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  مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية  ٣٤-٥٨ع ص ج
  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  

  
وقد نظرت في بيان المكسيك بشأن البحوث الصحية، الصادر عن مؤتمر القمة الـوزاري المعنـي                  

 لمنظمة الـصحة العالميـة وحكومـة المكـسيك          بالبحوث الصحية الذي دعا إلى عقده كل من المدير العام         
  ١؛ والتقرير المقدم من األمانة)٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ إلى ١٦مكسيكو سيتي، من (

  
وإذ تسلم بأن البحوث العالية الجودة وتوليد المعرفة وتطبيقها أمـور ذات أهميـة حاسـمة لبلـوغ                    

ا دولياً، بما فيها األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة األهداف اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليه
  بشأن األلفية، وتحسين أداء النُظم الصحية، والنهوض بالتنمية البشرية وتحقيق العدالة في مجال الصحة؛

  
وإذ تدرك الحاجة إلى تدعيم التقييم المرتكز على القرائن لعواقب السياسات والممارسات الـصحية                

  سياسات والممارسات التي تؤثر في الصحة على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية؛وغيرها من ال
  
  وإذ تؤكد من جديد على ضرورة إيجاد الطلب على البحوث وتعزيز المشاركة في عملية البحوث؛  

  
وإذ تراعي ضرورة تدعيم نُظم البحوث الصحية الوطنية ببناء القدرات المناسبة وإعـداد القيـادات           

لقديرة، وتوفير أدوات الرصد والتقييم الضرورية، وتحسين القدرة علـى إجـراء استعراضـات أخالقيـة                ا
  للبحوث، وتحديد المعايير واللوائح األخالقية الالزمة لصحة السكان، والرعاية الصحية والبحوث السريرية؛

  
 والحديثة بـشأن آثـار      والتزاماً منها بتعزيز فرص الحصول على القرائن ذات الموثوقية والمناسبة           

  التدخالت، استناداً إلى االستعراض المنهجي لمجمل نتائج البحوث المتاحة، ومع مراعاة النماذج القائمة؛
  
وإدراكاً منها لضرورة تحديد المجاالت البحثية المنقوصة التمويل نسبياً، كمجالي الـنُظم الـصحية                

دة أن تسرعا تحقيق األهـداف اإلنمائيـة ذات الـصلة           والصحة العمومية، حيث يمكن لزيادة الموارد والريا      
  بالصحة والمتفق عليها دولياً؛

  
وإذ تؤكد على أن البحوث مسعى عالمي يقوم على تقاسم المعارف والمعلومـات، وتجـرى طبقـاً                   

  للمبادئ التوجيهية والمعايير األخالقية الوطنية المالئمة؛
  

 الصادر عن مؤتمر القمة الوزاري المعني بـالبحوث         ببيان المكسيك بشأن البحوث الصحية    تعترف    - ١
  ؛)٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ إلى ١٦مكسيكو سيتي، من (الصحية 

  
  : الدول األعضاء علىتحث  - ٢

  
 من قبل لجنة البحوث الصحية من أجل التنمية ١٩٩٠تنفيذ التوصية المعتمدة عام النظر في   )١(

 في المائة على األقل من النفقات الصحية الوطنية في          ٢مار نسبة   تعمد البلدان النامية إلى استث    " بأن  
 في المائة كحد أدنى من المعونـات المقدمـة   ٥مجال البحوث وتدعيم القدرات البحثية، وتخصيص   

   ٢؛"للمشاريع والبرامج للقطاع الصحي من وكاالت المعونة اإلنمائية للبحوث وتدعيم القدرات البحثية
  

                                                            
  .٥٨/٢٢وثيقة ج  ال  ١
٢  Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity development. 
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تعزيز سياسة وطنية للبحوث الصحية بدعم سياسي مناسـب وتخـصيص           وضع وتنفيذ أو      )٢(
  ؛التمويل الكافي والموارد البشرية الكافية لبحوث النُظم الصحية

  
تشجيع التعاون مع الشركاء اآلخرين في البحوث الصحية بغية تيسير إجراء تلك البحـوث                )٣(

  في نطاق نظمها الصحية؛
  
دعيم النُظم الوطنية للبحوث الصحية، بما في ذلك تحـسين          النهوض باألنشطة الرامية إلى ت      )٤(

 ؛ وتحديد األولويـات، وإدارة البحـوث، ورصـد األداء،          باتخاذ القرارات قاعدة المعارف الخاصة    
 وضمان  ؛واعتماد المعايير واللوائح الخاصة بالبحوث العالية الجودة ومراقبتها من الناحية األخالقية          

  منظمات غير الحكومية والمرضى في هذه األنشطة؛مشاركة المجتمع المحلي وال
  
إيجاد أو تعزيز آليات لنقل المعارف دعماً لنُظم الصحة العمومية ونظـم إيتـاء خـدمات                  )٥(

