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العامة املديرة من رسالة
وضعتها التي (MDGs) لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف لتحقيق 砠ᖠالنها املوعد وهو ،٢٠١٥ عام من اقرتابنا مع
أيضاً الوقت وحان .٢٠٠٠ عام منذ م تقدُّ من أُحِرز ما لتقييم حان قد الوقت أن وجدنا املتحدة، األمم
بالًء نبيل أن خاللها من نستطيع التي السبل يف وكذلك م، التقدُّ إلحراز انتهجناها التي السبل يف 砠ᖠللتفك

أفضل.
لأللفية الثامنية اإل砠ᖠائية األهداف ولجميع
الصحة تضع منها ثالثًة أن 砠ᖠغ بالصحة، تتعلق آثاٌر
األهداف وهي أولوياتها، محور يف أو الصدارة يف
وتحسني الرابع) (الهدف الطفل صحة تتناول التي
األيدز ومكافحة الخامس) (الهدف األمومة صحة
من وغ砠ᖠها والسل واملالريا بف砠ᖠوسه والعدوى
السادس). (الهدف الخط砠ᖠة املُعدية األمراض
هذه من فقط واحٍد عىل الضوء نسلط ولإليضاح
خفض إىل يدعو الذي الرابع الهدف هو األهداف
١٩٩٠ عام يف مليوناً ١٢ من األطفال وفيات عدد

الثالثة، األلفية مطلع منذ هائٍل ٍم تقدُّ من أُحرز مام الرغم وعىل .٢٠١٥ عام بحلول ماليني ٤ من أقل إىل
من يقرب ما أّن إىل 砠ᖠتش القياسات أفضل أّن إال الحديثة، الوالدة فرتة بعد الوفيات من الحد يف والسيام
نَْعلَُم الدخل املرتفعة البلدان يف تجربتنا ومن .٢٠١١ عام يف نحبهم قضوا الخامسة سن دون طفل ماليني ٧
مكان؟ كل يف ذلك تحقيق إىل السبيل ما ولكن تقريباً. الوفيات تلك جميع حدوث دون الحيلولة ميكن أنه
ولكن املجتمعية، التدخالت من االستفادة زيادة الغاية هذه لتحقيق تطبيقها ميكن التي األفكار من
البيِّنات شواهد ذات معشاة تجارب شكل يف تُجرى التي التجارب توفر نفعاً؟ التدخالت هذه تُْجدي هل
املعشاة التجارب من ١٨ كانت ٢٠١٠ عام بحلول العمومية. الصحة مجال يف إجراءاٍت التخاذ إقناعاً 砠ᖠاألك
التوعية مجال يف العاملني مشاركة أّن أظهرت قد وأوروبا وآسيا أفريقيا يف أُجريَت التي الشواهد ذات
والقابالت والقرويني املجتمعيني الصحيني والعاملني املجتمع وقابالت املتخصصني 砠ᖠغ الصحيني والعاملني
وحاالت ٪٢٤ بنسبة الوالدة حديثي األطفال وفيات خفض إىل أدت التدخالت هذه يف جميعاً بات املدرَّ
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يف انخفاٌض أيضاً ذلك عن ونتج .٪٢٠ بنسبة بالوالدة املحيطة الفرتة يف والوفيات ٪١٦ بنسبة اإلمالص
– التساؤالت لجميع حلوًال تقدم ال التجارب هذه أّن من الرغم وعىل .(١) الربع 砠ᖠقدار األمومة أمراض
العكس عىل األمهات، وفيات معدالت خفض يف التدخالت هذه فوائد بعد تتضح مل املثال سبيل فعىل
األمهات رعاية يف املجتمعيني الصحيني العاملني إلرشاك قويًة حجًة 砠ᖠثل أنها إال – املراضة معدالت من

الوالدة. حديثي واألطفال
تواجه فهي العامل. أنحاء جميع يف املاليني عىل بالفائدة تعود أن هذه الصارمة التقّيص لعمليات وميكن
العامة الروح تعكس نفسه الوقت يف لكنها لأللفية، اإل砠ᖠائية األهداف من فقط واحٌد ميثله الذي التحدي
أنواع أجود عىل االعتامد خالل من اإلبداع فيها ر يُسخَّ التي التقّيص عمليات تعزيز وهي أال – التقرير لهذا
砠ᖠواألك للجميع. أفضل صحة 砠ᖠوتوف الجودة وعالية التكلفة ميسورة صحيٍة خدماٍت تقديم بُْغية العلوم
أكرب عىل للتغلب الطموحات 砠ᖠيث الذي األمر وتحفيز، إلهاٍم مصدر تَُعدُّ االكتشافهذه عملية أّن ذلك من

الشاملة. الصحية التغطية بحوث تقرير من الغرض هو وهذا العمومية. الصحة مجال يف املشاكل
َمن كل أي – الشاملة الصحية التغطية هدف بلوغ كيفية بفهم املعنيني كافة التقرير هذا يخاطب
املُستَمدة البيِّنات يستخدم وَمن البحوث إجراء يف يرغب وَمن البحوث يجري وَمن الالزمة البحوث ميّول
الصحية التغطية بحوث تعزز عام بوجٍه الصحة أجل من البحوث أّن كيف التقرير هذا ويبني البحوث. من

خاص. بوجٍه الشاملة
اإل砠ᖠائية األهداف تحقيق نحو تقّدم إلحراز املمكنة السبل فهم التقرير لهذا الجوهرية العنارص ومن
٢٠١٥ عام يف املقرَّر 砠ᖠالنها املوعد حلول قرب فمع قبل. ذي من وأعّم أوسع نطاقه كان وإن لأللفية،
األهدافاإل砠ᖠائية إطار داخل العمل خالل من سواء الصحة، جوانب جميع لتحسني طرٍق إيجاد إىل نسعى
األكرب الهدف تحقيق يف أفضل بصحٍة التمتع بها يسهم التي الكيفية يف نبحث ولهذا خارجه. أو لأللفية
الصحية التغطية بحوث تقرير قراءة إىل أدعوكم الواسع السياق هذا ويف البرشية. التنمية يف املتمثل
عىل واملساعدة براهني من يقدمه ما ومراجعة حجٍج من التقرير يسوقه ما تقييم إىل أدعوكم كام الشاملة.

الشاملة. الصحية التغطية هدف تحقيق من 砠ᖠأك تقربنا أن شأنها من التي البحوث دعم

تشان مارغريت الدكتورة
العامة املديرة

العاملية الصحة منظمة

1. Lassi ZS, Haider BA, Bhutta ZA. Community-based intervention packages for reducing maternal and neonatal
morbidity and mortality and improving neonatal outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews (Online),
2010, (11):CD007754. (PMID:21069697, accessed 25 March 2013).
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砠ᖠالعا يف بالصحة الخاص التقرير يقدمها رئيسية رسائل ثالث
لتعزيز■ الجودة عالية لخدماٍت كاملٍة إتاحٍة من تتضمنه 砠ᖠا الشاملة، الصحية التغطية بلوغ ميكن ال

البحوث. من املستَمدة بالبيِّنات االستعانة دون املالية، املخاطر من والحامية والعالج والوقاية الصحة
التغطية تحقيق ُسبل حول األسئلة من واسعٍة مجموعٍة معالجة عىل القدرة البحوث 砠ᖠتلك إذ

وتطّوره. ورفاهه اإلنسان صحة تحسني يف تفيد إجاباٍت تقدم ألنها ذلك الشاملة،
األفكار■ من االستفادة ويجب فحسب. لها مستهلكًة ال للبحوث منتجًة البلدان جميع تكون أن ينبغي

املراكز يف فقط ليس التقّيص عمليات إجراء تعزيز يف مهاراتهم ومن الباحثون يقدمها التي اإلبداعية
أماكن ويف الصحية الخدمات تطوير أماكن يف أي العمومية، الصحة برامج يف أيضاً وإ砠ᖠا األكادميية

عليها. الحصول
املوارد■ الستخدام والدولية. الوطنية الجهات من بدعٍم الشاملة الصحية التغطية بحوث تحظى أن البد

وجمع الوطنية، البحوث برامج إعداد أجل من فعالة نظم وجود يلزم استخدام أفضل املحدودة
املالئم. النحو عىل البحوث نتائج واستخدام البحوث، قدرات وتعزيز تقدميها، إىل والدعوة األموال

الشاملة؟ الصحية بالتغطية نهتم ملاذا
الصحية التغطية بتحقيق التزاماً العاملية الصحة منظمة يف األعضاء الدول جميع قطعت ٢٠٠٥ عام يف
الخدمات من االستفادة يف الحق الناس لجميع بأّن إمياٍن عن جامعياً تعب砠ᖠاً االلتزام هذا وكان الشاملة.
نحو العمل وميثّل الفقر. أو اإلفالس براثن يف السقوط لخطر التعرض دون إليها يحتاجون التي الصحية
البرشية. التنمية ولتعزيز والرفاه الصحة 砠ᖠستوى لالرتقاء قويًة آليًة الشاملة الصحية التغطية تحقيق
يتضمن املنظمة يف األعضاء الدول جميع اعتمدته الذي القرار أّن كيف األول الفصل يرشح
砠ᖠوتوف الجودة، عالية صحيٍة خدماٍت وإتاحة 砠ᖠتوف هام: الشاملة الصحية التغطية أوجه من وجهني
«الخدمات 砠ᖠصطلح واملقصود الخدمات. هذه استخدام إىل يحتاجون ملن املالية املخاطر من الحامية
ذلك يف 砠ᖠا املُلطِّفة، والرعاية والتأهيل والعالج والوقاية التعزيز خدمات هو التقرير هذا يف الصحية»
املصطلح هذا ويتضمن واملستشفيات. الصحية واملراكز املحلية املجتمعات يف الصحية الرعاية 砠ᖠتوف
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خارجه. أو الصحي القطاع داخل سواء والبيئية االجتامعية املحددات بشأن اإلجراءات اتخاذ طرق
الشاملة. االجتامعية الحامية توفر التي 砠ᖠالتداب مجموعة من جزءاً املالية املخاطر من الحامية وتَُعدُّ

البحوث؟ نجري ملاذا
يف حيوياً دوراً البحوث تلعب إذ اإلنسان. صحة تحسني يف أساسياً عامالً العلمية البحوث كانت لطاملا
تحقيق مس砠ᖠة ويف الشاملة. الصحية التغطية لتحقيق الالزمة والخدمات والنظم التكنولوجيا تطوير

رضورة. بل ترفاً عليها واإلجابة األسئلة لصياغة نظاميٍّ نهٍج اتّباع يَُعدُّ ال الشاملة التغطية
فقد الشاملة الصحية التغطية بتحقيق االلتزام هذا املنظمة يف األعضاء الدول قطعت وعندما
كان فقد األول الفصل يف ورد وكام العمومية. الصحة مجال يف األمام إىل كب砠ᖠًة خطوًة بذلك خطت
مجموعة البحوث 砠ᖠثّل التقرير هذا ويف جديد. بحثي لربنامٍج انطالٍق نقطة الخطوة تلك اتخاذ
وبالتايل الصحية الخدمات لتحسني عمليٍة حلوٍل إىل الواعدة األفكار تحّول التي الرسمية الطرائق
تحقيق أمام الطريق 砠ᖠهد التي البحثية األسئلة تحديد يف التقرير هذا هدف ويتمثل الصحة. تحسني

األسئلة. هذه عىل اإلجابة كيفية ومناقشة الشاملة الصحية التغطية
املخاطر من والحامية الصحية بالخدمات التغطية 砠ᖠتوف يف مؤخراً كب砠ᖠٌة أشواٌط وقُِطَعت
لأللفية اإل砠ᖠائية املتحدة األمم أهداف تحقيق نحو أُحَرز الذي م التقدُّ يف مثالً يتجىل ما وهو املالية،
الصحية بالخدمات الحالية التغطية بني الفجوة أّن إال م التقدُّ هذا من الرغم وعىل .(MDGs)
األماكن. من العديد يف الصحية االعتالالت من 砠ᖠلكث بالنسبة كب砠ᖠة تزال ال الشاملة الصحية والتغطية
عىل للحصول املؤهلني األيدز بف砠ᖠوس املصابني جميع نصف من يقرب ما كان املثال، سبيل فعىل
بنحو ر يُقدَّ ما ويعاين ،٢٠١١ عام يف منه محرومني يزالون ال القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج
الرعاية خدمات تكاليف سداد إىل الضطرارهم عام كل املالية الكوارث من شخص مليون ١٥٠
لزيادة الالزمة البحوث عىل التقرير هذا يركز لذا الخاصة. أموالهم من إليها يحتاجون التي الصحية
هذه إلجراء املواتية البيئة إيجاد سبل وعىل األساسية، الخدمات من النوع هذا إىل الوصول إمكانية

البحوث.

البحوث؟ عنها تجيب أن يجب التي األسئلة ما
الصحة اعتالل إىل املؤدية األسباب وألّن بالبحوث. املتعلقة األسئلة من نوعني األول الفصل يحدد
آليات فيها 砠ᖠا توف砠ᖠها، املطلوب الصحية الخدمات أيضاً تختلف أن فالبد آخر إىل مكاٍن من تختلف
الخدمات اختيار كيفية حول األسئلة من األوىل املجموعة تدور وبالتايل املالية. املخاطر من الحامية
املالية، والحامية بالخدمات التغطية مستوى تحسني وكيفية األماكن، من مكان كل يف الالزمة الصحية

ورفاهه. اإلنسان صحة وتحسني حامية كيفية ثمَّ ومن
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إجراء يتعني إذ للبحث. طرحها ينبغي التي املواضيع من واسعًة مجموعًة األسئلة هذه 砠ᖠوتث
أن ويجب جديدة. تدخالت وتقديم الحالية بالتدخالت التغطية تحسني سبل الكتشاف البحوث
و«األجهزة» الخدمات) تقديم نظم (مثل «الربامج» من كلٍّ واستخدام تطوير البحوث تستكشف
لتقّيص أيضاً البحوث إجراء إىل حاجة وهناك والتكنولوجيا). السلع مجال يف والتطوير البحث (مثل

خارجه. أو الصحي القطاع داخل من سواء الصحة تحسني طرق
األمومة صحة مثل الخاصة، البحثية املواضيع من للعديد إلحاحاً البحثية األسئلة 砠ᖠأك دت ُحدِّ وقد
االستثناءات بعض وجود من الرغم وعىل الصحية. والخدمات والنظم السارية واألمراض والطفولة
البحوث أولويات لتحديد العامل مستوى عىل محدودة جهود سوى العموم يف تُبذل مل أنه إال البارزة
املنافع ولتقييم الوطنية، الصحية الربامج يف والضعف القوة َمواطن ولتقدير لها، والرتويج الوطنية

البحوث. تحققها التي واالقتصادية واالجتامعية الصحية
الشاملة التغطية بلوغ نحو املحَرز م التقدُّ قياس كيفية حول األسئلة من الثانية املجموعة وتدور
والبيانات املؤرشات أو توف砠ᖠها الالزم الخدمات حيث من سواء سكانيٍة، مجموعٍة ولكل بيئٍة كل يف
بقياس األسئلة من املجموعة هذه عىل اإلجابة وميكن الخدمات. بهذه التغطية مستوى تقيس التي
أمام املاثل التحدي أّما الشاملة. التغطية ومستوى بالخدمات الحالية التغطية مستوى بني الفجوة

الفجوة. تلك رأب فهو البحوث
مستوى لقياس بالفعل املستخَدمة البيانات ومصادر واألهداف املؤرشات من العديد وهناك
بلوغ نحو املحَرز م التقدُّ لرصد املستخَدمة القياسات تتتبَّع إذ محددة. صحية بتدخالت التغطية
وعدد القهقرية، الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج إتاحة مدى املثال، سبيل عىل لأللفية، اإل砠ᖠائية األهداف
قياس أّن بَيْد بالتمنيع. التغطية ومستوى َمَهرة، صحيني عاملني إرشاف تحت تتم التي الوالدات
الوقاية إىل الرامية التدخالت ذلك أمثلة ومن التطوير، من مزيداً يتطلب التغطية من أخرى جوانب

الشيخوخة. مرحلة يف بالصحة التمتع مستوى تتبُّع أو ومكافحتها، السارية 砠ᖠغ األمراض من
صحي نظام أي تشكِّل التي والخدمات التدخالت 砠ᖠئاٍت التغطية مستوى قياس يتعّذر ما وعادًة
بحيث مؤرشات، من بها يتصل وما الخدمات، من فرعيٍة مجموعٍة اختيار املمكن من ولكن وطني.
وبهذا و砠ᖠويلها. توزيعها واإلنصافيف لجودتها الكيل واملستوى للخدمات اإلجاملية للكمية ممثلًة تكون
الخدمات إىل لني املؤهَّ األشخاص جميع وصول هو الشاملة الصحية للتغطية العميل التعريف يكون
من مجموعٍة وانتقاء رصدها، ينبغي التي األساسية الصحية الخدمات اختيار ويَُعدُّ إليها. يحتاجون التي
الصحية الربامج عاتق عىل تقع بحثيًة مهمًة الشاملة، التغطية تحقيق نحو املحَرز التقدم لتتبُّع املؤرشات
استخدامها ميكن املشرتكة املؤرشات من مجموعة هذه التقّيص عمليات عن تنبثق ما وعادًة بلد. كل يف

البلدان. جميع يف الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو املحَرز التقدم مستويات ومقارنة لقياس
التغطية مستوى بني الفجوة قياس البحوث، عىل تركيزه ظل يف التقرير، هذا يستهدف وال
تطرأ التي األسئلة تحديد وإ砠ᖠا قاطع، بشكٍل الشاملة التغطية ومستوى الصحية بالخدمات الحالية

عليها. اإلجابة كيفية مناقشة ثم الشاملة التغطية تحقيق إىل سعينا أثناء
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البلدان جميع 砠ᖠلك أن ينبغي هل
البحوث؟ إلجراء الالزمة القدرات

من 砠ᖠالكث أّن إال واسعٍ نطاٍق عىل البحثية الدراسات بعض نتائج تطبيق إمكانية من الرغم عىل
جميع تكون أن ينبغي ولذلك محليٍة. أجاباٍت إىل تحتاج الشاملة الصحية بالتغطية املتعلقة األسئلة
معظم أّن توضح وف砠ᖠًة بياناٍت 砠ᖠالثا الفصل قدم فحسب. لها مستهلكًة ال للبحوث منتجًة البلدان
فعالًة نظامً عليها تبني التي األسس تقدير، أقل عىل اآلن، 砠ᖠلك الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان
تزخر بل األسس، مجرد من 砠ᖠبكث 砠ᖠأك 砠ᖠلك البلدان بعض أّن حني يف الوطنية، الصحية للبحوث
البعض بعضها الجنوب بلدان بني الدولية العالقات عدد يف 砠ᖠواً تشهد مزدهرٍة بحثيٍة 砠ᖠجتمعاٍت
砠ᖠأك نحٍو عىل االستفادة البلدان تستطيع النظم هذه تعزيز خالل ومن الشامل. بلدان وبني وبينها
إىل األفكار هذه لتحويل الرسمية البحثية الطرائق ذلك يف مستخدمًة األفكار، مخزون من فعالية

الصحة. 砠ᖠستوى االرتقاء يف تفيد واسرتاتيجياٍت منتجاٍت

砠ᖠتحس كيفية أوضحت البحثية الدراسات أنواع أّي
الصحة؟ 砠ᖠتحس وكيفية الصحية بالخدمات التغطية

التقّيص عمليات أّن إثبات البحوث يف االستثامر أهمية تعليل بها ميكن التي الحجج بني من
تعود التكلفة وميسورة املنال سهلة صحيٍة خدماٍت إىل ترجمتها ميكن بنتائج فعًال تخرج العلمي
تضع أن للبحوث ميكن كيف أظهرت لدراسات مثاالً ١٢ الثالث الفصل ويقدم الصحة. عىل بالنفع
السياسية الحصائل عىل تؤثر، أن ميكن أو بالفعل، أثرت التي الرئيسية التساؤالت لبعض حلوالً

والصحية.
من املستقاة البيانات أظهرت األول املثال يف الحجة. هذه لدعم أمثلة ثالثة هنا نطرح
املعالَجة الناموسيات استخدام أّن أفريقياً بلداً ٢٢ يف أُجريت أرسية ملسوحات منهجي استعراض
وفيات معدالت ويف املالريا بعدوى اإلصابة معدالت يف بانخفاٍض ارتبط الحرشات 砠ᖠبيدات
砠ᖠبيدات املعالَجة بالناموسيات التغطية نطاق توسيع قيمة عىل البيِّنات هذه تؤكد األطفال.
التجارب من ثانيٍة مجموعٍة ويف املالريا. تتوطنها التي األماكن يف التغطية، هذه وإدامة الحرشات،
ستيبوغلوكونات من توليفٍة استخدام فعالية ثبتت وأوغندا والسودان وكينيا إثيوبيا يف أُجريَت
التوليفي العالج هذا ويستغرق الحشوي. الليشامنيات داء عالج يف والباروموميسني الصوديوم
األدوية. مقاومة احتامل معه ويقل الصوديوم، بستيبوغلوكونات املفرد العالج من أقرص مدًة
عالجيٍة كتوليفٍة الدواء هذا باستخدام العاملية الصحة منظمة أوصت البيِّنات هذه عىل وبناًء
ثالث منهجيٌّ استعراٌض وأوضح أفريقيا. رشق يف الحشوي الليشامنيات لداء األول الخط من
ونيكاراغوا واملكسيك ومالوي وهندوراس وكولومبيا الربازيل هي بلداٍن عدة من املستقاة للبيّنات
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مقابل للناس ماليًة دفعاٍت يقدم نظام وهو – املرشوطة النقدية التحويالت نظام استخدام أّن
مستوى تحّسن إىل ويؤدي الخدمات هذه استخدام عىل يشجع – الصحية للخدمات استخدامهم

الصحية. الحصائل
الفصل يف املبينة واألخرى هذه، التقّيص عمليات حققتها التي النجاحات سلسلة تكون أن ينبغي
نجاح التقّيص عمليات جميع تثبت أن بالرضورة ليس ولكن أخرى. بحوٍث يف لالستثامر حافزاً الثالث،
الصحة. تحسني يف الجديدة الخدمات تقديم فعالية أو الصحية، الخدمات لتحسني املقرتَحة األفكار
عن قيمًة تقل ال البحثية للدراسات السلبية النتائج أّن نجد الشاملة التغطية إىل الطريق رسم فعند

اإليجابية. النتائج

عن لإلجابة املستخَدمة البحثية الطرائق ما
الشاملة؟ الصحية بالتغطية املتعلقة األسئلة

وكذلك الشاملة، الصحية بالتغطية املتعلقة األسئلة تنوع مدى الثالث الفصل يف الواردة األمثلة تبنيِّ
الكمية التقييامت الطرائق وتشمل األسئلة. هذه لتقّيص تُستخَدم التي البحثية الطرائق تنوع
املعشاة والتجارب التدخل، ودراسات والشواهد، الحاالت ودراسات الرصدية والدراسات والنوعية،
عىل الحصول مزايا التقرير هذا ويبنيِّ التلوية. والتحليالت املنهجية واالستعراضات الشواهد، ذات
ويسلط االستداللية، وقوتها التجربة تصميم بني الصلة ويستكشف متعددة، مصادر من البيّنات
أفضل (ألن الدراسة تصميم اختيار يف التوفيقية الحلول إىل املتقّصني جميع لجوء رضورة عىل الضوء
دورة طبيعة املسح هذا ويكشف األحوال). جميع يف ليس ولكن تكلفًة، أك砠ᖠها تكون ما غالباً البيِّنات
بعض الفصل ويبنيِّ األسئلة. من املزيد إىل بدورها تؤدي إجابات إىل األسئلة فيها تؤدي التي البحوث

الصحية. واملامرسات بالسياسات البحوث ربط بها ميكن التي الطرق

اتخاذها 砠ᖠكن التي اإلجراءات ما
الوطنية؟ الصحية البحوث نظم لتعزيز

للبحوث داعٍم نظاٍم ضمن تُجرى عندما اإلنتاجية مستويات أعىل إىل البحوث تصل أن املرجح من
وهي: الوطنية الصحية البحوث لنظم األساسية الوظائف إىل مقدمًة الرابع الفصل يَُعدُّ لذا الوطنية.
البيِّنات وترجمة البحوث 砠ᖠومعاي قواعد وتحديد البحثية، القدرات وتطوير البحوث، أولويات تحديد

مامرسات. إىل
استخدام الحكوماتيف تتوسع أن وينبغي البحوث. أولويات لتحديد معيارية ُوضعتطرائق وقد
السبل أفضل والوقوفعىل الصحة جوانب جميع يف الوطنية األولويات تحديد أجل من الطرائق هذه

البحوث. عىل املتاحة املحدودة األموال إلنفاق
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للمساءلة وخاضعٍة شفافٍة طرائق اتّباع الفّعالة البحوث تقتيض القدرات، بتعزيز يتعلق وفيام
يجرون الذين األشخاص أّن بَيْد التجهيز. جيدة بحثيٍة وشبكاٍت مؤسساٍت ووجود األموال، لتخصيص
األهم العنرص هم – واتصاالتهم وخرباتهم التقنية ومهاراتهم وحامسهم وخيالهم بفضولهم – البحوث

. بحثيٍّ مرشوٍع أي لنجاح
بالفعل – للبحوث نظاٍم أّي يف الزاوية حجر 砠ᖠثل التي – املامرسات قواعد مدونات تُستخدم
مدونات أنها من التأكد يف املقبلة الفرتة يف املطلوبة األساسية املهمة تتمثل لذا البلدان. من ٍ砠ᖠكث يف

مكان. كل يف بها االلتزام تشجيع وكذلك البلدان، جميع يف للتطبيق وقابلة شاملة
بدراسة تبدأ البحوث من متنوعٍة مجموعٍة إجراء عىل الشاملة الصحية التغطية تحقيق ويعتمد
الحالية التدخالت من 砠ᖠالكث تطبيق لعدم نظراً ولكن الصحية. النظم أداء بدراسة وتنتهي املسببات
يُتخذ وما الحالية املعارف بني الفجوة ردم إىل خاصة حاجة فهناك واسعٍ نطاٍق عىل املردودية ذات
الجديدة التكنولوجيات بتنفيذ خاصٍة عنايٍة إىل تحتاج التي البحثية املجاالت وتتعلق إجراءات. من
الفجوة 砠ᖠتجس عىل وللمساعدة فعالة. صحية نظم وتصميم الصحية، الخدمات وعمليات والحالية،
برامج يف أيضاً وإ砠ᖠا فحسب األكادميية املراكز يف ليس البحوث تعزيز ينبغي واملامرسة العلم بني

عليها. الحصول أماكن ويف الصحية الخدمات تطوير أماكن يف أي العمومية، الصحة

الشاملة الصحية التغطية بحوث دعم 砠ᖠكن كيف
والدويل؟ الوطني الصعيدين عىل

إجراء 砠ᖠوتيس لتحفيز آليات ثالث – سابقة عديدة تقارير بدأته ملا استكامالً – الرابع الفصل يقدم
التزام وجود حالة ويف والتمويل. والتنسيق الرصد آليات وهي – الشاملة الصحية التغطية بحوث
املراصد تضطلع أن وميكن البحثية. األنشطة لرصد وعاملية وطنية مراصد إنشاء ميكن البيانات بتبادل
إجراء بعملية الخاصة للبيانات مستودعات 砠ᖠثابة تكون أن منها الوظائف، من متنوعٍة 砠ᖠجموعٍة
عىل تساعد أن البيانات هذه شأن ومن ونرشها. البحثية الدراسات نتائج عرض عن فضًال البحوث

حدة. عىل بلٍد كل يف الشاملة الصحية التغطية بلوغ نحو املحَرز التقدم تتبُّع
تقاسم خالل من سواء – املستويات مختلف عىل التنسيق، وهي الثانية، الوظيفة الرصد ويدعم

البحثية. املشاريع بشأن التعاون 砠ᖠتيس أو البحوث، ألولويات املشرتك التحديد أو املعلومات،
عندما وإنتاجيتها الصحية البحوث فعالية تزداد التمويل، وهي الثالثة، بالوظيفة يتعلق وفيام
أو البحثية املشاريع انقطاع عدم املستدام التمويل ويضمن ومنتظم. مضمون دخل هناك يكون
األموال ورصف لجمع مختلفة آليات اقُرتحت وقد املوارد. يف مفاجئ نقٍص أي نتيجة ترضرها عدم
املانحة للجهات ينبغي املعتَمدة اآللية كانت وأياً النقاش. قيد اآلن وهي البحوث لدعم الالزمة
البحوث يف باالستثامر الخاصة التزاماتها أساس عىل املحَرز التقدم قياس الوطنية والحكومات الدولية

الصحية.
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تنفيذي ملخص

الشاملة؟ الصحية التغطية بحوث ستدعم كيف
تتيح اإلجراءات من مجموعًة واقرتح التقرير لهذا الرئيسية املواضيع عىل الضوء الخامس الفصل ألقى
الدولية، واملنظامت املدين املجتمع ومنظامت املانحة والجهات الوطنية والحكومات البحثية لألوساط

الشاملة. الصحية التغطية هدف لبلوغ الالزمة البحوث دعم العاملية، الصحة منظمة فيها 砠ᖠا
قاموس إىل مفرداٍت من الشاملة الصحية التغطية حول الدائر النقاش أضافه مام الرغم وعىل
لطاملا الصحة» مجال يف البحوث وإجراء «تشجيع مبدأ أّن إال األخ砠ᖠة، السنوات يف العمومية الصحة
بلوغه». ميكن الصحة من مستوى «أعىل تحقيق يف املتمثل املنظمة هدف من جوهرياً جزءاً شّكل
من أيضاً دعمها ويف البحوث إجراء يف دوراً تلعب املنظمة أّن كيف بإيجاز الخامس الفصل ويرشح
أهداف مع كث砠ᖠاً التقرير هذا ويتامىش الصحة. أجل من بالبحوث املعنية املنظمة اسرتاتيجية خالل
قدٍر أكرب تقديم أجل من مستوى أعىل عىل بحوٍث إلنتاج حافزاً يعطي ما وهو املنظمة، اسرتاتيجية

الناس. من عدٍد ألقىص الصحية املنافع من
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١ الفصل

العاملية). الصحة (منظمة باكستان كوت، باال قرب صغ砠ᖠة طفلة مع مقابلة تجري امليدانيات العامالت إحدى



الرئيسية النقاط
أي■ – صحية خدمات من إليه يحتاجون ما عىل الجميع حصول ضامن الشاملة الصحية التغطية من الغرض

سواء الفقر، أو اإلفالس براثن يف السقوط دون – امللطِّفة والرعاية والتأهيل والعالج والتعزيز الوقاية خدمات
املستقبل. أو الحارض يف

عام٢٠٠٥،■ منذ املالية املخاطر من الحامية 砠ᖠتوف يف وكذلك الصحية الخدمات 砠ᖠتوف يف كب砠ᖠة أشواط قُِطَعت وقد
الصحية التغطية بتحقيق العاملية الصحة منظمة يف األعضاء الدول جميع فيه تعهدت الذي العام وهو
(MDGs) لأللفية اإل砠ᖠائية األهدف بلوغ نحو أُحرز الذي م التقدُّ خالل من األمر هذا ويتجىل الشاملة.
استخدام 砠ᖠنظ تُدفع التي النقدية املبالغ يف النطاق الواسع االنخفاض يف أيضاً ينعكس وهو بالصحة، املتعلقة

الصحية. الخدمات
اآلن■ حتى ترتِق مل املالية املخاطر من وبالحامية الصحية بالخدمات التغطية فإن م التقدُّ هذا من الرغم وعىل

عىل للحصول املؤهلني األيدز بف砠ᖠوس املصابني جميع نصف من يقرب ما كان إذ الشاملة. التغطية مستوى إىل
مليون ١٥٠ بنحو ر يُقدَّ ما ويعاين ،٢٠١١ عام يف منه محرومني اليزالون القهقرية للف砠ᖠوسات املضاد العالج

الخاصة. أموالهم من الصحية الخدمات تكاليف سداد إىل الضطرارهم عام كل املالية الكوارث من شخص
من■ الصحة، اعتالل من الناس لحامية الالزمة املالية القدرات وكذلك الصحة، العتالل الظروفاملسببة وتختلف

فيام أولوياتها تحدد أن محدودة، موارد من عليه تحصل ما ظل يف دولة، لكل ينبغي لذلك ونتيجة آخر. إىل بلد
املالية. املخاطر من للحامية املناسبة واآلليات الالزمة والخدمات الصحة بتحسني يتعلق

تدور■ التي األسئلة هو وأهمهام أولهام بالبحوث، املتعلقة األسئلة من نوعني طرح إىل املالحظات هذه وتؤدي
من الحامية فيها 砠ᖠا الرضورية، الخدمات تحديد عىل تساعدنا التي األسئلة أي – والرفاه الصحة تحسني حول
يف الفوارق من الحد ذلك يف 砠ᖠا الخدمات، بهذه التغطية نطاق توسيع سبل اكتشاف وعىل املالية، املخاطر
األسئلة من الثانية املجموعة وتتمحور الصحة. عىل التغطية مستوى تحسني تأث砠ᖠات بحث وعىل التغطية،
والحامية بالخدمات التغطية من كل مستويات لرصد وبيانات مؤرشات من يلزم ما قياس أي القياس- حول
تحديد عىل مساعدة من تقدمه ما يف للبحوث املفيدة املهام إحدى وتتمثل الصحي. واألثر املالية املخاطر من

البلدان. جميع بني الشاملة التغطية تحقيق نحو املحَرز م التقدُّ ملقارنة املشرتكة املؤرشات من مجموعة
فرصاً■ الدوام عىل تتيح البحوث دائرة كانت وإن دا砠ᖠة، إجابات التساؤالت من املجموعتني هاتني من وليسألي

اليوم تحقيقها املراد فاألهداف األسئلة. من مزيداً 砠ᖠتث إجابات األسئلة تفرز حيث – الصحة لتحسني جديدة
التوقعات. سقف فيه س砠ᖠتفع مستقبل يف محالة ال تتبدل سوف الشاملة الصحية التغطية يخص فيام
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يحتاجون التي الصحية الخدمات من الجميع استفادة ضامن الشاملة الصحية التغطية الغرضمن
سليلة بوصفها الشاملة، الصحية التغطية وتتخذ الفقر.(١) أو اإلفالس براثن يف السقوط دون إليها
بالصحة لينعم لإلنسان الالزمة الخدمات إزاء واسعًة نظرًة ،(١-١ (اإلطار للجميع» «الصحة حركة
والخدمات الفرديني للمرىض م تُقدَّ التي الرسيرية الرعاية بني الخدمات هذه وترتاوح والرفاه.
القطاع داخل من 砠ᖠتأ التي الخدمات تشمل وهي السكان، جميع صحة تحمي التي العمومية
يهدفإىل 砠ᖠالتداب عنارصمجموعة من عنرصاً املالية املخاطر من الحامية و砠ᖠثل وخارجه. الصحي
حالة يف الخط砠ᖠة املالية املصاعب من الحامية شأن ومن الشاملة.(٧) االجتامعية الحامية 砠ᖠتوف

رفاهه. من يتجزأ ال جزءاً تشكل التي البال راحة اإلنسان تعطي أن الصحة اعتالل
االهتامم عن 砠ᖠالتعب أيضاً الشاملة الصحية التغطية يف املتمثل الهدف دعم ويتطلب
الشخصية االختيارات من املسألتان هاتان وتَُعدُّ .(٨) الصحة يف الجميع حق واحرتام باإلنصاف
التغطية تتعدى بحيث فيه، العيش يف الناس يرغب الذي املجتمع بنوع تتعلق التي واألخالقية

الرسيرية. والرعاية العمومية الصحية والرعاية الصحي بالتمويل املتعلقة الشكليات الشاملة
الصحية التغطية لنطاق فهمها ازدياد مع اآلن، الوطنية الحكومات من العديد وتنظر
وللتنمية الصحية النظم لتطوير توجيهي مبدأ 砠ᖠثابة أنه الهدفعىل هذا نحو التقدم إىل الشاملة،
اإلنسان فيها يعيش التي البيئة صحة بني طردية عالقة هناك أن الواضح فمن عام. بوجه البرشية
.(١١ ،١٠) دخله وتحمي اإلنسان صحة تحمي والعالجية الوقائية فالخدمات .(٩) صحته وبني
يف املساهمة عىل أكرب قدرة األصحاء والبالغني التعلم عىل أكرب قدرة األصحاء األطفال وميلك

واالقتصادية. االجتامعية الحياة
الثالث»، العاملي الصحي «التحول اسم الشاملة الصحية التغطية إىل السبيل عىل أُطلَِق وقد
ومرشوعاً – مطمحاً حالياً الشاملة التغطية وتَُعدُّ .(١٢) 砠ᖠوالوبا الدميوغرايف التحوُّلني بعد وذلك
للعمل الزمني الجدول أن من الرغم وعىل تطورها. مراحل اختالف عىل األمم لجميع – مشرتكاً
من الجميع استفادة يف املتمثل الهدفاألسمى أن إال آخر، إىل بلد من بالطبع يختلفان وأولوياته
آخر. إىل مكان من يختلف ال مالية لضائقة التعرض دون إليها يحتاجون التي الصحية الخدمات

بحوث دور
الشاملة الصحية التغطية

1
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الشاملة الصحية التغطية مفهوم تطوير
مفهوم ٢٠١٠ العامل يف بالصحة الخاص التقرير طََرح
الخدمات هي: محاور ثالثة يف الشاملة الصحية التغطية
إليها، يحتاجون الذين األشخاص وعدد املطلوبة، الصحية
تكاليف دفع عليه وجب َمن سيتكبدها التي والتكاليف

من طرفاً أم منها املستفيد الشخص أكان سواء – الخدمات
.(١٣ ،١) (١-١ (الشكل لها املموِّلة األخرى األطراف

والتعزيز للوقاية نُهجاً الصحية الخدمات وتشمل
هذه تكون أن والبد امللطِّفة، والرعاية والتأهيل والعالج
حيث من سواء الصحية االحتياجات لتلبية كافية الخدمات
الخدمات هذه 砠ᖠتحض من أيضاً والبد الكيف. أو الكم

الشاملة الصحية التغطية إىل للجميع» «الصحة من ١-١ اإلطار
منظمة دستور ينص والذي بلوغه»، ميكن الصحة من مستوى بأعىل «التمتع مبدأ يعزز مطمحاً الشاملة الصحية التغطية تُشكِّل
الحالة أو السياسية العقيدة أو الدين أو العنرص بسبب 砠ᖠييز دون إنسان، لكل األساسية الحقوق «أحد أنه عىل العاملية الصحة
يف دور لها كان التي األهداف من واحداً بلوغه ميكن الصحة من مستوى أعىل إىل الوصول وميثل االجتامعية»(٢). أو االقتصادية
«الصحة برنامج يف منرباً لنفسه وجد وقد الفائتة، عاماً الـ٦٥ مدى عىل والدويل الوطني الصعيدين عىل الصحية السياسات توجيه

.١٩٧٨ لعام آتا أملا إعالن يف ذكره وورد املايض القرن سبعينيات يف تنفيذه العاملية الصحة منظمة بدأت الذي للجميع»
املجتمعات يف الرئيسية الصحية املشاكل ملعالجة كوسيلة األولية الصحية الرعاية تعزيز إىل يهدف بأنه آتا أملا إعالن ويُْعرَف

والتأهيلية. وامللطِّفة والعالجية والوقائية التعزيزية الصحية للخدمات العادلة اإلتاحة وتدعيم املحلية،
الصحة جمعية عن صدر قرار من أساسياً جزءاً إليها يحتاج من لجميع الصحية الخدمات إتاحة بوجوب القائلة الفكرة كانت
تلبية يف تسهم بحيث ملواطنيها الشاملة التغطية 砠ᖠتوف إىل للتحول الخطط «وضع عىل األعضاء الدول لحث ٢٠٠٥ عام يف العاملية
دولياً»(٣). عليها املتفق األهدافاإل砠ᖠائية بلوغ ويف الفقر، من الحد ويف جودتها، وتحسني الصحية الرعاية من السكان احتياجات
جميع خصص الذي ٢٠٠٨ العامل يف بالصحة الخاص التقرير يف الصحية النظم يف األولية للرعاية املحوري الدور عىل التأكيد وأعيد
االعتبار بعني يؤخذ أن اقرتاح خالل من الرتاث هذا ٢٠١٠ العامل يف بالصحة الخاص التقرير واستكمل .(٤) املوضوع لهذا صفحاته
عىل باستمرار، البلدان تسعى التي – الصحي التمويل نظم إنشاء عند الشاملة الصحية التغطية تحقيق يف املتمثل الهدفاملحدد

وتكييفها. تعديلها إىل دخلها، مستويات اختالف
الجمعية عن صدر قرار يف املالية املخاطر من والحامية الصحية الخدمات إتاحة ضامن يف املتمثلني الهدفني عىل التأكيد أعيد كام
.(٥) املستدام والتمويل االجتامعية الحامية ذلك يف 砠ᖠا الشاملة، الصحية التغطية يعزز ٢٠١٢ عام يف املتحدة لألمم العامة
األهداف لبلوغ الشاملة الصحية التغطية 砠ᖠتوف أهمية عىل الضوء يسلط حيث ذلك؛ من أبعد إىل ٢٠١٢ عام قرار ويذهب
للجميع» «الصحة حركة اعرتفت كام ويعرتفالقرار، .(٦) املستدامة التنمية ولتحقيق الفقر حدة من وللتخفيف لأللفية اإل砠ᖠائية
لسداد الالزم املال وتوافر الطبية الخدمات عىل الحصول فرص توافر عىل يعتمد ال بالصحة التمتع بأن قبل، من آتا أملا وإعالن
والصحة. الطبيعية والكوارث والبيئة االجتامعية العوامل بني العالقة فهم عىل أيضاً يعتمد بل فحسب، الخدمات هذه تكاليف
التغطية بحوث :٢٠١٣ العامل يف بالصحة الخاص التقرير ويتناول التقرير. لهذا املشهد تهيئة إىل التاريخية النبذة هذه تهدف
الخدمات، تكاليف والحكومات األفراد بها يسدد أن ميكن التي الكيفية وحول والعالج، الوقاية حول أسئلة الشاملة الصحية
الصحي القطاع داخل تجرى التي التدخالت خالل من الصحة تحسني سبل وحول األفراد، وصحة السكان صحة عىل تأث砠ᖠها وحول
التغطية تركيز أن من الرغم وعىل وغ砠ᖠها. واإلسكان والصناعة املالية والشؤون والتعليم الزراعة مثل قطاعات يف – وخارجه
مثل أخرى، قطاعات يف تدخالت هناك فإن الصحة، تحسني الرئييسيف هدفها يتمثل التي التدخالت عىل ينصب الشاملة الصحية

كب砠ᖠة. بفوائد تعود أن ميكن وغ砠ᖠها، واإلسكان والصناعة واملالية والتعليم الزراعة
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الطبيعية، الكوارث مثل – املتوقعة 砠ᖠغ األحداث ملواجهة
َجرّاً. وَهلُمَّ واألوبئة، النووية، أو الكيميائية والحوادث

املالية املخاطر من الحامية 砠ᖠتوف إىل الحاجة وتتحدد
أنفسهم األفراد عىل يتعني التي التكاليف لحجم وفقاً
砠ᖠتع حالة ويف وفورية.أ مبارشة نقدية مبالغ بدفع سدادها
مبالغ أية دفع منه يُطلَب ال فإنه الشاملة بالتغطية الشخص
تحمل عىل القدرة من معيناً حداً تتجاوز الخاص ماله من
ألشد صفراً الحد هذا قيمة تكون ما وعادًة – التكاليف
املوضح 砠ᖠالكب اإلطار حجم إجاميل ميثل وحرماناً. فقراً الناس
عند للجميع املتاحة الخدمات كافة تكاليف ١-١ الشكل يف
األزرق 砠ᖠالصغ اإلطار حجم وميثل .(١) محددة زمنية نقطة
األموال تغطيها التي والتكاليف الصحية الخدمات اللون
الشاملة التغطية من والهدف مقدماً. واملدفوعة عة املُجمَّ
خدمات من إليه يحتاجون ما عىل الجميع يحصل أن هو
العامة. الخزينة كاهل وال كاهلهم تثقل ال معقولة بتكلفة
الخدمات أنواع تحدد أن الحكومات لجميع ينبغي ولذلك
للجميع إتاحتها من التأكد كيفية تحدد وأن املطلوبة الصحية

