboovvee --ddee ssccrriibbeedd  ddee --
vveellooppeedd,,  sseeee   UUggaannddaa  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  SSccii--
eennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy ,,  CCooooppee rraattiivvee  IInniittiiaattiivvee   ffoorr  
tthhee   AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  EENN HHRR  iinn  UUggaannddaa,,  SSeeccoonndd  
PPrrooggrree ssss   RReeppoorrtt,,  JJuunnee  11999966..  
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TThhee  ccaassee  ooff  KKEENNYYAA  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  DDee --
vveellooppmmeenntt  CCeennttrree   ((NNHH RRDD CC)),,  wwhhiicchh  iiss   tthhee  nnaa--
ttiioonnaall  ffooccaall  ppooiinntt  ffoorr  EENNHHRR  iinn  KKeennyyaa,,  tthhee  NN aaiirroobbii  
CClliinniiccaall  EEppiiddeemmiioollooggyy  UUnniitt  ((CCEEUU))  oorrggaanniisseedd  iinn  
DDeecceemmbbeerr  11999955  aa  ffiirrsstt  nnaattiioonnaall  NNee ttwwoorrkk iinngg  
MMeeeettiinngg ..  BBeess iiddee ss  rreepprree sseennttaattiivvee ss  ffrroomm  NNHHRRDDCC  
aanndd  CCEEUU,,  tthhrreeee   mmoorree  nnaattiioonnaall  hheeaalltthh  rree sseeaarrcchh  
nneettwwoorrkk ss   ppaarrttiicciippaatteedd  ::  tthhee   IInntteerrffaaccuullttyy  CCoollllaabboorraa--
ttiioonn  PPrroogg rraammmmee   ooff  tthhee  UUnniivvee rrssiittyy  ooff  NNaaiirroobbii,,  SSoo--
cciiaall  SScciieennccee  aanndd  MMeeddiicciinnee   AAffrriiccaa  NNeettwwoorrkk  aanndd  
tthhee   AApppplliieedd  HH uummaann  NN uuttrriittiioonn  PPrrooggrraamm ..  PPaarrttiicciippaatt--
iinngg   pprroogg rraammmm eess  aanndd  iinnss ttiittuuttiioonnss   iinnttrroodduucceedd  tthheeiirr  
mmaannddaattee   aanndd  aaccttiivv iittiiee ss,,  uunnddeerrssccoorreedd  tthhee   vvaalluuee  ooff  
tthhee   nnee ttww oorrkkiinngg  iinniittiiaattiivvee   aanndd  iinnvviitteedd  NNHHRRDDCC  ttoo  
oorrggaanniissee   aa  ffoollllooww --uupp  mmeeee ttiinngg..  

AA  sseeccoonndd  nnaattiioonnaall  NNeettww oorrkkiinngg  MMeeeettiinngg   ww aass   oorr--
ggaanniisseedd  iinn  JJuullyy  11999966  aanndd  wwaass   aatttteennddeedd  bbyy  aa  bbrrooaadd  
aauuddiieennccee ..  SSeevveenntteeeenn  rreesseeaarrcchh  pprroogg rraammmmeess  oorr  iinn--
ss ttiittuuttiioonnss   bbrriieeffllyy  iinnttrroodduucceedd  tthhee iirr  oobbjjeeccttiivveess ,,  
ss ttrraatteegg iiee ss  aanndd  aaccttiivviittiieess   aanndd  mm aaddee  ssuuggggee ssttiioonnss  
hhooww  nneettwwoorrkk iinngg   ccoouulldd  eennhhaannccee   tthhee  ffuullffiillmm eenntt  ooff  
tthhee iirr  ooww nn  mmaannddaattee ..  AAtt  tthhee   eenndd  ooff  tthhee  MMeeeettiinngg ,,  
ppaarrttiicciippaannttss   rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  

²²  aallll  pprroogg rraammmmeess  sshhoouulldd  iiddeennttiiffyy  tthheemmsseellvvee ss  
wwiitthh  NNHHRRDDCC  aanndd  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  ccoomm mmoonn  aapp--
pprrooaacchh  ttoo  iissssuueess   ttoo  pprroovviiddee   ssttrreennggtthh;;  

²²  nnee ttwwoorrkk iinngg   aaccttiivviittiieess   sshhoouulldd  bbee   eennhhaanncceedd  bbee --
ttwweeeenn  tthhee  pprrooggrraamm mmeess  aanndd  sshhoouulldd  iinncclluuddee   iinn--
ffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg,,  ee--mmaaiill  lliinnkkaaggeess ,,  ppaarrttnneerrsshhiipp  
iinn  rreesseeaarrcchh,,  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  iinn  ootthheerr  ffiiee llddss ;;  

²²  TThhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  SScciieennccee   aanndd  TTeecchh--
nnoollooggyy  sshhoouulldd  bbee   iinnvvoollvveedd  iinn  ffuunnddiinngg   ooff  rree --
sseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess ;;  

²²  pprriioorriittiissaattiioonn  sshhoouulldd  ddeeppeenndd  oonn  wwhhaatt  iiss   aagg rreeeedd  
uuppoonn  llooccaallllyy ,,  rraatthheerr  tthhaann  oonn  wwhhaatt  iiss  ddiiccttaatteedd  bbyy  
ddoonnoorr  aaggeenncciieess ..  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee   ppaarrttiicciippaattiinngg   pprroogg rraammmm eess  aanndd  
wwiitthh  tthhee  aassss iissttaannccee  ooff  NNHHRRDD CC,,  aa  ccoommmmiitttteeee   wwaass   
aapp ppooiinn ttee dd  tt oo  tt aakk ee   cchh aarr ggee   ooff   tthh ee   nnee tt ww oorr kk ii nn gg   
aaccttiivv iittiiee ss..  

FFoorr  aa  ddeettaaiilleedd  aaccccoouunntt  ooff  tthhee   aabboovvee--ddeessccrriibbeedd  ddee--
vvee llooppmm eenntt,,  sseeee  NNaattiioonnaall  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  DDee--
vvee llooppmm eenntt  CCeennttrree,,  PPrroocceeeeddiinngg ss  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  
NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  NNeettww oorrkk  MMeeeettiinngg ,,  JJuullyy  
11999966..  

NN AA TT II OO NN AA LL   EE NN HH RR   

MM EE CC HH AA NN II SS MM   

TThhee  ccaassee  ooff  SSOOUUTTHH  AAFFRRIICCAA  

TThhee  NNaattiioonnaall  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  DD eevveellooppmmeenntt  
PPrroogg rraammmm ee,,  aaddoopptteedd  bbyy   tthhee  AAffrriiccaann  NNaattiioonnaall  
CCoonngg rree ssss  ((AANNCC))  iinn  11999944,,  ssttiippuullaatteedd  tthhaatt    ‘‘......aa  pprroo--
ggrraamm mmee  ooff  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  
mmuusstt  bbee  iinniittiiaatteedd..  TThhiiss   sshhoouulldd  iinnccrreeaassee   ccoonnssuullttaa--
ttiioonn  wwiitthh  ppaattiieennttss ,,  aanndd  sshhoouulldd  hhee llpp  ttoo  oovveerrccoomm ee  
tthhee  iissoollaattiioonn  aanndd  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ooff  rree sseeaarrcchh  ee ffffoorrttss   
aanndd  ttoo  ssttrreenngg tthheenn  lliinnkkss   bbee ttww eeeenn  rreesseeaarrcchh,,  ppoolliiccyy  
aanndd  aaccttiioonn......’’..  

SSuubbsseeqquueennttllyy ,,  iinn  MMaarrcchh  11999955,,  tthhee   MMiinniissttee rr  ooff  
HHeeaalltthh  aappppooiinntteedd  aa  NNaattiioonnaall  TTeecchhnniiccaall  CCoomm mmiitt--
tteeee  oonn  EENN HHRR,,  wwhhiicchh  hhaadd  iinn  iittss   mmaannddaattee   ‘‘......  ttoo  ddee--
vvee lloopp  ooppttiioonnss  ffoorr  tthhee   wwaayy   EENNHHRR  ccoouulldd  bbee  ccoooorr--
ddiinnaatteedd,,  ffuunnddeedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  
......’’..  TThhee   NN aattiioonnaall  CCoommmmiitttteeee   pprreesseenntteedd  iittss   RReeppoorrtt  
ttoo  tthhee  MMiinniiss tteerr  ooff  HHeeaalltthh  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999955  aanndd,,  
aass   ffaarr  aass   tthhee  EENN HHRR  mmeecchhaanniissmm  iiss   ccoonnccee rrnneedd,,  
mmaaddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeccoomm mmeennddaattiioonnss  ::  

²²  AA  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  sshhoouulldd  bbee   ee ssttaabb--
lliisshheedd  wwhhiicchh  hhaass  eeqquuaall  rreepprree sseennttaattiioonn  ffrroomm  tthhee  
hheeaalltthh  ssee rrvviicceess ,,  rreesseeaarrcchheerrss   aanndd  tthhee  ccoomm mmuu--
nniittyy..  

²²  TThhee  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ww oouulldd  bbee   rree--
ssppoonnssiibbllee   ttoo  tthhee  MMiinniiss tteerr  ooff  HHeeaalltthh  bbuutt  ww oouulldd  
bbee  aann  aauuttoonnoommoouuss   ss ttaattuuttoorryy  bbooddyy..  

²²  EExxeeccuuttiivvee   ffuunnccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ddee lleeggaatteedd  ttoo  aann  
aaggeennccyy   oorr  aaggeenncciieess   ((ss ttaattuuttoorryy,,  nnoonn--
ggoovvee rrnnmmeenntt  oorr  pprriivvaattee))..  
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²²  TThhee  eexxeeccuuttiivvee  ffuunnccttiioonnss   ooff  tthhee  aaggeennccyy  wwoouulldd  
bbee   ttoo  ddeevvee lloopp  aaccttiioonn  ppllaannss ,,  aallllooccaattee  ffuunnddss,,  aadddd  
vvaalluuee   ttoo  tthhee  rree sseeaarrcchh  uunnddeerrttaakkeenn  tthhrroouugghh  rree --
sseeaarrcchh  ssyy ss tteemmss  ssuuppppoorrtt,,  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  aanndd  
nnee ttwwoorrkk iinngg ,,  lliiaaiissoonn  wwiitthh  hheeaalltthh  sseerrvv iiccee ss  aanndd  
iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemm iinnaattiioonn,,  ddeevvee llooppiinngg  iinnttee rraacc--
ttiioonnss  wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  pprroovviiddiinngg  
tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  DDOO HH..  

TThhee ssee   aanndd  ootthhee rr  rreeccoomm mmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  NNaa--
ttiioonnaall  TTeecchhnniiccaall  CCoommmmiitttteeee  wwee rree  ddiissccuusssseedd  aatt  aa  
WWoorrkk sshhoopp  iinn  FFeebbrruuaarryy  11999966..  TThhee  WWoorrkk sshhoopp  ppaarr--
ttiicciippaannttss   ddeeffiinneedd  tthhee  ppuurrppoossee   ooff  tthhee   EENN HHRR  
mmeecchhaanniissmm   aass::  aa  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  wwoouulldd  bbee   rree --
ssppoonnss iibbllee  ffoorr  ffoorrmmuullaattiinngg   ppoolliiccyy  aanndd  ss ttrruuccttuurreess   oonn  
EENNHHRR,,  mmoonniittoorriinngg   aanndd  eevvaalluuaattiinngg   EENNHH RR,,  mmoobbii--
lliissiinngg   rreesseeaarrcchh  eexxppeerrttiissee ,,  ccoooorrddiinnaattiinngg   pprriivvaattee  aanndd  
ppuubblliicc  hheeaalltthh  eeffffoorrttss   iinn  hheeaalltthh--rreellaatteedd  rreesseeaarrcchh,,  ffaa--
cciilliittaattiinngg   ccuurrrriiccuulluumm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eennssuurriinngg  
rreesseeaarrcchh  ddeecceennttrraalliissaattiioonn  ttoo  tthhee  pprroovviinncciiaall  lleevveellss ,,  
rreeccrruuiittiinngg  ffuunnddiinngg  ffoorr  hheeaalltthh  rree sseeaarrcchh,,  eennssuurriinngg  
iinnttee rr--ddiisscciipplliinnaarryy   aanndd  mmuullttii--sseeccttoorraall  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  
aanndd  mm aannaagg iinngg   aanndd  ffaacciilliittaattiinngg   pprriivvaattee ,,  ppuubblliicc  aanndd  
aaccaaddeemmiicc  ppaarrttnnee rrsshhiippss ..  IInn  ccoonnttrraass tt  ttoo  tthhee  RReeppoorrtt  ooff  
tthhee   NN aattiioonnaall  TTeecchhnniiccaall  CCoommmmiitttteeee,,  ppaarrttiicciippaannttss  
rreeccoomm mmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  EENNHHRR  mm eecchhaanniissmm  nnoott  bbee  
aa  ss ttaattuuttoorryy  ccoouunncciill  bbuutt  rraatthhee rr  aa  ccoomm mmiissss iioonn  oorr  ooff--
ffiiccee ,,  ffuullllyy  rreepprreesseennttaattiivvee   ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss ,,  ccoomm--
pplleemmeennttaarryy   ttoo  eexxiiss ttiinngg  iinnss ttiittuuttiioonnss ,,  mm aannddaatteedd  bbyy  
tthhee   ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee   ttoo  aallll  ssttaakkee --
hhoollddee rrss..  

IInn  hhiiss   CCoonnssoolliiddaatteedd  RReeppoorrtt  ooff  tthhee   EENNHHRR  CCoommmmiitt--
tteeee   aanndd  WWoorrkk sshhoopp  RReeccoommmmeennddaattiioonnss ,,  tthhee   CChhiiee ff  

DDiirreeccttoorr,,  HH ee aall tt hh  IInn ff oorr mm aatt ii oonn ,,  EE vvaa lluu aatt ii oonn   aanndd  
RRee sseeaarrcchh,,  mmaaddee   tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffiinnaall  rreeccoommmmeennddaa--
ttiioonnss   ::  

²²  ee ss ttaabblliisshh  aann  EENNHHRR  CCoommmmiitttteeee   tthhaatt  wwoouulldd  bbee  
rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  sseerrvv iiccee   pprroovviiddeerrss,,  tthhee   rree--
sseeaarrcchh  ccoommmmuunniittyy  ((sscciieennccee  ccoouunncciillss ,,  uunniivveerrss ii--
ttiieess  aanndd  NNGG OOss)),,  tthhee   vvaarriioouuss   lleevvee llss  ooff  ggoovveerrnn--
mm eenntt  aanndd  ggoovvee rrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss ,,  aanndd  cciivv iill  
ssoocciiee ttyy ..  

²²  tthhaatt  tthhee   CCoommmm iitttteeee   hhaavvee   tthhee  rroollee  ooff  ccoonnssoollii--
ddaattiinngg,,  tthhrroouugghh  ccoonnsseennssuuss,,  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  
pprriioorriittiiee ss  aanndd  pprroovviiddee  aa  ffoorruumm  ffoorr  tthhee   hheeaalltthh  
pprriioorriittiiee ss  ttoo  bbee   ddiissccuusssseedd  bbyy   tthhee  vvaarriioouuss   ggoovv--
ee rrnnmmeenntt  lleevveellss ..  

²²  tthhaatt  tthhee   CCoommmm iitttteeee   eevvaalluuaattee  tthhee   rree sseeaarrcchh  rree--
ssuullttss   aanndd  rreeppoorrttss   ooff  tthhee   ddiiffffee rreenntt  ssttaakkeehhoollddee rrss   
aatt  aann  aannnnuuaall  CCoonnggrreessss   iinn  oorrddee rr  ttoo  ddee tteerrmmiinnee  
tthhee  pprriioorriittiieess   ffoorr  tthhee  ffoollllooww iinngg  yyeeaarr..  

²²  tthhaatt  tthhee   CCoommmm iitttteeee  aass   wweellll  aass   tthhee  DDOO HH  ppllaayy  
aann  aaddvvooccaaccyy   rroollee   ttooggee tthheerr  wwiitthh  ootthhee rr  ss ttaakkee--
hhoollddeerrss   iinn  pprroomm oottiinngg   tthhee  EENNHHRR  pphhiilloossoopphhyy..  

AAtt  tthhee  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  CCoonn--
ggrreessss   ((PPrreettoorriiaa,,  1144––1155  NNoovveemmbbeerr  11999966)),,  tthhee  
pprroocceessss   ooff  ee lleeccttiinngg  mmeemm bbee rrss   ffoorr  tthhee   NNaattiioonnaall  
EENNHH RR  CCoommmmiitttteeee   wwaass   ssttaarrtteedd..  

