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  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها
  ةيفي مجال البحوث الصح

  
 

   منظمة الصحة العالميةاستراتيجية مسودة
  لبحوث من أجل الصحةل

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  
 عنصر له أهمية حاسمة لتحسين الصحة في العالم واإلنصاف فـي            بيناتإن رفعة مستوى البحوث وال      -١

  .ف المنظمة وهو أن تتمتع جميع الشعوب بأعلى مستوى ممكن من الصحةدمجال الصحة وبلوغ ه
  
ن أن تـستند الـسياسات   واآلن وقد ازدادت الضغوط وأصبحت الموارد محدودة فمن األهميـة بمكـا       -٢

  .والممارسات الداعمة للصحة إلى أفضل المعارف العلمية
  
وللبحوث مكانة مركزية في التنمية االقتـصادية وتحقيـق األمـن الـصحي العـالمي، وقـد أخـذ                     -٣

يتزايد بأن النجـاح فـي إخـراج البحـوث الفعالـة يقتـضي أن تكـون هـذه البحـوث متعـددة                        اإلدراك
 مثـل   -وبالنظر إلى األخطار الراهنة واألخطار الجديدة التي تهدد الـصحة           . طاعاتومتعددة الق  التخصصات

 -الجوائح واألمراض المزمنة وانعدام األمن الغذائي وتأثير تغير المناخ على الصحة وهشاشة النُظم الـصحية         
ـ                سخير أصبحت األمانة تتحمل هي والدول األعضاء وشركاء المنظمة مسؤولية مشتركة تتمثل في ضـمان ت

ولـذلك  . المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة وتحسين الحصائل الصحية       للمساعدة على تحقيق     بيناتالبحوث وال 
ينبغي انتهاج أسلوب يجمع بين كل المصالح الحكومية بما يجعل مسألة الصحة جزءاً من جميـع الـسياسات                  

  .الحكومية
  
 بشأن مـؤتمر القمـة الـوزاري المعنـي          ٣٤-٥٨ج ص ع  ونزوالً على قرار جمعية الصحة العالمية         -٤

بالبحوث الصحية، أعدت األمانة ورقة موقـف، وصـفت فيهـا دور المنظمـة ومـسؤولياتها فـي مجـال                    
الصحية على أساس المناقشات التي أجرتها اللجنـة االستـشارية للبحـوث الـصحية فـي دورتهـا                   البحوث
 وثيقـة   ٢٠٠٧مـايو   / عالمية الـستين فـي أيـار      وقدمت األمانة إلى جمعية الصحة ال      ١.واألربعين الخامسة

                                                           
 .١١٧/٣٧م تانظر الوثيقة     ١
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 ١٥-٦٠ج ص ع   وبعدها أصدرت جمعية الصحة قرارهـا        ١.أبرز النقاط المذكورة في ورقة الموقف      تضمنت
 إلدارة وتنظـيم    اسـتراتيجية وطلبت فيه إلى المديرة العامة أن تقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين              

 مؤتمراً وزارياً يعنى    ٢٠٠٨نوفمبر  / ن تعقد في باماكو في شهر تشرين الثاني       أنشطة البحوث في المنظمة، وأ    
  .بالصحة

  
وعالوة علـى ذلـك     . ة للبحوث من أجل الصح    استراتيجيةوتلبية لذلك القرار أعدت المنظمة مسودة         -٥

  المحفل الوزاري العالمي المعنـي بـالبحوث مـن أجـل           ٢ آخرين عقدت المنظمة بالتشارك مع خمسة شركاء     
  ). أدناه٣٣ و٣٢انظر الفقرتين (الصحة، في باماكو 

  
، ٢٠٠٩ينـاير   / وقد نظر المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة في كانون الثاني              -٦

 وترد في الملحق مسودة االستراتيجية التي عدلت فـي          ١٢.٣ق١٢٤ت مفي مسودة االستراتيجية واعتمد القرار      
  .التي أبداها أعضاء المجلسضوء التعليقات 

  
  عملية التشاور

  
تم إجراء عملية تشاورية مفتوحة على أساس القرارين اللذين أصدرتهما جمعية الصحة بشأن البحوث،                -٧

 المطلوبة واشتملت تلك المشاورات على عرض       ستراتيجيةشارك فيها عدد غفير من المعنيين تمهيداً إلعداد اال        
 ولدور  ٤ا المنظمة، واستقصاء وتحليل شاملين لألنشطة البحثية الراهنة في المنظمة         تاريخي للبحوث التي أجرته   

  .المنظمة في السياق األعرض للبحوث الصحية العالمية
  
، التمست األمانة آراء أكبر     ٢٠٠٨سبتمبر  /  إلى أيلول  ٢٠٠٧مارس  /  شهراً، من آذار   ١٨وعلى مدى     -٨

ؤسسات ات غير الحكومية ووكاالت تمويل البحث والتنمية وم       الحكومات والمنظم (أصحاب المصلحة والشركاء    
وكان الغرض من ذلـك تحديـد مجـاالت         . في بحوث المنظمة  ) ةيدوائر الصناع الالبحوث والمجتمع المدني و   

تعليقات أصحاب المصلحة ونشرت المنظمة . النجاح والتغييرات المطلوبة وأولويات المستقبل في مجال البحوث
  .ستراتيجيةى اإلنترنت، وأدرجتها في المسودات المتعاقبة لصيغ االفي موقع مكرس عل

  
ونظمت األمانة اجتماعات وحوارات تشاورية مع كل من المكاتب اإلقليمية الستة التابعـة للمنظمـة،                 -٩

اإلدارات التقنية في مقر المنظمة الرئيسي، ومع األجهـزة االستـشارية والرئاسـية لبـرامج البحـوث                  ومع
 موظف، بمن فـيهم موظفـو المكاتـب         ٣٠٠ أكثر من    ستراتيجيةوأسهم بالمعلومات الالزمة لال   . مةالمنظ في

  .القطرية
  

وقام بتوجيه دفة المشاورات فريق مرجعي مستقل عن المنظمة تألف مـن ممثلـين عـن حكومـات                    -١٠
 اللجنـة  وقـدمت . ومنظمات غير حكومية وممولي البحوث والباحثين والمجتمع المـدني ودوائـر الـصناعة      

  .ستراتيجيةمن المشورة المستقلة والدعم لوضع االاالستشارية للبحوث الصحية المزيد 

                                                           
 .٦٠/٢٣الوثيقة ج    ١
حكومة مالي، واليونسكو، والبنك الدولي، والمحفل العالمي للبحوث الصحية، ومجلس البحوث من أجـل التنميـة       ٢

 .الصحية
 ).نص اإلنكليزيال(، المحضر الموجز للجلسة الثانية عشرة ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م  الوثيقة   ٣
٤    "Research at WHO today", document in preparation. 
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 وخطة العمل العالميتين بشأن     ستراتيجيةاال:  روعيت العناصر التالية   ستراتيجيةوإبان إعداد مسودة اال     -١١
وهما حصيلة الدورة الثانيـة  ) آنذاكاللتين كانتا في طور مسودة  (١الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية 

للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛ وتقرير اللجنـة المعنيـة               
والمحفل الوزاري العالمي المعني بالبحوث من أجل الصحة، الذي عقد فـي             ٢بالمحددات االجتماعية للصحة؛  

  .باماكو
  

 توصيات موجهة إلى األمانة والدول   ستراتيجيةعملية التشاور هذه، ُأدرجت في مسودة اال      وانطالقاً من     -١٢
  .األعضاء والشركاء، بمن فيهم الشركاء الدوليون والمنظمات غير الحكومية ودوائر القطاع الخاص

  
  التعاريف

  
عقبات التي تواجـه     على أنها تطوير للمعارف لفهم ال      ستراتيجيةألغراض هذه اال  " البحوث"تم تعريف     -١٣

ويشمل هذا التعريف جميع أنواع البحوث التي تطال خمسة مجـاالت نـشاط             . الصحة، وتحسين وسائل تذليلها   
 إلى سياسات   بينات، وإعداد الحلول، وتحويل الحلول أو ال      )الواحد أو األكثر  (تقييم المشكلة، وفهم سببها     : عامة

  .وممارسات ومنتجات، وتقييم فعالية الحلول
  

فهو يدل على أن تحسين الحصائل الصحية يتطلب مـشاركة          " البحوث من أجل الصحة   "أما المصطلح     -١٤
ف المحفل العالمي للبحوث الصحية هـذا       وقد عر . عدة قطاعات وتخصصات أخرى من خارج قطاع الصحة       

ـ    رامج أو المصطلح على أن القصد منه البحوث التي تجرى لمحاولة فهم وقع أي قطاع على الـسياسات أو الب
العمليات أو اإلجراءات أو األحداث الصحية؛ والمساعدة على تحضير التدخالت التي تساعد على توقي ذلك أو                
التخفيف من وطأته؛ واإلسهام في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية واإلنصاف في المجال الصحي وتوفير صحة              

  .أفضل للجميع
  

  لمبادئ والمراميالرؤية والرسالة وا: ستراتيجيةمسودة اال
  

 شاملة للمنظمة بأسرها تحدد كيفية توطيد دور منظمـة          ستراتيجيةيحتوي ملحق هذه الوثيقة مسودة ال       -١٥
  .الصحة العالمية في مجال البحوث من أجل الصحة ومن ثم تعزيز دور البحوث التي تجريها المنظمة

  
التي تؤديها المنظمة، مع االهتمـام حـسب         حسب الوظائف األساسية     ستراتيجيةدت مسودة اال  عوقد أُ   -١٦

وتشمل مواطن قوة المنظمة في هذا المجال . اإلمكان بالجهود الرامية إلى دعم البحوث العالمية من أجل الصحة
وضعها المحايد واستقالليتها؛ واتساع عضويتها العالمية؛ وخبرتها التي ال مثيل لها في مجال الـصحة               : ما يلي 

 في المناقـشات؛ وقـدرتها      بينات وااللتزام بال  ؛دورها المركزي في إصدار القواعد العالمية     العمومية الدولية؛ و  
على عقد االجتماعات للعديد من الشبكات الرسمية وغير الرسمية في مختلف أنحاء العالم؛ وهيكلها اإلقليمـي                

  .الذي يتيح لها فرصاً كثيرة للتفاهم والتعاون مع البلدان
  

                                                           
 .٢١-٦١ج ص عاعتمدت في ما بعد في القرار     ١
 العدالة واإلنصاف في المجال الصحي بفـضل اتخـاذ إجـراءات حـول     :ي غضون جيل واحدتضييق الفجوة ف     ٢

 جنيف، منظمـة الـصحة      المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة،   التقرير الختامي للجنة    . المحددات االجتماعية للصحة  
 .٢٠٠٨العالمية، 
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مزايا الفريدة من نوعها، وإدراكاً الستصواب النظر في إجـراء البحـوث الـصحية              وبمراعاة هذه ال    -١٧
ولتسهيل هذا العمل   . ستراتيجيةتجميعي، تمت صياغة الرؤية والرسالة والمبادئ والمرامي في مسودة اال          بنهج

مليـة  ُأجري تحليل التجاهات البحوث الصحية العالمية، وتم تلخيص المواضيع الجديدة التي ظهـرت مـن ع               
  .التشاور

  
 هي أن القرارات واإلجراءات التي تحسن الـصحة   ستراتيجية الواردة في مسودة اال    الرؤيةوهكذا فإن     -١٨

  . التي أسفرت عنها البحوثبيناتوتعزز اإلنصاف في المجال الصحي يتعين أن تكون مسندة بال
  

ـ       ستراتيجية التي تنقلها مسودة اال    الرسالةو  -١٩ ة والـدول األعـضاء والـشركاء        هـي أن تقـوم األمان
 مسندة بالبحوث ووسـائل لتحـسين       بيناتبيد لتسخير العلم والتكنولوجيا والمعارف األوسع إلنتاج         يداً بالعمل
  .الصحة