وتختلف .(١٥ ،١٤) وجودتها كفاءتها ومن معقولة بأسعار
أسباب الختالف نظراً آخر إىل مكان من املطلوبة الخدمات
الخدمات مجموعة 砠ᖠتتغ أن املحتم ومن أيضاً. الصحة اعتالل
وإجراءات تكنولوجيات ظهور مع الزمن مر عىل املطلوبة
التغ砠ᖠات تعقب التي واالبتكار البحث عمليات نتيجة جديدة
املطلوب الخدمات تحديد وعند الصحة. اعتالل أسباب يف
والتفوق للصحة الوطني املعهد مثل مؤسسات تلعب توف砠ᖠها
التدخالت تقييم وبرنامج وويلز انكلرتا يف (NICE) الرسيري
دوراً (١-٢ (اإلطار تايلند يف (HITAP) والتكنولوجياتالصحية
التكلفة. وميسورة فّعالة التدخالت كانت إذا ما تقييم يف حيوياً
قيمة عنسداد أشخاصيعجزون العامل بلدان كل يف يوجد
أو الخاصة، أموالهم من مبارشًة إليها يحتاجون التي الخدمات
الدخول ميرضذوو وعندما ذلك. جراء من بشدة يترضرون ر砠ᖠا
املالية املخاطر من حامية بأي يتمتعون ال الذين املنخفضة
صحية خدمة وجود حالة يف أنه هي معضلة: يواجهون فإنهم
فيزدادون الخدمة هذه إىل اللجوء يقررون قد فإنهم محلية
يقررون قد أو تكلفتها، سداد عند الفقر هاوية يف هبوطاً
دائرة من الخروج عن فيعجزون الخدمة تلك استخدام عدم
والحل .(٢٠) العمل عىل القدرة عدم خطر ويواجهون املرض
هو املالية املخاطر من بالحامية التغطية نطاق لتوسيع العام
إذ الخدمات. لقيمة املسبق الدفع من مختلفة أشكال تطبيق
توزيعها إعادة ميكن بحيث األموال تجميع املسبق الدفع يتيح
إىل يحتاجون َمن سبيل تعرتض التي املالية الحواجز لتقليص
وبهذه تَحّملتكلفتها. العادية خدماتاليستطيعونيفاألحوال
عىل الصحة اعتالل عن الناجمة املالية املخاطر تتوزع الطريقة
مسبقاً املدفوعة األموال عىل الحصول وميكن املواطنني. جميع
الصحي، التأمني أو الحكومية الرسوم من غ砠ᖠها أو الرضائب من
.(١) املصادر من مزيج من 砠ᖠتأ ما عادًة األموال كانتهذه وإن
أداًة املالية املخاطر من الحامية من النوع هذا ويَُعدُّ
مجال عىل تنطبق التي االجتامعية الحامية أدوات من

تحقيق نحو املحرز التقدم قياس ١-١ الشكل
محاور ثالثة يف الشاملة الصحية التغطية

.(١٣) وج砠ᖠيكه ورشيوغ وبوس (١) العاملية الصحة منظمة املصدر:
بالتغطية؟ املشمولون هم من السكان:

املبارشة: التكاليف
التكاليف نسبة

بالتغطية املشمولة

التكاليف تقاسم خفض
الرسوم وتقليل

إدراج
أخرى خدمات

النطاق توسيع
砠ᖠغ ليضم
املشمولني
بالتغطية

الخدمات:
الخدمات هي ما
بالتغطية؟ املشمولة

املُجّمعة األموال
حالياً

للح砠ᖠية نطاقاً أوسع هدف من جزء ولكنها املالية املخاطر من الح砠ᖠية من جزءاً تعترب ال األرباح خسارة عن مثالً الناتجة املبارشة 砠ᖠغ التكاليف أ

االجت砠ᖠعية.
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منها قة املُتحقَّ والفوائد الصحية والتكنولوجيات التدخالت لتكاليف تايلند تقييم طريقة ١-٢ اإلطار
الركود وكان العامة. الرضائب من 砠ᖠويله قررت أن بعد الشاملة الصحية التغطية نظام تطبيق التايلندية الحكومة بدأت ٢٠٠١ عام يف
تصاعد من الحد بهدف التمويل عىل للحصول لة املؤهَّ الصحية للتكنولوجيات دقيق تقييم إجراء إىل الحاجة أبرز قد االقتصادي
التكنولوجيات تقييم عمليات من الحكومة طلبته ما كم إلجراء الالزمة القدرات لديها مؤسسة أي تكن مل الوقت ذلك ويف التكاليف.
لتقييم (HITAP, www.hitap.net) الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج أنشئ السبب ولهذا .(HTAs) الصحية
التدخالت أيضاً شمل وإ砠ᖠا الطبية واإلجراءات األدوية عىل ذلك يقترص ومل – ومردوديتها وفعاليتها الصحية التكنولوجيات تكاليف

.(١٧ ،١٦) نفسه الصحي النظام يف الحاصلة والتغ砠ᖠات العمومية الصحية 砠ᖠوالتداب االجتامعية
القا砠ᖠة التدخالت تقييم يف يتخصص الذي وويلز، انكلرتا يف (NICE) الرسيري والتفوق للصحة الوطني املعهد من النقيض وعىل
والتجارب املراقبة عىل القا砠ᖠة الدراسات وتشمل أولية، بحوثاً الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج يجري فقط،
تكون ما وغالباً الثانوية. املؤلفات تحليل عىل تعتمد وصفية وتحليالت منهجية استعراضات وكذلك الشواهد، ذات املعشاة

أكادميية. ومطبوعات والسياسية التقنية املنتديات مع ومناقشات رسمية تقدميية عروض شكل يف الربنامج مخرجات
عنق رسطان عن للكشف اسرتاتيجية وضع الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج بها قام التي األعامل أمثلة ومن
املراضة لحاالت الرئيسية األسباب أحد ويَُعدُّ (HPV) البرشي الحليمي الورم ف砠ᖠوس بعدوى اإلصابة عن ينجم الذي الرحم،
من 砠ᖠأك منذ املستشفيات جميع يف (Pap) بابانيكوالو لُطاخة فحص تطبيق من الرغم وعىل تايلند. يف النساء بني والوفاة
املجرَّدة بالعني الرحم لعنق البرصي الفحص تطبيق وبدأ فقط. ٪٥ بلغت الفحص لهذا خضعن 砠ᖠاللوا النساء نسبة فإن عاماً ٤٠
الخاليا. علم يف أخصائيني وجود يتطلب ال لكونه ٢٠٠١ عام يف بابانيكوالو لُطاخة لفحص كبديل (VIA) الخليك حمض باستخدام
باستخدام البرصي الفحص من كل إجراء كان الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج أجراها التي الدراسة بداية ويف
الدولية الصحية والوكاالت للقاحات املنتجة الرشكات وكانت متواٍز بشكٍل للنساء متاحاً بابانيكوالو لُطاخة وفحص الخليك حمض

.(١٨) الجديد البرشي الحليمي الورم ف砠ᖠوس لقاح لتقديم ضغوطاً 砠ᖠارس الحكومية 砠ᖠغ واملنظامت
باستخدام الرحم لعنق البرصي الفحص أو التقليدي بابانيكوالو لُطاخة فحص تطبيق الربنامج بحثها التي الخيارات كانت وقد
أساس عىل التكاليف احتساب وتم الرحم. لعنق البرصي والفحص بابانيكوالو فحص من مزيج أو التطعيامت أو الخليك حمض
الفحص جلسات النساء حضور وتكاليف الصحية الرعاية مقدم يتكبدها التي التكاليف وتضمنت رة، املقدَّ املشاركة مستويات
سوف 砠ᖠاللوا النساء عدد ر قدَّ 砠ᖠوذج باستخدام املحتملة الفوائد تحليل وجرى الرحم. عنق رسطان من بعضهن عالج وتكاليف
لة املعدَّ الحياة سنوات عىل ذلك 砠ᖠتأث احتساب وتم السيناريوهات، تلك من سيناريو كل يف الرحم عنق رسطان لديهن يتطور

التايلنديني. املرىض من مجموعة من الواردة البيانات باستخدام (QALYs) نوعياً
املرحلة يف سنوات خمس كل للنساء الرحم لعنق البرصي الفحص تقديم هي مردودية 砠ᖠاألك االسرتاتيجية أن إىل الدراسة وَخلَُصت
٥٠ بني ما العمرية املرحلة يف للنساء سنوات خمس كل بابانيكوالو لُطاخة فحص ذلك بعد ثم عاماً، و٤٥ ٣٠ بني ما العمرية
اإلجاملية التكاليف يف ووفرًة نوعياً لة املعدَّ الحياة سنوات يف ٠٫٠١ قدرها زيادًة تحقق أن االسرتاتيجية هذه شأن ومن عاماً. و٦٠
الخامسة سن الفتياتيف تطعيم أما اإلطالق. عىل بيشء القيام بعدم االسرتاتيجية هذه تطبيق مقارنة عند وذلك باهت، ٨٠٠ قدرها
ر تقدَّ فيام باهت، ٨٠٠٠ قدرها بتكلفة سنة ٠٫٠٦ 砠ᖠقدار نوعياً لة املعدَّ الحياة سنوات من يزيد أن شأنه فمن فحص بدون عرشة

.(١٩) ذكرهام السابق املبلغني بني يقع 砠ᖠبلغ وحده بابانيكوالو لُطاخة فحص أو الرحم لعنق البرصي الفحص وفوائد تكاليف
يُطبَّق وهو مقاطعات، عدة يف الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج به أوىص الذي النهج تجريب ٢٠٠٩ عام يف وبدأ

لتطبيقه. الفعيل األثر تقييم حالياً ويجري الوطني. املستوى عىل اآلن

يتبع...
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آليات مع جنب إىل جنباً األداة هذه وتعمل .(٧) الصحة
بإعانات الخاصة اآلليات مثل – األخرى االجتامعية الحامية
اإلسكان، ومعونة األطفال، ونفقة واملعاشات، واملرض، البطالة
– جراً وَهلُمَّ الزراعي والتأمني العمل، فرص خلق ومشاريع

الصحة. عىل مبارش 砠ᖠغ بشكل منها العديد يؤثر والتي
البلدان يف وخاصة الحكومات، عىل ر يَتََعذَّ ما وعادًة
الدفع نظام عرب أموال من يكفي ما جمع الدخل، املنخفضة
املريض يدفعها التي النفقات فائض عىل للقضاء املسبق
الصحية الخدمات لجميع بالنسبة وذلك الخاص، ماله من
التحديات أحد يكمن وبالتايل .(١) الناس إليها يحتاج التي
ويف امليزانية. حدود يف الصحة لدعم السبل أفضل تحديد يف
هي: لإلنفاق خيارات ثالثة ١-١ الشكل يقدم السياق هذا
الحد إىل الحالية بالخدمات املشمولني السكان نسبة زيادة
أنواع تقديم طريق عن الصحية الخدمات تنويع أو األقىص،
تعويضات تقديم يف األموال استخدام أو التدخل، من أخرى

الصحية. للرعاية النقدية املدفوعات يخفض مام مالية

يف وكذلك السلع، من وغ砠ᖠها األدوية يف األموال تُستثَمر
يف أثراً تحدث التي الخدمات إنتاج أجل من التحتية، البنى
إيضاح طرق من طريقة ١-٢ الشكل ويقدم اإلنسان. صحة
الروابط املثال سبيل عىل فلنأخذ األحداث. من السلسلة هذه
الذين األشخاص نسبة تتأثر والصحة. التبغ تدخني بني القا砠ᖠة
يشكل ما وهو (الحصيلة)، السكان مجموع بني يدخنون
من وغ砠ᖠها والقلب الرئة ألمراض املسببة الخطر عوامل أحد
تقي التي والسياسات الخدمات 砠ᖠختلف (األثر)، األمراض
ومن (املُخرجات). الجيدة الصحة وتعزز الصحة اعتالل من
لوجه، وجهاً املشورة تقديم والسياسات الخدمات هذه بني
العامة، األماكن يف التدخني وحظر التدخني، مكافحة وحمالت
السكانية التغطية وتؤثر التبغ. منتجات عىل الرضائب وفرض
شكل يف م تُقدَّ ما غالباً التي التدخالت، هذه من قة املُتحقَّ

.(٢١) السكان بني املدخنني عدد عىل تدخالت، مجموعة
التبغ تدخني مشكلة 砠ᖠتد األمر واقع يف ولكن
يف املوضحة النتائج سلسلة من أبعد إىل بالصحة وعالقتها

يتبع ...

هي: عوامل عدة إىل الصدد هذا يف نجاح من حققه ما الربنامج ويعزو
لتوصياته؛■ األقران استعراض وتدعم مثالً بالعاملني الربنامج تزود التي تايلند يف البحثية البيئة قوة
وويلز؛■ انكلرتا يف الرسيري والتفوق للصحة الوطني املعهد مثل األخرى، البلدان يف املامثلة املعاهد مع جامعية عالقات إقامة
رابطًة■ وأنشأ آسيا، يف الصحية التكنولوجيات تقييم يف املتخصصة املعاهد سائر مع لقاءات الربنامج (ينظم األقران مع التعاون

كوريا)؛ وجمهورية وماليزيا اليابان مع
بشعبية؛■ تحظى ال التي أو الصعبة القرارات فهم يتسنى 砠ᖠ البحث، طرائق شفافية
األموال■ أو الهدايا قبول مثًال 砠ᖠنع التي الصارمة السلوكية القواعد من 砠ᖠجموعة الربنامج (يلتزم السلوك لقواعد نة مدوَّ تطبيق

الصيدالنية)؛ املستحرضات رشكات من
الطرائق■ حول معهم والتباحث القرار صناع أمام األبواب فتح خالل من وتعزيزه الحكومة، من السيايس الدعم عىل الحصول

املُتبَّعة؛
الجمهور؛■ لعامة التوصيات ونرش الجامعات يف املحارضات إلقاء بفضل شعبي، بدعم التمتع
عام■ يف أعامل من به قام وما طرائق من طبّقه ملا خارجي استعراض بإجراء تكليفاً الربنامج (أصدر خارجي استعراض إجراء

.(٢٠٠٩
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العديد مثل مثله التدخني، يكون ما فغالباً .١-٢ الشكل
الذين األشخاص بني شيوعاً 砠ᖠأك األخرى، الخطر عوامل من
الدخول وذوي الرسمي التعليم من متواضعاً قسطاً نالوا
عىل حصلوا الذين األشخاص يكون ما وعادًة املنخفضة.
砠ᖠوأك املتاحة بالخدمات وعياً 砠ᖠأك التعليم من أكرب قسط
الصحية الرعاية التامس عند منها لالستفادة استعداداً
«املحددات هذه وتَُعدُّ بالتدخني. املرتبطة األمراض لعالج
وعالجها، األمراض من الوقاية عىل تؤثر التي االجتامعية»،
البحوث إزاء واسعة نظرة اتباع إىل تدعو التي األسباب أحد
الجمع قيمة عىل الضوء تسلط أنها حيث الصحة؛ أجل من
وخارجه الصحي القطاع داخل املُجراة التقّيص عمليات بني
جميع يف الصحة «دمج إىل الرامية السياسات بهدفتحقيق

الثاين). والفصل ١-٣ (اإلطار القطاعات»
بالخدمات التغطية وآثار محددات فهم مع وحتى
الخدمات مجال يف االستثامرات بني التوازن تحقيق أن نجد

العامة األموال ولتخصيص تقنية. مسألة كونه يتعدى الصحية
وميثل أيضاً. وسياسية ومعنوية أخالقية آثار الصحة ملجال
اآللية البحوث، من املُستَمدة بالبيِّنات املسَند العام، النقاش
الذين املرىض تحديد مثل قضايا حول توافق لتحقيق املناسبة
من أجرها املدفوع الصحية الرعاية عىل الحصول يستحقون
ومجموعة عليها، يحصلون ظلها يف والظروفالتي العام، املال
بهذه الخاصة القرارات وتضع فيها. املشمولة الخدمات
الرضورات من متضافرة مجموعة عىل تنطوي التي املسائل،
كيفية تحليل عىل قيوداً السياسية، واالحتامالت األخالقية
املُنَفقة. األموال مقابل الصحي 砠ᖠالتأث من قدر أقىص تحقيق
قدماً امليض أمام األول التحدي إن القول، وملخص
الخدمات تحديد هو الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو
فيها 砠ᖠا األماكن، من مكان أي يف الالزمة الداعمة والسياسات
إىل تحتاج التي السكانية والفئة املالية، املخاطر من الحامية
ذلك ويقتيض توف砠ᖠها. وتكاليف الخدمات هذه استخدام

الحصائل عىل الرتكيز مع الشاملة، الصحية التغطية نتائج لسلسلة عرض ١-٢ الشكل

و砠ᖠكن .(砠ᖠاليم (إىل اإلنسان صحة يف أثراً املطاف نهاية يف وتُحِدث اليسار) (إىل واملُخرجات والعمليات املُدخالت عىل الحصائل هذه من واحدة كل تعتمد مالحظة:
جودة عن أيضاً وإ砠ᖠا الخدمات كمية عن فقط ليس ة معربِّ القياسات جميع تكون أن ويجب أيضاً. املُخرجات أحد املالية املخاطر من الح砠ᖠية إىل الوصول إتاحة اعتبار
砠ᖠكان األهمية فمن الثانية) العرضية (اللوحة االجت砠ᖠعية» «املحددات من بعدد يتأثر التغطية يف اإلنصاف وألن األوىل). العرضية (اللوحة إتاحتها يف واإلنصاف الخدمات

ذلك. إىل وما اإلعاقة ونوع واملهنة للدخل وفقاً باألثر وانتهاًء املُدخالت من بداية كاملًة العوامل طائفة قياس

والعمليات املدخالت
الصحي التمويل

الصحية العاملة القوى
الصحية واملنتجات األدوية

التحتية والبنية
املعلومات

الشؤون ترصيف
الترشيعات وسن

املخرجات
الخدمات إتاحة
االستعداد، ومدى
األدوية ذلك يف 砠ᖠا

ومأمونيتها الخدمات جودة
الخدمات من االستفادة
املجمعة املالية املوارد

األزمات ملواجهة مدىاالستعداد

األثر
الصحية الحالة 砠ᖠتحس
املايل الرفاه 砠ᖠتحس

معدل زيادة
االستجابة

الصحي األمن زيادة

االجت砠ᖠعية املحددات

إتاحتها يف واإلنصاف وجودتها الخدمات مقدار

الحصائل
بالتدخالت التغطية
املخاطر من الح砠ᖠية

املالية
وطأة تخفيف
الخطر عوامل



الشاملة الصحية التغطية بحوث دور ١ الفصل

11

ملعالجتها، املمكنة والتدخالت الصحة اعتالل أسباب فهم
الوقت يف الخدمات هذه لها تتاح التي الفئات ومعرفة
وكذلك الخدمات هذه لها تتاح ال التي واألخرى الحارض
دفع بسبب املرىض لها يتعرض التي املالية الضائقة حجم
الحكومات وألن الخاصة. أموالهم من الخدمات تكاليف
تحقيق من 砠ᖠأك االقرتاب سبل تحدد أن فعليها شعوبها 砠ᖠثل
ويتمثل محدودة. مالية موارد باستخدام الشاملة التغطية
تحقيق نحو تقدم من أُحِرَز ما قياس يف الثاين التحدي
وبيانات صحيحة مؤرشات باستخدام الشاملة، التغطية
وتقدم ينفصالن، ال متالزمان التحديان وهذان مناسبة.

كليهام. ملواجهة الالزمة البيِّنات البحوث
رشحاً أدناه نورد البحوث دور عىل الضوء ولتسليط
والتغطية املالية املخاطر من الحامية ملفهومّي وافياً
يف والضعف القوة َمواطن إىل ونتطرق الصحية، بالخدمات

منهام. مجال كل يف املُحَرز التقدم تتبُّع طرائق

املالية املخاطر من الح砠ᖠية تقّيص
االقتصادي ف التقشُّ فيه ينترش وقٍت يف للنظر، املُلِفت من
تكافح الدخل املرتفعة البلدان حتى أّن واسع، نطاٍق عىل
وللتأكد الحالية الصحية الخدمات تقديم مواصلة أجل من
فإن ولذلك .(٤٢ ،٤١) للجميع ميسورة بتكلفة إتاحتها من
ومواصلة املالية، املخاطر من الحامية 砠ᖠتوف كيفية مسألة

مكان. كل يف أهمية ذات مسألة توف砠ᖠها،
من الحامية إىل الوصول معدل عن 砠ᖠالتعب وميكن
نوٍع يف لني املسجَّ األشخاص عدد أنه عىل املالية املخاطر
من 砠ُᖠوَّل صحية بخدمة املشمولني أو التأمني نظم أنواع من
الواقع ويف .(٤٣) استخدامها. موقع يف مجاناً م وتُقدَّ الرضائب
بشكل املالية املخاطر من الحامية مستوى يُقاس ما غالباً
من بها املشمولني 砠ᖠغ األشخاص يعانيه ملا وفقاً دقة 砠ᖠأك
البيانات توضح املثال سبيل فعىل .(١-٤ (اإلطار سلبية آثار
من ٪٨٩ (يقطنها بلداً ٩٢ شملت مسوحات من املستَمدة

الصحية النفقات لتكبُّد السنوي املعدل أن العامل) سكان
البلدان يف الصفر من قريبة مستويات إىل انخفض الكارثية
إىل وصل فيام راسخة، اجتامعية حامية بنظم تتمتع التي
من ٣٧ ويف النظم. هذه إىل تفتقر التي البلدان يف ٪١١
السنوي املعدل تجاوز املسوحات هذه شملتها بلداً ٩٢ أصل

.٪٤ عن منها ١٥ يف وزاد ،٪٢ املالية النكبات لحدوث
املخاطر من الحامية لتوفر املبارشة 砠ᖠغ القياسات ومن
الخاصة األموال من املدفوعات نسبة غيابها) (أو املالية
١-٤؛ اإلطار يف الوارد (الجدول الصحي اإلنفاق إجاميل إىل
املنخفضة البلدان من معظمها بلداً، ٦٣ ففي .(١-٣ الشكل
من الحامية إىل الناس من 砠ᖠالكث فيها يحتاج التي الدخل
الكيل الصحي اإلنفاق من ٪٤٠ من 砠ᖠأك كان املالية، املخاطر
أموالهم من املرىض يسددها مبارشة مدفوعات صورة يف
املبارشة املدفوعات كانت أخرى ناحية ومن الخاصة.
من ٪٢٠ تتعدى ال أخرى بلداً ٦٢ يف الخاصة األموال من
البلدان هذه غالبية أن من الرغم وعىل الصحي. اإلنفاق
وبوتان الجزائر تضم أنها إال الدخل مرتفعة بلدان ٦٢ الـ
البلدان هذه حكومات أثبتت وقد وتايلند. وليسوتو وكوبا
أن دخلها، متوسط انخفاض برغم للبلدان، ميكن كيف
مالية مبالغ دفع إىل االضطرار من فقراً األشد الناس تحمي

الصحية. الرعاية عىل الحصول أجل من طائلة
من أُحرز ما لتتبّع أيضاً املسوحات هذه وتُستخدم
الوقت. مرور مع املالية املخاطر من الحامية مجال يف م تقدُّ
املتوسط انخفضتيف و٢٠١٠ ٢٠٠٥ عامي بني ما الفرتة ففي
األموال من املدفوعات خالل من الصحة عىل اإلنفاق نسبة
العاملية الصحة ملنظمة التابعة األقاليم جميع يف الخاصة
أفريقيا هو اإلقليم هذا وكان .(٤٦) منها واحد إقليم عدا
بلداً ٢٣ أن من الرغم وعىل مستقراً. املستوى ظَلَّ حيث
حققت الدخل مستويات جميع ويف املناطق جميع يف
الصحي اإلنفاق نسبة يف األقل عىل ٪٢٥ قدره انخفاضاً
ر يُقدَّ ما أن إال الخاصة، األموال من املدفوعات خالل من
،٢٠١٠ عام يف مالية لنكبة تعرَّضوا شخص مليون ١٥٠ بنحو
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السّل؟ 砠ᖠرض 砠ᖠللمصاب االجت砠ᖠعية والح砠ᖠية الشاملة الصحية التغطية تعني ماذا ١-٣ اإلطار
وعالج تشخيص خدمات م تُقدَّ الحقيقة لهذه وإدراكاً .(٢٢) الفقر هاوية يف الناس انزالق من يزيد الفقر أمراض من مرٌض السلُّ
الصحية الرعاية ميزانيات من عامة، كخدمة م يقدَّ الذي السّل، عالج تكاليف وتُغطى البلدان. معظم يف للمرىض مجاناً السّل
املالية العوائق تقليص عىل يساعد وهذا .(٢٣) الدولية القروض أو املنح عرب التكاليف تلك دفع يُستكَمل ما وكث砠ᖠاً املحلية
تكون ال املجانية العمومية الصحة خدمات فإن ذلك من الرغم وعىل به. والتزامهم العالج عىل املرىض حصول دون تحول التي
ورسوم واألدوية الطبية االختبارات تكاليف يدفعون حيث أخرى، مرصوفات املرىض يتكبد ما فدا砠ᖠاً 砠ᖠاماً مجانية الغالب يف

املريض. يفقده الذي الدخل بسبب للمرض املبارشة 砠ᖠغ التكاليف إىل باإلضافة والنقل، االستشارة
يرتاوح إذ .(٢٤) بدخولهم مقارنًة للمرىض بالنسبة عالية السّل مرض نوبات من نوبة لعالج اإلجاملية التكلفة تكون ما غالباً ولذلك
السنوي الدخل من و٤٠٪ بني٢٠٪ الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان يف مريضالسل يتكبدها التي رة املُقدَّ اإلجاملية التكلفة متوسط
– بالديون ُمثقلني فقراً 砠ᖠاألك املرىض يصبح حيث ،(٢٥-٣٢) واقتصادياً اجتامعياً حظاً األقل الفئات يف التكلفة هذه تزيد فيام لألرسة،
من 砠ᖠكب جزء ويكون .(٢٩ ،٢٨ ،٢٦) وآسيا أفريقيا ّ砠ᖠقار يف أُجريت دراسات ثالث وفق املرىض من و٧٠٪ ٪٤٠ بني نسبتهم وترتاوح
املدعوم السّل برنامج إطار يف العالج مرحلة بدء التشخيصوقبل مرحلة خالل السّل من عالجه رحلة املريضيف يتكبدها التكاليفالتي
املرىضاألشد من 砠ᖠالكث إليهم يلجأ من أول وهم خصوصيون، أطباء يتوىلالتشخيصوالعالج خاصعندما التكاليفبوجه وترتفع مالياً.
تَعرُّضاملريض مثل – السلبية االجتامعية اآلثار بفعل التكاليفاملالية تتضاعف ما وعادًة .(٣٤ ،٣٣ ،٢٩ ،٢٨) الرعاية عىل للحصول فقراً

.(٣٥-٣٧) أخرى فئة أي من 砠ᖠأك النساء تصيب التي – لعمله وفقدانه املدرسة من وللطرد وللطالق واألصدقاء األرسة من للنبذ
من املرىض استفادة أمام حائالً وقفت التي العقبات توثيق يف أسايس دور النتائج هذه إىل أفضت التي للبحوث كانت وقد
الحاالت تحديد عىل البحوث هذه وساعدت السّل. مرض من املترضرة األرس واجهت التي املالية والصعوبات الصحية الخدمات
التي األمراض آثار من الوقاية يف االجتامعية والحامية الصحية التأمينية والتغطية الخدمات تحسني فيها يسهم أن ميكن التي

.(٣٨) مالية نكبات تسبب أو الوفاة إىل تؤدي أن ميكن
العاملية الصحة منظمة طّورت الخدمات، عىل حصولهم دون تحول التي العوائق املرىضوتحديد يتكبدها التي التكاليف ولتقدير
تُستخدم النتائج وبدأت بلدان. عدة يف أُجريت مسوحات خالل من امليداين لالختبار مؤخراً خضعت أدوات مجموعة ورشكاؤها
والعالج التشخيص عن وبعيداً .(٤٠ ،٣٩) السّل 砠ᖠرض للمصابني االجتامعية الحامية 砠ᖠبتوف املعنية الوطنية السياسات إلثراء

االجتامعية: الحامية 砠ᖠتداب من كاملة مجموعة وضع يتسنى حتى ييل ما 砠ᖠتوف يجب املجاين،
مصابني■ كمرىض الصحية الرعاية نظام الناس يدخل قَلَّام إذ بقوة. مدعومة بأسعار أو مجاناً وتقدميها شاملة، صحية رعاية

الجهاز يف اعتالالت من يعانون كمرىض األحيان أغلب يف يدخلون وإ砠ᖠا املجاين، العالج عىل للحصول مؤهلني ثمَّ ومن بالسّل
املريض ينفقه ما خفض ينبغي لذا أشهر. أو أسابيع عدة العالج وبدء التشخيص تصحيح رحلة تستغرق ما وغالباً التنفيس،

.(٢٣) الصحي النظام مكونات جميع يف ممكن حد أقل إىل الخاص ماله من
الناجمة■ السلبية االجتامعية أو املالية التأث砠ᖠات عن املرىض لتعويض املالية، أو االجت砠ᖠعية املخاطر من للح砠ᖠية محددة نظم

نظم وكذلك النقدية، الحواالت أو الغذائية الطرود أو السفر قسائم توزيع نظم املثال سبيل عىل ومنها بالسّل، اإلصابة عن
واالجتامعي. النفيس الدعم 砠ᖠتوف

بعد■ ُمْعٍد 砠ᖠغ يصبح ما عادًة مرض بسبب أعاملهم من بالسّل املصابني فصل عدم يضمن 砠ᖠا ،砠ᖠالعامل لح砠ᖠية ترشيعات
املرىض. غالبية 砠ᖠاماً منه ويتعاىف الصحيح العالج تلقي من أسبوعني

يتبع...
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(ورد الفقر خط دون ما إىل شخص مليون ١٠٠ بنحو وزُجَّ
تكاليف دفع إىل الضطرارهم (١-٤ اإلطار يف الفقر تعريف

.(٤٦) الخاصة أموالهم من الصحية الرعاية
طريقتني اتباع خالل من النتائج هذه ت استُِمدَّ
املالية؛ املخاطر من الحامية مستوى عن 砠ᖠللتعب مختلفتني

بيانات من مستَمداً مبارشاً مقياساً تستخدم إحداهام
مبارش 砠ᖠغ مقياساً تستخدم واألخرى األّولية املسوحات
وعىل املسوحات. من مختلفتني مجموعتني من مستَمداً
砠ᖠتش إذ واحدة. النتائج أن إال املؤرشات اختالف من الرغم
املدفوعات تنخفض عندما أنه إىل عامة، كقاعدة البيانات،

يتبع ...

املرض.■ فرتة خالل املفقود الدخل عن املرىض لتعويض املرض، ضد 砠ᖠتأم
الفئات■ وحامية والعرق الجنس لنوع خاصة عناية إيالء مع والتمييز، الوصم من للحد اإلنسان، حقوق لح砠ᖠية صكوك

بالسّل. اإلصابة لخطر عرضة 砠ᖠاألك الضعيفة
جميع■ يف الصحة «دمج مبدأ عىل تقوم وسياسات للصحة، االجت砠ᖠعية املحددات ملعالجة ككل الحكومة تشمل نُهج

من الحد اسرتاتيجيات وتساعد الثاين). (الفصل السّل ألوبئة املسببة العوامل عىل شاملة نظرة إلقاء خالل من القطاعات»،
توافر السّل من للوقاية العوامل أهم ومن عدة. مستويات عىل السّل مرض من الوقاية عىل املايل األمان وشبكات الفقر
من التمكني خالل من الشاملة الصحية التغظية األسايس التعليم ويدعم الجيدة. والتغذية الجيدة واملهنية املعيشية الظروف

الصحية. بالرعاية الخاصة القرارات وتنوير الصحية الحياة بأ砠ᖠاط الخاصة االختبارات اتخاذ
الخدمات غياب أو بوجود تتأثر التي الربامج بني من هي السّل مكافحة برامج أن بيد غ砠ᖠه، دون السّل مرض سبق مام أي يخص ال
砠ᖠجز بشكل تساعد أن ميكن معيّنة أمراض عىل تركز التي الحلول أن حني ويف االجتامعية. بالحامية املتعلقة الصحية واآلليات
وفّعالة. مستدامة بطريقة السّل مكافحة يف حيوي دور االجتامعية، الحامية فيها 砠ᖠا الشاملة، الصحية للتغطية فإن ومؤقت
من دعم عىل للحصول مؤهلون الربامج تخدمهم الذين املرىض أن من يتأكدوا أن األمراض مكافحة برامج ملقدمي ينبغي لذا

السّل. مكافحة برامج من دعم عىل للحصول فقط مؤهلني وليسوا فعالً، يتلقونه وأنهم العامة، الصحية الخدمات
تَتبُّعي عنرص 砠ᖠثابة تكون أن ميكن التي االعتالالت أحد وهو االجتامعي، الوضع وضعف بالفقر وثيقاً ارتباطاً السّل يرتبط
املالية املخاطر من الحامية 砠ᖠتداب تضيف أن السّل ملكافحة الوطنية الربامج عىل يجب ذلك من الرغم وعىل الشاملة. للتغطية

للقياس: القابلة املؤرشات بعض ييل وفيام بالخدمات. بالتغطية املتعلقة الحالية املؤرشات إىل
الحصيلة

حصلت■ التي السّل لحاالت املئوية (النسبة السّل وعالج تشخيص بخدمات التغطية الصحية: بالخدمات بالتغطية يتعلق 砠ᖠفي
التغطية. يف واإلنصاف (١-٥ الشكل انظر بنجاح؛ عولجت التي للحاالت املئوية والنسبة املناسبة، الرعاية عىل

للمرىض■ املئوية (النسبة املالية املخاطر من الحامية نظم إىل الوصول فرص املالية: املخاطر من بالح砠ᖠية يتعلق 砠ᖠفي
التغطية. يف واإلنصاف الحالية) النظم من املستفيدين

األثر
التكاليف■ لهذه املئوية (النسبة بالسّل اإلصابة جراء املرىض يتكبدها التي التكاليف املالية: املخاطر من بالح砠ᖠية يتعلق 砠ᖠفي

املرىض). كاهل عىل الواقعة التكاليف لتقدير األداة واستخدام املسوحات، من املستمدة والبيانات الكارثية، النفقات فيها 砠ᖠا
انتشاره■ ومعدل بالسل اإلصابة معدل االجت砠ᖠعية: املحددات ومعالجة املالية املخاطر من والح砠ᖠية الشاملة للتغطية املشرتك األثر

السكانية). واملسوحات املدنية األحوال وسجالت الربامج د تَرَصُّ بيانات من املعدالت هذه (وتُستَمد عنه الناجمة الوفيات ومعدل
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املالية املخاطر من الح砠ᖠية مستوى قياس ١-٤ اإلطار
نظم أنواع من نوٍع يف لني املسجَّ األشخاص عدد عن املثالية األحوال يف املالية املخاطر من الحامية مستوى قياس يعّرب أن ينبغي
املجتمع أو الخاص القطاع أو الحكومة توفرها التي الصحية الخدمات من لالستفادة املؤهلني األشخاص وعدد الصحي التأمني

تكاليفها. ل تحمُّ عىل والقادرين املدين

املالية املخاطر من للح砠ᖠية املبارشة 砠ᖠوغ املبارشة املؤرشات
املبارشة الرشحاملؤرشات

بسبب 砠ᖠالكار الصحي اإلنفاق معدل
من املرىض يسددها التي املدفوعات

الخاصة أموالهم

من متناسبة 砠ᖠغ حصة ينفقون الذين الدخل مستويات جميع يف السكان نسبة أو األشخاص عدد
عىل املالية الكارثة وتُعرَّف الخاصة. أموالهم من تكاليفها يسددون التي الخدمات عىل سنوياً دخولهم
صايف من ٪٤٠ الخاص ماله من الشخص يتكبدها التي النفقات تتجاوز عندما تحدث التي الحالة أنها

األساسية. االحتياجات عىل أرسته تنفقه الذي الدخل
املدفوعات تجاوز معدل متوسط

الكارثية
لإلنفاق املتعارفعليها العتبة فوق 砠ᖠالكار اإلنفاق من املترضرة األرس تدفعه الذي املبلغ متوسط يوضح

الصحة. عىل 砠ᖠالكار
بسبب الفقر هاوية يف الوقوع معدل
من املرىض يسددها التي املدفوعات

الخاصة أموالهم

يسددونها التي املدفوعات بسبب الفقر خط دون ما إىل بهم يُزَجُّ الذين السكان نسبة أو األشخاص عدد
砠ᖠأد مستوى إىل اليومي دخله ينخفض عندما الفقر خط دون ما إىل اإلنسان ويهبط الخاصة. أموالهم من
لألشخاص وبالنسبة تقريباً. اليوم يف دوالرين إىل دوالر من عادًة ترتاوح والتي محلياً، املحددة العتبة من
العتبة. تلك دون ما إىل بهم تنزل صغ砠ᖠة كانت وإن حتى يدفعونها مبالغ أي فإن الفقر، عتبة من القريبني

الناتجة الفقر فجوة حجم
املرىض يسددها التي املدفوعات عن

الخاصة أموالهم من

أموالهم من يسددونها التي املدفوعات بسبب أصالً، منها تعاين األُرس كانت التي الفقر، حالة تفاقم مدى
الخاصة.

املبارشة 砠ᖠغ املؤرشات
من املرىض يسددها التي املدفوعات
إجاميل من كحصة الخاصة أموالهم

الصحي اإلنفاق

املالية. النكبات وحدوث املؤرش هذا بني 砠ᖠكب ارتباط هناك

كحصة الصحة عىل الحكومي اإلنفاق
أ اإلجاميل املحيل الناتج من

اإليرادات من املالية املخاطر من بالحامية البلدان جميع يف الفقراء تغطية برضورة املؤرش هذا يسلم
.٪٥ من أقل النسبة هذه كانت طاملا بالتغطية جميعاً يتمتعون قلاّم ولكن العامة؛ الحكومية

.砠ᖠمري.砠ᖠاألمري األالر بالدوالر بالدوج砠ᖠيل. اإلج砠ᖠيل. املحيل اإلالناتج املحيل الناتج أأ

الحامية، هذه تشملهم مدى أي وإىل املالية الحامية فعًال تشملهم الذين األشخاص تحديد يف الصعوبات بعض هناك ذلك ومع
العديد إن حيث املالية، املخاطر من كاملًة حاميًة يضمن ال ذاته حد يف الصحي التأمني فإن أوالً ذكرهام. التايل املثاالن يوضح كام
أشكاًال يسددوا أن عليهم ن املؤمَّ األشخاص عىل لزاماً يبقى ثّم ومن الخدمات، من دنيا مجموعة سوى تغطي ال التأمني أشكال من
砠ᖠّولها التي الخدمات تكون قد ثانياً .(١) الرسمية 砠ᖠغ النقدية املدفوعات منها الخاصة، أموالهم من املدفوعات من مختلفة
يكون قد أو فيها، وجودها املطلوب األماكن من مقربة عىل الخدمات هذه تتوفر ال قد املثال سبيل فعىل كافية. 砠ᖠغ الحكومة
آمنة. 砠ᖠغ املقدمة الخدمات بأن تصوُّر هناك يكون قد أو أدوية، أي توجد ال قد أو الصحيني العاملني من جداً قليل عدد هناك
املرىض أموال من دة املسدَّ املدفوعات معدل أن 砠ᖠغ الحكومية، الصحية الخدمات من االستفادة للجميع يحق مثالً الهند ففي

.(٤٤) العامل يف املعدالت أعىل من اليزال الخاصة

يتبع...
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٪١٥-٢٠ عن تقل أو تساوي نسبة إىل الخاصة األموال من
النكبات وقوع معدل يكون الصحي اإلنفاق إجاميل من

.(٤٨ ،٤٧) ضئيًال املالية
يف مفيدة رؤى تقدم املسوحات هذه أن حني ويف
من مزيداً 砠ᖠتث أنها إال املالية املخاطر من الحامية مجال
من الحامية تعزز التي اآلراء مختلف حول التساؤالت
القياس. وطرائق البيانات مصادر وحول املالية، املخاطر
عند ينبغي هل املثال: سبيل عىل التساؤالت هذه ومن
من بلٍد يف املالية املخاطر من الحامية مستوى وصف
اإلنفاق ملعدل األهمية من نفسه القدر إيالء البلدان
أفضل، وأيُّهام الفقر؟ هاوية يف الوقوع ومعدل 砠ᖠالكار
أم املتوسط يف املالية املخاطر من الحامية مستوى تحسني
يعكس مدى أي وإىل فرد؟ لكل الحامية من 砠ᖠأد حٍد وضع
املتمثل األوسع الهدف املالية املخاطر من الحامية مستوى
املراحل أو األهداف وما االجتامعية؟ الحامية تحقيق يف
من الحامية مستوى لقياس تحديدها يجب التي الرئيسية
بالكامل؟ الشاملة التغطية تحقيق حني إىل املالية املخاطر
مبالغ عالجها يتكلف قد التي الصحية، االعتالالت وأي
للحامية الوطنية اآلليات نطاق خارج عادًة تقع طائلة،
الفقر؟ هاوية إىل باألُرس تؤدي وبالتايل املالية املخاطر من

براحة املرتبطة القيمة القياسات هذه من أي تسجل وهل
توافر بفضل يتولد الذي بالط砠ᖠنينة الشعور أي – البال
هذه معقولة؟ وبأسعار بسهولة املوثوقة الصحية الخدمات
األحيان بعض ويف البحث، من مزيداً تقتيض موضوعات
املخاطر من الحامية آليات حول العام، النقاش من مزيداً

الحامية. قياس طرائق وحول املالية

الصحية بالخدمات التغطية تقّيص
الشاملة الصحية التغطية بشأن 砠ᖠالتفك ر تطوُّ ساعد وقد
الصحية للنظم ينبغي التي الوظائف فهم تحسني عىل أيضاً
الوقاية عىل الوظائف هذه تركز أن ويجب تؤديها. أن
إمكانية (١) ييل: ما 砠ᖠتوف تضمن أن وبالتايل العالج، وكذلك
الرضورية؛ الصحية واملنتجات األدوية عىل الحصول
لجميع يَسُهل ومتحمسني َمَهرة صحيني عاملني (٢)
متكاملة خدمات (٣) إليهم؛ الوصول بخدماتهم املشمولني
مستويات جميع يف م وتُقدَّ املرىض عىل تركز الجودة وعالية
الثالثية؛ بالرعاية وانتهاًء األّولية بالرعاية بدءاً الصحية الرعاية
للنهوض األولوية ذات الربامج من متضافرة مجموعة (٤)
والعالج، الوقاية طرائق لتشمل األمراض، ومكافحة بالصحة

يتبع ...

