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  مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية
  
  
  

  األمانة من تقرير
  
  

  
/  تـشرين الثـاني    ٢٠-١٦،  مكسيو سـيتي  (ي المعني بالبحوث الصحية،     أصدر مؤتمر القمة الوزار     -١

بيان المكسيك عن البحوث    "الذي عقدته منظمة الصحة العالمية واستضافته حكومة المكسيك،         ) ٢٠٠٤نوفمبر،  
وقد تركـز، بـشكل   ). انظر الملحق( دولة عضواً ٥٨، الذي أقره وزراء الصحة ورؤساء الوفود من    "الصحية

  ١.لتقرير العالمي عن المعرفة من أجل صحة أفضلا أساسي على
  
وتدعو الضرورة إلى وجود نُظم صحية وطنية وطيدة إليتاء التدخالت في مجال الرعاية الصحية التي                 -٢

تساعد على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة ومعالجة موضوع األمـراض الـسارية وغيـر                
إلنجابية، واإلصابات، والعنف، واعتالل الصحة النفسية، وضمان المساواة فـي          السارية، والصحة الجنسية وا   

وللبحوث دور هام، وإن قل االعتراف به، في تعزيز النُظم الصحية وتحسين التوزيع العادل              . المسائل الصحية 
لوظـائف  وينبغي أن تركز هذه البحـوث علـى ا        . للخدمات الصحية العالية الجودة والنهوض بالتنمية البشرية      

األساسية للنُظم الصحية، بما فيها تأمين األدوية، وتمويل الخدمات، وتوفير المـوارد البـشرية والمعلومـات                
  .الصحية

  
وتتيسر البحوث العالية الجودة إذا كان لدى كل بلد نظام وطني للبحـوث الـصحية، قـوي وشـفاف               -٣

 واألنشطة ممن غرضهم األولي هـو توليـد         ويمكن تعريف مثل هذا النظام بأنه الناس والمؤسسات       . ومستدام
المعارف ذات الصلة التي تتقيد بالمعايير األخالقية الرفيعة، ويمكن استخدامها في تحـسين الحالـة الـصحية                 

  .للسكان بطريقة منصفة
  
وينبغي أن تستند السياسة الصحية والصحة العمومية وتقديم الخدمات إلى قرائن موثوقة تـستمد مـن                  -٤

وتأتي قرائن البحوث من مصادر مختلفة تشمل تلك التي تبين القيم والفوارق الشخـصية              .  الجودة بحوث عالية 
والثقافية، وتستند إلى احتياجات المرضى ومقدمي الخدمات، وتقيس المزايا واألخطار المحتملـة فـي مجـال                

  .يبدد المواردعلماً بأن تجاهل القرائن البحثية قد يضر األفراد والجماعات و. التدخالت الصحية
  
وينبغي أال تكون نتائج البحوث العالية الجودة في تناول متخذي القرارات فحسب بل أن تبلّغ بطـرق                   -٥

ويجـب أن   . فعالة لتوعية راسمي السياسات ومتخذي القرارات المتعلقة بالصحة العمومية والرعاية الـصحية           
                                                           

 .٢٠٠٤، جنيف، منظمة الصحة العالمية، تعزيز النُظم الصحية: التقرير العالمي عن المعرفة من أجل الصحة   ١
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في سجالت ومحفوظات ميسرة دوليـاً، وأن يـتم         تنشر نتائج البحوث، بما في ذلك التجارب السريرية، وتوثق          
إذ إن تعميم هذه النتائج على هذا النحو يمكن أن يساعد على اتخـاذ              . توطيدها من خالل استعراضات منهجية    

  .قرارات صائبة بشأن دعم البحوث الجديدة وبناء ثقة الجماهير في العلم
  
 الصحية العالمية الراهنة لو اُعتمدت التدخالت       وتتحسن قدرة النُظم الصحية على التعامل مع التحديات         -٦

ويمكـن لتـشجيع ودعـم      . القائمة اعتماداً كافياً وتم استنباط تدخالت أكثر فعالية بخصوص األمراض المهملة          
تطوير منتجات مثل األدوية األساسية، واللقاحات ووسائل التشخيص وتشجيع إقامة الشراكات بين القطاع العام              

د الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما في ذلك مبادرات الشراكة مع البلـدان ذات مـستويات               والخاص على الصع  
  .الدخل المتفاوتة، أن يسهم في بلوغ هذه الغاية

  
وناقش المجلس التنفيذي، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، موضوع مؤتمر القمة الوزاري المعني                -٧

شة بالوسائل اإللكترونية رغبة في التوصل إلى نص مشروع قـرار            وقرر مواصلة المناق   ١.لصحيةابالبحوث  
  .يقدم إلى جمعية الصحة

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  : إلى النظر في مشروع القرار التالية مدعوجمعية الصحة  -٨
  

  ،جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون  
  

صادر عن مـؤتمر القمـة الـوزاري         ال ، عن البحوث الصحية    في بيان المكسيك   توقد نظر   
  ؛)٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ إلى ١٦ مكسيكو سيتي،(المعني بالبحوث الصحية 

  
وإذ تسلم بأن البحوث العالية الجودة وتوليد المعرفة وتطبيقها أمور ذات أهمية حاسمة لبلـوغ         

ن عـال في إ هداف اإلنمائية الواردة    بما فيها األ   المتعلقة بالصحة،    المتفق عليها دولياً  األهداف اإلنمائية   
وتحسين أداء النُظم الصحية، والنهوض بالتنمية البشرية وتحقيق العدل في          األمم المتحدة بشأن األلفية     

  المسائل الصحية؛
  

وإذ تدرك الحاجة إلى تدعيم التقييم المرتكز على القرائن لعواقب الـسياسات والممارسـات                
  لوطنية واإلقليمية والمحلية؛الصحية وغيرها على المستويات ا

  
وإذ تؤكد من جديد على ضرورة إيجاد الطلب على البحوث وتعزيز المشاركة فـي عمليـة                  
  البحوث؛

  
وإذ تراعي ضرورة تدعيم نُظم البحوث الصحية الوطنية ببناء القـدرات وإعـداد القيـادات                 

 على إجراء استعراضات أخالقيـة      القادرة، وتوفير أدوات الرصد والتقييم المناسبة، والنهوض بالقدرة       
للبحوث، وعلى تحديد المعايير واللوائح األخالقية الالزمة لصحة السكان والخدمات الصحية والبحوث            

  السريرية؛

                                                           
 ).النص االنكليزي(، ١، المحضر الموجز للجلسة الحادية عشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥م تانظر الوثيقة     ١
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بـشأن آثـار    والتزاماً منها بتيسير الحصول على القرائن الموثوقة وذات الصلة والحديثـة،              
  ؛ ومع مراعاة النماذج القائمةل نتائج البحوث المتاحةاستناداً إلى االستعراض المنهجي لمجمالتدخالت 
  
وإدراكاً منها لضرورة تحديد المجاالت البحثية المنقوصة التمويل، كمجالي الـنُظم الـصحية               

والصحة العمومية، حيث يمكن لزيادة الموارد والريادة أن تسرعا تحقيق األهداف الصحية الحاسـمة              
  األهمية؛

  
 فـي إطـار     ث مسعى عالمي يقوم على تقاسم المعارف والمعلومات       وإذ تؤكد على أن البحو      

  ،أخالقي مناسب
  

 بيان المكسيك بشأن البحوث الصحية الصادر عن مؤتمر القمـة           ]تحيط علما بـ    ] [ تؤيد  [   -١
  ؛)٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ إلى ١٦مكسيكو سيتي، (الوزاري المعني بالبحوث الصحية 

  
  : على الدول األعضاءتحث  -٢

  
 في  ٢البلدان النامية إلى استثمار نسبة      " بأن تعمد    ١٩٩٠تنفيذ التوصية المعتمدة عام       )١([ 

المائة على األقل من التكاليف الصحية الوطنية في مجال البحوث وتدعيم القدرات البحثيـة،              
 في المائة كحد أدنى من المعونات المقدمة للمشاريع والبرامج للقطاع الصحي            ٥وتخصيص  

   ]١؛"ن وكاالت المعونة اإلنمائية للبحوث وتدعيم القدرات البحثيةم
  

سياسة وطنية للبحوث الصحية، والمبادرة فـي إطـار هـذه       أو تعزيز   وضع وتنفيذ     )٢(
  السياسة إلى إعادة إعطاء أولوية أعلى لبرنامج بحوث النُظم الصحية يؤمن له التمويل الكافي؛

