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من أهم عناصر تطوير النظُم الصحية، من حيث تفهـم   عنصراً من أجل الصحةمتثِّل البحوث 
 والتخفيـف ، لعوامل األخرى على الصحةوراء ضعف الصحة والتنبؤ بتأثريات ا الكامنة األسباب

مـن أجـل   بـالبحوث   ةسـتراتيجية منظمـة الصـحة العامليـة املعنيـ     ومواكبـةً ال . من تلك التأثريات
، فـإن التوجهـات االسـتراتيجية مـن أجـل      2010، اليت أقرا مجعية الصحة العامليـة عـام   الصحة

بأن البحوث ليست  القائلة ز على املسلَّمةيف هذا اإلقليم تركِّ من أجل الصحةاالرتقاء بالبحوث 
هات االسـتراتيجية  . تاح إال يف زمن الوفرة، بل هي ضرورة قائمة ومستمرةترفاً ال يوهذه التوج

م املقترحات من أجل دعم البحوث واالستفادة منها، لتحسني الصحة، من خالل اسـتخدام  تقد
ة التحديات املاثلة يف اإلقليمالبينات، وجما.  

   . ة للنظر يف مشروع القرار املرفقعوواللجنة اإلقليمية مد
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  املوجز 
ض وهـي لـذلك تواجـه خمـاطر التعـر     . فرعلـى أـا تـ    ، يف بعـض األحيـان  البحوث مـن أجـل الصـحة    ينظر إىل

البحـوث مـن أجـل    ومع ذلك، فقد ثبتت أمهيـة  . تعرض البلدان لظروف اقتصادية صعبةلالستقطاعات املالية، عندما ت
مـن  فـالبحوث  . تنمية االجتماعية، واالقتصادية، والصحية، وهي تعترب اآلن أحد أهـم االسـتثمارات  من أجل ال الصحة

اخلـدمات الصـحية، واالحتياجـات     وفعاليةتوفر املعارف املطلوبة لتفهم الشواغل الصحية وكذلك كفاءة  أجل الصحة
مـن أجـل مزيـد مـن الفهـم       ال، البحوث من أجل الصحة إىلإذن فاحلاجة ماثلة . املستقبلية للقطاع الصحي بوجه عام

، التعلـيم،  فيهـا ، بل أيضاً من أجـل تفهـم احملـددات األخـرى اخلاصـة بالصـحة، مبـا        فحسب األحوال الصحيةحول 
مـاتزال   البحوث مـن أجـل الصـحة   وعلى الرغم من ذلك، فإن . ، وحقوق اإلنسان والتغريات البيئيةواجلنوسةوالفقر، 
  .قص التمويل يف كثري من املناطق، وهي ال تليب، بالضرورة، احتياجات السكانتعاين من ن

من شأنه أن يؤثـِّر إن إقليم شرق املتوسط يشهد يف الوقت الراهن تغرياً سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، ودميغرافياً، 
معرضة لوقـوع كـوارث طبيعيـة     ىفهناك عدد من البلدان يواجه أوضاع طوارئ، بينما هناك بلدان أخر. على الصحة

وتقـدم التوجهـات االسـتراتيجية    . والناس تطالب مبشاركة أكرب يف اختـاذ القـرارات املتعلقـة باخلـدمات الصـحية     . ا
، واالستفادة من نتائجها لتحسـني الصـحة   البحوث دعم للبحوث الصحية يف إقليم شرق املتوسط مقترحات من أجل

ة التحديات املاثلة يف اإلقليممن خالل استخدام البينات، وجما .البحـوث مـن أجـل    م هذه الورقة حتليالً لوضـع  وتقد
لالستفادة من البحوث لتحسني الصحة من خالل استخدام البينـات  توجهات االستراتيجية الحتدد يف اإلقليم، و الصحة

البحوث من أجـل  الستراتيجية الرسالة املة اليت مفادها أن د التوجهات اوتؤكِّ. وجماة التحديات املاثلة يف اإلقليم
فاً، بل هي استثمار ضروري يف التنمية االجتماعية، واالقتصادية، والصحية، وهي متثل قضية أساسـية  رليست ت الصحة

  .يف مجيع األوقات

هات االستراتيجية يف هذا الوقت لتوفري إطار زمين يتباملرونة، مع مراعاة التنوع احلاصـل   سمويأيت تقدمي هذه التوج
ا الوطنيـة  بالنسبة للدول األعضاء، مبا يليب احتياجاا الصحية، ويصـوغ اسـتراتيجيا   توئيمهيف اإلقليم، والذي ميكن 

الضوء على الفرص املتاحة ويـئ   حتقق من إجنازات سابقة، وهي تسلط على ما مبنية هذه الورقةو. للبحوث الصحية
ملواجهة التحديات اجلديدة املتمثلة يف األسلوب املتعدد القطاعـات، والسـيما يف أوقـات الطـوارئ واملصـاعب       اال
، من الدول األعضاء وأمانة املنظمة يف هذه الورقة تتعلق بكلٍّ وينبغي إدراك أن التوجهات االستراتيجية املدرجة. املالية

  .تعاضد والتعاون هو ما حتتاج إليه لتنفيذ التوجهات االستراتيجية املقترحةأن الالقائلة بالفرضية  وهذا من شأنه دعم
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  املقدمة  .1

تدرك احلكومات واملنظمات الدولية، مبا فيها منظمة الصحة العاملية، أن توليد املعارف وتطبيقها، هي عوامل 
، وهي العامل الرئيسي لتعزيز نظُم )3، 2، 1(أساسية ال غىن عنها من أجل حتقيق الصحة، واإلنصاف، والتنمية 

والبحوث هي استثمار يف حد ذاا، وهناك . البحوث الصحية الوطنية يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل
بينات واضحة تدلّ على أن االستثمار حىت ولو كان مببالغ زهيدة يف جمال توليد وتطبيق املعارف املتوافرة يؤدي إىل 

لذلك، فإن البحوث الصحية ضرورية لكل البلدان، ويف مجيع األوقات، وال ). 4، 1(ب صحية كبرية حتقيق مكاس
  .جيوز اعتبارها ترفاً ال تقدر عليه سوى البلدان املرتفعة الدخل فقط

ويف ظل التحديات الراهنة اليت يواجهها إقليم شرق املتوسط، واليت تشمل التغريات السياسية، والدميغرافية، 
التحول الوبائي؛ والتغري املناخي، وانعدام األمن الغذائي، ومضاعفات األزمة املالية العاملية، فإن تبني أساليب و

وعندما تتعرض البلدان . جديدة، وإعادة التنظيم املؤسسي، هي من األمور احليوية ملواجهة هذه االجتاهات املستجدة
جتماعياً أو سياسياً، فإن مظاهر الـجور يف الصحة تتضخم وتظهر إىل ضغوط وتتحمل فوق طاقتها سواء مالياً أو ا

والبحوث هي اليت تقدم البينات الضرورية ملعاجلة األسباب، واآلثار، وسبل توقّي اعتالل الصحة . على السطح
  .ومعاجلته