من بالحامية املشمولني 砠ᖠغ األشخاص تُطال التي اآلثار قياس األحيان، أغلب يف األدق ومن األيرس، من أنه نجد املقابل ويف
والتي للحامية املبارشة 砠ᖠغ املؤرشات من ومؤَرشيْن املبارشة املؤرشات من أربعة أعاله الوارد الجدول يصف املالية. املخاطر
الرئييس. النص يف موضح هو كام الصحية، الخدمات عىل اإلنفاق تشمل التي األُرسي اإلنفاق مسوحات خالل من قياسها ميكن
من املستَمدة والبيانات الصلة، ذات البحوث يف االستثامر بفضل راسخة تقنيات املؤرشات هذه لقياس املستخَدمة والتقنيات
قياس أيضاً ميكن املالية املخاطر من الحامية مجال يف التفاوت أوجه ولتقييم .(٤٥) بسهولة متاحة تكون ما دا砠ᖠاً املسوحات تلك
اإلقامة ومكان ال砠ᖠاء) مستوى أو اإلنفاق معدل (أو الدخل حسب تصنيفها وميكن مختلفة، سكانية فئات عىل املؤرشات هذه

ذلك. إىل وما الهجرة ووضع
منظمة بيانات قاعدة يف البلدان لجميع املالية املخاطر من الحامية مستوى تقيس التي واملؤرشات للبيانات سنوي تحديث ويرد

.(٤٤) الصحة عىل العاملي باإلنفاق الخاصة العاملية الصحة



الشاملة الصحية التغطية بحوث

16

ىضالخاصةكنسبةمئويةمنإج砠ᖠيلاإلنفاقالصحي،٢٠١٣
النفقاتالصحيةمنأموالاملر

الشكل١-٣

مالحظة:يستندذلكإىلالبياناتاملتاحةللمنظمةيفشباظ/فرباير٢٠١٣.

أقلمن٢٠اإلنفاق(٪)
من٢٠إىل٤٠
أك砠ᖠمن٢٠
البياناتغ砠ᖠمتوفرة
البياناتالتنطبق
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بيانات تُخِرج معلومات نظم (٥) الصحية؛ النظم يف ودمجها
القرارات؛ صنع يف الستخدامها املناسب الوقت ويف دقيقة
الصحة لدعم كافية أمواالً تجمع الصحي للتمويل نظم (٦)
األموال استخدام وتضمن املالية املخاطر من الحامية وتوفر

وكفاءة. بإنصاف
١-١ الشكل يوضح الشاملة التغطية ملفهوم وإيجازاً
يف هناك ولكن واحد. محور امتداد عىل الصحية الخدمات
مستوياٍت عىل م تُقدَّ الخدمات من متنوعة مجموعة الواقع
التدخل. ونوع الصحي االعتالل طبيعة عىل اعتامداً عدة،
١-٤ الشكل صفوف من صف لكل املكوِّنة العنارص و砠ᖠثل
الخدمات تركز أن ويجب رضورية. تُعترب التي الخدمات

(مثل العالجية والخدمات اللقاحات) (مثل الوقائية
العتالل الرئيسية األسباب معالجة عىل الدوائية) العالجات
املثال سبيل عىل (ومنها واملستقبل الحارض يف الصحة
والسادس والخامس الرابع األهداف تناولتها التي األسباب
يف السارية 砠ᖠغ واألمراض لأللفية، اإل砠ᖠائية األهداف من
يف الواردة األعمدة و砠ᖠثل الدخل). املنخفضة البلدان
الخدمات: فيها م تُقدَّ التي املستويات مختلف ١-٤ الشكل
األّولية الرعاية مراكز يف األفراد وإىل املحيل، املجتمع يف
السكان جميع وإىل الثالثية، أو الثانوية املستشفيات أو
الرعاية نظام ويحتل .(٤٩) الشخصية) 砠ᖠغ (الخدمات
مركزاً ،١-٤ الشكل يف موقعه من يتضح كام القوي، األّولية

الصحية بالخدمات التغطية ورصد قياس إطار ١-٤ الشكل

الصحي التثقيف املثال سبيل عىل ومنها – السكان جميع عىل أو املحلية املجتمعات عىل إّما تنطبق التي اإلجراءات هي الشخصية» 砠ᖠغ» الصحية الخدمات مالحظة:
أنها عىل املُجتمعية الصحية الخدمات وتُعرَّف البيئية. الصحة 砠ᖠتداب مثل – للبيئة البرشية 砠ᖠغ املكونات عىل أو – الرضائب فرض أو السياسات وضع أو الشامل
هذه تَُعدُّ ما وغالباً الصحية. املرافق خالل من وليس (砠ᖠاملجتمعي 砠ᖠالصحي 砠ᖠالعامل مثالً خالل (من املحيل املجتمع يف املجتمع أو الفرد يقدمها التي الصحية اإلجراءات

األّولية. الصحية الرعاية خدمة من جزءاً الخدمات

الصحية الظروف
األولوية ذات

األم صحة
والطفل والوليد

املناعي العوز ف砠ᖠوس
البرشي/السل/املالريا
السارية 砠ᖠغ األمراض
الخطر وعوامل

اإلصابات

الخدمات الصحي/تقذيم النظام مستويات

مؤرشات
التغطية

بالخدمات،
فيها 砠ᖠا

والوقاية التعزيز
والعالج

الصحي النظام مدخالت

االستفادة الجودة، االستعداد، اإلتاحة، املخرجات:

شخيص 砠ᖠغ مجتمعي أويل
(مرفق)

ثانوي
(مستشفى)

متخصص
(مستشفى)
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砠ᖠغ» والخدمات (٤) فعال. صحي نظام أي يف محورياً
عىل إّما تنطبق التي اإلجراءات عن عبارة الشخصية»
الواسع و砠ᖠعناها السكان؛ جميع عىل أو املحلية املجتمعات
والبيئة التعليم مجال يف املتخذة 砠ᖠالتداب عن عبارة هي
القطاعات من مجموعة يف والسياسات العمومية والصحة

الصحة. عىل 砠ᖠالتأث ذات
قوياً محركاً لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف كانت وقد
تحسني نحو م تقدُّ من أُحِرَز ما ولقياس الصحة لتحسني
عة ُمجمَّ وبيانات بدقة دة محدَّ مؤرشات باستخدام الصحة
.(٥٠ ،٤٦) دولياً عليها متفق ألهداف ووفقاً قياسية بطرق
عىل األمثلة بعض ١-٥ الشكل يبنّي اإليضاح، سبيل وعىل
لأللفية السادس 砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف بلوغ نحو املُحَرز التقدم
والسل واملالريا بف砠ᖠوسه والعدوى األيدز «مكافحة (وهو
بف砠ᖠوسه، والعدوى لأليدز وبالنسبة األمراض»). من وغ砠ᖠها
الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات للعالج الشاملة» «اإلتاحة تُعرَّف
من ٪٨٠ عن يقل ال ملا العالج 砠ᖠتوف بأنها حالياً القهقرية
كان ٢٠١٠ عام وبحلول عليه. للحصول لني املؤهَّ السكان
يكن مل وبذلك العالج. تلقوا قد املؤهلني األشخاص من ٪٤٧
الوطنية البيانات لكّن العامل، مستوى عىل تَحقَّق قد الهدف
معدالت فيها ترتفع بلدان منها بلدان، ١٠ يف تَحقَّق أنه تبنّي

ورواندا. وناميبيا بوتسوانا مثل األيدز، ف砠ᖠوس انتشار
البيئية. االستدامة لأللفية السابع 砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف ويتناول
الهدف هذا يسعى الشاملة التغطية تحقيق يف وللمساهمة
مياه إىل الوصول لهم يتاح ال الذين األشخاص نسبة خفض إىل
الفرتة يف النصف إىل األساسية اإلصحاح ومرافق املأمونة الرشب
العيوب بعض وجود عن النظر وبغّض و٢٠١٥. ١٩٩٠ عامي بني
شخصاالستفادة مليارّي من 砠ᖠأتيحألك فقد القياس، يف املنهجية
ومنها و٢٠١٠، بنيعامي١٩٩٠ نة املُحسَّ الرشب مياه منمصادر
هذه تكون وبذلك املحمية. واآلبار األنابيب عرب املياه إمدادات
عام بحلول تحققت قد السابع 砠ᖠا砠ᖠالهدفاإل غايات من الغاية
عموماً املحسنة إمداداتاملياه كانتمعدالتإتاحة وإن ،٢٠١٠

.(٥٥ ،٥٠) الحرضية املناطق يف عنها الريفية املناطق يف أقل

املحرز التقدم تقيص إىل الرامية العمليات هذه وتبنيِّ
التدخالت من لعدد لأللفية، اإل砠ᖠائية األهداف بلوغ نحو
وينبغي الشاملة. التغطية تحقيق من اقرتابنا مدى املختارة،
بجميع التغطية مستوى نقيس أن املثالية األحوال يف
عادًة أنه 砠ᖠغ الصحية، الخدمات ملنظومة نة املكوِّ التدخالت
الدخل. املرتفعة البلدان يف حتى األمر هذا تحقيق ر يتعذَّ ما
عملية ٤٧٢ هناك كانت املثال، سبيل عىل املكسيك، ففي
يف الصحية للحامية منفصلة آليات بخمس مشمولة تدخل
الصحي التأمني برنامج إطار يف معظمها وكانت ،٢٠١٢ عام
دراسة الثالث، (الفصل Seguro Popular باسم املعروف
بني من ننتقي أن املُْجدي من ذلك ومع .(٤٣) (١١ الحالة
«العنارص من كنوع نستخدمه ما واملؤرشات التدخالت
التغطية تحقيق نحو املحرز التقدم ملُجمل التَتبُّعية»
بيرس متاحة املنتقاة التدخالت تكون أن ويجب الشاملة.
الشاملة الصحية التغطية إطار يف لتلقيها املؤهلني لجميع

مكان. أي يف
واقع 砠ᖠثل التَتبُّعية العنارص كانت إذا ما تحديد أما
إىل يحتاج أمر فهو الصحية الخدمات جميع إىل الوصول
هذه عرض لكن البحوث. مهام من مهمة وهذه تقييم،
للتغطية التَتبُّعية العنارص أن كيف ١-٥ اإلطار يبنّي الفكرة
من الحامية قياسات ومعها والطفل، لألم الصحية بالخدمات
بالخدمات التغطية عن عامًة ملحًة تعطي املالية، املخاطر
حيث من البلدان هذان يتشابه إذ وأوكرانيا. الفلبني يف
يف يختلفان بينام الصحية، بالخدمات التغطية مستوى
هاوية يف الوقوع ومعدل 砠ᖠالكار الصحي اإلنفاق معدل
أموالهم من املرىض يسددها التي املدفوعات بسبب الفقر

الخاصة.
تحفيز التحليل من النوع لهذا املهمة الوظائف ومن
عدم أسباب تتناول الوطنية السياسات بشأن حوارات فتح
يف الواردة املقارنة ففي التدخالت. ببعض التغطية كفاية
تدخالت إضافة شأن من هل املثال، سبيل عىل ،١-٥ اإلطار
مجال يف املحرز التقدم عن مختلفة نتائج تعطي أن أخرى
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األيدز مكافحة بتدخالت التغطية معدالت تزايد عىل أمثلة شاملة: صحية تغطية تحقيق نحو ١-٥ الشكل
املُهَملة املدارية املناطق وأمراض واملالريا والسل بف砠ᖠوسه والعدوى

CD4 خاليا تعداد كان الذين األيدز بف砠ᖠوس 砠ᖠاملصاب جميع هو القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالجية التغطية مقام كان و٢٠٠٨ ٢٠٠٣ عامي 砠ᖠب الفرتة يف مالحظة:
خلية/ ٣٥٠ عن يقل أو يساوي لديهم CD4 خاليا تعداد كان الذين 砠ᖠاملصاب جميع كان و٢٠١٠ ٢٠٠٩ عامي يف لكنه خلية/ميكرولرت، ٢٠٠ عن يقل أو يساوي لديهم

و٢٠٠٩. ٢٠٠٨ عامي 砠ᖠب التغطية مستوى يف الواضج الرتاجع يفرس ما وهو ميكرولرت.
أحادي 砠ᖠاب砠ᖠنيف بدواء العالج ٢٠١٠ عام يف البسط يشمل 砠ᖠ القهقرية، الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج باستخدام الطفل إىل األم من الف砠ᖠوس انتقال ملنع وبالنسبة

الجرعة.
اإلقليم تخص لالختبار خضعت التي فيها املشتَبه بالحاالت واملتعلقة الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة بالناموسيات األرس بتغطية املتعلقة البيانات فإن للمالريا، بالنسبة أما

بأرسه. 砠ᖠالعا تخص فهي 砠ᖠاألرتيميسين مادة عىل القا砠ᖠة التوليفية باملعالجة املتعلقة البيانات أما العاملية. الصحة ملنظمة التابع األفريقي
砠ᖠأك أو ٪٨٠ بتحقيق الخاصة املؤقتة األهداف هو لذلك الوحيد واالستثناء ،٪١٠٠ إىل التدخالت بجميع التغطية بنسبة الوصول أنها هو الشاملة التغطية 砠ᖠوتفس
(NTDs) املهَملة املدارية املناطق ألمراض املتغ砠ᖠة التغطية وأهداف السّل، من شفوا الذين املرىض كنسبة 砠ᖠأك أو و٩٠٪ القهقرية، الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات التغطية من

.(٥١-٥٣ ،٢٣)
.(٥٤) آخرين. ومن داي، النارش من بإذٍن استنساخها تم

بالعالج砠ᖠضاداتالف砠ᖠوساتالقهقرية التغطية ألف–األيدزوالعدوىبف砠ᖠوسه:

واحدة ناموسية 砠ᖠتلك التي األرس
砠ᖠأك أو
خضعت التي فيها املشتبه الحاالت
لالختبار

نواقلاملرضوتشخيصهوعالجه مكافحة املالريا: جيم– 砠ᖠالوقا砠ᖠالعالجالكيميا املهَملة: أمراضاملناطقاملدارية دال–

وعالجها الحاالت عن الكشف معدالت السل: – باء

الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج
املؤهلني لجميع القهقرية
عليه للحصول

التوليفي العالج دورات
مادة عىل القائم
األرتيميسينني

البلهارسيا
املنقولة الطفيلية الديدان
بالرتبة

اللمفي الفيالريات داء
الذنب كالبية داء

الحاالت عن الف砠ᖠوساتالكشف 砠ᖠضادات العالج
لرسيان منعاً القهقرية
الطفل إىل األم من العدوى
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الصحية بالخدمات التغطية قياس ١-٥ اإلطار
من مجموعة تحديد املُجدي من ولكن الدخل، املرتفعة البلدان يف حتى بالخدمات التغطية جوانب جميع قياس عادًة يتسنى ال
تقدم من يُحَرز ما لتتبّع بالتدخالت، خاصة وأهداف مؤرشات من بها يتصل وما التَتبُّعية»، «العنارص الستخدام املناسبة الظروف
وبيانات، مؤرشات من بها يتصل وما التَتبُّعية العنارص الستخدام الظروفاملناسبة اختيار عملية أما الشاملة. التغطية تحقيق نحو

.(٥٦) البحث من مزيداً يقتيض موضوع فهذا وقوية، سليمة القياسات هذه أن إثبات عىل والعمل

وأوكرانيا 砠ᖠالفلب يف الشاملة التغطية تحقيق نحو املُحَرز التقدم أثر القتفاء الَتتبُّعية العنارص استخدام

املخاطر من للحامية قياسات ثالثة ومعها والطفل، لألم الصحية بالخدمات للتغطية تَتبُّعية عنارص ثالثة تقدم ذلك، عىل كمثال
هي: بالخدمات بالتغطية الخاصة الثالثة واملؤرشات الشكل). (انظر وأوكرانيا الفلبني يف بالخدمات التغطية عن عامًة ملحًة املالية،
زيارات أربع 砠ᖠوتوف (DTP 3) والشاهوق والكزاز للخناق املضاد 砠ᖠالثال باللقاح والتمنيع الوالدة أثناء ماهرات قابالت وجود
املالية النكبات وقوع هي: املالية املخاطر من بالحامية الخاصة الثالثة واملؤرشات املئوية). (النسبة الوالدة قبل للحوامل صحية
من دة املسدَّ املدفوعات بسبب الفقر هاوية يف والوقوع الخاصة أموالهم من املرىض يسددها التي املبارشة املدفوعات بسبب
الفقر، هاوية يف الوقوع ملؤرش وبالنسبة الخاصة. األموال من دة املسدَّ املدفوعات بسبب الفقر فجوة واتساع الخاصة األموال
الخاصة األموال من املدفوعات بسبب الفقر هاوية يف للوقوع لت ُسجِّ نسبة أعىل وهي ،٪٥ بنحو ممكنة حصيلة أسوأ رت قُدِّ
الحافة عند ٪١٠٠ بنسبة املالية املخاطر من والحامية بالخدمات التغطية تحقيق يظهر املوضح الشكل ويف البلدان. جميع بني
حسب تُقاس املالية املخاطر من الحامية أن بَيْد الشاملة. التغطية بالكامل املُظلَّل املُضلَّع ميثل وبالتايل الرادار، ملخطط الخارجية

الثالثة. املؤرشات لهذه بالنسبة معكوساً املئوية النسبة مقياس يكون وبالتايل ،(١-٣ (اإلطار غيابها عن الناجمة اآلثار
الصحي اإلنفاق معدل يف يختلفان أنهام حني يف الجانب، هذا يف وأوكرانيا الفلبني تتشابه الصحية، بالخدمات التغطية يخص وفيام
املرىض يسددها التي املدفوعات بسبب أوكرانيا) يف أعىل (فهو الفقر هاوية يف الوقوع ومعدل الفلبني) يف أعىل (فهو 砠ᖠالكار
من مزيد إحراز سبل حول تساؤالت املالحظات هذه 砠ᖠتث املؤرشات، من املحددة املجموعة هذه عىل وبناًء الخاصة. أموالهم من

الرئييس). النص (انظر الشاملة التغطية مجال يف التقدم
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ومؤرش 砠ᖠالكار اإلنفاق مؤرش ميثل وهل الشاملة؟ التغطية
البلدين؟ تختلفبني املالية املخاطر من للحامية أوجه الفقر

دقيقة؟» األساسية البيانات «هل قا砠ᖠاً: السؤال ويبقى
تقديم طريقة عىل بالخدمات التغطية وتعتمد
إىل باإلضافة إما املُدخالت تقّيص وميكن الخدمات. تلك
فعىل (الشكل١-٢). عنها بديالً أو للتغطية املبارشة 砠ᖠالتداب
من البيانات العاملية الصحة منظمة تجمع املثال سبيل
وأسعارها األساسية األدوية توافر بتقييم الخاصة املسوحات
يف أُجريَت التي املسوحات وأشارت .(٥٨) (١-٦ (الشكل
األدوية من دواًء ١٤ أّن إىل و٢٠١١ ٢٠٠٧ عامي بني الفرتة
من ٪٥٢ يف املتوسط يف توافرت قد الجنيسة األساسية
الصحية املرافق من ٪٦٩ ويف العمومية الصحية املرافق
بني املتوسطات يف طفيف اختالف هناك وكان الخاصة.
الرشيحة وبلدان املتوسط الدخل من الدنيا الرشيحة بلدان
بني كب砠ᖠة اختالفات ظهرت فيام املتوسط، الدخل من العليا
األنواع توافر نسبة تراوحت فقد فئة. كل داخل البلدان
من العليا الرشيحة بلدان بني الجنيسة األدوية من ١٤ الـ
سول دو غراندي ريو والية يف صفر من املتوسط الدخل

اإلسالمية. إيران جمهورية يف ٪٩٧ إىل بالربازيل
لتتبُّع كوسيلة األساسية، األدوية رصد مزايا ومن
القابلة البيانات توافر معدل أّن بالخدمات، التغطية
التي البيانات، هذه جودة وأّن االزدياد، يف آخذ للمقارنة
آخذة املنتظمة، الصحية املرافق تقييامت خالل من تُجَمع
من 砠ᖠأك كانت ٢٠٠٧ عام وبحلول التحسن. يف األخرى هي

من ٪٨١ وكانت األساسية، باألدوية قا砠ᖠة 砠ᖠلك بلداً ١٣٠
السنوات يف قوا砠ᖠها ثت َحدَّ قد الدخل املنخفضة البلدان

السابقة. الخمس

الشاملة الصحية والتغطية اإلنصاف
يف بالخدمات التغطية رصد نظم مهمة تنحرص أّال ينبغي
الوصول لهم يتاح الذين لألشخاص اإلجاميل العدد تسجيل
تشمل أن ينبغي وإ砠ᖠا ذلك، لهم يتاح ال والذين إىلالخدمات
والدميوغرافية االجتامعية التفاصيل بعض تسجيل أيضاً
فرصة للجميع يتاح حقاً شاملًة التغطية تكون وحنَي عنهم.
تفيد فقد الجزئية التغطية أما الخدمات؛ إىل الوصول
عرض يف اإلنصاف مستوى ولرصد أخرى. دون بعينها فئات
املؤرشات تصنيف ينبغي عليها والطلب الصحية الخدمات
أو العمر أو الجنس نوع أو ال砠ᖠاء مستوى أو الدخل حسب
أو حرضية ريفية/ منطقة (مثل اإلقامة مكان أو اإلعاقة نوع
(مثل العرقي واألصل الهجرة وضع أو مقاطعة) أو محافظة
هناك كان املثال سبيل فعىل األصليني). السكان من فئات
بني املأمونة الرشب مياه إىل الوصول فرص إتاحة يف تفاوت
اليزالون الريفية املناطق سكان من ٪١٩ كان إذ املناطق:
مقارنًة ،٢٠١٠ عام يف نة املحسَّ املياه مصادر من محرومني
هذا ويظِهر .(٥٠) الحرضية املناطق سكان من فقط ٪٤ بـ
إليها الجهود من املزيد توجيه يتعني التي الجوانب التحليل

التغطية. تحسني أجل من

يتبع ...

املحَرز للتقدم قياسية مؤرشات توجد املثال سبيل فعىل أخرى. تَتبُّعية بعنارص الستة التَتبُّعية العنارص هذه استكامل الجائز ومن
املزيد إضافة ومع .(٥٧) (١-٥ (الشكل السارية 砠ᖠغ االعتالالت وبعض واملالريا والسل بف砠ᖠوسه والعدوى األيدز مكافحة يف
الرشيحة حسب املؤرشات جميع تصنَّف املثالية األحوال ويف الدائرة. شكل من الشكل يف املوضح املُضلّع يقرتب املؤرشات من

السكانية. للفئات ومميِّزة مهمة أخرى خصائص أي وحسب الجنس ونوع اإلعاقة ونوع اإلقامة ومكان لل砠ᖠاء الخمسية
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砠ᖠغ التوزيع عىل آخر مثاالً ١-٧ الشكل ويوضح
بصحة الخاصة بالخدمات يتعلق للخدمات املتساوي
بالخدمات للتغطية املوجز والقياس والطفل. والوليد األم
والولدان األمهات ورعاية األرسة تنظيم خدمات يشمل
متوسط اختلف وقد الطفولة. أمراض وعالج األطفال و砠ᖠنيع
والبلدان الدخل املنخفضة البلدان من بلداً ٤٦ يف التغطية
كان كام لل砠ᖠاء الُخمسية الرشيحة حسب الدخل املتوسطة
من رشيحة كل يف أيضاً 砠ᖠكب اختالف ظهر ولكن متوقعاً،
من الشاملة الصحية التغطية ولتحقيق الُخمسية. الرشائح
ثراًء، 砠ᖠواألك فقراً األشد الفئتني بني الفجوة رأب الرضوري
مستويات ورفع بينها، فيام أو الُخمسية الرشائح ضمن سواء
أن العامة فالقاعدة الُخمسية. الرشائح جميع يف التغطية

األم صحة مجال يف التقدم من قدر أكرب تحرز التي البلدان
الرشيحتني بني الفجوة تضييق يف تنجح التي هي والطفل
صورة وهذه .(٦٠ ،٥٩) ثراًء. 砠ᖠواألك فقراً األشد الُخمسية
األشخاص فيها يجني التي التقدمية» «العاملية صور من
يف ثراًء 砠ᖠاألك األشخاص يجنيه ما قدر األقل عىل فقراً األشد

.(٦١) الشاملة التغطية تحقيق مس砠ᖠة

الصحية: بالخدمات التغطية
الكم جانب إىل الكيف

وإ砠ᖠا فحسب مة املقدَّ الصحية الخدمات كمية املهم ليس
االقتصادي التعاون منظمة وضعت وقد جودتها. أيضاً

العمومية الصحية املرافق يف الجنيسة األدوية من املختارة املجموعة توافر ١-٦ الشكل
٢٠٠٧-٢٠١١ الفرتة يف والخاصة

.(٥٨) املتحدة األمم من النارش، من بإذٍن ب استنساخها تم

املتوسط الدخل من العليا الرشيحة بلدان
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املستشفى دخولهم من يوماً ٣٠ خالل ميوتون الذين
من العديد مع الحال هو وكام .(٦٥) (١-٨ (الشكل
مقارنة إجراء يتعّذر ما غالباً بالكمية، الخاصة القياسات
الصحية. الرعاية بجودة املتعلقة الوطنية لإلحصاءات دقيقة
أساس عىل اإلماتة معدالت احتساب ل يفضَّ الحالة هذه ويف

إجراء عىل لسنوات عكفت أن بعد ،(OECD) والتنمية
لجودة قياسات الصحية، الرعاية جودة حول البحوث
والصحة الرسطان ملرض تحديداً املختارة، التدخالت بعض
املرىض وسالمة الصحة، وتعزيز الوقاية وجوانب النفسية،

.(٦٢-٦٤ ،١٥) بها مروا التي والتجارب
الرعاية جودة جوانب من جانباً ١-٨ الشكل يوضح
اإلصابة بعد املستشفيات يف الوفاة خطر وهو أال الصحية،
األشخاص نسبة أنه عىل الخطر هذا ويقاس دماغية. بسكتة

بالخدمات للتغطية موجز قياس ١-٧ الشكل
وتتجّىل والطفل، األم صحة مجال يف

الرشائح 砠ᖠب الفوارق يف اإلجحاف أوجه
لل砠ᖠاء الُخمسية

املتعددة العنقودية املسوحات أو والصحية الد砠ᖠوغرافية املسوحات املصدر:
والبلدان الدخل املنخفضة البلدان من بلداً ٤٦ يف أُجريت التي املؤرشات

الدخل. املتوسطة

الوسيط املجال الربيعي املجال

األغنى) = Q5 األفقر، = Q1) لل砠ᖠاء الُخمسية الرشيحة
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الوطنية البيانات قواعد بعض أن 砠ᖠغ الفرديني، املرىض
بني فيام أو وخارجها، املستشفيات داخل املرىض تَتَتبَّع ال
ألنها ذلك الواحد، املستشفى داخل حتى أو املستشفيات
البيانات تستند لذا للمرىض. فريدة ُمعرِّفات تستخدم ال
الفرديني املرىض دخول حاالت إىل ١-٨ الشكل يف الواردة
الواحد. املستشفى داخل الوفيات معدل عىل وتقترص
البلدان، بني اإلماتة معدالت يف كب砠ᖠة اختالفات وهناك
بعض إىل االختالف هذا من جزء إرجاع ميكن كان وإن
املستشفيات، من املرىض إخراج مثل املحلية املامرسات
واالتفاق االستقرار أما أخرى. مستشفيات إىل املرىض ونقل
آخر موضوع فهذا دولياً للمقارنة قابلة جودة مؤرشات عىل

البحث. من مزيداً تقتيض التي املوضوعات من

بحوث إىل الحاجة االستنتاجات:
الشاملة الصحية التغطية مجال يف

الصحة منظمة يف األعضاء الدول جميع قطعت عندما
الشاملة الصحية التغطية بتحقيق التزاماً نفسها عىل العاملية
يف األمام إىل كب砠ᖠة خطوة بذلك خطت فقد ٢٠٠٥ عام يف
نقطة الخطوة تلك اتخاذ كان وقد العمومية. الصحة مجال
اآلن حتى نعرف ال ونحن جديد. بحثي لربنامج انطالق
الخدمات كافة إىل الجميع وصول لضامن السبيل هو ما
هناك والتزال األماكن، جميع يف إليها يحتاجون التي الصحية
التغطية بني القا砠ᖠة الروابط فهم يف الثغرات من العديد
البحوث أن نعرفه ما لكن ،(٦٧ ،٦٦) الصحة وبني بالخدمات

الثغرات. تلك لسد السبيل هي
إىل البحوث، عىل تركيزه مع التقرير، هذا يهدف وال
بالخدمات الحالية التغطية بني للفجوة 砠ᖠنها قياس إجراء
األسئلة تحديد منه الهدف إ砠ᖠا الشاملة، والتغطية الصحية
وكذلك الشاملة التغطية تحقيق إىل سعينا أثناء تطرأ التي
األسئلة هذه عىل اإلجابة بها ميكن التي الكيفية مناقشة

املحَرز. التقدم وت砠ᖠة ترسيع يتسنى حتى

املتعلقة األسئلة من مجموعتني حددنا الفصل هذا ويف
الخدمات باختيار وأهمهام أوالهام تتعلق بالبحوث،
وبالحامية الخدمات بهذه التغطية وتحسني الالزمة الصحية
زيادة بها تؤدي التي الكيفية وتقييم املالية املخاطر من
املجموعة وتتعلق والرفاه. الصحة تحسني إىل التغطية
لرصد الالزمة والبيانات املؤرشات بقياس األسئلة من الثانية
عىل العائدة والفوائد املالية املخاطر من والحامية التغطية

الصحة.
الرضورية الصحية الخدمات تحديد يعتمد أن وينبغي
الصحة اعتالل أسباب عىل إليها يحتاجون الذين واألشخاص
إذ املتكبَّدة. والتكاليف التدخل وأدوات وتكنولوجيات
تختلف كام أخرى، إىل حالة من املطلوبة الخدمات تختلف
يف البحوث وظيفة وتتمثل تكاليفها. سداد عىل القدرة
التغطية لتحقيق املوضوعة النظم كانت إذا ما تقّيص
الوقت ويف أهدافها. بلوغ يف حقاً تنجح الشاملة الصحية
وجدت فقد املسألة. بهذه املتعلقة البيّنات تتفاوت الراهن
الدخل املنخفضة البلدان من بلداً ٢٢ ملقارنة أُجريت دراسة
دعم إىل الرامية التدخالت أن الدخل املتوسطة والبلدان
فرص تحسني إىل تؤدي ما عادًة الشاملة الصحية التغطية
لكن الدراسة، وجدت كام الصحية. الرعاية إىل الوصول
砠ᖠتأث التدخالت لهذه يكون أن ميكن أنه إقناعاً، أقل بنتائج
الحاالت بعض ويف املالية، املخاطر من الحامية عىل 砠ᖠإيجا
النتائج ومن .(٦٨) الصحة عىل 砠ᖠإيجا أثر لها يكون قد
التدخالت تأث砠ᖠات أن االستعراض إليها توصل التي األخرى
التنفيذ هذا وشكل فيه ذ تنفَّ الذي باختالفالسياق تختلف
من 砠ᖠزيد التفاوت هذا ونوضح نفسها. التنفيذ وعملية

التقرير. هذا من الثالث الفصل يف التفصيل
الخاصة األسئلة من الثانية املجموعة عن غنى وال
تختلف ما وبقدر األوىل. املجموعة عىل لإلجابة بالقياس
أن البد أخرى إىل حالة من الرضورية الصحية الخدمات
مستوى لقياس الالزمة املؤرشات مجموعة أيضاً تختلف
مستوى قياس الستحالة ونظراً الخدمات. بتلك التغطية
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من مجموعة اختيار ميكن الخدمات بجميع التغطية
مؤرشات، من بها يتصل وما التَتبُّعية، العنارص تدخالت
وميكن الصحية. للخدمات الكلية والجودة الكمية لتمثل
الخط砠ᖠة األنواع بعض باألمثلة لتوضح التدخالت هذه اختيار
الحادة العدوى حاالت مثل الصحية املشاكل أو األمراض من
وتتحقق السارية. 砠ᖠغ واألمراض املزمنة العدوى وحاالت
التدخالت من تدخل كل يكون عندما الشاملة التغطية
التغطية تحقق وعندما إليه، يحتاجون الذين لجميع متاحاً
بلٍد لكل أن من الرغم وعىل املرجوة. نتائجها الشاملة
من املمكن، من أنه إال الصحة لتحسني الخاصة أولوياته
ملقارنة املشرتكة املؤرشات من مجموعة اختيار املبدأ، حيث
جميع يف الشاملة التغطية تحقيق نحو املحرز التقدم
املؤرشات من املجموعة هذه تحديد مهمة أما البلدان.

البحث. من مزيداً تقتيض أخرى مهمة فإنها
بالخدمات للتغطية عديدة مؤرشات بالفعل وهناك
وأصبحت صالحيتها من والتحقق توحيدها تم الصحية
القياس تقنيات تحّسنت وقد واسع. نطاق عىل تُستخدم
بلوغ نحو املحرز التقدم تَتبُّع طريق عن كب砠ᖠة بدرجة
املنخفضة البلدان يف وخاصًة لأللفية، اإل砠ᖠائية األهداف
عن بعيداً ولكن .(٥٠) الدخل املتوسطة والبلدان الدخل
الخربة من 砠ᖠكب رصيد يوجد ال لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف
صحية مجاالت يف ومكافحتها األمراض من الوقاية رصد يف
والتأهيل والشيخوخة السارية 砠ᖠغ األمراض مثًال منها أخرى،
هناك أن من الرغم فعىل وباملثل .(٥٧) امللطّفة والرعاية
ولإلنصاف الصحية الخدمات لجودة القياسية املؤرشات بعض
املجال أن إال املالية، املخاطر من وللحامية الخدمات إتاحة يف

البيانات. وقياس جمع طرائق لصقل متسعاً اليزال

الصحة لتحسني وسيلًة الشاملة الصحية التغطية تُعترب
بحوث يدرِج ما وهو سواء، عىلحٍد البرشية التنمية ولتعزيز
ويف نطاقاً. األوسع التنمية بحوث سياق يف الشاملة التغطية
األهداف تحقيق يف ليس دوراً البحوث تلعب السياق هذا
التنمية خطة دعم يف أيضاً ولكن فحسب لأللفية اإل砠ᖠائية
مزيد إىل حاجة هناك املثال سبيل فعىل .٢٠١٥ عام بعد ملا
أمام التكيّف عىل الصحية الُنظم قدرة لتحسني البحوث من
ومن املناخ. ُّ砠ᖠتغ يشكلها التي تلك مثل البيئية التهديدات
زيادة تفرضه الذي للتحدي لة واملُكمِّ اإلضافية التحديات
تعزيز عىل تساعد بحوث تطوير الشاملة الصحية التغطية
يف القطاعات بني املشرتكة السياسات إسهام مدى فهم

بالتنمية. والنهوض الصحة تحسني
عدد 砠ᖠبكث يفوق أسئلة من طرحه ميكن ما عدد وألن
أولويات تحديد 砠ᖠكان األهمية فمن عليه، اإلجابة ميكن ما
باحثني وجود إىل يحتاج البحوث فإجراء التقيص. عمليات
يف للعمل الالزم التمويل عىل يحصلون ونزاهة مهارة ذوي
تحقق البحوث أن من وللتأكد التجهيز. جيدة مؤسسات
من أيضاً البد الصحة مجال يف تحسينات إىل تؤدي نتائج

أفعال. إىل البيّنات لرتجمة آليات وجود
لنظام املكوِّنة العنارص لهذه مستفيض وصف ويرد
يف الثاين الفصل ويسبقه الرابع. الفصل يف الناجح البحوث
البحوث مجال يف التطورات آخر بعض عىل الضوء تسليط
لبناء األساس تضع وهي العامل؛ مستوى عىل الصحة أجل من
عىل أمثلة عدة الثالث الفصل ويسوق للبحوث. أفضل نُظم
حول األسئلة من واسعة طائفة تتناول البحوث أن كيف
السياسات لتوجيه حلوًال وتقدم الشاملة الصحية التغطية

■ الصحية. واملامرسات
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بانلوتا). كريستينا العاملية/ الصحة (منظمة السودان دارفور، جنوب نياال، يف بالتغذية املعنية املراكز أحد يف صغ砠ᖠاً يفحصطفًال 砠ᖠامليداني املنظمة موظفي أحد



الرئيسية النقاط
بالخدمات■ الشاملة والتغطية الصحية بالخدمات الحالية التغطية بني الفجوة قياس طرق األول الفصل تناول

و砠ᖠثل البلدان. من بلد كل يف للبحث هدفاً الفجوة هذه لسد املناسبة الطريقة تحديد مسألة وتشكل الصحية.
إليجاد املستخَدمة والنتائج الطرائق مجموعة الصحية، بالبحوث مدعومًة الشاملة، الصحية التغطية بحوث

الجميع. إليها يحتاج التي الصحية الرعاية 砠ᖠلتوف جديدة سبل
داخل■ من األفكار هذه 砠ᖠوتأ الشاملة. الصحية الرعاية تحقيق كيفية عن الخّالقة األفكار من 砠ᖠالكث وهناك

ذلك. عىل تشجيعاً والقت الفرصة لها أُتيحت أينام وتزدهر تنمو وسوف وخارجه الصحي القطاع
تفاوت■ من الرغم وعىل العامل. أنحاء جميع يف الجديدة األفكار 砠ᖠوتسخ تحفيز إىل الهادفة البحوث وتتزايد

فّعالة. بحثية برامج عليها تبني التي األسس اآلن 砠ᖠتلك البلدان معظم أّن إال النمو هذا مستويات
إبداعاً.■ 砠ᖠأك بطرق تُجرى أصبحت البحوث أّن أيضاً بل البحوث، أعداد يف زيادة هناك أّن فقط امللفت وليس

من املزيد تُبتكر بحيث التقليدي، والتطوير البحث قالب لكرس 砠ᖠللتفك جديد 砠ᖠط وجود ذلك أمثلة ومن
الخاص. والقطاع الدولية واملنظامت والحكومات الجامعات بني الرشاكات إقامة خالل من املنتجات

التساؤالت■ من 砠ᖠالكث أّن إال واسع نطاق عىل البحثية الدراسات بعض نتائج تطبيق إمكانية من الرغم وعىل
البلدان جميع تكون أن ينبغي ولذلك محلية. أجابات إىل تحتاج الشاملة الصحية التغطية حول املطروحة

فقط. لها مستهلكًة ال للبحوث منتجًة
األسئلة■ وتحديد البحث نُظم تعزيز يف الرئيسية التحديات تتمثل الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان ويف

عملية. تطبيقات إىل البحوث تحويل عىل القدرة وإيجاد بالبحوث املتعلقة الرئيسية
والضعف■ القوة َمواطن 砠ᖠوضوعية قيَّم الذي هو البلدان من قليًال عدداً أّن إال البحوث تزايد من الرغم وعىل

ميكن التي واالقتصادية واالجتامعية الصحية املنافع قيَّمت التي أيضاً البلدان هي وقليلة البحثية، برامجه يف
االستثامرات وتقييم لرصد منظَّم نهج اتّباع من ستستفيد البلدان جميع أن شك وال البحوث. تحققها أن

البحثية. والتطبيقات واملُخرجات واملامرسات
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التقدم لقياس العملية للسبل ومناقشًة الشاملة الصحية للتغطية تعريفاً األول الفصل م قدَّ
يتعلق بالبحوث، املتعلقة األسئلة من نوعني طرح إىل النقاش وقاد الهدف. ذلك بلوغ نحو املحَرز
وإىل املطلوبة الصحية والخدمات الُنظم أنواع ما قبيل: من أسئلة ويشمل الصحة بتحسني أولهام
ينبغي وكيف تكلفة؟ وبأي الرضورية، الصحية الخدمات هذه تقديم ميكن وكيف م؟ ستقدَّ َمن

املقبلة؟ السنوات يف املرض عبء يف املتوقَّعة التحوالت مع تتكيَّف أن الصحية للخدمات
أفضل ما يتضمنها: التي األسئلة أمثلة ومن القياس، حول األسئلة من الثاين النوع ويدور
لنا وكيف مكان؟ أي يف املالية املخاطر من والحامية بالخدمات التغطية مستوى لقياس طريقة

الشاملة؟ التغطية بلغنا أننا نعرف أن
砠ᖠوتسخ تحفيز يف املستخَدمة األدوات مجموعة العلمي البحث يقدم التقرير هذا سياق ويف
األفكار تحّول التي الرسمية بالتقنيات 砠ᖠّدنا البحوث أّن 砠ᖠعنى – األسئلة لتلك الخّالقة الحلول

الشاملة. الصحية التغطية لتحقيق عملية طرائق إىل الواعدة
أّن املالحظات وأوىل البحوث. مجال يف 砠ᖠاملتغ املشهد عن عامًة ملحًة الفصل هذا ويقدم
عاملية أمور ثالثة – بحثية ثقافة ألي عنها غنى ال عنارص وهي – واالبتكار والخيال اإلبداع
وتزدهر تنمو سوف الجديدة األفكار أّن التقرير هذا عليها يقوم التي الفرضيات ومن النطاق.