  
خرين في البحوث الصحية بغية تيسير إجـراء تلـك          تشجيع التعاون مع الشركاء اآل      )٣(

  البحوث في نطاق نظمها الصحية؛
  
النهوض باألنشطة الرامية إلى تدعيم النُظم الوطنية للبحوث الصحية، بما في ذلـك               )٤(

تحديد األولويات، وإدارة البحوث، ورصـد األداء، واعتمـاد         إيجاد راسمي سياسات واعين و    
بالبحوث العالية الجودة ومراقبتها من الناحية األخالقية، وضـمان         المعايير واللوائح الخاصة    

  مشاركة المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والمرضى في هذه األنشطة؛
  

آليات لنقل المعارف دعماً لنُظم الصحة العمومية وإيتـاء الخـدمات           أو تعزيز   إيجاد    )٥(
  ى القرائن؛الصحية والسياسات ذات الصلة بالصحة المرتكزة عل

  
المشاركة في تقديم الدعم مع أمانة المنظمة واألوساط العلمية العالمية إلقامة شبكات              )٦(

  من وكاالت البحث الوطنية بقصد إجراء البحوث التعاونية تصدياً لألولويات الصحية العالمية؛
  

                                                           
١  Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity development. 

New York, Oxford University Press, 1990.                                                                                                                 
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ع المدني وغيرهم    األسرة العلمية العالمية، والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتم        تناشد  -٣
  :القيام بما يليمن أصحاب العالقة المعينين 

  
تقديم الدعم لبرنامج موضوعي ومستدام لبحـوث الـنُظم الـصحية يتماشـى مـع                 )١(

 االحتياجات القطرية ذات األولوية ويهدف إلى تحقيق األهداف اإلنمائية المتـصلة بالـصحة            
ائية الواردة في إعالن األمم المتحدة بـشأن        والمتفق عليها عالمياً، بما في ذلك األهداف اإلنم       

  ؛األلفية
  

ربط بين سجالت التجارب السريرية إليجاد نقطة نفاذ وحيـدة          ي محفل طوعي إقامة    )٢(
يـشوبه أي    إلى الشبكة الدولية من هذه السجالت وتعريف هذه التجارب على نحو واضح ال            

رضى وغيـرهم علـى   ، رغبة في تعزيز حصول المرضى وأسرهم ومجموعات الم        غموض
  المعلومات؛
  

تدعيم أو استحداث عملية نقل المعارف بهدف تسهيل االتـصال، وتحـسين سـبل                )٣(
الحصول على المعلومات الصحية الموثوقة والمناسبة وغير المتحيـزة والحـسنة التوقيـت             

  والنهوض باستخدامها؛
  
 بما فيها الشراكات بـين      توفير الدعم لشراكات البحوث الوطنية واإلقليمية والعالمية،        )٤(

القطاعين العام والخاص، لتسريع خطى استحداث األدوية األساسية، واللقاحـات، ووسـائل            
  التشخيص، وآليات إيتائها على نحو منصف؛

  
اإلقرار بضرورة إشراك السلطات المختصة في الـدول األعـضاء المعنيـة، فـي                )٥(

  التخطيط األولي لمشاريع البحوث الصحية؛
  
شاركة مع أمانة المنظمة والدول األعضاء في تقديم الدعم إلقامة شـبكات مـن              الم  )٦(

جراء البحوث التعاونية التي    إوكاالت البحث الوطنية، بأقصى قدر ممكن، سبيالً إلى تحديد و         
  تتصدى لألولويات الصحية العالمية؛

  
  : المدير العامتطلب إلى  -٤

  
بشأن إيجاد برنامج لبحـوث الـنُظم       ن  المعنييإجراء مشاورات مع أصحاب العالقة        )١(

، بما   المتصلة بالصحة  المتفق عليها دولياً  الصحية معد لتسريع خطى تحقيق األهداف اإلنمائية        
  ؛في ذلك األهداف اإلنمائية الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية

  
 بين سجالت   ربطي محفل طوعي القيام مع الشركاء المعنيين بمتابعة موضوع إنشاء          )٢(

  التجارب السريرية؛
  
المساعدة في وضع آليات أكثر فعالية لسد الفجوة القائمة بين طرق توليد المعـارف                )٣(