FFoorr  aa  ddeettaaiilleedd  aaccccoouunntt  ooff  tthhee   aabboovvee--ddeessccrriibbeedd  ddee--
vvee llooppmm eenntt,,  sseeee  HHoouusseehhaamm,,  CC..,,  HH aarrrriissoonn,,  DD ..,,  
JJeeeennaahh,,  MM..,,  DD aaddaa,,YY..,,  EENNHH RR  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  
EENNHH RR  MMoonnoogg rraapphh,,  11999966  ((ttoo  bbee   ppuubblliisshheedd  bbyy  
CCOOHHRREEDD))..  
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hhiiss  ffiirrss tt  mmeeee ttiinngg——oorrggaanniisseedd  bbyy   tthhee  EENNHHRR  AAff--
rriiccaann  NN eettwwoorrkk——ssuucccceessss ffuullllyy   bbrroouugghhtt  ttooggee tthhee rr  

rreepprree sseennttaattiivvee ss  ooff  tteenn  nneettwwoorrkkss   aaccttiivvee  iinn  AAffrriiccaa..  
TThhee ssee   wweerree ::  tthhee   CCoommmmoonnww eeaalltthh  RReeggiioonnaall  HHeeaalltthh  
CCoommmmuunniittyy ;;  tthhee   JJooiinntt  PPrroojjeecctt  oonn  HH eeaalltthh  SSyy sstteemmss  
RRee sseeaarrcchh;;  HHeeaalltthh  SSyy sstteemmss  RReesseeaarrcchh  ffoorr  RReepprroo--
dduuccttiivvee  HHeeaalltthh  aanndd  HHeeaalltthh  CCaarree  RReeffoorrmmss  iinn  tthhee  
SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaann  RReegg iioonn;;  tthhee   IInntteerrnnaattiioonnaall  CClliinnii--
ccaall  EEppiiddeemmiioollooggyy  NN eettwwoorrkk——GGeenneerraall;;  tthhee  IInnttee rrnnaa--
ttiioonnaall  CClliinniiccaall  EEppiiddeemmiioollooggyy  NNee ttww oorrkk——SSoocciiaall  
SScciieenncceess ;;  tthhee   IInnttee rrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy   PPrroo--
ggrraamm;;  tthhee  NNee ttwwoorrkk   ooff  AAffrriiccaann  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  IInnssttii--
ttuuttiioonnss ;;  tthhee   SSoocciiaall  SScciieennccee   aanndd  MMeeddiicciinnee  AAffrriiccaa  
NNee ttwwoorrkk ;;  tthhee   UUnniivveerrss iittyy   PPaarrttnneerrsshhiippss   PPrroojjeecctt;;  aanndd  
tthhee   AAffrriiccaann  NNeettwwoorrkk  oonn  MMaallaarriiaa  aanndd  VVaacccciinnee  TTrrii--
aallss ..  

TThhee   MMeeeettiinngg’’ss  oobbjjeeccttiivvee ss  wwee rree::  ttoo  eexxcchhaannggee   iinn--
ffoorrmmaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnvviitteedd  NNeettwwoorrkkss   aabboouutt  
tthhee iirr  oobbjjeeccttiivvee ss ,,  oorrggaanniissaattiioonn,,  oonnggooiinngg   aanndd  
ppllaannnneedd  aaccttiivv iittiiee ss,,  ppuubblliiccaattiioonnss,,  ee ttcc..;;  ttoo  eexxpplloorree  
wwaayyss   wwhheerreebbyy  tthhee   nneettww oorrkkss   ccaann  bbeetttteerr  ccoommppllee --
mmeenntt  eeaacchh  ootthhee rr’’ss   eeffffoorrttss  iinn  tthhiiss   aarreeaa;;  ttoo  iiddeennttiiffyy  
ccoonnssttrraaiinnttss   aanndd  wweeaakknneessssee ss   iinn  nneettwwoorrkkiinngg   aaccttiivv ii--
ttiieess   aanndd  ttoo  aasssseessss  wwhhaatt  nneettwwoorrkk iinngg   tthhee  nnee ttwwoorrkk ss  
ccaann  ddoo  ttoo  oovveerrccoommee   eexxiiss ttiinngg  sshhoorrttccoommiinnggss ;;  ttoo  
ddiissccuussss  tthhee   nneeeedd  aanndd  ppootteennttiiaallss   ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  
ccoorree  aaggeennddaa  ffoorr  aaccttiioonn  aanndd  ttoo  ddrraaww   uupp  aanndd  aagg rreeee  
oonn  ssuucchh  aann  aaggeennddaa..  

AAfftteerr  hhaavviinngg  oouuttlliinneedd  tthheeiirr   nneettwwoorrkk ss ’’  aaccttiivviittiieess ,,  
ss ttrreenngg tthhss   aanndd  ccoonnssttrraaiinnttss,,  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ddiiss --
ccuusssseedd  aarreeaass  rreeqquuiirriinngg  ffuurrtthhee rr  gg rroouupp  wwoorrkk ,,  ssuucchh  
aass  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  rreesseeaarrcchh--rreellaatteedd  iinnffoorrmm aattiioonn;;  
aaddvvooccaaccyy  ffoorr  rreesseeaarrcchh;;  ttrraaiinniinngg//  ccaappaacciittyy   bbuuiillddiinngg ;;  
uuttiilliissaattiioonn  ooff  rreesseeaarrcchh  rree ssuullttss ;;  rree ssoouurrccee  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn;;  aanndd  ssee ttttiinngg  hheeaalltthh--rree sseeaarrcchh  pprriioorriittiieess ..  

TT hh ee   MM ee ee tt ii nn gg   cc oo nn cc ll uu dd ee dd   
(( CC ))   aa nn dd   rr ee cc oo mm mm ee nn dd ee dd   (( RR ))   
tt hh ee   ff oo ll ll oo ww ii nn gg ::   

IInnffoorrmmaa ttiioonn  aanndd  DD iisssseemm iinnaattiioonn  ——  ((CC ))  NNee ttwwoorrkk ss  
wwiillll  lliinnkk   bbyy   ee--mmaaiill  tthhrroouugghh  aaddddrree ssssee ss  ssuupppplliieedd..  
((RR))   AAtt  ccoouunnttrryy   lleevvee ll,,  nneettwwoorrkk ss   sshhoouulldd  aasssseessss  tthheeiirr  
iinnffoorrmm aattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss ..  MMoorree  
ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee   nneettwwoorrkkss   iiss   rreeqquuiirreedd  

aanndd,,  wwhheenn  ccoomm ppiilleedd,,  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  
ddiissttrr iibbuutteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattiinngg  nnee ttwwoorrkk ss  aanndd  ootthheerr  
rree lleevvaanntt  gg rroouuppss ..  

CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg   ——  ((CC))  AAnn  aassssee ssssmmeenntt  ooff  ttrraaiinn--
iinngg  nneeeeddss   ffoorr  rreesseeaarrcchh  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  EENNHHRR  iiss   
nneeeeddeedd..  OOnnccee  tthhee   nneeeeddss  aarree   iiddeennttiiffiieedd,,  aa  ttrraaiinniinngg  
aaggeennddaa  ttoo  rree ssppoonndd  ttoo  tthhoossee  nneeeeddss   iiss   ttoo  bbee   ddeevvee ll--
ooppeedd..  IItt  wwiillll  bbee  vvaalluuaabbllee   ttoo  ddooccuummeenntt  eexxppee rrii--
eennccee ss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  bbyy   ss ttuu--
ddeennttss ..  

((RR))  LLaatteerr  ttoo  rreevviieeww  nneeeeddss  aanndd  pprrooppoossee  aaggeennddaa  
ffoorr  aaccttiioonn..  

NNeettwwoorrkkiinngg   tthhee  NNee ttwwoorrkk ss  aatt  NNaa ttiioonnaa ll  LLeevveell  ——  
((CC ))  NNee ttwwoorrkk iinngg  aatt  nnaattiioonnaall  lleevvee ll  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  
eennhhaanncceedd  ttoo  ggiivvee  aaddddeedd  vvaalluuee  ttoo  rreegg iioonnaall  
nnee ttww oorrkkiinngg..  

RReessoouurrccee  MMoobbiilliissaattiioonn  ——   (( CC))  MMoobbiilliissaattiioonn  ooff  
rree ssoouurrcceess ,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ffiinnaanncciiaall  rree ssoouurrcceess ,,  iiss   vviittaall  
ffoorr  ssuussttaaiinniinngg   nneettww oorrkkss   aatt  ccoouunnttrryy  lleevveell..  

((RR))  DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  ccoouunnttrryy  eexxppee rriieennccee ss  iinn  
mmoobbiilliiss iinngg   rree ssoouurrcceess   ffoorr  EENNHHRR  aanndd  tthhee   sshhaarriinngg  ooff  
tthhaatt  iinnffoorrmm aattiioonn  ccoouulldd  bbeenneeffiitt  ootthhee rr  nneettwwoorrkkss ..  

RReeggiioonnaall  RRee sseeaa rrcchh  AAggeennddaa  ——   (( CC ))   TThhee rree  iiss   
nneeeedd  ttoo  eexxpplloorree  aanndd  aassssee ssss  tthhee   ppootteennttiiaall  ffoorr  aa  rree--
ggiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aaggeennddaa..  

SSee ttttiinngg   ooff  RReesseeaarrcchh  PPrriioorriitt iieess   ——   (( CC ))  DD eettaaiilleedd  
ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  ccoouunnttrryy  eexxppee rriieenncceess   ww oouulldd  
pprroovv iiddee   uusseeffuull  lleessssoonnss  ttoo  pprree sseenntt  aanndd  ppootteennttiiaall  ffuu--
ttuurree  mmeemmbbee rrss  ooff  tthhee   nnee ttwwoorrkk ss..  

FFoorr  aa  ddeettaaiilleedd  aaccccoouunntt  ooff  tthhee   aabboovvee--ddeessccrriibbeedd  ddee--
vvee llooppmm eenntt,,  sseeee   RReeppoorrtt  ooff  tthhee   EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  
tthhee  NNee ttwwoorrkk ss  MMeeeettiinngg,,  VViiccttoorriiaa  FFaallllss ,,  ZZiimmbbaabbwwee,,  
JJaannuuaarryy   11999966..  

TT
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TThhiirrdd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NNeettwwoorrkk  MMeeeettiinngg,,   KKaammppaallaa,,   UUggaannddaa,,   OOccttoobbeerr  11999966  

hhee   TThhiirrdd  AAffrriiccaann  EENNHHRR  NN eettwwoorrkk  CCoonnffee rreennccee  
ddiiffffee rreedd  ffrroomm  iittss   ssuuccccee ssss ffuull  pprreeddeecceessssoorrss  

((MMoommbbaassaa,,  MMaayy   11999944,,  aanndd  HHaarraarree ,,  AAuugguuss tt  11999955))  
iinn  tthhaatt  iitt  ww aass   oorrggaanniisseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  
ffiirrss tt  AAffrriiccaann  MMeeeettiinngg   ooff  IINNCCLLEENN   ((AAFFRRIICCLLEENN))..  
TThhiiss  cclleeaarrllyy   iilllluuss ttrraatteedd  tthhaatt  EENN HHRR  iiss   tthhee  rreessppoonnss ii--
bbiilliittyy  ooff  mmaannyy  aaccttoorrss ,,  ooppee rraattiinngg   uunnddeerr  ddiiffffee rreenntt  
nnaammeess ,,  bbuutt  wwiitthh  lliikkee   ccoonnccee rrnnss   aanndd  ggooaallss ..  TThhee  
CCoonnffee rreennccee   ccoomm bbiinneedd  ttwwoo  ccoommppoonneennttss ::  ((11))  rree --
vviieewwiinngg   aanndd  ppllaannnniinngg   EENNHHRR  aaccttiivv iittiieess  bbyy   ccoouunn--
ttrriiee ss  aanndd  nneettwwoorrkkss ,,  aanndd  ((22))  ccaappaacciittyy  ssttrreennggtthheenn--
iinngg ,,  wwiitthh  ttrraaiinniinngg   ssee ssss iioonnss  bbuuiilltt  aarroouunndd  ttooppiiccss  
ssuucchh  aass  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  pprriioorriittyy --ssee ttttiinngg,,  rree ssoouurrccee  
mmoobbiilliissaattiioonn,,  lliinnkkiinngg   rreesseeaarrcchh  wwiitthh  ddeecciiss iioonn--
mmaakkiinngg,,  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  TThhee  mmeeeettiinngg   ww aass   aatt--
tteennddeedd  bbyy  ccoouunnttrryy   tteeaammss  ffrroomm  EEggyypptt,,  EEtthhiiooppiiaa,,  
GGhhaannaa,,  KKeennyyaa,,  MMaallaaww ii,,  MMaauurriittiiuuss,,  NNiiggeerriiaa,,  SSoouutthh  
AAffrriiccaa,,  SSwwaazziillaanndd,,  TTaannzzaanniiaa,,  UU ggaannddaa  aanndd  ZZiimm--
bbaabbwwee,,  ttooggeetthheerr  ww iitthh  rreepprreesseennttaattiivveess   ffrroomm   ootthhee rr  
AAffrriiccaann  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  NNee ttww oorrkkss ..  

TThhee   MMeeee ttiinngg   mmaaddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg   rreeccoomm--
mmeennddaattiioonnss ::  

PPrroommoottiioonn  aanndd  aaddvvooccaaccyy..  FFaacciilliittaattee  aaddvvooccaaccyy   ee ff--
ffoorrttss  ffiinnaanncciiaallllyy  aanndd  tteecchhnniiccaallllyy  iiff  rreeqquuee ss tteedd;;  PPrroo--
mmoottee  EENN HHRR  iinn  wwiilllliinngg  ccoouunnttrriieess   aass   ooppppoorrttuunniittiiee ss  
pprree sseenntt;;  SSuuppppoorrtt  ddeevveellooppmm eenntt  ooff  NNee ttwwoorrkk iinngg   iinn  
FFrraannccoopphhoonnee  ccoouunnttrriieess  aanndd  eennccoouurraaggee   lliinnkkaaggee  
bbeettwweeeenn  tthhee  AAnngglloopphhoonnee  aanndd  FF rraannccoopphhoonnee  NNee tt--
wwoorrkkss ..  

NNaa ttiioonnaa ll  MMeecchhaanniissmm ss  ffoorr  EENN HHRR..  DDooccuummeenntt,,  
aannaallyy ssee  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  nnaattiioonnaall  eexxppeerriieennccee ss  
wwiitthhiinn  aanndd  oouuttss iiddee   tthhee   rreeggiioonn;;  FFaacciilliittaattee  ddiirreecctt  
sshhaarriinngg  ooff  eexxppeerriieennccee ss  bbeettwweeeenn  iinntteerreess tteedd  ccoouunn--
ttrriiee ss..  

PPrriioorr iittyy  SSee ttttiinngg ..  DD ooccuumm eenntt,,  aannaallyy ssee  aanndd  ddiiss ttrriibb--
uuttee   ccoouunnttrryy   eexxppeerriieenncceess ;;  FFaacciilliittaattee   sshhaarriinngg   ooff  eexx --
ppeerriieennccee ss  aatt  nnaattiioonnaall  pprriioorriittyy--sseettttiinngg   ccoonnvveennttiioonnss ..  

CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg ..  DDooccuummeenntt  rree lleevvaanntt  rreegg iioonnaall  
hhuummaann  aanndd  mmaatteerriiaall  rree ssoouurrccee ss,,  ssttaarrttiinngg   aatt  ccoouunnttrryy  
lleevvee ll  uuss iinngg  ddrraafftt  ss ttaannddaarrdd  ffoorrmmaatt;;  EEnnccoouurraaggee   aanndd  
ffaacciilliittaattee  ccaappaacciittyy  aatt  nnaattiioonnaall  lleevveell  bbyy   uussee  ooff  llooccaall  
ccoonnssuullttaannttss;;  DDooccuummeenntt  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee   ccaappaacciittyy--
bbuuiillddiinngg   ss ttrraatteegg iiee ss  uusseedd  bbyy   ddiiffffee rreenntt  ccoouunnttrriiee ss;;  
CCoollllaattee   aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  eexxiissttiinngg  
ttrraaiinniinngg   pprroogg rraammmm eess..  

NNeettwwoorrkkiinngg ..  PPrroommoottee  NNee ttww oorrkkiinngg  ooff  NNee ttww oorrkkss   
aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevvee llss ;;  EEnnccoouurraaggee  ccoouunn--
ttrr iieess   ttoo  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  
AAFFRROONN EETTSS..  

EEvvaalluuaa ttiioonn..  EEvvaalluuaattee   tthhee   rreeggiioonnaall  EENNHH RR  NNee tt--
wwoorrkk ;;  PPrroommoottee   aanndd  ssuuppppoorrtt  sseellff--eevvaalluuaattiioonn  bbyy  
ccoouunnttrriiee ss;;  DDiisssseemmiinnaattee   eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrttss ;;  EEvvaalluu--
aattee  oorrggaanniissaattiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss   ffoorr  EENNHHRR  aatt  
ccoouunnttrryy   aanndd  gglloobbaall  lleevvee llss..  

RReessoouurrccee  MMoobbiilliissaattiioonn..  FFooccaall  PPooiinntt  ttoo  bbrrookkee rr  ffoorr  
ccoouunnttrryy   pprroogg rraammmmeess  aanndd  pprroommoottee  bbeetttteerr  uunnddee rr--
ssttaannddiinngg  ooff  EENN HHRR  bbyy   ddoonnoorrss ;;  CCoolllleecctt  aanndd  ddiiss--
sseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ddoonnoorr  pprrooffiillee ss ;;  AAtttteemmpptt  
ttoo  iinnfflluueennccee  aaggeennddaa  sseettttiinngg  ffoorr  eemm eerrggiinngg  ppoolliittiiccaall  
aanndd  eeccoonnoommiicc  ggrroouuppiinnggss   iinn  tthhee  rreegg iioonn  ttoo  mmaakkee  
hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  mmoorree   vv iissiibbllee..  

UUttiilliissaattiioonn  ooff  rreesseeaarrcchh  ffiinnddiinngg ss..  CCoolllleecctt  aanndd  ddiiss--
sseemmiinnaattee  rreesseeaarrcchh  rreeppoorrttss ;;  EExxpplloorree  ccoollllaabboorraattiioonn  
wwiitthh  CCoommmmoonnwweeaalltthh  RReegg iioonnaall  HHeeaalltthh  SSeeccrree ttaarriiaatt  
((EEaass tt  CCeennttrraall  aanndd  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa))  aanndd  ootthhee rr  rree--
llaatteedd  iinniittiiaattiivveess ;;  SSuuppppoorrtt  ccoouunnttrriieess   iinn  tthheeiirr   ee ffffoorrttss   
ttoo  ddiisssseemmiinnaattee  rreesseeaarrcchh  rree ssuullttss..  

FFoorr  aa  mm oorree  ddeettaaiilleedd  aaccccoouunntt  ooff  nnee ttwwoorrkk iinngg  iinn  tthhee  
AAffrriiccaann  rreeggiioonn,,  sseeee  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  TThhiirrdd  AAffrriiccaann  
EENNHH RR  NNee ttwwoorrkk   MMeeee ttiinngg,,  KKaammppaallaa,,  UUggaannddaa,,  OOcc--
ttoobbee rr  11999966..  