  
وتم تحديد مجموعة من المبادئ التوجيهية للنهج الذي يتعين أن تتبعه المنظمة للبحـوث مـن أجـل                    -٢٠

 في اتخاذ القرارات بشأن جهـود       - وهي الجودة واألثر والشمول      -بادئ  وستسترشد المنظمة بهذه الم   . الصحة
  .تحقيق المرامي

  
 ستراتيجيةوتم تحديد خمسة مرامٍ مترابطة لتمكين المنظمة من بلورة بيان الرؤية الواردة في مسودة اال                -٢١

زمة لتعزيـز الـصحة      المسندة بالبحوث حتى ترتكز عليها القرارات واإلجراءات الال        بيناتمن حيث تطبيق ال   
  .واإلنصاف في المجال الصحي

  
 فهـو ينطـوي     مرمى األولويات  يتطلب تعزيز ثقافة البحوث في المنظمة بأسرها، أما          فمرمى التنظيم   -٢٢

 بتقديم الدعم الالزم    مرمى القدرات على توطيد أنشطة البحوث التي تلبي أولويات االحتياجات الصحية؛ ويتعلق           
 بتعزيز أفضل أساليب البحث اسـتناداً       مرمى المعايير ة للبحوث الصحية؛ في حين يرتبط       لتوطيد النُظم الوطني  

 على توثيق الروابط بين     مرمى التجسيد إلى وظيفة المنظمة األساسية وهي وضع األحكام والمعايير؛ وينطوي          
  .السياسات والممارسات ومنتجات البحوث

  
٢٣-   وقد ووحسب اإلجراءات التي يتعين أن       سبيل المنظمة،  ع كل مرمى حسب العقبات التي ستعترض      ض 
خذها كل من الدول األعضاء واألمانة والشركاء لتذليل هذه العقبات، وحسب وصف النتائج المتوقعـة مـن                 يت

  .تحقيق المرامي
  

وباستثناء مرمى التنظـيم فـإن جميـع المرامـي األخـرى تخـص الـدول األعـضاء وجميـع                      -٢٤
أو اسـتعمال البحـوث،     / والمؤسـسات والمنظمـات المعنيـة بإصـدار و        والمجتمعات المحليـة     األشخاص

وهذه المرامي تشمل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية كما تشمل المنظمـة           . المنظمة نفسها  ذلك في بما
  .بأسرها

  
  إلدارة استراتيجية أن تضع المديرة العامة      ١٥-٦٠ج ص ع  وكانت جمعية الصحة قد طلبت في قرارها          -٢٥

: وبالتالي فإن الفرصة سانحة اآلن لكي تعمل المنظمـة علـى مـا يلـي              . وتنظيم أنشطة البحوث في المنظمة    
تحسين الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى الدول األعضاء        ) ٢(وتنشيط دور البحوث في المنظمة؛      استعراض   )١(

 البحوث مـن أجـل الـصحة؛    تعزيز مناصرتها ألهمية) ٣(من أجل بناء قدراتها في مجال البحوث الصحية؛   
  .تحسين طريقة إظهار انخراطها في البحوث من أجل الصحة )٤(
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  التنفيذ
  

 بطريقة مرحلية على جميع مستويات األمانة علـى مـدى           ستراتيجيةمن المزمع إعداد خطة لتنفيذ اال       -٢٦
 بمثابة إطار   راتيجيةستوستكون هذه اال  . وستدمج هذه الخطة في الترتيبات التشغيلية وخطط العمل       . سنوات ١٠

وعند إجراء المناقشات مع الدول األعضاء      . توجيهي لصوغ خطط عمل المكاتب اإلقليمية التي ستعنى بالتنفيذ        
  . التعاون القطرياستراتيجياتستدمج أيضاً خطط التنفيذ في 

  
لمطلوبـة  وستوضع للتنفيذ خطط واقعية تحدد األدوار والمسؤوليات بوضوح؛ وتحدد أيضاً المـوارد ا              -٢٧

وتعزيـزاً  . والحصائل واآلثار المتوقعة في جدول زمني واضح، وذلك على النحو الوارد في ملحق هذه الوثيقة 
 برنامجاً تقنياً من برامج     ٣٤ ستراعي الخطط أنشطة البحوث الجارية بالفعل في أكثر من           ستراتيجيةللمرامي اال 

  .المنظمة وستعتمد على التحالفات والشبكات
  

اإلدارة الفعالة :  أال وهيستراتيجيةددت عدة متطلبات بوصفها ذات أهمية حاسمة لنجاح تنفيذ اال         وقد ح   -٢٨
  . وتوفير القدر الوافي من الموظفين واألموالنظمة، والتعاون الجيد مع الشركاءفي الم

  
  التقييم

  
 من رؤية ورسـالة     ستراتيجيةتم وضع إطار للتقييم، فيه نهج يركز على تقييم منجزات ما ورد في اال               -٢٩

  .ومرامٍ، وذلك بقياسها بمدى تحقيق اآلثار المتوخاة منها
  

 باإلضافة إلـى تقيـيم أثـر التغييـرات          ستراتيجيةويشكل إطار التقييم نهجاً لرصد تنفيذ عناصر اال         -٣٠
  .والمبادرات الناجمة عن التنفيذ

  
األنـشطة،  / مل المـدخالت   تش -مايزة   إلى مكونات مت   ستراتيجيةويقسم إطار التقييم أيضاً عناصر اال       -٣١

  . ويحدد مؤشرات مختلفة لمتابعة كل مكون-والنواتج، والحصائل، واآلثار 
  

  المحفل الوزاري العالمي المعني بالبحوث من أجل الصحة
  

انطالقاً من منجزات مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية الذي عقد فـي المكـسيك فـي                   -٣٢
دعت المنظمة وخمسة شركاء إلى عقد المحفل الوزاري العـالمي           ١٥-٦٠ج ص ع  ة للقرار   ، وتلبي ٢٠٠٤ عام

تعزيـز  "تحـت شـعار     ) ٢٠٠٨نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٩-١٧باماكو،   (المعني بالبحوث من أجل الصحة،    
 الذي كان فرصة الستعراض التقدم المحرز منذ مـؤتمر القمـة            "البحوث من أجل الصحة والتنمية واإلنصاف     

وزاري في المكسيك وتحديد العقبات الراهنة في قطاع الصحة التي يمكن تذليلها بالمزيد من البحوث، ودراسة ال
  .احتياجات وعقبات المستقبل

  
، وضع البحث واالبتكار في السياق األوسع للبحوث من أجـل           ستراتيجيةوهذا المحفل، مثله كمثل اال      -٣٣

ات أصبحت تشكل خطة عمل لتعزيز البحوث الداعمـة للـصحة           وحدد التزام معينة  التنمية، وأصدر توصيات    
  .والتنمية واإلنصاف
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  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
    

  .١٢ق١٢٤ت مجمعية الصحة مدعوة إلى أن تنظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -٣٤
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  الملحق
  

  لصحة العالمية منظمة ااستراتيجية مسودة
  بشأن البحوث من أجل الصحة

  
  

  السياق واألساس المنطقي
  

  البحوث والصحة في العالم ومنظمة الصحة العالمية
  
 البحوث من أجـل      مجال  أسلوب تعزيز مشاركة منظمة الصحة العالمية في       ستراتيجية اال مسودةتحدد    -١

ث األساسية في تحقيـق     و بأهمية البح  ستراتيجيةال ا مسودةوتقر  . ث داخل المنظمة  والصحة، وبالتالي دور البح   
      بل التي تيسر عمل أمانة المنظمة مع الدول األعضاء والشركاء          التقدم الصحي على الصعيد العالمي وتحدد الس

 البحوث ووسائل تحسين الحـصائل      بينات تسخير العلم والتكنولوجيا والمعرفة بوجه عام للتوصل إلى          من أجل 
  .الصحية

  
طلبات متزايدة تشهدها جميع الدول األعضاء على إجراء البحوث مـن أجـل إتاحـة فـرص                 وثمة    -٢

التـي  لتحديات  مواجهة ا ، فالبحوث عنصر ال غنى عنه في        منها والمستجدة االستجابة للمشاكل الصحية القائمة     
الجة مشكلة تمثل ذلك في مع سواء -حل المشاكل ذات األولوية في طائفة من مجاالت الصحة العمومية تواكب 

مـن   األمهات   استفادة ضمان   و األمراض المزمنة، أ   للتحول الوبائي العالمي نحو    االستجابة   أمراض الفقر، أو  
  . التأهب لمواجهة المخاطر التي تتهدد األمن الصحي العالميممارسات الوالدة المأمونة، أو

  
د المحـدودة، البـد للـسياسات      الموارالحصول على    الطلبات على    بتنافسوفي ظل بيئة عالمية تتسم        -٣

ث األساسية بالنسبة لمنظمة    ووتتجلى أهمية البح  .  البحوث بينات المدعمة ب  استلهام الخبرة والممارسات الصحية   
، حيث  ٢٠١٥-٢٠٠٦ من دستورها؛ وفي برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة           ٢الصحة العالمية في المادة     

  .لتكنولوجيا كمجال من المجاالت السبعة ذات األولويةتتضح أهمية تسخير المعرفة والعلم وا
  
 للمنظمة والدول األعـضاء والمجتمـع        عالمياً ويحدد برنامج العمل الحادي عشر برنامج عمل صحياً         -٤

الدولي؛ ولكن، وبالرغم من اإلقرار السائد بقيمة البحوث، فإن االستثمار األمثل للبحوث فـي حـل المـشاكل                  
 مجـال  فـي    السريعفتعقد المشاكل الصحية التي تعاني منها المجتمعات، والتقدم         . لبسيطاالصحية ليس باألمر    

هـا عـالوة علـى      بلمعارف والتكنولوجيات المتصلة بالصحة، وتغير توقعات الناس من البحوث واهتمامهم           ا
 من  كثيرة التي البد  من العوامل ال   تنظيم البحوث وإدارتها داخل البلدان وفيما بينها، كلها          الطارئة على التغيرات  
  .مراعاتها

  
، فإلى جانب األهمية المتنامية التي تحظى بهـا الـصحة           إحراز تقدم كبير  ولقد شهدت العقود األخيرة       -٥

 البحوث بوجه عام للمشاكل الصحية التي تـؤثر         أوساطوليه  أيضاً ت على صعيد العالم ككل، ثمة اهتمام متزايد        
 البحث الهامة التي تجري في إطار الشراكات بين القطـاعين العـام              جهود كما أن . في الفقراء والمستضعفين  

 اسـتحداث  من أجل حفـز أنـشطة        المنسيةوالخاص وغيرها من اآلليات الجديدة أخذت تركز على األمراض          
وبالمثـل، فـإن    . اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص، حيث ال تكفي قوى السوق وحدها لحفز تلك األنشطة            

 وأنفلونزا الطيور ساهم فـي      ة الوخيم ة الحاد الرئويةمتالزمة  ال مخاطر األمراض المعدية ك    امتساوي الجميع أم  
 لتعزيز قدرات التأهب واالستجابة في مجاالت الترصد والتشخيص الـسريع            جهود البحث العالمية دعماً    تعبئة

  . اللقاحات واألدويةواستحداث
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ظم البحوث ال تستجيب استجابة مثلى للطلبات المتنوعة        وإلى جانب هذا التقدم، ثمة إدراك متزايد بأن نُ          -٦
 معالجـة المـشاكل     ال تركز على  فاالستثمارات في البحوث من أجل الصحة ليست كافية؛ وهي          . التي تواجهها 

 عن أن التصدي لتحديات معقدة كانعدام األمن الغذائي أو اآلثار الناجمة عن تغير              ناهيك ،الصحية ذات األولوية  
وبينمـا تواجـه البلـدان      .  االستفادة من الموارد المتاحة للبحوث في القطاعات األخرى        تعذرإلى  المناخ أدى   

