
 

 

 
RESOLUTION  

   8 –ق /48ل إ/ش م  اللجنة اإلقليمية
   EM/RC48/R.8   لشرق المتوسـط

  
  2001أآتوبر / تشرين األول3  من جدول األعمال) د (10البند 

  بالعربية: األصل  

  االستراتيجية المنقَّحة للبحوث الصحية من أجل التنمية
  في إقليم شرق المتوسط

  ، اللجنة اإلقليمية

  ،)1 ( االستراتيجية المنقَّحة للبحوث الصحيةحولبعد أن استعرضت الورقة التقنية 

  ،11 –ق /40ل إ/وإذ تستذآر قراراتها السابقة حول البحوث الصحية، والسيَّما قرارها ش م

المي،        صعيد الع ى ال وث عل يم البح ال تنظ ي مج رة ف التطوُّرات األخي ة ب ى دراي ي عل وإذ ه
  ،)2000بانكوك  (لدولي حول البحوث الصحية من أجل التنميةوبتوصيات المؤتمر ا

   االستراتيجية اإلقليمية للبحوث الصحية من أجل التنمية؛تعتمد .1

  : الدول األعضاء على ما يليتحث .2

  االعتراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البحوث الصحية في التنمية الصحية؛  1.2

ات الال         2.2 رارات، و      تعزيز استخدام البحوث في توفير البيِّن اذ الق ة التِّخ سياسات،   مس رزم ال
  واتِّخاذ اإلجراءات الصحية؛

التعاون بنشاط في ما بينها في مجاالت البحث الصحي ذات االهتمام المشترك من خالل                3.2
  إنشاء شبكات وإقامة شراآات؛
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شيطة من          الكافية لتقوية الُنُظم الوطنية للبحو     المواردتخصيص     4.2 شارآة ن ث الصحية، بم
   البحوث؛إجراءجميع األطراف المؤثـِّرة، ولتهيئة بيئة تساعد على 

  ث الصحية؛   العمل على إنشاء لجان وطنية ألخالقيات البحو5.2

ق .3 صيص  تواف ى تخ شطة      % 2 عل دعم أن رامج ل ة الب شترآة لمراجع ات الم وال البعث ن أم م
  البحوث الصحية اإلقليمية؛

ًا               إلى تطلب .4 اًال، تقني ًا فعَّ م         المدير اإلقليمي أن يدعم الدول األعضاء دعم شاء ُنُظ ًا، في إن ومالي
ة،         ،وطنية فعَّالة وآفوءة للبحوث الصحية      موجَّهة نحو تلبية االحتياجات الوطنية وتحقيق العدال

شاء                       ات إن دان في مجال البحوث الصحية، واستكشاف إمكاني ين البل اون ب وتشجيع ودعم التع
  .منتدى إقليمي للبحوث الصحية


