
  
  
  
  
  
  
  

  ١٥-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.15     من جدول األعمال١٦-١٢البند 
  
  
  

  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  
  لصحية؛ بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث ا٣٤-٥٨ع ص جإذ تذكّر بالقرار   

  
وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بدور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها فـي مجـال البحـوث             
  الصحية؛

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

  
ال الصحة هي بحوث محـدودة،      وإذ تعترف بأن البحوث الهادفة إلى تقصي الفقر واإلجحاف في مج            

  وبأن البينات المتأتية عن هذه البحوث هامة لتوجيه السياسات من أجل تقليل الفجوات إلى الحد األدنى؛
  

وإذ تؤكد مجدداً أن البحوث الرامية إلى تقوية النظم الصحية أمر جوهري لبلوغ المرامـي اإلنمائيـة                   
لياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األمم المتحدة بـشأن            لأللفية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دو      

  األلفية؛
  

وإذ تسلّم بوجود فجوة واسعة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالقـدرة علـى إجـراء                  
ساهم في  البحوث الصحية، وأن هذه الفجوة قد تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج صحية أفضل، وأنها قد ت                

  تفاقم هجرة األدمغة؛
  

وإذ تشير بوجه خاص إلى عمل الوكالة الدولية لبحوث السرطان، ومركز منظمة الـصحة العالميـة                
للتنمية الصحية والبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المنـاطق المداريـة المـشترك بـين                 

ي ومنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الخاص للبحوث       اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدول      
والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي                 

  وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛
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ث والمعطيات المستقاة مـن نظـم المعلومـات         وإذ تُعرب عن اقتناعها بوجوب استخدام نتائج البحو         
الصحية الفعالة في التأثير في القرارات المتخذة بشأن إيتاء التدخالت لجميع أولئك الذين هم في أمس الحاجـة                  

  إليها؛
  

وإذ تضع في اعتبارها أن منظمة الصحة العالمية ينبغي أن تكون قدوة فيما يتعلق باسـتخدام نتـائج                    
  ي القرارات حول الصحة؛البحوث في التأثير ف

  
وإذ تؤكد مجدداً دور البرامج البحثية، التي تشارك المنظمة في رعايتها في دعم مجـاالت البحـوث                   

المهملة ذات الصلة بالفئات السكانية الفقيرة والمحرومة، وخصوصاً األمـراض المتـصلة بـالفقر، والـسل،                
  زيز القدرات البحثية؛والمالريا واأليدز، وإذ تعترف بإسهامات المنظمة في تع

  
  ؛وإذ تُعرب عن التزامها بضمان المعايير األخالقية في إجراء البحوث الصحية التي تدعمها المنظمة  

  
، ومناقـشة   ٢٠٠٤وإذ تقر بضرورة تقييم التقدم المحرز في مجال البحـوث الـصحية منـذ عـام                   

  لبحوث والسياسات الصحية المسندة بالبينات،االحتياجات المستقبلية لجميع الدول األعضاء فيما يتعلق بتعزيز ا
  
  :  الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

النظر في تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالبحوث الصحية ألغراض التنمية في عام   )١(
٪ مـن نفقاتهـا الـصحية       ٢وجوب أن تستثمر البلدان النامية نسبة ال تقل عن          " والداعية إلى    ١٩٩٠

لوطنية في مجال البحوث وتعزيز القدرة على إجراء البحوث، ووجوب أن تخصص للبحوث وتعزيز              ا
٪ من المعونة التي تقدمها وكاالت المعونـة اإلنمائيـة          ٥القدرة على إجراء البحوث نسبة ال تقل عن         

  ١؛"لمشاريع وبرامج في القطاع الصحي
  

د وتعزيزها بهدف رصد إنفاق الحكومـات       النظر في وضع وتدعيم أدوات لتتبع مسار الموار         )٢(
وموارد الجهات المانحة األخرى على البحوث الصحية، ونشر نتائج البحوث ذات الصلة بهـا علـى                

  راسمي السياسات وهيئات المجتمع المدني وعامة الناس؛
  
دمج البحوث في التيار الرئيسي لألنشطة البرنامجية والخطط الوطنية، وتعزيز زيادة فـرص       )٣(
  الستفادة من نتائج البحوث؛ا
  
تعزيز قدرات لجان األخالقيات الوطنية والمؤسسية التي تتولى استعراض مقترحات البحوث             )٤(

  حسب االقتضاء؛، الصحية
  
 حـسب   ،وضع أو تعزيز سياسات البحوث الصحية ووثائق قانونية بشأن البحوث الـصحية             )٥(

  االقتضاء؛
  
ئدة مديري البحوث وتيسير إعداد كادر وظيفي من المهنيـين          إنشاء برنامج تدريبي مستديم لفا      )٦(

  المدربين إلدارة البحوث الصحية، حيثما كان ذلك ضرورياً؛
                                                           

١   In Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity in 
development. New York, Oxford University Press, 1990.                                                                                           
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تحسين إدارة الحياة الوظيفية للباحثين الذين ال يخضعون بالضرورة لسلطة الوزارة المسؤولة              )٧(
  عن البحوث، حسب االقتضاء؛ 

  
لوطنية في المجاالت التالية التي يكمـل بعـضها الـبعض           النظر في تعزيز قدرات البحث ا       )٨(

توليد المعارف الجديدة والموارد البشرية والمالية ومعاهد البحوث واسـتخدام البحـوث فـي              : اآلخر
  القرارات المتعلقة بالسياسات، وتعزيز الشبكات الوطنية والدولية الخاصة بالتعاون في مجال البحوث؛

  
وضع وتعزيز آلية تشاركية يلجأ إليها جميع أصحاب المصلحة من أجل منح األولوية لبرنامج           )٩(