اإلمنائية لأللفية يف اإلقليم،  ومن املمكن تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، والعدالة يف الصحة، وبلوغ املرامي
عن طريق إجياد وضمان استمرار نظُم حبوث صحية وطنية رفيعة اجلودة وتعزيز رسم السياسات املستنرية بالبينات 

وميكن احلصول على ذلك من خالل تنمية القدرات الكفيئة والوثيقة الصلة والقيادة يف البحوث، ). 8، 7، 6، 5(
إعداد أدوات لرصد وتقييم نظُم البحوث الصحية؛ ودالئل إرشادية للقواعد واملعايري ومراجعة األخالقيات؛ و

  . األخالقية للبحوث الصحية، وتبين األساليب املستندة إىل نتائج البحوث، عند رسم السياسات وإجراء التخطيط
مستوى صحي ميكن بلوغه هو أن التمتع بأرفع دستور منظمة الصحة العاملية ا يسترشد ومن بني املبادئ اليت 

ولذلك فإن احلاجة . من حقوق اإلنسانأيضاً ن حفظ الصحة هو حق ولذلك فإ. حق أساسي من حقوق اإلنسان
مث إن من بني املهام . متس، أثناء الطوارئ، إىل استمرار تقدمي البينات الدالة على هذا االرتباط من خالل البحوث

وقد متّ التأكيد على أمهية ودور ). 9" (تشجيع وإجراء البحوث يف جمال الصحة"املية املعلنة اخلاصة مبنظمة الصحة الع
للبحـوث من أجـل الصحـة ة منظمة الصحة العاملية ـن استراتيجيـالبحوث من أجل الصحة أيضاً يف كل م

وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وحقوق امللكية  ، واالستراتيجية)21- 63 عج ص   القـرار(
  .)21- 61 القرار ج ص ع(الفكرية 

حقيقة جلية مفادها أن متويل ) 10(أوضح إعالن باماكو للعمل يف البحوث من أجل الصحة  2008ويف عام 
وأن من الضروري حتقيق املزيد من البحوث من أجل الصحة اليزال ميثل حتدياً ملحوظاً على الصعيد العاملي، 

املساواة، إذ ال خيصص سوى نسبة ضئيلة من نفقات البحوث للتصدي للتحديات الصحية، واليت تستهدف 
يدرس بعض البلدان و. 90إىل  10املستضعفني والفقراء واحملرومني أكثر من غريهم؛ وهذا ما يعرف أيضاً بفجوة 

فقد أظهرت دراسة أجريت يف . ستثمار يف جمال البحوث من أجل الصحةعلى الصعيد الدويل العائدات على اال
األمراض القلبية الوعائية، تكون  أن كل جنيه إسترليين واحد يتم استثماره يف البحوث على) 11(اململكة املتحدة 

لناتج احمللي اإلمجايل أي أن إمجايل عائدات الصحة وا(جنيه إسترليين  0.39ر بـ ب يقدسكْمالسنوية مكافئة ل همنافع
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ت يف أستراليا أن استثمار أجري) 12( دراسة مماثلة كما بينت. )1992 – 1975تقريباً، % 39من هذه البحوث يبلغ 
دوالر  2.17عادل يف املتوسط يف جمال الصحة يعود مبنافع صحية تدوالر أمريكي واحد يف البحوث والتطوير 

  .أمريكي
 يايل، قرارات حول 2008و 2001وكانت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط قد اعتمدت يف عاموعلى الت ،

، وحول رأب الفجوة بني الباحثني )8.ق/48ل إ/ش م(االستراتيجية املنقّحة للبحوث الصحية من أجل التنمية 
درتان على أمهية تكامل البحوث مع ، وتؤكِّد هاتان املبا)7.ق/55ل إ/ش م(الصحيني وبني رامسي السياسات 

وقد . املمارسة ومع السياسات، واستخدام بينات البحوث لضمان فعالية اختاذ القرارات ورسم السياسات يف اإلقليم
 يبوضع استراتيجية إقليمية  2010و 2009أوصت اللجنة االستشارية للبحوث الصحية إلقليم شرق املتوسط، يف عام

  .)14، 13(للبحوث 
هج تتعاون على تنفيذه عدة قطاعات، ي مننبحقيقة مفادها أن ت" البحوث من أجل الصحة"مصطلح  تتجلَّى يفو

ويغطي . ةيصائل الصحاحلحتسني  يفحتمي  أمرطاعات والتخصصات يف أنشطة البحوث، من الق طائفةواخنراط 
اخلمس اآلتية  ااالت ، الذي ميتد عربيف هذه الوثيقة النطاق الكامل للبحوث" البحوث من أجل الصحة"مصطلح 

 :)15( من ااالت العامة للنشاط

• ؛عهاتقييم أبعاد املشكلة الصحية وتوز 
• ا املتنوعة فهم أسباب املشكلة أو حمد؛)كانت أم سلوكية أم اجتماعية أم بيئية بيولوجيةً(دا 
• اب حدوث املشكلة وضع احللول أو التدخالت اليت تساعد على جتن؛أو التخفيف من وطأ   
 ؛تنفيذ احللول أو إيتاؤها من خالل السياسات والربامج •
   .تلك احللول على حجم املشكلة وتوزيعها أثرتقييم  •

عناصر ال عنصراً منترمجة املعارف  دعوت. أا القوة احملركة للتنمية االقتصاديةبرفت البحوث الصحية علقد 
من خالل تعزيز السياسات  ،الصحية منها أو االقتصاديةكس فوائد البحوث الصحية، األساسية يف هذه العملية ويع

االستثمار يف جمال البحوث من أجل الصحة  ويؤدي). 16(والتدخالت اليت ترمي إىل حتقيق صحة أفضل للسكان 
حتسني  إىل ، وبالتايلرالـجوتؤدي بدورها إىل زيادة مأمول العمر واحلد من واليت ) 17(صحية ال إىل حتسني النظم

  ). 18 - 16(نوعية احلياة 
للبحوث من أجل الصحة إىل مواجهة التحديات اليت تواجه تنفيذ قرارات  ودف التوجهات االستراتيجية

املنظمة املختلفة املتعلقة بالبحوث من أجل الصحة يف اإلقليم، واليت تشجع على تنسيق أنشطة البحوث من أجل 
وبشكل خاص يف وهذا األمر وثيق الصلة . الصحة بشكل أكرب، وحتديد أولوياا وحتسني الشوروية يف هذا اال

ما يتعلق بقضايا الصحة يف اإلقليم، تلك القضايا اليت تؤثر على حنو غري متناسب على الفقراء واملهمشني، مبا يف ذلك 
 .احلصول على التكنولوجيا واملعلومات واخلدمات الصحية واملوارد
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 حتليل الوضع يف اإلقليم. 2