المنخفضة الدخل طائفة متنوعة من برامج البحوث التي تحددها الجهات المانحة، فإن العديد من البلدان يواجه                
  . مشاكل هامة تتصل بتدريب الباحثين واالحتفاظ بهمأيضاً

  
 عن مواكبة   الرامي لدعم استعراض جوانب البحث األخالقية ومسؤوليتها العامة متخلفاً        ومازال العمل     -٧

كما أن فرصة وضع إطار مشترك لتصنيف وتبادل البيانات والوسائل والمـواد الخاصـة              . الممارسات المثلى 
كما أن  خرى،  بالبحوث لم تستغل في مجال الصحة بنفس القدر من الحماس الذي تلقته في المجاالت العلمية األ               

 بلـورة  التـي تتيحهـا فـي        بينات السياسات ال يسهمون بإدراج أولويات البحوث وال يستفيدون من ال          راسمي
  .قراراتهم

  
 مجالي الصحة العمومية والبحـوث، فقـد أصـبحت          التي تطرأ على  لتغيرات السريعة   وبالنظر إلى ا    -٨

 وتحـاول هـذه    . بحوث من أجل الصحة وإدارتها     أسلوب منهجي وشامل في تنظيم ال      تباعة اآلن ال  الحاجة ملح
  .  تحديد دور المنظمة في تلبية تلك الحاجةستراتيجيةاال
  

   البحوث من أجل الصحة مجالدور منظمة الصحة العالمية في
  
بلورة برنـامج   "يحدد برنامج العمل العام الحادي عشر ست وظائف أساسية للمنظمة من بينها وظيفة                -٩

 وهـي تـوفير     -أما الوظائف الخمس األخرى     ". توليد المعارف المفيدة وتجسيدها وبثها    أعمال البحوث وحفز    
، وإتاحة الدعم التقنـي، ورصـد       بيناتالقيادة، وتحديد القواعد والمعايير، وتوضيح السياسات العامة المسندة بال        

  .قدرات بحثية راسخةتحلي موظفي المنظمة ب فجميعها يستلزم - ة الصحيالحالة
  

  يف والمفاهيمالتعار
  

حقيقة مفادها أن تحسين الحصائل الصحية يستلزم مـشاركة         " البحوث من أجل الصحة   "تعكس عبارة     -١٠
 العالمي للبحوث الصحية، فإن الوظائف التي يقوم بها المحفلوكما حددته أعمال   . قطاعات وتخصصات متعددة  

والبرامج والعمليات واألنشطة واألحـداث     السياسات   هذا النوع من البحوث هي فهم األثر الصحي الناجم عن         
 ر تجنب ذلك األثر أو تخفيف وطأته؛      التي تنشأ في القطاعات األخرى، والمساعدة في وضع التدخالت التي تيس          

وتغطـي  . لجميعا، وتحسين صحة    في المجال الصحي  واإلسهام في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية، والمساواة        
  : كاملة من البحوث التي تشمل مجاالت األنشطة العامة الخمسة التاليةالبحوث من أجل الصحة طائفة

  
  ١ المشكلة الصحية وتوزيعهاتقييم أبعاد  •

فهم أسباب المشكلة أو محدداتها المتنوعة، سواء أكانت عوامل بيولوجية أم سلوكية أم اجتماعيـة                 •
  أم بيئية

                                                           
في هذه االستراتيجية للداللة على السبب الرئيسي العتالل الصحة أو الالمـساواة  " المشكلة الصحية"تستخدم عبارة     ١

اض مثل األيدز والعدوى بفيروسـه      أمر: وهو يشمل ما يلي   . في المجال الصحي، سواء أكان ذلك قائماً بالفعل أم متوقعاً         
أو العلل النفسية؛ المخاطر الصحية كالسمنة والفقر وتغير المناخ؛ والعقبات التي تعوق فعالية أداء النظم كالرعاية غيـر                  

 .المأمونة أو التمويل غير العادل للخدمات الصحية
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  مشكلة أو التخفيف من وطأتهاوضع الحلول أو التدخالت التي تساعد على تجنب حدوث ال  •

  تنفيذ الحلول أو إيتاؤها من خالل السياسات والبرامج  •

  . المشكلة وتوزيعهاحجمتقييم أثر تلك الحلول في   •
  

 من إطار منهجي خاص بالبحوث الصحية، كما يرد في عدد تشرين أيضاً ستراتيجية اال مسودةوتستفيد    -١١
ويحدد إطار العمل هذا أربع وظائف أساسية لـنظم          ١.لصحة العالمية نشرة منظمة ا   من   ٢٠٠٣نوفمبر   /الثاني

اإلشراف؛ والتمويل؛ وبناء القوى العاملة والبنى األساسية الالزمة للبحـث والمحافظـة عليهـا؛              : البحث وهي 
  .وإنتاج المعارف واستخالصها واستخدامها

  
  ل الصحة منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجاستراتيجية مسودةوضع 

  
 بشأن استراتيجية المديرة العامة وضع إلى ،١٥-٦٠ج ص ع في قرارها ،طلبت جمعية الصحة العالمية   -١٢

:  بمـا يلـي     للقيـام   المنظمـة  أمامفرصة  ال يتيح مما    البحوث في منظمة الصحة العالمية     إدارة وتنظيم أنشطة  
فـي  قـدرات   الناء  بدول األعضاء في    تعزيز دعمها لل  ) ٢(استعراض وتنشيط دور البحوث في المنظمة؛        )١(

تحسين توضيح مشاركتها في    ) ٤(تعزيز دفاعها عن أهمية البحوث للصحة؛       ) ٣(تنفيذ البحوث الصحية؛    مجال  
  .البحوث من أجل الصحة

  
. شـهراً  ١٨ مشاورات استغرقت    بعد البحوث من أجل الصحة      استراتيجيةوقد وضعت أمانة المنظمة       -١٣

ون يعملون في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية والقطرية، إلى جانب عدد مـن              وشارك في العملية موظف   
). منهم الجهات الممولة، والقطاع الخاص، ومجتمع البحوث، والمنظمات غير الحكوميـة          (الشركاء الرئيسيين   

ـ       اللجنة االستشارية للبحوث الصحية   كما ساهم فريق مرجعي خارجي و      دات سو بتقديم تعليقات مسهبة بـشأن م
  .المتعاقبة ستراتيجيةاال
  

 مـن أجـل      واعياً  لضرورة فهم أوجه النجاح والفشل السابقة والظروف الحقيقية الراهنة فهماً          وإدراكاً  -١٤
  : ما يليمن بينها جملة أمور باستلهام ستراتيجية واقعية وتطلعية، فقد تم وضع االاستراتيجيةوضع 

  
  استعراض تاريخي للبحوث في المنظمة  •

  القرارات السابقة التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية بشأن البحوث  •

 والثالثين التابعة لألمانة وبرامج     عاألرباإلدارات  مسح شامل وتحليل ألنشطة البحوث الراهنة في          •
   ٢.ومراكز البحث الخاصة

  
 مليـة وضـع    ع  تعكـس  قد حرص على أن   ، ف ٢١-٦١ج ص ع  وكما طلبت جمعية الصحة العالمية في القرار        

 وخطة العمل العـالميتين بـشأن الـصحة         ستراتيجيةاال، حسب االقتضاء،     المنظمة بشأن البحوث   استراتيجية
  . الفكريةالعمومية واالبتكار والملكية

                                                           
١     Bulletin of the World health Organization 2003, 81(11):815-820 
٢     "Research at WHO today", document in preparation. 
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   منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحةاستراتيجية مسودة
  

  البحوث في خدمة الصحة
  

  . جميع األعمال التي تقوم بها األمانةملة التي تعني المنظمة برمتهاالشا ستراتيجيةستسند هذه اال  -١٥
  

 القرارات واإلجراءات التي يتم اتخاذها من أجـل         ارتكاز على فكرة مفادها     ستراتيجية اال رؤيةوتقوم    -١٦
 تراتيجيةساالالواردة في   رسالة  الأما  .  التي تتيحها البحوث   بيناتتعزيز الصحة وتحسين المساواة أمامها على ال      

 ضمان عمل األمانة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء على تسخير العلم والتكنولوجيا والمعرفة              فتتمثل في 
  . المستندة للبحوث والوسائل الالزمة لتعزيز الصحةبيناتبوجه عام إلنتاج ال

  
فالمنظمة : أجل الصحة شتى أدوار المنظمة ومسؤولياتها فيما يتصل بالبحوث من ستراتيجيةوتعكس اال  -١٧

 للبحـوث   كقنـاة  الجهات الممولة، وتحفز التغيير، وتبني القدرات، وتعمـل          وتستنهضتتيح الرعاية والدعوة،    
  . منها لها ومستفيداًومنتجاً

  
الحصول على نتائج البحـوث     على  قدرة  الإحداث التغييرات من أجل تحسين       إلى   ستراتيجيةوتدعو اال   -١٨

 تعزيز الصحة   من أجل  وحشد الدعم الالزم لها       الالزمة ها؛ ومن أجل تحسين فهم البحوث     القائمة واالستفادة من  
  .والحصائل الصحية

  
 بأن بلوغ المرامي الصحية يقتضي زيادة فعالية مشاركة المنظمة في العمـل مـع               ستراتيجيةوتقر اال   -١٩

  .اع الصحي القطغيرمجتمع البحوث الواسع والجهات الممولة للبحوث والقطاعات األخرى 
  

  المبادئ التوجيهية
  

 ثالثة مبادئ من شـأنها  على منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحة   استراتيجيةترتكز    -٢٠
  :وهذه المبادئ هي.  ورؤيتهاستراتيجيةأن توجه تحقيق أهداف اال

  
القيـة، وخاضـعة    ملتزمة بالمعايير األخ  و تتعهد المنظمة بأن تكون البحوث رفيعة الجودة         - الجودة

  .الستعراض الخبراء، وتتميز بالفعالية والكفاءة، ومتاحة للجميع، وخاضعة للرصد والتقييم
  

لبحث واالبتكار التي تتميز بأقصى قدرة على تحسين األمـن          ا تمنح المنظمة األولوية ألنشطة      - األثر
، في المجال الصحي  اة   الالمساو وتصحيح ظاهرة الصحي العالمي، وتسريع التنمية المتصلة بالصحة،       

  .والمساعدة على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية
  

 اتبـاع  تتعهد األمانة بالعمل في إطار تشاركي مع الدول األعضاء واألطراف المعنيـة، و   - الشمولية
نهج متعدد القطاعات في إجراء البحوث من أجل الصحة، ودعم وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية              

  .ي في عملية البحثوالمجتمع المدن
  

  المرامي المنشودة
  

الـواردة فـي    رؤيـة   ال الخمسة التالية التي من شأنها تمكين المنظمة على تحقيـق            المراميتم تحديد     -٢١
  .ستراتيجيةاال
  

  . أي تعزيز ثقافة البحث على صعيد المنظمة الشامل- التنظيم  •
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العالمي، وداخـل   المستوى   و ةاإلقليمي و ة الوطني المستوياتعلى  ( أي تعزيز البحوث     - األولويات  •
  .استجابة لالحتياجات الصحية ذات األولوية) المنظمة

  
  . بإجراء البحوث الصحيةظم الوطنية التي تعنى أي تقديم الدعم من أجل تعزيز النُ- القدرات  •
  
المنظمة إجراء البحوث، باالستناد إلى وظيفة ب ما يتعلق أي تعزيز الممارسة الجيدة في  - المعـايير   •

  .حديد القواعد والمعاييراألساسية في ت
  
  . أي تعزيز الروابط بين السياسات والممارسات ونواتج البحوث- التجسيد  •

  
التنظـيم  ، وهو ما يوضح سبب اعتبار هـدف         أنها قدوة ومثال يحتذى   ويتعين على المنظمة أن تثبت        -٢٢
 األربعة األخرى، ويحـدد تفـاعالت       المرامين  وهو عنصر أساسي م   . ستراتيجيةألساس الذي تقوم عليه اال    ا