TT
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CCoouunnttrriiee ss  ——  TThhee  ffoollllooww iinngg   ccoouunnttrriieess   ddeevvee llooppeedd  
aaccttiivviittiieess   ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd//oorr  iimmpplleemmeenntt  EENNHHRR::  
BBaannggllaaddee sshh,,  CCaammbbooddiiaa,,  IInnddoonnee ssiiaa,,  LLaaoo  PP..DD ..RR..,,  
MMaallaayy ssiiaa,,  NNeeppaall,,  PPaakk iiss ttaann,,  PPhhiilliippppiinnee ss,,  TThhaaiillaanndd  
aanndd  VViieett  NNaamm..  

TThhee  ccaasseess   pprreesseenntteedd  bbeellooww  aarree   iilllluuss ttrraattiivvee  ooff  tthhee  
wwaayy   mmaannyy  ccoouunnttrriieess   hhaavvee  bbeeeenn  aaddddrree ssss iinngg   kkeeyy  
iissssuuee ss  oorr  ss tteeppss  iinn  tthhee   EENNHHRR  PPrrooccee ssss..  

HH EE AA LL TT HH   RR EE SS EE AA RR CC HH   

PP RR II OO RR II TT YY   SS EE TT TT II NN GG   

TThhee  ccaassee  ooff  TTHHEE  PPHHIILLIIPPPPIINNEESS  

hhee   vv iissiioonn  aanndd  ppuurrppoossee   tthhaatt  bbrroouugghhtt  tthhee  ccoonn--
cceepptt  ooff  EENNHHRR  ttoo  tthhee  PPhhiilliippppiinnee ss  iiss  tthhaatt  ooff  

pprroommoottiinngg  eeqquuiittyy  aanndd  ssoocciiaall  jjuuss ttiiccee   aanndd  eemmbbrraacc--
iinngg   aa  hheeaalltthhyy  FFiilliippiinnoo  nnaattiioonn  bbyy  tthhee   ccllooss iinngg   ooff  tthhee  
mmiilllleennnniiuumm ..  TThhee   aapppprrooaacchh  iiss   ss iimmppllee ::  ttoo  rreeggaarrdd  
hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  aass   tthhee  mmaaiinn  kkeeyy  iinn  ee ffffeeccttiivveellyy  
ccoonnffrroonnttiinngg   iissssuuee ss,,  pprriioorriittiiee ss,,  nneeeeddss   aanndd  pprroobblleemmss  
rreellaatteedd  ttoo  hheeaalltthh..  TThhee   ss ttrraatteeggyy  iiss  bbaass iicc::  ooppeenniinngg  
uupp  aa  mmeeaanniinngg ffuull  ddiiaalloogguuee  tthhrroouugghh  ccoonnssuullttaattiioonnss ,,  
rroouunndd--ttaabbllee   ddiissccuussss iioonnss  aanndd  ww oorrkksshhooppss  iinnvvoollvv iinngg  
ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  NNoonn--GGoovvee rrnnmmeennttaall  OOrrggaanniissaa--
ttiioonnss  ((NNGGOOss)),,  PPeeooppllee ’’ss   OOrrggaanniissaattiioonnss   ((PPOOss))  aanndd  
MMuullttiisseeccttoorraall  FFooccuuss  GGrroouupp  DDiissccuussss iioonnss  
((MMSSFFGGDD ss))  iinn  tthhee   ddiiffffee rreenntt  rreegg iioonnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  

IInn  AApprriill  11999922,,  aa  ffiivvee --yyeeaarr  rree sseeaarrcchh  aaggeennddaa  wwaass  
ffoorrmmuullaatteedd  ttoowwaarrddss  ccoonnccrreettiiss iinngg  tthhee   EENNHHRR  vv ii--
ss iioonn..  IItt  iiss   iinntteeggrraatteedd  ww iitthhiinn  ffiivvee  mmaaiinn  ppiillllaarrss   ddee ffiinn--
iinngg   tthhee  mmaa jjoorr   aarreeaa ss  ooff  hheeaa lltthh  rree sseeaarrcchh,,  nnaammeellyy ::  
HHeeaalltthh  SSeeccttoorr  OOrrggaanniissaattiioonn;;  DDiisseeaa ssee   CCoonnttrrooll  
aanndd  PPuubblliicc  HHeeaalltthh;;  PPeerrssoonnaa ll  HHeeaalltthh  CCaa rree ;;  
HHeeaalltthh  CCaarree  FFiinnaanncciinngg;;  aanndd  HHeeaalltthh  PPrroodduucctt  DDee --
vveellooppmmeenntt ..  

IInn  SSeepptteemmbbee rr  11999966,,  tthhee   EE sssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  
RRee sseeaarrcchh  PPrrooggrraamm mmee  ——  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  
((EENNHHRR––DDOOHH)),,  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee   SSoocciiaall  
SScciieennccee ss  aanndd  PPhhiilloossoopphhyy   RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn  
((SSSSPPRRFF ))  ooff  UUPP  DD iilliimmaann,,  oorrggaanniisseedd  aa  wwoorrkk sshhoopp  
wwhhiicchh  rreeccoonnffiirrmmeedd  tthhee   ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee   aaiimm  ooff  
eess ttaabblliisshhiinngg  qquuaalliittyy  rree sseeaarrcchh  wwiitthhiinn  tthhee   hheeaalltthh  
sseeccttoorr..  AAfftteerr  mmoonntthhss   ooff  sseerriioouuss llyy   rreevviieewwiinngg   aanndd  
ccrriittiiccaallllyy  eevvaalluuaattiinngg  EENN HHRR  PPhhiilliippppiinneess ’’  rreesseeaarrcchh  
aaggeennddaa,,  aa  ccoonnssuullttaattiivvee  wwoorrkk sshhoopp  ffiinnaallllyy  ttooookk  
ppllaaccee   aass  tthhee  ccuullmmiinnaattiinngg   aaccttiivviittyy  ffoorr  tthhee  ssaaiidd  
pprroocceessss ..  WWiitthh  ppaarrttiicciippaannttss  ccoommppoosseedd  ooff  DD OOHH  
CCeennttrraall  OOffffiiccee  ooffffiicciiaallss   aanndd  ssttaaffff,,  DDOOHH  rreegg iioonnaall  
ddiirreeccttoorrss,,  hheeaalltthh  pprrooffeessss iioonnaallss ,,  hheeaalltthh  rree sseeaarrcchhee rrss,,  
aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess   ffrroomm  LLooccaall  GGoovvee rrnnmmeenntt  
UUnniittss   ((LLGGUUss)),,  NNGGOO ss  aanndd  PPOOss,,  tthhee   sshhaarriinngg   aanndd  
wweeaavviinngg  ooff  iinnss iigghhttss,,  ppee rrcceeppttiioonnss  aanndd  eexxppee rriieenncceess   
ccoonncceerrnniinngg  hheeaalltthh--rree llaatteedd  iissssuuee ss  pprroodduucceedd  mm eeaann--
iinnggffuull  rreessuullttss ..  

TThhee  aapppprrooaacchh  uusseedd  iinn  tthhee   wwoorrkk sshhoopp  wwaass  oouuttlliinneedd  
iinn  aa  rreevv iieeww  wwrriitttteenn  jjooiinnttllyy   bbyy  DDrr  JJoosseeffiinnaa  NNaattiivv ii--
ddaadd  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPssyycchhoollooggyy))  aanndd  DD rr  EEuuffrraacciioo  
AAbbaayyaa  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAnntthhrrooppoollooggyy)),,  bbootthh  pprroo--
ffee ssssoorrss   ooff  UUPP  DDiilliimmaann..  TThhiiss   iiss   ddiirreecctteedd  ttooww aarrddss   
ddee ffiinniinngg   tthhee  ttyyppeess   ooff  rree sseeaarrcchh  tthhaatt  ccaann  bbee   uuttiilliisseedd  
iinn  hhaannddlliinngg  vvaarriioouuss  hheeaalltthh  pprroobblleemmss  bbee sseettttiinngg  tthhee  
nnaattiioonn..  SSoommee  ooff  tthheessee  ttyyppeess   ooff  rreesseeaarrcchh  aarree::  
HHeeaalltthh  PPrroobblleemm ss  RRee sseeaarrcchh;;  EE ttiioollooggyy  RRee sseeaarrcchh;;  IInn--
ttee rrvveennttiioonn  RReesseeaarrcchh;;  OOppeerraattiioonnss   RReesseeaarrcchh;;  aanndd  
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aassiiaa  



zz    99    zz  

HHeeaalltthh  SSeerrvv iicceess   RRee sseeaarrcchh  ——  aallll  ooff  wwhhiicchh  ccaann  vveerryy  
wwee llll  pprroovviiddee  tthhee   ffrraamm eeww oorrkk  iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  hheeaalltthh  
nneeeeddss   aanndd  hheeaalltthh  pprroobblleemmss..  GGoooodd  qquuaalliittyy  rree --
sseeaarrcchh  mm uusstt  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  wwhhaatt  iiss   ccaalllleedd  aa  
‘‘bboottttoomm--uupp’’  aapppprrooaacchh,,  ww hhiicchh  mmeeaannss  ggoooodd  qquuaalliittyy  
ddaattaa  mmuusstt  ss ttaarrtt  ffrroomm   tthhee  llooccaall  ssuubb--uunniitt  ooff  tthhee   ppooppuu--
llaattiioonn  bbee ffoorree  tthheeyy  ccaann  bbee   ccoonnss iiddee rreedd  iinnddiiccaattiivvee  oorr  
rreefflleeccttiivvee  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  hheeaalltthh  pprroobblleemmss  oonn  tthhee   nnaa--
ttiioonnaall  lleevveell..  

IInn  tthhee  oonnee--ddaayy   sseemm iinnaarr  wwoorrkk sshhoopp  hheelldd  aatt  UU PP  
DDiilliimmaann,,  tthhee   ffaacciilliittaattoorrss  ddiivv iiddeedd  tthhee   ppaarrttiicciippaannttss   
iinnttoo  ffiivvee  ggrroouuppss..  TThhee  FFooccuuss  GGrroouupp  DDiissccuussssiioonn  
mmeetthhoodd  ww aass   uusseedd..  EEaacchh  gg rroouupp  wwaass  gg iivveenn  aa  ww oorrkk--
sshhoopp  gguuiiddee  sshheeeett  ww iitthh  ccoolluummnnss  llaabbeelllleedd  aass   ffooll--
lloowwss::  HHeeaalltthh  nneeeeddss  aanndd  pprroobblleemm ss;;  RReesseeaarrcchh  
qquueess ttiioonnss ;;  PPrriioorriittiissaattiioonn;;  RRaannkk ;;  JJuuss ttiiffiiccaattiioonn  aanndd  
tthhee  CCoorrrreessppoonnddiinngg   SS ttrraatteeggyy..  

  

  

SSeevveenntteeeenn  rreesseeaarrcchh  aarreeaass  ((sseeee   ggrraapphh  aabboovvee ))  ww eerree  
iiddeennttiiffiieedd  bbyy   tthhee  ppaarrttiicciippaannttss ..  IInn  tthhee  RRee sseeaarrcchh  
AAggeennddaa  PPrriioorriittiissaattiioonn,,  tthhee   ppeerrcceennttaaggee  iinnddiiccaattee ss  
tthhee   nnuummbbee rr  ooff  gg rroouuppss   tthhaatt  ccaalllleedd  aatttteennttiioonn  ttoo  eeaacchh  
ooff  tthhee   hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  aarreeaass  lliisstteedd..  OOnnee   hhuunnddrreedd  
ppeerr  cceenntt  ((110000%%))  mmeeaannss  tthhaatt  ffiivvee  ggrroouuppss  oouutt  ooff  ffiivvee  
mmeennttiioonneedd  tthhee  rreesseeaarrcchh  aarreeaa  iinn  tthhee iirr   ddiissccuussssiioonnss ..  
SSiixx ttyy  ppee rr  cceenntt  ((6600%%))  mmeeaannss   tthhrreeee   oouutt  ooff  ffiivvee ,,  ffoorrttyy  
ppeerr  cceenntt  ((4400%%))  mmeeaannss   ttww oo  oouutt  ooff  ffiivvee,,  aanndd  ttwweennttyy  
ppeerr  cceenntt  ((2200%%))  mmeeaannss   oonnee  oouutt  ooff  ffiivvee  ggrroouuppss..  TThhee  

mmoorree   ssppeecciiffiicc  ccoonnccee rrnnss  ooff  tthhee   rree sseeaarrcchh  aaggeennddaa  
aarree  oouuttlliinneedd  iinn  EENNHH RR  PPhhiilliippppiinnee ss ::  DDee ffiinniinngg   tthhee  
RRee sseeaarrcchh  AAggeennddaa  ffoorr  HH eeaalltthh  ((11999966––22000000))..  EExxeeccuu--
ttiivvee  SSuummmmaarryy,,  PPrroocceeeeddiinnggss   ooff  CCoonnsseennssuuss   WWoorrkk--
sshhoopp,,  MMaanniillaa,,  PPhhiilliippppiinneess ,,  SSeepptteemm bbee rr  11999966,,  ssuubb--
mmiitttteedd  bbyy   tthhee  SSoocciiaall  SScciieennccee ss  aanndd  PPhhiilloossoopphhyy   RRee--
sseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn  ((SSSSPPRRFF ))..  
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EENNHHRR  NNeettwwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  AAssiiaann  RReeggiioonn  

ss   rreeppoorrtteedd  iinn  11999966,,  aa  RReegg iioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  
HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  MMaannaaggeemmeenntt  wwaass   hheelldd  iinn  

KKaanncchhaannaabbuurrii,,  TThhaaiillaanndd..  

EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  oouuttccoommee   ooff  tthhiiss   ww oorrkksshhoopp  aatt  iittss  
PPllaannnniinngg   MMeeee ttiinngg  iinn  MMaanniillaa,,  PPhhiilliippppiinneess ,,  ffrroomm  3311  
JJuullyy   ttoo  22  AAuugguuss tt  11999966,,  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  ffoorr  tthhee  
AAssiiaann  EENNHHRR  NNee ttwwoorrkk   ffoouunndd  tthhaatt  eeiigghhtt  ooff  tthhee  nniinnee  
ccoouunnttrriiee ss   tthhaatt  aatttteennddeedd  tthhee   KKaanncchhaannaabbuurrii  WWoorrkk --
sshhoopp  hhaadd  ssuucccceeeeddeedd  iinn  oobbttaaiinniinngg   tthheeiirr   ggoovveerrnn--
mmeennttss ’’  aapppprroovvaall  ffoorr  tthheeiirr   wwoorrkk   ppllaannss ..  

TT hh ee   MM ee ee tt ii nn gg   ss uu mm mm aa rr ii ss ee dd   tt hh ee   
ll ee ss ss oo nn ss   ll ee aa rr nn tt   ff rr oo mm   tt hh ee   WW oo rr kk --
ss hh oo pp   aa ss   ff oo ll ll oo ww ss ::   

88  NNeeeedd  ffoorr  ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  ffaacciilliittaattee   ttrraannssffee rr  
ooff  wwoorrkk;;  pprreeppaarree   mm oonnoogg rraapphhss   oonn  ccoouunnttrryy  eexxppeerrii--
eenncceess   aanndd  ss ttrraatteegg iiee ss..  
88  IInnvvoollvveemmeenntt  ooff  aallll  ss ttaakkeehhoollddeerrss ;;  tthhee rree  sshhoouulldd  
bbee  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aallll  ppaarrttnnee rrss..  
88  IImm ppoorrttaanntt  rroollee  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  ffuunnddiinngg ,,  ddeecciiss iioonn  lliinnkk ss  aanndd  rree sseeaarrcchh  
uuttiilliissaattiioonn..  
88  PPuurrppoossee ::  sshhaarriinngg  ooff  eexxppeerriieennccee   aanndd  oonnllyy  sseecc--
oonnddaarriillyy   sskk iillllss   ddeevvee llooppmmeenntt..  
88  PPaarrttiicciippaannttss  sshhoouulldd  ccoommee  aanndd  ww oorrkk  aass  aa  tteeaamm;;  
ccoouunnttrryy  vviiss iittss   aanndd  ssoocciioo--ppoolliittiiccaall  iinnvveess ttiiggaattiioonn  ((ppoo--
lliittiiccaall  mmaappppiinngg  aanndd  ppllaayyiinngg  tthhee  ffiiee lldd))  pprriioorr  ttoo  
ccoouunnttrryy  vviiss iittss   aanndd  iinnvv iittaattiioonnss  ttoo  ssuucchh  wwoorrkk sshhooppss ;;  
iiddeennttiiffyy  kkeeyy   ppllaayyeerrss   ((mmuullttiippllee))..  
88  EEvvaalluuaattee  ss ttrreenngg tthhss   aanndd  wweeaakknnee sssseess   ooff  ddiiffffeerr--
eenntt  ccoouunnttrryy   mm eecchhaanniissmmss  bbyy  eevvaalluuaattiioonn  tteeaamm  aanndd  
aallssoo  bbyy  ccoouunnttrryy //rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkkss   ((iinnttee rrnnaattiioonnaall  
eevvaalluuaattiioonn))..  
88  PPllaann  aa  ffuuttuurree   mm eeee ttiinngg  oonn  ssttrreennggtthheenniinngg   ddeeccii--
ss iioonn  lliinnkk ss  aanndd  rree sseeaarrcchh  uuttiilliissaattiioonn,,  bbuutt  bbaallaannccee  tthhiiss  
wwiitthh  nneeeeddss   ooff  ccoouunnttrriieess ;;  ffuuttuurree  mmeeeettiinngg ss  sshhoouulldd  
bbee  fflleexxiibbllee  eennoouugghh..  
88  CCaappaabbiilliittyy   ssttrreennggtthheenniinngg  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  bbootthh  aatt  
tthhee   nnaattiioonnaall  aanndd  tthhee   ssuubb--nnaattiioonnaall  lleevveell..  

