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  تقرير اللجنة االستشارية للبحوث الصحية
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
 
الت اللجنة االستشارية للبحوث الصحية في دورتها الخامسة   تتضمن هذه الوثيقة خالصة مقتضبة لمداو       -١

  ١).٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٩-٧جنيف، (واألربعين 
  
لقد أصبح جميع رؤساء اللجان االستشارية اإلقليمية يعتبرون اآلن أعضاء بحكم مناصبهم في اللجنـة                 -٢

  .االستشارية العالمية للبحوث الصحية
  
عراض تنفيذ المبادرات في أعقاب انعقاد مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث           وحثت اللجنة لدى است     -٣

، على التركيز تركيزاً أوضح على الحصائل       )٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٠-١٦مكسيكو سيتي،   (الصحية  
  .المزمع تطبيقه برنامج الشراكات بشأن بحوث النظم الصحيةوزيادة بيانها من أجل 

  
. عن البيانات المتعلقة بالتجارب السريرية أمراً وثيق الصلة بالصحة العمومية العالمية          ويعتبر الكشف     -٤

. للربط بين سجالت التجارب السريرية الدولية     وقد أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدم المحرز في إقامة منتدى           
ن الـروابط بـين تـسجيل       وأبدت تأييدها الشديد للكشف بصورة شفافة وغير انتقائية عن هذه البيانات وتحسي           

وحثت أيضاً على ضم أعضاء غير ناطقين باإلنكليزية إلى المجلـس           . التجارب واستعراض الجوانب األخالقية   
  .االستشاري الدولي والفريق االستشاري العلمي اللذين سيترأسان المشروع ويوجهانه

  
 الوزراء وغيرهم من  أن مشاركةورأتلبينات باشبكات السياسات المسندة وأيدت اللجنة بشدة مبادرة   -٥

كما رأت أنه يتعين إقامة روابط مـع        . راسمي السياسات أمر أساسي لزيادة الطلب على بحوث النظم الصحية         
  .شبكة البينات الصحية التي أوجدها المكتب اإلقليمي ألوروبا وغيرها من الشبكات القائمة

  
اللجنة الفرعية التابعة للجنـة االستـشارية       عمل  واطلعت اللجنة على تقارير عن التقدم المحرز في           -٦

 وأقرت  . المستقاة من البحوث في منظمة الصحة العالمية       البيناتالصحية والمعنية بتحسين استخدام     للبحوث  
اللجنة التوصيات الناشئة عن برنامج العمل الذي تشرف عليه اللجنة الفرعية وأبدت تأييدها القتراح يقضي بأن                

ي إنشاء آليات داخلية لتقديم اإلرشادات المقترحة إلى هيئة داخلية لالستعراض واإلشراف علـى              تنظر األمانة ف  
  .غرار لجنة استعراض أخالقيات البحوث التابعة لمنظمة الصحة العالمية

                                                      
 .يمكن الحصول على التقرير الكامل لدى الطلب   ١
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ألنشطة ، الذي تم تحت رعاية الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والذي أجري            للمسحوبعد تقديم عرض      -٧
، أعربت اللجنة عن تأييدها المطلق للتوصيات المتخذة استناداً         منظمة الصحة العالمية   ي تضطلع بها  البحوث الت 

اللجنـة  وكـررت   ). ٪٤٩(إلى هذا المسح لكنها أبدت خيبة أملها من انخفاض معدل االسـتجابة لمقتـضياته               
الدعوات التي أطلقتها في سنوات ماضية إلرساء دعائم آليات إدارية أكثر فاعلية داخل األمانة لضمان جـودة                 

 استحداث قاعدة بيانات أو نظام معلومات ألنـشطة البحـوث           البحوث ووثاقة صلتها بالمواضيع وبثها ووجوب     
  .باعتبارها من أولى األولويات

  
دور ومسؤوليات منظمة الصحة العالمية في مجـال        لورقة موقف عن    وفي أعقاب مناقشة مستفيضة       -٨

تنوه بوظيفة اإلشراف على البحوث الـصحية       أن  ذه الورقة   له ينبغيت اللجنة إلى أنه     خلص ١البحوث الصحية، 
 ضمن المنظمة، وأن تشدد على أهمية البحوث الصحية، وأن تسلّم بأن المهام البحثية قد               التي تضطلع بها اللجنة   

وحثت أيضاً على المزيد من الوضوح بخصوص من يتحمل مسؤولية . فاوت باختالف المستويات في المنظمةتت
  .اتخاذ اإلجراءات الوارد ذكرها في تلك الورقة

  
 مؤتمر القمة الوزاري المقبل المعني بالبحوث من أجل الصحة        وقُدمت معلومات عن التخطيط النعقاد        -٩

وأعربت اللجنة عن رغبتها في المشاركة في وضع البرنـامج وصـياغة            . ٢٠٠٨الذي سيلتئم في أفريقيا عام      
وحثت أيضاً على تحديد مجال تركيز واضح، والعمل مع البلدان في وقت مبكر، والتأسيس              . الرسائل األساسية 

 على االنجازات المحققة في مؤتمر القمة في المكسيك، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ القرارات، وإشراك              
  .الجهات المانحة المعنية في دعم البحوث الصحية

  
 الحالية بين الجهات المانحة الخارجية ومؤسسات البلـدان         عقود البحوث وسلّمت اللجنة بأن العديد من        -١٠

وأيد األعضاء بشدة الفكرة القائلة بوجوب اضطالع األمانة بدور فـي           . النامية تعود بالضرر على هذه األخيرة     
  .ية ومدونات للممارسات الجيدة للجهات الراعية للبحوثوضع عقود نموذج

  
 .اللجنة الفرعية المعنية باالحتياجات في مجال االستجابة لمقتضيات الطـوارئ         ونوهت اللجنة بعمل      -١١

وشجعت اللجنة االستشارية على االضطالع بالمزيد من أنشطة المتابعة في المستقبل، ربما بالتعاون مع المكتب    
/ جنوب شرق آسيا، وهو اإلقليم األشد تضرراً من الزلزال وأمواج التـسونامي فـي كـانون األول                اإلقليمي ل 
  .٢٠٠٤ديسمبر 

  
وقدمت إلى اللجنة معلومات أيضاً عن عدة قضايا أخرى تتعلق بالبحوث الصحية، ومن بينها الروابط                 -١٢

، وأعمال األمانـة فـي      )بي، اليابان كو(بين الصحة والزراعة، وأنشطة مركز التنمية الصحية التابع للمنظمة          
مجال األخالقيات البيولوجية وإعداد برامج العمل الخاصة بالبحوث للتحالف العالمي من أجل سالمة المرضى              

  .والموارد البشرية الصحية
  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ووافقت اللجنة على خطة عملها للفترة   -١٣
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .نفيذي مدعو لإلحاطة علماً بهذا التقريرالمجلس الت  -١٤
  

=     =     =  

                                                      
 .١١٧/١٤ت مانظر الوثيقة    ١


