
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢ق١٢٤ت م     بعد المائة   الرابعة والعشرون    الدورة  
  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦

  EB124.R12    من جدول األعمال  ٩-٤البند 
  
  
  

  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها
  ةيفي مجال البحوث الصح

  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١وث من أجل الصحة،وقد نظر في مسودة استراتيجية منظمة الصحة العالمية للبح  
  

  : جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

 بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بـالبحوث الـصحية،          ٣٤-٥٨ج ص ع  إذ تذكر بقرارها      
  ال البحوث الصحية؛ بشأن دور المنظمة ومسؤولياتها في مج١٥-٦٠ج ص عوبقرارها 

  
  وإذ تعترف بإسهام البحوث في حل المشاكل الصحية وفي تقدم الصحة في العالم أجمع؛  

  
ووعياً منها بأن التغير السريع في هذا العالم المليء بالعقبات البيئية والسكانية واالجتماعيـة                

كل الـصحية وتحديـد     واالقتصادية يجعل من البحوث أمراً ال غنى عنه لتوضيح طبيعة ونطاق المشا           
  التدخالت واالستراتيجيات الناجعة إلنقاذ األرواح؛

  
  وإذ تدرك تزايد ترابط البحوث من أجل تنمية الصحة بين التخصصات وبين القطاعات؛  

  
وإذ تؤكد على أدوار المنظمة ومسؤولياتها، بوصفها المنظمة الصحية العالمية الرائـدة فـي                

  مجال البحوث الصحية؛ 
  

   في ميدان البحوث الصحية؛ القطاع العامرف بالحاجة إلى تعزيز قدرات وإذ تعت  
  

وإذ تقر بأن األنشطة البحثية في القطاعين الخاص والعام مهيأة للتعاضد والتكامل من أجـل                 
  تحسين الصحة في العالم؛

  

                                                      
 .١٢٤/١٢م تالوثيقة      ١
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وإذ تعلم بالحاجة إلى تعزيز إجراء وإدارة وتنسيق أنشطة المنظمـة فـي مجـال البحـوث                 
  ؛الصحية

  
وإذ تدرك الحاجة إلى تحسين اإلبالغ عن أنشطة ونتائج البحوث التي تمارسـها المنظمـة،                 

  وخصوصاً إبالغها إلى دولها األعضاء وشركائها؛
  

 بـشأن االسـتراتيجية وخطـة العمـل         ٢١-٦١ج ص ع  بما ورد في القرار     تحيط علماً   وإذ    
ن إشارات إلى البحـوث وردت أيـضاً فـي          العالميتين للصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية م      

  استنتاجات وتوصيات لجنة المنظمة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛
  

وإذ تضع في اعتبارها حصائل المحفل الوزاري العالمي المعني بالبحوث من أجل الـصحة                
  ،)٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني١٩-١٧باماكو، (
  
  ؛ المرفقة بهذه الوثيقةث من أجل الصحة استراتيجية المنظمة للبحوتؤيد  -١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

االعتراف بأهمية البحوث لتحسين الصحة واإلنصاف في المجال الصحي، وأن تقر             )١(
وتنفذ سياسات للبحوث من أجل الصحة متوافقة مع خطط الصحة الوطنيـة وتـنص علـى                

خاصة وتوفير الدعم الخارجي لألولويات المتبادلة      مشاركة جميع القطاعات المعنية العامة وال     
  وتعزيز المؤسسات الوطنية الرئيسية؛

  
النظر في االعتماد على استراتيجية البحوث مـن أجـل الـصحة وفقـاً لظروفهـا           )٢(

  وأوضاعها الوطنية وفي إطار سياساتها العامة في مجالي الصحة والبحوث الصحية؛ 
  

الوطنية، وذلك بتحسين قيادة وإدارة البحوث من أجـل         تعزيز نُظم البحوث الصحية       )٣(
الصحة، وبالتركيز على االحتياجات الوطنية، وبإنشاء آليـات مؤسـسية فعالـة للبحـوث،              
وباالعتماد على البينات في سياسات الصحة، وبمواءمة وتنـسيق الـدعم الـوطني والـدعم               

  ؛)بما فيه الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية(الخارجي 
  
إنشاء آليات إدارية للبحوث، حسب االقتضاء والمالئمة، من أجل الصحة، وضـمان              )٤(

تطبيق أحكام ومعايير البحث السليم بحذافيرها، بما في ذلك حماية البـشر المـشاركين فـي                
البحوث، وتشجيع فتح الحوار بين راسمي السياسات والباحثين حول االحتياجـات الـصحية             

  وطنية؛والقدرات والصعوبات ال
  
تحسين جمع المعلومات والبيانات الموثوقة عن الصحة، وإتاحتها، حسب االقتضاء،            )٥(