AAnn  uuppddaatteedd  ss ttaattuuss  rreeppoorrtt  oonn  EENNHH RR  iinn  tthhee   rreeggiioonn’’ss  
ccoouunnttrriiee ss   wwaass   ccoommppiilleedd  bbyy   EE sssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  

HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh,,  BBaannggllaaddee sshh  ((EENNHHRR,,BB))  ——  tthhee  
RReeggiioonn’’ss  ffiirrss tt  ffooccaall  ppooiinntt  ((ffrroomm  11999944  ttoo  11999966)),,  
wwhhiicchh  ttaasskk  wwaass   hhaannddeedd  oovveerr  aatt  tthhee  MMaanniillaa  MMeeee tt--
iinngg  ttoo  EENNHHRR  PPhhiilliippppiinnee ss,,  aanndd  ssppeecciiffiiccaallllyy   ttoo::  TThhee  
TT uu kk ll aa ss   PP aa nn gg kk aa ll uu ss uu gg aa nn   (( EE NN HH RR ))   FF oo uu nn --
dd aa tt ii oo nn ,,   II nn cc .. ,,   uunnddeerr  tthhee   lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  DD rr  CCoorraa--
zzoonn  MM..  RRaayymm uunnddoo..  

IInn  iittss   ww oorrkk   ppllaann  ffoorr  11999966––9988  aaddoopptteedd  aatt  tthhee  MMeeee tt--
iinngg,,  wwhhiicchh  ww aass   aatttteennddeedd  bbyy  EENN HHRR  ffooccaall  ppooiinnttss   iinn  
BBaanngg llaaddeesshh,,  tthhee   PPhhiilliippppiinnee ss  aanndd  TThhaaiillaanndd,,  aass   wwee llll  
aass   gguuee ss ttss   ffrroomm  tthhee  AAffrriiccaann  EENN HHRR  NNee ttwwoorrkk ,,  tthhee  
CChhaaiirrppee rrssoonn  aanndd  tthhee  CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  CCOO HHRREEDD,,  
aanndd  tthhee   EEvvaalluuaattiioonn  TTeeaamm ..  TThhee  AAssiiaann  RReegg iioonnaall  
EENNHH RR  NNee ttww oorrkk  sseett  iittsseellff  ffoouurr  oobbjjeeccttiivveess ::  ((11))  ttoo  
ccoooorrddiinnaattee   ccoouunnttrryy  iinniittiiaattiivvee ss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee   iimm--
pplleemm eennttaattiioonn  ooff  tthhee  EENNHHRR  ss ttrraatteeggyy  iinn  tthhee  AAssiiaann  
RReeggiioonn  aanndd  ttoo  aacctt  aass   aa  ffoorruumm  ffoorr  pprroommoottiinngg   ppaarrtt--
nnee rrsshhiippss  aatt  nnaattiioonnaall,,  rreegg iioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
lleevvee llss;;  ((22))  TToo  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  iinntteerreess tteedd  aanndd  
aaccttiivvee  ccoouunnttrriiee ss  iinn  ppuuttttiinngg  tthhee   EENNHHRR  ssttrraatteeggiieess   
iinnttoo  pprraaccttiiccee ;;  ((33))  TToo  mmoonniittoorr  tthhee  pprroogg rreessss  ooff  
EENNHH RR  aaccttiivviittiiee ss   iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ccoouunnttrriiee ss   [[ooff  tthhee  
rreeggiioonn]];;  ((44))  TToo  ccoonndduucctt  ccoollllaabboorraattiivvee  rreesseeaarrcchh  pprroo--
jjeeccttss   oonn  iissssuuee ss  ooff  ccoommmm oonn  rreeggiioonnaall  ccoonncceerrnn..  

TThhee  MMeeeettiinngg   aallssoo  rreevviieewweedd  tthhee  rroollee ss  ooff  tthhee   RRee--
ggiioonnaall  TTaasskk  FFoorrccee   aanndd  FFooccaall  PPooiinntt  aanndd  aaggrreeeedd  tthhaatt  
tthhee  RReegg iioonnaall  TTaasskk   FFoorrccee ::  

²²  ww iillll  rreemmaaiinn  aass  aa  lloooossee  ss tt rr uu cc tt uu rr ee   ww ii tt hh ii nn   tthhee  
rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkk;;  

²²  ww iillll  hhaavvee  aann  ooppeenn  mmeemm bbee rrsshhiipp;;  
²²  ww iillll  ooppeerraattee   iinn  aa  fflleexxiibbllee  aanndd  mmoorree  fflluuiidd  eennvv ii--

rroonnmmeenntt  wwhheerree   tthheerree  aarree  nnoo  ffoorrmmaall  ss ttrruuccttuurree ss ;;  
²²  iiss   aann  aaddvv iissoorryy   oorr  wwoorrkkiinngg  aarrmm  ffoorr  tthhee  ffooccaall  

ppooiinntt  ttoo  ddeeppllooyy   tt ee cc hh nn ii cc aa ll   aa ss ss ii ss tt aa nn cc ee   oo nn   
aa nn   aadd  hhoocc  aanndd  iinnffoorrmmaall  bbaassiiss ..  

TThhee  TTaasskk  FFoorrccee   iiss   aann  iinnffoorrmmaall,,  ccoolllleegg iiaall,,  ccoonnssuullttaa--
ttiivvee  wwoorrkk iinngg   gg rroouupp  ww hhiicchh  ddee lliibbeerraattee ss  aanndd  rree--

AA
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ssppoonnddss  ttoo  tthhee   iissssuueess  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccoonnccee rrnnss   ooff  
tthhee   nnee ttww oorrkk..  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iitt  wwaass  mmaaddee   cclleeaarr  tthhaatt  tthhee   RRee --
ggiioonnaall  FFooccaall  PPooiinntt  wwiillll::  

²²  rreemmiinndd  tthhee   ttaasskk   ffoorrccee   aabboouutt  iittss   ccoommmmiittmmeennttss  
aanndd  ttaasskk ss;;  

²²  sseerrvvee   aass   aa  mmaannaaggee rriiaall  mmeecchhaanniissmm  ttoo  pprroomm oottee  
tthhee   EENNHH RR  ssttrraatteeggyy   iinn  tthhee   RReegg iioonn;;  

²²  sseerrvvee   aass   ccoooorrddiinnaattoorr  aanndd  bbee  eennttrruuss tteedd  ttoo  ffaacciillii--
ttaattee   aanndd  ssuuppppoorrtt  aaccttiivviittiieess   ooff  tthhee   EENN HHRR  
mmoovveemmeenntt  aatt  tthhee  ccoouunnttrryy  lleevvee ll,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  

ww iitthh  tthhee  ccoouunnttrryy  iittsseellff  aanndd  tthhrroouugghh  jjooiinntt  ssuupp--
ppoorrtt  ooff  tthhee   ootthhee rr  ccoouunnttrriieess ..  

TThhee   mm aaii nn  ff uunn cctt ii oonnss   ooff   tthh ee   ffoo ccaa ll   pp ooii nntt   aarr ee ::   
ccoo mm mm uunn ii ccaa ttii oo nn,,   ii nnii tt ii aatt ii oonn,,  ffaacc iill ii ttaa tt iioo nn,,   aann dd  
mm oott ii vvaa ttii oo nn..  

FFoorr  aa  ffuullll  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  rree--
ggiioonn,,  rree ffee rr  ttoo  PPrroocceeeeddiinngg ss   ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  MMeeee tt--
iinngg  ooff  tthhee   TTaasskk   FFoorrccee  ffoorr  tthhee  AAssiiaann  EENNHH RR  NNee tt--
wwoorrkk ,,  EENNHHRR  PPhhiilliippppiinnee ss,,  MMaanniillaa,,  AAuugguuss tt  11999966..  
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CCOO UUNNTTRRIIEESS  ——TThhee  ffoolllloowwiinngg   ccoouunnttrriieess   ddeevv --
eellooppeedd  aaccttiivviittiiee ss   ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd//oorr  iimm pplleemm eenntt  
EENNHHRR::  BBaarrbbaaddooss ,,  BBrraazziill,,  CCoommmm oonnwweeaalltthh  CCaarriibb--
bbeeaann,,  CCuurraaççaaoo,,  JJaammaaiiccaa,,  MMeexx iiccoo,,  NNiiccaarraagguuaa  aanndd  
TTrriinniiddaadd  &&  TToobbaaggoo..  

TThhee   ccaassee ss  pprree sseenntteedd  bbee llooww   aarree  iilllluussttrraattiivvee   ooff  tthhee  
wwaayy  mmaannyy   ccoouunnttrriieess   hhaavvee   bbeeeenn  aaddddrreessssiinngg  kkeeyy  
iissssuueess   oorr  sstteeppss   iinn  tthhee  EENNHHRR  PPrroocceessss ..  

PP RR OO MM OO TT II OO NN   AA NN DD   

AA DD VV OO CC AA CC YY   

TThhee  ccaassee  ooff  TTRRIINNIIDDAADD  AANNDD  TTOOBBAAGGOO  

AAss  aa  ffoollllooww--uupp  ttoo  tthhee   RR eegg iioo nnaa ll  WWoo rrkk sshh oopp   oonn  
EEsssseennttiiaall  NN aattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  aanndd  PPrriioorriittyy  
SSeettttiinngg  iinn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ((OOcchhoo  RRiiooss,,  JJaammaaiiccaa,,  
NNoovveemmbbeerr  11999955)),,  wwhhiicchh  wwaass  aatttteennddeedd  bbyy  ccoouunnttrryy  
tteeaammss  ffrroomm  BBaarrbbaaddooss,,  CCuurraaççaaoo,,  JJaammaaiiccaa  aanndd  
TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo,,  tthhee  MMiinniiss ttrryy   ooff  HHeeaalltthh  ooff  

TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  aanndd  tthhee   CCoommmmoonnwweeaalltthh  
CCaarriibbbbeeaann  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ssppoonnssoorreedd  aa  
WWoorrkksshhoopp  ((iinn  AApprriill  11999966))  wwiitthh  tthhee  ffoollllooww iinngg   oobb--
jjeeccttiivveess ::  

²²  ttoo  ffaammiilliiaarriissee  ppeerrssoonnss  ffrroomm  kkeeyy  oorrggaanniissaattiioonnss   
iinnvvoollvveedd  iinn  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  wwiitthh  tthhee   ccoonncceeppttss   
ooff  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  

²²  ttoo  aallllooww  aa  rreepprreesseennttaattiivvee   ggrroouupp  ooff  ppeerrssoonnss  iinn--
vvoollvveedd  iinn  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  ttoo  ccoollllaabboorraattee  iinn  tthhee  
ddeevvee llooppmm eenntt  ooff  aa  ffrraammeewwoorrkk   ffoorr  EENNHHRR  iinn  
TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo..  

SSuummmmaarriiss iinngg   tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  WWoorrkksshhoopp,,  
tthhee  ffoolllloowwiinngg   pprriioorriittyy   ttaasskkss   wweerree   iiddeennttiiffiieedd::  

²²  ddeevvee llooppmm eenntt  ooff  aa  rree sseeaarrcchh  ccuullttuurree   

²²  ddeettee rrmmiinniinngg   tthhee  sshhaappee ,,  ffoorrmm   aanndd  ppoowweerr  bbaassee  
ooff  tthhee  ccoooorrddiinnaattiinngg  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  rreesseeaarrcchh  

llaattiinn  aammeerriiccaa 
&&  ccaarriibbbbeeaann 
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²²  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aa  mmeecchhaanniissmm  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  
rreesseeaarrcchh  aaggeennddaa  

²²  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  mmeecchhaanniissmm   ttoo  llooccaattee  pprrii--
oorriittiiee ss   aanndd  ffuunnddiinngg   ssoouurrcceess ..  

IItt  wwaass  aagg rreeeedd  tthhaatt  aa  ssmm aallll  gg rroouupp  sshhoouulldd  bbee  
ffoorrmmeedd  ttoo  ddeevveelloopp  ssttrraatteeggiiee ss  aanndd  ppllaannss  ttoo  aaddddrreessss  
tthhee ssee   aanndd  ootthhee rr  ttaasskk ss  tthhaatt  mm aayy   ssuurrffaaccee ..  

FFoorr  aa  mmoorree   ddee ttaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn,,  sseeee  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  
WWoorrkk sshh oopp   oo nn  EE ss ss eennttii aall  NN aa ttii oonnaall  HH ee aall tt hh  RRee --
sseeaarrcchh,,  ssppoonnssoorreedd  bbyy   tthhee  MMiinniiss ttrryy  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  
CCCCMMRRCC,,  AApprriill  11999966..  

NN AA TT II OO NN AA LL   EE NN HH RR   

MM EE CC HH AA NN II SS MM   

TThhee  ccaassee  ooff  CCUURRAAÇÇAAOO  

TThhee   FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  PPrroomm oottiioonn  ooff  RRee sseeaarrcchh  aanndd  IInn--
tteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn  iinn  HHeeaalltthh  CCaarree  ((IISSOOGG  
22000000))  oorrggaanniisseedd,,  iinn  FFeebbrruuaarryy   11999966,,  aa  NNaattiioonnaall  
SSyymmppoossiiuumm   aanndd  WWoorrkksshhoopp  eennttiittlleedd  ‘‘TThhee   CCuurraaççaaoo  
HHeeaalltthh  SS ttuuddyy   ::  aa  ffiirrss tt  ss tteepp  ttooww aarrddss  EE ss ss ee nn tt ii aa ll   
NN aa tt ii oo nn aa ll   HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  iinn  tthhee  NNee tthhee rrllaannddss  
AAnnttiillllee ss?? ’’  AAtt  tthhiiss   SSyymmppoossiiuumm,,  tthhee  mmaaiinn  oouuttccoommeess  
aanndd  ccoonnccrree ttee   rreeccoommmmeennddaattiioonnss   ooff  tthhee   CCuurraaççaaoo  
HHeeaalltthh  SSttuuddyy   ww eerree  pprree sseenntteedd,,  aanndd  dduurriinngg  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  WWoorrkksshhoopp  tthhee   ppaarrttiicciippaannttss  ddiissccuusssseedd  
ggooaallss ,,  ss ttrraatteegg iieess ,,  aaccttiivviittiieess ,,  ppllaayyeerrss   aanndd  ppootteennttiiaall  
ssoouurrccee ss  ooff  ssuuppppoorrtt  ffoorr  EENNHHRR  iinn  tthhee  NNee tthhee rrllaannddss  
AAnnttiillllee ss..  TThhee  ppaarrttiicciippaannttss   

NNOOTTEEDD  tthhaatt  

11..  rree ssuullttss   ooff  hheeaalltthh  ((ccaarree))  rree sseeaarrcchh  sshhoouulldd  bbee  
uusseedd  ssyy sstteemmaattiiccaallllyy  aass   aa  ttooooll  ffoorr  iinnffoorrmmeedd  
ddeecciiss iioonn--mmaakkiinngg  iinn  hheeaalltthh  ((ccaarree ))  ppoolliiccyy;;  

22..  aatt  tthhee  mmoommeenntt  tthheerree  aarree   mm aannyy  oobbss ttaaccllee ss  
pprreevveennttiinngg  tthhiiss ,,  ssuucchh  aass  ffrraaggmm eennttaattiioonn  ooff  
rree sseeaarrcchh  iinniittiiaattiivvee ss  aanndd  llaacckk  ooff  rree sseeaarrcchh  
ccaappaacciittyy,,  iinnssuuffffiicciieenntt  kknnoowwlleeddggee,,  aacccceessss  ttoo  
aanndd  ffoollllooww--uupp  ooff  rreessuullttss,,  aanndd  aabbsseennccee  ooff  aa  
mmeecchhaanniissmm  ffoorr  pprriioorriittiissaattiioonn  iinn  rreesseeaarrcchh;;  

33..  iinn  oorrddee rr  ttoo  ccrreeaattee  mmoorree   ssuuppppoorrtt  ffoorr  iinn--
ffoorrmmeedd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  tthhee   ttiieess   bbee ttwweeeenn  
rree sseeaarrcchh,,  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy   nneeeedd  
ttoo  bbee   ss ttrreennggtthheenneedd..  

DDEECCIIDDEEDD   tthhaatt  

11..  EE sssseennttiiaall  NN aattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  iiss   aa  
uussee ffuull  aanndd  vvaalluuaabbllee  ss ttrraatteeggyy  ffoorr  CCuurraaççaaoo  
aanndd  tthhee  NNee tthhee rrllaannddss   AAnnttiillllee ss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  
ffuurrtthhee rr  ddeevveellooppeedd  aanndd  iimm pplleemm eenntteedd..  

RREECCOOMMMMEENN DDEEDD   tthhaatt  

11..  IISSOO GG  22000000  ee ss ttaabblliisshh  aa  TTaasskk   FFoorrccee  wwiitthh  tthhee  
ffoollllooww iinngg   oobbjjeeccttiivvee ::  AAsssseessss iinngg   tthhee  wwaayy  iinn  
wwhhiicchh  aa  lloonngg--tteerrmm  EENNHHRR  ssttrraatteeggyy   ffoorr  
CCuurraaççaaoo  aanndd  tthhee   NN eetthheerrllaannddss   AAnnttiilllleess   ccaann  
bbee  ddeevvee llooppeedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd,,  oovvee rr--
ccoommiinngg//rreessoollvv iinngg   tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  
ss ttaatteemm eennttss   aanndd  oobbss ttaacclleess ;;  

22..  tthhee   TTaasskk   FFoorrccee  hhaavvee  tthhee  ffoollllooww iinngg  ttaasskk ss//  
ffuunnccttiioonnss ::  

••  iinniittiiaattee   aanndd  oorrggaanniissee   ddiissccuussssiioonnss   bbee--
ttwweeeenn  rree lleevvaanntt  ggrroouuppss  ccoonnccee rrnniinngg   tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  
EENNHHRR  ssttrraatteeggyy ;;  

••  ffoorrmmuullaattee   aa  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  
ffoolllloowwiinngg   eelleemm eennttss ::    

∗∗  ss tt rr eenn gg tt hhee nnii nngg   tthh ee   tt iiee ss   bbeettwweeeenn  
ppoolliiccyy  mmaakkeerrss,,  rreesseeaarrcchheerrss   aanndd  
ccoommmmuunniittyy  rreepprreesseennttaattiivvee ss ;;  

∗∗  tthhee   ddeevveellooppmm eenntt  ooff  rreesseeaarrcchh  ccaappaacc--
iittyy   aanndd  pprriioorriittiissaattiioonn  iinn  rreesseeaarrcchh;;  

∗∗  ccrreeaattiinngg   aa  mmeecchhaanniissmm   ffoorr  ccaarrrryyiinngg  
ffoorrwwaarrdd  EENNHH RR  lloonngg  tteerrmm..  