  ، ويشمل ذلك تحويل نتائج البحوث الصحية إلى سياسات وممارسات؛وبين سبل استعمالها
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بـشأن  عقد مؤتمر دولي على المستوى الوزاري مع أصحاب العالقـة المعنيـين،               )٤[ (
  ]البحوث في مجال الموارد البشرية الصحية؛ 

  
اإلبالغ عن التقدم المحرز بشأن بيان المكسيك الصادر عن الجلسة العامة الرفيعة المـستوى                )٥(

، فـي   )٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول( األلفية   للجمعية العامة لألمم المتحدة الستعراض تنفيذ اإلعالن بشأن       
، وفي مؤتمر القمة الوزاري المقبل بشأن البحوث الـصحية          ٢٠٠٦مؤتمر عن النظم الصحية في عام       

  .٢٠٠٨في عام 
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  الملحق
  

  بيان المكسيك عن البحوث الصحية 
  
  تعزيز النظم الصحية  : المعرفة من أجل صحة أفضل
  

   بالبحوث الصحيةي مؤتمر القمة الوزاري المعنمن
   ٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠-١٦، مكسيكو سيتي

  
  

   بلداً ٥٨والمشاركين من * نحن وزراء الصحة
  

  : إذ نسلم بما يلي
  
التزال هناك عقبات تعترض بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في كثير من البلدان المنخفـضة الـدخل                   -١

  .  الدخلوالمتوسطة 
 
يلزم وجود نظم صحية وطنية لتقديم تدخالت الرعاية الصحية تحقيقاً لألهداف اإلنمائية لأللفيـة ذات                 -٢

العالقة بالصحة؛ وتصدياً لألمراض األخرى السارية وغير السارية وللصحة الجنسية واإلنجابية، ولإلصـابات             
  .في المسائل الصحيةوالعنف واعتالل الصحة النفسية؛ ولتحسين الصحة والمساواة 

 
للبحوث دور هام، وإن قل االعتراف به، في تعزيز النُظم الصحية وتحسين التوزيع العادل للخـدمات                   -٣

  . الصحية العالية الجودة والنهوض بالتنمية الصحية
 
البحوث تشكل عنصراً أساسياً في النظم الصحية القوية من أجل العمل بوعي ومعرفة لتحسين صـحة                 -٤
  . س وتسريع معدل التنمية العالمية واإلقليمية والوطنيةالنا
 
تتيسر البحوث العالية الجودة بأن يكون لدى كل بلد نظام وطني للبحوث الـصحية، قـوي وشـفاف                     -٥

 هو توليد المعارف ذات الصلة، التي       يومستدام، يعرف بأنه، الناس والمؤسسات واألنشطة ممن غرضهم األول        
  . خالقية العالية والتي يمكن استخدامها في تحسين الحالة الصحية للسكان بطريقة منصفةتتقيد بالمعايير األ

 
ينبغي أن توضع السياسة الصحية وسياسة الصحة العمومية وتقديم الخدمات على أساس قرائن موثوقة                 -٦

القيم الشخصية وتأتي قرائن البحوث من مصادر مختلفة تشمل تلك التي تصور   . تستمد من بحوث عالية الجودة    
والثقافية والفوارق، وتستند إلى احتياجات المرضى ومقدمي الخدمات، وتقيس المزايا واألخطار المحتملة فـي              

  .علماً بأن تجاهل القرائن البحثية يضر األفراد والجماعات ويبدد الموارد. مجال التدخالت الصحية
  
 



            A58/22          Annex    الملحق        ٥٨/٢٢ج

7 

تناول متخذي القرارات فحسب بل وأن تبلّغ بطـرق         ينبغي أال تكون نتائج البحوث العالية الجودة في            -٧
ويجـب أن   . فعالة لتوعية راسمي السياسات ومتخذي القرارات المتعلقة بالصحة العمومية والرعاية الـصحية           

، وأن يتم توليفها مـن خـالل استعراضـات          اًرة دولي يستنشر نتائج البحوث وتوثق في سجالت ومحفوظات م       
 أن تساعد في إصدار قرارات صائبة بشأن دعم البحوث الجديدة وبنـاء ثقـة               فهذه اإلجراءات يمكن  . منهجية

