
 

 
 

RESOLUTION  

  EM/RC55/R.7  اللجنة اإلقليمية
   7 - ق/55إل /ش م  لشرق المتوسـط

  2008أآتوبر /تشرين األول                                                الدورة الخامسة والخمسون

  
رأب الفجوة التي بين الباحثين الصحيـين وبين راسمي 

  السياسات
  في إقليم شرق المتوسط

  لجنة اإلقليمية،ال

استعرضت الورقة التقنية حول رأب الفجوة التي بين الباحثين الصحيـين وبين راسمي بعد ما 
  ؛ )1(السياسات في إقليم شرق المتوسط

 حول القمة الوزارية المعنّية بالبحوث 34.58قرار جمعية الصحة العالمية ج ص عِآر تستْذ إْذو
 حول َدْور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها 15.60 عوقرارهـا ج ص ،الصحية من أجل التنمية

التقرير المتعلق حول  11 - ق/40ل إ/ش موقرار اللجنة اإلقليمية في مجال البحوث الصحية، 
ل /بالتقدُّم الذي أحرزته أنشطة البحث التي ترعاها المنظمة في إقليم شرق المتوسط، وقرارها ش م

حة للبحوث الصحية من أجل الصحة في إقليم شرق المتوسط، ّق حول االستـراتيجية المن8 –ق /48إ
 حول استثمار الجينوميات والتكنولوجيا البيولوجية في مجال الصحة 11 –ق /51ل إ/وقرارها ش م

  ،العمومية

 حول تقرير اللجنة االستشارية للبحوث 4 –ق /55ل إ/ش متشير إلى قرار اللجنة اإلقليمية  إْذو
، والسيَّما في ما يتعلق بضرورة إبالغ نتائج )االجتماع الثالث والعشرون (الصحية لشرق المتوسط

  البحوث بلغة أبسط،

تأخذ في اعتبارها متوسط مخرجات البحوث المتعلقة بالصحة في بلدان إقليم شرق  إْذو
  ،المتوسط، بحسب فئة الدخل، والذي هو أقل بكثير من المتوسط العالمي

 والحاجة ،ين نتائج البحوث، وبين استخدامها في رسم السياساتتدرك االنفصال الخطير ب إْذو
  ،واتخاذ القراراتالسياسات عملية رسم لتحسين إدماج البحوث مع الممارسات والسياسات، إلى 

 :الدول األعضاء على ما يليتحث  .1

 .55/4ل إ/الوثيقة ش م) 1(
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   7 –ق /55ل إ/ ش م
  2الصفحة 

  
 

قائمة على المشارآة من استـراتيجيات وطنية للبحوث الصحية شاملة و تصميم وتطوير  1.1
ِقَبل جميع األطراف الفاعلة واألطراف المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص، 
بما فيها راسمو السياسات في وزارة الصحة، وسائر الوزارات المعنية، والشرآاء في 

، ومجالس البحوث ، والمجتمع المدني، والهيئات المهنية، وقطاع الصناعةالتنمية
  ؛الوطنية

تعلق بجميع المشاريع البحثية الممولة من المصادر ـخطط لالتصال والنشر تإعداد   2.1
  ؛العامة، لضمان إطالع راسمي السياسات والمجتمع على نتائج البحوث

تبصير راسمي السياسات بأهمية استخدام البينات المنبثقة عن البحوث في اتخاذ   3.1
  ؛وية قدراتهم في هذا الصددالقرارات، وتق

 المسندةشبكة للسياسات أو تقوية وحدة للبحوث في وزارة الصحة، وإقامة إنشاء   4.1
  ؛البينات، على الصعيد الوطنيب

التي ال غير المنشورة، المنشورة وتقديم مواد للمستودع اإللكتروني اإلقليمي للبحوث   5.1
التصانيف (يدية للمراقبة الببليوغرافية ُيتعرَّف عليها عادًة من خالل الطرق التقل

  ، متى أنشئ هذا المستودع؛)الرمادّية

  .  وضع استراتيجيات لتقدير عمل الباحثين في الميدان الصحي6.1

 :إلى المدير اإلقليمي ما يليتطلب  .2

دعم الدول األعضاء في إعداد االستـراتيجيات الوطنية للبحوث الصحية، مع تعزيز   1.2
سم لمنبثقة عن البحوث في تحسين راالتصال والنشر، واالنتفاع بالبينات االترآيز على 

  ؛السياسات

 في وسائل اإلعالموتيسير الجهود التي تبذلها الدول األعضاء إلشراك المجتمع المدني،   2.2
  ؛ والمجتمعتعزيز التفاعل بين الباحثين وبين راسمي السياساتل نشر نتائج البحوث

لكتروني للمواد البحثية اإلقليمية المنشورة وغير المنشورة، التي ال إنشاء مستودع إ  3.2
التصانيف (ُيتعرَّف عليها عادة عن طريق الطرق التقليدية للمراقبة الببليوغرافية 

 .، لتيسير عملية تبادل المعلومات في اإلقليم، ودعم عملية إعداد السياسات)الرمادية

 