33..  iinn  ddee ttee rrmmiinniinngg  tthhee  TTaasskk   FFoorrccee   mm eemm--
bbeerrsshhiipp,,  aa  bbaallaannccee   bbee   ffoouunndd  bbee ttwweeeenn,,  oonn  
tthhee   oonnee  hhaanndd,,  aa ss   bbrr ooaa dd  aass   pp ooss ss iibb llee   aa  
rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd  oonn  tthhee   ootthhee rr  hhaanndd  aa  
wwoorrkkaabbllee   ss iizzee ..  WWiitthhiinn  tthhee   TT aa ss kk   FF oo rr cc ee   
tthhee rree  sshhoouulldd  bbee   rreepprree sseennttaattiioonn  ooff::  ddiissttrr iicctt  
oorrggaanniissaattiioonnss,,  mmeeddiiccaall  pprrooffeessss iioonnaall  ggrroouuppss   
aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss ,,  ssoocciiaall  oorrggaanniissaattiioonnss,,  
rreelleevvaanntt  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess   aanndd  rree--
sseeaarrcchheerrss ;;  

44..  tthhee ssee  rreepprree sseennttaattiivveess  iinn  tthhee iirr  ttuurrnn  hhaavvee  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  iinnffoorrmm  aanndd  iinnvvoollvvee  tthhoossee  
tthheeyy  rreepprreesseenntt,,  aanndd  ccaannaalliissee   ffeeeeddbbaacckk;;  

55..  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999966  tthhee   TTaasskk   FFoorrccee  ccoomm--
ppllee ttee  tthhee ssee   ttaasskk ss  aanndd  pprree sseenntt  tthheemm  ttoo  aa  
wwiiddee  aauuddiieennccee ,,  ee ..gg ..  dduurriinngg  aa  ssyymm ppoossiiuumm..  
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FFoorr  aa  mmoorree   ddeettaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss   iinn  CCuurraaççaaoo,,  sseeee  FF oouunnddaa tt iioo nn  ff oorr   PPrr oomm oo ttii oo nn  ooff  
RRee sseeaarrcchh  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn  iinn  HHeeaalltthh  CCaarree,,  TThhee  CCuurraaççaaoo  HH eeaalltthh  SSttuuddyy::  aa  ffiirrsstt  sstteepp  ttooww aarrddss  
EENNHHRR   iinn  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  AAnnttiilllleess,,  IISSOOGG  22000000,,  11999966..  
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nn  tthhee   ooccccaassiioonn  ooff  tthhee   4411ss tt  MMeeee ttiinngg  ooff  tthhee  
CCaarriibbbbeeaann  MMeeddiiccaall  RRee sseeaarrcchh  CCoouunncciill  ((TTrriinnii--

ddaadd,,  AApprriill  11999966)),,  aa  MMeeee ttiinngg  wwaass  ccoonnvveenneedd  wwiitthh  
tthhee   ffoouurr  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  RRee --
gg ii oo nnaa ll  WWoo rrkk sshh oopp   oonn  EENNHHRR  aanndd  PPrriioorriittyy  SSeettttiinngg  

iinn  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ((OOcchhoo  RRiiooss ,,  JJaamm aaiiccaa,,  NNoo--
vveemmbbee rr  11999955))..  RReepprree sseennttaattiivveess   ooff  BBaarrbbaaddooss,,  
CCuurraaççaaoo,,  JJaammaaiiccaa,,  aanndd  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  pprree--
sseenntteedd  tthheeiirr   pprroogg rreessss  rreeppoorrttss  aanndd  uuppddaatteedd  tthhee iirr   
ppllaannss   ooff  aaccttiioonn..  

OO
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hhee   HHuunnggaarriiaann  NNaattiioonnaall  IInnss ttiittuuttee  ffoorr  HHeeaalltthh  
PPrroomm oottiioonn,,  tthhee   IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  ffoorr  SSoocciiaall  

SScciieenncceess   iinn  HHeeaalltthh  aanndd  CCOOHH RREEDD  jjooiinnttllyy  oorrggaann--
iisseedd  iinn  BBuuddaappeess tt,,  HH uunnggaarryy  ((JJuunnee   11999966))  aa  RReeggiioonnaall  
WWoorrkk sshhoopp  ttoo  llaauunncchh  aa  CCeennttrraall  aanndd  EEaasstt  EEuurrooppeeaann  
NNee ttwwoorrkk   oonn  EE sssseennttiiaall  NN aattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh..  
PPaarrttiicciippaattiinngg  tteeaammss  ffrroomm  CCrrooaattiiaa,,  HHuunnggaarryy,,  PPoo--
llaanndd,,  RRoommaanniiaa  aanndd  SS lloovveenniiaa  rreevviieewweedd  ccrriittiiccaallllyy  
tthhee   pprreesseenntt  ssttaattee   ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhee  rreegg iioonn,,  
aassss ee ss ssee dd  ss ttrr eenn gg tt hhss   aann dd  ww ee aakk nnee ssss ee ss   ooff  ssoocciiaall  
sscciieenncceess   rree llaatteedd  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  mmaaddee  rreeccoommmm eenn--
ddaattiioonnss  oonn  hhooww  ssttrreennggtthheenniinngg  ssoocciiaall  sscciieennccee   rree --
sseeaarrcchh  iinn  hheeaalltthh  ccoouulldd  ffaacciilliittaattee   tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  
aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EENNHHRR  wwiitthhiinn  tthhee  ppaarrttiiccii--
ppaattiinngg   ccoouunnttrriieess   aanndd  ww iitthhiinn  tthhee   rreeggiioonn  aass   aa  wwhhoollee ..  
AAtt  tthhee   eenndd  ooff  tthhee  WWoorrkk sshhoopp  ppaarrttiicciippaannttss   ddeecciiddeedd  
ttoo  eess ttaabblliisshh  aa  CCeennttrraall  aanndd  EEaass tt  EEuurrooppeeaann  FFoorruumm,,  

ccoonnss iissttiinngg   ooff  nnaattiioonnaall  nneettwwoorrkkss ..  IImmmmeeddiiaattee  ss tteeppss   
wwiillll  bbee   ttaakkeenn  ttoo  sseett  uupp  nneettwwoorrkkss   iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  
ccoouunnttrriiee ss  pprreesseenntt  aatt  tthhee   mmeeeettiinngg,,  aanndd  pprriimm ee  
mmoovveerrss   ww eerree  nnoommiinnaatteedd  ttoo  tthhiiss  eenndd..  WWhhiillss tt  ssuuss--
ttaaiinneedd  lloonngg  tteerrmm  ddeevvee llooppmmeenntt  mm uusstt  aawwaaiitt  aa  rree--
vviieeww   iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy   ooff  eexxiiss ttiinngg  ccaappaacciittyy  aanndd  aann--
ttiicciippaatteedd  nneeeeddss ,,  iinn  tthhee   mmeeaannttiimmee   aa  ssttaarrtt  wwiillll  bbee  
mmaaddee  aatt  tthhee   rreeggiioonnaall  lleevveell..  AAddvvaannttaaggee  wwiillll  bbee  
ttaakkeenn  ooff  aann  uuppccoommiinngg  mmeeeettiinngg   iinn  LLuubbllyyaannaa,,  SSlloo--
vveenniiaa,,  ((OOccttoobbee rr  11999966))  ttoo  rreevviieeww  pprroogg rreessss  mmaaddee  
bbyy   tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoouunnttrriieess ..  

FFoorr  aa  ddeettaaiilleedd  ddee ssccrriippttiioonn  ooff  tthhee   ddeevvee llooppmmeennttss,,  
sseeee  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ffoorr  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn,,  RRee--
ppoorrtt  ooff  tthhee   RReegg iioonnaall  WWoorrkksshhoopp  ttoo  llaauunncchh  aa  CCeenn--
ttrraall  aanndd  EEaasstt  EEuurrooppeeaann  NNee ttwwoorrkk   oonn  EENNHHRR,,  BBuuddaa--
ppee sstt,,  JJuunnee   11999966..  

TT

cceennttrraall 
aanndd  eeaasstteerrnn 

eeuurrooppee 



zz    1177    zz  

PP AA RR TT NN EE RR SS HH II PP   DD EE VV EE LL OO PP MM EE NN TT   

CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  WWIITTHH  UUNN  AAGGEENNCCIIEESS  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmee,,  UUNNDDPP  

ss iinngg  tthhee   CCooooppee rraattiivvee   IInniittiiaattiivvee  ffoorr  tthhee  AAdd--
vvaanncceemmeenntt  ooff  EENNHHRR  iinn  UUggaannddaa  aass   rree ffeerr--

eennccee  mmooddee ll  ((sseeee  aallssoo  uunnddeerr  UU ggaannddaa)),,  tthhee  SSccii--
eennccee,,  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  PPrriivvaattee   SSeeccttoorr  DDiivviiss iioonn  ooff  
UU NN DD PP// NN ee ww   YY oorr kk   eennccoouurraaggeedd  rreeggiioonnaall  aanndd  
ccoouunnttrryy  UUNNDD PP  ooffffiiccee ss  ttoo  ggiivvee  ss ttrroonngg   ssuuppppoorrtt  ttoo  
EENNHHRR  pprroogg rraammmmeess  aanndd  aaccttiivviittiiee ss ..  

DDiissccuussss iioonnss  ttooookk  ppllaaccee   wwiitthh  tthhee   ssaammee  DDiivv iissiioonn  ttoo  
eexxpplloorree   tthhee  ppootteennttiiaallss   ooff  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  ccoorree  
ssuuppppoorrtt  ttoo  CCOOHH RREEDD..  

TThhee  BBooaarrdd  ddeecciiddeedd  ttoo  eexx tteenndd  tthhee   eexxiiss ttiinngg  TTrruusstt  
FFuunndd  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  UUNN DDPP  ffoorr  oonnee   yyeeaarr..  

WWoorrlldd  BBaannkk  

hhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  CCOO HHRREEDD  mmeett  wwiitthh  tthhee  
SSeenniioorr  AAddvviissoorr  ooff  tthhee  HHeeaalltthh,,  PPooppuullaattiioonn  aanndd  

NNuuttrriittiioonn  DD iivv iissiioonn  aatt  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  ttoo  rreevv iieeww  
tthhee   pprree sseenntt  ss ttaattuuss  aanndd  ffuuttuurree  ddiirreeccttiioonnss   ooff  
CCOO HHRREEDD//EENNHHRR..  IInn  vv iieeww  ooff  tthhee   llaarrggee   aammoouunntt  ooff  
ffuunnddss   eeaarrmm aarrkkeedd  ffoorr  rree sseeaarrcchh  iinn  WWBB  llooaannss   ttoo  
hheeaalltthh  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss   bbuutt  nnoott  uusseedd  ((oorr  
bbaaddllyy   uusseedd))  bbyy   ccoouunnttrriieess ,,  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  wwaass  

ffoorrmmuullaatteedd  tthhaatt  CCOOHHRREEDD   ww oouulldd  ccooooppeerraattee  wwiitthh  
ccoouunnttrriiee ss  aanndd  WWBB  tteeaamm ss  ttoo  iinnccrreeaassee   tthhee  rreesseeaarrcchh  
pprroodduuccttiioonn  ww iitthhiinn  tthhee ssee   pprroojjeeccttss ..  

OOnnccee  aavvaaiillaabbllee,,  tthhee  EEvv aall uuaa tt iioo nn  RR eepp oorr tt   ooff   
EENN HH RR// CCOO HH RR EEDD   sshhoouulldd  bbee   iinnttrroodduucceedd  aanndd  ddiiss--
ccuusssseedd  wwiitthh  tthhee   aapppprroopprriiaattee  ooffffiiccee rrss   aatt  tthhee   WWoorrlldd  
BBaannkk ..  

WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  WWHHOO  

OO HHRREEDD  ssuubbmmiitttteedd  iinn  AAuugguusstt  11999955  aann  aappppllii--
ccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  iinnttoo  ooffffiicciiaall  rree llaattiioonnss  

wwiitthh  WWHHOO ..  TThhee   WWHHOO//EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  ddeecciiddeedd  
aatt  iittss   NNiinnee ttyy--sseevveenntthh  SSee ssss iioonn  ((JJaannuuaarryy  11999966))  ‘‘ttoo  

ppoossttppoonnee  ccoonnss iiddee rraattiioonn  ooff  tthhee   aapppplliiccaattiioonn  ffrroomm  
tthhee  CCoouunncciill  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ffoorr  DD eevveellooppmmeenntt  
ffoorr  aa  ffuurrtthheerr  ttwwoo  yyeeaarrss,,  aanndd  rreeqquuee ss ttss   tthhaatt  wwoorrkkiinngg  
rree llaattiioonnss  bbee  ss ttrreenngg tthheenneedd..’’  

UU

TT

CC
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WWHHOO  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  

OOffffiiccee  ooff  RReesseeaa rrcchh  PPoolliiccyy   aanndd  SSttrraatteeggyy   CCoooorrddii--
nnaattiioonn..  CCOOHHRREEDD  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  TThhiirrttyy --ffoouurrtthh  
sseessssiioonn  ooff  tthhee   AA ddvv iiss oorr yy   CC oomm mm ii tt tt eeee   oonn  HHeeaalltthh  
RRee sseeaarrcchh  ((OOccttoobbeerr  11999966))..  

DDiivv iiss iioonn  ooff  FFaammiillyy  aanndd  RReepprroodduuccttiivvee   HH eeaa lltthh..  
CCOO HHRREEDD  ppaarrttiicciippaatteedd  aass   ‘‘CCoollllaabboorraattiinngg   PPrroo--
ggrraammmmee   SScciieennttiisstt’’  iinn  tthhee   SS tteeee rriinngg  CCoommmmiitttteeee  
MMeeeettiinngg   ooff  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee   oonn  RReesseeaarrcchh  oonn  IInnttrroo--
dduuccttiioonn  aanndd  TTrraannssffeerr  ooff  TTeecchhnnoolloogg iieess   ffoorr  FFeerrttiilliittyy  
RReegguullaattiioonn,,  SSppeecciiaall  PPrroogg rraammmm ee  ooff  RRee sseeaarrcchh,,  DDee --
vveellooppmmeenntt  aanndd  RRee sseeaarrcchh  TTrraaiinniinngg  iinn  HHuummaann  RRee --
pprroodduuccttiioonn  ((MMaarrcchh  11999966))..  

CCOO HHRREEDD  wwaass  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  SSeeccoonndd  MMeeee tt--
iinngg   ooff  IInntteerreess tteedd  PPaarrttiieess   ooff  tthhee   DD iivv iissiioonn  ooff  FFaammiillyy  
aanndd  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  ((JJuunnee   11999966))..  

SSppeecciiaall  PPrroogg rraammmm ee  ffoorr   RReesseeaarrcchh  aanndd  TTrraaiinniinngg  
iinn  TTrrooppiiccaall  DD iisseeaasseess ..  RReegguullaarr  ccoonnssuullttaattiioonnss  ttooookk  
ppllaaccee   wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  aanndd  ss ttaaffff  ooff  TTDDRR..  TTeecchhnnii--
ccaall  ccoollllaabboorraattiioonn  bbee ttwweeeenn  TTDDRR  aanndd  CCOOHH RREEDD  hhaass  
bbeeeenn  eexx tteennddeedd  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  pprriioorriittyy  rree sseeaarrcchh  iinn  
tthhee   aarreeaa  ooff  mmaallaarriiaa  iinn  UUggaannddaa..  

IInn  JJuunnee  11999966,,  CCOOHHRREEDD   aatttteennddeedd  aass  aann  oobbsseerrvvee rr  
tthhee   NN iinnee tteeeenntthh  SSee ssssiioonn  ooff  tthhee   JJooiinntt  CCoooorrddiinnaattiinngg  
BBooaarrdd  ooff  TTDDRR..  

DDiivv iiss iioonn  ooff  SS ttrreenngg tthheenniinngg   ooff  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess ..  
TThhee   RReeppoorrtt  ooff  tthhee   JJooiinntt  IIDDRRCC//WWHHOO//CCOOHHRREEDD  
mmiissssiioonn  ttoo  WWeesstt  AAffrriiccaa  ((BBeenniinn,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  
GGuuiinneeaa  aanndd  MMaallii)),,  wwhhiicchh  rreevviieewwss  tthhee   pprreesseenntt  
ss iittuuaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh,,  mmaakkeess   aann  aasssseessssmm eenntt  
ooff  pprrooggrree ssss   wwiitthh  EENNHH RR  aanndd    rreeccoommmmeennddss  ffoollllooww --
uupp  aaccttiioonn,,  wwaass  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee   iinnvvoollvveedd  nnaa--
ttiioonnaall  ddee lleeggaattiioonnss  aatt  tthhee   WWoorrlldd  HHeeaalltthh  AAsssseemm bbllyy  
((MMaayy  11999966))..  AAss   aa  rreessuulltt,,  aa  CCOOHHRREEDD   ccoonnssuullttaanntt  
vviiss iitteedd  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  aanndd  GGuuiinneeaa  ((SSeepptteemmbbee rr  
11999966)),,  aanndd  wwrriitttteenn  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccoolllleecctteedd  
ffrroomm  BBeenniinn,,  MMaallii  aanndd  aallssoo  SSeenneeggaall  aanndd  CCôôttee  
dd’’IIvvooiirree..  AAnn  IInnttee rrccoouunnttrryy   EENNHHRR  CCoonnssuullttaattiioonn  ffoorr  
tthhee ssee   ssiixx   FF rreenncchh--ssppeeaakkiinngg  ccoouunnttrriieess   hhaass  bbeeeenn  tteenn--
ttaattiivvee llyy  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  ffiirrss tt  ppaarrtt  ooff  11999977..  