  .تلك المرامياألمانة مع الدول األعضاء والشركاء في األنشطة الرامية لتحقيق كل من 
  

 طائفة مـن المـشاكل الـصحية القائمـة     ينطوي علىوضع معقد   هو   العالمي اآلن    يوضع الصح وال  -٢٣
لتنـافس القـائم بـين      إلى ا وبالنظر  . ي مجال البحث  بذل المزيد من الجهود ف    يقتضي  العديد منها   و،  المستجدةو

توزيعها على نحـو    يتواكب مع   احتياجات مختلف مجاالت البحث، فإن حشد الموارد الكافية للبحوث البد وأن            
المساعدة على تحديد أولويات البحوث     : األولوياتبيتعلق بالمرمى الخاص    وفيما يلي دور المنظمة فيما      . دقيق

 جميـع   واستنهاض؛   أشد أعضاء المجتمع فقراً    التي تخدم لوقت المناسب، السيما البحوث     من أجل الصحة في ا    
  .األطراف المعنية من أجل توفير االستجابة الفعالة

  
 للـصحة،   ظم البحث الوطنية في الدول األعضاء دعماً       أي تعزيز نُ   - القدراتب ويعد المرمى الخاص    -٢٤
 الجهود  والبد أن تركز  . صحية وتعزيز األمن الصحي والحصائل الصحية      لتحسين إيتاء الخدمات ال     أساسياً أمراً

الماديـة  التحتيـة    على بناء القدرات المؤسسية بغية تطوير الموارد البشرية والبنى           المرمىالمبذولة لبلوغ هذا    
  .ث والتمويل وتحديد معايير البحوللتوجيه السياسيكما يتعين االهتمام بتلبية الحاجة . إلجراء البحوث

  
تحتاج إلـى    الدول األعضاء    وعليه فإن  فيما يخص قدرات البحث،      ولم يحقق بلد واحد االكتفاء الذاتي       -٢٥

 تحديد معـايير وقواعـد      البد من ضمان كفاءة وفعالية هذا التبادل،      لو.  تبادل نتائج البحوث   تحقيق القدرة على  
يتعلق بتعزيز الممارسات البحثيـة     المعايير  ب المرمى الخاص  إلجراء البحوث؛ ومراعاة لذلك، فإن       مقبولة دولياً 

الجيدة عن طريق وضع االتفاقات بشأن الممارسات الجيدة، وتعيين المقاييس المرجعيـة العلميـة، والـدالئل                
  . للحصول على دعم الجمهور وثقته أساسياً عنصراًالمرمىويعتبر تحقيق هذا . األخالقية وآليات المساءلة

  
 هي تحـسين الحـصائل الـصحية،    من أجل الصحة ة النهائية المتوخاة من البحوث      ، فإن الغاي  أخيراًو  -٢٦

.  وضع السياسات والممارسات وتطوير النـواتج      فيإذ يجب تسخير المعرفة     : فإيجاد المعرفة ال يكفي بحد ذاته     
  هو تيسير التفاعل الوثيـق المثمـر بـين         بالتجسيدالمرمى الخاص   والغرض الذي تنشده المنظمة من تحديد       
، بمن فيهم القائمون على وضع السياسات والممارسـون علـى   بيناتالباحثين واألشخاص الذين سيستخدمون ال  

  .الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي
  

  .مرمى خالصة النتائج المحققة من بلوغ كل ١وترد في الجدول   -٢٧
  
  



   A62/12          Annex    الملحق        ٦٢/١٢ج

12 

  التنظيمب المرمى الخاص
  

  .ثقافة البحث على صعيد المنظمة الشامل تعزيز فيالتنظيم يتمثل المرمى الخاص ب  -٢٨
  

  ة المطروحاتالتحدي
  

رسالة واضحة من داخل المنظمـة      الخروج ب  إلى   ستراتيجية اال مسودةأفضت المشاورات بشأن وضع       -٢٩
 من أجل مواكبة تطـور بيئـة        بإدخال تغييرات كبرى على السلوكيات    وخارجها، وهي ضرورة قيام المنظمة      

  . طبيعة أنشطة البحث التي تجريها المنظمة نفسهاأفضل عنواإلفصاح بشكل البحوث 
  

، والتي تم تحديدها خـالل عمليـة        تذليلها الداخلية التي البد للمنظمة من       العقباتبيان  فيما يلي   يرد  و  -٣٠
  :التشاور

  
  ؛عدم وجود رؤية واضحة ومشتركة للبحوث من أجل الصحة  •

  ؛منظمةتجزؤ أنشطة البحث وعدم اتساقها على نطاق ال  •

  ؛ في وضع السياسات والبرامج والمعايير والقواعد العالميةبينات من الاالتساق في االستفادةعدم   •

عدم وجود معايير محددة للممارسات البحثية التـي يتبعهـا الموظفـون فـي إنتـاج البحـوث                    •
  ؛واستخدامها

  ؛ عدد الموظفين ذوي المهارات البحثية والفهم الالزم للبحوثقلة  •

  ؛دم وجود ميزانية مخصصة لدعم أنشطة البحوثع  •

  ؛الترتيبات البيروقراطية والمالية غير المالئمة التي يالحظها العديد من الباحثين  •

عدم كفاية الحوافز والعوامل التشجيعية التي تضمن مشاركة الموظفين وتعزيزهم لقدراتهم البحثية              •
  .أو قدراتهم على تنفيذ األنشطة المتصلة بالبحوث

  
ـ بالمرمى الخاص وستعالج األنشطة المتصلة      -٣١  من خالل تحسين ممارسات البحث تلك العقبات التنظيمب
والغرض المقصود هو إيجاد آليات تنظيمية فعالـة        . الجودة واألثر والشمولية  :  الثالثة ستراتيجية لمبادئ اال  وفقاً

  .مها داخل المنظمة وخارجها البحوث ونشرها واستخدابيناتداخل المنظمة من أجل دعم إنتاج 
  

كما يتعـين علـى     .  البحوث المتاحة  بينات أفضل   من المنظمة وبرامجها    سيتعين استلهام توجيهات  لذا    -٣٢
 وجود فهم عام، أيضاً تعينوسي.  المنظمة التقيد بمدونة الممارسات البحثية الجيدةتشارك فيهاأنشطة البحث التي 

 الـذي   الموسع البحوث في أنشطة المنظمة والدور       بيناتوري الذي تؤديه    داخل المنظمة وخارجها، للدور المح    
  .تقوم به المنظمة في مجال البحوث
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  لبلوغ المرمى الالزمة اإلجراءات
  

  :ستتعاون األمانة مع الدول األعضاء والشركاء على تحقيق ما يلي  -٣٣
  

 مجال إدارة المعارف والتفاعـل      لمواكبة أحدث التطورات في   وضع البنى األساسية المالئمة       )أ(
 البحوث وإدارتها وتنسيقها داخل المنظمـة، وضـمان المـساءلة           مع دوائر البحوث العالمية وتوجيه    

   وتقييمها؛ستراتيجيةالمتواصلة بشأن هذه البحوث؛ وتأمين الموارد الالزمة لدعم تنفيذ اال
  
دة فيما يخص الموظفين المشاركين     وضع وتنفيذ مدونة المنظمة بشأن الممارسات البحثية الجي         )ب(

  ؛بيناتفي البحوث واستخدام ال
  
  :تعزيز اآلليات القائمة للممارسات البحثية الجيدة، بما في ذلك  )ج(
  

  ؛المراجعات الجماعية وإجراءات وهياكل واإلجراءات األخالقية الهياكل  )١(
  
ـ       على نحو مالئم   بيناتاستخدام ال   )٢(  ة لوضـع الـدالئل     في توفير المعلومـات الالزم

  ؛اإلرشادية
  
   الجديدة؛بيناتتنقيح السياسات والبرامج األساسية بانتظام على ضوء ال  )٣(

  
تحسين الكفاءات المتصلة بالبحوث لدى الموظفين المهنيين المعنيين من خالل تطبيق المعايير              )د(

ي تدفعهم لألداء البحثي الجيد     المحددة عند توظيفهم، وتوفير التدريب أثناء الخدمة، وتحديد الحوافز الت         
   المنتظمة؛والتي ترتبط بعمليات التقييم

  
ـ وإنـشاء قاعـدة بيانـات   لمنظمة، التي تشارك فيها اتحسين إدارة وتنسيق البحوث     )ه(  ة مفتوح

   جميع هذه البحوث من أجل تعزيز الحصول على المعارف المستخلصة؛اللجمهور تدرج فيه
  
  :جال البحوث عن طريق ما يليتحسين أداء الشراكات في م  )و(
  

  استعراض العمليات المالية والقانونية واإلدارية الخاصة بالعمل مع الشركاء؛  )١(
  
 من الشركاء من جميع القطاعات التي تؤثر في البحوث          عدد أكبر إقامة الروابط مع      )٢(

  من أجل الصحة؛
  
 -ضاء والشركاء والجمهـور     مع الدول األع  أو   األمانة ككل    سواء داخل  - التواصلتحسين    )ز(

، بما في ذلك التقارير بشأن رصـد        منتظمةفيما يتصل بمشاركة المنظمة في البحوث، وتقديم تقارير         
  . وتقييمهاستراتيجيةاال
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  النتائج المتوقعة
  

  :المرمىفيما يلي النتائج المنشودة في إطار هذا   -٣٤
  

 في تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج      بيناتهم لل تحسن فهم موظفي أمانة المنظمة وتقديرهم واستخدام        •
  ؛واألنشطة، وفي تحديد القواعد والمعايير

  
مدونة المنظمة بـشأن الممارسـات      حكام  دعم المنظمة للبحوث التي تمتثل على أساس منتظم أل          •

؛ والـدالئل    عنـد اللـزوم    الستعراض أخالقي والبحثية الجيدة والتي تخضع الستعراض علمي،       
 على نحو منتظم، والمقاالت التـي تخـضع         بيناتالتوصيات التي تستند إلى قاعدة ال     واإلرشادية  

  ؛لمراجعة جماعية بانتظام
  
  ؛توضيح دور المنظمة في البحوث ودور البحوث داخل المنظمة  •
  
 ودورها القيادي في دعـم أداء البحـوث         بيناتاإلقرار العام بمصداقية المنظمة واستنادها إلى ال        •

شريكة فعالة في تيسير البحـوث      بكونها  ضرورة البحوث؛ و  تدعو إلى   مستوى؛ وبأنها   الرفيعة ال 
  ؛والمستويات اإلقليمية والقطريةالرفيعة المستوى على المستوى العالمي 

  
  ؛ستراتيجيةتخصيص المنظمة لموارد كافية من أجل دعم الوظائف األساسية الالزمة لتنفيذ اال  •
  
  .أحدث المعارف والبينات إلى إرشادات ومعايير ودالئل إرشاديةقيام أمانة المنظمة بترجمة   •

  
  األولوياتالمرمى الخاص ب

  
  . نصرة البحوث التي تعالج االحتياجات الصحية ذات األولويةفياألولويات يتمثل المرمى الخاص ب  -٣٥
  

   المطروحةالتحديات
  

الحتياجات الصحية ذات  أجل تلبية امنتقع على كاهل كل بلد مسؤولية وضع برنامجه البحثي الخاص   -٣٦
وهناك إلى جانب ذلك تحديات قائمة وجديـدة        . األهمية لسكانه في إطاره االجتماعي والسياسي والبيئي الخاص       

وتشتمل هذه البحوث على البحوث المتصلة بالتأهـب        . والبلدانيةيتعين التصدي لها من خالل البحوث الوطنية        
 أدويـة ولقاحـات ووسـائل       واسـتحداث ، وفهم األثر الناجم عن تغير المناخ،         واالستجابة لمقتضياتها  للجوائح