إذْ ؛ واليت سيكون هلا تأثري على الصحةيشهد اإلقليم تغريات سياسية واجتماعية واقتصادية ودميوغرافية وصحية 
كل بلد لف. حاالت طوارئ، بينما تتعرض بلدان أخرى ملخاطر حدوث الكوارث الطبيعيةمن عدد من البلدان  يعاين
وتعاين . فيهفضالً عن اختالف املرتسمات البيئية والسكانية  االجتماعية االقتصادية والبيئية اخلاصة واملتفردة، ظروفه

بينما تواجه . البلدان ذات الدخل املرتفع باإلقليم من عبء مرتفع ومتزايد من األمراض غري السارية واإلصابات
ض غري السارية ارتفاع عبء األمرا يف ، يتمثَّلاًمزدوج اًمرضي ئاًاملتوسطة الدخل عب املنخفضة الدخل والبلدان البلدان

  .عبء األمراض السارية وسوء التغذية استمرارواإلصابات، إىل جانب 
 العالقة بني التنمية االجتماعية واالقتصادية وبني نوع البحوث  1.2

البلدان اليت  املرتفع للغاية، إىل جانب بعض GDP بعض البلدان ذات الناتج احمللي اإلمجايل على اإلقليم يشتمل
كنسبة من الناتج احمللي  %4.1يف املتوسط بلغ إمجايل اإلنفاق على الصحة فقد . من أفقر البلدان يف العامل هي

التنمية حبيث إن مناسب و. بني خمتلف بلدان اإلقليم) 19(% 8.9و% 2.2بني  اًراوحتم، 2007يف عام % 4.1اإلمجايل 
ع يف التنمية توضح نطاق التنو) 1 الشكل(، )1(تتوافر ا املعطيات بة يف البلدان اليتوسنة احملاملقار (HDI) البشرية

)20 .(ف بلدان اإلقليم من حيث وتاسبإىل ثالث جمموعات على أساس  والتنمية فيها لصحةالراهن لوضع الصننم 
 :التنمية البشرية املقارنة

 أفغانستان، وجيبويت، والسودان، واليمن؛: التنمية البشرية املنخفض منسب )1(
 مصر، واملغرب، وباكستان، واجلمهورية العربية السورية؛: التنمية البشرية املتوسط منسب )2(
البحرين، وتونس، واجلماهريية العربية ، وواإلمارات العربية املتحدة ،األردن: التنمية البشرية املرتفع منسب )3(

 والكويت؛ ،، والسعوديةإيران اإلسالمية ليبية، ومجهوريةال
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  )20( :املصدر
 قيم منسب التنمية البشرية يف بلدان إقليم شرق املتوسط. 1الشكل 

                                                 
لتنمية البشرية يف تصنيف الدليل القياسي للتنمية البشرية مناسب اوالصومال يف تصنيفات  وفلسطني دخل العراق ولبنانتمل )  1(

 ).20" (لتنمية البشريةمنسب اعاد ومقارنتها يف واحد أو أكثر من أب احلالية والقابلة للتحقق منهااملعطيات " نقصل نظراً
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ارتفاع عبء األمراض، وضعف النظم ب الواقعة ضمن جمموعة مناسب التنمية البشرية املنخفضةالبلدان  وتتسم
الشديد يف العاملني الـمهرة، إىل جانب ضعف الصحية، واخنفاض االستثمار احلكومي يف جمال الصحة، والنقص 

يف توجيه السياسات وتعزيز جهود تطوير وميكن للبحوث يف هذه البلدان أن تسهم . الشورويةاملؤسسات وغياب 
) القدرات والتمويل(ري املعطيات األساسية املتعلقة بالصحة وإجراء تقييم دقيق للموارد القطاع الصحي من خالل توف

واالستعصاء املتاحة واملطلوبة، والسعي إىل إجياد حلول للمشاكل ذات األولوية، مثل األدوية غري املشروعة واملزيفة 
 .ما إىل ذلكوفعالية املساعدات  على األدوية،

وضع ال فإا تتصف بالتفاوت يف جمموعة مناسب التنمية البشرية املتوسطة واملرتفعة الواقعة ضمنأما البلدان 
الثقافة احلاجة إىل تعزيز بمبحدودية املوارد املخصصة للبحوث، وو، آلخرم الصحية من بلد ظُألمراض والنالراهن ل

مراض والتمويل الصحي وإدارة البحوث أن تدعم التنمية الصحية من خالل دراسة عبء األباستطاعة ف. يةثالبح
من خالل تقييم املناهج واملستشفيات وفعالية تقدمي اخلدمات الصحية وجودة اخلدمات املقدمة وسالمة املرضى، 

 ،عوامل االختطار على الصحةب املتعلقةالصحية وإجراء الدراسات السلوكية والدراسات  اُألطُرالدراسية لتدريب 
 .خرىاألقطاعات الب قتهاوعاليف الصحة  والشوروية

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2004200820152030

األمراض السارية، وصحة األمومة وما حول الوالدة، وأمراض التغذية
ة األمراض غري الساري
اإلصابات واحلروب والعنف

 

 إقليم شرق املتوسطحة باحتساب مدد العجز يف سنوات العمر املصح. 2شكل ال

  متويل البحوث يف اإلقليم  2.2
ال يزال متويل البحوث العلمية بوجه عام يف أغلب بلدان اإلقليم يصنف بني أسوء املعدالت على مستوى العامل و

من هذه % 97يأيت من الناتج احمللي اإلمجايل، و% 0.3فاإلنفاق على البحوث ال يزيد يف املتوسط على ). 21(
اخلاص يف القطاع العام إىل  القطاعحتوالً من تشهد بعض البلدان  أنإىل ذلك،  يضاف. النسبة من املوارد احلكومية

للمخاطر، وعلى إمكانية حصول هذه الفئات  كثر تعرضاًالصحة، مما يترك أثراً كبرياً على صحة الفئات الفقرية واأل
 يكونا موجهينموارد التمويل املتنوعة جيب أن  واستقصاءاألموال املتاحة ب االنتفاعتحسني ف .على اخلدمات الصحية

بني البلدان اليت عززت استثمارات البحوث والتطوير لديها  ومن. إليها ومستندين بالبينات اليت تسفر عنها البحوث
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% 0.59بـ  مقارنةً( حالياً من الناتج احمللي اإلمجايل% 4 الغرضذا هلتأيت مجهورية إيران اإلسالمية اليت خصصت 
 . )24) (1996عام % 0.03بـ  مقارنةً(من الناتج احمللي اإلمجايل لديها % 1.25، وتونس اليت خصصت )2006عام 

 عبء األمراض والبحوث املدعومة من املنظمة  3.2
، زيادة )DALYs( سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجزب معبراً عنهعبء األمراض باإلقليم،  اجتاه يظْهر

الوالدة وأمراض التغذية وما حول  ويف صحة األمومةيف األمراض غري السارية واخنفاضاً يف األمراض السارية 
جريت بدعم من املكتب أُ، 2009 - 2008دراسة أولية لألنشطة املتعلقة بالبحوث يف  وقد دلَّت). 2شكل ال(