  قيد لعموم الجمهور؛ بأقصى حرية وبال
  
تعزيز التعاون بين القطاعات والبحوث الرفيعة الجودة للحـصول علـى البينـات               )٦(

واإلنصاف فـي   الضرورية التي تضمن إسهام سياسات جميع القطاعات في تحسين الصحة           
  المجال الصحي؛
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البدء في التعاون المشترك بين البلدان أو تعزيزه، بقصد تحقيق مزايا ضـخمة مـن            )٧(
البحوث عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والموارد، وتجميع آليـات التـدريب             

  والمشتريات، واتباع أساليب مشتركة وموحدة لتقييم البحوث؛
  
ضاء، في إنشاء آليات تعاون إقليمية، مثل مراكز االمتياز، حتـى           النظر، حسب االقت    )٨(

  يسهل حصول الدول األعضاء على البحوث والخبرات الضرورية لتذليل العقبات؛
  
  مواصلة البحث عن تمويل البحوث من أجل الـصحة علـى النحـو المبـين فـي                   )٩(

  ؛٣٤-٥٨ج ص ع القرار
  

ية، والمنظمات الدوليـة، ومؤيـدي البحـوث،        مجتمع البحوث الصح  والدول األعضاء    تدعو  -٣
  :والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى ما يلي

  
تقديم الدعم إلى األمانة لتنفيذ استراتيجية البحوث من أجل الصحة ورصـد وتقيـيم                )١(

  فعالية هذه االستراتيجية؛
  
راتيجية على تحديد أولويات البحوث من أجل       التعاون مع األمانة في إطار هذه االست        )٢(

الصحة، لدى وضع الدالئل اإلرشادية المتعلقة بالبحوث من أجل الصحة وفي جمع المعلومات   
  والبيانات عن الصحة؛

  
مساعدة األمانة وشركاء المنظمة في مجال البحوث على حشد موارد كبيرة لتحديـد               )٣(

  ؛األولويات العالمية للبحوث من أجل الصحة
  
التفطن بصفة خاصة إلى احتياجات البحوث في البلدان المنخفضة الدخل، والسـيما              )٤(

في مجاالت مثل نقل التكنولوجيا والقوى العاملة في مجال البحوث واستحداث البنية التحتيـة              
محددات الصحة بما يسهم خصوصاً في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية واإلنـصاف فـي              و

سين صحة الجميع، والتعاون مع المنظمة والدول األعضاء ومع األمانة          المجال الصحي وتح  
على تحسين مواءمة وتنسيق هندسة بحوث الصحة العالمية وإدارتها، وذلك من خالل ترشيد             

، وتحسين االتـساق والوقـع،      هنة في مجال البحوث من أجل الصحة      الشراكات العالمية الرا  
  وزيادة الكفاءات والمساواة؛ 

  
 التعاون التقني، حسب االقتضاء، في مجال البحوث من أجل الصحة فيما بـين              دعم  )٥(

  البلدان النامية؛
  

  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٤
  
   أعمال تحديد األولويات العالمية للبحوث من أجل الصحة؛ توجيه  )١(
  
 مـع   مـا يتفـق   بتنفيذ االستراتيجية على جميع مستويات المنظمة ومع الـشركاء،            )٢(

بشأن الصحة العالميتين اإلشارات إلى البحوث من أجل الصحة في االستراتيجية وخطة العمل 
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛ 
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  تحسين جودة البحوث في المنظمة؛  )٣(
  
تقديم ما في الميزانيات البرمجية المقترحة من موارد مطلوبـة لتنفيـذ اسـتراتيجية                )٤(

  أجل الصحة؛البحوث من 
  
ضمان اتباع أعلى مستويات من األحكام والمعايير الموضوعة للبحوث الجيدة فـي              )٥(

داخل المنظمة، بما في ذلك من جوانب تقنية وأخالقية ومنهجية، وتجسيدها على أرض الواقع              
مواءمة هندسة إدارة أنشطة وشراكات المنظمة فـي        وواستعمال وتعميم نتائجها واستعراض     

  وث؛ مجال البح
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناء على الطلب وفي حدود الموارد المتاحة، التخاذ   )٦(

التدابير ذات الصلة من أجل تعزيز نُظم البحوث من أجـل الـصحة والتعـاون فيمـا بـين            
  القطاعات؛ 

  
تعزيز دور المراكز المتعاونة مع المنظمة بوصفها آلية فعالة راسخة للتعاون بـين               )٧(

  المنظمة والبلدان في مجال البحوث من أجل الصحة؛ 
  
، من خالل المجلـس     ٢٠١٢موافاة جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين في عام           )٨(

  .التنفيذي، بتقرير عن تنفيذ هذا القرار
  

  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، ة عشرالثانيةالجلسة 
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  
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