  . كالمالريا، واأليدز والعدوى بفيروسه، والسللمكافحة األمراض المستشريةتشخيصية جديدة 
  

 هام وهو االتفاق بشأن أولويات البحوث الرامية لتعزيز الـصحة واتخـاذ             تحدمع ذلك، يبقى هناك     و  -٣٧
 عدم التوازن بين أولويات البحث الوطنيـة،        في هذا الصدد  ومن بين الصعوبات    . الزمة لمتابعتها اإلجراءات ال 
ال تتجـاوز حـصة البحـوث المخصـصة         ( عبر التاريخ في توزيع التمويل على البحوث العالمية          واإلجحاف

لـصحية   من التمويل المخصص للبحـوث ا      ٪١٠ من سكان العالم نسبة      ٪٩٠للمشاكل الصحية التي تؤثر في      
  .وصعوبة الدفاع عن تمويل البحوث في ظل التنافس بين األولويات) العالمية
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 للمرامي اإلنمائية لأللفية واإلقرار      دعماً استنهاض للهمم مع ذلك، فإن ما شهدته السنوات األخيرة من         و  -٣٨
. في العالم أجل الصحة  إجراء البحوث مننحو تشكل أساس التنمية، أدى إلى تشجيع االندفاع الهائل العافيةبأن 

ودوائـر   بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والهيئات اإلنـسانية           -حيث حشدت شتى األطراف المعنية      
 موارد كبرى من خالل العديد من الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص ومبـادرات البحـث            - الصناعة

 العالمية واألقسام المتفق بشأنها مـن خطـة         ستراتيجيةواعتمدت جمعية الصحة العالمية اال    . المتعددة األطراف 
ويؤكد هذا الصك على تحديـد البحـوث وأولويـات    . العمل بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      

  .التنمية الالزمة للتصدي ألمراض الفقر، ويحدد آليات التمويل العالمية ذات الصلة
  

 مع البيئة العالمية المعقدة والمصادر المتنوعة    قطرية في مجال البحوث   ال مواءمة االحتياجات    والبد من   -٣٩
  . القائمة لتمويل البحوث

  
وأصـحاب   بين األمانة والدول األعـضاء والجهـات المانحـة           المشاورات التي جرت  وعلى امتداد     -٤٠

 مـن أجـل     سـتنهاض  في مجال اال   قدرة المتاحة لها  التحسين استفادتها من    تطالب ب ألمانة  ا تانفكالمصلحة، ما 
، وتحقيق توافق اآلراء وحفز األنشطة الجديدة       المنسيةلصحة في المجاالت    ل خدمةتوجيه االهتمام نحو البحوث     

  . لهذه البحوثدعماً
  

، يتوقع من المنظمة أن تعزز التعاون بين البلدان وداخل المناطق بغيـة             يةقدرات البحث الومع انخفاض     -٤١
وفي مثل هذه الظروف،    .  استجابة للتحديات الصحية المشتركة     في مجال البحوث   لةجهود الفعا ال المزيد من    بذل

 بوضع برامج خاصة للبحوث من أجل حفز األنشطة واستثمار المـوارد            ، كدأبها في الماضي،   ستقوم المنظمة 
  .وتشجيع االبتكار

  
  لبلوغ المرمى الالزمة اإلجراءات

  
  :كاء على تحقيق ما يليستتعاون األمانة مع الدول األعضاء والشر  -٤٢
  

ضمان وجود اآلليات الالزمة الستخالص البيانات بشأن الفجوات القائمة في البحوث المتصلة              )أ(
  ظم الصحية على المستويين الوطني والعالمي؛بالتحديات الراهنة إزاء الصحة والنُ

دراجهـا فـي   عقد مشاورات رفيعة المستوى لتحديد األولويات واالتفاق بشأنها مـن أجـل إ      )ب(
  البرنامج العالمي الخاص بالبحوث من أجل الصحة والتمويل الالزم لتنفيذ األنشطة ذات الصلة؛

إعداد تقرير كل أربع سنوات بشأن أولويات البحث العالمية مع إجراء تقييم اتساق المـوارد                 )ج(
  المالية والبشرية مع برامج البحوث؛

ت المعينة ذات األولوية ووضع الخطـط الراميـة         وضع برامج شاملة للبحوث بشأن المجاال       )د(
  لحشد الموارد الالزمة لها؛

 الثغـرات الدعوة لدعم مجاالت البحث، ومجموعات البحث والمؤسسات التي تعمل على سد              )ه(
   ألولويات البحوث العالمية؛الهامة في برامج البحوث دعماً
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مة من خالل إنـشاء آليـات إلجـراء         تعزيز االتساق بين أنشطة البحث التي تقوم بها المنظ          )و(
استعراض دوري لمحتويات برامج البحوث، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن معايير توجيه عمليـة               

  .وإنهاء العمل بهاالبرامج وتكييفها الشروع في صنع القرارات بشأن 
  

  المتوقعةالنتائج 
  

  :المرمى في إطار هذا المتوقعةفيما يلي النتائج   -٤٣
  

  ؛ الوعي بشأن أولويات البحوث واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها على المستوى الوطنيإذكاء  •

 الوعي بشأن أولويات البحوث واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها على المـستوى اإلقليمـي       إذكاء  •
  ؛والعالمي

تساق بـين   تعزيز التعاون والتنسيق بين ممولي البحوث وسائر الشركاء الرئيسيين بغية تحقيق اال             •
  ؛ البحوث من أجل الصحةفي مجالتلبية االحتياجات ذات األولوية لالموارد العالمية 

أولويـة،  محددة ذات   تيسير المنظمة لعملية يتم بموجبها وضع برامج أمتن للبحوث في مجاالت              •
  .وتعزيز التماسك والوضوح فيما يتصل بمشاركة المنظمة في تلك البرامج

  
  اتالقدرالخاص بمرمى ال
  

  .ظم وطنية وطيدة للبحوث الصحيةالقدرات دعم إنشاء نُالخاص بمرمى اليستهدف   -٤٤
  
  المطروحة لتحدياتا
  

ذات من األمـور    لظم البحوث الصحية الوطنية الوطيدة والمفعمة بالحيوية في جميع البلدان            نُ إن إنشاء   -٤٥
تحـسين الـصحة وتحـسين      : ية، أال وهـي    المرامي الصحية الوطنية والعالم    ببلوغ للتعجيل   األهمية الحاسمة 

  .كفاءة ومأمونية وأوفر عدالًظم صحية أكثر  وتوفير نُاإلنصاف في المجال الصحي
  

تـوافر سياسـات    : ظم البحوث الصحية أال وهي    وكان هناك منذ فترة طويلة فهم للشروط األساسية لنُ          -٤٦
 وآليـات   ، وتمويل كـاف   ي مجال البحوث،   ف  وقوى عاملة مقتدرة   ، والروح القيادية،  لبحوث الوطنية واضحة ل 

 جيـدة   ومؤسـسات بحثيـة  ،)بما في ذلك المراقبة األخالقيـة   ( تنظيمية قوية    وهياكلطر   وأُ ،لتحديد األولويات 
في العديد من البلدان، وخاصة فـي       ظم البحوث الصحية     نُ لكن. التعميم وخطط   ، فعالة ظم معلومات  ونُ التجهيز،

كثيـراً  من قلة المـوارد وضـعف اإلدارة و       التزال تعاني   لدان المتوسطة الدخل،    البلدان المنخفضة الدخل والب   
  .أو إلى تحسينهاظم المعلومات الصحية  نُتفتقر إلى ما
  

 فـي   قيمـة البحـوث   ل  على المستوى السياسي    غير كاف  تقدير: وتدل أوجه القصور هذه على ما يلي        -٤٧
لبحوث الوطنية؛  اظم   لبناء نُ  المنسقة والمستدامة الالزمة  د  جهولالتنمية؛ وغياب عام ل   والتعجيل بتحسين الصحة    

 تعزيـز   ن التواؤم مـع اسـتراتيجيات     وعجز جهود البحوث المتفرقة المنساقة وراء أطراف فاعلة خارجية ع         
  .القدرات الوطنية
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  فـي المـشاورات التـي       أولويتين عاليتين   ورصد أدائها   الوطنية لبحوث الصحية اظم  واعتُبر تعزيز نُ    -٤٨
المتمثل في أخذ زمام األمور بصورة       الرئيسي    المنظمة  دور ا جزء من  مستراتيجية، ألنه عداد هذه اال  إلجريت  ُأ

  .أكبر وأوضح
  

وينبغي أن تعمل المنظمة على تعزيز التعاون بين الباحثين ومؤسسات البحوث في البلدان المنخفـضة                 -٤٩
  . شبكات إقليمية وعالميةوذلك بإقامة ،دخل الالمرتفعةالدخل والبلدان المتوسطة الدخل والبلدان 

  
وينبغي مواءمـة هـذه     .  المنظمة بكاملها  البحثية في  تحسين تنسيق أنشطة بناء القدرات       أيضاً وينبغي  -٥٠

األطراف الفاعلة األخـرى    األنشطة مع األولويات التي حددت في الدول األعضاء، وينبغي للمنظمة أن تشجع             
  .على إجراء مواءمة مماثلة

  
   المرمىلبلوغاإلجراءات الالزمة 

  
  : ما يليتعمل األمانة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء علىأن   -٥١
  

ظم وطنية وطيدة في مجال البحوث من أجـل   لدعم إجراء البحوث وإنشاء نُ  مناصرتهاتعزيز    )أ(
  الصحة؛

 الوظائف الرئيسية   اءعلى أد  لتعزيز القدرات الوطنية     دالئل إرشادية استحداث أدوات ووضع      )ب(
 وتـوفير المـوارد     ، والتمويـل  ،القوامـة (لبحوث من أجل الصحة     ل الوطنية   التي تناط بالنُظم  األربع  

  ؛) وإنتاج المعارف وتجميعها واستخدامها،وتعزيزها

 ضرورية لـدعم أولويـات      ألنهاظم شاملة للمعلومات الصحية،     االستمرار في تعزيز إقامة نُ      )ج(
  البحوث الوطنية؛

ظـم البحـوث    تيسير اإلبالغ الذاتي عـن أداء نُ      : من أجل ما يلي   مؤشرات  وتوحيد ال وضع    )د(
هج  تعزيز القدرات؛ وتقييم فعاليـة بعـض الـنُ         صوبالتقدم العالمي   مدى  الصحية الوطنية؛ ورصد    

  الخاصة ببناء القدرات؛

  ؛ الوطنيةلبحوث الصحيةانظم لتعزيز تيسير المساعدة التقنية   )ه(

 تقديم التـسهيالت إلـى    من خالل    ، وذلك  الممارسات الجيدة  وتبادلإلبالغ  درة مؤسسية   بناء ق   )و(
  الشبكات اإلقليمية والعالمية، وبمشاركة المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية؛

 ، وذلـك   الجهود المبذولة في الدول األعضاء لبناء قـدرات البحـوث          تحقيق أقصى أثر من     )ز(
  .المنظمةواألنشطة البحثية التي تضطلع بها برامج ال مع مختلفلمبادرات تحسين مواءمة هذه اب
  

  النتائج المتوقعة
  

  :تحقيق هذا المرمى أن يؤدي إلى النتائج المذكورة أدناهمن شأن   -٥٢
  

  ؛من أجل الصحةزيادة استثمار البلدان وسائر األطراف الفاعلة في البحوث   •
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  تحدد أولويات البحوث بمزيد من الوضوح،في جميع البلدان، للبحوث الوطنية استراتيجياتتوافر   •
السيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وبرامج لبناء قدرات جديرة بالثقة،             

 ؛األجانبوشروط واضحة لمشاركة أصحاب المصلحة 

 ؛وث الوطنية البحاستراتيجياتمع  األجانبأصحاب المصلحة الممولة من مواءمة البحوث   •

 بناء قدرات البحوث، بما في ذلك وضـع         دالئل إرشادية صادرة عن المنظمة التباعها في      وضع    •
  ؛ التقدم المحرزالالزمة لتقييممؤشرات ال