ذلك. عىل تشجيعاً والقت الفرصة لها أُتيحت أينام
إنتاجية يف الفتاً 砠ᖠواً شهدت الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان أّن فهي الثانية املالحظة أما
التنمية أجل من الصحية البحوث لجنة تقرير صدور أعقاب يف بدأ املاضيني، العقدين يف البحوث
قيمة من البحوث تقدمه 砠ᖠا االعرتاف ازدياد وأضاف .(١) أخرى تقارير بني من ،١٩٩٠ لعام
مستويات تفاوت من الرغم وعىل التصاعدي. االتجاه هذا إىل زخامً واالقتصاد واملجتمع للصحة

فّعالة. بحثية برامج عليها تبني التي األسس اآلن 砠ᖠتلك البلدان معظم أّن إال النمو هذا
املثال: سبيل عىل منها عدة، مستويات عىل األسئلة من عدداً البحوث إجراء عملية وتفرض
إىل األمراض مسببات من املمتد الطيف طول وعىل حلها؟ ينبغي التي الصحية املشكلة هي ما

املشكلة؟ هذه حول تُطرح التي األسئلة نوع ما الصحية، السياسات
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خطّياً شكًال بالبحوث املتعلقة األسئلة تسلسل يأخذ وال
إىل األسئلة تؤدي حيث دورية: تقلبات شكل يأخذ وإ砠ᖠا
األسئلة: تلك أمثلة ومن األسئلة. من املزيد إىل ثم أجابات
قياس – تُتَّبع سوف البحوث دورة يف التقّيص مراحل من أيٌّ
املشكلة معالجة أجل من املتاحة الخيارات فهم أو املشكلة
تنفيذ أو الخيارات بني املقارنة طريق عن املشكلة حل أو
املمتد املنحَدر طول وعىل الحصيلة؟ تقييم أو املفضل الحل
تكون ما عادًة (التي املراقبة عىل القا砠ᖠة الدراسات من
الشواهد ذات املعشاة التجارب إىل ضعيفة) استدالالتها

سوف التي الدراسة تصاميم هي ما قوية)، (واستدالالتها
الفصل، لهذا الرئييس الرسد خط مع وبالتوازي تُستخدم؟
للمصطلحات تعريفاً القسم لهذا مرافقة أطر ثالثة تقدم
التغطية بحوث تتناولها التي املشاكل ألنواع وتصنيفاً
البحوث دورة يف الواردة لألنشطة ووصفاً الشاملة الصحية
ذلك من والقصد .(٢-٣ واإلطار ٢-٢ واإلطار ٢-١ (اإلطار
وتصنيف البحثية العملية يف 砠ᖠللتفك طريقة تقديم هو
وإجراءات أسئلة من التقرير هذا صفحات يف س砠ᖠد ما

بالبحوث. خاصة

التقرير هذا يف الواردة البحثية املصطلحات تعريف ٢-١ اإلطار
بالغ مصدراً البحوث وتَُعدُّ .(٣ ،٢) لها نة محسَّ استجابة وحشد الصحية التحديات فهم بهدف املعارف تطوير هي البحوث
كالقيم – أخرى اعتبارات و砠ᖠة الصحية. السياسات وضع يف املستخَدمة للمعلومات – الوحيد املصدر ليس ولكنها – األهمية
.(٥ ،٤) القرار صنع عملية يف املختلفة البيّنات أنواع أهمية تقييم يف تدخل – وغ砠ᖠها االجتامعية والعدالة اإلنسان وحقوق الثقافية
مكافحة أو الصحة برامج لها تخضع التي كتلك والعمليات، للتكنولوجيات الروتينية والتحليالت االختبارات البحوث تشمل وال
التي التدريس مواد تطوير تشمل ال أنها كام جديدة. تحليلية تقنيات بتطوير الخاصة البحوث عن تختلف فإنها وعليه األمراض،

أصلية. بحوثاً تجسد ال
األسس حول جديدة معارف اكتساب أجل من األول املقام يف ذ تُنفَّ التي النظرية أو التجريبية األعامل هي األساسية البحوث
.(٦) املنظور املستقبل يف معنّي استخدام أو تطبيق أي لها يكون أن دون وذلك املالَحظة، والحقائق الظواهر عليها تقوم التي

أو هدف تحقيق نحو األساس يف ه وتوجَّ جديدة، معارف الكتساب ذ تُنفَّ التي األصلية التقّيص عمليات هي التطبيقية البحوث
.(٦) محدد عميل غرض

تحسني بُغية األدوات أو االسرتاتيجيات أو التدخالت حول املعلومات عىل الحصول إىل تسعى التنفيذ بحوث أو التشغيلية البحوث
دراسات أو املراقبة عىل قا砠ᖠة دراسات عىلشكل مثالً البحوث هذه م تصمَّ أن وميكن .(٨ ،٧) الصحية والخدمات النظم تغطية أو جودة

.(٢-٣ (اإلطار شواهد ذات معشاة تجارب أو أترابية دراسات أو ضابطة بحاالت املقرتنة اإلفرادية للحاالت دراسات أو مقطعية
العيادة يف العميل تطبيقها مكان إىل األساسية البحوث من املكتَسبة املعارف تنقل التي البحوث وهي االنتقالية، البحوث
عملية وتجري املجتمع». إىل املرىض أِرسّة و«من املرىض» أِرسّة إىل «املُختربات من نتائجها تنقل بأنها تتصف ما وغالباً واملجتمع،
التطبيقات أحد أهمية تقييم أو املرشحة؛ الصحية التطبيقات أحد إىل االكتشافاألسايس نقل التالية: املراحل من أي بني االنتقال
طريق عن صحية مامرسات إىل التوجيهية املبادئ من مجموعة نقل أو بالبيّنات؛ مسَندة توجيهية مبادئ وضع إىل يؤدي 砠ᖠا
هذا عىل أُطلق وقد .(٩) العمومية الصحة مامرسات من ملجموعة الصحية الحصائل تقييم أو ونرشها؛ وتعميمها البحوث تقديم

.٢-٣ الشكل يف الواردة الدراسة يف املستخَدم املصطلح وهو التجريبية، التنمية بحوث اسم أيضاً البحوث من النوع
أجل من نفسها املجتمعات بها تنظم التي الطريقة وتحسني فهم إىل تسعى (HPSR) الصحية والنظم السياسات بحوث
رسم عمليات يف بعضاً بعضها مع املختلفة الفاعلة الجهات بها تتعاون التي الطريقة وكذلك الجامعية، الصحية أهدافها بلوغ
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متعددة، تخصصات من مزيجاً الصحية والنظم السياسات بحوث وتَُعدُّ السياسات. حصائل يف لتساهم والتنفيذ السياسات
لطريقة شاملًة صورًة معاً تقدم األوبئة، وعلم العمومية والصحة السياسية والعلوم اإلنسان وعلم االجتامع وعلم االقتصاد هي
الصحة ومحددات الصحية النظم يف الصحية السياسات 砠ᖠتأث ومدى معها، وتكيّفها الصحية للسياسات الصحية النظم استجابة

.(١٠) بها نفسها هي وتأثرها نطاقاً األوسع
حقيقة يعكس مام الصحية، البحوث تغطيه الذي ذلك من أوسع التقّيص عمليات من نطاقاً تغطي الصحة أجل من البحوث
املالية والسياسات والعمل والتعليم الزراعة مثل قطاعات يف – الصحي القطاع خارج تُتخذ إجراءات عىل أيضاً تعتمد الصحة أّن
مرحلة يف للبحوث األوسع الرؤية هذه أهمية تزداد أن املتوقع ومن وغ砠ᖠها. والنقل والتجارة االجتامعية والخدمات واإلسكان
١-١ اإلطار يف موضح هو وكام .٢٠١٥ عام بعد ملا املستدامة التنمية خطة إىل لأللفية اإل砠ᖠائية املتحدة األمم أهداف من االنتقال

التنمية. بحوث أنواع من نوع أيضاً هي الشاملة الصحية التغطية بحوث فإن
والنتائج والطرائق األسئلة مجموعة هي الصحة، أجل من البحوث جميع من جزءاً تَُعدُّ والتي الشاملة، الصحية التغطية بحوث

الجميع. إليها يحتاج التي الصحية الرعاية 砠ᖠلتوف جديدة طرق إليجاد تُستخدم التي
األفكار تقييم وميكن جديدة. أداة أو طريقة أو اسرتاتيجية أو فكرة مثل – جديد يشء تقديم إىل 砠ᖠيش عام مصطلح االبتكار

البحثية. العملية طريق عن موضوعياً تقييامً الجديدة

مثال البحثية: الدراسات تصنيف ٢-٢ اإلطار
دورة يف إدراجها املطلوب األنشطة تحديد إىل باإلضافة أنواع، إىل بالبحوث خاصة أسئلة من يُطرح ما كل تصنيف املفيد من إّن
الرسيرية البحوث يف التعاون مؤسسة وضعته الذي التصنيف ذلك استخدامها ميكن التي التصنيفات بني ومن .(٢-٣ (اإلطار البحوث
الصحة منظمة عن الصادر لألمراض الدويل التصنيف إىل جزئياً ويستند الشاملية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة باململكة
(٢-١ (اإلطار بالتطبيقية وانتهاًء األساسية بالبحوث بدءاً والصحية، الحيوية الطبية البحوث من الواسع الطيف يغطي والذي العاملية،
منها؛ كل يف املدرَجة للموضوعات باألمثلة مدّعمة رشوحاً أدناه الواردة أقسام الثامنية وتقدم واملرض. الصحة مجاالت جميع وعرب
التطور مثل األول، القسم جوانب بعض تُعترب .(١٢ ،١١) www.hrcsonline.net الرابط: عىل الكامل التصنيف عىل االطّالع وميكن
وقد الصحة. مجال يف املحددة املشاكل مبارشًة تعالج ال ألنها الشاملة التغطية بحوث نطاق عن بعيدًة الطبيعي، البيولوجي واألداء
القسم ويذهبهذا معني)، نظاٍم إطار يف (تقدميها والخدمات العام) (الهيكل الُنظم بني للتمييز هنا الثامن القسم عىل تعديًال أُدخل

.(٢-١ (اإلطار الصحة أجل من البحوث يف املتمثل األشمل املفهوم ليضم الصحية البحوث من أبعد هو ما إىل أيضاً
األولية) أو األساسية (البحوث الداعمة البحوث -١

واملنهجيات والفيزيائية؛ الكيميائية والعلوم واالقتصادية؛ واالجتامعية النفسية والعمليات الطبيعي؛ البيولوجي واألداء التطور
التحتية. والبُنى واملوارد املرض)؛ عبء فيها (砠ᖠا والقياسات

السببية) (العالقة املسببات -٢
د والَرتَصُّ واالقتصادية؛ واالجتامعية النفسية والعوامل املادية؛ بالبيئة املرتبطة والعوامل املنشأ؛ والداخلية البيولوجية العوامل

ومنهجياتها. البحوث وتصاميم والتوزيع؛
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الرفاه وتعزيز واالعتالالت، األمراض من الوقاية -٣
والبيولوجية؛ الفيزيائية البيئية املخاطر 砠ᖠتغي إىل الرامية والتدخالت الرفاه؛ تعزيز أو السلوكيات لتعديل األولية الوقاية تدخالت

واللقاحات. الكيميائية؛ والوقاية والتغذية
والتشخيص والفحص الكشف -٤

والفحص التشخيص؛ وتكنولوجيات الواصامت وتقييم الرسيرية؛ قبل لالختبارات وإخضاعها والتكنولوجيات الواصامت اكتشاف
السكاين.

العالجية والتدخالت العالجات تطوير -٥
اإلشعاعي؛ والعالج الجراحي؛ والتدخل الطبية؛ واألجهزة الجيني؛ والعالج الخلوي والعالج الصيدالنية باملستحرضات العالج

والتكميلية. البدنية والعالجات والسلوكية؛ النفسية والتدخالت
العالجية والتدخالت العالجات تقييم -٦

اإلشعاعي؛ والعالج الجراحي؛ والتدخل الطبية؛ واألجهزة الجيني؛ والعالج الخلوي والعالج الصيدالنية باملستحرضات العالج
والتكميلية. البدنية والعالجات والسلوكية؛ النفسية والتدخالت

واالعتالالت األمراض 砠ᖠتدب -٧
التحتية. والبُنى واملوارد القرار؛ واتخاذ واإلدارة الرعاية؛ من األفراد احتياجات

الصحية والنظم السياسات بحوث -٨
البحوث وتصاميم والبحوث؛ واألخالقيات السياسات شؤون وترصيف والرفاه؛ الصحة واقتصاديات وتقدميها؛ الخدمات تنظيم
وخارجه الصحي القطاع داخل توجد الصحة عىل بالنفع تعود التي والخدمات الُنظم إّن التحتية. والبنى واملوارد ومنهجياتها؛

.(٢-١ (اإلطار
يف املطروحة املسائل وأنواع املستخَدمة الطرائق أهمية عىل البعض يؤكد فقد البحوث. تصنيف طرق عىل عام اتفاق يوجد ال
يف الواردة البحوث دورة عنارص عىل يركز قد اآلخر البعض أن حني يف االجتامع؛ وعلم واإلحصاء األوبئة وعلم االقتصاد تخصصات
الثالث. الفصل يف الواردة الحالة دراسات تنظيم يف أيضاً استخدامه التحديد وجه عىل املثال هذا تقديم يف والسبب .٢-٣ اإلطار

األسئلة من ومزيد وأجوبة أسئلة البحوث: دورة ٢-٣ اإلطار
نطاق تجاه أيضاً شاملًة نظرًة يتخذ فإنه األول) (الفصل الشاملة الصحية التغطية تعريف يف التقرير هذا يتوسع ما وبقدر
بعملية ومروراً االكتشاف بعملية بدءاً – الشاملة التغطية تحقيق هدف يحركها تقٍص عملية بأي التقرير هذا ويهتم البحوث.
الشكل يف املبيَّنة الخمس الخطوات التقّيص عمليات وتتضمن الصحة. تحسني إىل تؤدي ثَمَّ ومن – املنتج بتقديم وانتهاًء التطوير
سياسات إىل البيّنات وترجمة الحلول؛ وابتكار إليها؛ أدت التي األسباب أو السبب وفهم الصحية؛ املشكلة حجم قياس وهي:
تقلبات شكل تأخذ وإ砠ᖠا خطياً شكًال البحوث إجراء عملية تأخذ وال التنفيذ. بعد التدخالت فعالية وتقييم ومنتجات؛ ومامرسات

االبتكار». «دورة اسم البحثية الدورة هذه عىل يُطلق ما وغالباً األسئلة. من جديدة 砠ᖠجموعة إجابة كل 砠ᖠتأ حيث دورية،
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الناتج التغذية سوء يخص 砠ᖠفي أجزاء، خمسة إىل املقّسمة البحثية، األنشطة دورة هنا نعرض
الدقيقة املغذيات عوز عن

أأسئلةسئلة طرحطرح إىلإىل الرالرصدصد عمليةعملية ووتؤتؤديدي التدخالالتدخالت.ت. نجاحنجاح ررصدصد ذلكذلك بعدبعد ثمثم الحلوالحلول،ل، ووضعضع إىلإىل وينتقلوينتقل ووفهمها،فهمها، املشكلةاملشكلة بقياسبقياس البحثالبحث ويبدأويبدأ مالمالحظة:حظة:
((١٣١٣) (خرين. وآآخرين. واس رووززاس – بينا النارش، رمن – بينا النارش، من بإذٍنٍ استنساخها تم جديدة. بإذنة استنساخها تم جديدة. دوررة تبدأ دولك تبدأ وبذبذلك وجديدة، جديدة،

砠ᖠكينية، بيئة إىل تحتاج الجيدة البحوث فإن الصحة أجل من للبحوث العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية يف موّضح هو وكام
砠ᖠمعاي ولوضع واملؤسسات) والتمويل (املوظفني البحثية القدرات ولتطوير البحوث أولويات عىل لالتفاق آليات من فيها 砠ᖠا

.(٢) الرابع) (الفصل سياسات إىل البحوث نتائج ولرتجمة البحثية املامرسات
ترتاوح والتي الدراسات، تصاميم عىل جزئية بصورة البحثية الدراسات من استنباطها ميكن التي االستدالالت قوة وتعتمد
ضابطة بحاالت املقرتنة اإلفرادية للحاالت ودراسات مقطعية ودراسات ضعيفة) (واستدالالتها املراقبة عىل قا砠ᖠة دراسات بني
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أجل من الدراسات
املحددات فهم

واالجت砠ᖠعية البيولوجية
وعواقبها

البيانات جمع
تغذية حالة عن

بالفيتامينات السكان
املعدنية، واملواد
التقديرات وإعداد
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يتبع ...

البد أخرى أوضاع يف البحثية الدراسات نتائج ولتطبيق .(١٤) قوية) (واستدالالتها شواهد ذات معشاة وتجارب أترابية ودراسات
الدراسة. بتصميم تتعلق ال مسألة وهذه نفسها؛ بالطريقة والنتائج األسباب بني الربط من

وقوة البيّنات جودة تقييم عىل التوصيات) وتقييم وتطوير تقدير عمليات تدريج (نظام GRADE نظام ويعمل
عىل البحوث نتائج كانت إذا فيام للفصل ومنهجية شفافة آلية عن عبارة وهو املتاحة. البيّنات عىل بناًء التوصيات
قيمة لتقدير فعالًة أداًة GRADE نظام يُعترب الحارض الوقت ويف .(١٦ ،١٥) السياسات لتوجيه تكفي القوة من درجٍة
نظام يف التدخالت أحد تنفيذ سهولة مدى عىل مثًال للحكم كث砠ᖠاً يصلح ال لكنه رسيرية لتجارب خضعت التي التدخالت
砠ᖠ GRADE نظام ضبط الرضوري من كان لذا الصحة. مجال يف اإلنصاف حيث من مالءمته مدى أو معني، صحي
نُظم من الواردة البيانات وباستخدام السكاين، املستوى عىل اللقاحات آثار مثل بالتمنيع، الخاصة املسائل مع يتعامل
الوصول السياسات لواضعي تتيح بطريقة GRADE نظام ُمخرجات تُعرَض أن ينبغي ذلك عىل وعالوًة .(١٧) د الرتصُّ
ومامرسات قرارات اتخاذ لدعم االتصال اسرتاتيجيات وتقييم (تطوير DECIDE مبادرة مثل مبادرات وتساعد إليها.
العامل الفريق ويقدم ذلك. تحقيق عىل (http://www.decide-collaboration.eu البيّنات إىل استناداً مستن砠ᖠة
ممكنة استفادة أقىص لتحقيق عمل وورش دورات GRADE (www.gradeworkinggroup.org) بنظام املعني

النظام. هذا من

مكان كل يف إبداع
املعارصة املشاكل من العديد تكون أن من ف تخوُّ هناك
– املجاالت من غ砠ᖠه أو الصحة مجال يف سواء – العامل يف
.(١٨) وإدارتها فهمها معها يصعب التعقيد من درجٍة عىل
األمر. هذا تجاه إيجابية 砠ᖠأك نظرًة فيتخذ التقرير هذا أّما
حلها يصعب التي املشاكل من العديد شك بال فهناك
مثل – الشاملة الصحية التغطية تحقيق إىل الطريق يف
العالقات شبكة خالل من الصحية الرعاية كفاءة تحسني
ذلك ومع الصحية. الخدمات منها تتكّون التي الكثيفة
لألسئلة بارعًة حلوالً يقرتح َمن نجد العامل يف نظرنا فأينام
واإلبداع .(٢-٤ (اإلطار الصحية بالرعاية الخاصة الصعبة
الرغم وعىل التقرير. هذا يف املتكررة األفكار من فكرٌة
يكون قد أنه إال الخّالقة الحلول تشجيع رضورة من
السبب ولهذا مقصودة، 砠ᖠغ عكسية نتائج لالبتكارات

دقيق. لتقييم إخضاعها ينبغي

أمثلة مجرد ليست ٢-٤ اإلطار يف الواردة القصص
للبحث مسح كشف فقد العملية. للرباعة فردية
يف نتائجه نرش بهدف بلدان ١٠ عىل أُجري والتطوير
أّن 2010 African Innovation Outlook تقرير
أّن املسح ووجد مكان. كل يف موجودة الجديدة األفكار
املنتجات تطوير إىل قادت التي هي الجديدة املفاهيم
.(٢٣) أحجامها بجميع الخاصة الرشكات يف واإلجراءات
(٢-٤ (اإلطار األمثلة بعض عىل وباالعتامد
والخيال اإلبداع أّن باستنتاج نخرج العامة واملسوحات
هذا يف العميل واالفرتاض .(٢٣) مكان كل يف موجودان
حلوالً تطرح سوف الجديدة األفكار أّن هو التقرير
لون يحوِّ سوف املبتكرين وأّن الصحية، للمشاكل محتملة
إذا عملية تطبيقات إىل املقرتحة الحلول هذه بعض
وسوف ذلك. عىل تشجيعاً والقوا الفرصة لهم أُتيحت
جديرة العملية االبتكارات هذه بعض أّن البحوث تُظِهر

واسع. نطاق عىل بالتنفيذ
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وحلول وأفكار مشاكل ٢-٤ اإلطار
قلبه ودقات 砠ᖠالجن حركة ملراقبة املحمول الهاتف عىل يعمل 砠ᖠحاسو برنامج تطوير الواقع: أرض عىل االبتكار

ترض كيميائية رواسب من القوارض ومبيدات الحرشات مبيدات استخدام انتشار يرتكه ما إزاء قلقاً اليمني عبد زينو الجزائري كان
من خالية آفات مبيدات لتطوير بحوث من أجراه ملا األفريقية االبتكار بجائزة فاز ٢٠١٢ عام ويف األليفة. والحيوانات باإلنسان

.(١٩) البيئة عىل آثاراً تخلف وال الكيميائية املواد
砠ᖠأك الحمل لجعل طرق إيجاد إىل بأوغندا ماك砠ᖠيري جامعة يف الطالب زمالئه من ومجموعة 砠ᖠتوشا آرون سعى نفسه العام ويف
يف الشذوذات عن للكشف محمول 砠ᖠضو ماسح اخرتاع من و砠ᖠّكنوا ،(٢٠) املستشفيات إىل الذهاب لهّن يتيّرس ال 砠ᖠاللوا للنساء أماناً
وهو – املحمول 砠ᖠالضو املاسح وهذا الصورة). (انظر الجنني قلب دقات انتظام وعدم الرحم خارج الحمل حاالت مثل الحمل فرتة

النقال. الهاتف شاشة عىل قراءًة يعطي القمع يشبه بوٍق عن عبارة – الصوتية فوق باملوجات التصوير جهاز من أرخص
لسكان والرعاية التشخيص خدمات ليوفر التوسع» ذاتية السكري «عيادة موهان ف. الدكتور ابتكر الهندية نادو تاميل والية ويف
بعض الصناعية، باألقامر اتصال معدات تحمل شاحنة يف واملحتواة املتنقلة، عيادته وتزور .(٢١) الهند يف النائية الريفية املناطق
العاملني طريق عن الريفية املناطق يف واملرىض الحرضية املناطق أطباء بني تربط حيث نادو، تاميل والية يف انعزاالً املناطق 砠ᖠأك
املسح عمليات مثل تشخيصية، اختبارات إلجراء بُعد عن التطبيب بتكنولوجيا مزّودة الشاحنة وهذه املجتمعيني. الصحيني
ولتطبيق اإلنرتنت. خدمة إليها تصل ال التي النائية املناطق من حتى تشيناي، إىل ثواٍن خالل النتائج وإرسال للشبكية، 砠ᖠالضو

.(٢٢) الصحية التكنولوجيات تقييم بعمليات االسرتشاد ينبغي أوسع نطاق عىل االبتكارات هذه
مكان. كل يف موجودة واالبتكار اإلبداع أمثلة أّن هي هنا الرئيسية والنقطة
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هذه 砠ᖠلتسخ املطلوبة البحوث أّن نبنيِّ التايل الجزء يف
االزدياد. يف آخذة الجديدة األفكار

البحوث تزايد
من الصحية البحوث لجنة عن الصادر التاريخي التقرير ترك
أّن إظهاره خالل من مديداً أثراً ١٩٩٠ عام يف التنمية أجل
هاً موجَّ كان البحوث عىل العاملي اإلنفاق من ٪١٠ من أقل
العاملي العبء من ٪٩٠ من 砠ᖠأك عن املسؤولة األمراض إىل
التقرير هذا نجاح وبفضل .(٢-٥ (اإلطار الصحة العتالل
(“10/90 gap”) الـ٩٠» مقابل الـ١٠ «فجوة عبارة أصبحت
مجال يف االستثامرات نقص إىل يرمز مخترصاً مصطلحاً

الدخل. املنخفضة البلدان يف الصحية البحوث
املؤثر، التقرير أك砠ᖠمنعقدينمنالزمنساهمهذا وبعد
(٢-٥ (اإلطار أحداث من تاله وما ،١٩٩٠ عام يف صدر الذي
من مؤرش كل ارتفع فقد العامل. مستوى عىل البحوث تزايد يف
قوي تشجيع هناك وأصبح تقريباً، البحثي النشاط مؤرشات
تسعينيات أوائل منذ املرض لعبء منهجية تقييامت إلجراء
– العلمية املؤلفات يف رأينا كام – الفعل رد وكان املايض. القرن
املرض عبء عن املنشورة الدراسات تكاثرت إذ للدهشة، مث砠ᖠاً
ألف (الجزء الوطني أو اإلقليمي أو العاملي املستوى عىل سواء
بتحديد املتعلقة املسائل أّن صحيح .(٣١) (٢-١ الشكل من
(٢-٢ املرض(اإلطار عبء تخصدا砠ᖠاً ال الصحية املشكلة حجم
االتجاه يعكس الدراسات من النوع هذا أّن إال (٢-٣ و(اإلطار
وتقييمها. الصحية بالتحديات االعرتاف ملستوى التصاعدي
باألسباب املتعلقة البيّنات مستوى يف الحاصل التحسن وميثّل
البحوث، أولويات لتحديد أساساً والوفيات لألمراض الرئيسية
هذا يف األولويات تحديد عمليات من نُرش ما عدد زاد وقد
باء (الجزء ١٩٩٠ عام منذ أضعاف خمسة 砠ᖠقدار املجال
يف املتَّبعة القياسية الُنَهج وأصبحت .(٣٢) (٢-١ الشكل من
أنحاء جميع يف القبول من أكرب بقدٍر تحظى األولويات تحديد

.(٣٤ ،٣٣) العامل

بحثية دراسات إىل البحوث أولويات تحويل يتطلب
البحث يف االستثامر مستوى ظل فقد التمويل. وجود
الناتج أي – االقتصادي بالناتج يتعلق فيام ثابتاً والتطوير
البلدان يف أما الدخل. املرتفعة البلدان يف – اإلجاميل املحيل
ارتفع فقد األخ砠ᖠة) (وغالباً الدخل واملتوسطة املنخفضة
أرسع 砠ᖠعدل والتطوير البحث يف املحيل االستثامر حجم
جيم (الجزء االقتصادي الناتج ارتفاع من سنوياً ٪٥ بنسبة
القوي، التصاعدي االتجاه هذا ويؤكد .(٢-١ الشكل من
آسيا، رشق بلدان من وغ砠ᖠها الصني يف وضوحاً يزداد والذي
.(٤) للبحوث الناشئة االقتصادات توليها التي األهمية عىل
يف لكنه والتطوير، البحث عىل عموماً االتجاه هذا وينطبق
بحوث مجال ويف أيضاً. الصحة مجال يفيد األحيان من 砠ᖠكث
مسٌح وجد التحديد، وجه عىل الصحية والنظم السياسات
من عدد يف بحثية مؤسسة ٩٦ عىل ٢٠١٠ عام يف أُجري
باطراد يزداد التمويل حجم أن الدخل املنخفضة البلدان
أفريقيا بلدان يف منها املوجود وخاصًة املؤسسات، هذه يف

.(٣٦ ،٣٥) الكربى الصحراء جنوب
أواخر يف العامل شهدها التي املالية األزمة وأدت
حجم يف الزيادة إبطاء إىل الحايل القرن من األول العقد
األمراض ملكافحة تكنولوجيات تطوير إىل ه املوجَّ التمويل
املنخفضة البلدان عىل رئييس بشكل تؤثر والتي «املهَملة»،
بشكل التمويل ينخفض مل ذلك ومع الدخل. واملتوسطة
يف ثابتاً العام التمويل مستوى ظل املُجمل ففي ملحوظ:
الوارد التمويل تراجع ألّن و٢٠١١ ٢٠٠٩ عامي بني الفرتة
جانب من االستثامر يف بزيادة قوِبَل الخ砠ᖠية املنظامت من

.(٣٧) الصناعة دوائر
جانب إىل امليزانيات، يف االنكامش هذا وساَعَد
عىل ومستمٍر ثقيٍل عبٍء من السارية األمراض تُلقيه ما
بدأ 砠ᖠالتفك من 砠ᖠٍط تشجيع عىل الدخل، املنخفضة البلدان
املزيد البتكار التقليدي والتطوير البحث قالب من يخرج
الجامعات بني الرشاكات إقامة خالل من املنتجات من
بعض ويف الخاص. والقطاع الدولية واملنظامت والحكومات
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الصحة أجل من البحوث لتطور الرئيسية املراحل ٢-٥ اإلطار
(١) ١٩٩٠ لعام التنمية أجل من الصحية للبحوث املستقلة اللجنة تقرير

عبء وبني األموال) جميع من ٪٥) النامية البلدان يف الصحية البحوث يف االستثامر مستوى بني التفاوت التقرير هذا كشف
العاملي املنتدى ووصف .(٪٩٣) تجنبها ميكن التي للوفيات نتيجًة املفقودة العمر بسنوات يقاس والذي البلدان، تلك يف املرض
البحوث عىل العاملي اإلنفاق من ٪١٠ من أقل (تخصيص الـ٩٠» مقابل الـ١٠ بـ»فجوة ذلك بعد التفاوت هذا الصحية للبحوث
للبحوث الدول جميع ودعم إجراء برضورة التقرير وأوىص .(٢٤) الصحة) اعتالل عبء من ٪٩٠ تسبب واعتالالت ألمراض
دولية آلية إنشاء وبرضورة الدولية؛ الرشاكات خالل من املايل الدعم من مزيد عىل الحصول وبرضورة األساسية؛ الوطنية الصحية

املحَرز. التقدم لرصد
(٢٥) ١٩٩٦ لعام املستقبلية التدخالت بخيارات املتعلقة الصحية بالبحوث املعنية املخصصة العاملية الصحة منظمة لجنة
أمراض هي: رئيسية مجاالت أربعة يف االستثامرات تركيز واقرتحت الصحية البحوث مجال يف الفضىل القيمة اللجنة حددت

الضعيفة. الصحية والنظم السارية 砠ᖠغ واإلصابات واألمراض الجرثومية والتهديدات املُعدية الطفولة
(٢٦) ٢٠٠١ لعام والصحة الكيل باالقتصاد املعنية اللجنة

عاملي صندوق إنشاء إىل ودعوا العامل، مستوى عىل الصحية البحوث يف االستثامر زيادة إىل الداعية األسباب اللجنة أعضاء رشح
العلمية البحوث عىل الرتكيز مع النامية، البلدان عىل األوىل بالدرجة تؤثر التي املجاالت بعض يف البحوث لدعم الصحية للبحوث

الحيوي. والطب الصحة مجاّيل يف األساسية
(٢٠٠٤) سيتي مكسيكو يف ُعقد الذي الصحية بالبحوث املعني الوزاري القمة مؤ砠ᖠر

(٢٠٠٥) به املرتبط جصع٥٨-٣٤ العاملية الصحة جمعية وقرار
الصحية النظم مجاّيل يف البحوث وتكثيف املوارد بزيادة العاملية الصحة وجمعية الوزاري القمة مؤ砠ᖠر يف املشاركون طالب
منظمة شّكلتها مستقلة عمل لفرقة التمهيدية األعامل إىل ذلك يف مستندين الصحية، النظم تعزيز أجل من الصحية والسياسات
املزيد بذل عىل وحثّوا الصحية، النظم لتحسني املطلوبة العلمية البحوث نوع إىل االنتباه املشاركون ولفت .(٢٧) العاملية الصحة
عن العاملي التقرير العاملية الصحة منظمة أصدرت وبالتوازي الصحة. وتحسني العلمية اإلمكانات بني الفجوة لردم الجهود من

.(٢٨) أفضل صحة أجل من املعرفة
٢٠٠٨ عام 砠ᖠايل باماكو يف ُعقد الذي الصحة أجل من بالبحوث املعني العاملي الوزاري املنتدى

واإلنصاف». والتنمية الصحة أجل من البحوث «تعزيز شعار تحت رشكائها، من خمسة مع بالتعاون املنتدى، هذا املنظمة أقامت
توصيات عنه وانبثقت التنمية، أجل من البحوث يف املتمثل األوسع السياق ضمن واالبتكارات البحوث وضع عىل املنتدى وركّز

للبحوث. عمل بخطة تُوَِّجت محددة والتزامات
و٢٠١٢ ٢٠١٠ عامّي وبيجينغ مونرتو يف ُعقدتا اللتان الصحية النظم لبحوث العامليتان الندوتان

شعار تحت أُقيمت التي مونرتو، ندوة ودعت .(٢٩) الصحية النظم ببحوث املتزايد لالهتامم استجابًة الندوتان هاتان جاءت
الالزمة الوطنية القدرات تنمية يف الُقطرية امللكية تحقيق إىل الشاملة»، الصحية التغطية بلوغ عجلة لترسيع العلوم 砠ᖠتسخ»
لًة مكمِّ لتكون الطبية، البحوث مجال يف الثالث القطب الصحية النظم بحوث تصبح بأن اقرتاح وطُرح الصحية. النظم لتعزيز
لبلوغ واالبتكار االندماج «تحقيق شعار تحت مونرتو ندوة بعد بيجينغ ندوة وأقيمت والرسيرية. الحيوية الطبية للبحوث

.(www.hsr-symposium.org) الشاملة» الصحية التغطية
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الشاملة الصحية التغطية بلوغ عىل يساعد أن شأنه من الذي البحوث عدد لنمو الستة القياسات ٢-١ الشكل

.www.base-search.net واو: الدويل؛ البنك هاء: (٣٠)؛ وآخرين لو دال: والتنمية؛ االقتصادي التعاون منظمة جيم: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed؛ ألفوباء: املصادر:

واستقراره االستثامر حجم ارتفاع الدخل: املرتفعة البلدان
انخفاضحجم املتوسط: الدخل من الدنيا الرشيحة بلدان
السنة يف ٪٥ بنسبة ارتفاع مع االستثامر،

أفريقيا األمريكتان آسيا املتوسط رشق

السنة يف 砠ᖠأك أو ٪٢ النمو نسبة الدخل، املرتفعة البلدان
السنة يف 砠ᖠأك أو ٪٩ النمو نسبة الدخل، املتوسطة البلدان
السنة يف 砠ᖠأك أو ٪٤ النمو نسبة الدخل، املنخفضة البلدان
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املنشورات إىل املفتوح الوصول – واو

ات
شور

املن
دد

ع

ات
شور

املن
دد

ع

املرض عبء تقييم – ألف البحوث أولويات تحديد – باء
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واضحة روابط وتنشأ املنافسة، محل التعاون يحل الحاالت
ونرش وتطوير باكتشاف املعنية املختلفة املنظامت بني
األمراض أدوية مبادرة بدأت فقد الجديدة. التكنولوجيات
للمستحرضات رشكات ثالث مع العمل (DNDi) املهَملة
كام للديدان. طارد جديد دواء تطوير أجل من الصيدالنية
العام املراقب مكتب مع الكندية الصحة وزارة عملت
砠ᖠتيس أجل من العاملية الصحة ومنظمة الهند يف لألدوية
يف السحايا التهاب لعالج جديد لقاح واستخدام تسجيل
ويساعد .(٣٨) أشهر بضعة خالل (MenAfriVac) أفريقيا
لجيل الطريق 砠ᖠهيد عىل البحثية الرشاكات تَطوُّر استمرار
املوجهة تلك مثل الطبية، والخدمات املنتجات من جديد

«الشخيص». أو «الدقيق» الطب إىل
أعداد يف زيادة هناك أّن فقط امللفت وليس
砠ᖠأك أصبحت البحوث إجراء عملية أّن أيضاً بل البحوث،
عدد يف الحاصلة الزيادة ذلك أمثلة ومن وفعاليًة. قوًة
دال (الجزء الصحية النظم لبيّنات املنهجية االستعراضات
كوكرين تعاونية بها نادت طاملا والتي ،(٢-١ الشكل من
األخ砠ᖠة السنوات ويف .(٣٩) (www.cochrane.org)
البلدان يف االستعراضات هذه عدد يف الزيادة تساوت
كانت وإن الدخل، املنخفضة واألخرى الدخل املرتفعة
الدخل. املنخفضة البلدان فرادى بني كب砠ᖠة فروقات هناك
و٢٠٠٣- ١٩٩٦-٢٠٠٢ الفرتتني بني املقارنة أظهرت فقد
زاد الصحية للنظم املنهجية االستعراضات عدد أّن ٢٠٠٨
.(٣٠) آسيا يف ضعفاً و١١٠ أفريقيا يف أضعاف ثالثة 砠ᖠقدار
للتجاربالرسيرية االستعراضاتاملنهجية وصلعدد وقد
املعلومات الهائلمن واستيعابالكم تتبُّع يصعبمعه إىلحٍد
تعميم إىل البيانات من التخمة هذه وأدت عنها. الناجمة

.(٤٠) البيّنات تدفق ملواكبة كفاءًة 砠ᖠأك طرٍق بابتكار نداٍء
البيّنات يف زيادة البحوث عدد يف الزيادة عن وينتج
هاء (الجزء واملامرسات السياسات توجيه عىل تساعد التي
إنتاجية شهدت األفريقية القارة ففي .(٢-١ الشكل من
يف املطبوعات متابعة خالل من قيست والتي البحوث،

砠ᖠعدل 砠ᖠواً أفريقيا) وجنوب مرص (تََصّدرتها بلداً ١٩
١٩٩٠ عامي بني الفرتة يف سنوياً ٪٣٫٥ قدره متوسط
السنوات خالل 砠ᖠبكث أرسع كان النمو هذا أن إال و٢٠٠٩،
الحافز وكان سنوياً). ٪٢٦) الفرتة هذه من األخ砠ᖠة الخمس
العلامء جانب من أفريقيا، يف البحوث إنتاجية لزيادة
بف砠ᖠوسه والعدوى األيدز انتشار من املخاوف األفارقة،
مؤسسات بإنشاء الزيادة هذه وترتبط واملالريا، والسل
وجد فقد .(٤١) العمومية الصحة عىل للتدريب وطنية
عمليات عدد أّن بلداً ٢٦ يف الصحية النظم لبحوث مسح
املتعلقة القرارات وأّن ،砠ᖠاألخ العقد خالل زاد التقّيص
ثلثي نحو يف بالبيّنات مسَندة كانت الصحية بالسياسات
ويشهد .(٤٢) الرابع) (الفصل املسح شملها التي البلدان
الوقت يف ازدهاراً الصحية والنظم السياسات بحوث مجال
مل املجال هذا أن يرون املعلقني بعض كان وإن الراهن،

.(٤٣ ،٢٩) التامسك كاملة مؤسسًة بعد يصبح
البحوث أعداد ارتفعت الدويل التعاون وبفضل
علامء يقودها التي الدراسات قلة أن حني ويف املنشورة.
مشكلًة تزال ال الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان من
الباحثني هؤالء انخراط مستوى يف ازدياداً هناك أّن إال قا砠ᖠًة،
ذلك: عىل مثال أبرز هي والصني الدولية. الرشاكات يف
شارك التي الدولية العلمية املقاالت نسبة ارتفعت حيث
٪١٣ إىل ٢٠٠٠ عام يف ٪٥ من تأليفها يف صينيون باحثون
التي السبعة البلدان بني فمن .(٢-٢ (الشكل ٢٠١٠ عام يف
والصني الربازيل (وهي ٢-٢ الشكل يف بيانات عنها تظهر
لربيطانيا املتحدة واململكة الرويس واالتحاد واليابان والهند
األمريكية) املتحدة والواليات الشاملية وأيرلندا العظمى
تأليف يف املشاركة نسبة يف زيادة بأكرب الصني حظيت

النسبية. أو املطلقة باملقاييس سواء البحوث
كمية أصبحت تُنَرش التي العلمية املواد عدد تزايد ومع
«اإلتاحة ترتيبات خالل من بُحّرية متاحة نتائجها من أكرب
اإلنرتنت شبكة عرب املقيد 砠ᖠغ بالوصول تسمح التي املفتوحة»
(الجزء األقران الستعراض خضعت التي املنشورة املقاالت إىل
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برنامج أنشئ نفسه املنطلق ومن .(٤٤) (٢-١ الشكل من واو
مبادرة يفإطار – الصحة» إىلالبحوثيفمجال الوصول «إتاحة
اإلنرتنت» شبكة عرب الصحية البحوث إىل الوصول «إتاحة
الوصول فرص من املزيد 砠ᖠلتوف ٢٠٠١ عام يف – (HINARI)
أن من بالرغم الحيوي، الطب مجال يف العاملية املؤلفات إىل
وميثل لة. مسجَّ مؤسسة إىل االنتساب يشرتط النظام هذا
لربنامج املكوِّنة األربعة الربامج من واحداً اآلن الربنامج هذا
الثالثة (والربامج (Research4Life) الحياة أجل البحوثمن
مجال يف والبحوث الزراعة، مجال يف البحوث هي األخرى
ذكراه وبحلول واالبتكار). التطوير أجل من والبحوث البيئة،
للباحثني أتاح قد الحياة أجل من البحوث برنامج كان العارشة
فرصة النامية البلدان من بلد ١٠٠ يف بحثية مؤسسة ٦٠٠٠ يف
تتناول مجلة ٩٠٠٠ إىل مخفضة بتكلفة أو مجاناً الوصول

.(٤٥) والتكنولوجيا والزراعة الصحة شؤون
الصحة. أجل من البحوث نطاق اتساع أيضاً ويتزايد
اإل砠ᖠائية األهداف من االنتقال مرحلة يتأمل العامل فبينام
عىل الرتكيز زاد ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة إىل لأللفية
عىل 砠ᖠالتأث ذات القطاعات جميع يف تُجرى التي البحوث

ومنها – القطاعات») جميع يف «الصحة تعزيز (نهج الصحة
والشؤون والبيئة والتعليم الزراعة قطاعات املثال سبيل عىل

.(٥١) (٢-٦ (اإلطار املالية
اإلجابة كيفية حول بالحيوية مفعٌم نقاٌش يدور وأخ砠ᖠاً
عالمة وهذه العمومية؛ بالصحة الخاصة األسئلة عىل
ومن .(٥٣) البحوث إلجراء املناسبة البيئة وجود عىل
الصحية. النظم بدراسة يتعلق ما النقاش موضوعات بني
الشواهد ذات املعشاة التجارب إّن وزمالؤه فيكتورا يقول
أنها إال الرسيرية التدخالت نجاعة قياس يف أهميتها عىل
تتضمن ألنها وذلك العمومية، الصحة تدخالت تناسب ال
للمشكلة السبباملحتمل تقّيص بنيمرحلتّي خطواتعديدة
تلك من 砠ᖠأك أو واحدًة وألّن النهائية، النتيجة إىل والوصول
النقيض وعىل .(٥٤) املحلية الظروف عىل تعتمد الخطوات
التجارب استخدام عن ودوفلو بان砠ᖠجي دافع فقد ذلك من
تدور التي األفكار الختبار برصامة الشواهد ذات املعشاة
بالتدخالت التغطية مستوى لزيادة املناسبة السبل حول
النقاش ويتطرق .(٥٦ ،٥٥) البرشي السلوك عىل املعتمدة
الشواهد ذات املعشاة التجارب حول أساسية حقيقة إىل

و٢٠١٠ ٢٠٠٠ يف 砠ᖠالعا يف الدولية والهندسية العلمية املقاالت تأليف يف املشاركة من بلد كل نصيب ٢-٢ الشكل

الواليات يف مقيمون باحثون شارك حيث العلمية؛ املقاالت تأليف يف املشاركة من مستقرة ولكن عالية مستويات املتحدة واململكة املتحدة الواليات سجلت مالحظات:
ينمو لكنه صغ砠ᖠاً التأليف يف املشاركة من والهند الربازيل نصيب وكان .٢٠١٠ عام يف املشرتك التأليف ذات الدولية للمقاالت اإلج砠ᖠيل العدد من ٪٤٣ تأليف يف املتحدة