عمل البحوث الصحية استناداً إلى التغيرات الهامة التي يتعين إدخالها على النُظم الصحية وإلى عبء               
  المراضة والقضايا المستجدة المتصلة بالصحة؛

  
 المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهـات       مجتمع البحوث الصحية، وسائر    تدعو  -٢

األخرى المعنية المؤثرة في عملية صنع القرار، إلى تقديم دعم قوي مستدام ألنشطة البحث في جميع مجاالت                 
البحوث الصحية والطبية والسلوكية، والسيما البحوث الهادفة إلى تقصي األمراض السارية والفقر واإلجحاف             

ل الصحة بمشاركة المجتمعات المحلية مع مواكبة األولويات الوطنية، وتدعو إلى االستمرار في دعـم               في مجا 
  األنشطة التي تعزز استخدام نتائج البحوث في التأثير في السياسة العامة وفي الممارسات والرأي العام؛

  
  : القيام بما يلية العامة المديرتطلب إلى  -٣

  
 المجاالت الهامة المهملة بغية تحسين الصحة والسيما فيما يتعلـق           تشجيع إجراء البحوث في     )١(

باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية بشكل مفرط، وخصوصاً صحة الفقراء والفئـات المحرومـة               
  والدعوة إلى ذلك؛ 

  
تقوية ثقافة البحوث من أجل صنع القرارات المسندة بالبينات في المنظمـة وضـمان تـأثير                  )٢(

   في أنشطتها التقنية؛البحوث
  
  تطوير نظام للتبليغ بشأن أنشطة المنظمة في مجال البحوث الصحية؛  )٣(
  
تحسين تنسيق األنشطة البحثية المناسبة بصورة كبيرة بما في ذلك دمج البحوث فـي مجـال                  )٤(

ـ               شطة مكافحة األمراض وتوقيها، وتعيين مسؤول اتصال في المنظمة يتوفر له اإللمام العام بجميع أن
  البحوث التي تضطلع بها المنظمة؛

  
استعراض استخدام البينات التي تتمخض عنها البحوث في اتخـاذ القـرارات والتوصـيات                )٥(

  الرئيسية الخاصة بالسياسات العامة داخل المنظمة؛
  
إرساء آليات شفافة لترتيب األولويات في مجال أنشطة ومشاريع البحوث في المنظمة، بمـا                )٦(

ليات االستعراض الجماعي، واختيار معايير من مثل وثاقة صـلتها بالموضـوع وجودتهـا              في ذلك آ  
  العلمية؛ 

  
وضع إجراءات وآليات معيارية لالضطالع بالبحوث واستخدام النتائج من قبل المنظمة، بما              )٧(

مـاعي   البحثية في قاعدة بيانات عمومية تُتاح للجمهور، واالستعراض الج         مقترحاتهافي ذلك تسجيل    
  للمقترحات المقدمة، وبث النتائج؛
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إسداء المشورة للدول األعضاء، عند الطلب، بشأن السبل الكفيلة بإقامة نُظم للبحوث الراميـة      )٨(
  إلى تحسين الصحة؛

  
تعزيز زيادة فرص االستفادة من نتائج البحوث، بما في ذلك دعم التحرك نحو إتاحة المجالت                 )٩(

  العلمية دون أية قيود؛ 
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنمية القدرات في مجال البحوث المتعلقة بـالنُظم الـصحية                 )١٠(

  حيث تدعو الحاجة؛، وبالسياسات الصحية
  
تقديم الدعم التقني للدول األعضاء في تعزيز قدرات اللجان الوطنيـة والمؤسـسية المعنيـة                 )١١(

ت البحوث المعقدة، وصياغة سياسـات صـحية        بأخالقيات البحوث الصحية، واستعراض بروتوكوال    
  وطنية ووثائق للبحوث التشريعية؛

  
تحديد وتنفيذ اآلليات الالزمة لدعم البلدان واألقاليم بصورة أفضل بغية االعتراف بـالبحوث               )١٢(

  الصحية وتعظيم قيمتها باعتبارها عامالً رئيسياً في تطوير النظم الصحية، والسيما في البلدان النامية؛
  
صياغة استراتيجيات بسيطة لتحديد أولويات البحوث الصحية، يمكن للحكومات اسـتخدامها،             )١٣(

  حسب االقتضاء؛
  
إنشاء نُظم وآليات مناسبة لزيادة التفاعل والتقارب بين الباحثين ومستخدمي البحوث المناسبة              )١٤(

  من أجل تحسين استخدام نتائج البحوث وتعزيز صياغة السياسات الصحية؛
  
إتاحة الفرص، لبناء القدرات في مجال االقتصاديات الصحية واألثر االقتصادي لألمـراض              )١٥(

وحساب تكاليف مختلف التدخالت وتقييم التكنولوجيا الصحية كي يتمكن البلد المعني مـن االسـتفادة               
  المثلى من النظام الصحي؛

  
وحـسب   حية حسب البلد واإلقلـيم بناء القدرات بغية رصد إجمالي اإلنفاق على البحوث الص    )١٦(

  المصادر العمومية والمانحة، وحسب نوع اإلنفاق، وإبالغ الدول األعضاء به؛
  
عرض استراتيجية بشأن إدارة أنشطة البحوث وتنظيمها في منظمة الصحة العالميـة، علـى                )١٧(

  .جمعية الصحة العالمية الثانية والستين
  
 بالبحوث الصحية يفتح باب المشاركة فيه لجميع الدول         الدعوة إلى عقد مؤتمر وزاري معني       )١٨(

  .٢٠٠٨نوفمبر / األعضاء ويعقد في بانكوك في تشرين الثاني
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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