  . الجماهير في العلم
 
تسهم العلوم الطبية البيولوجية واالجتماعية بقدر كبير من تفهمنا للوقاية والتشخيص والعالج بالنـسبة                 -٨

العموميـة والـنظم الـصحية،      غير أن البحوث الهامة الرامية إلى تعزيز الصحة         . لطائفة كبيرة من األمراض   
فينبغي وضع استراتيجية للبحوث متوازنة وشاملة وتغطي جميع نهج التحقيـق ذات            . مهملة ومنقوصة التمويل  

  .الصلة
 
تتحسن قدرة النظم الصحية على التعامل مع التحديات الصحية العالمية الراهنة لو أن التدخالت القائمة                  -٩

ويمكن لتشجيع ودعم تطوير المنتجـات      . الت أكثر فعالية لألمراض المهملة    تُعتمد بصورة كافية وتُستنبط تدخ    
وإقامة الشراكات بين القطاع العام والخاص على الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما في ذلـك مبـادرات                 

 .  الشراكة مع البلدان النامية، أن يسهم في تلبية تلك الحاجة
  

  وإذ ندرك الحاجة إلى ما يلي 
  
إعادة تأكيد ثقافة وممارسة البحوث عالية الجودة وتوليد المعارف وتطبيقها، وهذا األمر بالغ أهميتـه                  -١
وألداء النظم الصحية بما في ذلك التوسع       ) ٢(لبلوغ األهداف الصحية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية؛         ) ١(

) ٤( االجتماعيـة االقتـصادية ألي بلـد؛         ولحيوية التنميـة  ) ٣(في قدرات الموارد البشرية من أجل الصحة؛        
  . ولتحقيق اإلنصاف في المسائل الصحية

 
دعم التقييم القائم على القرائن، لعواقب السياسات الصحية وغيرها من السياسات والممارسات علـى                 -٢

  . الصعد الوطنية واإلقليمية والمحلية
 
تعلق منها بنوع الجـنس والـدخل والتعلـيم         التصدي للمحددات االجتماعية للصحة، بما في ذلك ما ي           -٣

  .والقدرات والصراعات واإلثنية
 
  .إشراك مستخدمي القرائن وإعالمهم إليجاد الطلب على البحوث وتعزيز المشاركة في عملية البحث   -٤
  
تعزيز نظم البحوث الصحية الوطنية ببناء القدرات الالزمة، وتنمية القيادات القادرة، وتـوفير أدوات                 -٥

الرصد والتقييم الضرورية، وتحسين القدرة على استعراض الجوانب األخالقية للبحـوث، وتنفيـذ المعـايير               
  . والقوانين األخالقية الالزمة لصحة الجماهير والخدمات الصحية والبحوث السريرية

 
ء تيسير الحصول على القرائن الحديثة الموثوقة والمهمة عن آثار التـدخالت، علـى أسـاس إجـرا                   -٦

  . استعراضات منهجية لكل نتائج البحوث المتاحة
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تحديد مجاالت البحث الناقصة التمويل، ومن ذلك النظم الصحية والصحة العمومية، التي تسرع زيادة                 -٧
  . الموارد والقيادات فيها من بلوغ األهداف الصحية الهامة

  
  .ف والمعلوماتالتشديد على أن البحوث مسعى عالمي يقوم على تقاسم المعار   -٨
 
 . بناء وتعزيز ثقة الجماهير بالعلم وإيمانها به   -٩
  

  نطالب الجهات التالية بما يلي 
  
 بااللتزام بتمويل البحوث الصحية الضرورية لضمان تنشيط النظم الصحية والحـد            الحكومات الوطنية    -١

  .**من التفاوت والظلم االجتماعي
 
  . اسة وطنية للبحوث الصحية برسم وتنفيذ سيالحكومات الوطنية   -٢
 
 لتعزيز األنشطة الرامية إلى تعزيز نظم البحوث الصحية الوطنية، بما فـي ذلـك               الحكومات الوطنية    -٣

إيجاد متخذي القرارات عن علم، وتعيين األولويات، وإدارة البحوث، ورصد األداء، وإقـرار معـايير ونظـم            
ة وتأمين مشاركة المجتمع والمنظمات غير الحكومية والمرضـى         للبحوث ذات الجودة العالية والرقابة األخالقي     