.(٤) برسعة ينمو لكنه 砠ᖠالص يف صغ砠ᖠاً كان 砠ᖠفي ببطء؛
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الشاملة الصحية والتغطية القطاعات» جميع يف و«الصحة البيئية الصحة بحوث ٢-٦ اإلطار
الكث砠ᖠحتى أمامنا يزال ال تقريبيألنّه تقدير مجرد وهذا .(٤٦) 砠ᖠللتغي قابلة بيئية إىلعواملخطر املرضالعاملي ربععبء نحو ميكنعزو
مجموعًة البحوثالقادمة ولذلكينبغيأنتشمل عىلالصحة. الحدمنمخاطرها ولسبل والصحة البيئة بني للروابطالقا砠ᖠة يكتملفهمنا
التداب砠ᖠيفعملية إدماجهذه وطرق الوقاية وآليات البيئية بالتعرضللعوامل املرتبطة املخاطر تقييم بني ترتاوح التقّيص عمليات من كب砠ᖠًة
أيضاً. ومنخارجه الصحي القطاع داخل من البيئية الصحية املخاطر من تحد التي الحلول 砠ᖠتأ أن وينبغي .(٢-٢ (اإلطار الخدمات تقديم
تفاقم إىل تؤدي عوامل أي وكذلك الصحة، عىل مبارشاً تأث砠ᖠاً تؤثر بيولوجية أو كيميائية أو مادية أخطار أي هي البيئية الخطر وعوامل
اإلصحاح خدمات ورداءة املأمونة الرشب مياه انعدام البيئية الخطر عوامل وتتضمن البدين). النشاط قلة (مثل الصحية 砠ᖠغ السلوكيات
فقد الصحة العتالل املسببة الخطر لعوامل عاملي لتقييم ووفقاً اإلسهال. أمراض تسبب التي للعدوى مصادر وهي الصحية، والنظافة
عن مسؤولنَي كونهام من بالرغم وذلك الخطر، ترتيبعوامل يف اإلصحاح خدمات ورداءة نة املحسَّ املياه مصادر انعدام أهمية تراجعت
اختصاراً وتسمى العجز، مدد باحتساب حة املصحَّ العمر سنوات (أي بالصحة التمتع مع املقضية العمر سنوات جميع من ٪٠٫٩ فقدان
الوقود استخدام الرئييس ومصدره املغلقة، األماكن يف الهواء تلوُّث أيضاً البيئية الخطر عوامل وتتضمن .(٤٧) ٢٠١٠ عام يف (DALYs
الجهاز بعدوى اإلصابة حاالت تفاقم يف التلوث من النوعان هذان ويتسبب املفتوحة، األماكن يف الهواء وتلوُّث املنازل، يف الصلب
الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف الصحة العتالل املسببة الرئيسية الخطر عوامل أحد املنازل داخل الهواء تلوث وكان التنفيسالسفيل.
والتعرض العمل أماكن يف لألخطار التعرض عن الناجمة اإلصابات األخرى الخطر عوامل بني ومن .(٤٧) ٢٠١٠ عام يف آسيا وجنوب
املالريا مرض انتشار يرتبط إذ بالنواقل: املنقولة األمراض رساية يف أيضاً الخطر عوامل وتسهم الصناعية. للحوادث والتعرض اإلشعاعي
املنازل. وتصميم املستوطنات مواقع وتحديد املائية املوارد وإدارة الغابات وإزالة األرايض باستخدام املتعلقة واملامرسات بالسياسات
ومع الصحة، تحسني يف األسايس هدفها يتمثل حيث األول)، (الفصل الوقائية 砠ᖠالتداب اتخاذ رصاحًة الشاملة الصحية التغطية وتتضمن
االقتصاد يف «الصحة مرشوع ويقدم خارجه. أو الصحي القطاع داخل سواء الكايف باالهتامم الصحة اعتالل من الوقاية فرص تحَظ مل ذلك
أن كيف تبني وهي املناخ. 砠ᖠتغ آثار من التخفيف من املجنية البيئية الصحية الفوائد تحدد التي البحوث عىل عديدًة أمثلًة األخرض»
ميكن التهديداتالبيئية، منذلكيفمواجهة تتمثلبدًال وا砠ᖠا الشاملة، الصحية التغطية 砠ᖠالرئيسيةيفتوف أغراضها تتمثل السياساتالتيال
مكملة تُعترب التي السياسات هذه إىلاتباع الدعوة يف هام بدور يضطلع أن الصحي النظام وبإمكان مشرتكة. كربىصحية فوائد تحقق أن
مشرتكة: صحية فوائد البحوثعىلتحقيق برهنتفيهام لقطاعني مثاالن ييل وفيام الشاملة. الصحية التغطية إىلتعزيز الرامية للجهود

الشبكات■ زيادة وكذلك والقطارات)، (الحافالت العام النقل وسائل يف االستثامر زيادة تؤدي أن ميكن الحرضي. النقل
النشاط مامرسة عىل والتشجيع الحرضية املناطق يف الهواء تلوث مستوى خفض إىل واملشاة، الدراجات لراكبي املخصصة
أظهرت فقد .(٤٨) والضعيفة الفق砠ᖠة للفئات التنقل تكاليف وخفض املرور حوادث عن الناجمة اإلصابات من والحد البدين
أقل الدراجات راكبي بني الوفيات معدالت أّن وكوبنهاغن شنغهاي يف الحرضية املناطق يف املتنقلني عىل أُجريت دراسات

.(٤٩) األخرى النقل وسائل مستخدمي بني عليه هي مام املتوسط، يف ،٪٣٠ بنسبة
الدخان■ من وخالية للطاقة موفرة نظم استخدام عن فضالً املنازل، عزل تحسني يساعد أن ميكن املنزلية. الطاقة ونظم اإلسكان

الرئوي وااللتهاب الربو حاالت فيها 砠ᖠا التنفيس، الجهاز بأمراض اإلصابة من الحد عىل الداخلية، والتهوية والطهي للتدفئة
تكاليف يف كب砠ᖠة وفورات تحققت وقد انخفاضها. شدة أو الحرارة درجات ارتفاع بشدة األفراد تأثّر من الحد وكذلك والسل،
العزل نظم ملتابعة دراسات عدة كشفت ما حسب التنفيس، الجهاز أمراض من وغ砠ᖠه الربو لعالج الالزمة الصحية الرعاية
لزيادة قوياً حافزاً فورية صحية مكاسب بتحقيق املبرشة التوقعات وكانت نيوزيلندا. يف املنخفض الدخل ذات املنازل داخل
االقتصادية القيمة األجل القص砠ᖠة املكاسب هذه إىل تضاف أن وينبغي نيوزيلندا. يف املنازل تحسني يف الحكومية االستثامرات

.(٥٠) الكربون انبعاثات يف وفورات من مستقبًال سيتحقق ملا

يتبع...
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دقيقة نتائج عن تسفر الشواهد ذات التجارب أّن: مفادها
ميكن النتائج كانت إذا ما أّما ذاتها. التجربة لظروف وفقاً
عىل يعتمد أمٌر فهذا ال أم التجربة إطار خارج تنطبق أن
وضعٍ بني االتساق حيث ومن البحث. محل النظام طبيعة
مثالً لإلنسان البيوكيميائية املسارات تكون ما فغالباً وآخر

أيضاً). الثالث الفصل (انظر سلوكياته من اتساقاً 砠ᖠأك
وضعٍ أي يف البحثي، النشاط مؤرشات ارتفاع ميثل ال
التغطية بلوغ عىل تساعد تدخالت لوجود ضامناً كان،
الشاملة التغطية تحقيق ميكن ال أنّه بَيْد الشاملة. الصحية
و砠ᖠثل والخدمات، والنظم بالتكنولوجيا االستعانة دون
األجهزة تطوير خاللها من ميكن التي اآللية البحوث

لذلك. الالزمة والربمجيات

النمو مستويات تفاوت
بالنفع تعود نتائجها وأّن ازدياد، يف البحوث عدد أّن صحيح
البحوث إجراء عملية أّن إال العامل، أنحاء جميع يف الصحة عىل
ووضع القدرات وبناء البحوث أولويات تحديد وتشمل –

سياسات إىل النتائج وترجمة واعتامدها املامرسة 砠ᖠمعاي
من واحد مستوى عىل بالتأكيد ليست – (٢-٣ (اإلطار
ترقى ال الحاالت من 砠ᖠكث ففي مكان. كل يف العالية الجودة
عىل الوقوف لكّن العاملي. املستوى إىل البحثية املامرسات
وضع يف سيجعلنا فحسب، العيوب ال املحققة، اإلنجازات

البحوث. تقدمها التي اإلمكانات الستغالل أفضل
البحوث يف املتنامية القوة ملَواطن مسٍح أي شأن ومن
البيئة إىل وبالنظر املتبقية. الضعف َمواطن لنا يكشف أن
البحوث دورة يف الخطوات وتسلسل البحوث إلجراء الالزمة
عدد يف العامل أرجاء جميع يف البحثية الربامج تعزيز ميكن

.(٢-٣ (اإلطار املجاالت من
ويف السن كبار عدد يف املستمرة الزيادة من الرغم وعىل
تحديد يف تقص砠ᖠاً هناك أن إّال السكان، مجموع إىل نسبتهم
بلدان بعض ففي املسنني. لدى املرض أسباب أبرز بعض
الوفيات معدالت يف هائالً تبايناً نجد مثالً األمريكتني منطقة
لهذا األرجح والسبب عنها. املُبلَّغ الرعاش الشلل مرىض بني
砠ᖠأك واإلبالغ التشخيص إجراءات دقة عدم هو التباين
لكّن الوفيات، معدالت يف حقيقية اختالفات وجود منه

يتبع ...

املنافع من قدر أكرب فيها يحقق أن التكنولوجي للتطور ميكن التي املجاالت تحديد عىل تساعد أن االقتصادية للبحوث وميكن
ما غالباً املثال سبيل فعىل الصحية». الناحية «من الخرضاء االستثامرات من حميدًة حلقًة بدوره يخلق مام تكلفة، بأقل الصحية
بَيْد الالتينية، وأمريكا أفريقيا يف األرس ألفقر وفعاالً رخيصاً حالً والوقود املواقد يخص فيام نة املحسَّ التكنولوجيا استخدام يكون
أجل ومن النقل مجال يف الديزل وقود استخدام من التحول شأن ومن للتقييم. بعد تخضع مل املتاحة التكنولوجيات أفضل أّن
املسببة األسود الكربون انبعاثات من أيضاً وإ砠ᖠا الضارة للمرسطنات التعرض حاالت من فقط ليس يحّد أن الطاقة عىل الحصول

املناخ. 砠ᖠلتغ
املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤ砠ᖠر بعد املدين املجتمع ومنظامت املتحدة األمم ووكاالت الحكومات بني حوار إقامة وميكن
القا砠ᖠة الروابط عىل الضوء لتسليط فرصة وهذه .(٥٢ ،٥١) اإل砠ᖠائية األهداف من جديدة مجموعة بلورة أجل من (٢٠+ (ريو
قطاعات أيضاً وإ砠ᖠا فحسب والصحة البيئة قطاعّي ليس – االقتصاد قطاعات مختلف عرب الصحة يف تؤثر التي السياسات بني
أيضاً (انظر مناسبة ومؤرشات بيانات وجود إىل الحاجة ذلك إىل يضاف االجتامعية. والسياسات املالية والشؤون والتعليم الزراعة
نوعاً التقرير، هذا يف الوارد األشمل باملعنى القطاعات»، جميع يف «الصحة سياسة عليها تقوم التي البحوث وتُعترب .(٢-١ اإلطار

الشاملة. الصحية التغطية بحوث من
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الرعاش الشلل مرض حقيقة عىل للوقوف الوحيد السبيل
التي البيانات يف قصور عموماً وهناك املنهجي. التقّيص هو
الصحية وآثارها والعصبية النفسية االضطرابات تواتر تحدد
أعىل جودة ذات معلومات عىل الحصول ينبغي لذا .(٥٧)
لإلصابة املعرّضني األشخاص عدد تحديد يتسّنى حتى 砠ᖠبكث
وتحديد منها، العالج لتلقي املؤهلني أو االضطرابات بهذه

.(٥٨–٦٠) وعناوينهم األشخاص هؤالء أسامء
الجهود يف امللموسة الزيادة تكون أن املحتم ومن
املختلفة املشاكل من 砠ᖠالكث تعالج جهود وهي البحثية،
متفاوتًة زيادًة السياقات، من وواسعة متنوعة طائفة يف
املنشورة الدراسات مئات حالياً توجد إذ متساوية. ال
طائفة ضمن – محددة واعتالالت أمراض عىل تركز التي
ويف .(٦١) السارية 砠ᖠوغ السارية واألمراض اإلصابات من
هي الدراسات من نسبياً صغ砠ᖠة مجموعة فإن املقابل
جوانب جميع يف – البحوث أولويات تحديد تحاول التي
(الفصل الوطنية الحكومات نظر وجهة من – الصحة
الحكومات تقاعس هو ذلك يف والسبب .(٦٣ ،٦٢) الرابع)
الرغم عىل البحوث، الحتياجات كافية تقييامت إجراء عن
التخطيط مرحلة من حيوي جزء التقييامت هذه كون من

الشاملة. الصحية للتغطية
الوطنية البحوث مشاريع حوافظ أغلب تكون وقد
تفتقر ال قد نفسه الوقت يف لكنها التخطيط مسبقة 砠ᖠغ
African ٢٠١٠ تقرير أشار فقد الكيل. التوازن إىل
البلدان من أربعًة أّن إىل Innovation Outlook
التطبيقية البحوث عىل ركزت الدخل املنخفضة األفريقية
توزيعاً املوارد وزّعا ثراًء 砠ᖠاألك البلدان من اثنني أّن حني يف
والتجريبية والتطبيقية األساسية الدراسات بني تساوياً 砠ᖠأك
يف البحوث عىل منهجية نظرة إلقاء وعند .(٢-٣ (الشكل
يجب أنه أو 砠ᖠاماً، مناسب التوازن أّن نجد قد البلدان هذه
بالتغطية املتعلقة األسئلة بعض أّن الفرس ومربط .砠ᖠيتغ أن
واسع نطاق عىل تطبيقها ميكن حلول لها الشاملة الصحية
محددة)، مرضية حالة مكافحة يف ما دواٍء نجاعة مثًال (منها

مثالً (ومنها محلية حلول إىل منها اآلخر البعض يحتاج فيام
،٦٤) إليه) يحتاج َمن لكل الدواء 砠ᖠلتوف السبل أفضل إيجاد
منتجًة البلدان جميع تكون أن ينبغي السبب ولهذا .(٦٥
الخربات قيمة إعالء وينبغي فقط. لها مستهلكًة ال للبحوث
بدالً املحلية واملؤسسات واملبادرات العمليات وكذا املحلية

.(٦٦ ،٦٤) عليها االلتفاف من
أمام التحديات أحد املطلوبة األموال جمع ويشكل
أشكال وتتنوع بحثية، دراسات إىل البحوث أولويات تحويل
ال砠ᖠوة مستوى وعىل التربعات. جمع عىل املفروضة القيود
مقياساً (GNI) اإلجاميل القومي الدخل ميثل الوطنية
يف الواردة البيانات وتوضح البحثية. لإلمكانات تجريبياً
زيادة مع البحوث إنتاجية زيادة تناسب عدم ٢-٤ الشكل
يف زيادة كل مقابل أّن العامة فالقاعدة الوطنية. ال砠ᖠوة
يزيد للفرد أضعاف ١٠ مقدارها اإلجاميل القومي الدخل
منشوراً ٥٠ حوايل قدره 砠ᖠُعامل العلمية املنشورات عدد
املنحدر). الخط ،٢-٤ (الشكل تقدير أحسن عىل فرد لكل
القياسات عىل أيضاً املتناسبة 砠ᖠغ الزيادة هذه وترسي
سبيل عىل ومنها البحثي، الناتج لتحديد املستخَدمة األخرى
من فرد لكل االخرتاع براءات وعدد الباحثني عدد املثال

السكان.
البلدان بعض أّن حني يف أنه أيضاً البيانات هذه تُظِهر
التجريبية البحوث من قدٍر أقىص إلجراء قدراتها تستغل
إال (٢-٤ الشكل يف املنحدر الخط من بالقرب تقع (وهي
أسفل تقع ثَمَّ (ومن ذلك تفعل ال منها كب砠ᖠة مجموعة أّن
بلداناً املجموعة هذه بني ونجد .(٦٧) املنحدر) الخط
قد نسمة) مليون ٢٠ سكانها يتعدى (ال السكان قليلة
أّن يعني ال هذا ولكن البحوث، يف االستثامر عدم ل تفضِّ
السكان. قليلة بلدان هي االستثامر القليلة البلدان جميع
اإلمكانات من 砠ᖠالكث بأّن القول ميكن البلدان بني وباملقارنة
ال砠ᖠوات توفر من بالرغم مستغلة، 砠ᖠغ تزال ال البحثية
تهيئة عىل ال砠ᖠوة وفرة تساعد ما فبقدر ولذلك الوطنية.
تتوفر أن البد أخرى عوامل أّن إال البحوث إلجراء الفرص
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رضورة من الرغم وعىل الفرص. تلك استغالل ميكن حتى
هي وحكوماتها الدول أّن الواضح فمن العوامل هذه فهم
البحوث يف استثامرها يجب التي األموال حجم تحدد التي
األولوية. إعطاؤها ينبغي التي البحثية املوضوعات وتحدد
مجال يف العاملة الخاصة الرشكات 砠ᖠتش ما وكث砠ᖠاً
نقص أّن إىل الدخل املنخفضة البلدان يف والتطوير البحث
أمام رئيسيتني عقبتني ميثّالن املَهرَة الباحثني وقلة التمويل
حائالً املدرَّبني الباحثني نقص مشكلة وتقف .(٣٥) االبتكار
يف أيضاً موجودة لكنها عام، بوجه والتطوير البحث أمام
آخر وعامٌل .(٣٦) الصحية النظم بحوث مثل معينة مجاالت
التكنولوجية البحوث مجال يف للهمم املثبّطة العوامل من
عىل املعروفة املؤسسات من قليلة ثلة هيمنة هو الخاصة
يف الجدد للقادمني يتاح ال بحيث والتطوير، البحث مجال
البلدان يواجه آخر وعائق قليلة. فرص إّال األحيان معظم
الخاصة املعلومات إىل الوصول صعوبة هو الدخل املنخفضة
الحصول ميكن التي األسواق وإىل الجديدة بالتكنولوجيات

.(٣٥) املنتجات تلك عىل منها

بحقوق ترتبط للهمم مثبّطة أخرى عوامل و砠ᖠة
الجديدة األفكار حامية أّن حني ففي الفكرية. امللكية
أدوية تطوير عىل تشجع فكريًة ملكيًة باعتبارها
للقادرين تُباع املنتجات هذه أّن إال جديدة، وتكنولوجيات
الحاجِة أَمّس يف هم َمن منها يُحرَم ما وغالباً رشائها عىل
سلعًة (باعتبارها الحرة املعلومات تكون أن وميكن إليها.
لة مسجَّ (لكونها تداولها املحظور واملعلومات عامًة)
ألن وذلك الصحة؛ تحسني طريق يف عقباٍت امللكية)
إمكانية من تحدُّ قد والثانية االبتكار 砠ᖠنع قد األوىل
هي السوق» فشل و«حاالت االبتكار. نواتج إىل الوصول
الحقائق 砠ᖠوتث الشاملة، الصحية للتغطية األول العدو
األسئلة بعض املختلفة البيئات يف السوق بفشل املتعلقة
.(٧٢ ،٧١) (٢-٧ (اإلطار البحوث بشأن األهمية البالغة
التابعة العاملة الخرباء أفرقة تسعى السياق هذا ويف
بطرق والتطوير البحث تعزيز إىل العاملية الصحة ملنظمة
السلع إنتاج طريق عن السوق فشل حاالت تصحيح تتيح

.(٧٣ ،٦٨ ،٦٧) العامة

التنمية بحوث هي فئات ثالث إىل مصنَّفة والتطوير، البحث يف والخاص العام 砠ᖠالقطاع استث砠ᖠرات ٢-٣ الشكل
القومي الدخل حسب تصاعدياً ومرتَّبة أفريقية بلدان لستة والتجريبية، والتطبيقية األساسية

(砠ᖠاليم إىل اليسار (من اإلج砠ᖠيل

وجنوب نيج砠ᖠيا 砠ᖠوه ثراًء، 砠ᖠاألك البلدان أّما التطبيقية. البحوث عىل فقراً األشد األربعة البلدان ركزت .٢-١ اإلطار انظر البحوث أنواع تعريفات عىل لالطالع مالحظة:
.(٣٥) توازناً 砠ᖠأك الثالث البحوث فئات عىل 砠ᖠتركيزه كان فقد أفريقيا،

األساسية البحوث
التطبيقية البحوث
التجريبية البحوث

نيج砠ᖠيا أفريقيا مالويجنوب موزامبيق أوغندا تنزانيا جمهورية
املتحدة

(٪)
وير

لتط
ثوا

لبح
ىلا

قع
إلنفا

صا
صي

تخ
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يف االستثامر نقص مشكلة تفاقم أسباب ومن
وجود (٢-٤ (الشكل الدخل املنخفضة البلدان يف البحوث
يبلغ إذ البلدان. تلك يفيد الذي البحوث نوع ضد تحيز
من 砠ᖠأك الصحية البحوث عىل العاملي اإلنفاق إجاميل
هذا نصف حوايل ويرتكز .(٧١) سنوياً دوالر مليار ١٠٠
املستحرضات صناعات يف والسيام الخاص، القطاع يف املبلغ
املنتجات غالبية ه وتوجَّ الحيوية، والتكنولوجيا الصيدالنية
املرتفعة البلدان أسواق إىل البحوث هذه بها تخرج التي
ذلك عىل التوضيحية األمثلة ومن .(٧٤ ،٧١) الدخل
خالل طُوِّرت جديداً دواًء ١٥٥٦ بني فمن األدوية: تطوير
دواًء ٢١ كان و٢٠٠٤ ١٩٧٥ بني املمتدة عاماً الثالثني فرتة
يف موجودة 砠ᖠغ أمراض لعالج مخصصة (٪١٫٣ (أي فقط
استمرار من الرغم وعىل .(٧٥) الدخل املرتفعة البلدان
واملتوسطة املنخفضة البلدان يف العدوى عبء ارتفاع

أّن إال الحيوية، املضادات مقاومة ظاهرة وانتشار الدخل،
يد يف محصوراً يزال ال الجديدة الحيوية املضادات تطوير
من ولكن .(٧٦) الكربى الصيدالنية الرشكات من قليلة ثلة
السارية 砠ᖠغ األمراض من الوقاية أساليب أّن التفاؤل دواعي
معظمها، بتطوير ثراًء 砠ᖠاألك البلدان تستأثر التي وعالجها،
يف األمراض لتلك املتزايد العبء تخفيف عىل ستساعد

فقراً. 砠ᖠاألك البلدان
البحوث يف املالية االستثامرات تؤدي إىلذلك وباإلضافة
الصيدالنية (املستحرضات والتطوير االكتشاف ويف األساسية
تقديم يف االستثامر انكامشحجم إىل الحيوية) والتكنولوجيا
الجهات من ١٤٠ عىل أُجِرَي مسح وجد فقد املنتجات.
تتجه البحوث معظم أّن العامل يف الصحية للبحوث املمولة
تحسني من بدالً الجديدة الصحية التكنولوجيات تطوير نحو

.(٧٧) بالفعل املوجودة التكنولوجيات من االستفادة

الوطنية البحوث إنتاجية زيادة – تضمن ال ولكنها – تسهل الوطنية ال砠ᖠوة ٢-٤ الشكل

تقدير أحسن عىل (للفرد) منشوراً ٥٠ حوايل قدره 砠ᖠُعامل العلمية املنشورات عدد يزيد للفرد أضعاف ١٠ مقدارها اإلج砠ᖠيل القومي الدخل يف زيادة كل مقابل مالحظة:
املنحدر). الخط ،٤٦ = ٣/٥١٠ قدره 砠ᖠعامل (تحديداً

يقع منها العديد أّن إال الخطاملنحدر، بالقربمن وتظهر اإلنتاجية، من لتحقيقأقىصقدر قدراتها تستغل بعضالبلدان أّن 砠ᖠويفح واحداً. بلداً النقاطاملوضحة من نقطة كل 砠ᖠثل
الدوائر نسمة، مليون ٢٠ من (أقل سكانها عدد بقلة البلدان بعضهذه وتتسم الوطنية. ثروتها بحجم مقارنًة مستغلة، 砠ᖠغ بحثية إمكانات امتالكها إىل 砠ᖠيش ما وهو الخط، أسفل

العمودي. بالسهم (砠ᖠالفلب) الكب砠ᖠة البلدان أحد يف مستغلة 砠ᖠغ إمكاناتبحثية إىلوجود ويشار ليسجميعها. ولكن الزرقاء)
.(٢٠٠٩ البياناتلعام أحدث الدويل، البنك (املصدر:

مة
نس

١٠٠
٠٠٠

كل
تل

ورا
نش

امل

الدوالرات) بآالف الرشائية، القوة (تَعاُدل اإلجاميل القومي الدخل من الفرد نصيب

نسمة مليون ٢٠ من 砠ᖠأك السكان عدد
نسمة مليون ٢٠ من أقل السكان عدد
القصوى اإلنتاجية
البحثية اإلمكانات
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عدم من حالة تنشأ املهَملة األمراض يخص وفيام
واملرض العدوى من أنواع يف االستثامر بسببتفضيل التوازن
املخصص التمويل من األكرب الجزء يذهب إذ أخرى. دون
والعدوى األيدز مكافحة مجال إىل والتطوير للبحث
املسببات بعض تحصل فيام واملالريا، والسل بف砠ᖠوسه
من نسبياً 砠ᖠصغ جزء عىل الصحة العتالل األخرى الرئيسية
وحاالت اإلسهال وأمراض الضنك حمى ومنها التمويل، هذا

.(٣٧) الطفيلية بالديدان العدوى

البحوث تحصل الصحية، الرعاية بتقديم يتعلق وفيام
نسبياً ضئيل قدر عىل الصحية والنظم بالخدمات املعنية
عىل ينطبق ما وهو الرتكيز، ضيقة تكون ما وغالباً الدعم من
ففي سواء. حٍد عىل الدخل واملرتفعة املنخفضة البلدان
الصحية بالخدمات املعنية البحوث حصلت ٢٠٠٦ عام
بني ما عىل املتحدة اململكة يف (٢-٣ اإلطار يف ٨ (الفئة
من أربع خصصتها التي األموال جميع من و١٫٦٪ ٪٠٫٤
الرغم وعىل .(٧٨) الغرض لهذا التمويل هيئات أكرب

الفكرية وامللكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العامليتان العمل وخطة االسرتاتيجية ٢-٧ اإلطار
الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان خوف رحم من العمومية والصحة واالبتكار الفكرية امللكية بحقوق املعنية اللجنة ُولدت
األدوية. إىل الوصول إمكانية وتحسني االبتكار تشجيع إنشائها من الهدف وكان البحوث، منتجات إتاحة يف اإلنصاف عدم من
الفكرية وامللكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العامليتني العمل وخطة االسرتاتيجية وثيقة صدور إىل اللجنة عمل وأفىض

.(٦٨) ٢٠٠٩ عام يف العاملية الصحة جمعية عليها وافقت التي (GSPA-PHI)

إىل الوصول إمكانية وتحسني القدرات وبناء االبتكار تشجيع إىل تهدف عنارص 砠ᖠانية من العمل وخطة االسرتاتيجية وتتكون
هي: الثامنية العنارص وهذه املوارد. وحشد املنتجات

والتطوير؛ البحث الحتياجات األولوية إعطاء (١
والتطوير؛ البحث تعزيز (٢

وتحسينها؛ االبتكارية القدرات بناء (٣
التكنولوجيا؛ نقل (٤

العمومية؛ الصحة وتعزيز االبتكار يف املساهمة أجل من شؤونها وإدارة الفكرية امللكية تطبيق (٥
إليها؛ الوصول وإمكانية املنتجات تقديم تحسني (٦

املستدام؛ التمويل تعزيز (٧
والتبليغ. للرصد نظم إنشاء (٨

ونقل محلياً الطبية املستحرضات إنتاج مثالً منها العمل، وخطة باالسرتاتيجية مرتبطة أنشطة عدة لتنفيذ حالياً العمل ويجري
ورفع الخامس)، (العنرص العمومية الصحة لصالح وتطبيقها الفكرية امللكية إدارة يف القدرات وبناء الرابع)، (العنرص التكنولوجيا
التابع العامل الخرباء فريق خالل من السابع) (العنرص والتطوير البحث تنسيق وتحسني املستدام التمويل 砠ᖠاذج بشأن التقارير

.(٧٠ ،٦٩) الرابع) (الفصل البحثية املراصد مثل الثامن) (العنرص والتبليغ للرصد نظم وإنشاء للمنظمة؛
الرصد يكشف الوقت و砠ᖠرور بلد. كل يف الصحية البحوث نظام كفاءة عىل العمل وخطة االسرتاتيجية تنفيذ فعالية وتعتمد
ومنتجاتها البحوث منافع من االستفادة إمكانية وزيادة االبتكار زيادة إىل تؤديان العمل وخطة االسرتاتيجية كانت إذا ما والتقييم

الدخل. واملتوسطة املنخفضة البلدان يف وخاصة ال، أم منصفة وبصورة معقولة بأسعار
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اململكة يف الصحية للبحوث الوطني املعهد يقدمه مام
بحوث إىل ه املوجَّ التمويل لزيادة عوٍن من املتحدة
أّن توضح البيانات هذه فإّن الصحية والنظم الخدمات
الكافية األولوية تعطي ال املهمة التمويل هيئات بعض
أماكن يف مالحظتها تَكرَّر التي األمور ومن املجال. لهذا
الحالية املعارف لرتجمة الكايف االهتامم إيالء عدم متنوعة
–٧٩) ومامرسات سياسات إىل والعمليات املنتجات حول
االجتامعية العلوم إسهامات أّن ذلك إىل أضف .(٨١
نطاقها يتجاوز والتي املجال، بهذا الخاصة البحوث يف
ما تنال ما نادراً األوبئة، وعلم الرسيرية الدراسات

.(٢) التقدير من تستحقه
هيئة عىل للبحوث الالزمة األموال م تُقدَّ عندما وحتى
فإّن الدخل املنخفضة للبلدان رسمية إ砠ᖠائية مساعدات
بعض يرى إذ األحوال. جميع يف مفيداً يُعترب ال األمر هذا
املبذولة تقوِّضالجهود الخارجية املعونة أّن األفارقة الباحثني
عىل األموال من املزيد بإنفاق األفريقية الحكومات إلقناع
مجال يف الخارجي التمويل عيوب وأحد .(٨٢) البحوث
املسائل عىل يركز أنه هو الصحية والنظم السياسات بحوث
األولوية. ذات الخدمات نطاق توسيع كيفية مثل التشغيلية
إلجراء املخصصة الخارجية التربعات أّن نجد ناحية فمن
من ولكن ملّحًة. حاجًة تلبي واالنتقالية التشغيلية البحوث
砠ᖠاألك الهيكلية للمسائل كاٍف اهتامٌم يوَىل ال أخرى ناحية
عىل ومنها – الصحية الخدمات تقديم عملية 砠ᖠس حول عمقاً
املساءلة تعزيز كيفية إىل تتطرق التي املسائل املثال سبيل
املصلحة أصحاب إرشاك كيفية أو الخدمات تقديم عملية يف
الضوء املالحظات من النوع هذا ويسلط .(٢) فيها املحليني
أولويات توافق ضامن هو البحوث 砠ᖠويل يف معنّي تحٍد عىل
الصحية الخدمات أولويات مع الدولية املانحة الجهات
فعالية بشأن باريس إعالن 砠ᖠبادئ إعامًال وذلك الوطنية،
و砠ᖠشياً ،(٨٣) (٢٠٠٨) أكرا عمل وبرنامج (٢٠٠٥) املعونة
والذي الفعالة التنمية تحقيق يف املتمثل الهدفاألوسع مع
.(٨٤) الفعال 砠ᖠا砠ᖠاإل للتعاون العاملية بوسان رشاكة تدعمه

تتضح البحوث يف والضعف القوة أوجه تقييم وعند
والتطبيقات واملامرسات االستثامرات تتبُّع فضائل رسيعاً
وجود عدم من البلدان من 砠ᖠالكث وتعاين بالبحوث. الخاصة
البلدان، لجميع ينبغي لذا اكتاملها. عدم أو البيانات هذه
من قدٍر بأكرب القا砠ᖠة األسس عىل البناء لها يتسّنى حتى
البحوث خريطة لوضع نظامياً نهجاً تتّبع أن الفعالية،

.(٨٦ ،٨٥) وتقييمها ورصدها

الصحية البحوث قيمة
من املزيد إجراء عىل الباعثة الدوافع مجموعة إىل يضاف
يف االستثامر عوائد ارتفاع عىل الدالّة البيّنات تزايد البحوث
عىل أساسية بصفة ينطبق األمر هذا كان وإن املجال، هذا
القضايا بعض عن النظر وبرصف الدخل. املرتفعة البلدان
املناسبة الطريقة تحديد مثل – للجدل املث砠ᖠة املنهجية
طريق عن هل الصحة، مستوى يف املتحقَّق التحسن لقياس
نوعية تحّسن أم الحياة قيد عىل البقاء معدالت ارتفاع
تقدمه ما عىل متزايدة كَّمية بيّنات هناك فإن – الحياة؟
.(٨٧) واالقتصاد واملجتمع اإلنسان لصحة فوائد من البحوث
Funding ملؤسسة أُِعدَّ تقرير رصد استثنائية، عوائد
معدالت تراجع حققه ما املتحدة الواليات يف First
واألوعية القلب أمراض عن الناجمة تلك وخاصًة الوفيات،
ارتفاع إىل واستناداً .(٨٨) كب砠ᖠة مكاسب من الدموية،
النقدية العوائد قيمة رت قُدِّ الفرد لحياة املُحتَسبة القيمة
砠ᖠأمري دوالر تريليون ١٫٥ بنحو البحوث يف االستثامر من
املبلغ هذا ثلث وكان و١٩٩٠، ١٩٧٠ عامي بني سنوياً
وبروتوكوالت أدوية تطوير إىل الرامية البحوث عن ناتجاً
واألوعية القلب ألمراض بالنسبة أما جديدة. عالجية
بها الخاصة البحوث يف االستثامر عائد كان فقد الدموية
دراسٌة ووجدت ضعفاً. ٢٠ بنحو السنوي اإلنفاق من أعىل
أسرتاليا يف Access Economics مؤسسة أجرتها مامثلٌة
مجال يف والتطوير البحث يف استُثِمَر أسرتالياً دوالراً كل أّن
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ً دوالرا ٢٫١٧ متوسطها بلغ صحية مكاسب عنه نتج الصحة
ومل تقريباً). أمريكياً دوالراً ٢٫٢٧ يعادل (ما أسرتالياً
التعدين قطاعّي يف إال املستوى هذا العائد معدل يتجاوز

.(٨٩) والتجزئة
قة املحقَّ الصحية للمكاسب املالية القيمة أيضاً رت وقُدِّ
بالعالجات املتعلقة الشواهد ذات املعشاة التجارب من
الوطني املعهد مّولها التي الرسيرية، واإلجراءات الدوائية
الواليات يف الدماغية والسكتة العصبية لالضطرابات
بتكلفة نُّفذت تجربة ٢٨ التقييم هذا وشمل .(٩٠) املتحدة
إعطاء خالل ومن .砠ᖠأمري دوالر مليون ٣٣٥ بلغت إجاملية
لة املعدَّ الحياة سنوات من الواحدة للسنة متساوية قيمة
اإلجاميل املحيل الناتج من الفرد ونصيب (QALY) نوعياً
عىل العائدة للمنافع رة املقدَّ القيمة صايف بلغ (GDP)
وهو ،砠ᖠأمري دوالر مليار ١٥٫٢ سنوات عرش بعد املجتمع

.٪٤٦ إىل االستثامر عىل السنوي العائد وصول يعني ما
حول املتحدة اململكة يف أُجريت أخرى دراسة أما
والصحة الدموية واألوعية القلب بأمراض الخاصة البحوث
قيمة رت (قُدِّ الصحية املكاسب قيمة فََصلت فقد النفسية
اسرتليني، جنيه ٢٥ ٠٠٠ بنحو نوعياً لة املعدَّ الحياة سنوات
الصحية الخدمات هيئة تستخدمها التي القيمة وهي
االقتصادية املكاسب قيمة عن املتحدة) اململكة يف الوطنية
للتأث砠ᖠات نتاج األخ砠ᖠة كون مع اإلجاميل)، املحيل (الناتج
عىل والخ砠ᖠية العامة املؤسسات إلنفاق األوسع االقتصادية
حفاز 砠ᖠتأث من اإلنفاق هذا يحدثه ما ذلك يف 砠ᖠا البحوث،
العائد معدل وكان الخاص(٨٧). القطاع من املموَّلة للبحوث
أمراض لبحوث ٪٩ الصحية باملكاسب يتعلق فيام السنوي
بلغ النفسية، الصحة لبحوث و٧٪ الدموية واألوعية القلب
اإلجاميل املحيل الناتج حيث من للعائدات السنوي املعدل
كل وبلغت املتحدة. اململكة يف الطبية البحوث لكل ٪٣٠
مقداره للعائدات إجاملياً سنوياً معدًال معاً املعدالت هذه
والصحة الدموية واألوعية القلب أمراض لبحوث ٪٣٩

عاماً. ١٧ بلغت فرتة خالل املتحدة اململكة يف النفسية

النقدية الناحية من البحوث منافع قياسجميع ميكن ال
املنافع من املتنوعة الطائفة ولقياس .(٩١) ذلك يصح وال
نواتج املايل» املردود «إطار يقيِّم البحوث، عن الناتجة
العائدة واملنافع املعارف، هي: عناوين البحوثتحتخمسة
الناجمة واملنافع البحوث، واستخدام املستقبلية البحوث عىل
واملنافع املنتجات، وتطوير السياسات وضع توجيه عن
االقتصادية واملنافع الصحي، والقطاع الصحة عىل العائدة
منطقية بجاذبية التقييمي النموذج هذا ويتمتع .(٩١–٩٦)
التغذية يف وبالفجوات بالتعقيدات اعرتافه من بالرغم ألنه
بدايتها منذ البحث فكرة تطور مراحل يتتبع فإنه املرتدة
عىل أثرها إىل ووصوالً النرش وعملية البحثية بالعملية مروراً
هذا يتوازى وبذلك .(٩٧ ،٩٢) واالقتصاد واملجتمع الصحة

.٢-٣ اإلطار يف املبيَّنة البحوث دورة مع النموذج
سبيل عىل أيرلندا، يف املايل» املردود «إطار واستُخدم
حول تجريبي مرشوع عن الناجمة املنافع لتقييم املثال،
كيفميكن الدراسة ووصفت .(٩٨) للذهان االكتشافاملبكر
الخدمات هيئة لجهود الداعمة املبكر، التدخل لخدمات
املرض فيها يُرتك التي املدة من تقلل أن األيرلندية، الصحية
ومن االنتحاري السلوك ومن األعراض شدة ومن عالج دون
املستشفى. يف عالج من عليه يرتتب وما االنتكاس معدل
تكاليف يخفض املبكر االكتشاف أّن إىل الدراسة وأشارت
املستفيدين لدى 砠ᖠكب بتقدير ويحظى األرواح وينقذ العالج

وأَُرسهم. الخدمات من
يف النظر ينبغي البحوث عوائد تقييم إىل وباإلضافة
إىل الوصول إتاحة عىل تأث砠ᖠه وكيفية األّويل االستثامر مصدر
مؤسسات أّن ذلك أمثلة ومن البحث. عن الصادرة املنتجات
تجري املتحدة الواليات يف العام للقطاع التابعة البحوث
بعض يف يُعتقد كان مام أكرب التطبيقية البحوث من كاّمً
املؤسسات هذه ساهمت فقط واحد مجال ففي األحيان.
املستخدمة األدوية جميع من و٢١٪ ٩ بني ما اكتشاف يف
املوافقة عىل حصلت التي الجديدة الدوائية التطبيقات يف
أن أيضاً املالحظ ومن .(٩٩) و٢٠٠٧ ١٩٩٠ عامي بني الالزمة
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غالباً املتحدة الواليات يف العام القطاع من املموَّلة البحوث
هائلة. تأث砠ᖠاترسيرية لها يكون أن يُتوقع أدويًة تكتشف ما
القيمة بتقدير املعنية للدراسات البارزة الخصائص ومن
أنه – االستعراضات أحد لنتائج وفقاً – للبحوث االقتصادية
واملتوسطة املنخفضة البلدان يف أُجِرَي أن منها ألي يسبق مل
محدودية هو الرئيسية املخاوف أحد فإن ولذلك الدخل.
يف أُجريت طبية بحوث عىل البلدان هذه اعتامد إمكانية

.(٩١) آخر مكان

القا砠ᖠة األسس عىل البناء االستنتاجات:
ليست الشاملة الصحية بالتغطية الخاصة البحوث إن
وتقديم وتطوير الكتشاف أساسية رضورة هي وإ砠ᖠا ترفاً؛
.(١٠٠) أصحاء يظلوا الناسحتى إليها يحتاج التي التدخالت
فإن أمامنا» تزال ال العمومية الصحة أيام «أفضل كانت وإذا
تزال ال الصحية البحوث أيام أفضل أّن إىل جزئياً يعود ذلك

.(١٠١) أيضاً تنتظرنا
أجل من الصحية البحوث لجنة تقرير خلف وقد
إدراك عنه نتج حيث ،(١٠٢) كب砠ᖠاً إرثاً ١٩٩٠ لعام التنمية
البحوث يف االستثامر مستوى انخفاض ملدى النطاق واسع
املنخفضة البلدان يف الصحية البحوث هشاشة ومدى
عاماً ٢٠ من 砠ᖠأك مرور بعد اآلن ويتضح الدخل. واملتوسطة
العامل. أنحاء جميع يف ازدياد يف الصحة أجل من البحوث أّن
砠ᖠا مقارنًة الصحية املشاكل تحديد إمكانية تحسنت فقد
املالية املوارد وزادت الزمن؛ من عقدين قبل عليه كانت
األساسية املسائل معالجة يف املستَغلة البحثية والقدرات
بأفضل التقّيص عمليات يف االلتزام وزاد بالصحة؛ املتعلقة
واإلبالغ أخالقياتها وتطبيق البحوث تصميم يف املامرسات
وزاد البحوث، وشبكات مؤسسات عدد وزاد نتائجها؛ عن
أو الجنوب بلدان بني فيام سواء والدويل الوطني التعاون
الفصل هذا يقدمه ما إّن .(١٠٣) الشامل بلدان وبني بينها
األهداف كامل أّن يعني ال البحثي للمشهد استعراض من

األسس يوضح وإ砠ᖠا تحققت قد البحوث من املنشودة
ذات بحثية برامج اآلن عليها نبني أن ميكن التي الداعمة

أعىل. جودة
مؤسسة ألي عنهام غنى ال عنرصان والخيال اإلبداع
أنه التقرير هذا عليها يقوم التي الفرضيات ومن بحثية.
جديدٌة أفكاٌر طُرحت صحيٍة 砠ᖠشاكٍل الناس أصيَب حيثام
تحول أن ميكن التي العقبة أّن بَيْد حلها. عىل للمساعدِة
تلك لتحويل املستخدمة الوسائل هي ذلك تحقيق دون
فحتى عليها. االعتامد ميكن عملية تطبيقات إىل األفكار
مستويات تحسني إىل تلقائياً تؤدي ال جودًة األعىل البحوث

نتائجها. تُطبَّق مل إن الصحة
فهناك تنتظرنا التي للمهمة أفضل فهم ولتكوين
البحوث يف والضعف القوة َمواطن تقييم إىل منهجية حاجة
وعند العامل. أنحاء جميع يف حدة، عىل بلد لكل الصحية،
هناك تكون أن ينبغي البحوث عىل العام املال إنفاق
الالزمة القدرات ولتطوير البحوث، أولويات ملناقشة آليات
النتائج ولرتجمة املناسبة، 砠ᖠاملعاي ولوضع البحوث، إلجراء
أولويات حول رأي تكوين وعند ومامرسات. سياسات إىل
املجموعة عىل توافق هناك يكون أن ينبغي اإلنفاق
قياس وهي: البحوث بدورة املرتبطة األنشطة من املتوازنة
إليها؛ أدت التي األسباب وفهم الصحية؛ املشكلة حجم
ومامرسات سياسات إىل البيّنات وترجمة الحلول؛ وابتكار
وعالوًة التنفيذ. بعد التدخالت فعالية وتقييم ومنتجات؛
عقد مكان أي يف مشكلة أي دراسة عند ينبغي ذلك عىل
ميكن التي االستدالالت وأهمية التقّيص طرق حول نقاش

منها. استنباطها
البيئة إيجاد لسبل تفصييل وصف الرابع الفصل يف يَرِد
ولكن أدائها. عىل الحكم ولطرق البحوث إلجراء املناسبة
الفصل يبنّي فعالة بحثية برامج إنشاء كيفية يف النظر قبل
مصداقية ذات حلوًال تقدم أن للبحوث ميكن كيف الثالث
أجل من الصحية بالتغطية املتعلقة املهمة األسئلة لبعض

■ واملامرسات. السياسات توجيه
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٣ الفصل

بتشاد. كوبيغو يف تغذية مركز يف األطفال ألحد العلوي الذراع منتصف محيط يقيس 砠ᖠالصحي 砠ᖠالعامل أحد

.(©UNICEF/NYHQ2011-2139/Esteve) التغذية سوء من 砠ᖠيعا الطفل أن 砠ᖠيب الذراع شارة عىل األصفر اللون



الرئيسية النقاط
خالل■ من ذلك الفصل هذا يوضح أفضل. صحٍة وإىل الشاملة الصحية التغطية إىل الطريق 砠ᖠتن البحوث إن

النظم أداء إىل ومكافحتها محددة أمراض من الوقاية من ترتاوح قضايا حول أسئلة تبحث حالة دراسة ١٢
لوظائفها. الصحية

تحقيق■ نحو املحَرز بالتقدم يرتبط الشاملة الصحية التغطية إىل الطريق أّن كيف حالة دراسات عدة وتُظِهر
األمراض ومكافحة والطفل األم بصحة تُعَنى والتي بالصحة، املتعلقة (MDGs) لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف

الرئيسية. السارية
طبيعة■ ما التايل: السؤال عىل أوًال تركز إذ مستويات، ثالثة عىل األسئلة الشاملة الصحية التغطية بحوث وتتناول

وما طرحه، الجاري املحدد السؤال هو ما ثانياً: الصحي؟ بالنظام أم باملرض مثالً تتعلق هل الصحية، املشكلة
تصميم هو ما ثالثاً: الحلول؟ بتطبيق وتنتهي األسباب بفهم تبدأ التي البحوث، دورة يف السؤال هذا موقع

البحث؟ محل السؤال ملعالجة األنسب الدراسة
مجموعة■ عىل خاصة بصورة الضوء وتسلط الثالثة، املستويات جميع عىل األسئلة هذه الحالة دراسات وتوضح

ذات املعشاة بالتجارب وانتهاًء الرصدية بالدراسات بدءاً الصحية، البحوث يف استخدامها يشيع التي الطرائق
الشواهد.