 مرة كل سنتين أو كل ثالث ، تصدرها األمانةتقارير مرحلية عن قدرات وأنشطة البحوث الوطنية  •
  ؛ هذه التقاريرمعلوماتل وقواعد بيانات ،ظمة األجهزة الرئاسية للمنعن طريقسنوات 

 الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة     للممارسين تعمل بنشاط على تبادل    لباحثين وتجمعات   شبكات ل   •
  ؛في مجال بناء قدرات البحوث

 من خالل مواءمة جهود المنظمة في مجـال بنـاء قـدرات             وأفضل تنسيقاً بحوث عالية الجودة      •
 .احتياجات البلدانمع  البحوث الوطنية

  
  المعاييرالخاص بمرمى ال
  

  .المعايير التشجيع على ممارسات البحوث الجيدةالخاص بمرمى اليستهدف   -٥٣
  

   المطروحةالتحديات
  

 إحدى الوظائف الرئيسية التي تقـوم بهـا          يعد الدالئل اإلرشادية الدولية  معايير و القواعد و ال وضع   إن  -٥٤
 القواعـد والمعـايير     والغرض من .  بهذا النشاط  نة فريدة من نوعها لالضطالع    تتمتع بمكا المنظمة  والمنظمة،  

 توجيه البحوث وإدارتها وتحسين نوعيتها؛ وتدارك أوجه القصور في     هو المرتبطة بالبحوث    الدالئل اإلرشادية و
ـ  أساسية للحفاظ على ثقة الجمهـور        أمور وهي   ،عملية البحث؛ وتحسين الحصول على المعلومات      ه واطمئنان

  . في البحوثومشاركته
  

وتتوقع الدول األعضاء والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة والجمهور من منظمة الصحة العالمية              -٥٥
 زيادة في الطلب على المساءلة والشفافية       أيضاًوهناك  . أفضل الممارسات في البحوث   المزيد لترويج   أن تعمل   

  .في إدارة البحوث
  

 تحـدد متـى   ذات معايير واضحة    وشفافة   صارمة ومنهجية وضع منهجية   ومن التحديات المطروحة      -٥٦
، ومـن هـم أصـحاب       تضعه، وكيف   دليل إرشادي جديد   وضع معيار جديد أو      تشرع في ينبغي للمنظمة أن    

القائمـة فـي     الفوارق   استيعابوستحتاج هذه المنهجية إلى     . يتعين أن يشاركوا في هذا العمل     المصلحة الذين   
  . عملية البحوثوراحتهم طوال حقوق جميع المشاركين مع حماية والثقافي عيالسياقين االجتما

  
وتتضمن المعايير المعنيـة    . ومن التحديات األخرى تحسين تنفيذ معايير البحوث الحالية واالمتثال لها           -٥٧

لوجيـة  القواعد األخالقية، ولجان استعراض القواعد األخالقية وتسجيل التجارب الـسريرية، والـسالمة البيو            
  أن تفرض بالقوة االمتثال للمعايير     ال تستطيع  منظمة الصحة العالمية     وإن كانت . واألمن البيولوجي للمختبرات  



   A62/12          Annex    الملحق        ٦٢/١٢ج

19 

وضع واعتماد معايير عالمية ألفـضل      ب في التعجيل    مؤثراً، فهي تؤدي دوراً     )إال على موظفيها عند االقتضاء    (
  .الممارسات في ميدان البحوث

  
 الـدالئل اإلرشـادية    وضـع    في - بينات ال  من لالستفادةضع معايير مقبولة     و أيضاًومن الضروري     -٥٨
  . التقليدية مثل التجارب العشوائيةالحصول عليها بالطرق البحثية التي ال يمكن - مثالً

  
   هذا المرمىلبلوغاإلجراءات الالزمة 

  
  : ما يليتعمل األمانة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء على  -٥٩
  

ووضعها وتكييفها وتقييمهـا    المطلوبة  جديدة  القواعد  المعايير و ال لتحديدع طريقة منهجية    وض  )أ(
  وفقاً ألولويات البحوث من أجل الصحة؛

، بشأن أفضل الممارسات في     ستراتيجيةوضع قواعد ومعايير، وفقاً للمبادئ التوجيهية لهذه اال         )ب(
 واالستعراضـات المتخصـصة   د األخالقيـة     لجان استعراض القواع   ، تشمل مثالً  مجال إدارة البحوث  

وأدوات  عن نتائج البحوث؛ وتبادل بيانات       وإعداد التقارير  استعراض القواعد األخالقية؛      لجان واعتماد
 الـسياسات والممارسـات     إعـداد  في   بيناتالبحوث؛ وتسجيل التجارب السريرية؛ واستخدام ال     ومواد  

  والمنتجات؛

التجـارب الـسريرية    فتح سجالت   عة من المعايير خاصة ب    االستمرار في تيسير وضع مجمو      )ج(
  للجميع؛

التعاون التقني مع الدول األعضاء لمساعدتها على تكييف قواعد ومعايير البحوث وتنفيـذها،               )د(
  . االلتزام والتقيد بهاورصد مدى

  
  النتائج المتوقعة

  
  :تحقيق هذا المرمى أن يؤدي إلى النتائج المذكورة أدناهمن شأن   -٦٠
  

  ؛تعزيز دعم الجمهور للبحوث الصحية والطبية وثقته بها  •

 ووضعها القواعد والمعايير المرتبطة بالبحوث      لتحديدتنفيذ منظمة الصحة العالمية لطريقة محسنة         •
  ؛وتقييمها

 والشفافية والمساءلة واإلنصاف في عملية البحوث نتيجة لزيادة الـوعي           الجودة والكفاءة تحسين    •
  ؛واالمتثال لهاوقبول هذه المعايير وتنفيذها ة البحوث معايير إدارب

معايير العتمـاد لجـان     و ، إجراء البحوث  عند القبول بالمبادئ األخالقية واالمتثال لها       المزيد من   •
  ؛قواعد األخالقيةال

  .وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالميةفي جميع البلدان تسجيل التجارب السريرية   •
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  التجسيدالخاص بمرمى ال
  

  . تعزيز الروابط بين البحوث والسياسات والممارسةالخاص بالتجسيدمرمى اليستهدف   -٦١
  

   المطروحةالتحديات
  

 فـي رسـم    بيناتقلة االستنارة بال   عن مدى    ستراتيجيةوضع هذه اال  ُأجريت ل كشفت المشاورات التي      -٦٢
ويـسمى  . حتياجـات الـسياسات   السـتجابة    اال عن برامج البحوث    ابتعاد ومدى   تحديد الممارسات السياسات و 

 ،" البحوث تجسيد" المنتجات   إعداد و تحديد الممارسات السياسات و وضع  ربط البحوث ب  التواصل الحركي الذي ي   
من الضروري توفير طرق جديدة ومحسنة لتوصيل المعلومـات         و.  البحوث وهذا التجسيد مجال ذو أولوية في     

  . ومستويات ولغاتالفئات المستهدفة عبر عدة قطاعاتلف الصحية على نحو فعال إلى مخت بيناتوال
  

 فـي مجـال     - فـي الحـصول      التباين العالمي  هذا المرمى    تعترض بلوغ التي  الكبيرة   العقباتومن    -٦٣
 حقوق التأليف   والذي قد ينجم عن القيود المفروضة على      المراجع   على البيانات واألدوات والمواد و     - البحوث

 البينيالتشغيل  قابلية  ظم المعلومات و  نُكثيرة ل  وهناك معايير    .تي قد تحد من إعادة استخدامها     والملكية الفكرية ال  
  . في مجال المعلوماتية الصحية العموميةهو الذي يطبق باستمرارولكن القليل منها 

  
البـاحثين وراسـمي    واتـصاالت ب   في البلدان    لها من باع طويل   ويمكن لمنظمة الصحة العالمية، بما        -٦٤

  الالزمـة   المـوارد  للدعوة إلى زيادة   أن تؤدي دوراً فريداً من نوعه        ،السياسات والممارسين والمجتمع المدني   
 الجيـدة  البيانات   إتاحةوتحتاج منظمة الصحة العالمية إلى تيسير       . المتعلقة بالتواصل وتبادل المعارف   للبحوث  
ومنفـذي   لدعم الحوار بين راسمي السياسات       شاديةالموثوقة والدالئل اإلر   والمعلومات الصحية    بيناتوتوحيد ال 
 وهي مبـادرة    ، إحدى المبادرات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية       وقد شرعت .  الصحة العمومية  إجراءات

  .هذه التحدياتللتصدي لفي توفير نهج  "بينات السياسات المسندة بالشبكات"
  

الـشبكة  "مبـادرة   مجال من خالل مبادرات مثـل        هذا ال  تحسينوأسهمت منظمة الصحة العالمية في        -٦٥
البرنـامج الـدولي    "وذلك بأن أنشأت     ،"مكتبة الصحة اإلنجابية  "مبادرة   و " نتائج البحوث  إلتاحةالصحية الدولية   

لكن االطالع على البحوث .  قواعد بيانات المنظمةوأتاحت للجمهور االطالع على ،  "ةيلتسجيل التجارب السرير  
 االفتقار إلى المعايير في مجال المعلوماتية الصحية، ومشاكل         منها - من العوامل    بب طائفة محدوداً بس يزال  ال

 فـي   التامةلمنظمة أن تضطلع بالمزيد من العمل للمشاركة        ولذلك ينبغي ل   - تتعلق بيسر التكاليف وفهم اللغات    
  .اإلتاحة للجميعحركة 

  
   هذا المرمىلبلوغ الالزمةاإلجراءات 

  
  :مانة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء على تحقيق ما يليتعمل األأن   -٦٦
  

 رسم الـسياسات القائمـة      االستفادة بها في  تقييم وتعزيز   التجسيد المفيدة، وذلك ب   تحديد أنشطة     )أ(
  ؛ التي أسفرت عنها البحوث المتاحةالبيناتعلى أفضل 

 منتجـات   إعـداد  النماذج الواعدة لدعم     تعزيز استخدام النماذج الفعالة لنقل التكنولوجيا وتقييم        )ب(
  وخدمات جديدة في الوقت المناسب في الدول األعضاء؛

 فـي   بيناتسياسات مستنيرة بال  وقدرات  لكي تتحول إلى     البحوث   تجسيدتعزيز وتقييم برامج      )ج(
  الدول األعضاء؛



   A62/12          Annex    الملحق        ٦٢/١٢ج

21 

  تثال لها؛العمل على استحداث معايير دولية بشأن المعلوماتية في المجال الصحي واالم  )د(

لـصالح  التوجيهـات   بصفة منهجيـة وإعـداد       بينات ال لتلخيص وتعزيز وتقييم آليات     إنشاء  )ه(
 ، والمديرين وراسمي الـسياسات فـي الـدول األعـضاء           السريريين المواطنين والمرضى واألطباء  

  ها؛ الفئات المستهدفة وتحديثها بانتظام وتقييم أثرحسب احتياجاتيضمن تكييف هذه اآلليات  بما

 نتائج البحوث أو تعزيـز      للتوسع في إتاحة   وتشجيع إنشاء آليات     بصفة منهجية تحليل العوائق     )و(
   الحالية؛اآلليات

ـ  بنـوك    مناصرة؛ و  للجميع  نتائج البحوث  إزاء إتاحة اعتماد وتحديد موقف المنظمة       )ز( د وقواع
وجعـل  لمرتبطـة بالـصحة     نتائج البحوث ا  حتى يتسنى تحقيق أقصى إتاحة ل     ليات  اآلالبيانات وسائر   