  .في إدارة شؤون البحوث
 
 بوضع برامج مستدامة لدعم نظم الصحة العمومية وتوفير الرعاية الصحية القائمة            الحكومات الوطنية    -٤

  .على القرائن ورسم السياسات المتعلقة بالصحة والقائمة على القرائن
 
 بدعم إقامة شبكات من وكاالت البحث الوطنية في         ة وأمانة المنظمة والمجتمع الدولي    الحكومات الوطني    -٥

  . مجال إجراء البحوث التعاونية لمعالجة األولويات الصحية العالمية
  
 لدعم برنامج موضوعي ومستدام لبحوث النظم الـصحية يتفـق           الجهات التي تمول البحوث الصحية      -٦

  . ويةواالحتياجات القطرية ذات األول
  
 الذين تيسرهم أمانة المنظمة بإنشاء منبر يجمع بـين شـبكة مـن              جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين     -٧

المسجلين الدوليين للتجارب السريرية، بهدف ضمان وجود منفذ وحيد للتجارب والتحديد الذي ال لـبس فيـه                 
  . للتجارب

  
بالغ المعلومـات الـصحية الموثوقـة        بتعزيز أو إنشاء أنشطة إل     جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين     -٨

  . والمهمة والمحايدة وتحسين الوصول إليها وتعزيز استخدامها في وقتها المناسب
  
 بضمان الدعم الواسع للشراكات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما فـي          مجتمع البحوث الصحية الدولي     -٩

استنباط العقاقير األساسية واللقاحات ووسـائل      ذلك الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص بقصد تسريع          
  .التشخيص، وضمان أداء هذه التدخالت بشكل منصف
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 بإعداد التقارير عن التقدم المحرز بخصوص بيان المكسيك في مؤتمر قمة األمم المتحدة       أمانة المنظمة   -١٠
، وفـي   ٢٠٠٦قد في عـام     ، وفي مؤتمر عن النظم الصحية يع      ٢٠٠٥بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية في عام       

؛ ويعقد مؤتمر دولـي علـى المـستوى         ٢٠٠٨مؤتمر القمة الوزاري القادم المعني بالبحوث الصحية في عام          
  . الوزاري بشأن البحوث في الموارد البشرية من أجل الصحة

  
  
 

=     =     =  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
حت اسم الوفد عندما يكـون رئـيس الوفـد           ت  خط يرد (وزراء وممثلو وزارات من الدول األعضاء التالية        *

، كوبا، الجمهورية الدومينيكية،    كوستاريكاالنمسا، بلجيكا، بنن، البرازيل، بروني، بوركينا فاصو، كندا، شيلي،          : )وزيراً
ـ  كينيـا ، أيرلندا، إسرائيل،    )اإلسالمية(جمهورية إيران   ندونيسيا،  إ،  الهند،  أيسلندا،  هايتيفرنسا، ألمانيا،    ة الو  ، جمهوري

، نيجيريـا ، نيكـاراغوا،    نيبال، ميانمار،   موزامبيق،  المكسيك،  موريشيوس، ماليزيا، مالي،    ليتوانياالديمقراطية الشعبية،   
، سويسرا، تايلنـد،    سوازيلند،  عمان،  جنوب أفريقيا ،  السنغال، بولندا، البرتغال، رومانيا،     الفلبين، بنما،   باكستانالنرويج،  
يرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليـات المتحـدة األمريكيـة،        أ لبريطانيا العظمى و   ، المملكة المتحدة  أوغندا
  .زمبابوي، غوايوأور

  
تـستثمر البلـدان    " بأن   ١٩٩٠  على سبيل المثال، أوصت لجنة البحوث الصحية من أجل التنمية في عام               **

 على األقل   ٪٥حوث وتعزيز القدرة على البحث، وتخصيص        من إنفاقها الصحي الوطني في الب      ٪٢النامية ما ال يقل عن      
". من مساعدات المشاريع والبرامج للقطاع الصحي من وكاالت المساعدة اإلنمائية للبحوث وتعزيز القدرة على البحـث               

وينبغي أن تنظر المنظمة في تخصيص نسبة من ميزانياتها القطرية لدعم البحوث الخاصـة بـالنظم الـصحية العاليـة       
  . ودةالج

  