  الرعاية الصحية، المرتكزة على القرائن،  والسياسات ذات الصلة بالصحة والمرتكزة على القرائن؛
  
واألوساط العلمية العالمية إلقامة شبكات من وكاالت       المشاركة في تقديم الدعم مع المنظمة         )٦(

بقصد إجراء البحوث التعاونية تصدياً لألولويات الصحية        أصحاب المصلحة  وسائرالبحث الوطنية   
  العالمية؛

  
تشجيع النقاش العام بشأن البعد األخالقي واآلثار المجتمعية للبحوث الـصحية فيمـا بـين                 )٧(

ى وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتشجيع الشفافية فيمـا          الباحثين والممارسين والمرض  
  يتعلق بنتائج البحوث وتعارض المصالح المحتمل؛

  
 األسرة العلمية العالمية، والشركاء الدوليين والقطاع الخـاص والمجتمـع المـدني وسـائر               تناشد  - ٣

  : القيام بما يليحسب االقتضاء،، األطراف المعنية
  
 لبرنامج موضوعي ومستدام لبحوث النُظم الصحية يتماشى مـع االحتياجـات            تقديم الدعم   )١(

القطرية ذات األولوية ويرمي إلى تحقيق األهداف اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دوليـاً،              
  بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛

  
ت التجارب السريرية لضمان وجود نقطة نفاذ وحيـدة         إقامة محفل طوعي يربط بين سجال       )٢(

يشوبه أي غموض، رغبة في تعزيز حصول المرضـى          وتعريف هذه التجارب على نحو واضح ال      
  وأسرهم ومجموعات المرضى وغيرهم على المعلومات؛

  
تدعيم أو استحداث عملية نقل المعارف بهدف توصيل المعلومات الصحية ذات الموثوقيـة               )٣(

  بة وغير المتحيزة والحسنة التوقيت وتحسين سبل الحصول عليها وتعزيز استخدامها؛والمناس
  
توفير الدعم لشراكات البحوث الوطنية واإلقليمية والعالمية، بمـا فيهـا الـشراكات بـين                 )٤(

القطاعين العام والخاص، لتسريع خطى استحداث األدوية األساسية، واللقاحات، ووسائل التشخيص،           
  ائها على نحو منصف؛وآليات إيت

  
اإلقرار بضرورة إشراك السلطات المختصة في الدول األعضاء المعنيـة فـي التخطـيط                )٥(

  األولي لمشاريع البحوث الصحية؛
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في تقديم الدعم إلقامة شبكات مـن وكـاالت         وأمانة المنظمة   المشاركة مع الدول األعضاء       )٦(
ممكن، كوسيلة من وسائل تحديـد وإجـراء         بأقصى قدر    وسائر أصحاب المصلحة،  البحث الوطنية   

  البحوث التعاونية التي تتصدى لألولويات الصحية العالمية؛
  

  : المدير العامتطلب إلى  - ٤
  
إجراء تقييم للموارد الداخلية والخبرات واألنشطة الخاصة بالمنظمة في مجـال البحـوث               )١( 

ها في مجال البحوث، وتقديم تقرير      الصحية، بغية إعداد ورقة موقف بشأن دور المنظمة ومسؤوليات        
   من خالل المجلس التنفيذي؛التاسعة والخمسينعن ذلك إلى جمعية الصحة العالمية 

  
إجراء مشاورات مع األطراف المعنية المهتمة بشأن إقامة برنامج لبحوث النُظم الـصحية               )٢(

  نمائية ذات الصلة بالصحة     تسريع تحقيق األهداف اإل    من أجل  الدول األعضاء    لتقديم الدعم إلى  معد
  والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛

  
القيام مع الشركاء المعنيين بمتابعة إنشاء محفل طوعي يـربط بـين سـجالت التجـارب                  )٣(

  السريرية؛
  
ة بين طرق توليد المعارف وبـين       المساعدة في وضع آليات أكثر فعالية لسد الفجوة القائم          )٤(

  طرق استعمالها، ويشمل ذلك تحويل نتائج البحوث الصحية إلى سياسات وممارسات؛
  
النظر مع أصحاب المصلحة اآلخرين في إمكانية عقد مؤتمر دولي بشأن البحوث في مجال                )٥(

بـشأن البحـوث    ، والنظر في الدعوة إلى عقد االجتماع الوزاري القـادم           الموارد البشرية الصحية  
  ؛٢٠٠٨الصحية في عام 

  
االجتماعات التي تنظمها المنظمـة     جمعية الصحة العالمية أوالً بالموافقة على       قيام  ضمان    )٦(

وهي تتخذ طابع مؤتمرات قمة     لدول األعضاء كافة    والتي  سيكون باب المشاركة فيها مفتوحاً أمام ا        
  .وزاريةأو مؤتمرات قمة 

  
  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )الثامن، التقرير "أ"اللجنة   




