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  تهاادور منظمة الصحة العالمية ومسؤولي
  في مجال البحوث الصحية

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

ياتها فـي مجـال البحـوث       بعد أن نظر في التقرير الخاص بدور منظمة الصحة العالمية ومـسؤول             
  ١الصحية،

  
  : جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  

  
   بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية؛٣٤-٥٨ع ص جإذ تذكّر بالقرار   

  
ظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها فـي مجـال        وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بدور من         

  البحوث الصحية؛
  

وإذ تسلّم بالدور الحاسم الذي تضطلع به مختلف أنواع البحوث الصحية والطبية في تحـسين                 
  صحة اإلنسان؛

  
وإذ تعترف بأن البحوث الهادفة إلى تقصي الفقر واإلجحاف في مجال الصحة هـي بحـوث                  

ة عن هذه البحوث هامة لتوجيه السياسات من أجل تقليل الفجـوات إلـى   محدودة، وبأن البينات المتأتي   
  الحد األدنى؛

  
وإذ تؤكد مجدداً أن البحوث الرامية إلى تقوية النظم الصحية أمر جوهري لبلـوغ المرامـي                  

م اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األم
  المتحدة بشأن األلفية؛
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بوجه خاص إلى عمل الوكالة الدولية لبحوث الـسرطان، والبرنـامج الخـاص للبحـوث               وإذ تشير   
والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، والبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب علـى             

  البحوث في مجال اإلنجاب البشري؛
  

خدام نتائج البحوث والمعطيـات المـستقاة مـن نظـم           وإذ تُعرب عن اقتناعها بوجوب است       
المعلومات الصحية الفعالة في التأثير في القرارات المتخذة بشأن إيتاء التدخالت لجميع أولئك الذين هم        

  في أمس الحاجة إليها؛
  

وإذ تضع في اعتبارها أن منظمة الصحة العالمية ينبغي أن تكون قدوة فيما يتعلق باسـتخدام                  
  حوث في التأثير في القرارات حول الصحة؛نتائج الب

  
وإذ تؤكد مجدداً دور برامج المنظمة البحثية التي تحظى برعاية مشتركة في دعم مجـاالت                 

البحوث المهملة ذات الصلة بالفئات السكانية الفقيرة والمحرومة، وإذ تعترف بإسهامات المنظمة فـي              
  تعزيز القدرات البحثية؛

  
 بضمان المعايير األخالقية في إجراء البحوث الصحية التي تـدعمها           وإذ تعرب عن التزامها     
  المنظمة،

  
 الدول األعضاء على حشد الموارد العلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية الالزمة           تحث  -١

  :من أجل
  

لنظر في تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بـالبحوث الـصحية ألغـراض              ا  )١(
٪ ٢وجوب أن تستثمر البلدان النامية نسبة ال تقل عـن           " والداعية إلى    ١٩٩٠التنمية في عام    

تعزيز القدرة على إجراء البحوث، ووجـوب       ومن نفقاتها الصحية الوطنية في مجال البحوث        
٪ من المعونـة    ٥ القدرة على إجراء البحوث نسبة ال تقل عن          أن تخصص للبحوث وتعزيز   

  ١؛"التي تقدمها وكاالت المعونة اإلنمائية لمشاريع وبرامج في القطاع الصحي
  

دمج البحوث في التيار الرئيسي لألنشطة البرنامجية والخطط الوطنية، وتعزيز زيادة             )٢(
  فرص االستفادة من نتائج البحوث؛

  
جان األخالقيات الوطنية والمؤسسية التي تتولى استعراض مقترحات        تعزيز قدرات ل    )٣(

  البحوث الصحية؛
  
 مجتمع البحوث الصحية، وسائر المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المـدني            تدعو  -٢

والجهات األخرى المعنية المؤثرة في عملية صنع القرار، إلى تقديم دعم قوي مستدام ألنشطة البحـث      
 والسلوكية، والسيما البحوث الهادفة إلى تقـصي الفقـر          مجاالت البحوث الصحية والطبية   في جميع   

؛ وتدعو إلى االستمرار في دعم األنشطة التي تعـزز اسـتخدام نتـائج              واإلجحاف في مجال الصحة   
  البحوث في التأثير في السياسة العامة وفي الممارسات والرأي العام؛
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  :م بما يلي المدير العام القياتطلب إلى  -٣
  

  تقوية ثقافة البحوث في المنظمة وضمان تأثير البحوث في أنشطتها التقنية؛  )١(
  

  تطوير نظام للتبليغ بشأن أنشطة المنظمة في مجال البحوث الصحية؛  )٢(
  

تحسين تنسيق األنشطة البحثية بما في ذلك دمج البحوث في مجال مكافحة األمراض               )٣(
  وتوقيها؛

  
ام البينات التي تتمخض عنهـا البحـوث فـي اتخـاذ القـرارات              استعراض استخد   )٤(

  والتوصيات الرئيسية الخاصة بالسياسات العامة داخل المنظمة؛
  

وضع إجراءات وآليات معيارية لالضطالع بالبحوث واستخدام النتـائج مـن قبـل               )٥(
للجمهـور،  المنظمة، بما في ذلك تسجيل المقترحات البحثية في قاعدة بيانات عمومية تُتـاح              

  واالستعراض الجماعي للمقترحات المقدمة، وبث النتائج؛
  

  ؛تعزيز زيادة فرص االستفادة من نتائج البحوث  )٦(
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنمية القدرات في مجال البحوث المتعلقـة بـالنُظم                )٧(

  .الصحية
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