تناولت من األنشطة البحثية % 38.5أن  على) 2008حبسب تقديرات عام (بعبء األمراض  اإلقليمي، مقارنةً
فقط % 11.5 يف حني تناول. جزمن سنوات العمر املصححة باحتساب مدد الع% 40األمراض السارية، اليت متثل 
من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز، % 44تشكل اليت سارية المراض غري من هذه األنشطة البحثية األ

من سنوات العمر % 15شكل ت هذه األنشطة البحثية اإلصابات واحلروب والعنف وهيفقط من % 5 وتناول
رابات اليت يشهدها اإلقليم حالياً، يتوقع أن تزيد هذه طظل االض ويف. املصححة باحتساب مدد العجز يف اإلقليم

ومثة جمال رابع ال يندرج يف إطار . األرقام، مما يدعو ملزيد من البحوث للتعاطي مع اإلصابات واحلروب والعنف
ما  وهو يشمل يف، )24( مبرضٍ حمددتريي وآخرون ليغطي ااالت غري املختصة  وإمنا اقترحهعبء األمراض، 

واالبتكار واألدوية األساسية  ،والتمويل الصحي ،م وسياسة البحوث الصحية، والقوى العاملة الصحيةظُن يشمل
وقد يفيد إجراء دراسات . من األنشطة املتعلقة بالبحوث املدعومة من املكتب اإلقليمي% 45 مبجموعها متثل وهي

 .مة لتوجيه السياسات والتخطيطللتعرف على البينات الالزمماثلة على الصعيد الوطين 
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غري حمددةاإلصابات واحلروب والعنفاألمراض غري السارية

*البحوث املدعومة من املكتب اإلقليمي
  **سنوات العمر املصححة مبدد العجز

 مقارنة األنشطة البحثية املدعومة من املكتب اإلقليمي بالتقديرات اإلقليمية لسنوات العمر املصححة. 3شكل ال
باحتساب مد العجزد 
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وميكن احلصول، من استراتيجيات التعاون القطري على مؤشر آخر ألمهية البحوث يف خمتلف التوجهات 
 2011-2005وقد روجعت وثائق استراتيجية التعاون القطري للفترة . االستراتيجية للمنظمة للتعاون مع البلدان

جعة املكتبية أن التوجهات االستراتيجية وقد أظهرت املرا. توجهات االستراتيجية احملددة لكل بلدالدف تلخيص 
نظُم املعلومات الصحية، والتمويل : اليت يشار فيها إىل أمهية البحوث، من قبل أكثر من نصف بلدان اإلقليم، تتضمن

ج تفيد هذه النتائ وميكن أن. الصحي، والبينات اليت تستنري ا السياسات، واألمراض غري السارية واألمراض السارية
ة الصحية، حيث ميكن دعم الدول األعضاء وتغيري السياسيف حتديد األولويات الصحية باإلقليم، وتوجيه العمل حنو 

أجل من أسلوب التفكري الذي تنتهجه البلدان عند حتديد أولوياا من البحوث  توضيحاستخدام هذا التحليل يف 
 .الصحة

دات احملدب يتعلقيف البحوث من أجل الصحة باإلقليم،  كافياًمتثيالً  تمثَّلال كثرياً ما أحد ااالت اليت وإن 
وتتسم طبيعة هذه احملددات أساساً بالشمول، . )2( املهمة اليت ال تندرج بشكل مباشر حتت مظلة قطاع الصحة

 ،والبيئة ر،واجلَو ،دات الفقرهذه احملد وتشمل. على صحة األفراد يكون له تأثريبعض مبا بعضها مع وتتفاعل 
 .ومن بني مجلة أمور ،والتغذية واألمن الغذائي ،وحقوق اإلنسان واجلُنوسة، ،والتعليم

ويعبالفعل أكثر أقاليم  ليصبحإقليم شرق املتوسط من أكثر األقاليم تأثراً باآلثار الضائرة النامجة عن التغري املناخي،  د
ة العمومية وانعدام األمن الغذائي يف على الصحخاطر املومن املتوقع حدوث زيادات يف . العامل جفافاً وندرة باملياه

ز يف بعض البلدان جتاه د بإبطاء أو تراجع التقدم احملروهذا بدوره يهد. اإلقليم نتيجة التأثريات النامحة عن التغري املناخي
ف آليات التكي من آلية كَفيئَة وفعالةوالتطوير على أا وقد عرفت البحوث ). 27(حتقيق املرامي اإلمنائية لأللفية 

، صادقت اللجنة اإلقليمية على تنفيذ 2008ويف عام ). 27(مكامن الضعف الكربى  تدبريوالتلطيف واالستجابة يف 
ريات التغري ن احمللي والوطين دف تقليل تأثيتنفيذ استراتيجيات تكيف على الصعيديتناول يف ما يتناول إطار عمل 

وال ميكن إعداد هذه االستراتيجيات أو تنفيذها ما . )8.ق/55إ  ل/م ش( إىل أقل قدر ممكن املناخي على صحة السكان
 البحوث التطبيقيةإجراَء و ةالصحيللمخاطر  تقييم قابلية التعرضاتفق كذلك على أن كما . مل تتوافر قاعدة بينات جيدة

 .)28( حتقيق هذا الغرض من أجلأساسية  هي عناصرالتخصصات  املتعددة

 البحوث يف جمال الرعاية الصحية األولية  4.2

م الصحية األكثر تأثراً ظُفإن الن ،عدم االستقرار والصراعاتمن يف الوقت الذي يعاين فيه عدد من بلدان اإلقليم 
، فإن دعم الدول األعضاء ومن ثَم. ةاملستجد املوارد الالزمة ملواجهة القضايابباالهتمام أو  يف غالب األحيان حتظَى ال

 أمهية كتسب اليومي ،حول الرعاية الصحية األولية 2008عليها إعالن قطر  اليت نص نها من الوفاء بالتزاماامبا ميكِّ
 :وهذه االلتزامات تتضمن. أي وقت مضىمن أكثر 

دة، وإزالة مجيع العقبات اليت عقمتر حباالت طوارئ ماليت دعم إحياء وتنشيط النظم الصحية املعطلة يف البلدان  •
 احلصول على الرعاية الصحية؛ لقتعر

 وتقييم أداء النظام الصحي من خالل إقامة املراصد الوطنية واإلقليمية واستخدامها؛ رصد •
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 اختاذعملية  إىلوالنظم الصحية، والبحوث التشاركية اتمعية، وترمجة املعارف  اتحبوث السياس تعزيز •
ناتقرارات مسندة بالبي . 