  .االطالع عليها مشاعاً بالمجان
  

  النتائج المتوقعة
  

  :تحقيق هذا المرمى أن يؤدي إلى النتائج المذكورة أدناه  شأنمن  -٦٧
  

، من مستهلكي البحوث على بينة مـن أمـرهم        بوصفهم   يعمل فيه متخذو القرارات      وضعنشوء    •
 بينـات  سياسات مـستنيرة بال    اداً فعاالً، ويضعون  اعتم والمعارف المتاحة    بينات ال ويعتمدون على 
  ؛منتجاتالممارسات وفي ال السياسات ويجسدون هذه

التي تركز علـى تلبيـة      آليات مؤسسية لتسجيل وتبادل الدروس المستخلصة من البحوث         إنشاء    •
  ؛ة القطريات في السياسات والممارسبينات ال، وتسجيل وتبادل طريقة استخدام البحوثالطلب على

، واالعتراف بأهمية   ات نتائج وممارس  في صورة  بينات ال أنشطة بحثية تساعد على تجسيد    إجراء    •
  ؛البحوث من أجل الصحة هذه البحوث في إسهام

، وتقاسم أدواتها ومعطياتهـا   جمع المعلومات الصحية وتخزينها     لمعايير متفق عليها دولياً     تطبيق    •
  ؛وتوسيع نطاق تطبيق هذه المعايير

 على نحـو    مخزونة ،منظمة الصحة العالمية  ل المراجع البحثية  شاملة تحتوي على     مكتباتشاء  إن  •
  ؛ بانتظام وتستخدم على نحو جيدوتحدثجيد 

 استعراضـات جديـدة لتلبيـة       عمـل  أو   ، الحالية لالستعراضات المنهجية   قواعد البيانات تطوير    •
  ؛لدخل والبلدان المتوسطة الدخل االحتياجات الصحية ذات األولوية في البلدان المنخفضة ا

ومتخصصة ومالئمة وموقوتة    معلومات موثوقة    على المنتجين ومستخدمي البحوث     اطالعسهولة    •
  ؛ومعروضة في نسق ولغة يسهل فهمهما

  ومفيـدة  بحوث ذات صلة بالصحة   من  ، بما في ذلك      على البحوث   للطلب  الباحثين  استجابة ازدياد  •
  ؛ن والمجتمع المدنيوالممارسي) لصحة والقطاعات األخرى اطاعسياسات ق(لراسمي السياسات 

 الـصحية الفعالـة،   ستراتيجياتمنظمة الصحة العالمية في تحديد التدخالت واال  إناطة دور أكبر ب     •
  .وتعزيز تنفيذها في الدول األعضاء
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   المنظمة بشأن البحوث من أجل الصحةاستراتيجية نواتج ملخص -١الجدول 
  

  :ما يليويبين   إلى جمعية الصحةيقدملسنوات تقرير ثنائي ا

  ١)التنظيمالمرمى الخاص ب(ث وما يتصل بها من نفقات و البحاستراتيجيةالتقدم المحرز في تنفيذ وتقييم   -

 علـى   موحـدة قطرية   مقيساً بمؤشرات     الوطنية لبحوث الصحية اظم  تعزيز نُ ل العالم   فيالتقدم المحرز     -
  ) باألولوياتاصالمرمى الخ (المستوى القطري

 ونتائج عمليات التدقيق التي تدرس مدى التقيد بهـذه          ،اعتماد الدول األطراف للقواعد والمعايير    / تكييف  -
  ) بالمعاييرالمرمى الخاص(القواعد والمعايير 

  :ما يليويبين   إلى المدير العاميقدمتقرير ثنائي السنوات 

  :ر المترتبة على ما يليالعمليات المضطلع بها ومستوى التغطية واآلثا  -

الحوافز، وبرنامج المنظمة للتدريب علـى      و التوظيف   فياإلجراءات المنقحة التي تتبعها المنظمة        •
  ) بالتنظيمالمرمى الخاص(البحوث واالستفادة منها 

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( األخالقية القواعدلجان المنظمة المعنية باستعراض   •

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( باستعراض الدالئل اإلرشادية لجان المنظمة المعنية  •

  ) بالتنظيمالمرمى الخاص( المعنية باستعراض البرامج المنظمةلجان   •

 نتائج عمليات التـدقيق     والسيما ممارسات البحث الجيدة،     لقواعدالمنظمة  التي وضعتها   مدونة  التطبيق    -
  ) بالتنظيمالمرمى الخاص(ث الدورية للممارسات التي تتبعها المنظمة في البح

للمشاركة في البحـوث، وإن     دخلت على اآلليات التي تستخدمها المنظمة       ما إذا كانت هناك تحسينات أُ       -
  ) بالتنظيمالمرمى الخاص(بل الكفيلة بإدخال هذه التحسينات ما هي السف كان األمر كذلك

 تطبيقهـا،   لمناصرة في إطارها     المنظمة ملبرامج البحث التي تشارك فيها المنظمة مباشرة، أو التي تع           -
  ) باألولوياتالمرمى الخاص( المنظمة فيومدى دوام مالءمتها للمنظمة، ومدى ترابطها ككل 

  ) بالقدراتالمرمى الخاص(الوطنية لبحوث الصحية اظم نُبخصوص جهود الدعوة التي تبذلها المنظمة   -

ظـم  نُمتعدد الشركاء دعماً لتعزيـز      على تعاون تقني     التعاون القطرية التي تنطوي      استراتيجياتعدد    -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص ( الوطنيةلبحوث الصحيةا

التي تشارك فيهـا المنظمـة   وعمليات تنسيق جميع الجهود الرامية إلى بناء القدرات في مجال البحوث    -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص(

                                                           
 .   المرمى الذي ترتبط به النواتج ارتباطاً وثيقاً موضوع بين قوسين١
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  القواعد والمعايير

  ) بالمعاييرمى الخاصالمر( البحث  ومعاييرقواعد  -

  )  بالتنظيمالمرمى الخاص( الجيدة يةممارسات البحثللمدونة المنظمة   -

  الوطنية لبحوث الصحية اظم   الوظائف األربع الرئيسية لنُ    ألداءالدالئل اإلرشادية لبناء القدرات الوطنية        -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص(

  التقارير والموارد العامة

عن أولويات البحث العالمية، وبرامج البحث      ) مع الشركاء ينشر بالتعاون   (سنوات   كل أربع    تقرير عام   -
المرمـى  ( الموارد المالية والبشرية وفقاً لمتطلبات هـذه البـرامج           ومواءمة كل أولوية،    حسبالشاملة  
  ) باألولوياتالخاص

  ) بالتنظيمالمرمى الخاص( المنظمة فيث وتقرير عام ثنائي السنوات عن البح  -

ث غيـر   و البح نواتجث وآليات تسجيل    و البح لنواتجقرير عام عن موقف المنظمة إزاء اإلتاحة العلنية         ت  -
  )بالتجسيد المرمى الخاص(المسجلة حالياً في أماكن أخرى 

هج محددة  ، بما في ذلك تقييم مدى فعالية نُ       يةقدرات البحث ال العبر المستخلصة من جهود بناء       عنتقارير    -
  )بالقدرات المرمى الخاص(موحدة باستخدام مؤشرات 

العبر المستخلصة من استخدام تدخالت مختلفة لدعم السياسات والممارسات المتبعـة فـي             عن  تقارير    -
 البحوث، وذلك باسـتخدام نمـاذج مختلفـة لنقـل           بينات أفضل   األعضاء، تستقي معلوماتها من   الدول  

  )جسيدبالت المرمى الخاص( البحوث لتجسيدالتكنولوجيا وبرامج 

  ) بالتنظيمالمرمى الخاص( عن جميع البحوث التي تشارك فيها المنظمة علنيسجل   -

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( عن التجارب السريرية علنيةسجالت   -

 المجـاالت   بشأنلسياق السائد، وإرشادات    مراعية ل  نحو و   أمثل  محدثة ومجمعة على   ،بيناتللملخصات    -
  )بالتجسيد المرمى الخاص(عمومية التي هي بحاجة إلى الصحة ال

  
  التنفيذ

  
 من المنظمـة والـدول األعـضاء         كالً ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة       يزود    -٦٨

أن وبعد  .  تحليل الوضع الصحي السائد في العالم حالياً       منوالمجتمع الدولي ببرنامج عمل صحي عالمي ناشئ        
 ، الميزات النسبية التي تتمتع بها المنظمةشرح األوسع نطاقاً، ة العالمية الصحي العام األنشطة برنامج العملحدد

 سـتراتيجية  الخطة اال  وشرحت.  وأولوياتها في المستقبل   ، والتحديات الكبرى التي تواجهها    ،ووظائفها األساسية 
ستراتيجياً  ا  غرضاً ١٣ بمزيد من التفصيل في   ،   هذه األولويات  ٢٠١٣-٢٠٠٨  للسنوات الست  المتوسطة األجل 
  .األعضاءلألمانة والدول 
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 المنظمة بشأن   استراتيجية تخطيط عملية تنفيذ     على والشركاء   األعضاءوسوف تعمل األمانة مع الدول        -٦٩
 المتوسطة األجل في إطار برنـامج العمـل العـام           ستراتيجية دعماً للخطة اال   ، وذلك البحوث من أجل الصحة   

  .الحادي عشر
  

 المنظمة بشأن البحوث من أجل الصحة إطاراً لتوجيه     استراتيجية  حددت اتب اإلقليمية وفيما يخص المك    -٧٠
  . البحث اإلقليمية في المستقبلاستراتيجياتعملية صياغة 

  
وستكون خطط التنفيذ واقعية وستحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات والموارد الالزمـة، والحـصائل       -٧١

وسوف تستند الخطـط إلـى      .  على غرار ما هو مبين في إطار التقييم         في إطار جدول زمني    المتوقعةوالنتائج  
تابعة للمنظمة من البرامج والتحالفات والشبكات ال ٣٤ االضطالع بها بالفعل في أكثر من الجاريأنشطة البحث 

  .ستراتيجية االمراميبلوغ والتي تدعم 
  

تمهيداً لدمجها فيما بعد  ستراتيجيةفيذ االخطة لتنلمنظمة وخطط عملها ل  التشغيليةترتيباتال في وستدمج  -٧٢
  . بعد مناقشتها مع الدول األعضاء التعاون القطريةاستراتيجيات في
  

، ومن المزمع    ثنائي السنوات   تقرير مرحلي  وسوف يقدم عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية          -٧٣
  .٢٠١٢ التقرير األول في عام تقديم

  
  مسائل التنفيذأهم 

  
  دارة داخل المنظمةاإل
  

 على المنظمة أن تعد آليـات مناسـبة لتحـسين الكفـاءة             يتعين ستراتيجية تنفيذ اال  للنجاح في ضماناً    -٧٤
 على صعيد المنظمة أفرقة على إنشاء    لجميع أنشطتها البحثية، وحبذا لو اشتملت إحداها       والتشغيلية   ستراتيجيةاال

 تُستكمل هـذه    ، على أن  ء القدرات البحثية وإدارة المعارف     بنا مثل مجاالت   يختص كل منها بموضوع من    ككل  
وسيشمل ذلك اسـتعراض دور     .  حسب االقتضاء   اآلليات القائمة   أو أن تنشّط   استعراض دقيق باآلليات الجديدة   

للجنـة االستـشارية للبحـوث      العالمي واإلقليمي   دور  الاللجان التقنية واالستشارية، واحتمال إعادة النظر في        
   .الصحية

  
  العمل مع الشركاء

  
المـستقلة إداريـاً     مـع الـشراكات      الفعال إلى التعاون    ستراتيجيةالا  عند تنفيذ  أيضاًستضطر األمانة     -٧٥

التحالف مـن أجـل الـسياسات       : الشراكات ما يلي  هذه  وتشمل  . المنظمةبها  لبحوث والتي ترتبط    والمكرسة ل 
رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة       المشترك بين ب  الصحية وبحوث النُظم؛ والبرنامج الخاص      