توضح■ وهي الشاملة. الصحية التغطية بحوث حول العامة االستنتاجات بعض إىل أيضاً األمثلة هذه وتؤدي
متعددة، مصادر من واردة بيّنات وجود ومزايا حلوالً، لها تقدم أن للبحوث ميكن التي املشاكل أنواع اختالف
نتائج تطبيق يف املتمثل والتحدي االستداللية، وقوتها الدراسة تصميم بني والعالقة البحوث، دورة وطبيعة

واملامرسات. والسياسات البحوث بني والعالقة املختلفة، البيئات يف البحوث
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بوجٍه الشاملة الصحية التغطية وبحوث عام، بوجٍه الصحية البحوث أّن كيف الثاين الفصل أوضح
الفصل هذا ويف متفاوت. نحٍو عىل ذلك كان وإن العامل، أنحاء جميع يف االزدياد يف آخذة خاص،
لتوضيح الحالة دراسات من مختارًة مجموعًة الفصل يقدم حيث البحوث، نتائج إىل الرتكيز ينتقل
الشاملة الصحية بالتغطية املتعلقة األسئلة من واسعًة مجموعًة تعالج أن للبحوث ميكن كيف

الصحية. واملامرسات السياسات توجيه عىل تساعد قد حلوًال تقدم وأن
ثالثة عىل يقوم التقّيص لعمليات هرمياً تسلسًال نحدد ووصفها الحالة دراسات اختيار وعند
مرض عىل الرتكيز يكون وقد الصحية. املشكلة طبيعة بتحديد األول املستوى يتعلق مستويات.
عىل أو بف砠ᖠوسه)، والعدوى األيدز أو السل أو الدم ضغط ارتفاع أو السكري الداء (مثل معني
املختربات شبكة أو الصحية العاملة القوى (مثل لوظائفه الصحي النظام عنارص من عنرص أداء
الصحية، والنظم األمراض من كًال الفصل هذا يغطي الصحي). التأمني نظم أحد عدالة أو الوطنية
الشاملة الصحية التغطية بلوغ نحو سواء التقدم، إحراز عىل تساعد التي البحوث عىل ويركز
أمثلة وتتضمن ذلك. بعد وإدامتها بالصحة املتعلقة لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف تحقيق نحو أو
حول وكذلك الخامس)، (الهدف األم وصحة الرابع) (الهدف الطفل صحة حول أسئلًة البحوث
األمراض أيضاً الفصل هذا ويناقش السادس). (الهدف واملالريا والسل بف砠ᖠوسه والعدوى األيدز

الصحية. الرعاية تعرتض التي املالية والعقبات لوظائفها، الصحية النظم وأداء السارية، 砠ᖠغ
البحوث دورة يف موقعه وتحديد وتصنيفه البحثي السؤال بتحديد الثاين املستوى يتعلق
مؤسسة اقرتحته الذي للتصنيف وفقاً الفصل هذا يف الحالة دراسات نُظمت وقد .(٢-٣ (اإلطار
بـ»البحوث تبدأ فئات 砠ᖠاين يغطي والذي املتحدة، باململكة الرسيرية البحوث يف التعاون
الصحية والنظم السياسات ببحوث وتنتهي األولية) أو األساسية البحوث (مثل الداعمة»
املخطط. لهذا وفقاً ٣-١ الجدول يف املُدَرجة الحالة دراسات ورُتبت .(٢ ،١) (٢-٢ (اإلطار
،٢-٢ اإلطار يف وصفها الوارد ٨ إىل ٣ الفئات تحت الحالة دراسات من املجموعة هذه وتندرج
وبني بينهام ليست (٢ (الفئة األمراض» و«مسببات (١ (الفئة الداعمة» «البحوث ألّن وذلك

األخرى. الفئات بخالف مبارشة عالقة الشاملة الصحية التغطية
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طفييلمميتيفالعامل
بعداملالريا،مندون
وجودخياراتكافية

لعالجه.

تجربةمعشاةذات
شواهدشملت

عدةبلدان(١٠)

إثيوبياوكينيا
والسودانوأوغندا

كانالعالجالتوليفي
بستيبوغلوكوناتالصوديوم

رصزمناً
والباروموميسنيفعاالًوأق

ضمخاطرنشوء
بانخفا ومرتبطاً
مقاَومٍةلألدوية.

ّناتأْنأوصت نتَجعنهذهالبي
املنظمةبإمكانيةاستخدام
ستيبوغلوكوناتالصوديوم

والباروموميسنيكتوليفةعالجية
منالخطاألوللداءالليشامنيات

رشقأفريقيا.
الحشوييف

٨
ض

تدب砠ᖠاألمرا
واالعتالالت(الفئة٧)

صالعاملني
تأث砠ᖠنق

الصحينياملؤهلنيسلباً
عىلالتغطيةبالتدخالت

الرامية
إىلإبقاءاألطفالعىل

قيدالحياة.

تجربةمعشاةذات
شواهدشملتعدة

بلدان(١١)

شوالربازيل
بنغالدي

وأوغنداوجمهورية
تنزانيااملتحدة

مليؤثرنقلاملهاممنعاملني
صحينيحصلواعىلفرتةتدريب
صحينيحصلوا

طويلةإىلعاملني
رصمنهمتأث砠ᖠاً

عىلفرتةتدريبأق
عىلجودةخدماتالرعاية سلبياً
الخاصةبالتدب砠ᖠالعالجياملتكامل

ضالطفولة.
ألمرا

ُّنقلاملهاماسرتاتيجيًةفعالًة يَُعد
لتعزيزالُنظمالصحية،ولزيادة

التغطيةبتدخالتالتدب砠ᖠالعالجي
املتكاملوسائرالتدخالتالرامية
إىلبقاءاألطفالعىلقيدالحياة،
ص

يفاملناطقالتيتعاينمننق
ص

َّنق الخدماتواملواردومنثَم
العاملنيالصحيني.
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...يتبع
رقم

دراسةالحالة
تصنيفالبحث

(الفئةيفاإلطار٢-٢)
املشكلةالصحية

املحددة
نوعالدراسة

البلد
النتائجالرئيسية

اآلثاراملرتتبةبالنسبة
إىلالتغطيةالصحيةالشاملة

٩
بحوثالسياسات
والنظمالصحية

(الفئة٨)

ارتفاعمعدلوفيات
األمهاتيفأفريقيا.

دراسةأترابية
استعادية(١٢)

بوروندي
ارتبطتوف砠ᖠإمكانيةالوصولإىل

خدماتالرعايةالتوليديةالطارئة
رسيعوملحوظ

ض
بحدوثانخفا

يفوفياتاألمهاتيفمنطقةمن
املناطقالريفية.

ُّالرعايةالتوليديةالطارئةطريقًة، تَُعد
منبنيطرقأخرى،لتحقيقالهدف
سلأللفيةيفاملناطق

اإل砠ᖠا砠ᖠالخام
الريفيةيفأفريقيا.

١٠
بحوثالسياسات
والنظمالصحية

(الفئة٨)

سلباً تأث砠ᖠالعقباتاملالية
عىلإمكانيةالوصول
إىلالخدماتالصحية

واالستفادةمنها.

ضمنهجي
استعرا
(١٣)

الربازيلوكولومبيا
وهندوراسومالوي

واملكسيكونيكاراغوا

نتجعنتطبيقنظمالتحويالت
رشوطةارتفاعيفمستوى

النقديةامل
االستفادةمنالخدماتالصحية

وتحّسنيفالنتائجالصحية.

تقدمنُظمالتحويالتالنقدية
لزيادةالطلب مالياً رشوطةحافزاً

امل
عىلالخدماتالصحيةواالستفادة

منهاعنطريقتقليلأوإزالة
العقباتاملاليةالتيتحولدون

الوصولإليها.
١١

بحوثالسياسات
والنظمالصحية

(الفئة٨)

وقوفالنفقاتالتي
ىضمن

يدفعهااملر
أموالهمالخاصة

والنفقاتالكارثيةالتي
أمام تتحملهااألرسعائقاً
تحقيقالتغطيةالصحية

الشاملة.

تجربةعنقودية
معشاة(١٤)

املكسيك
أدىتنفيذبرنامجوطنيعام

ضالنفقات
للتأمنيالصحيإىلخف

التيتُدفعمناألموالالخاصة
وكذلكالنفقاتالكارثية،ووصلت
مزاياهذاالنظامإىلاألرسالفق砠ᖠة.

عنتنفيذهذاالربنامجالوطني نَتََج
للتأمنيالصحياحتفالاملكسيك

ببلوغالتغطيةالصحيةالشاملةيف
عام٢٠١١.

١٢
بحوثالسياسات
والنظمالصحية

(الفئة٨)

احتاملعدماستدامة
砠ᖠويلالُنظمالصحية
يفالبلدانالتييشكل
املسّنونغالبيةسكانها.

تنبؤاتكميةلإلنفاق
الصحيالعمومي

املرتبطبالشيخوخة،
(١)٢٠١٠–٢٠٦٠

الجمهوريةالتشيكية
وأملانياوهنغاريا

وهولنداوسلوفينيا

يُتوقعحدوثزياداتمعتدلٍة
يفاإلنفاقعىلالصحةالعمومية
بسببشيخوخةالسكان،ويُتوقع

تراجعهبعدعام٢٠٣٠.

عأن عىلالرغممنأنهمنغ砠ᖠاملتوقَّ
ٍف

ّدتكالي تؤديالشيخوخةإىلتكب
إضافيٍةكب砠ᖠةإالأنهيتعنيعىلنظم
الرعايةالصحيةوالرعايةاالجتامعية

طويلةاألمديفالبلداناألوروبية
فمعمقتضياتشيخوخة

أنتتكي
السكان.
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عن لتعرب الفصل هذا يف الواردة الدراسات اخت砠ᖠت
والظروف، والُنهج الحاالت من واسعة متنوعة مجموعة
«بحوث إىل الرفاه» وتعزيز األمراض من «الوقاية من ترتاوح
دورة مراحل جميع 砠ᖠثل وهي الصحية». والنظم السياسات
أُجريت وقد الثاين. الفصل يف وصفها ورد التي البحوث
ومتوسطة منخفضة بلداٍن يف أغلبها يف التقيص عمليات
مستوى بني فجوٍة أكرب من البلدان هذه تعاين حيث الدخل،
املطلوب واملستوى الصحية بالخدمات الحالية التغطية
إجراء واقع مع و砠ᖠشياً الشاملة. الصحية التغطية لتحقيق
يف تفاوتت وقد جودتها يف تتفاوت البيّنات فإّن البحوث

الصحية. السياسات تعديل أو وضع عىل تأث砠ᖠها
املشكلة بفهم األسئلة من نوع كل تقّيص عملية وتبدأ
الحل هذا جدوى تقييم ذلك بعد ثُمَّ الحل وضع إىل وتنتقل
طرح إىل التقييم ويؤدي ومردوديته. وفعاليته وتكلفته
البحث من جديدة دورة تبدأ وبذلك األسئلة، من مزيٍد
من البيّنات جودة تحّسن ومع .(٢-٣ (اإلطار التقييم أو
يف التغي砠ᖠات بعض توقُّع ميكن البحوث دورات تكرار خالل

أيضاً. بالسياسات املتعلقة املشورة
التقّيص. عملية بتصميم ف砠ᖠتبط الثالث املستوى أما
معلومات لجمع األساليب أنسب تحديد ذلك ويقتيض
بيّنات عىل للحصول وذلك الدقة، من قدٍر بأكرب موثوقة
وتؤدي الدراسة قيد البحثية األسئلة عىل اإلجابة تتيح قد
خالل من إما الصحية، التغطية تحسني إىل املطاف نهاية يف
جديدة. سياسات وضع طريق عن أو جديدة تدخالت تنفيذ
أن ميكن رصدية تقّصيات من الدراسات تصاميم وتتنوع
مستهدفة فئات (بني مهمة نوعية مكونات عىل تحتوي
الصحية) الرعاية مجال يف العاملني من أو مثالً املرىض من
الحصائل فيها تتحدد املختلفة التدخالت بني مقارنات إىل
.(١٥) (٣-٢ (الجدول كمية أساليب باستخدام األساسية
واألخرى العنارصالنوعية بني املعقدة بعضالتصاميم وتجمع
جدوى عىل املختار التصميم شكل ويؤثر .(١٦) الكمية
(صالحيتها) موثوقيتها عن فضًال ومدتها وتكلفتها الدراسة

الدراسات إجراء يكون ما وأحياناً املحتملة. وفائدتها
الرسمية، التجارب إجراء من وأسهل وأرخص أرسع الرصدية
مستوى إىل ترقى ال ر砠ᖠا الدراسات هذه نتائج كانت وإن
يف وتصبح التحيز شائبة يشوبها قد ألنه القاطعة النتائج
يعتمد وقد .(٢-٣ (اإلطار مضللة نتائج مجرد املطاف نهاية
عىل الحصول وأهمية إمكانية مدى عىل األساليب اختيار

الصحية. السياسات عىل النهاية يف تؤثر أن ميكن نتائج
وعددها أدناه، الواردة الدراسات أمثلة عن وتنبثق
التغطية لبحوث العامة املالمح من مجموعة دراسة، ١٢

الفصل. هذا نهاية يف نوردها الشاملة الصحية

١ الحالة دراسة
الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة الناموسيات استخدام
لبيانات منهجي تحليل األطفال: وفيات من للحد

أفريقيا يف بلداً ٢٢ من الواردة املسوحات
الكربى الصحراء جنوب
البحوث إجراء رضورة

،(ITNs) الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة الناموسيات توفر
الحامية – صده البعوضأو قتلها طريق عن – (٣-١ (الشكل
البعوض وبقتلها تحتها. ينامون الذين لألشخاص املالريا من
بني املالريا رساية من الحد يف أيضاً تساهم أن لها يُتوقع

.(٤) املجتمع أفراد
أفريقيا يف أُجريت شواهد ذات معشاة تجارب قدمت
التي األماكن من متنوعة مجموعة يف الكربى الصحراء جنوب
املعالَجة الناموسيات نجاعة عىل قويًة بيّناٍت املالريا تتوطنها
وخفض املالريا طفيل انتشار من الحد يف الحرشات 砠ᖠبيدات
جميع عن الناجمة األطفال ووفيات به اإلصابة معدالت
استخدام أّن التجارب هذه وأظهرت .(١٨ ،١٧) األسباب
بني املنجلية املتصورة انتشار من يحّد أن ميكن الناموسيات
٪١٣ بنسبة سنوات خمس عن أعامرهم تقل الذين األطفال
لذلك ونتيجة .٪١٨ بنسبة املالريا عن الناجمة والوفيات
عىل الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة الناموسيات 砠ᖠتوف أصبح
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املالريا. ملكافحة العاملية الجهود يف محورياً عنرصاً واسعٍ نطاٍق
تزويد هدف العاملية الصحة جمعية حددت ٢٠٠٥ عام ويف
باملالريا اإلصابة لخطر املعرَّضني األشخاص من األقل عىل ٪٨٠
.٢٠١٠ عام بحلول الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة بالناموسيات
بني الهدف هذا تحقيق نحو التقدم مستويات تفاوتت وقد
جنوب أفريقيا بلدان من العديد أّن من الرغم عىل البلدان،
ناموسيات 砠ᖠتلك التي األرس نسبة رفع يف نجحت الصحراء
الجهات من بدعم ٪٦٠ من 砠ᖠأك إىل تقريباً صفر من معالَجة

املخصص التمويل حجم زاد فقد .(١٩) الدولية املانحة
砠ᖠأمري دوالر مليون ١٠٠ من هائلًة زيادًة املالريا ملكافحة
وكان ،٢٠١٠ عام يف 砠ᖠأمري دوالر مليار ١٫٥ إىل ٢٠٠٣ عام يف
جنوب أفريقيا يف استُثِمر قد املبلغ هذا من األكرب الجزء
٢٠٠٤ عامي بني الفرتة يف ُوزِّعت وقد .(٤) الكربى الصحراء
منها مليوناً ٢٩٠ (ُوزِّع ناموسية مليون ٤٠٠ من 砠ᖠأك و٢٠١٠
٪٨٠ قرابة لتغطية يكفي عدد وهو – (٢٠٠٨ عام بداية من
.(٢٠) أفريقيا يف باملالريا اإلصابة لخطر املعرَّضني السكان من

البحثية الدراسات تصاميم عن عامة ملحة ٣-٢ الجدول
ب الدراسةأ، بالدراسةنوع املناسباملستهَدف األسلوب

الدراسة لتنظيم
االستنتاجات إىل الوصول كيفية

للتجاربج املنهجية األوليةاالستعراضات املنهجيالدراسات البيّناتالبحث قوة بتلخيص
أسلوب تستخدم التي التجارب

التجارب (مثل 砠ᖠالعشوا التخصيص
الشواهد) ذات املعشاة

ه التخفيضد، أو

الدراسة يف للدراسةاملشاركون مجموعة تخصيص
التخصيص أسلوب باستخدام

التخفيض أو 砠ᖠالعشوا

واملتابعة والقياس بالتدخل
واملقارنة

أساليب تستخدم التي التجارب
األخرى التخصيص

الدراسة يف للدراسةاملشاركون مجموعة تخصيص
األخرى األساليب باستخدام

واملتابعة والقياس بالتدخل
واملقارنة

للمالحظات املنهجية االستعراضات
بدونها أو بالتجارب سواء الرصدية

األولية املنهجيالدراسات البيّناتالبحث قوة بتلخيص

(املستقبلية األترابية الدراسات
تاريخياً) املحكومة االستعادية أو

مجتمع أو الدراسة يف املشاركون
الدراسةو

وجود عىل بناًء املجموعات تقسيم
مثل معينة خصائص غياب أو

خطر عوامل

واملقارنة باملتابعة

والشواهد الحاالت دراسات
(االستعادية)

الدراسة عىلمجتمع بناًء املجموعات تقسيم
االهتامم موضع الحصيلة

التعرض) (مثل الخصائص 砠ᖠقارنة

العرضيةز املقطعية الدراسةالدراسات زمنيةمجتمع نقطة يف املجموعة تقييم
محددة

الخاصية انتشار مدى بتقييم
الحصائل من حصيلة بأي وارتباطها

الحاالت واإلبالغاملرىضسالسل والحصائلاملالحظة العالج بوصف
الحاالت واحدتقارير واإلبالغمريض والحصائلاملالحظة العالج بوصف

الصحية. بالرعاية الخاص السؤال عىل الغالب يف الدراسة نوع اختيار يعتمد أ

فائدتها. تقييم أيضاً ويجب الصدفة) وأخطاء التحيز أخطاء (الكتشاف الدراسات جميع لصالحية نقدي تقييم إجراء ينبغي ب

الجدول. هذا يف الرصدية املالحظات وسائر املنهجية 砠ᖠغ االستعراضات تُدرج 砠ᖠ ج

العمومية. وتدخالتالصحة لتقّيصاألسبابوالنتائجيفالتدخالتالطبية هيالتصاميماألك砠ᖠموثوقية عموماً ذاتالشواهد) التجارباملعشاة (مثل التجاربالصحيحة تَُعدُّ د

املختلفة. العالج مجموعات عىل 砠ᖠللمرىضاملوزَّع التنبؤية املتغ砠ᖠات 砠ᖠب القا砠ᖠة االختالالت من الحد إىل تهدف التكّيفي التخصيص طرائق من طريقة هو «التخفيض» هـ

أكرب. سكانية فئة من فرعية مجموعة العادة يف هو الدراسة» «مجتمع و

انتشار). دراسة أيضاً العرضية املقطعية الدراسة تُسمى قد املثال سبيل (فعىل اسم من 砠ᖠأك الدراسات من العامة األنواع هذه لبعض يكون ز

.(www.delfini.org) املحدودة ديلفيني مجموعة أ، س وسرتايت إ، م ستيوارت من النارش من بإذٍن استنساخها تم
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قد الشواهد ذات التجارب نتائج من النقيض وعىل
فعاليًة أقل الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة الناموسيات تكون
أو املبيدات 砠ᖠتأث لزوال نظراً روتينية بصورة استخدامها عند
للتلف. تعرضها أو سليمة 砠ᖠغ بطريقٍة الناموسيات استعامل
املعالَجة الناموسيات 砠ᖠتأث درجة من التأكد ميكن ال وبالتايل
مرض عىل – روتينية بصورة استخدامها عند – باملبيدات

عنه. الناجمة األطفال ووفيات املالريا
الدراسة تصميم

املالريا ملؤرشات مسوحات لستة تلوٌي تحليٌل أُجرَي
األرس امتالك بني العالقة لتحديد وصحي دميوغرايف ومسٌح
طفيليات وانتشار الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة للناموسيات
وفيات معدالت يف الحاصل االنخفاض وخضع املالريا.
من وردت بياناٍت باستخدام التقييم من ملزيد األطفال

أفريقيا يف بلداً ٢٢ يف أُجريت وصحياً دميوغرافياً مسحاً ٢٩
.(٣) الكربى الصحراء جنوب

النتائج ملخص
الفردية، املسوحات نتائج تجميع بعد املتقّصون، وجد
إىل ٣ من :٪٩٥ الثقة فاصل (بلغ ٪٢٠ بنسبة انخفاضاً
كل امتالك عن ناتجاً املالريا طفيليات انتشار يف (٪٣٥
امتالك بعدم مقارنًة األقل، عىل واحدة لناموسية أرسة
ناموسية تحت النوم أدى فقد اإلطالق. عىل ناموسية أي
انخفاٍض إىل السابقة الليلة يف الحرشات 砠ᖠبيدات معالَجة
يف (٪٤٢ إىل ١ من :٪٩٥ الثقة فاصل (بلغ ٪٢٤ نسبته
عىل واحدة ناموسية امتالك وأدى املالريا. طفيليات انتشار
أعامرهم تقل الذين األطفال وفيات يف انخفاٍض إىل األقل
من :٪٩٥ الثقة فاصل (بلغ ٪٢٣ بنسبة سنوات خمس عن

الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة للناموسيات األرس استخدام ٣-١ الشكل
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رصدته ما مع متسقة النتائج هذه وجاءت ،(٪٣١ إىل ١٣
الشواهد. ذات املعشاة التجارب

الدراسة بتصميم تتأثر قد النتائج هذه دقة أّن بَيْد
مشرتكة أخرى خصائص تكون أن املحتمل ومن الرصدية.
مثالً ساهمت ناموسيات امتلكوا الذين األشخاص بني
وفيات معدالت وخفض الطفيليات انتشار من الحد يف
تناول االلتباس لهذا املسببة العوامل وتتضمن األطفال.
الرعاية من االستفادة ن وتحسُّ للمالريا، املضادة األدوية

لألرس. املايل واملستوى إليها، اللجوء ووسائل الصحية
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

التحليل هذا نتائج فإّن التنويهات هذه من الرغم عىل
املعالَجة الناموسيات الستخدام املفيدة اآلثار أّن إىل 砠ᖠتش
الرسيرية، التجارب أثبتتها والتي الحرشات، 砠ᖠبيدات
روتينية. بصورة الناموسيات استخدام عند أيضاً تتحقق
العامل يف بالصحة لالرتقاء املتاحة املوارد نقص تزايد ومع
الجهات لط砠ᖠنة مصدراً البيّنات هذه تكون أن ينبغي
لهذا املخصصة االستثامرات بأّن الوطنية والربامج املانحة
وتقل املالريا. مكافحة يف اآلن حتى فعاليتها أثبتت الغرض
بدرجة الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة الناموسيات فعالية
الناموسية تلف نتيجة سنوات ٣ إىل ٢ مرور بعد ملحوظة
إيجاد الرضورة تقتيض وبالتايل الحرشات، مبيد آثار وزوال
وتربر .(٢١) تشبيعها إعادة أو الناموسيات الستبدال سبٍل
الجهود مواصلة أهمية الدراسة هذه من املستقاة البيّنات
جنوب أفريقيا يف بالناموسيات التغطية نطاق لتوسيع
عىل الحفاظ أهمية عىل الضوء وتسلط الكربى، الصحراء
فيها ُوزِّعت التي البلدان يف بالناموسيات التغطية مستوى

واسع. نطاق عىل بالفعل الناموسيات
الرئيسية االستنتاجات

砠ᖠبيدات■ املعالَجة للناموسيات الروتيني االستخدام ظل يف
الناموسيات هذه أثبتته كانما الحرشاتيفاألرساألفريقية
املالريا بطفيليات اإلصابة معدالت خفض يف فعاليٍة من
الرسيرية. التجارب رصدته ما مع متسقاً األطفال ووفيات

لتوسيع■ الجهود مواصلة أهمية البيّنات هذه تدعم
الحرشات 砠ᖠبيدات املعالَجة بالناموسيات التغطية نطاق

التغطية. هذه مستوى عىل الحفاظ ثم

٢ الحالة دراسة
للوقاية القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج
عن البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس انتقال من

ألزواجٍ شواهد ذات معشاة تجربة الجنس: طريق
بلدان تسعة يف املصلية الحالة متخالفي

البحوث إجراء رضورة
ماليني 砠ᖠانية من 砠ᖠأك هناك أّن ر قُدِّ ٢٠١١ عام نهاية بحلول
يتلقون الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان يف شخص
أساس وعىل .(ART) القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج
(وهي العالج هذا عىل للحصول الحالية األهلية 砠ᖠمعاي
خاليا تعداد لديهم الذين األيدز بف砠ᖠوس املصابني جميع
هذه 砠ᖠثل ميكرولرت) خلية/ ٣٥٠ من أقل أو مساٍو CD4
بلغت بتغطيٍة مقارنًة ٪٥٦ نسبتها شاملًة تغطيًة األرقام

.(٢٢) ٢٠٠٣ عام يف ٪٦ نسبتها
والعدوى األيدز أّن إال اإلنجاز هذا من الرغم وعىل
إذ الصحة: كاهل عىل ثقيًال عبئاً يشكل يزال ال بف砠ᖠوسه
املناعي العوز بف砠ᖠوس الجديدة العدوى حاالت عدد ر قُدِّ
عدد ر قُدِّ فيام ٢٠١١ عام يف حالة مليون ٢٫٥ بنحو البرشي
.(٢٢) وفاة حالة مليون ١٫٧ بنحو عنه الناجمة الوفيات
ف砠ᖠوس انتشار عىل السيطرة يتسّنى لن أنه الواضح ومن
انتقاله من كب砠ᖠة بدرجة الحد دون البرشي املناعي العوز

الجديدة. العدوى وحاالت
الدراسة تصميم

(HPTN 052) بالُغُفل شواهد ذات معشاة تجربة أُجريت
وأمريكا الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف بلدان تسعة يف
مصاباً أحدهام كان زوجاً ١٧٦٣ التجربة وضمت الشاملية
(أي به مصاب 砠ᖠغ واآلخر البرشي املناعي العوز بف砠ᖠوس
لألشخاص د وتَحدَّ .(٥) املصلية) الحالة متخالفي أزواج
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التائية اللمفاويات تعداد تراوح الذين بالف砠ᖠوس املصابني
العالج يتلقوا أْن ميكرولرت خلية/ و٥٥٠ ٣٥٠ بني CD4لديهم
العالج (مجموعة الفور عىل القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات
انخفاضتعداد بعد أو القهقرية)، الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات املبكر
أو ميكرولرت خلية/ ٢٥٠ إىل لديهم CD4 التائية اللمفاويات
املرتبطة األمراض من مرٌض عليهم يظهر أن بعد أو أقل،
الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات املؤجَّل العالج (مجموعة باأليدز
تشجيعاً بالف砠ᖠوس املصابني 砠ᖠغ الرشكاء والقى القهقرية).
عىل للحصول ذلك بعد املهمة الزيارات بجميع القيام عىل
العوازل، واستخدام املخاطر من الحد سبل بشأن املشورة
الطبية الحاالت 砠ᖠولتدب جنسياً، املنقولة العداوى ولعالج
انتقال هي للوقاية األولية املنتهى نقطة وكانت األخرى.

به. املصابني 砠ᖠغ الرشكاء إىل البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس
النتائج ملخص

العوز لف砠ᖠوس انتقال حالة ٣٩ مجموعه ما وجود لوحظ
سنة ١٠٠ لكل ١٫٢ اإلصابة معدل (بلغ البرشي املناعي
٠٫٩ من :٪٩٥ الثقة وفاصل األشخاص؛ أعامر مجموع من
ف砠ᖠوسياً مرتبطني كانوا ألشخاٍص حالة ٢٨ منها ،(١٫٧ إىل
شخص ١٠٠ لكل ٠٫٩ اإلصابة معدل (بلغ املصابني برشكائهم
حاالت بني ومن .(١٫٣ ٠٫٦إىل من :٪٩٥ الثقة وفاصل سنوياً؛
عددها والبالغ ف砠ᖠوسياً املرتبطني الرشكاء بني الف砠ᖠوس انتقال
املبكر العالج مجموعة يف واحدة سوى تقع مل حالة، ٢٨
السبع الحاالت وقعت فيام القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات
砠ᖠضادات املؤجَّل العالج مجموعة يف األخرى والعرشون
(بلغ ٪٩٦ بنسبة انخفاضاً ميثل ما وهو القهقرية، الف砠ᖠوسات
ف砠ᖠوس انتقال مخاطر يف (٪٩٩ إىل ٧٢ من :٪٩٥ الثقة فاصل
:٪٩٥ الثقة وفاصل ٠٫٠٤؛ املخاطر (نسبة البرشي املناعي العوز
砠ᖠضادات العالج بدء وارتبط .(٣-٢ الشكل ٠٫٢٧ ٠٫٠١إىل من
عدد يف بانخفاٍض أيضاً مبكٍر وقٍت يف القهقرية الف砠ᖠوسات
املناعي العوز بف砠ᖠوس املتعلقة الفردية الرسيرية الحوادث
الرئة خارج بالسل اإلصابة عن الناجمة تلك والسيام البرشي،
.(٠٫٨٨ ٠٫٤٠إىل من :٪٩٥ الثقة وفاصل ٠٫٥٩؛ املخاطر (نسبة

السابقة الرصدية األترابية الدراسات أّن من الرغم عىل
العالج砠ᖠضادات تناول يف املبكر البدء إىلأّن أشارت كانتقد
العوز ف砠ᖠوس من الوقاية عىل يساعد القهقرية الف砠ᖠوسات
تجربة أول كانت التجربة هذه أّن إال البرشي املناعي
ما وغالباً ذلك. عىل قاطعاً دليالً تقدم شواهد ذات معشاة
نشاط كبح استمرار هي ذلك بها يتحقق التي اآللية تكون
سنداً الدراسة هذه وتقدم التناسلية. اإلفرازات يف الف砠ᖠوس
القهقرية للف砠ᖠوسات املضادة لألدوية املبكر لالستخدام قوياً
العنارص كأحد املصلية الحالة متخالفي األزواج جانب من
ترمي العمومية الصحة مجال يف شاملٍة السرتاتيجيٍة املكوِّنة
وتتضمن البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس انتشار من الحد إىل
واستخدام الذكور وختان العوازل واستخدام السلوك 砠ᖠتغي
الف砠ᖠوسات مضادات عىل القا砠ᖠة الجراثيم ملبيدات اإلناث

يف البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس انتقال ٣-٢ الشكل
الحالة متخالفي األزواج من الرشكاء حالة

بدأوا التي بالسنة يتعلق 砠ᖠفي املصلية،
إذا ملا ووفقاً التجربة، يف املشاركة فيها

الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج بدأوا قد كانوا
متأخر أم مبكر وقت يف القهقرية

.(٥) النارش من بإذٍن وآخرين 砠ᖠكوه من مقتَبس
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التعرض قبل املضادات بهذه 砠ᖠالوقا والعالج القهقرية
للف砠ᖠوس.

الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات
يف العام» «إنجاز لقب عىل HPTN 052 الدراسة حازت
يف «ساينس» الشه砠ᖠة العلمية املجلة أجرته للرأي استطالٍع
ف砠ᖠوس وباء عىل للقضاء الجهود شحذ إىل أدى ما ،٢٠١١ عام
نيسان/ ويف .(٢٣) العامل يف األيدز البرشي/ املناعي العوز
إرشادات العاملية الصحة منظمة أصدرت ٢٠١٢ أبريل
املشورة وتقديم البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس تحرِّي حول
砠ᖠضادات العالج 砠ᖠتوف برضورة فيها وأوصت لألزواج، بشأنه
الذين املصلية الحالة متخالفي لألزواج القهقرية الف砠ᖠوسات
خلية/ ٣٥٠ من أعىل أو مساٍو CD4 خاليا تعداد لديهم
من الف砠ᖠوس انتقال من الحد بغرض وذلك ميكرولرت
ونرشت .(٢٤) املصاب 砠ᖠغ رشيكه إىل به املصاب الشخص
املضادة األدوية استخدام حول برمجياً تحديثاً أيضاً املنظمة
العدوى انتقال ومنع الحوامل لعالج القهقرية للف砠ᖠوسات
عليه يُطلَق ما استخدام ذلك وَشِمَل ع، الرضَّ إىل بالف砠ᖠوس
الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج الخيار هذا يوفر ب+». «الخيار
بغّض البرشي، املناعي العوز بف砠ᖠوس للمصابات القهقرية
بسيطٍة كاسرتاتيجيٍة لديهن، CD4 خاليا تعداد عن النظر
نفسه الوقت ويف ع الرضَّ يف الف砠ᖠوس عدوى عىل للقضاء
لهام يولَدون الذين واألطفال واألب األم صحة لحامية
النهج، هذا تطبيق يقرتح بلٍد أول مالوي وكانت الحقاً.
حامل ٣٥ ٠٠٠٠ من 砠ᖠأك إىل ب+» «الخيار قدمت حيث
تنفيذه من األوىل عرش االثني األشهر يف بالف砠ᖠوس مصابة
قوياً علمياً مربراً اآلن HPTN 052 الدراسة تقدم .(٢٥)
أصدرت ٢٠١٢ عام منتصف ويف التدخل. هذا إلجراء آخر
لألدوية االسرتاتيجي االستخدام حول مناقشة ورقة املنظمة
وباء عىل القضاء يف للمساعدة القهقرية للف砠ᖠوسات املضادة
املنطقي األساس بذلك لتوفر البرشي، املناعي العوز ف砠ᖠوس
العاملية التوجيهية املبادئ من جديدٍة مجموعٍة لوضع
عام يف القهقرية للف砠ᖠوسات املضادة األدوية بشأن دة املوحَّ

العوز ف砠ᖠوس عالج يف األدوية هذه نجاعة عىل تؤكد ٢٠١٣
.(٢٦) منه والوقاية البرشي املناعي

حتى عليها اإلجابة يتعني األسئلة من مجموعة هناك
كان إذا ما بينها من التدخل، هذا نطاق توسيع ميكن
تظهر مل الذين البرشي املناعي العوز بف砠ᖠوس املصابون
للعالج للخضوع استعداد عىل سيكونون أعراض أي عليهم
تطور من الوقاية أجل من القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات
مقاومة خطر من سيزيد النهج هذا كان إذا وما الف砠ᖠوس،
عىل الصحية الخدمات هيئات تغلب وكيفية األدوية،

الصحية. للرعاية اإلضافية واألعباء التكاليف مشكلة
الرئيسية االستنتاجات

يف■ القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج 砠ᖠتوف يساعد
املناعي العوز ف砠ᖠوس بعدوى اإلصابة من مبكرة مرحلة
بني جنسياً الف砠ᖠوس انتقال من الحد عىل البرشي

املصلية. الحالة متخالفي األزواج
الف砠ᖠوسات■ 砠ᖠضادات املبكر العالج نهج استخدام ميكن

تهدف العمومية للصحة اسرتاتيجية من كجزٍء القهقرية
العوز ف砠ᖠوس بعدوى اإلصابة معدالت خفض إىل

انتشاره. من والحد البرشي املناعي
يف■ مبارشة 砠ᖠغ بطريقة البحثية النتائج هذه ساهمت

للوقاية األخرى التكميلية للُنهج الداعمة البيّنات تعزيز
فيها 砠ᖠا البرشي، املناعي العوز ف砠ᖠوس بعدوى اإلصابة من
الطفل. إىل األم من للف砠ᖠوس الرأيس االنتقال من الوقاية

٣ الحالة دراسة
إصابة معدالت لخفض الزنك مكّمالت استخدام

تجربة واإلسهال: الرئوي بااللتهاب الصغار األطفال
املجتمعات أحد يف أُجريت شواهد ذات معشاة

بنغالديش يف املنخفض الدخل ذات الحرضية
البحوث إجراء رضورة

لجسم غنى ال التي الدقيقة املغذيات أحد هو الزنك
وينترش الخاليا. و砠ᖠو الربوتني تخليق يف عنها اإلنسان
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واملتوسطة املنخفضة البلدان يف واسعاً انتشاراً الزنك عوز
لخطر به املتأثرين السكان تعرّض معدالت وترتفع الدخل،
الجهاز وعداوى اإلسهال وأمراض النمو بتأخر اإلصابة
أعداد يف بزيادٍة الزنك عوز يرتبط وقد واملالريا. التنفيس
بني سنوياً وفاة حالة ٨٠٠ ٠٠٠ نحو إىل تصل الوفيات
ذلك يف 砠ᖠا العامل، مستوى عىل الخامسة سن دون األطفال
الرئوي وااللتهاب (١٧٦ ٠٠٠) اإلسهال عن الناجمة الوفيات
إعطاء فإّن ولذلك .(٢٧) (١٧٦ ٠٠٠) واملالريا (٤٠٦ ٠٠٠)
التدخالت أحد هو الزنك) (مثل الدقيقة املغذيات مكّمالت
والخامس الرابع الهدف بلوغ سياق يف مهمة تكون قد التي

لأللفية. اإل砠ᖠائية األهداف من والسادس
أُجريت شواهد ذات معشاة تجارب عدة أظهرت وقد
النافعة اآلثار املحلية واملجتمعات املستشفيات من عدٍد يف
اإلسهال نوبات عدد خفض يف الزنك مكّمالت لتناول
و٢٩). ٢٨) املرض حدة تخفيف عن فضًال الرئوي وااللتهاب
األمم صندوق أصدر الزنك، مكّمالت تناول إىلفوائد وبالنظر
العاملية الصحة ومنظمة (اليونيسيف) للطفولة املتحدة
الذين األطفال جميع عالج برضورة يفيد ٢٠٠٤ عام يف بياناً
.(٣٠) الزنك 砠ᖠكّمالت النامية البلدان يف اإلسهال من يعانون
إىل تحتاج األسئلة من العديد تزال ال ذلك ومع
استخدام حول املُجراة البحوث غالبية كانت فقد إجابات.
قد الرئوي وااللتهاب اإلسهال من للوقاية الزنك مكّمالت
أّن حني يف ،砠ᖠسني عن أعامرهم تزيد الذين األطفال شملت
لهذا عرضًة 砠ᖠأك الواقع يف يكونون قد سناً األصغر األطفال
ما هو: هنا املطروح السؤال فإن لذلك األمراض. من النوع
األصغر األطفال عىل الزنك مكّمالت لتناول املتوقَّع األثر
بصفة يُعطَى الزنك كان السابقة الدراسات معظم يف سناً؟
من 砠ᖠبكث جدوى أو مالءمًة أقل ذلك يكون ور砠ᖠا يومية،
وباإلضافة األسبوع. يف مرة تؤخذ التي الجرعة إعطاء
عىل ممتدة لفرتات الزنك تناول يؤثر أن ميكن ذلك إىل
الدقيقة املغذيات من وكالهام والنحاس، الحديد استقالب
األسئلة هذه عىل اإلجابة أّن السائد الشعور كان األساسية.

باستخدام املتعلقة الدولية السياسات توجيه عىل ستساعد
الزنك.