الحتياجات ل الـمجراة ملبية البحوث كونضمان لاتمع واإلعالم  إسهامد إعالن قطر بوضوح أمهية حدوقد 
 وتستطيع وسائل اإلعالم أن تؤدي دوراً مهماً يف جتسري. البحوث إىل اتمعهذه توصيل نتائج ضمان اتمعية و

من خالل  وأصحاب القرار السياسي من جهة أخرى، وبني اتمع من جهة الفجوة بني الباحثني ونتائج حبوثهم
 ،وتوعية األفراد ،ويتمثل دور وسائل اإلعالم يف ترمجة املعارف يف نشر النتائج". ترمجة املعارف"على  قدرا
نتائج البحوث ب جمال االنتفاعلقات املفقودة يف ومتثل هذه األمور جمتمعة واحدة من احل. حصائل البحوث وتعميم

أنه على  الضوء على البحوث من أجل الصحة قد برهن أيضاًبإلقاء وسائل اإلعالم  قيامكما أن  .)28( مع املساءلة
 .يف زيادة الطلب على البحوث وتثمني دورها مفيد

  النظُم الوطنية للبحوث الصحية  5.2

اآلخر  هابعضكفيئة وفعالة للبحوث، يفتقر  ماً صحية وطنيةظُبعض البلدان باإلقليم ن الوقت الذي متتلك فيهويف 
توفري املعارف والبينات يف يكون ونتيجة لذلك، . للبحوث تطوير ما لديه من نظمإىل إىل مثل هذه النظم أو حيتاج 

عامل مع هذه املسألة، قام عدد من الباحثني الت ويف سبيل .، وغالباً ما يعوزه التوازن يف التركيزاًهذه البلدان حمدود
ولتطبيقها إلجراء البحوث من أجل الصحة،  وحتفيزهايف القدرات احمللية وتعزيزها ر بإبراز احلاجة إىل االستثما

احلاجة إىل  تدعوكما ). 31، 30، 29(ما يف األوقات العصيبة، ولتعزيز املناخ البحثي على مستوى اجلامعات والسي
يناير /فخالل الفترة من كانون الثاين. والبعثات الدراسية فيها اإلشراف على البحوثاستكشاف وتعزيز فرص 

% 32ذكور و% 66.6( دراسيةبعثة  1417، قام املكتب اإلقليمي بدعم 2010ديسمرب /إىل كانون األول 2006
من الدول األعضاء يف خمتلف ااالت ألفراد ) ةاملتبقي% 1.4إناث، جبانب عدم توافر معطيات حول نسبة الـ 

يف أجزاء اإلقليم اليت متتلك قدرة ال يستهان ا على إجراء البحوث من أجل الصحة، حىت ومع هذا، ف. الصحية
تطوير آليات لتحفيز باالهتمام  أن قلّةكما ). 32( واالنتفاع االضعف مسيطراً على إنتاج البينات ونشرها  يظلُّ
، 1( إحدى العقبات اليت حتول دون إحراز تقدم يف هذا االمتثِّل  الصحةيز الطلب على البحوث من أجل وتعز

35.( 

وتقوية القدرات يف البلدان النامية ترِد من اجلهات  الصحةلبحوث من أجل لأغلب األموال املخصصة حالياً و
وهذا التمويل اخلارجي، بقدر ما ينطوي عليه من منافع، يكون . ستثىن من ذلك املكتب اإلقليمياملاحنة الدولية، وال ي

ن هذه ألدراسته من الناحية األخالقية،  والبد منتأثري على تطوير نظم البحوث الصحية الوطنية، تكاليف وله 
وقد . )36، 35، 34( األموال ال توجه بالضرورة إىل تلبية احتياجات اتمع، ونادراً ما تتعاطى مع األولويات الوطنية

األموال وحتسني املواءمة واالنسجام بني تنسيق البكل وضوح ضرورة  )37( اتد إعالن باريس بشأن فعالية املعونحد
وهو األمر الذي سوف  االحتياجات الناشئة على الصعيد الوطين؛ وبنيبني متويل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 

أن تعزيز الشعور بالتملك والقيادة على الصعيد الوطين من خالل تقوية القدرات كما . يؤدي إىل مزيد من املساءلة
  .الطويلة األمدالبشرية واملؤسسية هو أمر ال يقل أمهية من أجل ضمان حتقيق االستدامة واملنافع 
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 دور املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية  6.2

مسؤولية تعزيز ودعم البحوث من أجل الصحة على املستوى  مع منظمة الصحة العاملية تتحمل املراكز املتعاونة
املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية يف حتديد مواقع اليت هدفت إىل  للدراسةالنتائج األولية  وقد دلَّت. الوطين

 للدراسة ن مجيع املراكز اليت استجابتأوتوزيعها على أساس وظائفها املقررة، على ) مركزاً 47ها عددو(اإلقليم 
منها % 79، بينما تقوم )التدريب على إجراء البحوث مبا يف ذلك(تقدم دورات تدريبية ) مركزاً 27 هاعددو(

ويتمثل أحد التحديات املطروحة أمام املنظمة يف متابعة كيفية استخدام النتائج يف ). 4شكل ال(بإجراء البحوث 
اليت مت وبإمكان املنظمة والبلدان معاً االنتفاع من هذه املراكز . السياسات على الصعيدين اإلقليمي والوطين توجيه
 أطرافعلى الصعيد الوطين واملساعدة يف جلب البحثية يف تعزيز القدرات  هام تستطيع أداء دور ألا، تعيينها

  .وطنيني آخرين معنيني بالبحوث من أجل الصحة
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صية والعالجية  لتشخي لتكنولوجيا، واملواد ا املصطلحات والتسميات يف جمال ا تقييس 
والوقائية، والطرق واإلجراءات

توفري مواد مرجعية وخدمات أخرى

طبيقها املالئمة وت لتكنولوجيا  تطوير ا

ألنشطة اليت تقوم ا مؤسسات عدة تسيق ا

مجع املعلومات واملقابلة بينها ومناقشتها

البحوث

م لتعلي التدريب وا

 

  وظائف املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية باإلقليم  .4شكل ال
 )بعضاً بالضرورةستبعد بعضها يوظائف ال (

 خمرجات البحوث واستخداماا وتطبيقها  7.2

يف بلدان  املتعلِّقة االبحوث من أجل الصحة يف اإلقليم من خالل عدد املطبوعات  خمرجات معرفةميكن 
وقد أشارت دراسة أجريت بغرض مقارنة املطبوعات املعنية بالبحوث على الصعيد العاملي ومثيالا يف . اإلقليم

من ) مطبوعة 213( اًمنخفض اًتوسط عددعلى املاإلقليم  يف) حبسب فئة الدخلموزعة (إقليم شرق املتوسط 
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عد ذلك ميكن أن يأن  ومع). 38) (مطبوعة 551( مطبوعات البحوث من أجل الصحة مقارنة باملتوسط العاملي
 . النتائج البحثية يف السياسات وتوجيهها هلا أثربالضرورة  يبينال  فإنهالبحوث،  خمرجاتمؤشراً على 

يف حاجة لسد الفجوة بني العرض والطلب  ، مثَله يف ذلك مثَل سائر األقاليم النامية،اليزال إقليم شرق املتوسط
أن يقوم الباحثون بإبالغ نتائج حبوثهم إىل خمتلف الشركاء املعنيني،  وينبغي. ق بالبحوث من أجل الصحةما يتعل يف