TThhee   WWHHOO   AAdd  HH oocc   HH eeaa lltthh  RR  &&  DD  RReevviieeww ..  
CCOO HHRREEDD  eexx tteennddeedd  iittss   oonnggooiinngg   ccoollllaabboorraattiioonn  
wwiitthh  tthhiiss   ccoommmm iitttteeee   iinn  11999966  iinn  tthhee  ffoollllooww iinngg  
wwaayyss   ::  

——  tthhrroouugghh  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy   tthhee  CChhaaiirrppee rrssoonn  aanndd  
sseevveerraall  BBooaarrdd  mmeemm bbee rrss   iinn  tthhee   MMeeee ttiinngg  oonn  HHeeaalltthh  

RRee sseeaarrcchh  aanndd  DDeevvee llooppmmeenntt,,  oorrggaanniisseedd  bbyy   tthhee  
SSwwiissss  AAggeennccyy  ffoorr  DDeevvee llooppmmeenntt  aanndd  CCooooppeerraattiioonn  
((NN eeuucchhââttee ll,,  MMaarrcchh  11999966))..  AAnn  iinnffoorrmmaall  ccoonnssuullttaa--
ttiioonn  ttooookk  ppllaaccee   bbeeffoorreehhaanndd  aatt  tthhee   CCOOHHRREEDD  ssee--
ccrreettaarriiaatt;;  

——  aa  SSppeecciiaall  SSee ssssiioonn  ooff  tthhee   BBooaarrdd  hhaass   bbeeeenn  oorrggaann--
iisseedd  ((JJuunnee   11999966))  ttoo  rreevviieeww   tthhee   RReeppoorrtt  ooff  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  ‘‘IInnvvee ss ttiinngg  iinn  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  aanndd  
DDeevveellooppmm eenntt’’  aanndd  ttoo  ddeecciiddee  oonn  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  
CCOOHHRREEDD  iinnppuutt  iinnttoo  tthhee  FF iinnaall  MMeeeettiinngg   ooff  tthhee  AAdd  
HHoocc  RReevviieeww ..  AAllll  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  wwee rree  iinnvviitteedd  
aanndd  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhiiss   FFiinnaall  MMeeeettiinngg   ((JJuunnee   11999966)),,  
wwhhiicchh  wwaass  oorrggaanniisseedd  bbyy   tthhee  SSww iissss   AAggeennccyy  ffoorr  
DDeevveellooppmm eenntt  aanndd  CCooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  
ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  CCOOHHRREEDD  sseeccrreettaarriiaatt..  

——  tthhee  CChhaaiirrppee rrssoonn  aanndd  sseevveerraall  BBooaarrdd  mmeemm bbee rrss   
aatttteennddeedd  tthhee   PPrreeppaarraattoorryy  CCoommmmiitttteeee   MMeeee ttiinngg  ffoorr  
tthhee  IInnttee rrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  oonn  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  ffoorr  
DDeevveellooppmm eenntt  ((GGeenneevvaa,,  NN oovveemm bbee rr  11999966))..  

WWHHOO  RReeggiioonnaa ll  OOffffiicceess  

IInnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee   aanndd  ccoonnssuullttaattiioonnss  hhaavvee  
bbeeeenn  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  WWHHOO  RReegg iioonnaall  DDiirreeccttoorrss   
aanndd  ss ttaaffff  oonn  tthhee   ooccccaassiioonn  ooff  tthhee   WWoorrlldd  HHeeaalltthh  AAss--
sseemmbbllyy   ((MMaayy   11999966))..  IInn  tthhee   ccaassee ss   ooff  AAFFRROO,,  PPAAHHOO  
aanndd  SSEEAARROO,,  tthheessee  ccoonnssuullttaattiioonnss  rree ssuulltteedd  iinn  tthhee  
ppllaannnniinngg  ooff  jjooiinntt  aaccttiivv iittiieess ..  

TThhee  CChhaaiirrppee rrssoonn  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee   TTwweennttyy--
SSeeccoonndd  SSeessss iioonn  ooff  tthhee   SSoouutthh--EEaass tt  AAssiiaa  AAddvv iissoorryy  
CCoommmmiitttteeee  oonn  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ((NNeeppaall,,  AApprriill  
11999966))  aanndd  tthhee  TTeenntthh  MMeeee ttiinngg  ooff  tthhee   DDiirreeccttoorrss   ooff  
MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciillss  oorr  AAnnaallooggoouuss   BBooddiieess   
aanndd  CCoonncceerrnneedd  RReesseeaarrcchh  FFooccii  iinn  tthhee   RReelleevvaanntt  
MMiinniissttrr iieess   ((IInnddoonnee ssiiaa,,  OOccttoobbeerr  11999966))..  OO nn  bbootthh  
ooccccaassiioonnss   ddiissccuussss iioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  sseevveerraall  
ccoouunnttrryy   ddee lleeggaattiioonnss..  
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CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  WWIITTHH  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  HHEEAALLTTHH  

((RREESSEEAARRCCHH))  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  PPrrooggrraamm,,  IIHHPPPP  

OO HHRREEDD  mmaaddee   aann  aaccttiivvee   ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  
CCoonnssuullttaattiioonn  oonn  aa  NN ee tt ww oo rrkk   oo rr  SSpp eecc iiaa ll  

PPrr oo gg rr aamm mm ee   ffoo rr  RRee ssee aarr cchh   aa nndd   TT rraa ii nnii nngg   ii nn  
HH ee aall tt hh  PPoo llii cc yy ,,  jjooiinnttllyy  oorrggaanniisseedd  bbyy   tthhee  WWoorrlldd  
BBaannkk  aanndd  IIHHPPPP  ((WWaasshhiinngg ttoonn,,  DD..CC..,,  MMaarrcchh  11999966))..  

TThhee   CCooooppee rraattiivvee   IInniittiiaattiivvee  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemm eenntt  
ooff  EENNHHRR  iinn  UU ggaannddaa,,  iinn  wwhhiicchh  IIHH PPPP,,  IINNCCLLEENN  aanndd  
CCOO HHRREEDD  aarree   ccoollllaabboorraattiinngg   ww iitthh  tthhee  UUggaannddaa  NNaa--
ttiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  SScciieennccee   aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  hhaass  
bbeeeenn  ddooccuummeenntteedd  iinn  aa  SSeeccoonndd  PPrroogg rreessss  RReeppoorrtt  
((JJuunnee  11999966)),,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  iinnttrroodduucceedd  ttoo  ssoommee  
ffoorrttyy  ddoonnoorr  aaggeenncciiee ss..  

IIHH PPPP  ffaacciilliittaatteedd  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  mmeemm bbee rrss  ooff  
iittss   AAffrriiccaann  pprroogg rraammmm ee  iinn  tthhee   TThhiirrdd  AAffrriiccaann  EENNHH RR  
NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeeettiinngg   ((OOccttoobbeerr  11999966))..  

RReegguullaarr  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee   aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn  
ttooookk   ppllaaccee   ww iitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  IIHH PPPP,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  
aaiimmiinngg   aatt  aa  mmoorree   ee ffffeeccttiivvee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  nn aatt ii oonn aall   
rree sseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmm eenntt  aaccttiivviittiieess ..  WWiitthhiinn  tthhiiss   
ccoonntteexxtt,,  IIHHPPPP,,  UUNNDDPP,,  aanndd  CCOOHHRREEDD  jjooiinnttllyy   iinniittii--
aatteedd  ccoonnssuullttaattiioonnss   aaiimmeedd  aatt  eess ttaabblliisshhiinngg  aa  ffaacciilliittyy  
ttoo  mmoobbiilliissee  ccoouunnttrryy  rreessoouurrccee ss  ffoorr  nnaattiioonnaall  hheeaalltthh  
ppoolliiccyy  rreesseeaarrcchh..  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CClliinniiccaall  EEppiiddeemmiioollooggyy  NNeettwwoorrkk,,  IINNCCLLEENN  

OO HHRREEDD  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  IINNCCLLEENN  XXIIIIII  
MMeeee ttiinngg  ((ZZiimmbbaabbwwee ,,  JJaannuuaarryy  11999966))..  OO nn  tthhaatt  

ooccccaass iioonn  aa  ffiirrss tt  EENNHHRR  NN eettwwoorrkkiinngg   tthhee  NNee ttwwoorrkk ss  
MMeeeettiinngg   ww aass   oorrggaanniisseedd,,  aatt  wwhhiicchh  tteenn  AAffrriiccaann  
HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  NNee ttwwoorrkk ss  wweerree   rreepprreesseenntteedd..  
TThhee   MMeeee ttiinngg  aagg rreeeedd  oonn  aa  mmiinniimm uumm  ccoorree  aaggeennddaa  
ffoorr  tthhee   NN eettwwoorrkk ss ,,  aanndd  rree ssppoonnss iibbiilliittyy  ffoorr  ffoollllooww --uupp  
aaccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  uupp  bbyy   sseevvee rraall  nneettww oorrkkss ..  

TThhee   TThhiirrdd  AAffrriiccaann  EENNHH RR  NNeettwwoorrkkiinngg  MMeeee ttiinngg  
wwaass  oorrggaanniisseedd  iinn  ccoo nnjj uunnccttii oonn   ww iitt hh  tt hhee   ff ii rrss tt  
AAff rr iicc aann  MMeeee ttiinngg  ooff  IINNCCLLEENN––AAFFRRIICCLLEENN  

((UU ggaannddaa,,  OOccttoobbee rr  11999966))..  EENNHH RR  tteeaammss  aatttteennddeedd  
AAFFRRIICCLLEENN   sseessss iioonnss   aanndd  sseevveerraall  CCEEUUss  ((CClliinniiccaall  
EEppiiddeemm iioollooyy   UU nniittss))  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  EENNHHRR  ddeelliibb--
eerraattiioonnss ,,  iilllluuss ttrraattiinngg  iinn  tthhiiss   ww aayy   tthhaatt  EENN HHRR  iiss   tthhee  
rree ssppoonnss iibbiilliittyy   ooff  mm aannyy  aaccttoorrss ,,  ooppee rraattiinngg   uunnddee rr  ddiiff--
ffee rreenntt  nnaamm eess ,,  bbuutt  wwiitthh  lliikkee   ccoonncceerrnnss   aanndd  ggooaallss..    

AA  ssee ssssiioonn  oonn  EENNHHRR//CCOO HHRREEDD  iiss  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraa--
ttiioonn  ffoorr  tthhee  IINN CCLLEENN  XXIIVV  MMeeee ttiinngg  nneexxtt  yyeeaarr  iinn  
MMaallaayyss iiaa..  
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IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  ffoorr  SSoocciiaall  SScciieenncceess  iinn  HHeeaalltthh,,  IIFFSSSSHH  

hhee   IInnttee rrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  ffoorr  SSoocciiaall  SScciieennccee ss  iinn  
HHeeaalltthh  aanndd  CCOO HHRREEDD  jjooiinnttllyy   oorrggaanniisseedd  aa  RRee --

ggiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  ttoo  llaauunncchh  aa  CCeennttrraall  aanndd  EEaass tt  
EEuurrooppeeaann  NNee ttwwoorrkk   oonn  EE sssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  
RRee sseeaarrcchh  ((HHuunnggaarryy ,,  JJuunnee   11999966))..  

CCOOHHRREEDD  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee   SStteeee rriinngg  CCoommmm iitttteeee  
MMeeee ttiinngg  ooff  tthhee  FFoorruumm  ((SSccoottllaanndd,,  SSeepptteemmbbeerr  
11999966))  aanndd  aallssoo  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonnss   aabboouutt  tthhee  ccrreeaa--
ttiioonn  ooff  aa  RReeggiioonnaall  EENNHHRR  TTaasskk   FFoorrccee  ffoorr  CCeennttrraall  
aanndd  EEaass tt  EEuurrooppee ..  

AApppplliieedd  DDiiaarrrrhheeaall  DDiisseeaassee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt,,  AADDDDRR  

OO HHRREEDD  ccoo--ssppoonnssoorreedd  aanndd  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  
IInnttee rrnnaattiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  ‘‘LLiinnkk iinngg   AApppplliieedd  

RRee sseeaarrcchh  wwiitthh  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy ,,’’  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  
AApppplliieedd  DD iiaarrrrhheeaall  DDiisseeaassee   RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  
((MMeexxiiccoo,,  FFeebbrruuaarryy  11999966))..  TThhee   WWoorrkksshhoopp  bbrroouugghhtt  

ttooggee tthhee rr  kkeeyy   iinnddiivv iidduuaallss  iinn  tthhee   rree sseeaarrcchh--ttoo--ppoolliiccyy  
lliinnkkaaggee   pprroocceessss   aanndd  aaddddrreesssseedd  tthhee  ddee tteerrmmiinnaannttss   
ooff,,  aanndd  ffaaccttoorrss  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo,,  tthhee   ssuucccceessssffuull  ee ss--
ttaabblliisshhmmeenntt  ooff  lliinnkkaaggeess   bbee ttww eeeenn  rreesseeaarrcchh  rree ssuullttss   
aanndd  ppoolliicciieess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriiee ss ..  

CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill,,  
CCCCMMRRCC  

uurriinngg  tthhee  4411ss tt  CCoommmmoonnww eeaalltthh  CCaarriibbbbeeaann  
MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  SScciieennttiiffiicc  aanndd  

CCoouunncciill  MMeeeettiinngg ss,,  CCCCMMRRCC  aanndd  CCOOHHRREEDD  jjooiinnttllyy  
oorrggaanniisseedd  aa  SSyymmppoossiiuumm   oonn  EENNHHRR  iinn  tthhee  CCaarriibb--
bbeeaann  rreegg iioonn  ((TTrriinniiddaadd,,  AApprriill  11999966))..  OO nn  tthhee   ssaammee  
ooccccaass iioonn,,  aa  mmeeee ttiinngg  wwaass   ccoonnvveenneedd  ww hhee rree   rreepprree --

sseennttaattiivveess   ooff  tthhee  ffoouurr  ccoouunnttrryy   tteeaamm ss  pprreesseenntteedd  
rreeppoorrttss   oonn  tthhee   pprroogg rree ssss  mmaaddee   ss iinnccee  tthhee   OOcchhoo  
RRiiooss   WWoorrkk sshhoopp  oonn  EENNHHRR  aanndd  PPrriioorriittyy  SSee ttttiinngg  iinn  
HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  ((NNoovveemmbbee rr  11999955))  aanndd  tthheeyy   uupp--
ddaatteedd  tthheeiirr   ppllaannss  ooff  aaccttiioonn..  

AAmmeerriiccaann  SSoocciioollooggiiccaall  AAssssoocciiaattiioonn,,  AASSAA  

oorr  iittss   9911sstt  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg   oonn  ‘‘SSoocciiaall  CChhaannggee ::  
OOppppoorrttuunniittiiee ss  aanndd  CCoonnss ttrraaiinnttss’’,,  tthhee  AAmmeerriiccaann  

SSoocciioolloogg iiccaall  AAssssoocciiaattiioonn  iinnvviitteedd  CCOOHH RREEDD  ttoo  oorr--
ggaanniissee   aa  SSyymmppoossiiuumm  aanndd  RRoouunndd  TTaabbllee   DDiissccuussss iioonn  

oonn  ‘‘EE sssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ::  iittss   rreellee--
vvaannccee  ffoorr  ddeevvee llooppeedd  ccoouunnttrriieess ’’  ((NNeeww  YYoorrkk ,,  AAuu--
gguusstt  11999966))..  

SS ww ii ss ss   CC oo mm mm ii ss ss iioo nn   ffoo rr   RR ee ss ee aa rr cc hh   PP aa rr tt nn ee rr ss hh iipp   
ww ii tt hh   DD ee vv ee lloo pp ii nn gg   CC oo uu nn tt rr iiee ss   

uurriinngg  tthhee   IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  SScciieenn--
ttiiffiicc  RReesseeaarrcchh  PPaarrttnnee rrsshhiipp  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevvee llooppmmeenntt,,  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee   SSwwiissss  CCoommmmiiss --
ss iioonn  ffoorr  RReesseeaarrcchh  PPaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  DDeevvee llooppiinngg  

CCoouunnttrriieess ,,  CCOOHHRREEDD   pprree sseenntteedd  iittss  aaccttiivviittiieess   aanndd  
eexxppee rriieenncceess   tthhrroouugghh  aa  PPoossttee rr  SSee ssss iioonn  ((BBeerrnn,,  
MMaarrcchh  11999966))..  

PPuueebbllaa  GGrroouupp  
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hhee   PPuueebbllaa  GG rroouupp  iiss   aann  iinnffoorrmmaall  ccooaalliittiioonn  ooff  
ssoommee  1155  hheeaalltthh  rree sseeaarrcchh  nneettwwoorrkk ss  wwhhiicchh  aarree  

ssuuppppoorrttiivvee  ooff  eesssseennttiiaall  nnaattiioonnaall  hheeaalltthh  rreesseeaarrcchh..  

CCOOHHRREEDD  ffaacciilliittaatteedd  aa  mmeeeettiinngg   ooff  rreepprree sseennttaattiivveess   
ooff  tthheessee   nneettwwoorrkkss   oonn  tthhee  ooccccaass iioonn  ooff  tthhee  IINNCCLLEENN  
XXIIIIII  MMeeeettiinngg  ((ZZiimmbbaabbwwee,,  JJaannuuaarryy  11999966))..  