الدراسة تصميم
املناطق إحدى بنيسكان ذاتشواهد معشاة أُجريتدراسة
تناول كان إذا ما لتحديد ببنغالديش دكا يف الفق砠ᖠة الحرضية
من سيقلل مليغرام) ٧٠) أسبوعياً الزنك من كب砠ᖠٍة جرعٍة
الرئوي بااللتهاب الخامسة سن دون األطفال إصابة تواتر
أيضاً وِقيَست .(٦) األمراض من وغ砠ᖠهام واإلسهال الرسيري
والهيموغلوبني النحاس وتركيزات النمو عىل الزنك آثار
بني أعامرهم تراوحت الذين األطفال وأُعطي املصل. يف
أو الزنك من جرعاٍت عشوائية بصورة شهراً و١٢ يوماً ٦٠
ملدة أسبوعياً واحدة مرة الفم طريق عن تؤخذ الغفل الدواء
عىل القا砠ᖠني من أسبوعي لتقييٍم األطفال وخضع شهراً. ١٢
الرئوي بااللتهاب الخاصة األولية الحصائل لتحديد البحث
الثانوية النتائج وتضمنت د. موحَّ إجراء باستخدام واإلسهال

األخرى. التنفيس الجهاز عدوى بأنواع اإلصابة معدالت
النتائج ملخص

أطفال مكّمالتالزنك٨٠٩ أُعطوا الذين األطفال بلغمجموع
عدد وكان طفًال. ٨١٢ الغفل الدواء أُعطوا الذين ومجموع
بالزنك العالج مجموعة يف الرئوي بااللتهاب اإلصابة حاالت
مقابل ١٩٩) الغفل مجموعة يف عليه كان مام 砠ᖠبكث أقل
من :٪٩٥ الثقة وفاصل ٠٫٨٣؛ النسبي االختطار بلغ ٢٨٦؛
متواضعاً، كان وإن ،砠ᖠكب انخفاض ولوحظ .(٠٫٩٥ إىل ٠٫٧٣
بلغ ٢٤٠٧؛ مقابل حالة ١٨٨١) باإلسهال اإلصابة حاالت يف
إىل ٠٫٨٨ من :٪٩٥ الثقة وفاصل ٠٫٩٤؛ النسبي االختطار
األذن التهاب (وهي األخرى األمراض جميع وكانت .(٠٫٩٩
القصيبات) االرتكايسوالتهاب الهوائية الطرق وداء الوسطى
عليه كانت مام بالزنك العالج مجموعة يف 砠ᖠبكث تواتراً أقل
وفاة حالتا هناك وكانت .(٣-٣ (الجدول الغفل مجموعة يف
ومل الغفل. مجموعة يف وفاة حالة و١٤ الزنك مجموعة يف
االلتهاب عن ناجمة وفاة حاالت أي الزنك مجموعة تشهد
الغفل. مجموعة يف وفاة حاالت ١٠ وقعت فيام الرئوي،
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مجموعة يف األطفال طول يف طفيفٌة زيادٌة ولوحظت
النحاس تركيزات تتأثر ومل أشهر. ١٠ بلوغهم عند الزنك
تناول من أشهر ١٠ بعد سلباً املصل يف والهيموغلوبني

الزنك. مكّمالت
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

مكّمالت الصغار األطفال إعطاء أّن النتائج هذه أوضحت
بنوبات اإلصابة ضد ملحوظ 砠ᖠوقا 砠ᖠتأث له كان الزنك
واألهم القيحي، الوسطى األذن والتهاب الرئوي االلتهاب
بفضل ٪٨٥ بنسبة الوفيات تراجع إىل أدى أنه ذلك من

الرئوي. االلتهاب عن الناجمة الوفيات من الوقاية
يف لالستمرار الالزمة البيّنات النتائج هذه وقدمت
الصحة منظمة اليونيسيف/ أصدرتها التي التوصيات تنفيذ
ملكافحة الزنك استخدام برضورة ٢٠٠٤ عام يف العاملية
من عدد النتائج لهذه كان وقد .(٣٠) التنفسية األمراض
األذن التهاب يُعترب إذ السياسات. عىل املرتتبة األخرى اآلثار
املوارد ذات البيئات يف األطفال بني شائعة عدوى الوسطى
خفض طريق وعن مهمة. رسيرية عقابيل وله املحدودة
يؤدي أن ميكن الوسطى األذن بالتهاب اإلصابة معدالت

وتكاليف السمعية اإلعاقة حاالت خفض إىل الزنك تناول
املصابني. حياة نوعية تحسني وبالتايل عالجها

الصغار لألطفال أسبوعية جرعات إعطاء وميثل
املتناَولة الحبوب كميات خفض طريق عىل مهمًة خطوًة
الزنك. ملكّمالت الربمجية لإلدارة العملية الجوانب وتعزيز
الجرعة لتقييم الدراسات من املزيد إجراء اآلن ويتعني
الزنك جرعات تناول وقف بعد الحامية ومدة املُثىل

األسبوعية.
الرئيسية االستنتاجات

الزنك■ مكّمالت الثانية سن دون األطفال إلعطاء كان
الرئوي بااللتهاب اإلصابة ضد ملحوظ 砠ᖠوقا 砠ᖠتأث
عن الناجمة والوفيات القيحي الوسطى األذن والتهاب
(وإن 砠ᖠتأث أيضاً بالزنك للعالج وكان الرئوي. االلتهاب
النمو. وتحسني اإلسهال تواتر خفض عىل متواضعاً) كان

األسبوع■ يف مرة تؤخذ التي الزنك جرعات أثبتت
برمجية مزايا بوجود وارتبطت ومأمونيتها، جدواها
عىل ملموس سلبي 砠ᖠتأث أي حدوث وبعدم محتملة

املصل. يف والهيموغلوبني النحاس مستويات

مجموعتّي يف العيادات يف الطبيون املوظفون أجراها التي التشخيصات عدد ٣-٣ الجدول
بنغالديش دكا، والغفل، الزنك

(مجموع الزنك
٤٢٧)أ = األطفال أع砠ᖠر

(مجموع الغفل
٥١١)أ = األطفال أع砠ᖠر

النسبي االختطار
(٪٩٥ الثقة (فاصل

القيمة
االحت砠ᖠلية

(٠٫٨٨-٠٫٩٩)١٨٨١٢٤٠٧اإلسهال ٠٫٩٤٠٫٠٣٠
العلوي التنفيس الجهاز (٠٫٨٨-٠٫٩٧)٤٨٣٤٦٢٩٤عدوى ٠٫٩٢٠٫٠٠١
االرتكايس الهوائية الطرق داء

القصيبات والتهاب
(٠٫٧٩-٠٫٩٩)٢٣٢٣١٤ ٠٫٨٨٠٫٠٤٢

القيحي الوسطى األذن (٠٫٤١-٠٫٨٢)٣٩٤٥٧٢التهاب ٠٫٥٨٠٫٠٠٢
الرئوي (٠٫٧٣-٠٫٩٥)١٩٩٢٨٦االلتهاب ٠٫٨٣٠٫٠٠٤

الشديد الرئوي (٠٫٣٠-٠٫٨٨)١٨٤٢االلتهاب ٠٫٥١٠٫٠١٦
(٠٫٠٣-٠٫٦٧)٢١٤الوفاة ٠٫١٥٠٫٠١٣

للمتابعة. خضعوا الذين األطفال أع砠ᖠر مجموع إىل 砠ᖠتش أ

.(٦) النارش من بإذٍن وآخرين بروكس من استنساخه تم



الشاملة الصحية التغطية يف البحوث تسهم كيف ٣ الفصل

79

٤ الحالة دراسة
رعاية جودة 砠ᖠلتحس بُعد عن التطبيب استخدام

الصومال يف تشغيلية بحثية دراسة األطفال:
البحوث إجراء رضورة

الصومالعىلأخرضها عقدينيف منذ أتتالحربالدائرة لقد
يف ٍ砠ᖠخط نقٍص من هناك الصحية املرافق وتعاين ويابسها،
الصحية الرعاية خدمات تقديم ويتوىل املتخصصني. األطباء
حالت الذين الصوماليني الرسيريني األطباء من محدوٌد عدٌد
تعليمهم، ملواصلة فرصة عىل حصولهم دون الحرب ظروف
موقع يف الرسيريني األطباء كبار إلرشاف خضوعهم ودون
الطبية واملعدات اإلمدادات عىل حصولهم ودون عملهم،
لألطفال املقدمة خاصًة – الرعاية جودة وتَُعدُّ الرضورية.
مصدراً – املستشفيات عنابر إىل يُدَخلون الذين املرىض
يقتيض الشاملة الصحية التغطية بلوغ فإّن لذا للقلق. كب砠ᖠاً
النزاع من املترضرين والسكان النائية املناطق إىل الوصول
التحتية البنى تهالُك بسبب هائلة تحديات توجد حيث

واملاهرة. املؤهلة البرشية املوارد ونقص
الخربات يف الفجوة هذه لسد املُجدية الحلول ومن
صورة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام
بُعد عن بالتطبيب ويُقصد .(٣١–٣٤) بُعد عن التطبيب
ولتطبيق بعيدة»، مسافات من الطبية الخدمات «تقديم
تصدير هو بسيط تعليل الصومال يف التكنولوجيا هذه

.(٣٣) الصومال إىل الخرباء) (وليس الخربات
الدراسة تصميم

نظام إدخال أثر لقياس مستقبلية أترابية دراسة أُجريت
أيضاً وأُجري األطفال. رعاية جودة عىل بُعد عن التطبيب
وفقاً الخدمة، هذه إلدخال املضافة القيمة لتحديد استبياٌن
استخدموها الذين الرسيريني املحليني األطباء نظر لوجهات
مستشفى يف األطفال جناح هو الدراسة موقع وكان .(٧)
سكان هم نسمة ٣٢٧ ٠٠٠ نحو يخدم الذي غوريل منطقة
املخصصة الوحيدة الوحدة املستشفى هذا ويضم املنطقة.

نصف مساحة يف األطفال من الداخليني املرىض لرعاية
بُعد عن التطبيب خدمة وتضمنت كيلومرتاً. ٢٥٠ قطرها
– الحقيقي» الوقت «يف أي – فورياً وبرصياً سمعياً تبادًال
يف رسيريني أطباء بني األطفال بحاالت املتعلقة للمعلومات
بكينيا. 砠ᖠو砠ᖠن يف موجود متخصص أطفال وطبيب الصومال
متنقلة كام砠ᖠا الغرض لهذا املستخدمة املعدات وتضمنت
جناح يف موجود بحاسوب مرتبط صوت ومكرب وميكروفون
يف لالستشارات غرفٍة يف مامثلًة وأجهزًة الصومال يف األطفال
عريض اإلنرتنت خدمة طريق عن املوقعني ربط وتم كينيا.
عىل املنعكس األثر تقييم وجرى .(٣-٣ (الشكل النطاق
والوصفة األّويل التشخيص مقارنة خالل من الرعاية جودة
التشخيص مع طفل كل لحالة األّويل) 砠ᖠالتدب) األّولية الطبية
األطفال طبيب به أدىل الذي (砠ᖠالنها 砠ᖠالتدب) 砠ᖠالنها والعالج
التي السلبية الحصائل مقارنة خالل من وكذلك املتخصص،
التطبيب نظام فيها طُبِّق زمنية فرتة خالل املستشفى شهدتها
تحققت التي الحصائل مع (٢٠١١ التدخل، (سنة بُعد عن
(السنة بُعد عن التطبيب نظام فيها يُطبِّق مل زمنية فرتة خالل
تصورات لجمع استبيان أيضاً وأُجري .(٢٠١٠ الشاهدة،
بُعد. عن للتطبيب املضافة القيمة حول الرسيريني األطباء

األطفال وطبيب االستشارات غرفة ٣-٣ الشكل
يجري وهو كينيا، ،砠ᖠو砠ᖠن يف املتخصص
يف زمالئه مع بُعد عن طبية استشارة

الصومال غوريل، مستشفى

ريا
砠ᖠزك

رو
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النتائج ملخص
طفالً ٣٤٦ أُحيل املستشفى دخلوا طفًال ٣٩٢٠ أصل من
األطفال طبيب وأجرى بُعد. عن التطبيب خدمة إىل (٪٩)
طفالً ٢٢٢ لحالة األّويل 砠ᖠالتدب يف كب砠ᖠاً تغي砠ᖠاً املتخصص
خطراً 砠ᖠثل أمراٍض تشخيص يف ونجح املُحالني) من ٪٦٤)
٨٨ لدى األّويل التشخيص يف تُكتَشف ومل الحياة عىل
هذه يف بُعد عن التطبيب وكان املُحالني). من ٪٢٥) طفالً
مدى وعىل .(٣-٤ (الجدول لألرواح منقذاً تدخًال الحاالت
األطباء قدرة يف تدريجي تحسن هناك كان واحدة سنة
من يتضح ما وهو املعقدة، الحاالت 砠ᖠتدب عىل الرسيريني
砠ᖠالتدب عىل املُدَخلة التغي砠ᖠات يف 砠ᖠالكب الخطي االنخفاض
(من والتشنجات السحايا بالتهاب اإلصابة لحاالت األّويل
الجهاز وبعدوى (٠٫٠٠١ = االحتاملية القيمة ،٪٢٩ إىل ٪٩٢
= االحتاملية القيمة ،٪٤٥ إىل ٪٧٥ (من السفيل التنفيس
القيمة ،٪٤٠ إىل ٪٨٦ (من الحاد التغذية وسوء (٠٫٠٢
يكون أن املستبعد ومن .(٣-٤ (الشكل (٠٫٠٠٢ = االحتاملية
بُعد عن التطبيب خدمة مستخدمي لدى االهتامم فقدان
األطفال جميع أُحيل حيث النتيجة هذه وراء السبب هو
بُعد عن التطبيب خدمة إىل املوصوفة بالحاالت املصابني
طبيب نفس الحاالت وراَجَع الدراسة لربوتوكول وفقاً
السلبية الحصائل نسبة وانخفضت املتخصص. األطفال
أجنحة يف املتابعة) فرتة خالل الحاصلة والخسائر (الوفيات
عن التطبيب (بدون ٢٠١٠ عامي بني ٪٣٠ بنسبة األطفال
نسبة (بلغت بُعد) عن التطبيب وجود (يف و٢٠١١ بُعد)
.(٠٫٨٨ إىل ٠٫٥٧ من :٪٩٥ الثقة وفاصل ٠٫٧٠؛ األرجحية
للتطبيب تقييمهم يف السبعة الرسيريني األطباء واتفقجميع
التعرف تحسني يف عالية مضافة قيمة له أّن عىل بُعد عن

األدوية. وصف مامرسات وتحسني الخطر عالمات عىل
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

تجريبية منها 砠ᖠأك رصدية دراسة هذه أّن من الرغم عىل
يوفر أن بُعد عن للتطبيب ميكن أنه إىل 砠ᖠتش نتائجها أّن إال
الوصول يصعب والتي النائية للمناطق الرسيرية الخربات

砠ᖠ والتي للحياة املهددة األمراض ٣-٤ الجدول
وساَعَد األّويل التشخيص يف تُكتَشف

بصورة تشخيصها عىل بُعد عن التطبيب
مستشفى يف األطفال جناح سليمة،
/砠ᖠالثا كانون من الصومال، غوريل،

٢٠١١ ديسمرب األول/ كانون إىل يناير
أَمَكَن التي للحياة املهددة األمراض

بُعد عن التطبيب خالل من تشخيصها
(النسبة العدد

املئوية)
砠ᖠالسحا والسل الجرثومي السحايا (٤٤)التهاب ٣٩

أو و/ جنبي بانصباب مصحوب الرئوي السل
تاموري

(١٣) ١١

الوالدة حديثي األطفال عند الدم (١٣)تسمم ١١
اإلنتانية الصدمة الدم/ تسمم (٧)صدمة ٦

االحتقاين القلب (٦)قصور ٥
بالوالدة املحيطة الفرتة يف الشديد (٣)االختناق ٣

الناخر القولوين املعوي (٢)االلتهاب ٢
الشديد اإلنتاين املفاصل (٢)التهاب ٢

الشديد والكلية الحويضة (٢)التهاب ٢
أخرى (٨)أمراض ٧

(١٠٠٪)املجموع ٨٨
.(٧) النارش من بإذٍن وآخرين زكريا من استنساخه تم

ومقبولية وجدوى فعالية تقييم ينبغي ذلك ومع إليها.
إىل الوصول 砠ᖠتيس عىل وأثرها التكنولوجيا هذه إدخال
املامثلة الظروف ذات املناطق يف جودتها وتحسني الرعاية
نهٍج اتّباع ينبغي األحوال أفضل ويف النزاعات، من والخارجة

.(٣٥) العنارص هذه تقييم عند رصامًة 砠ᖠأك تجريبي
الرئيسية االستنتاجات

التغطية■ تحقيق إىل الرامية الجهود تشمل أن يجب
إليهم الوصول يصعب الذين األشخاص الشاملة الصحية

النزاعات. من واملترضرين
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التطبيب■ تكنولوجيا بفضل انخفضت الصومال ويف
والخسائر (الوفيات السلبية الحصائل نسبة بُعد عن
بنسبة األطفال أجنحة يف املتابعة) فرتة خالل الحاصلة
و٢٠١١ بُعد) عن التطبيب (بدون ٢٠١٠ عامي بني ٪٣٠

بُعد). عن التطبيب وجود (يف
الطبية■ الخربات لجلب وسيلة هو بُعد عن والتطبيب

إىل الحاجة دون النائية الصحية الخدمات مراكز إىل
أنفسهم. الخرباء نقل

٥ الحالة دراسة
لصالحية تقييم السل: لتشخيص جديدة وسائل

والهند أذربيجان يف Xpert® MTB/RIF اختبار
أفريقيا وجنوب وب砠ᖠو
البحوث إجراء رضورة

العاملية الصحة منظمة ”اسرتاتيجية تنفيذ من الرغم عىل
يزال ال السل مرض أّن إال نطاق أوسع عىل السل“ لدحر
ما ظهر ٢٠١١ عام ففي العمومية. الصحة مشاكل أكرب أحد
حول السل 砠ᖠرض جديدة إصابة حالة ماليني ٨٫٧ بنحو ر يُقدَّ
وهو ،(٪٦٧) منها حالة ماليني ٥٫٨ عن سوى يُبلغ مل العامل،
العام ويف بالخدمات. التغطية يف القا砠ᖠة الفجوة يوضح ما
املقاوم السل من حالة ٣١٠ ٠٠٠ بنحو ر يقدَّ ما ظهر نفسه
السل من نوع وهو ،(MDR-TB) املتعددة لألدوية
والريفامبيسني، اإليزونيازيد هام األقل عىل لدواءين مقاوم
سوى تخصع ومل عنهم، املُبلَّغ الرئوي السل مرىض بني
.(٣٦) والعالج للتشخيص الحاالت هذه من حالة ٦٠ ٠٠٠

رئيسياً سبباً التشخيص أدوات صالحية عدم وميثل
املرىض وإلحاق السل حاالت عن الكشف مستوى تدين يف
فمنذعرشاتالسننيوعملياتتشخيصالسل العالج. بربامج
للمرىض البلغم للطاخة مجهري فحٍص إجراء عىل ترتكز
ذوي املرىض إخضاع يليه الرئوي، بالسل إصابتهم يف املشتبه
هذه عيوب ومن الشعاعي. للتصوير السلبية اللطاخات
للمرىض بالنسبة ومكلفة طويالً وقتاً تستغرق أنها العملية
砠ᖠوغ مرات عدة العيادة إىل الذهاب إىل اضطرارهم بسبب
عىل خاصة بصفة األمر هذا وينطبق التشخيص. يف دقيقة
حيث البرشي، املناعي العوز بف砠ᖠوس املصابني السل مرىض
نتائج وكذلك سلبية لطاخات منهم كب砠ᖠة نسبة لدى تظهر
منهم املصابني (خاصًة الصدرية السينية لألشعة عادية
ويضاف بف砠ᖠوسه). والعدوى األيدز من متقدمة 砠ᖠرحلة
يستطيع ال البلغم للطاخة املجهري الفحص أّن ذلك إىل

لألدوية. املقاوم السل تشخيص

التي التغي砠ᖠات يف النزولية االتجاهات ٣-٤ الشكل
بعد للحاالت األّويل 砠ᖠالتدب عىل أُدخلت
الطبيب مع بُعد عن الطبية االستشارات

كنسبة عنها (يعربَّ كينيا يف املتخصص
مستشفى الحاالت)، جميع مئوية

/砠ᖠالثا كانون من الصومال، غوريل،
٢٠١١ ديسمرب األول/ كانون إىل يناير

.(٧) النارش من بإذٍن وآخرين زكريا من مقتبس

ّويل
األ

砠ᖠدب
الت

عىل
لت

ُدخ
يأ

الت
ات

砠ᖠغي
الت

(٪)
الت

لحا
ل

٢٠١١ عام يف األشهر
السحايا التشنجات/التهاب
砠ᖠضاعفات املصحوب التغذية سوء
السفيل التنفيس الجهاز عداوى

الثاين/ كانون من
إىل يناير
آذار/مارس

نيسان/ من
إىل أبريل

حزيران/يونيو
砠ᖠوز/ من
إىل يوليو

أيلول/سبتمرب
األول/ ترشين من

إىل أكتوبر
األول/ديسمرب كانون
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الدراسة تصميم
تشخيص اآلنيفمجال حتى ريادًة 砠ᖠالتشخييصاألك التطور إن
النووي، الحمض لتضخيم ومحدد دقيق اختبار هو السل
(رشكة Xpert® MTB/RIF باسم االختبار هذا ويُعرف
األمريكية) املتحدة الواليات كاليفورنيا، سانيفال، ،Cepheid
(MTB) الُسلّية املتفطرة لتشخيص مشرتكاً أساساً ويستخدم
ومن .(٣-٥ (الشكل (RIF) الريفامبيسني مقاومة وحاالت
الخراطيش عىل استخدامه يف يعتمد الذي النظام هذا مزايا
املختربية الخربات من 砠ᖠاألد الحد توفر سوى يتطلب ال أنه
أُجرى وقد ساعتني. من أقل يف بالكامل مؤ砠ᖠتة نتائج ويُخرج
الصحية املرافق من عدٍد يف Xpert MTB/RIF ألداء تقييٌم

.(٨) أفريقيا وجنوب وب砠ᖠو والهند أذربيجان يف

النتائج ملخص
الرئوي بالسل إصابتهم يف يُشتبه مريضاً ١٧٣٠ هناك كان
كل وقدم املتعددة، لألدوية املقاوم أو لألدوية الحساس
مريضاً ١٤٦٢ أُدرج ثم للبلغم، عينات ثالث منهم واحد
وباستخدام الرئييس. التحليل يف لالختبار للخضوع مؤهلني
Xpert اختبار نتائج جاءت مرجعي كاختبار البلغم مزرعة
خالني مرىض ٦٠٩ أصل من ٦٠٤ يف واضحًة MTB/RIF
كشف التي السلبية الحاالت من ٪٩٩٫٢ (أي السل من
(كنسبة الكلية الحساسية نسبة وبلغت االختبار). عنها
عنها كشف التي الصحيحة اإليجابية الحاالت من مئوية
ذوي السل مرىض من أُخذت واحدة بلغم لعيّنة االختبار)
:٪٩٥ الثقة فاصل (وبلغ ٪٩٧٫٦ اإليجابية البلغم لطاخات

أفريقيا جنوب يف الصحية املرافق أحد يف Xpert® MTB/RIF اختبار جهاز استخدام ٣-٥ الشكل

رية
تكا

االب
يدة

جد
صال

شخي
الت

ائل
وس

سة
ؤس

م
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لطاخات ذوي السل ملرىض بالنسبة أما .(٩٨٫٥ إىل ٩٦٫٢ من
نسبة زادت فقد اإليجابية البلغم ومزارع السلبية البلغم
املختربة البلغم لطاخات عدد زيادة مع حساسيتهم
ووضوح لحساسية الكلية النسبة وبلغت .(٣-٦ (الشكل
الكشف الصحيحة) السلبية الحاالت من مئوية (كنسبة
من :٪٩٥ الثقة (فاصل ٪٩٧٫٦ الريفامبيسني مقاومة عن
إىل ٩٦٫٥ من :٪٩٥ الثقة (فاصل و٩٨٫١٪ (٩٩٫٠ إىل ٩٤٫٤

التوايل. عىل (٩٨٫٩
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

منظمة أوصت نتائج من تالها وما النتائج هذه أساس عىل
برضورة ٢٠١٠ ديسمرب األول/ كانون يف العاملية الصحة
تشخييص كاختبار Xpert MTB/RIF اختبار استخدام
املرتبط بالسل إصابتهم يف املشتبه األشخاص مع أوّيل
لخطر املعرّضني واألشخاص البرشي املناعي العوز بف砠ᖠوس

وميكن .(٣٧) املتعددة لألدوية املقاوم بالسل اإلصابة
والسيام املجهري، الفحص بعد أيضاً االختبار هذا استخدام
أيلول/ ويف .(٣٨) السلبية البلغم عينات ذوي املرىض مع
أجهزة من جهازاً ٨٩٨ مجموعه ما كان ٢٠١٢ سبتمرب
الختبار مخصصة خرطوشة ١ ٤٨٢ و٥٥٠ GeneXpert
٧٣ يف العام القطاع يف اشُرتِيَت قد Xpert MTB/RIF
ة. ُميرسَّ أسعاٍر عىل للحصول مؤهًال بلداً ١٤٥ أصل من
النظام لهذا التشغيلية للجدوى تقييم وأُجري .(٣٩)
يف املوجودة الصحية املرافق من عدٍد يف وفعاليته ودقته
وآسيا أفريقيا يف الفرعية واملناطق الرئيسية املناطق بعض
لوجود مؤكدًة النتائج وجاءت الجنوبية، وأمريكا وأوروبا
الحاجة أّن بَيْد .(٤٠) النظام يف الثالثة العنارص هذه
املرافق من أكرب عدٍد يف أخرى تقييامت إجراء تقتيض
البيئات هذه يف الجهاز أداء ألّن الضواحي يف الواقعة
ودرجة التكلفة مثل التشغيلية العوامل بعض عىل يعتمد
الطاقة وإمدادات للخراطيش االفرتايض والعمر الحرارة
Xpert اختبار أثر أّن كام واملعايرة. الصيانة واحتياجات
الصلة عىل يعتمد العمومية الصحة عىل MTB/RIF

عالج. من يتبعه وما التشخيص بني القا砠ᖠة
عىل السل ملكافحة الوطنية الربامج تعمل أن وينبغي
لتالئم خصيصاً مة املصمَّ التشخيص خوارزميات أفضل إيجاد
من أقىصاستفادة تحقيق أجل من املحلية الوبائية األوضاع
وما التكنولوجيا هذه وتحمل .Xpert MTB/RIF اختبار
املرىض بني املسافة تقريب إمكانية بحوٍث من بها يتصل
دراسات حالياً وتُجَرى التشخيص. لخدمات املقدمة واملراكز
موقع وأفضل االختبار هذا تكلفة لتقّيص أخرى تشغيلية
ومع الصحية النظم داخل له استخداٍم وأفضل إلجرائه
التي العمليات تكاثر ومع .(٤١) أخرى تشخيصية أدوات
يف أيضاً تحّسٌن ظهر Xpert MTB/RIF نظام أداء تتقىص
اتصال العاملية، الصحة منظمة واير، (ك. الدراسات تصاميم
التكنولوجي التطور حاالت من حالًة ميثل ما وهو شخيص)،

.(٣٨) البحوث بجودة ترتقي التي

Xpert MTB/RIF اختبار حساسية ٣-٦ الشكل
البلغم عينات من العديد أخذ حالة يف

ذات السل حاالت عن الكشف يف
اإليجابية واملزارع السلبية اللطاخات

砠ᖠاملصاب 砠ᖠب شائعة حاالت (وهي
األيدز) بف砠ᖠوس

.(٨) وآخرين بوهمه املصدر:
(٪) االختبار حساسية

بلغم عينات ثالث

بلغم عينتا

واحدة بلغم عينة
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الرئيسية االستنتاجات
الرسيع■ الكشف يف Xpert MTB/RIF اختبار يفيد

التي الريفامبيسني، مقاومة وحاالت السل حاالت عن
املتعددة. لألدوية املقاوم بالسل اإلصابة عىل عالمًة تَُعدُّ
حاالت اكتشاف يف خاصة بصفة االختبار هذا ويفيد
املناعي العوز بف砠ᖠوس املصابني املرىض بني السل
من مبكرة مرحلة يف بتشخيصها يسمح مام البرشي،

باملرض. إصابتهم
العاملية■ الصحة منظمة أصدرتها التي بالتوصيات وعمالً

يف العام القطاع كان ،٢٠١٠ ديسمرب األول/ كانون يف
اختبار أجهزة من جهاز ٩٠٠ عىل حصل قد بلداً ٧٣
.٢٠١٢ سبتمرب أيلول/ نهاية بحلول XpertMTB/RIF

التحديات■ ملواجهة أخرى بحوث حالياً وتُجَرى
املختربية املناطق يف املاثلة واللوجيستية التشغيلية
وتأث砠ᖠه االختبار هذا تكلفة يُْرس ولتقييم وامليدانية،

ومردوديته. 砠ᖠالوبا

٦ الحالة دراسة
الوفيات من للحد املتعددة» «الحبة استخدام
الدموية: واألوعية القلب أمراض عن الناجمة
الهند يف أُجريت شواهد ذات معشاة تجربة

البحوث إجراء رضورة
أنحاء جميع يف السارية 砠ᖠغ األمراض وباء انتشار يتزايد
القلب أمراض 砠ᖠتأ األمراض هذه رأس وعىل – املعمورة
واألمراض والرسطان السكري والداء الدموية واألوعية
األمراض هذه أّن إىل اإلحصاءات 砠ᖠوتش املزمنة. التنفسية
عام كل العامل يف تقع التي الوفيات ثلثي عن مسؤولة
تقع منها ٪٨٠ بأّن علامً وفاة، حالة مليون ٥٧ عددها والبالغ
أن املتوقع ومن الدخل. واملتوسطة املنخفضة البلدان يف
من السارية 砠ᖠغ األمراض عن الناجمة الوفيات عدد يرتفع
.(٤٢) ٢٠٣٠ عام يف مليوناً ٥٢ إىل ٢٠٠٨ عام يف مليوناً ٣٦
منظمة يف األعضاء الدول اتفقت الوباء تفيشهذا وملواجهة

أعداد لخفض األهداف من مجموعة عىل العاملية الصحة
الرئيسية السارية 砠ᖠغ األمراض وقوع عن الناتجة الوفيات
إىل ٣٠ من أعامرهم ترتاوح الذين األشخاص بني األربعة
واقرتحت .(٤٣) ٢٠٢٥ عام بحلول ٪٢٥ بنسبة عاماً ٧٠
العالج بينها من الغاية، هذه لبلوغ أهداف ١٠ املنظمة
لألزمات املسببة الخطر عوامل انتشار من للحد باألدوية

.(٤٢) الدماغية والسكتات القلبية
من للوقاية توليفية لحبّة تصوُّر أول ُوضع وقد
ذلك وبعد ،٢٠٠٠ عام يف الدموية واألوعية القلب أمراض
(“polypill” (أو املتعددة» «الحبة قُدمت ٍ砠ᖠقص بوقٍت
الدموية واألوعية القلب أمراض من للحد كاسرتاتيجية
هو بسيٍط مفهوٍم عىل الحبة هذه فكرة وتعتمد .(٤٤)
وحارصات األسربين (هي املختلفة األدوية من عدٍد توليف
والستاتينات) لألنجيوتنسني القالبة اإلنزميات ومثبطات بيتا
بعض لعالج منخفضة وبتكلفة الجنيسة صيغتها يف املتوفرة
منها الدموية، القلبواألوعية ألمراض املسببة الخطر عوامل
توليف ولفكرة اإلقفاري. القلب مرض الخصوص وجه عىل
لبساطتها نظراً خاصٌة جاذبيٌة واحدٍة حبٍة يف أدوية عدة
أسهل روتينية بصورة واحدة حبة تناول وألّن ومقبوليتها،

حبوب. عدة تناول من
املّتبعة الطرائق

التعمية مزدوجة معشاة تجربة أُجريت ٢٠٠٩ عام يف
املتعددة الحبة تناول أثر لتقييم الثانية املرحلة تجارب من
بلغوا الذين األشخاص بعض يف املؤثرة الخطر عوامل عىل
واألوعية القلب أمراض من يعانون وال منتصفه العمر من
هذه عىل وأُطلق الهند. يف صحياً مركزاً ٥٠ يف الدموية
املتعددة» للكبسولة الهندية «الدراسة اسم الدراسة
جرعات توليفة من املتعددة الحبة وتكونت .(٩) (TIPS)
واألتينولول الثيازيدية البول مدّرات أحد من منخفضة
الدواء 砠ُᖠتأث وقيَس واألسربين. والسيمفاستاتني والراميربيل
ضغط ارتفاع بينها من الخطر، عوامل من مجموعٍة عىل
رضبات معدل وارتفاع الكولسرتول تركيزات وارتفاع الدم
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لقياس املتعددة الحبوب مدخول تقييم أيضاً وجرى القلب.
تحّملها. وإمكانية جدواها

النتائج ملخص
أعامرهم ترتاوح شخصاً ٢٠٥٣ مجموعه ما الدراسة يف أُدرَِج
القلب أمراض من أي من يعانون وال عاماً و٨٠ ٤٥ بني
عوامل من واحد لعامل معرَّضون لكنهم الدموية واألوعية
املتعددة للكبسولة الهندية الدراسة وأدت األقل. عىل الخطر
زئبق مليمرت ٧٫٤ 砠ᖠقدار االنقبايض الدم ضغط انخفاض إىل
الدم وضغط (٨٫١ إىل ٦٫١ من :٪٩٥ الثقة فاصل (وبلغ
من :٪٩٥ الثقة (فاصل زئبق مليمرت ٥٫٦ 砠ᖠقدار االنبساطي
املنخفضة الشحمية الربوتينات وكولسرتول (٦٫٤ إىل ٤٫٧
٠٫٦٢ من :٪٩٥ الثقة (فاصل لرت مليمول/ ٠٫٧٠ 砠ᖠقدار الكثافة
القلب رضبات معدل يف االنخفاض متوسط وبلغ .(٠٫٧٨ إىل
حققتها التي االنخفاضات هذه وكانت الدقيقة. يف نبضة ٧٫٠
تناول عن الناتجة لالنخفاضات مامثلة أو أفضل الدراسة
إمكانية وكانت املفردة، األدوية توليفات أو املفردة األدوية
األخرى. العالجات تحّمل إلمكانية مامثلة العالج هذا تحّمل
حسب السكان مستوى عىل املعتددة الحبة آثار تختلف وقد
يف املشاركني ثلث أّن ذلك من واألهم بتناولها. التزامهم درجة
واحدة إىل ينتمون أي السكري، بالداء مصابني كانوا الدراسة
وتتيح فيها. الخطر عوامل برتكُّز املعروفة املرىض فئات من
يف وذلك ه، املوجَّ العالج تقديم إمكانية املرضية التزامنية

األولية. للوقاية املتعددة الحبة استخدام حالة
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

الحبة مكونات من مكّون كل أّن الدراسة هذه نتائج أظهرت
القلب بأمراض اإلصابة خطر خفض عىل ساَعَد املتعددة
ذلك منذ أخرى تجارب عدة وأُجريت الدموية. واألوعية
املتعددة الحبات أنواع مختلف تناول تأث砠ᖠات لتبيان الحني
جيدة نتائجها وكانت والكولسرتول الدم ضغط خفض يف
الخاصة املشاكل بعض مواجهة من الرغم عىل عام، بشكل
املستوى عن املجنية الفوائد مستوى وتدين االلتزام بنقص

.(٤٥) متوقعاً كان الذي

إجراء خالل من الحالية البيّنات نطاق توسيع وينبغي
املتعددة الحبة نجاعة لتقّيص الثالثة للمرحلة كب砠ᖠة تجارب
الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة معدالت خفض يف
االعتالالت، هذه عن الناجمة والوفيات الدماغية، والسكتة
زمنية فرتات مدى عىل البرش من كب砠ᖠة مجموعات يف
أمام تحدياً التشغيلية األسئلة وتشكل .(٤٦) 砠ᖠبكث أطول
هذه عىل ولإلجابة سياسات. إىل القا砠ᖠة البيّنات ترجمة
تتضمن ورصدية رسيرية دراسات إجراء ينبغي األسئلة
كان حال يف الترصف وكيفية املأمونية مرتسم (١) ييل: ما
له كان أو استعامله ممنوعاً املتعددة الحبة مكونات أحد
كان إذا ما (٣) املختلفة؛ املكونات جرعات (٢) جانبي؛ أثر
砠ᖠغ لألمراض سحريٌّ حلٌّ أنها عىل إليها يُنظر حبٍة تناول
الوقائية 砠ᖠالتداب عن التخيل إىل 砠ᖠتناوليها سيؤدي السارية
السلوك 砠ᖠوتغي مناسب 砠ᖠغذا نظام اتّباع مثل األخرى
االستناد الرضوري فمن لذا الرياضية. التامرين ومامرسة
التخفيف عىل التدخل هذا قدرة لقياس البحوث إجراء يف
وقياس الدموية واألوعية القلب ألمراض العاملي العبء من
قبل العمومية الصحة يخص فيام التدخل هذا إنجازات
املتعددة. للكبسولة الهندية الدراسة إىل السياسات تطوير

الرئيسية االستنتاجات
الكبسولة■ تكوين أّن البحوث من األوىل املرحلة أثبتت

من توليفة عىل تحتوي واحدة حبة وهي املتعددة،
من للحد وعملية بسيطة طريقة يكون قد األدوية،
واألوعية القلب وأمراض املتعددة الخطر عوامل
الصحية املشاكل أكرب من واحدًة 砠ᖠثل التي الدموية

العاملية. العمومية
للمرحلة■ الرسيرية التجارب إجراء إىل حاجة هناك

الحبة لنجاعة أدّق بتقييم الخروج يتسّنى حتى الثالثة
تقييم التشغيلية للبحوث أيضاً ويتسّنى املتعددة

العملية. املامرسة يف العالج هذا استخدام جدوى
نفس■ يف ينبغي املتعددة الحبة تناول أثر تقييم عند

اإلصابة مخاطر من الحد وسائل سائر تقييم الوقت
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النظم 砠ᖠتغي مثل الدموية واألوعية القلب بأمراض
البدنية. الرياضة ومامرسة التبغ تدخني ومنع الغذائية

٧ الحالة دراسة
بستيبوغلوكونات التوليفي العالج 砠ᖠب مقارنة

املفرد والعالج 砠ᖠوالباروموميس الصوديوم
الليش砠ᖠنيات لداء الصوديوم بستيبوغلوكونات
أُجريت شواهد ذات معشاة تجربة الحشوي:

وأوغندا والسودان وكينيا إثيوبيا يف
البحوث إجراء رضورة

داء باسم أيضاً البرشي (VL)الليشامنياتالحشوي داء يُْعرَف
الليشامنيا طفيليات مرضطفييلمميتتسببه وهو الكاالزار،
.(٣-٧ (الشكل الرمل ذبابة طريق عن وينتقل الدونوفانية
املالريا، بعد العامل يف مميت طفييل مرض أكرب ثاين وهو
يف حالة ٥٠٠ ٠٠٠ حوايل به اإلصابة حاالت عدد يبلغ حيث
الحشوي الليشامنيات داء ويَُعدُّ .(٤٧) العامل أنحاء جميع
ونيبال) والهند بنغالديش يف (وخاصًة آسيا يف مهامً مرضاً
رشق يف به اإلصابة معدل يبلغ إذ أفريقيا. رشق يف وكذلك
سنوياً وفاة حالة ٤٠٠٠ عنها ينتج حالة ٣٠ ٠٠٠ أفريقيا
يف الداخلية األعضاء إىل الليشامنيا طفيليات وتهاجر .(٤٨)
هنا (ومن العظم ونخاع والطحال الكبد مثل اإلنسان جسم
إىل األحيان من 砠ᖠكث يف وتؤدي «الحشوي») مصطلح جاء
ما الحارض الوقت يف يوجد وال عالج. دون تُركت إذا الوفاة
وترتفع الرمل، ذبابة عىل للقضاء الفعالة 砠ᖠالتداب من يكفي
سوى يتوفر وال املرض، هذا عن الناجمة الوفيات معدالت
لعالجه. التكلفة وامليسورة الفعالة الخيارات من القليل
تطوير وعمليات البحوث عدد قلة ومعه الوضع، هذا ويدل
ميكن أنه عىل الحشوي، الليشامنيات بداء الخاصة األدوية

ُمهَمٌل». «مرٌض بأنه الداء هذا وصف
الحشوي الليشامنيات لداء العالجية الوسائل وتقترص
الصوديوم ستيبوغلوكونات استخدام عىل أفريقيا رشق يف
يف املريض مكوث يقتيض لكنه فعال عالج وهو األنتيمونية،

العضل يف املادة بهذه وحقنه أسابيع أربعة ملدة املستشفى
تسمم منها خط砠ᖠٍة سلبيٍة بآثاٍر استخدامه ويرتبط يوم كل
يشكل لكونه الدواء هذا استخدام يصعب ولذلك القلب.
ذلك إىل ويضاف الصحي. والنظام املريض كاهل عىل عبئاً
تتزايد الدواء هذا مقاومة عىل الطفيليات هذه قدرة أّن

باستمرار.
باروموميسني هو بديل، دواء نجاعة ثبتت وقد
كمٌّ سوى يوجد ال ولكن .(٤٩) الهند يف ،(PM) كربيتات
عالج يف الباروموميسني نجاعة عن املعلومات من محدوٌد
قد التي األفريقية البيئات يف الحشوي الليشامنيات داء
كب砠ᖠة رصدية دراسة وأظهرت للعالج. االستجابة فيها تختلف
جنوب من الحشوي الليشامنيات بداء مريضاً ٤٢٦٣ شملت
الصوديوم ستيبوغلوكونات من توليفة استخدام أّن السودان
نتائج إىل أدى يوماً) ١٧) أقرص زمنية لفرتة والباروموميسني
وحدها الصوديوم ستيبوغلوكونات استخدام من أفضل
استخدام نجاعة وتقييم الباروموميسني ولتسجيل .(٥٠)
وباروموميسني الصوديوم بستيبوغلوكونات التوليفي العالج
بيانات عىل الحصول من البد كان أفريقيا رشق الكربيتاتيف
من شواهد ذات معشاة تجربٍة من ومأمونيته نجاعته

الثالثة. املرحلة تجارب
الدراسة تصميم

مراكز عدة شملت شواهد ذات معشاة تجربة أُجريت
وكينيا إثيوبيا (هي أفريقيا رشق يف بلدان أربعة يف صحية
هي: أذرع ثالثة للتجربة وكان .(١٠) وأوغندا) والسودان
(بجرعة الصوديوم بستيبوغلوكونات املفرد العالج (١)
هو وكان يوماً) ٣٠ ملدة يوم كيلوغرام/ مليغرام/ ٢٠ مقدارها
الكربيتات بباروموميسني املفرد العالج (٢) املرجعية؛ الذراع
العالج (٣) يوماً)؛ ٢١ ملدة يوم كيلوغرام/ مليغرام/ ٢٠)
وباروموميسني الصوديوم بستيبوغلوكونات التوليفي
اآلخرين العالجني من أقرص لفرتٍة يُعطى الذي الكربيتات
الصوديوم؛ ستيبوغلوكونات من يوم كيلوغرام/ مليغرام/ ٢٠)
كربيتات باروموميسني من يوم كيلوغرام/ مليغرام/ و١٥
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بني املقارنة هو ذلك من الهدف وكان يوماً). ١٧ ملدة
والتوليفي بالباروموميسني املفرد العالجني ومأمونية نجاعة
وبني ناحية من والباروموميسني الصوديوم بستيبوغلوكونات
بستيبوغلوكونات املفرد العالج يف املتمثلة املرجعية الذراع
األولية املنتهى نقطة وكانت أخرى. ناحية من الصوديوم
اإلزالة أي ،砠ᖠنها عالج عىل الحصول هي النجاعة إلثبات
الغدد أو العظم نخاع أو الطحال من للطفيليات الكاملة

العالج. انتهاء من أشهر ستة بعد الليمفاوية
النتائج ملخص

بالباروموميسني املفرد العالج بني املقارنة عملية إطار يف
ُسجل الصوديوم بستيبوغلوكونات املفرد العالج وبني
بيانات الذراعني يف وتوفرت ذراع كل يف مرىض ٢٠٥

أما التوايل. عىل مريض و٢٠٠ ١٩٨ لـ النجاعة عن أولية
الصوديوم ستيبوغلوكونات توليفة بني املقارنة عملية يف
املرجعية الصوديوم ستيبوغلوكونات وبني والباروموميسني
وتوفرت التوايل عىل ذراع كل يف مريضاً و٣٨٦ ٣٨١ ُسجل

ذراع. كل يف مريضاً ٣٥٩ لـ النجاعة عن بيانات
أقل بالباروموميسني املفرد العالج نجاعة وكانت
املرجعي الذراع يف لوحظت التي النجاعة من 砠ᖠبكث
الفارق ،٪٩٤٫١ مقابل ٪٨٤٫٣) الصوديوم لستيبوغلوكونات
نجاعة أما .(٪١٥٫٧ إىل ٣٫٦ من :٪٩٥ الثقة وفاصل ٩٫٧٪؛
التي والباروموميسني الصوديوم ستيبوغلوكونات توليفة
نجاعة مع تساوت فقد يوماً، ١٧ هي أقرص، ملدة أُعطيت
ملدة وحدها أُعطيت التي الصوديوم ستيبوغلوكونات

الحشوي الليش砠ᖠنيات داء من 砠ᖠتعا عمرها من الرابعة يف لطفلة رسيري فحص إجراء ٣-٧ الشكل
السودان يف الكاالزار) (داء
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الثقة وفاصل ٢٫٥٪؛ الفارق ،٪٩٣٫٩ مقابل ٪٩١٫٤) يوماً ٣٠
يف ملحوظة فروق هناك تكن ومل .(٪٦٫٣ إىل ١٫٣ من :٪٩٥

الثالثة. العالجية باملقررات الخاصة املأمونية مرتسامت
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

الصوديوم ستيبوغلوكونات بتوليفة العالج مدة ِقَرص ساَعَد
بستيبوغلوكونات املفرد العالج 砠ᖠدة مقارنًة والباروموميسني
من التخفيف عىل يوماً) ٣٠ مقابل يوماً ١٧) الصوديوم
الصحية واملرافق املرىض كاهل عىل امللقاة العالج أعباء
تكلفة حيث ومن العالج. بهذا املرتبطة التكاليف وخفض
مقابل التوليفي العالج لصالح أيضاً الكفة رجحت الدواء
دوالراً ٤٤) الصوديوم بستيبوغلوكونات املفرد العالج
املخاطر أيضاً وانخفضت أمريكياً). دوالراً ٥٦ مقابل أمريكياً
يف الصوديوم لستيبوغلوكونات الطفيليات ملقاومة املحتملة