إبالغ األولويات واالحتياجات الوطنية إىل املسؤولني  ، كما أنَّ على رامسي السياساترامسي السياساتوالسيما 
االنتفاع من  درجةأحد مقاييس جناح البحوث من أجل الصحة يف  ويتجلَّى. عن توجيه جدول أعمال البحوث

بالبينات يف  املستنريةويعد إنشاء شبكة السياسات . الصحيالنتائج وتكييفها لتوجيه السياسة الصحية والتخطيط 
  .اتبتكارإىل املعارف واال التوصلاتمع يف  قحلتمكني الاإلقليم خطوة كبرية، ولكن جيب بذل املزيد من أجل 

    التحديات  .3

عدداً  2013-2008 مدواخلطة االستراتيجية املتوسطة األ 2015-2006حدد برنامج العمل العام احلادي عشر لقد 
عدم وجود قاعدة مضمونة االستمرار للبحوث : مثل ،التحديات اليت حتول دون ظهور أثر البحوث الصحية من

طري؛ وعدم البحوث أولوية على املستوى القُ الكايف بكوناالحتياجات؛ وعدم االعتراف ب الـمسوقةاألساسية 
ما البحوث الصحية؛ وعدم توجيه األموال إىل املشكالت كفاية املوارد املخصصة بشكل عام للبحوث، والسي

تلف أصحاب الشأن كما ميثل نقص التعاون والشراكة بني خم. الصحية ذات األولوية؛ إضافة إىل حمدودية املوارد
  ).42 ،41 ،33، 32(خر يف هذا السياق آحتدياً  البلداناملعنيني داخل البلدان وبني 

ة وهناك بوجه عام، عدد من التحديات املُلالبحوث من أجل الصحة يف اإلقليم، ومن بينها يف وجهح :  

 ؛)املالية واملؤسسية(عدم كفاية املوارد  •

 ؛إجراء البحوث وتدعمها اليت تشجع علىالبيئات  افتقاد •

مستوى االلتزام السياسي جتاه البحوث بوصفها أحد العوامل املسامهة املهمة يف التنمية االجتماعية  اخنفاض •
 والصحية؛

كات املقامة بني خمتلف القطاعات إلقامة البحوث من أجل الصحة واالستفادة اكفاية الشبكات والشر عدم •
 منها؛

ما يتعلق بالبحوث من أجل الصحة داخل البلدان  اإلدارة والتعاون والتنسيق يف يف عفضالو التبعثُر والتشتت •
 ما بينها؛ ويف

االجتماعي، والدميوغرايف، (املشهد الصحي املتغري يف اإلقليم  على حنوٍ يواكبضعف عملية حتديد األولويات  •
 ؛)والسياسي، واالقتصادي
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تلبية حاالت الطوارئ العاجلة و اة) البحوثاملستفادة من بينات الاستناداً على ( االستعدادكفاية  عدم •
 ؛املستعجلةاالحتياجات 

  :ما يلي احلاجة إىل دعم املكتب اإلقليمي للبحوث يف اإلقليم علىلتنطوي التحديات اخلاصة و

 نشطة البحوث من أجل الصحة؛ألصة ال للموارد احملدودة املخصالفع االستخدام •

 بحوث؛ال كفاءة •

• ساق يف املنهجية وأسلوب املمارسة؛االت 

 ؛بكاملها املنظمةيف واجلهود البحثية  األنشطةالتنسيق بني  •

 التخطيط وحتديد األولويات؛ إىل واقع يفترمجة املعارف، أي حصائل البحوث،  •

  .إىل آلية واضحة لتنظيم البحوث والتنسيق فيما بينها االفتقار •

ناقشت اللجنة االستشارية لشرق املتوسط بشأن البحوث الصحية، يف دورا اخلامسة والعشرين، وضع  وقد
باإلقليم على وجه اخلصوص، ومها  ينقَن اثنني متعلّيإجناز الحظت اللجنةو. البحوث من أجل الصحة يف اإلقليم

صحة، وتأسيس كل من شبكة السياسات لبحوث من أجل اللمن امليزانية القطرية العادية  %2حتديداً، ختصيص 
ناتاملستنرية بالبي EVIPNET وشبكة إقليم شرق املتوسط للمعاهد األكادميية EMRAIN . ومن بني اإلجنازات

املعارف اخلاصة  توليداألخرى تأيت املنح البحثية اليت تسهم يف دعم البحوث من أجل الصحة يف اإلقليم دف 
لوية والقضايا ذات األمهية يف جمال الصحة العمومية، وتعزيز القدرات البحثية للباحثني باملشكالت احمللية ذات األو

 : ما يلي ح يفوتتمثل هذه املن. يف اإلقليم

 منذ عام ااالت ذات األولوية يف الصحة العمومية، يفللمكتب اإلقليمي لشرق املتوسط  البحثيةاملنحة  •
 ىت اآلن؛وح 2002

املنحة اليت يقدمها املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط واللجنة الدائمة املعنية بالعلوم وبالتعاون التكنولوجي يف  •
منظمة املؤمتر اإلسالمي يف جمال البحوث يف التكنولوجيا احليوية التطبيقية واجلينوميات يف الصحة، منذ عام 

 وحىت اآلن؛ 2004

 .حىت اآلنو 1992 منذ عام شأن حبوث األمراض املدارية،لشرق املتوسط ب اإلقليمي املكتبمنحة  •

، وإدراكاً للفرص املتاحة، اتفقت اللجنة على احلاجة )من بني أمور أخرى(من هذه اإلجنازات احملققة  وانطالقاً
استيعاب الواقع احلايل  وتستطيعتنطلق من االستراتيجية العاملية  ،الفعلقائمة على  صارمةإىل استراتيجية إقليمية 

االحتياجات الصحية  تلبيةيف األمهية من أجل  رحة غايةًالتوجهات االستراتيجية املقت دعوت. الذي يواجهه اإلقليم
احملددة، على حنو ميكن تكييفه مع سمدع ات التنوصفاليت  والتفرا الدول األعضاء،  تتعلى أمهية  فهي تركِّز
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توفري التنمية الصحية من خالل  من أدواتع يف البحوث من أجل الصحة بوصفها أداة أساسية والتوس ثيةحثقافة البال

 . لسياسة الصحيةل املعلومات الالزمة

 االستـراتيجية التوجهات.  4

وتشاركية تنفيذ عملية شاملة ، مت، يف إطار إعداد التوجهات االستراتيجية للبحوث من أجل الصحة يف اإلقليم
احلكومات واملؤسسات األكادميية  رؤيةللحصول على  2011يونيو /إىل حزيران 2010أبريل /وتشاورية من نيسان

واتمع املدين والوكاالت املمولة واملنظمات غري احلكومية، واملراكز املتعاونة مع  ذات الصلةوالباحثني والشبكات 
يف املقر الرئيسي واملكتب (املتحدة والعاملني مبنظمة الصحة العاملية  منظمة الصحة العاملية وسائر منظمات األمم

 virtualالـمجازي املسوحات واالستبيانات والتواصل  وتضمنت هذه العملية). اإلقليمي واملكاتب القطرية
دة يح مسواللجنة االستشارية للبحوث الصحية، مت تنقواسترشاداً ب. والتواصل االجتماعي، فضالً عن االجتماعات