SSpp ee cc iiaa ll  IInn tt ee rree ss tt   GGrr oo uupp   oo nn   DDeevvee lloo pp iinngg   CC oo uunn tt rr iiee ss   iinn   
TTee cc hhnnoo lloo gg yy   AAss ss ee ss ss mm ee nn tt ,,   SSPP IIGG// DDCC  

hhee   IInnttee rrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy  oonn  TTeecchhnnoollooggyy  AAss--
ssee ssssmmeenntt  iinn  HHeeaalltthh  CCaarree   ((IISSTTAAHH CC))  ddeecciiddeedd,,  aatt  

iittss  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg   ((SSaann  FFrraanncciissccoo,,  JJuullyy   11999966))  ttoo  
eessttaabblliisshh  aa  SSppeecciiaall  IInntteerree sstt  GGrroouupp  oonn  DDeevvee llooppiinngg  
CCoouunnttrriiee ss  ((SSPPIIGG )),,  wwiitthh  aa  vviieeww   ‘‘ttoo  ddeevvee llooppiinngg  
mmeeaannss   ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ddeevvee llooppiinngg  ccoouunnttrriieess   bbyy  
pprroommoottiinngg  tthhee   aapppprroopprriiaattee  uussee  ooff  hheeaalltthh  tteecchhnnooll--
ooggyy   aassssee ssssmmeenntt  ttoo  iimm pprroovvee  tthhee   qquuaalliittyy  ooff  hheeaalltthh  
ccaarree  aanndd  aallllooccaattiioonn  ooff  rree ssoouurrcceess ..’’  TThhee   GGrroouupp  iiss  iinn  

tthhee  pprrooccee ssss  ooff  eess ttaabblliisshhiinngg  rreegg iioonnaall  nnee ttww oorrkkss  iinn  
AAffrriiccaa,,  AAssiiaa  aanndd  LLaattiinn  AAmm eerriiccaa..  CCOOHHRREEDD  ffaacciillii--
ttaatteedd  aanndd  ccoo--ssppoonnssoorreedd  tthhee  ffiirrss tt  ppllaannnniinngg  mmeeeettiinngg  
ooff  tthhee   AAssiiaann  NNeettwwoorrkk  ((MMaallaayyss iiaa,,  DDeecceemmbbeerr  
11999966)),,  wwhheerree   ppaarrttiicciippaannttss   ffrroomm  HHoonngg   KKoonngg,,  IInnddoo--
nnee ssiiaa,,  KKoorreeaa,,  MMaallaayyss iiaa,,  tthhee   PPhhiilliippppiinnee ss,,  SSiinnggaappoorree  
aanndd  TThhaaiillaanndd  rreevviieewweedd  ccoouunnttrryy   eexxppee rriieenncceess   wwiitthh  
tteecchhnnoollooggyy  aassee ssssmmeenntt  aanndd  ddeevveellooppeedd  aa  ppllaann  ooff  
wwoorrkk   ffoorr  tthhee  ccoommiinngg   yyeeaarrss ..  
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CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  WWIITTHH  DDOONNOORR  AAGGEENNCCIIEESS  

nnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee   aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn  hhaavvee  
bbeeeenn  oorrggaanniisseedd  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss   wwiitthh  ssoommee  

ttwweennttyy  ppaass tt,,  pprree sseenntt  aanndd  ppootteennttiiaall  ddoonnoorr  aaggeenn--
cciiee ss..  

TThhee  CChhaaii rrpp ee rr ss oonn  aann dd// oo rr  CCoooorr ddii nnaa ttoorr   mmaaddee  
wwoorrkk iinngg  vv iissiittss  ttoo  ::  

  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree  ((OOttttaawwaa,,  MMaarrcchh   11999966))  
  TThhee  FFlleemmiisshh  GGoovveerrnnmmeenntt  ((BB rruusssseellss,,  MMaayy  11999966))  
  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn   ((BB rruusssseellss,,  MMaayy  11999966))  
  SSwweeddiisshh   IInn tteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenn tt  CCooooppeerraattiioonn   AAggeennccyy,,  SSiiddaa  ((SSttoocckkhhoollmm,,  JJuunnee  11999966))  
  MMiinniissttrryy  ooff  FFoo rreeiiggnn  AA ffffaaiirrss  ooff  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  ((TThhee  HHaagguuee,,  JJuunnee  &&   DDeecceemmbbeerr  11999966))  
  TThhee  WWoorrlldd   BB aannkk  ((WWaasshhiinnggttoonn ,,  DD..CC..,,  AAuugguusstt  11999966))  
  TThhee  RR oocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn   ((NNeeww  YYoorrkk,,  NNoovveemmbbeerr  11999966))  
  RRooyyaall  DDaann iisshh   MMiinn iissttrryy  ooff  FFoo rreeiiggnn   AA ffffaaiirrss  ——  DDAANNIIDDAA   ((CC ooppeennhhaaggeenn ,,  DDeecceemmbbeerr  11999966))  
  RRooyyaall  MMiinn iissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss  ——  NNOORR AADD  ((OOsslloo ,,  DDeecceemmbbeerr  11999966))  

WWiitthhiinn  tthhee   ccoonntteexx tt  ooff  tthhee  EExx tteerrnnaall  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  
EENNHHRR//CCOOHHRREEDD ,,  mmeemm bbee rrss  ooff  tthhee   EEvvaalluuaattiioonn  
TTeeaamm  hhaadd  ddiissccuussssiioonnss   wwiitthh  rreepprree sseennttaattiivveess   ooff  tthhee  
ffoollllooww iinngg  ddoonnoorr  aaggeenncciiee ss::  WWoorrlldd  BBaannkk ,,  IInnttee rrnnaa--
ttiioonnaall  DD eevveellooppmmeenntt  RRee sseeaarrcchh  CCeennttrree,,  SSwweeddiisshh  
IInnttee rrnnaattiioonnaall  DDeevvee llooppmmeenntt  CCooooppeerraattiioonn  AAggeennccyy ,,  

MMiinniissttrryy   ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss  ooff  tthhee  NNee tthheerrllaannddss,,  
CCaarrnneegg iiee  CCoorrppoorraattiioonn  ooff  NNeeww  YYoorrkk ,,  RRoocckkee ffeelllleerr  
FFoouunnddaattiioonn,,  DD eeuuttsscchhee   GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr  TTeecchh--
nniisscchhee  ZZuussaammmmeennaarrbbee iitt,,  BBrriittiisshh  OOvvee rrsseeaass   DDee--
vvee llooppmm eenntt  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  SSwwiissss  AAggeennccyy  ffoorr  DDee--
vvee llooppmm eenntt  aanndd  CCooooppeerraattiioonn..  

II
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tt  iittss   SS iixx tthh  SSee ssss iioonn  ((NNoovveemmbbeerr  11999955)),,  tthhee  
CCOO HHRREEDD  BBooaarrdd  ddeecciiddeedd  ttoo  iinncclluuddee   aann  iinnttee rriimm  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  EENNHHRR//CCOOHHRREEDD   aammoonngg   tthhee  pprriioorriittyy  
aaccttiivviittiieess   ffoorr  11999966..  

TThhee   ffoolllloowwiinngg   oobbjjeeccttiivvee ss  wwee rree  aagg rreeeedd  uuppoonn  ffoorr  
tthhiiss   eevvaalluuaattiioonn  ::  

••  ttoo  aasssseessss   tthhee   iimmpplleemmeennttaattiioonn  eeffffeeccttiivveenneessss ,,  
vvaalluuee   aanndd  uussee   ooff  tthhee  EENNHHRR  ss ttrraatteeggyy  bbyy  ccoouunnttrriiee ss  
aanndd  ttoo  mm aakkee  ccoorrrreessppoonnddiinngg   rreeccoommmmeennddaattiioonnss   ffoorr  
iimmpprroovveemmeenntt..  

••  ttoo  aasssseessss   CCOOHHRREEDD ’’ss   eeffffeeccttiivveenneessss   iinn  pprroommoott--
iinngg   EENNHH RR  aatt  ccoouunnttrryy ,,  rreeggiioonnaall  aanndd  gglloobbaall  lleevveellss ,,  
iinnddiiccaattiinngg  ssppeecciiffiicc  cchhaannggeess   ffaacciilliittaatteedd  aanndd  tthhee   aapp--
pprroopprriiaatteennee ssss   ooff  tthhee  bbaallaannccee   ooff  aaccttiivviittiieess   aatt  aallll  
tthhrreeee  lleevveellss ..  TThhiiss  iiss   ttoo  iinnvvoollvvee   aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aallll  
ooff  CCOO HHRREEDD’’ss   aaccttiivv iittiieess  aanndd  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg   ooff  tthhee  
BBooaarrdd,,  sseeccrree ttaarriiaatt  aanndd  wwoorrkk iinngg  ggrroouuppss//ssppeecciiaall  
pprroojjeeccttss ,,  ww iitthh  ccoorrrreessppoonnddiinngg   rreeccoommmmeennddaattiioonnss  
ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt..  

••  iinn  aaddddrree ssssiinngg  tthhee  ffiirrss tt  ttww oo  oobbjjeeccttiivveess ,,  ttoo  ee lliicciitt  
tthhee   vv iieewwss,,  eexxppee rriieennccee ss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss   ooff  
EENNHHRR  ss ttaakkeehhoollddeerrss  aatt  tthhee   ccoouunnttrryy   lleevvee ll  ((ppoolliiccyy --
mmaakkee rrss,,  rree sseeaarrcchhee rrss  aanndd  ccoomm mmuunniittyy   mmeemm bbee rrss )),,  
aass  wwee llll  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ddoonnoorr  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  
ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  hheeaalltthh  ((rree sseeaarrcchh))  pprroogg rraammmm eess,,  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee   rroollee  ooff  CCOOHH RREEDD  aatt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  
rreeggiioonnaall  aanndd  gglloobbaall  lleevvee llss ..  

IItt  wwaass   mmaaddee  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  EEvvaalluuaattiioonn  RReeppoorrtt  
sshhoouulldd  nnoott  ss iimm ppllyy  rreeiitteerraattee   mm uucchh  ooff  wwhhaatt  hhaass   
bbeeeenn  pprriinntteedd  iinn  tthhee   mmaannyy  rreeppoorrttss  aallrreeaaddyy  aavvaaiill--
aabbllee ;;  rraatthheerr,,  tthhee  aaiimm   sshhoouulldd  bbee  ttoo  ccrreeaattee   aa  ccoonn--
cciissee,,  uusseerr--ffrriieennddllyy ,,  aannaallyyttiiccaall  ddooccuummeenntt  wwhhiicchh  iinn--
ccoorrppoorraatteess   sseelleecctteedd  ccaassee  ssttuuddyy   eevviiddeennccee   ttoo  ssuupp--
ppoorrtt  iittss   ss ttrraatteegg iicc  rreeccoommmmeennddaattiioonnss   aanndd  ww hhiicchh  
sshhoouulldd  hhee llpp  ttoo  gguuiiddee   aanndd  ppooss iittiioonn  CCOOHH RREEDD  oovveerr  
tthhee  nneexx tt  ffeeww  yyeeaarrss ..  

EE VV AA LL UU AA TT II OO NN   

MM EE TT HH OO DD SS   

TThhee  EEvvaalluuaattiioonn  TTeeaamm   aaggrreeeedd  oonn  tthhee  ffoollllooww iinngg  aapp--
pprrooaacchh  aass   aa  mmeeaannss  ooff  ggaatthhee rriinngg  tthhee   iinnffoorrmmaattiioonn  
rreeqquuiirreedd  ttoo  ppee rrffoorrmm  aann  aapppprroopprriiaattee  aannaallyy ssiiss   aanndd  
ggeennee rraattee  ssppeecciiffiicc  rreeccoomm mmeennddaattiioonnss  ::  

SSuucchh  rreevviieeww  iinncclluuddee ss  aa  sseerriieess   
ooff  bbaacckkggrroouunndd  ddooccuummeennttss ,,  iinn--
tteerrnnaall  ww oorrkk iinngg  ppaappeerrss ,,  rreegg iioonnaall  

mmaattee rriiaallss  aanndd  aallssoo  nnaattiioonnaall  EENNHH RR  ddooccuummeennttaattiioonn,,  
iinncclluuddiinngg  nnaattiioonnaall  EENNHHRR  ppllaannss ,,  nneewwsslleetttteerrss ,,  rree--
ppoorrttss   ooff  nnaattiioonnaall  ccoonnvveennttiioonnss ,,  eettcc..  

AA

RReevv iieeww   ooff  
DD ooccuumm eennttss   
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IItt  wwaass   ddeecciiddeedd  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee   EEvvaalluuaattiioonn  
TTeeaamm  sshhoouulldd  vviiss iitt  ttww oo  ccoouunnttrriiee ss  
iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  tthhrreeee  rreegg iioonnss  ((AAff--
rr iiccaa,,  AAssiiaa  aanndd  tthhee  AAmmee rriiccaass ))..  

CCoouunnttrriiee ss  wwee rree  cchhoosseenn  aass  aann  eexxaamm ppllee  ooff  ee iitthheerr  aa  
ccoonnssiiss tteennttllyy   wwee llll  ddooccuummeenntteedd  EENNHHRR  ssuucccceessss  
ss ttoorryy  wwhhee rree  ssuubbss ttaannttiiaall  ppooss iittiivvee  pprroogg rree ssss  hhaass  
bbeeeenn  mmaaddee ,,  oorr  aa  rreellaattiivveellyy  uunnssuuccccee ssssffuull  EENN HHRR  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttoorryy   ww iitthh  ddooccuummeennttaattiioonn  ssuugg --
ggeess ttiinngg  qquueess ttiioonnaabbllee   pprrooggrree ssss ..  TThhee   ffoollllooww iinngg  
ccoouunnttrriiee ss   wwee rree  cchhoosseenn  ffoorr  ssiittee  vviiss iittss ::  AAffrr iiccaa ::  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  aanndd  MMoozzaammbbiiqquuee;;  AAssiiaa::  PPhhiilliippppiinnee ss  
aanndd  NNeeppaall;;  AAmmeerriiccaass::  CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibb--
bbeeaann  aanndd  NN iiccaarraagguuaa..  

DDuurriinngg  tthhee   eevvaalluuaattiioonn  ttww oo  mmoorree   ccoouunnttrriiee ss  ((KKeennyyaa  
aanndd  UU ggaannddaa))  wwee rree  aaddddeedd  ttoo  tthhiiss  lliiss tt..  

MMeemm bbee rrss   ooff  tthhee   EEvvaalluuaattiioonn  TTeeaamm  aatttteennddeedd  aass  oobb--
sseerrvvee rrss  tthhee  RReeggiioonnaall  EENNHH RR  
PPllaannnniinngg   MMeeeettiinngg ss  ffoorr  AAssiiaa  
((MMaanniillaa,,  JJuullyy  11999966))  aanndd  AAffrriiccaa  

((KKaamm ppaallaa,,  OOccttoobbee rr  11999966))..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee   ii nnffoo rrmm aatt iioonn  ggaa tt hhee rree dd  ffrroomm  
iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  iinn--ccoouunnttrryy  
EENNHH RR  ssttaakkeehhoollddee rrss   dduurriinngg  
ccoouunnttrryy   vv iiss iittss,,  aass   wwee llll  aass   
dduurriinngg  tthhee  AAssiiaann  aanndd  AAffrrii--

ccaann  rreeggiioonnaall  EENNHHRR  ppllaannnniinngg   mmeeeettiinnggss ,,  tteeaamm  
mmeemm bbee rrss   hhaavvee  bbeeeenn  iinnttee rrvviieeww iinngg  CCOOHH RREEDD  
BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss,,  rreepprree sseennttaattiivveess  ooff  ddoonnoorr  aaggeenn--
cciieess   ((ppaasstt,,  pprreesseenntt  aanndd  ppootteennttiiaall))  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
hheeaalltthh  rree sseeaarrcchh  pprrooggrraammmmeess,,  mmeemm bbee rrss   ooff  tthhee  
CCoomm mm iissss iioo nn  aann dd  TTaa sskk   FFoorr cc ee ,,  aanndd  ootthheerr  ppaarr--
ttiiee ss  ddeeeemmeedd  rree lleevvaanntt..  

EE VV AA LL UU AA TT II OO NN   TT EE AA MM   

TThhee   EEvvaalluuaattiioonn  TTeeaamm  wwaass  ccoomm ppoosseedd  ooff  ::  

PPrrooff..  VViicc   NN eeuuffee lldd  ((tteeaamm  lleeaaddee rr)),,  DDiirreeccttoorr,,  CCeennttrree  
ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh,,  MMccMMaasstteerr  UUnniivveerrss iittyy ,,  
FFaaccuullttyy  ooff  HHeeaalltthh  SScciieenncceess,,  CCaannaaddaa;;  

DDrr  TTee ssssaa   TTaann--TToorrrree ss,,  CClliinniiccaall  EEppiiddeemmiioollooggyy   UU nniitt,,  
CCoo llllee ggee   oo ff  MMee ddii ccii nn ee ,,  UUnniivveerrssiittyy   ooff  tthhee  PPhhiilliipp--
ppiinneess ,,  TThhee  PPhhiilliippppiinneess ;;  

DDrr  QQhhiinngg   QQhhiinngg   DD ..  DDllaammiinnii,,  SSppeecciiaall  AAddvv iissoorr,,  
HHeeaadd  ooff  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmm eenntt,,  HHuummaann  RReessoouurrccee  
DD eevv ee ll oopp mm ee nntt   DD ii vv ii ss ii oo nn,,   CCoo mm mm oonn ww ee aall tt hh  
SSeeccrreettaarriiaatt,,  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm;;  

MMrr  MMaarrkk  PPrruuzzaannsskkii,,  MMeeddiiccaall  SS ttuuddeenntt,,  MMccMMaass tteerr  
UUnniivveerrss iittyy ,,  FFaaccuullttyy  ooff  HH eeaalltthh  SScciieennccee ss,,  CCaannaaddaa..  

