
1/2 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 طط

 

 

 

 
 
 

 حلقة نقاش
 الصحّية المعايير أعلى لتحقيق والبحث العلم استخدام
 (مساء   03.1 - 03.1) 7171 أكتوبر/  األول تشرين 71 الثالثاء

  سكيتشتافريقصر  ،7رقم  قاعة
 

 توضيحيةمذكرة 
 

 علن  بنه ماملسنل   منن أنه بيد  . معىن ذات عامة ةصحي   سياسة هناك تكون أن الصعب من علمية،ال عرةةامل بدون
 ةصنحي   سياسنة وضن  يعوقنان السياسنية، التحنديات عنن ةضالا  والفهم، املعرةة تبادل كفاية عدم أن متزايد حنو
 والسياسننات القننوانن تكننون أن وضننمان الفجننوة هنن   سنند   يف  ئيسنن  بنندو  الربملانننات وتضننعل . زة باألدلننةمعننز  

 .قوية علمية بنتائج باستمرا  مسرتشدة تنفي ها، عن ةضالا  ،الصحي ة
 

 علنن  واجملتمعننات البلنندان وسنناعدت العامليننة، التنميننة يف األخنن ة التعننو ات طليعننة يفتنن    الصننحي ة البحننو إن 
نن وقنند. والنمننا  االزدهننا   املهمشننن السننكان احتياجننات ذلنن  يف مبننا ،الصننحي ةالعدالننة  علنن  مننرخراا  الرتكيننز نمك 

 احلينناة قينند علنن  البقننا  مننن اجملتمنن  قعاعننات مننن وغنن هم والشننبا  واألطفننال النسننا  مننن املاليننن والضننعفا ،
 .هام اجتماع  أثر له اناألمر ال ي ك إمكاناهتم، كامل إىل والوصول

 

 شنر  اأنن كمنا. املسنتدامة التنمينة منن يتجنزأ ال جنز  ه  العلمية املعرةة هبا تسرتشد اليت القرا  صن  عملية إن
 .واملسا لة الدعوة، التمويل، التشريعات، السياسات، وض  ذل  يف مبا الربملاين، للعمل مسبق

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 7.1الجمعية العامة الـــ 
 يةاالتحادروسيا بطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  70-71

املستدامة للتنمية  الدائمة اللجنة
 والتمويل والتجا ة

 7112 أكتوبر/ تشرين األول 11
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 :اآلتية ةالرئيس المسائل النقاش حلقة وستتناول
 العلنننننم" بنننننن مت صنننننل تنننننوتر هنننننناك هنننننل السياسنننننية  السننننناحة علننننن  العلمينننننة األدلنننننة مكنننننان هنننننو منننننا "

 الربملانية  املناقشة يف والرأي األدلة من الصحيح املزيج عل  حنصل كيف  "السياسة"و
 الننيت املعلومننات علنن  النننوا  حيصننل كيننفو  البحنن  /  العلننم جمتمنن  منن  صننالتال الربملننان ميقنني   كيننف 

 مستن ة  قرا ات الختاذ إليها حيتاجون
 قوي  أخالق  بعد ذات اسةحس   ةصحي   قضايا الربملانات عاجلت كيف 
 بشننن ن األدلنننة إلننن  املسنننتندة القنننرا ات اختننناذ وتشنننجي  الدقيقنننة غننن  املعلومنننات خمننناطر مکاةحنننة کيفينننة 

 واإلجنابية  اجلنسية والصحة التحصن مثل قضايا
 حنناالت التفشنن   مننن نننتعلم أن ميكننننا منناذا والناشننئة  القائمننة األوبئننة علنن  للننرد مسننتعدة البلنندان هننل

 األخ ة 
 بلدانا  يف قوية حبثية/  علمية حتتية بنية لبنا  الربملانات به قامت ال ي ما 

 
 :مدير حلقة النقاش           

 العاملية الصحة منظمة ،املساعد العام املدير بوسرتيو، ةالةيا الدكتو ة 
 

 :النقاش حلقة يف املشا كون
 السيدة نكاندو لو ، عضو الربملان ووزير التعليم العايل يف زامبيا 
 إيعاليا الربملان، عضو لوكاتيل ، بيا السيدة 
 الدومينيكان مجهو ية الربملان، عضو سوا يز، ةيكتو  سيدال 
  تكساس جامعة مشا ك، أستاذ  يوس، آدان كتو الد 
 املتحندة األمنم برننامج األموال، ومج  واالبتكا ات الربناجمية الشراكات مدير كاكاتيل، براديب سيدال 

 البشرية املناعة نقص بف وس املعين املشرتك
 يف والتنسنننيق السياسنننة العامنننة جلننننة عضنننو ، وسنننيا االحتادينننة يف الصنننحة وزا ة بيبا يننننا، إيليننننا السنننيدة 

 العاملية الصحة ملنظمة التاب  البشري اإلجنا  برنامج
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Concept note 
 
Without scientific knowledge, it is hard to have a public health policy that makes sense. 
However, it is increasingly recognized that insufficient knowledge exchange and 
comprehension, as well as political challenges, hinder the development of evidence-
informed health policy. Parliaments have a key role to play in bridging this gap and 
ensuring that health laws and policies, as well as their implementation, are continuously 
informed by robust scientific findings.  
 
Health research has been at the forefront of recent advances in global development and it 
has helped countries and societies to prosper and thrive. Recent emphasis on health 
equity, including the needs of marginalized and vulnerable populations, made it possible 
for millions of women, children, young people and other sectors of society to survive and 
reach their full potential, thereby having an important social impact. 
 
A decision-making process informed by scientific knowledge is an integral part of 
sustainable development. It is also a prerequisite for parliamentary action, including policy 
development, legislation, financing, advocacy and accountability.  
 
The panel discussion will address the following key questions: 
 
• What is the place of scientific evidence in the political arena? Is there an inherent 

tension between “science” and “politics”? How do we get the right mix of evidence and 
opinion in the parliamentary discussion?  

 
• How does parliament build connections with the science/research community? How 

do MPs get the information they need to take informed decisions?  
 
• How have parliaments handled sensitive health issues with a strong ethical 

dimension?  
 
• How to combat the risks of inaccurate information and promote evidence-informed 

decision-making on issues such as immunization and sexual and reproductive health? 
 
• Are countries ready to respond to existing and emerging pandemics? What can we 

learn from recent outbreaks?  
 

• What have parliaments done to build a strong science/research infrastructure in their 
countries?  
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Moderator:   

• Dr. Flavia Bustreo, Assistant Director-General, World Health Organization 
 

Panellists: 

• Ms. Nkando Luo, Member of Parliament and Minister of Higher Education, Zambia  

• Ms. Pia Locatelli, Member of Parliament, Italy 

• Mr. Victor Suarez, Member of Parliament, Dominican Republic  

• Dr. Adan Rios, Associate Professor, University of Texas  

• Mr. Pradeep Kakkattil, Director of Programme Partnerships, Innovations and Fundraising, UNAIDS  

• Ms. Elena Baybarina, Ministry of Health of the Russian Federation, member of the WHO Human 
Reproduction Programme Policy and Coordination Committee  

 