ى البحوث في مجـال اإلنجـاب       ث والتطوير والتدريب عل   للبحللسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي       
 اللقاحات؛ والبرنامج الخاص المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي           ببحوثوالمبادرة الخاصة    ؛البشري

؛ ومجلـس    في مجال أمراض المنـاطق المداريـة       للبحوث والتدريب   ومنظمة الصحة العالمية   والبنك الدولي 
وسينظر خالل عملية التنفيذ فـي مـدى        .  العالمي للبحوث الصحية   المحفل التنمية؛ و  من أجل البحوث الصحية   

التي وضعتها  ث  و البح استراتيجيةاً مع هيكل    ومشترك أكثر اتساقاً، بل     اً إداري شراكات هيكالً إعطاء هذه ال  أهمية  
  . محددةمرامٍ بما يتمشى مع اإلجراءات المتخذة لبلوغ الراهنةالمنظمة؛ وستُدخل تعديالت على العالقات 
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 ستراتيجيةالهذه ا لمنظمة في إطار تنفيذ     لوعالوة على التعاون مع الشراكات القائمة، فإن من المتوقع            -٧٦
المجتمـع  و دوائر الـصناعة     والسيماث،  ولرئيسيين في مجال البح    بفعالية أكبر مع الشركاء ا     أن تعمل الجديدة  

  . واألوساط األكاديمية الوقفيةالمدني والمؤسسات
  

  التوظيف
  

على الجهود التي يبذلها موظفو المنظمة التقنيـون علـى          سيتوقف بشكل كبير     ستراتيجيةنجاح اال إن    -٧٧
تحسين ل عدة توصيات    صوص عليه في االتفاقية،   ويتضمن المرمى الخاص بالتنظيم، المن    . صعيد المنظمة ككل  

 التوظيف والتقيـيم    البحوث والتعليم المتواصل وتعديل إجراءات     تعزيز دعم    االختصاصات البحثية عن طريق   
 وبمجرد أن .  الموظفين على الصعيد القطري    مدى تجاوب  إيالء اهتمام خاص لتحديد      وينبغي. حسب االقتضاء 

 لتنظـيم أنـشطة    نهجاً مشتركاً ومجموعة من المعايير الدنيا        فإنها ستوفر  جيدةتُطبق مدونة ممارسات البحث ال    
حتـى يتـسنى لألفرقـة       إلى الموظفين    أيضاًهناك حاجة   و.  بصرف النظر عن مكان عملهم     يةالموظفين البحث 

وضـع  بالدالئل اإلرشادية و  باستعراض   األخالقية و  القواعداستعراض  المعنية بالمواضيع المتعددة القطاعات وب    
  . أن تؤدي مهامها بفعاليةاالتصاالتوبالمعايير 

  
  التمويل

  
 برامج فـي المقـر الرئيـسي        ات البحوث التي تديرها    البحوث أو طلب   تنفيذ من ميزانية    ٪٨٠ حوالى  -٧٨

 المنظمة  استراتيجيةتهدف  ولذلك  .  يمول بمساهمات طوعية   ) مليون دوالر أمريكي في كل ثنائية      ٢٠٠ حوالى(
ال برفع مستوى التمويل وإنما بترشـيد إنفـاق          ، البحث دة نواتج جون أجل الصحة إلى تحسين      بشأن البحوث م  

  . الموارد
  

 وخطة العمل العـالميتين بـشأن الـصحة         ستراتيجيةاالتنفيذ  و (ستراتيجيةومع ذلك فإن تنفيذ هذه اال       -٧٩
 جملـة   عـن مسؤولة  وافية و رد   بموا مزودةيقتضي وجود أمانة مركزية     ) العمومية واالبتكار والملكية الفكرية   

يتعين تزويدها بالدعم مـن     تمويل أنشطة األمانة    ول. االتصاالت والتقييم و تناول المواضيع الشاملة     منهاأمور،  
 األموال من أنشطة البحث التي تضطلع بها إدارات المنظمة تحديداً           أن تتاح لها  ، ألن من غير المرجح      الميزانية

 مـن   ٪٥ إذ تقل نسبته عن      األمانة بسيطاً  لدعم وظائف    د مبلغ األموال الالزم   ويع. طوعيةأو من المساهمات ال   
هذه الوظائف الرئيسية فـي الميزانيـة       ل الموارد الالزمة    وستدرج جميع . إجمالي نفقات البحوث في كل ثنائية     

  .٢٠١١-٢٠١٠البرمجية للثنائية 
  

  التقييم
  

  لمحة عامة
  

 وضـع   ولـذلك  المنظمة بشأن البحوث من أجل الصحة،        اتيجيةاستريشكل التقييم جزءاً ال يتجزأ من         -٨٠
وقد  ستراتيجية اال  والرسالة والمرامي الواردة في    رؤيةال مدى إنجاز    لتقييم أثر االستراتيجية للوقوف على    إطار  
  . الطلبفي تقرير يقدم بناء علىاإلطار هذا  تفاصيل وردت

  
  :لقيام بما يليوسيؤمن اإلطار على نحو أكثر تحديداً نهجاً ل  -٨١
  

  ث؛و البحاستراتيجيةرصد تنفيذ عناصر   •

  .ستراتيجية تنفيذ االأسفر عنهاتقييم اآلثار المترتبة على التغييرات التي   •
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تقيـيم   و ستراتيجية تنفيذ اال  تقييم البحوث من أجل الصحة      ستراتيجيةالموضوع ال ويشمل إطار التقييم      -٨٢
  .اإلجراءات والنتائج المتوقعة والمرامي، أال وهي المبادئ وعناصرها

  
  :ما يليوهو يتسم ب أفضل الممارسات المتبعة في مجال التقييم؛  حسبيالتقييموقد وضع اإلطار   -٨٣
  

 حسبما وردت ألمانة والدول األعضاء والشركاء،     المرامي واألنشطة المشتركة بين ا    التركيز على     •
  ث؛و البحاستراتيجيةفي 

  
 تحقيق الرؤية المشتركة لكل مـن األمانـة والـدول           صوبدم المحرز   إعطاء صورة متزنة للتق     •

  األعضاء والشركاء؛
  
 بغية التقليل إلى أدنى حد الراهنة حسب اإلمكان،تحقيق الكفاءة باالستفادة من المؤشرات واآلليات    •

  . التي تتحملها األمانة والدول األعضاء والشركاءعداد التقاريرأعباء إمن 
  

  ييمهيكل إطار التق
  

، جإلـى مـدخالت وأنـشطة، ونـوات       البحوث من أجل الصحة      استراتيجية إطار التقييم عناصر     يقسم  -٨٤
 كل  لتقييمها  اتباع؛ كما يحدد المؤشرات المقرر      ")النموذج المنطقي " باسم   ويعرف هذا التقسيم   (وحصائل، وآثار، 

  ).نظر أدناها(من هذه المكونات 
  

 في المجال   واإلنصاف الصحة   هو تحسين  في نهاية المطاف     ستراتيجية اال وإن كان األثر المتوخى من      -٨٥
أحد التحـديات الرئيـسية     ، فإن   )التحسينات المبينة بوضوح في المرامي اإلنمائية لأللفية      على غرار   (الصحي  

 خصوصاً في تحقيق نتائج صـحية       ستراتيجيةإسهام البحوث من أجل الصحة عموماً واال      مدى  تحديد   في   يكمن
ونظراً للصعوبات التي تقترن بالتكهن بالظروف التي يمكن في ظلها إجراء دراسات حالـة عـن    . اقاًأوسع نط 

ويمكـن  . اآلثار الصحية من الناحية العملية، فإن نموذج إطار التقييم يركز على اآلثار التي يمكن تقييمها الحقاً               
  . التنفيذلشروع فيبعد ااإلطار ليشمل مؤشرات جديدة عن اآلثار الصحية هذا توسيع نطاق 

  
  رصد التقدم المحرز

  
. واآلثـار المترتبـة    ، والحصائل ، والنواتج، األنشطة/ سهاماتوضع مؤشر واحد أو أكثر لكل من اإل         -٨٦

  ١. التوضيحُأعدت لمجردمؤشرات بال أدناه قائمة ٢ الجدول ويعرض
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
 . بكاملهالمؤشرات في الوثيقة التي تبين إطار التقييمبجميع سترد قائمة     ١
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   قائمة المؤشرات-٢الجدول 
  

  اآلثار المترتبة

لمراجـع   منهجية محدثة    ات استعراض لهالالحتياجات الصحية ذات األولوية التي أتيحت       النسبة المئوية     -
  )  باألولوياتالمرمى الخاص( في غضون سنة واحدة من تحديد االحتياجات البحوث

بلغوا المرمى الوطني   ألطباء السريريين في الدول األعضاء ممن       من ا النسبة المئوية للعينات العشوائية       -
  )بالتجسيد المرمى الخاص(يار توصيات عالية الجودة وقابلة للتطبيق على المستوى المحلي  باختللتقيد

  الحصائل

وتبين من عينة عشوائية منها أنها متوافقـة         المنظمة   وضعتهالدالئل اإلرشادية التي    من ا النسبة المئوية     -
  ) بالتنظيمالمرمى الخاص( البحوث بيناتمع أفضل 

التـي  )  الرئيسيين الموفدين إلى جمعية الصحة     مندوبيهاوخصوصاً  (لدول األعضاء   النسبة المئوية من ا     -
ظمها الوطنية للبحوث الصحية    دعماً لنُ الذي تلقته   تقني  التعاون  نوع ال  عن رضاها بشكل عام عن       أبلغت

  ) بالقدراتالمرمى الخاص(

  النواتج

 إلـى جمعيـة     يقدم و  الوطنية  الصحية لبحوثاتقرير ثنائي السنوات عن التقدم المحرز في تعزيز نظم            -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص(الصحة 

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( المنشورة قواعد ومعايير البحوث  -

  األنشطة/ المدخالت

 لدعم البحـوث    والمخصصةالمنظمة  المقدمة إلى   لمساهمات الطوعية   االشتراكات وا  على األقل من     ٪٥  -
المرمى ( الثنائية الحالية في البحوث وتقييمها استراتيجيةالمخصصة لتنفيذ في المنظمة، بما فيها األموال 

  ) بالتنظيمالخاص

 البحوث مـن أجـل      أولوياتها على أولويات   تحديد   اعتمدت في لدول األعضاء التي    من ا النسبة المئوية     -
  ) باألولوياتالمرمى الخاص(الصحة 

  
، فقد تم اقتراح مؤشرات     اهنة قد حددت كلما أمكن ذلك     الر اآلليات   المعروفة في  المؤشرات   وإن كانت   -٨٧

وتتعلق عموماً هذه   . عناصر برامج البحوث من أجل الصحة     نخبة من   لتحسين رصد    ،حسب االقتضاء  ،جديدة
 تـرتبط بـصلة مباشـرة بأهـداف         واآلثار المترتبـة ألنهـا    المؤشرات الجديدة بالتدابير المتصلة بالحصائل      

  المقترحـة لتقييم وصف تام ومستقل لهذه المؤشرات ولآلليـات صيغة الكاملة إلطار االويرد في   . ستراتيجيةاال
  .رصد التنفيذل
  

أربعـة  إلى   هياكل اإلبالغ المقترحة     تنقسم أعاله،   ١ الحصائل المبين في الجدول      وانطالقاً من تجميع    -٨٨
؛ )ت يقدم إلى جمعيـة الـصحة      المقرر جمعها في تقرير ثنائي السنوا     (المؤشرات المتصلة باإلدارة    :  هي أنواع

؛ والمؤشـرات   ) العـام   ثنائي السنوات يقدم إلى المدير     المقرر جمعها في تقرير    (بالتنظيموالمؤشرات المتصلة   
 جميـع التقـارير     وستصبح.  والمؤشرات المتصلة بسائر التقارير والموارد العامة      ، بالقواعد والمعايير  المتصلة
  .إلنترنتعلى شبكة ا في موقع المنظمة علنية

  
=     =     =  