يف االعتبار التغريات اليت طرأت على اإلقليم واملدخالت الواردة من أصحاب الشأن  مع األخذالوثيقة باستمرار، 
  .املعنيني

  الرؤية والرسالة  1.4
يوجد توافق عام يف اآلراء على احلاجة إىل التوجنات بهات االستراتيجية املستنرية بالبيغة توجيه البحوث من ي

 الفائقةهات االستراتيجية إىل التشديد على أمهية البحوث وينبغي أن ترمي مثل هذا التوج. الصحة يف اإلقليمأجل 
  .اجلودة يف تعزيز الصحة واملساواة والتنمية االجتماعية واالقتصادية يف الدول األعضاء باإلقليم

اإلجراءات  كونيف ضمان  ،قليمالتوجهات االستراتيجية للبحوث من أجل الصحة باإليف رؤية الوتتمثل 
، تسترشد دائما بالبينات؛ اًإنساني اًالصحة واملساواة للناس، بوصفها حق ى منأعلى مستو اهلادفة لبلوغوالقرارات 

ضمان استمراريتها يف مجيع الدول القوية ومن خالل النظم الصحية الوطنية  إال عرباألمر الذي ال ميكن حتقيقه 
أما . منظمة قائمة على املعارف باعتبارهاملناصرة املتواصلة للتطوير املستمر للمكتب اإلقليمي األعضاء، ومن خالل 

رسالة هذه التوجهات االستراتيجية فتتمثل يف قيام املنظمة بالتعاون من أجل تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
دة بالبينات واليت دف إىل حتسني الصحة وتنفيذ التدخالت املسترش توليدمن أجل نطاق، أوسع على واملعارف 

  . واملساواة والتنمية

  املبادئ التوجيهية  2.4

بلوغ املرامي لهات االستراتيجية للبحوث من أجل الصحة إىل مخسة مبادئ تسهم يف توجيه املسرية يتستند التوج
  : واألهداف احملددة على النحو التايل

على حتسني األمن الصحي وتعزيز التنمية املتعلقة  ات اليت تكون أقدرواالبتكارإعطاء األولوية إىل البحوث : األثر
  .واملسامهة يف بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية باإلقليم يف الصحة،) انعدام املساواة(جوانب احلَيف وتقليل  ،بالصحة
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والباحثني،  واحلكومات، املكتب اإلقليمي،(العمل بالشراكة مع مجيع أصحاب الشأن املعنيني : الشمولية
مبا ) والقطاع اخلاصواملؤسسات األكادميية، ورامسي السياسات، واتمع املدين، والشباب، وممثلي اتمع، 

  .سم باملرونة جتاه البحوث يضم مجيع أصحاب الشأن املعنينيأسلوب متعدد القطاعات يت يشجع على تبني

اليت تتميز بإتاحتها للجميع وكفاءا وفعاليتها  الفائقة اجلودة وثالبحوتوليد االلتزام بدعم وتعزيز : اجلودة
، واالستفادة من هذه لمراجعة والتقييم والرصد من قبل أصحاب الشأن املعنينيوخبضوعها لوالتزامها باألخالقيات 

  .البحوث

هة، وتعزيز االستفادة اجلودة والعدل والرتا يمتعزيز البحوث من أجل الصحة املستندة إىل ق: اإلجراء األخالقي
  .اجلنسني وحقوق اإلنسان خصائصمن البيِّنات العلمية واحترام 

يف واملسؤولني واملهتمني  ا االلتزام بنشر نتائج البحوث واإلعالن عنها بفعالية بني املشاركني: قابلية املساءلة
  .إجراءات، وترمجة تلك النتائج إىل الوقت املناسب

   املنشودةاملرامي   3.4

اليت حتددها االستراتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن البحوث من أجل الصحة،  ةاسترشاداً باملرامي اخلمس
  : ومتاشياً مع السياق اإلقليمي، تتمثل املرامي اإلقليمية فيما يلي

 ثيةالبح األنشطةوتقوية إدارة ث يف خمتلف أحناء اإلقليم، وتعزيز وتقوية ثقافة البح: التنظيم. األول املرمى
  .والتنسيق فيما بينها

بناء وتقوية ورعاية القدرات واملوارد بغرض حتسني عملية إجراء البحوث الصحية : التمكني. الثاين املرمى
  . تقوية نظم البحوث الصحية الوطنية من أجل واالستفادة منها

بني املواءمة بني املوارد و علىوالعمل  يف البحوثدعم حتديد األولويات : أولويات البحوث .الثالث املرمى
  .االحتياجات الصحية، مبا يف ذلك إبان حاالت الطوارئ

باملبادئ األخالقية،  تلتزمللممارسة اجليدة للبحوث،  إجياد والترويج لبيئة: القواعد واملعايري .الرابع املرمى
وتنات املزيد من الع شجواألدوات واملواد البحثيةبحوث اليت تسفر عنها التبادل للبي .  

على البينات البحثية الالزمة لتوجيه القرار حتسني إمكانية حصول احلكومات و: ترمجة املعارف. اخلامس املرمى
  .البحثية اتواملمارس اتالسياس

 اإلجراءات االستراتيجية  4.4

  : فيما يلي، باختصار، اإلجراءات الرئيسية الالزمة لتحقيق هذه املرامي
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يف جمال البحوث يف كل من الدول األعضاء واملكتب اإلقليمي  governanceالشوروية  تقوية هيكل اإلدارة •
 .تقوية نظم البحوث الصحية الوطنية مبا ميكّن من

القرار، ووسائل  وأصحاب، الصحيني دريب املهنينيفرص متكافئة لتثقيف وتوظيف وت إجياديف  االستثمار •
اليت إجراء البحوث من أجل الصحة وتفسري النتائج واالستفادة من البينات  مبا ميكّن مناإلعالم واتمع 
 .وضمان تكافؤ الفرص يف هذا املضمار تسفر عنها البحوث

متويل  كوناحمليطة، وضمان  البيئة تغير مع األخذ يف االعتبارتقييم األولويات على فترات منتظمة،  إعادة •
 . مع األولويات الوطنيةمتماشياً البحوث من أجل الصحة 

البحثية اجليدة يف التخطيط للسياسات والربامج البحثية وتنفيذها ورصدها  اتاملمارس مبادئإدماج   •
 . وتقييمها

وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات اليت تعزز فهم العالقات اليت تربط البحوث والسياسات واإلجراءات، مبا  إعداد •
 .يف ذلك دعم املواءمة والتنسيق بني املعاهد الوطنية املعنية بالبحوث الصحية ووزارات الصحة

قاء بالبحوث من أجل الصحة يف أمثلة على املخرجات اخلاصة بالتوجهات االستراتيجية من أجل االرت. 1اإلطار 
  )واملرمى الذي ترتبط به هذه املخرجات ارتباطاً وثيقاً(إقليم شرق املتوسط 