EE VV AA LL UU AA TT II OO NN   RR EE PP OO RR TT   

DD rraafftt  EEvvaalluuaattiioonn  RReeppoorrtt  eennttiittlleedd  ‘‘TThhee   NN eexx tt  
SS tteepp::  AAnn  IInnttee rriimm   AAsssseessssmmeenntt  ooff  CCOOHHRREEDD  

aanndd  EENNHHRR’’  wwaass   iinnttrroodduucceedd  ffoorr  rreevviieeww ,,  ddiissccuussss iioonn  
aanndd  ddeecciiss iioonnss   aatt  tthhee  SSeevveenntthh  SSeessss iioonn  ooff  tthhee  
CCOO HHRREEDD  BBooaarrdd  ((OOccttoobbeerr  11999966))..  TThhee  BBooaarrdd  aacc--
cceepptteedd  tthhee  RReeppoorrtt,,  aanndd  ttooookk   tthhee  ffoollllooww iinngg  ggeenneerraall  
ddeecciiss iioonnss ::  

²²  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee   pprreesseenntt  ssttrruuccttuurree  ooff  CCOOHHRREEDD  
wwhhiillee  ((11))  iinnvvoollvviinngg  mmoorree   ssttrroonnggllyy   CCOOHHRREEDD  
ccoo nnss ttii tt uuee nntt ss   aanndd  rr ee ll aatt eedd  ss tt aakk ee -- hhoo ll ddee rrss ,,  
((22))  eennhhaanncciinngg  tthhee   rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkk ss ’’  ccaappaaccii--
ttiiee ss  ffoorr  mmoonniittoorriinngg   aanndd  mm eennttoorriinngg  EENN HHRR  
ccoouunnttrryy   ddeevvee llooppmm eennttss,,  aanndd  ((33))  iinnccrreeaass iinngg   tthhee  
SSeeccrreettaarriiaatt’’ss   ccrriittiiccaall  mmaassss   iinn  oorrddee rr  ttoo  aacchhiieevvee  

aa  bbeettttee rr  bbaallaannccee  bbee ttwweeeenn  pprroommoottiioonnaall  aaccttiivv ii--
ttiieess   aanndd  aannaallyyttiiccaall  ww oorrkk;;  

²²  ttoo  ss ttaarrtt  aa  pprrooccee ssss   ooff  ccaappttuurriinngg  aavvaaiillaabbllee   eexxppee rr--
ttiissee   aanndd  eexxppee rriieennccee  iinn  tthhee  sseevveenn  kkeeyy   eellee--
mmeennttss   ooff  tthhee  EENNHHRR  ss ttrraatteeggyy  ——  mmee tthhooddoollooggyy  
ooff  pprriioorriittyy  sseettttiinngg ,,  ffaacciilliittaattiinngg  ccoommmm uunniittyy   ppaarr--
ttiicciippaattiioonn,,  ppoolliittiiccaall  mmaappppiinngg ,,  ddoonnoorr  ccoooorrddiinnaa--
ttiioonn,,  ee ttcc..;;  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg  ppoossssiibbllee   rree ssoouurrcceess   ttoo  
aaddddrreessss  tthhee ssee  ccoommppeetteenncciiee ss ;;  aanndd  ooff  pprreeppaarriinngg  
ss ttrraatteegg iieess   aanndd  mm aatteerriiaallss   ffoorr  ddiiss ttrriibbuuttiinngg   aanndd  
uussiinngg  tthhiiss   EENNHH RR  tteecchhnnoollooggyy ;;  

²²  ttoo  llaauunncchh  aann  iinniittiiaattiivvee   ttoo  ddeeffiinnee   mmaarrkkee rrss  ooff  
ssuucccceessss  tthhaatt  mm oovvee  bbeeyyoonndd  tthhee   ccuurrrreenntt,,  aallmmoosstt  
eexxcclluuss iivvee llyy   aaccttiivv iittiieess --oorriieenntteedd,,  iinnddiiccaattoorrss  ssoo  

CCoouunnttrryy   SS iittee   
VViiss iittss   

PPaarrttiicciippaanntt  
OO bbsseerrvvaattiioonn  

PPrriimm aarryy  SSoouurrccee  
IInnffoorrmmaattiioonn  
GG aatthheerr iinngg   

AA



zz    2255    zz  

aass   ttoo  iinncclluuddee   qquuaalliittaattiivvee  aanndd  mmoorree  rr iiggoorroouussllyy  
qquuaannttiittaattiivvee  mmeeaassuurree ss  ooff  ssuuccccee ssss,,  aanndd  tthhuuss  ttoo  
ddeemmoonnssttrraattee   tthhaatt  hheeaalltthh  rree sseeaarrcchh  iiss   iinnddeeeedd  ‘‘aann  
eesssseennttiiaall  lliinnkk   ttoo  eeqquuiittyy  iinn  ddeevveellooppmmeenntt;;’’  

²²  ttoo  ccrriittiiccaallllyy  rreevv iieeww   eexxppeerriieenncceess   wwiitthh  ppuurrppoossee --
ssppeecciiffiicc  ccooaalliittiioonn  bbuuiillddiinngg——bbootthh  aatt  ccoouunnttrryy  
lleevvee ll  aanndd  gglloobbaallllyy——iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxpplloorree   ww aayy ss  
ooff  lliinnkkiinngg   nnaattiioonnaall  aanndd  gglloobbaall  rreesseeaarrcchh  aaggeenn--
ddaass,,  aanndd  ooff  aassssee ssss iinngg   tthhee  ppootteennttiiaallss  ooff  aa  ccoooopp--
eerraattiivvee  iinniittiiaattiivvee  ffoorr  mmoobbiilliiss iinngg   ccoouunnttrryy --lleevvee ll  
rree ssoouurrcceess   ffoorr  eesssseennttiiaall  nnaattiioonnaall  hheeaalltthh  rree --
sseeaarrcchh..  

TThhee  rreessppoonnss iibbiilliittyy   ffoorr  ppuuttttiinngg   tthheessee  ddeecciissiioonnss   iinnttoo  
eeffffeecctt  aanndd  ffoorr  eexxaammiinniinngg  ootthheerr  rreeccoommmm eennddaattiioonnss   
mmaaddee  bbyy  tthhee   EEvvaalluuaattiioonn  TTeeaamm  wwaass  aassss iiggnneedd  ttoo  aa  
nnuummbbee rr  ooff  ssppeecciiaall  TTaasskk  FFoorrcceess   ww hhiicchh  tthhee   BBooaarrdd  
ssee tt  uupp  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee ..  TThheessee  TTaasskk  FFoorrccee ss  aarree  ttoo  
ccaallll  uuppoonn  tthhee   eexxppeerrttiissee   ooff  BBooaarrdd  MMeemmbbee rrss,,  CCoonn--
ssttiittuutteennttss  aanndd  ootthheerr  EENN HHRR  ppaarrttnnee rrss ,,  aanndd  wwiillll  rree--
ppoorrtt  bbaacckk   ttoo  tthhee  CCOO HHRREEDD  BBooaarrdd  ww iitthhiinn  aa  sshhoorrtt  
aanndd  rriiggoorroouuss   ttiimmee--ffrraammee ..  
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DD OO CC UU MM EE NN TT SS   aa nn dd   

PP UU BB LL II CC AA TT II OO NN SS   

CC OO HH RR EE DD   SS EE CC RR EE TT AA RR II AA TT   

NNeewwsslleetttteerr  RR EESSEEAA RR CC HH   ii nn tt oo   AA CC TT IIOO NN   ——  ((IIssssuueess  44,,  55  &&  66))  

SSiinnccee   iittss   ffiirrsstt  aappppeeaarraannccee,,  iinn  MMaarrcchh  11999955,,  tthhee  nneewwsslleetttteerr  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  eexxppaanndd  iittss   aauuddiieennccee  ffrroomm  
rroouugghhllyy  11,,660000  ttoo  22,,550000  rreeaaddee rrss  wwoorrllddwwiiddee   bbyy   aauuttuummnn  11999966..  RReeqquuee ssttss   ffoorr  tthhee  NNeewwsslleetttteerr  wweerree   rreeccee iivveedd  
ffoorr  tthhee  ffiirrss tt  ttiimmee   ffrroomm  tthhee  ffoollllooww iinngg   1111  ccoouunnttrriieess ::,,  CCuurraaççaaoo,,  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc,,  EEss ttoonniiaa,,  KKiirriibbaattii,,  LLeebbaannoonn,,  
OOmmaann,,  RReeppuubblliicc  ooff  CCrrooaattiiaa,,  RRoommaanniiaa,,  SSee rrbbiiaa  ––  YYuuggoossllaavviiaa,,  SS lloovveenniiaa,,  aanndd  tthhee   WWeesstt  BBaannkk..  

EENNHHRR  MMoonnooggrraapphhss  ((iinn  ddrraafftt))  ::  BBaannggllaaddee sshh;;  MMeexx iiccoo;;  PPhhiilliippppiinneess;;  SSoouutthh  AAffrriiccaa;;  TThhaaiillaanndd;;  UUggaannddaa..  

TThhee  NNeexxtt  SStteepp::  AAnn  IInntteerriimm  AAsssseessssmmeenntt  ooff  EENNHHRR  aanndd  CCOOHHRREEDD,,  CCOOHHRREEDD   DD ooccuumm eenntt  9966..11..  

RR EE GG IIOO NN AA LL   DD OOCC UU MM EE NN TT SS   

AAFFRRIICCAA   

RReeppoorrtt  oonn  tthhee   EENN HHRR  NNee ttwwoorrkk iinngg   tthhee  NNee ttwwoorrkk ss  MMeeeettiinngg ,,  VViiccttoorriiaa  FFaallllss ,,  ZZiimmbbaabbww ee,,  JJaannuuaarryy  11999966  

PPrroocceeeeddiinngg ss  ooff  tthhee  TThhiirrdd  AAffrriiccaann  EENN HHRR  NNeettwwoorrkk iinngg   MMeeee ttiinngg,,  KKaammppaallaa,,  UU ggaannddaa,,  SSeepptteemmbbeerr  11999966  

EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  iinn  tthhee  AAffrriiccaann  RReegg iioonn  ——  NN eettwwoorrkkiinngg   tthhee  NN eettwwoorrkk ss ,,  RReegg iioonnaall  HHeeaalltthh  
RRee sseeaarrcchh  OO rrggaanniissaattiioonnss,,  SSeepptteemmbbee rr  11999966  ((ddrraafftt))  

AASSIIAA  

RReeppoorrtt  ooff  tthhee  RRee gg ii oonn aall   WWoorr kk ss hhoo pp  oonn  RRee ssee aarr cchh   MM aann aagg eemm ee nntt   ffoo rr  EE NN HH RR,,  KKaanncchhaannaabbuurrii,,  TThhaaiillaanndd,,  
DDeecceemmbbeerr  11999955  

PPrroocceeeeddiinngg ss  ooff  tthhee   PPllaannnniinngg  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee   TTaasskk   FFoorrccee  ffoorr  tthhee   AAssiiaann  EE sssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HH eeaalltthh  RReesseeaarrcchh  
((EENN HHRR))  NNee ttww oorrkk,,  hhee lldd  iinn  MMaanniillaa,,  tthhee   PPhhiilliippppiinneess  ffrroomm  3311  JJuullyy  ttoo  22  AAuugguuss tt  11999966,,  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  
EENNHHRR  PPhhiilliippppiinnee ss  aanndd  tthhee  CCoouunncciill  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  ((CCOOHHRREEDD))..  

SSttaattuuss   ooff  tthhee  EE sssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HH eeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  ((EENN HHRR))  iinn  AAssiiaann  CCoouunnttrriiee ss..  RReeppoorrtt,,  JJuunnee  11999966..  

UUppddaattee  oonn  tthhee  EENNHHRR  ss ttaattuuss  ooff  vvaarriioouuss   AAssiiaann  ccoouunnttrriieess ,,  ccoommppiilleedd  bbyy   tthhee  FFoo ccaa ll  PP ooii nntt   AAssii aa nn  EENN HH RR  
NNee ttwwoorrkk——EENN HHRR,,BB——DDhhaakkaa,,  BBaannggllaaddee sshh..  
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LLAATTIINN  AAMMEERRIICCAA //CC AARRIIBB BBEEAA NN  

RReeppoorrtt  ooff  tthhee   RReeggiioonnaall  WWoorrkk sshhoopp  oonn  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  aanndd  PPrriioorriittyy   SSee ttttiinngg   iinn  HHeeaalltthh  
RRee sseeaarrcchh,,  OOcchhoo  RRiiooss ,,  JJaammaaiiccaa,,  NNoovveemmbbeerr  66––88,,  11999955,,  oorrggaanniisseedd  jjooiinnttllyy   bbyy  tthhee   CCoommmmoonnwweeaalltthh  CCaarriibb--
bbeeaann  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ((CCCCMMRRCC))  aanndd  tthhee   CCoouunncciill  oonn  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  ffoorr  DD eevveellooppmmeenntt  
((CCOOHH RREEDD))..  

TThhee   RReeppoorrtt  iinncclluuddee ss  tthhee   pprroogg rreessss  rreeppoorrttss  pprree sseenntteedd  bbyy  tthhee   ppaarrttiicciippaattiinngg   ccoouunnttrriieess   ((BBaarrbbaaddooss ,,  CCuurraaççaaoo,,  
JJaamm aaiiccaa,,  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo))  aatt  tthhee   FFoollllooww --uupp  MMeeee ttiinngg  iinn  TTrriinniiddaadd,,  1199  AApprriill  11999966..  

EEUURROOPPEE  

RReeppoorrtt  oonn  tthhee   RReegg ii oonn aall   WWoorr kk ss hhoo pp  ttoo  LLaa uunn cchh   aa   CCeenn tt rraa ll  aa nndd   EE aass tt   EE uurr ooppeeaa nn  NN ee tt ww oorr kk   oo nn  EE ss sseenn--
tt iiaa ll   NN aattiioonnaall  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh,,  hheelldd  iinn  BBuuddaappeess tt,,  HHuunnggaarryy ,,  JJuunnee   2200––2211,,  11999966,,  aanndd  oorrggaanniisseedd  jjooiinnttllyy  bbyy  
tthhee   NNaattiioonnaall  IInnss ttiittuuttee  ffoorr  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn,,  BBuuddaappee sstt,,  HHuunnggaarryy,,  tthhee   CCoouunncciill  oonn  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ffoorr  DDee--
vveellooppmmeenntt  ((CCOOHHRREEDD ))  aanndd  tthhee   IInnttee rrnnaattiioonnaall  FFoorruumm  ffoorr  SSoocciiaall  SScciieenncceess   iinn  HHeeaalltthh  ((IIFFSSSSHH))..  

CC OO UU NN TT RR YY   DD OO CC UU MM EE NN TT SS   

BBAA NNGGLLAADDEESSHH  

LL IIAAIISSOO NN   ——  AA  LLiinnkk  bbee ttwweeeenn  PPrroodduucceerrss   aanndd  UUsseerrss  ooff  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh,,  NN eeww sslleettttee rr,,  ppuubblliisshheedd  bbyy   tthhee  EE ss--
sseennttiiaall  NN aattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh,,  BBaannggllaaddee sshh..  

BBUURRKKIINNAA   FFAASSOO  

RReecchhee rrcchhee  NNaattiioonnaallee  EEsssseennttiiee llllee   eenn  SSaannttéé  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo::  ddooccuummeenntt  ddee  bbaassee  ppoouurr  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  
ssyymmppoossiiuumm   nnaattiioonnaall,,  sseepptteemmbbrree  11999966..  

CCUURRAAÇÇAAOO  

TThhee  CCuurraaççaaoo  HHeeaalltthh  SSttuuddyy..  aa  ffiirrsstt  sstteepp  ttoowwaarrddss  EEsssseennttiiaall  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReesseeaarrcchh  ((EENNHHRR ))  iinn  tthhee  NNeetthheerr--
llaannddss  AAnnttiilllleess??,,  ppuubblliisshheedd  bbyy  IISSOOGG  22000000..  PPrroocceeeeddiinnggss   ooff  tthhee  SSyymm ppoossiiuumm  aanndd  WWoorrkk sshhoopp  hheelldd  iinn  CCuurraaççaaoo  
oonn  FFeebbrruuaarryy  2233  &&  2244,,  11999966,,  aass   aa  jjooiinntt  eeffffoorrtt  ooff  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  PPrroommoottiioonn  ooff  RReesseeaarrcchh  aanndd  IInnttee rrnnaa--
ttiioonnaall  CCooooppee rraattiioonn  iinn  HHeeaalltthh  CCaarree   ((IISSOO GG)),,  tthhee   CCoouunncciill  oonn  HHeeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  ffoorr  DD eevveellooppmmeenntt  
((CCOOHH RREEDD)),,  SSwwiittzzee rrllaanndd,,  tthhee  PPaann  AAmm eerriiccaann  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((PPAAHHOO)),,  aanndd  tthhee   MMeeddiiccaall  aanndd  PPuubblliicc  
HHeeaalltthh  SSeerrvv iiccee  ((GGGG DD))  ooff  CCuurraaççaaoo..  

GGUUIINNEEAA  

RReecchhee rrcchhee  NNaattiioonnaallee  EEsssseennttiiee llllee   eenn  SSaannttéé  ::  BBiillaann  eett  PPee rrssppeeccttiivveess,,  sseepptteemmbbrree   11999966  

KKEENNYYAA  

PPrroocceeeeddiinngg ss  ooff  tthhee   SSeeccoonndd  NNaattiioonnaall  HH eeaalltthh  RRee sseeaarrcchh  NNee ttwwoorrkk   MMeeee ttiinngg,,  3311  JJuullyy,,  11999966,,  KKeennyyaa,,  ppuubblliisshheedd  
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