  :املقدم للّجنة اإلقليمية، الذي يوضح) لفترة السنتني(التقرير الثنائي  •
  )مرمى التنظيم(التقدم احملرز يف تنفيذ ورصد وتقييم التوجهات االستراتيجية  •
احملرز يف تقوية النظُم الوطنية للبحوث الصحية يف الدول األعضاء، مقاس باستخدام املؤشرات  التقدم •

  )مرمى البحوث(املوحدة على مستوى القطر 

املقدم للمدير اإلقليمي من خالل اللجنة االستشارية للبحوث الصحية الذي ) لفترة السنتني(التقرير الثنائي  •
  :يوضح

مرمى ( يشارك فيها املكتب اإلقليمي مشاركةً مباشرة، أو اليت يدعو إىل إجرائها الربامج البحثية اليت •
  )أولويات البحوث

ما إذا كان قد حدث حتسن يف اآلليات اليت تؤدي ا املنظمة دورها كشريك يف البحوث، وإذا كان األمر  •
  )املرمى التتنظيمي(كذلك، فبأي وسيلة 

  )مرمى التمكني(املتعلقة بالنظم الوطنية للبحوث الصحية  اجلهود الدعوية للمكتب اإلقليمي •
مرمى القواعد (اإلجراءات والتغطية، واألثر اخلاص بلجنة مراجعة أخالقيات البحوث، باملكتب اإلقليمي  •

  )واملعايري
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    التنفيذ

للتنفيذ التقين وامليداين يتوىل املكتب اإلقليمي التنسيق بني الدول األعضاء والشركاء والتعاون معها يف وضع خطة 
للتوجهات ) ومؤشرات الرصد والتقييم عناصرتفصيلية تشتمل على  يةحتتوي الوثيقة التفصيلية على خطة تنفيذو(

 األعوام اخلطةهذه بالبحوث من أجل الصحة يف إقليم شرق املتوسط، حبيث تغطي  الرتقاءمن أجل ااالستراتيجية 
ويكون تنفيذها دعماً للخطة االستراتيجية املتوسطة األجل ملنظمة الصحة . 2017وحىت  2012اخلمسة املمتدة من 

 مبثابة إطارالتوجهات االستراتيجية  وتكون .2015- 2006برنامج العمل العام احلادي عشر و 2013-2008العاملية 
  . استراتيجيات البحوث الصحية الوطنية للدول األعضاءوتنفيذ عمل لتوجيه عملية إعداد 

املكتب كون بالبحوث من أجل الصحة، البد أن ي كتب النجاح لتنفيذ التوجهات االستراتيجية لالرتقاءولكي ي
  :اإلقليمي قادراً على ما يلي

املعين بالبحوث، مبا  برنامج اإلقليمالستثمارات يف جمال البحوث، من خالل التعاطي مع من ا الناجع االنتفاع •
لأللفية يف حاالت الطوارئ، ومع املعارف واالحتياجات وبناء القدرات  ةيف ذلك التعاطي مع املرامي اإلمنائي

 ؛املضمونة االستمرار

القواعد واملعايري األخالقية واملنهجية يف جمال البحوث يف بناء القدرات وإجراء البحوث  اتباعتعزيز وضمان  •
 ونشر نتائجها وتنفيذها؛

 سياسات وبرامج املنظمة؛ البحثية ضمنإدراج االلتزامات  •

  ؛بتخصيص نسبة من امليزانية لدعم البحوث االلتزاممواصلة  •

اتمع املدين، ووسائل  – اجلهات املعنيةاالستفادة من أوجه التعاون والشراكة، وضمان إشراك مجيع  •
 .، والشباب، واملؤسسات األكادميية، ورامسي السياسات، ووكاالت التمويلاإلعالم

  ةاخلالص.  5

تنادي بزيادة البحوث  ،ياة وصحة أفضلحبيف اإلقليم  وارتفاع سقف املطالبإن الدعوات املتزايدة لإلنصاف 
من  وثتعزيز ومتكني ثقافة وبيئة البح دعوي. لتوجيه املسرية وترشيد االستخدام الفعال واملسؤول للموارد احملدودة

األمور الضرورية للتخطيط للبحوث وتصميمها وإجرائها، ولنشر النتائج واالستفادة منها وترمجتها إىل سياسات 
وحيظى املكتب اإلقليمي باملكانة  .تنفيذها يف مجيع األوقات مبا يف ذلك األوقات العصيبة ميكنوتدخالت صحية، 

مجيع الشركاء  وإىل توعيةمن شأا أن تدعو إىل التعاون  اليت تؤهله ألن يكون جهة داعية فعالة يف جمال الصحة
 يميف االعتبار الق مع األخذاملعلومات والبحوث واالبتكارات الصحية بغرض حتقيق التنمية الصحية، باملعنيني 

مة البحوث سم باملرونة من أجل مواءيت عملَ وتقترح هذه التوجهات االستراتيجية إطار. املساءلةقابلية األخالقية و
حتياجات واألولويات على حنو أفضل يف ظل ما التلبية ا بغية ،من أجل الصحة على مجيع املستويات يف اإلقليم

صف يتدوع به اإلقليم من تنوتفر .  
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  توصيات للدول األعضاء .  6

واإلبالغ بشكل ، بالبحوث من أجل الصحة يف اإلقليم من أجل االرتقاءاالستراتيجية  تنفيذ التوجهات )1(
دوري عن التقدز يف التنفيذم احملر.  

واالستراتيجيات الصحية واإلمنائية الوطنية، وضمان توافر  اتإدماج البحوث من أجل الصحة يف السياس )2(
  .الوطنيةاآلليات املؤسسية الالزمة إلجراء البحوث للتعاطي مع األولويات الصحية 

 لكشف الفجوات واألولويات واإلجنازات على املستوى الوطين، إجراء تقييم لنظام البحوث الصحية الوطين )3(
  .مبا يف ذلك التنظيم والتنسيق واملوارد

إعداد وتعزيز االستراتيجيات الوطنية املعنية بالبحوث من أجل الصحة، استناداً إىل التوجهات االستراتيجية  )4(
  . لبحوث الصحيةل املعنية بالبحوث من أجل الصحة يف اإلقليم، وتقييم النظام الوطين

االستفادة من نتائج و الوطين لتعزيز التعاون البحثي داخل القطرإقامة وتقوية الشبكات على املستوى  )5(
  . والتخطيط الصحي اتالبحوث يف توجيه السياس

  .إلدارة املعنية بالبحوث من أجل الصحة لضمان التطبيق الصارم للقواعد واملعايري العامليةلإنشاء آليات  )6(

موارد كافية من امليزانيات الصحية والعلمية لدعم جهود البحوث من أجل الصحة على املستوى ختصيص  )7(
   .الوطين

 .بال قيد وال شرط لعامة الناسحتسني مجع املعلومات والبيانات املوثوقة عن الصحة، وإتاحتها  )8(
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