التوليفي. العالج حالة
التوليفي العالج تقديم النتائج دعمت وهكذا
الكربيتاتكدواء وباروموميسني الصوديوم بستيبوغلوكونات
وأوصت أفريقيا. رشق يف الحشوي الليشامنيات داء لعالج
كخٍط باستخدامه العاملية الصحة ملنظمة تابعة خرباء لجنة

أفريقيا. رشق يف الحشوي الليشامنيات لداء أول عالجي
الرئيسية االستنتاجات

الصوديوم■ بستيبوغلوكونات التوليفي العالج كان
الحشوي، الليشامنيات لداء الكربيتات وباروموميسني
نجاعته يف مساوياً فقط، يوماً ١٧ مدته بلغت والذي
الذي الصوديوم بستيبوغلوكونات االعتيادي للعالج
بجودة أيضاً التوليفي العالج و砠ᖠيز يوماً، ٣٠ يستمر
إىل التحوُّل شأن فمن وبالتايل مأمونيته. مرتسم
األعباء من يخفف أن التوليفي العالج هذا استخدام
من يحّد وأن الصحية واملرافق املرىض كاهل عىل امللقاة

لألدوية. مقاَومٍة نشوء مخاطر
بستيبوغلوكونات■ التوليفي العالج تقديم النتائج دعمت

لداء أول عالجي كخٍط والباروموميسني الصوديوم
أفريقيا. رشق يف الحشوي الليشامنيات

٨ الحالة دراسة
التدخالت 砠ᖠستوى لالرتقاء املهام نقل عىل االعت砠ᖠد
دراسة األطفال: بقاء معدالت 砠ᖠتحس إىل الرامية

بنغالديش هي متعددًة بلداناً شملت رصدية
املتحدة تنزانيا وجمهورية وأوغندا والربازيل

البحوث إجراء رضورة
يف نقٍص وجود إىل العاملية الصحة منظمة تقديرات 砠ᖠتش
ماليني أربعة من 砠ᖠأك قدره العاملية الصحية العاملة القوى
فيها ترتفع التي البلدان تعاين ما وغالباً .(٥١) شخص
العاملني عدد يف نقص من أيضاً األطفال وفيات معدالت
砠ᖠالتدب» تسمى عاملية اسرتاتيجية و砠ᖠة املؤهلني. الصحيني
砠ᖠأك اعتمدتها (IMCI) الطفولة» ألمراض املتكامل العالجي
املبادئ وتصف األطفال. وفيات خفض بُغية بلد ١٠٠ من
تقييم سبل االسرتاتيجية بهذه املتعلقة الرسيرية التوجيهية
خمس عن أعامرهم تقل الذين األطفال 砠ᖠوتدب وتصنيف
العقبات بني ومن .(٥٢) شائعة أمراض من ويعانون سنوات
砠ᖠالتدب بخدمات التغطية نطاق توسيع أمام الرئيسية
يُعترب لذا املؤهلني. الصحيني العاملني نقص املتكامل العالجي
من التي العملية لوصف يُستخدم مصطلح وهو – املهام نقل
صحيني عاملني إىل االقتضاء، عند محددٌة، مهاٌم تُنقل خاللها
القدر ونفس املؤهالت من املستوى نفس عىل يحصلوا مل
املمكنة الخيارات من خياراً – للخدمة السابق التدريب من

.(٥٣) العاملني أعداد نقص مشكلة ملعالجة
الرعاية جودة بشأن املنشورة التقييامت يف ندرة وهناك
األطباء 砠ᖠغ من الصحيون العاملون يقدمها التي الرسيرية
ألمراض املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب اسرتاتيجية ينفذون الذين
لتقييم البيّنات من النوع هذا إىل حاجة وهناك الطفولة.
من ميكن اسرتاتيجية أنه عىل املهام لنقل الرتويج إمكانية
ألمراض املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب 砠ᖠستوى االرتقاء خاللها
من تعاين التي املناطق يف األطفال صحة وتحسني الطفولة،

الخدمات. نقص
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الدراسة تصميم
يف الحكومية الصحية املرافق أهم يف رصديٌة دراسٌة أُجريت
وجمهورية وأوغندا والربازيل بنغالديش هي متعددٍة بلداٍن
للعاملني الرسيري األداء وقورن .(١١) املتحدة تنزانيا
قبل طويلة تدريب فرتة عىل حصلوا الذين الصحيني
بأداء الرسيريني) والعاملني األطباء (مثل بالخدمة االلتحاق
العاملني أقرص(جميع تدريب فرتة عىل حصلوا الذين أولئك
ومساعدي والقابالت املمرضني مثل اآلخرين الصحيني
جودة وقُيمت الرسيرية). الرعاية يقدمون الذين التمريض
إذا ملا ووفقاً قياسية مؤرشات باستخدام مة املقدَّ الرعاية
قد املرىض األطفال 砠ᖠوتدب وتصنيف تقييم عمليات كانت
باسرتاتيجية املتعلقة التوجيهية املبادئ وفق بالكامل نُفذت
طفل كل تقييم وجرى الطفولة. ألمراض املتكامل 砠ᖠالتدب
عىل املدرَّب الصحي العامل طريق عن كانت األوىل مرتني،
كانت والثانية للتقييم نفسه هو والخاضع االسرتاتيجية
األصيل والعالج التشخيص عىل يطّلع مل مرشف طريق عن
هذا تصنيف من الرغم وعىل الصحي. العامل به قام الذي
يدخل أنه إال واالعتالالت األمراض 砠ᖠلتدب كدراسٍة البحث

الصحية. والنظم السياسات بحوث ضمن أيضاً
النتائج ملخص

يف موجودين طفًال ١٢٦٢ مجموعه ما الدراسة شملت
عىل موزَّعني الحكومية، الصحية املرافق من مرفقاً ٢٦٥
الربازيل، من و١٤٧ بنغالديش، من طفًال ٢٧٢ التايل: النحو
يف أوغندا. من و٦١٢ املتحدة، تنزانيا جمهورية من و٢٣١
عىل حصلوا الذين الصحيني العاملني نسبة بلغت الربازيل
،٪٥٨ الصحيح العالجي 砠ᖠالتدب وقدموا طويلة تدريب فرتة
تدريب فرتة عىل حصلوا الذين أولئك من بـ٨٤٪ مقارنًة
عىل و٣٣٪ ٪٢٣ النسبتان هاتان بلغت أوغندا ويف أقرص.
الذين األطفال نسب كانت وباملثل .(٣-٥ (الجدول التوايل
وجمهورية بنغالديش يف الصحيح العالجي 砠ᖠالتدب تلقوا
للنسب مامثلًة الصحيني العاملني فئتّي من املتحدة تنزانيا
األربعة األماكن من أي يف يظهر مل وبالتايل تقريباً. السابقة

الرعاية جودة عىل سلباً يؤثر التدريب فرتة ِقَرص أّن يثبت ما
لألطفال. مة املقدَّ

العاملني فئتّي من فئة كل أداء أّن الهامة التنويهات ومن
الذين «األطفال ذلك عىل مثال (وأبرز ضعيفاً كان الصحيني
توجد وال أوغندا). يف الصحيح» العالجي 砠ᖠالتدب عىل حصلوا
الجدير ومن األداء. مستوى يف الضعف لهذا معروفة أسباب
الرعاية مستوى عىل أُجريت التقييامت هذه أّن أيضاً بالذكر
بأمراض املصابني األطفال عدد بانخفاض يتميز الذي األولية
٪١ من املستشفيات إىل اإلحالة نسبة تراوحت (فقد خط砠ᖠة
العاملني فإّن ذلك عىل وعالوًة أوغندا). يف ٪١٣ إىل الربازيل يف
يكونون قد أقرص تدريب فرتة عىل حصلوا الذين الصحيني
القياسية الرسيرية التوجيهية للمبادئ لالمتثال استعداداً 砠ᖠأك
يف لألطفال) الصحيح العالجي 砠ᖠالتدب قدموا أنهم 砠ᖠر (وبالتايل
تدريبأطول عىلفرتة الذينحصلوا الصحيني العاملني أّن حني
وبالرغممن اإلجراءاتاملختلفة من أوسع يتَّبعونمجموعًة قد
وباإلضافة الجودة. من نفساملستوى عىل نتائج يحققون ذلك
وسنوات الصحيني العاملني عمر االعتبار يف يؤخذ مل ذلك إىل

التدريب. فرتة ِقَرص يعوِّضان قد عامالن وهام خربتهم،
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

األطباء 砠ᖠغ من الصحيني العاملني أّن عىل النتائج هذه تدل
االلتحاق قبل نسبياً قص砠ᖠة تدريب فرتات عىل حصلوا الذين
املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب خدمات يقدموا أن ميكن بالخدمة
كوادر جميع حاجة من الرغم وعىل الطفولة. ألمراض
التدريب من إضايفٍّ قدٍر عىل الحصول إىل الصحيني العاملني
توسيع إمكانية يتيح املهام نقل أّن إال األماكن بعض يف
التدخالت وسائر املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب تدخالت قدرات
التي املناطق يف الحياة قيد عىل األطفال بقاء إىل الرامية
أعداد يف نقصاً تواجه وبالتايل الخدمات نقص من تعاين
املعشاة التجارب أظهرت وقد .(٥٤–٥٦) الصحيني العاملني
تأهيالً أقل صحيني عاملني إىل األطباء من املهام نقل أّن أيضاً
عدد نقص حالة يف يفيد أن وميكن للتنفيذ قابل أمٌر منهم

.(٥٧–٥٩) الصحية الخدمات تقديم يف العاملني
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الرئيسية االستنتاجات
فرتة■ عىل حصلوا صحيني عاملني من املهام نقل يؤثر مل

إىل الرسيريني) والعاملني األطباء (مثل طويلة تدريب
منهم أقرص تدريب فرتة عىل حصلوا صحيني عاملني
سلباً التمريض) ومساعدي والقابالت املمرضني (مثل
العالجي 砠ᖠبالتدب الخاصة الرعاية خدمات جودة عىل

الطفولة. ألمراض املتكامل
بخدمات■ التغطية لزيادة املهام نقل استغالل ميكن

وسائر الطفولة ألمراض املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب
املناطق يف الحياة قيد عىل األطفال بقاء تدخالت
العاملني نقص ثَمَّ ومن الخدمات نقص من تعاين التي

الحاالت بعض يف تقتيض الرضورة كانت وإن الصحيني،
التدريب. من أكرب قدٍر عىل العاملني حصول

٩ الحالة دراسة
التوليدية الرعاية إىل الوصول إمكانية 砠ᖠتحس

الريفية املناطق يف تشغيلية بحثية دراسة الطارئة:
بوروندي يف

البحوث إجراء رضورة
إىل لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف من الخامس الهدف يرمي
بنسبة (MMR)األمهات وفيات معدل يف انخفاض تحقيق
معدل ويَُعدُّ و٢٠١٥. ١٩٩٠ عامي بني الفرتة خالل ٪٧٥

املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب عىل 砠ᖠب مدرَّ 砠ᖠصحي 砠ᖠعامل جانب من األطفال 砠ᖠوتدب وتصنيف تقييم ٣-٥ الجدول
للخدمة السابق التدريب فرتة طول حسب مصنفاً الطفولة، ألمراض

الطويلة التدريب القص砠ᖠةفرتة التدريب فرتة
األطفالأ تقييم مؤرش

٠٫٧٣٠٫٧٢بنغالديش
٠٫٤٨٠٫٥٣الربازيل
٠٫٥٩٠٫٦٠أوغندا

املتحدة تنزانيا ٠٫٩٤٠٫٨٨جمهورية
صحيحاًب تصنيفاً ُصنَّفوا الذين األطفال

٠٫٧٢٠٫٦٧بنغالديش
٠٫٦١٠٫٧٣الربازيل
٠٫٤٥٠٫٣٩أوغندا

املتحدة تنزانيا ٠٫٧٦٠٫٨٠جمهورية
الصحيحج العالجي 砠ᖠالتدب عىل حصلوا الذين األطفال

٠٫٦٣٠٫٦٨بنغالديش
٠٫٥٨٠٫٨٤الربازيل
٠٫٢٣٠٫٣٣أوغندا

املتحدة تنزانيا ٠٫٦٤٠٫٦٣جمهورية
ذلك). إىل وما واإلسهال الحمى وجود من التحقق مثالً (منها قياسياً عنرصاً ١٧ عىل املرىضبناًء لألطفال م املقدَّ الرسيري التقييم واكت砠ᖠل جودة بتقييم املؤرش هذا يُعنى أ

الطفولة. ألمراض املتكامل العالجي 砠ᖠبالتدب املتعلقة التوجيهية املبادئ إىل استناداً األمراض تصنيف ب

الطفولة. ألمراض املتكامل العالجي 砠ᖠبالتدب املتعلقة التوجيهية املبادئ إىل استناداً الصحيح العالجي 砠ᖠالتدب تقديم ج

.(١١) النارش من بإذٍن وآخرين هويشو من استنساخه تم
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عىل األمهات لصحة املهمة القياسات أحد األمهات وفيات
يف األمهات وفيات عدد أنه عىل ويُعرَّف السكان مستوى
نفس خالل حية والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكل معينة زمنية فرتة
األمهات وفيات معدل تراجع من الرغم وعىل .(٦٠) الفرتة
وفاة حالة ٤٤٠ من الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان يف
وفاة حالة ٢٩٠ إىل ١٩٩٠ عام يف حية والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكل
االنخفاض هذا أّن إال ،٢٠٠٨ عام يف والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكل
املطلوب ٪٧٥ نسبة إىل إطالقاً يرقى ال ٪٣٤ نسبته البالغ
الخامس 砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف وفق ٢٠١٥ عام بحلول بلوغها
ظل يف للتحقيق قابلة 砠ᖠغ تبدو نسبة وهي لأللفية،
األمهات وفيات معدل ويَُعدُّ .(٦١) للتقدم الحالية الوت砠ᖠة
وصل حيث العامل يف املعدالت أعىل بني من بوروندي يف
(وباملقارنة حية والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكل وفاة حالة ٨٠٠ إىل
لكل وفاة حالتني يتعدى ال السويد يف املعدل هذا أّن نجد

.(٦٢) حية) والدة ١٠٠ ٠٠٠
مجموعة إىل الوصول إتاحة أّن من الرغم وعىل
أحد هي (EMOC) الطارئة التوليدية الرعاية خدمات
التدخالت بني من واسع بقبول تحظى التي التدخالت
أي تتوفر ال أنه إال األمهات، وفيات من الحد إىل الرامية
األثر حجم تحديد عىل تساعد أفريقيا من منشورة بيانات
وتحسني الرعاية هذه مثل توافر تحسني يحدثه الذي
يؤدي هل السكاين. املستوى عىل إليها الوصول إمكانية
الطارئة، التوليدية الرعاية لخدمات مركزي مرفق إنشاء
األمهات ونقل إلحالة بفعاليٍة يعمل نظاٍم إنشاء مع
ريفية منطقة يف الوالدة، خالل 砠ᖠضاعفات 砠ᖠيَُص 砠ᖠاللوا
تحقيق يتيح األمهات وفيات يف ورسيع 砠ᖠكب انخفاض إىل

لأللفية؟ 砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف
الدراسة تصميم

إنشاء يخلفه الذي األثَر استعاديٌة أترابيٌة دراسٌة رت قدَّ
لنقل ونظاٍم الطارئة التوليدية الرعاية لخدمات مركزّي مرفٍق
فيام األمهات وفيات معدل عىل اإلسعاف بسيارات املرىض
كابيزي منطقة يف لأللفية الخامس 砠ᖠا砠ᖠاإل بالهدف يتعلق

وحدات جميع ربط تم فقد .(١٢) بوروندي يف الريفية
الخارجية الصحية املراكز يف املوجودة التسع األمومة رعاية
الرعاية لخدمات املركزية املرافق بأحد كابيزي منطقة يف
النّقالة الهواتف عرب إسعاف وبخدمة الطارئة التوليدية
امرأة استقبال وعند الرتدد. عالية الالسلكية األجهزة أو
الصحية املراكز هذه من أي يف الوالدة 砠ᖠضاعفات مصابة
التوليدية الرعاية خدمات 砠ᖠرفق يتصلون املركز موظفو كان
عىل بة) مدرَّ قابلة (ومعها إسعاف سيارة وتُرَسل الطارئة
وكانت التوليدية. الرعاية مرفق إىل املرأة لنقل الفور
الرعاية خدمات مرفق إىل الصحية املراكز هذه من املسافة

كم. و٧٠ كم ١ بني ترتاوح الطارئة التوليدية
عدد تقدير طريق عن التدخل هذا أثر احتساب وتم
بحالة 砠ᖠأُِص 砠ᖠالال النساء بني تفاديها أمَكَن التي الوفيات
نُقلن 砠ᖠوالال (SAMM) الحادة األمهات مراضة حاالت من
فيه. وعولجن الطارئة التوليدية الرعاية خدمات مرفق إىل
砠ᖠالال النساء بني الوفيات عدد مقارنة طريق عن ذلك وكان
التدخل هذا من واستفدن الحادة األمهات 砠ᖠراضة 砠ᖠأُِص
عىل النساء من املجموعة نفس بني املتوقع الوفيات بعدد
واعتمد .(٦٣) األساس من يوجد مل التدخل هذا أن افرتاض
محددة مجموعة عىل الحادة األمهات مراضة تحديد
أو املطوَّلة الوالدة حاالت بينها من كان االعتالالت، من
الوالدة أو قيرصية عملية إجراء تستلزم التي املتعرسة
(العفوية املعقدة اإلجهاض وحاالت شفط، أداة باستخدام
والنزف االرتعاج، أو االرتعاج ومقدمات املتعمدة)، أو
.(٣-٦ (الجدول الوضع بعد أو الوضع قبل يحدث الذي
العدد باستخدام األمهات وفيات معدل احتساب وجرى
هذا وقورن كابيزي يف تفاديها أمَكن التي للوفيات ر املقدَّ
الهدف تحقيق نحو تقدم من بوروندي أحرزته 砠ᖠا املعدل

لأللفية. الخامس 砠ᖠا砠ᖠاإل
النتائج ملخص

الرعاية خدمات مرفق إىل امرأة ١٣٨٥ نُقلت ٢٠١١ عام يف
مصابة امرأة (٪٥٥) ٧٦٥ بينهن من وكان الطارئة، التوليدية
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(٣-٦ (الجدول الحادة األمهات مراضة حاالت من بحالة
ما وقوع دون التدخالت من املجموعة هذه حالت وقد
من (٪٩٩ إىل ٥٥ من :٪٩٥ الثقة (فاصل ٪٧٤ بنحو ر قُدِّ
الثقة (فاصل ٢٠٨ يعادل ما أي املنطقة، يف األمهات وفيات
والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكل وفاة حالة (٪٣٦٠ إىل ٨ من :٪٩٥
حدود ضمن األمهات لوفيات املعدل هذا كان وقد حية.
٢٠١٥ عام بحلول بوروندي يف بلوغها املطلوب الغاية
حالة ٢٧٥ (وهي لأللفية الخامس 砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف 砠ᖠوجب
هذه بوروندي حققت وقد حية)، والدة ١٠٠ ٠٠٠ لكل وفاة
٢٠١٥ عام يف املحدد املوعد من طويل وقت قبل الغاية

.(٣-٨ (الجدول
تشخيص أنَّ الدراسة لهذه املحتملة العيوب وأحد
عىل اعتمد الحادة األمهات 砠ᖠراضة النساء إصابة

عىل 砠ᖠتأث لذلك كان ور砠ᖠا الرسيريني، العاملني فطنة
التعاريف أّن بَيْد الحادة. األمهات مراضة حاالت عدد
متاحة كانت الحادة األمهات مراضة لحاالت املعيارية
املفرتض ومن استخدامها، عىل جيداً بني مدرَّ األطباء وكان
وضع يف أخطاء حدوث احتامل من قلل قد ذلك يكون أن

التقديرات.
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

يف الطارئة، التوليدية الرعاية 砠ᖠتوف أنَّ إىل النتائج 砠ᖠتش
ونقلهم، املرىض ألحالة بفعاليٍة يعمل نظاٍم وجود ظل
وفيات معدالت يف ملحوظاً انخفاضاً يُحِدث أن ميكن
تحقيق نحو التقدم سبل من سبيٌل وهذا األمهات.
砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف بلوغ ونحو الشاملة، الصحية التغطية
أّن بَيْد أفريقيا. يف الريفية املناطق يف لأللفية الخامس

كابيزي، الحادة، األمهات مراضة حاالت ضمن تصنَّف التي الطارئة التوليدية والتدخالت املضاعفات ٣-٦ الجدول
٢٠١١ بوروندي،

الطارئة املئوية)الحالة (النسبة العدد
(١٠٠)املجموع ٧٦٥

أدوات باستخدام الوالدة أو قيرصية عملية إجراء تستلزم التي املتعرسة أو املطولة (٣٥)الوالدة ٢٦٧
املتعمد) أو (العفوي املعقد (٣٠)اإلجهاض ٢٢٦

الوضع بعد أو الوضع قبل يحدث الذي (١٢)النزف ٩١
قيرصية عملية إجراء تستلزم طبيعية 砠ᖠغ بصورة املولود نزول أو الرحم ارتفاع زيادة عن الناتجة القيرصية (١٠)الوالدة ٧٣

ساعة ٤٨ من 砠ᖠألك الرحم انقباضات استمرار مع الرحم يف الطفل (٦)وفاة ٤٦
االرتعاج (٢)مقدمات ١٨

(٢)اإلنتان ١٥
الرحم جدار (٢)砠ᖠزق ١٤

املنتبذ (٠٫٧)الحمل ٥
(٠٫٥)املالريا ٤

الشديد الدم (٠٫٥)فقر ٤
الطارئة الحاالت يف الرحم (٠٫٣)استئصال ٢

.(١٢) النارش من بإذٍن وآخرين سميث تايلور من استنساخه تم
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من وغ砠ᖠه التمويل توافر ضامن هو أمامنا املاثل التحدي
حتى عليها والحفاظ اإلنجازات لزيادة الالزمة املوارد
املزيد إجراء الرضوري فمن لذا بعده. وما ٢٠١٥ عام
مع تكييفها وسبل التدخالت مردودية حول البحوث من

املختلفة. البيئات
الرئيسية االستنتاجات

الرعاية■ لخدمات مركزي مرفق إنشاء بني ارتباط هناك
لنقل بفعاليٍة يعمل نظاٍم إنشاء مع – الطارئة التوليدية
رسيع انخفاض وحدوث – اإلسعاف بسيارات املرىض

األمهات. وفيات يف وملحوظ
كونها■ – الصحية الرعاية لتحسني مثاًال الحالة هذه تَُعدُّ

خالله من أخرى وبلدان بوروندي تستطيع تدخالً

ونحو الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو التقدم
الخامس 砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف حددها التي الغاية بلوغ

لأللفية.

١٠ الحالة دراسة
砠ᖠلتحس املرشوطة النقدية التحويالت استخدام

الحصائل 砠ᖠوتحس الصحية الخدمات من االستفادة
من املستقاة للبّينات منهجي استعراض الصحية:

الدخل ومتوسطة منخفضة بلداٍن
البحوث إجراء رضورة

(CCTs) املرشوطة النقدية التحويالت نظام يقدم
لبعض األرس هذه 砠ᖠتثل أن رشيطة األرس إىل مالية دفعات
الصحية بالرعاية يتعلق فيام سلفاً دة املحدَّ املتطلبات
ويستند .(٣-٩ (الشكل االجتامعية الربامج من غ砠ᖠها أو
الفكرة إىل املرشوطة النقدية التحويالت برامج تربير
لتشجيع رضوريٌّ أمٌر املالية اإلعانات 砠ᖠتوف بأّن القائلة
والوصول الصحية الخدمات استخدام عىل الفقراء

.(٦٤) إليها
أن هو املرشوطة النقدية التحويالت نظم من والقصد
الصحية، السلوكيات تبّني إىل الناس يدفع مالياً حافزاً تكون
وزيادة الصحية الخدمات عىل الطلب زيادة إىل ويؤدي
املالية العقبات إزالة أو تقليل طريق عن منها االستفادة
عىل الدليل هو ما ولكن إليها. الوصول دون تحول التي

النهج؟ هذا مثل فعالية
الدراسة تصميم

فعالية حول املتاحة البيِّنات لتقييم منهجية دراسة أُجريت
الوصول إمكانية تحسني يف املرشوطة النقدية التحويالت
وتحسني الصحية) الخدمات من (االستفادة الرعاية إىل
السكانية للمجموعات بالنسبة والسيام الصحية، الحصائل
.(١٣) الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان يف فقراً األشد
وهندوراس وكولومبيا الربازيل من دراسات فيها وأُدرجت

ونيكاراغوا. واملكسيك ومالوي

األمهات لوفيات ر املقدَّ املعدل ٣-٨ الشكل
كابيزي يف

.٢٠٨ األمهات وفيات معدل بلغ مالحظة:
.(١٢) النارش من بإذٍن وآخرين سميث تايلور من استنساخه تم
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٢٠١١ نهاية يف
الوطنية االتجاهات
بلوغها بوروندي من املطلوب الوطنية الغاية
لأللفية الخامس 砠ᖠا砠ᖠاإل الهدف 砠ᖠوجب ٢٠١٥ يف

السنة
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النتائج ملخص
تقديم ارتبط الصحية، الخدمات من االستفادة يخص فيام
خضعوا من عدد يف بزيادٍة املرشوطة النقدية التحويالت
٪٢٧ نسبتها البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس تحّري الختبارات
أعداد يف وزيادٍة مالوي)، يف أُجريت واحدة دراسة (بحسب
السابق الشهر يف الصحية املراكز إىل حرضوا الذين األطفال
األطفال أعداد يف وزيادٍة و٢٠٪، ٪١١ بني نسبتها تراوحت
الصحية الرعاية بزيارات قاموا الذين الرابعة سن دون
يخص فيام أما و٣٣٪. ٪٢٣ بني نسبتها تراوحت الوقائية
آثاٌر لوحظت فقد البرشية بالقياسات املرتبطة الحصائل
تقريباً سنتيمرت ١ 砠ᖠقدار زيادة منها األطفال، عىل砠ᖠو إيجابيٌة
احتامالت يف وانخفاض الرابعة، سن دون األطفال طول يف

وفيام املزمن. التغذية سوء أو النحافة أو بالتقزم إصابتهم
بحدوث األمهات أفادت األخرى، الصحية بالحصائل يتعلق
إصابة احتامالت يف ٪٢٥ إىل ٪٢٠ من نسبته انخفاض

السابق. الشهر يف باألمراض الرابعة سن دون األطفال
砠ᖠتأث حول الحديثة البيّنات من مزيد ردت وقد
ذات معشاة تجربٍة من املرشوطة النقدية التحويالت
砠ᖠتأث لتقييم مالوي يف الريفية املناطق يف أُجريت شواهد
الشابات إصابة مخاطر من الحد يف النقدية املدفوعات
اخت砠ᖠت التجربة هذه إطار ويف .(٦٥) األيدز بف砠ᖠوس
عاماً و٢٢ ١٣ بني أعامرهن تراوحت وشابات تلميذات
ومل عشوائية بصورة شهرية مالية مبالغ لبعضهن وُخصصت
املجموعة مت قُسِّ ثم مبالغ. أي منهن اآلخر للبعض ص يُخصَّ

(CCTs) مرشوطة نقدية تحويالت تقدم التي النظم من يتجزأ ال جزءاً الهوية بطاقات تشكل ٣-٩ الشكل
والتعليمية الصحية الربامج إطار يف
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كان مجموعة مجموعتني: إىل شهرية مبالغ تتلقى التي
٪٨٠ يف املدرسة إىل (بالذهاب مرشوطاً املبالغ عىل حصولها
يكن مل ومجموعة السابق)، الشهر يف الدراسية األيام من
سوى عليهن كان (فام رشوط بأي مقيداً املبالغ عىل حصولها
األرس وتلقت لتسلُّمها). األموال تحويل مراكز إىل الذهاب
كل تلقت فيام دوالرات و١٠ ٤ بني تراوحت مختلفة مبالغ
بعد وُوجد دوالرات. و٥ واحد دوالر بني تراوح مبلغاً فتاة
األيدز ف砠ᖠوس انتشار معدل أّن التجربة بداية من شهراً ١٨
املجموعة يف ٪١٫٢ بلغ التجربة يف شاركْن تلميذة ١٢٨٩ بني
الشاهدة املجموعة يف و٣٫٠٪ نقدية تحويالت تلقت التي
٠٫١٤ من :٪٩٥ الثقة وفاصل ٠٫٣٦؛ األرجحية نسبة (بلغت
البسيط الهربس ف砠ᖠوس انتشار معدل وبلغ .(٠٫٩١ إىل
تحويالت تلقت التي املجموعة يف ٪٠٫٧ الثاين النوع من
٠٫٢٤؛ األرجحية (نسبة الشاهدة املجموعة يف و٣٫٠٪ نقدية
فرق هناك يكن ومل .(٠٫٦٥ إىل ٠٫٠٩ من :٪٩٥ الثقة وفاصل
واألخرى رشوط بال املالية املبالغ تلقت التي املجموعة بني
األيدز ف砠ᖠوس انتشار معدالت يف برشوط تلقتها التي
النتائج هذه ومن الثاين. النوع من البسيط الهربس وف砠ᖠوس
عىل مفيد 砠ᖠتأث له يكون قد مالياً التلميذات 砠ᖠكني أّن يتضح

واإلنجابية. الجنسية صحتهن
أنحاء جميع شملت بيئية دراسة أظهرت الربازيل ويف
فاميليا، بولسا بربنامج التغطية نطاق توسيع أّن البالد
يحوِّل املرشوطة النقدية للتحويالت وطني برنامج وهو
معينة لرشوط امتثالها حالة يف الفق砠ᖠة األرس إىل األموال
معدل برتاجع 砠ᖠكب حد إىل ارتبط والتعليم، بالصحة تتعلق
الناجمة أو األسباب جميع عن الناجمة تلك (سواء الوفيات
أعامرهم تقل الذين األطفال بني بالفقر) تتعلق أسباب عن
التغطية تعزيز أحَدثه 砠ᖠتأث أكرب وكان سنوات. خمس عن
الناجمة الوفيات معدل خفض هو فاميليا بولسا بربنامج
أعامرهم تقل الذين األطفال بني واإلسهال التغذية سوء عن
الربنامج أّن لوحظ ذلك إىل وباإلضافة سنوات. خمس عن
األمهات وزيارات التطعيم بعمليات التغطية زيادة إىل أدى

األطفال إدخال معدالت وخفض بالوالدة املحيطة الفرتة يف
.(٦٦) العالج لتلقي املستشفيات إىل الخامسة سن دون

الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات
أنه تظهر التي البيانات من كب砠ᖠة مجموعة حالياً تتوفر
بعض يف – املرشوطة النقدية التحويالت لنظم ميكن
التغذوية الحالة عىل إيجابية آثاراً تخلف أن – الظروف
استخدام ملعدالت زيادتها خالل من لإلنسان والصحية
،١٣) الصحية للسلوكيات وتعزيزها الصحية الخدمات
التحويالت نظم تطبيق بالرضورة يصلح ال ولكن .(٦٧-٦٩
نجاحها يعتمد حيث األماكن، جميع يف املرشوطة النقدية
املثال سبيل عىل منها – العوامل من متنوعة مجموعة عىل
فريدة شخصية 砠ᖠعرفات املشاركني تعريف عىل قدرتها
وموثوقه فعالة آلليات امتالكها وعىل – (٣-٩ (الشكل
يف عيوب أيضاً وهناك للمشاركني. املالية املبالغ لرصف
املثال سبيل عىل منها اآلن، حتى أجريت التي الدراسات
عىل السلوك يف الحاصلة التغ砠ᖠات تبني التي التجارب أّن
تجاه املواقف يف تغ砠ᖠات حدوث تضمن ال 砠ᖠالقص املدى
إيجاد أهمية تتضح وبذلك الطويل. املدى عىل الصحة
عرض عىل تؤثر التي واللوائح الحوافز من املناسب املزيج
التحويالت لنظم يتسّنى حتى عليها والطلب الخدمات
.(٦٨) مكان أي يف الرعاية جودة تحسني املرشوطة النقدية

البحوث. من مزيٍد إجراء يقتيض هدف وهذا
الرئيسية االستنتاجات

مالياً■ حافزاً املرشوطة النقدية التحويالت نظم 砠ᖠثل
منها واالستفادة الصحية الخدمات عىل الطلب لزيادة
تحول التي املالية العقبات إزالة أو تقليل طريق عن

إليها. الوصول دون
ومتوسطة■ منخفضة بلداٍن عدة شملت دراسات أظهرت

املرشوطة النقدية التحويالت نظم تطبيق أّن الدخل
زيادة إىل – الظروف بعض يف – يؤدي أن ميكن
تحسني إىل ثم ومن الصحية الخدمات من االستفادة

الصحية. الحصائل
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١١ الحالة دراسة
املنال سهلة صحيٍة خدماٍت 砠ᖠتوف يف 砠ᖠالتأم دور
شواهد ذات معشاة تجربة التكلفة: وميسورة

املكسيك يف
البحوث إجراء رضورة

جديدة مجموعة تنفيذ يف املكسيك رشعت ٢٠٠٣ عام يف
الصحية التغطية 砠ᖠتوف إىل الرامية الصحية اإلصالحات من
من نوٍع أي إىل يفتقرون كانوا شخٍص مليون ٥٠ لنحو
الحصول يف الحق وكان الصحية. املخاطر ضد املالية الحامية
االستحقاقات أحد هو ٢٠٠٣ عام قبل الصحية الرعاية عىل
التي العاملة سوى عليها يحصل يكن مل التي الوظيفية
砠ᖠغ من إما الفقراء من كب砠ᖠة غالبية وكانت أجوراً. تتقاىض
منهم كب砠ᖠة نسبة وكانت العمل، عن العاطلني أو األجراء
إىل بهم تؤدي أو كارثية صحية نفقات ل تحمُّ لخطر معرضة

الفقر. دائرة
يف املكسيك أطلقتها التي الصحية اإلصالحات وأدت
الصحة»، يف االجتامعية «الحامية نظام ترشيع إىل ٢٠٠٣ عام
الشعبي) (التأمني Seguro Popular برنامج أنشأ الذي
منه للمستفيدين يكفل الذي العام التأمني برنامج ليكون
املهم من وكان الشاملة. الصحية الرعاية إىل مقّنناً وصوًال
Seguro برنامج تنفيذ من األوىل القليلة السنوات يف
– مراحل عىل تنفيذه ميزة استغالل أجل من – Popular
.(٧٠) واملايل الصحي اإلنفاق عىل التدخل هذا أثر تقييم

الدراسة تصميم
مناطق من زوج ١٠٠ 砠ᖠاخت معشاة عنقودية دراسة يف
(«مجموعات الصحية للمرافق التابعة املياه مستجمعات
تستفيد مجموعة إما ليكونوا عشوائية بطريقة الصحة»)
هذا وقدم شاهدة. مجموعة أو التدخل هذا مزايا من
من مجموعًة ،Seguro Popular برنامج أي التدخل،
نوعاً و٣١٢ صحياً تدخًال ٢٦٦ بـ التغطية شملت املنافع
الصحة وزارات إىل املقدمة األموال حجم ورفع األدوية، من

املستفيدة األرس عدد مع يتناسب بقدٍر للواليات التابعة
النفقات لتغطية الالزمة األموال أيضاً وأتيحت الربنامج. من
ضمن وأُجريت معينة. بأمراض املرتبطة الكارثية الصحية
كل إلقناع حملٌة التدخل من املستفيدة الصحة مجموعات
أُرس أما .Seguro Popular برنامج إىل باالنضامم أرسة
الرعاية من املعتاد القدر تلقت فقد الشاهدة املجموعات
أهم و砠ᖠثلت .(١٤) تكلفتها دفع عليهم وكان الصحية
أنها عىل ُصنفت التي النفقات تفاصيل معرفة يف الحصائل
أي عىل للحصول الخاص ماله من املريض يدفعها نفقات
أنها عىل الكارثية النفقات ُحددت بينام صحية، خدمات
الدفع عىل املريض قدرة من ٪٣٠ تتجاوز صحية نفقات أي

الدخل). أساس عىل (وتقاس
النتائج ملخص

املجموعات يف الخاصة األموال من املدفوعة النفقات كانت
مام ٪٢٣ بنسبة أقل التدخل هذا من استفادت التي
انخفاض هناك وكان الشاهدة. املجموعات يف عليه كانت
ضمن املوجودة األرس بني الكارثية النفقات يف ٪٥٩ بنسبة
إىلبرنامج انضمت والتي التدخل من املستفيدة املجموعات
انضمت التي األرس نسبة متوسط (بلغ Seguro Popular
يف لني املسجَّ األشخاص من ٪٦٩ ورأى .(٪٤٤ الربنامج إىل
كانت الصحية الخدمات أّن Seguro Popular برنامج
أّن لني املسجَّ من ٪٨٥ وأفاد الجودة، متوسطة أو عالية
砠ᖠواملث بوضوح. الربنامج مزايا لهم رشحوا الربنامج مسؤويل
لنتائج خالفاً – Seguro Popular برنامج أّن للدهشة
جودة عىل 砠ᖠكب 砠ᖠتأث له يكن مل – سابقة رصدية دراسات
املرافق إىل الوصول إمكانية تحسني (مثل مة املقدَّ الرعاية
مخزون نفاذ حاالت من الحد أو منها واالستفادة الصحية
وميكن املزمنة. لألمراض التغطية زيادة إىل يؤِد ومل األدوية)
أشهر ١٠ تتجاوز مل التقييم مدة كون إىل النتائج هذه إرجاع
مشجعة نتائج النتائج هذه أّن من الرغم وعىل .(٧٢ ،٧١)
من للتحقق البحوث من مزيٍد إجراء إىل حاجة هناك أّن إال

للربنامج. األجل الطويلة اآلثار
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الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات
إىل الرامية الدراسة لهذه 砠ᖠاخت الذي التصميم أّن ثبت
وأّن قوياً كان Seguro Popular برنامج آثار تقييم
آب/ ففي الفقراء. إىل الوصول يف بالفعل نجح الربنامج
هذا إطالق من سنوات ١٠ غضون يف أي ،٢٠١٢ أغسطس
أي شملهم أن يسبق مل 砠ᖠمكسي مليون ٥٢ كان الربنامج،
ترعاها التي الصحية الرعاية عىل حصلوا قد تأمني نظام
متنوعة 砠ᖠجموعة التغطية االعتبار يف األخذ ومع الواليات.
املكسيك سكان من ٪٩٨ نحو أّن نجد التأمينية الربامج من
من بالحامية 砠ᖠتعوا نسمة مليون ١١٣ عددهم البالغ
املكسيك احتفلت وبذلك ،٢٠١٢ عام يف املالية املخاطر
ذلك ومع .(٧٣ ،٧٠) الشاملة الصحية التغطية ببلوغ
التجريبية البحوث من مزيٍد إجراء إىل حاجة هناك تزال ال
آثار قياس ميكن حتى للمتابعة أطول بفرتات تسمح التي
الصحية املرافق إىل الوصول إمكانية عىل التأمني نظم
أّال وينبغي الصحية. الحصائل وعىل منها واالستفادة
ميتد أن يجب وإ砠ᖠا املكسيك عىل األمر هذا تنفيذ يقترص
سياساتها يف إصالحاٍت إلجراء تخطط أخرى بلداٍن إىل

العمومية. بالصحة الخاصة
الرئيسية االستنتاجات

هو■ الصحي، للتأمني عام وطني برنامج تنفيذ أدى
ببلوغ املكسيك احتفال إىل ،Seguro Popular
سنوات عرش من أقل خالل الشاملة الصحية التغطية

إطالقه. من
خفض■ Seguro Popular برنامج تنفيذ عن نَتََج

وكذلك الخاصة األموال من تُدفع التي النفقات
األرس إىل النظام هذا مزايا ووصلت الكارثية، النفقات

الفق砠ᖠة.
بلوغ■ يف تساهم أن التأمينية الربامج هذه بإمكان

أخرى. بلداٍن يف الشاملة الصحية التغطية

١٢ الحالة دراسة
بتكلفٍة الصحية الرعاية عىل 砠ᖠاملسن السكان حصول

اإلنفاق يف املستقبلية بالتغ砠ᖠات التنبؤ ميسورٍة:
أوروبيٍة بلداٍن خمسة يف الصحة عىل العام

البحوث إجراء رضورة
البلدان يف السكان أعامر متوسط ارتفاع استمرار مع
أمراٍض من األشخاص من أكرب عدٌد سيعاين األوروبية
وأمراض بالرسطانات إلصابتهم نتيجًة عجٍز وحاالت مزمنٍة
من وغ砠ᖠها والخرف والكسور الدموية واألوعية القلب
األشخاص من متزايداً عدداً أّن ذلك إىل ويضاف االعتالالت.
أثارت وقد واحٍد. آٍن يف مراضة حاالت عدة من سيعانون
تحّمل املمكن 砠ᖠغ من يصبح أن من قلقاً املالحظات هذه
مة املقدَّ الصحية الرعاية عىل العام اإلنفاق تكاليف

املسنني. للسكان
الدراسة تصميم

املنشورة البيانات باستخدام – وزمالؤه ريشل استطاع
اإلنفاق وحول السكان بشيخوخة الخاصة التنبؤات حول
السنوية التغ砠ᖠات حساب – العمر حسب الحايل الصحي
الصحية الرعاية عىل اإلنفاق من الفرد نصيب يف املتوقَّعة
عام إىل ٢٠١٠ عام من الفرتة خالل بالشيخوخة املرتبطة
اإلنفاق من الفرد نصيب أّن افرتضوا فقد .(٧٤) ٢٠٦٠
الخمسني فرتة طوال ثابتاً سيظل عمريٍة فئٍة كل يف الصحي
لن الصحية للرعاية الوحدة تكاليف وأّن املذكورة، عاماً
أعضاء بلدان لخمسة أُجِرَي قد التحليل هذا وكان .砠ᖠتتغ
وأملانيا التشيكية الجمهورية هي – 砠ᖠاألورو االتحاد يف

وسلوفينيا. وهولندا وهنغاريا
النتائج ملخص

املرتبط الصحي اإلنفاق يف املتوقَّعة الزيادات كانت
الزيادات وكانت متواضعًة. زياداٍت السكان بشيخوخة
والذي الصحي، اإلنفاق من الفرد نصيب يف السنوية
يف ثابتًة سنوات، خمس لكل متوسطٍة كنسٍب ُحسب
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النسب هذه تجاوزت أن يحدث فلم الخمسة. البلدان
يف أخذت أنها كام السنوي، اإلنفاق متوسط من ٪١
هولندا ففي .(٣-١٠ (الشكل ٢٠٣٠ عام بعد الرتاجع
إنفاق يف الزيادة تصل أن املتوقع من املثال سبيل عىل
وهو و٢٠٢٥، ٢٠٢٠ عامّي بني ذروتها إىل الواحد الشخص
إىل السنوي النمو معدل متوسط وصول إىل سيؤدي ما
الفرتة يف صفر إىل هبوطه ثم الشيخوخة، بسبب ٪٠٫٩
نسبة فيها ترتفع أن يُتوقَّع والتي و٢٠٦٠ ٢٠٥٥ عامّي بني

هولندا. سكان بني الشباب
الشاملة الصحية التغطية طريق عىل خطوات

بأّن القائل الشائع االفرتاض يدعم ما التحليل هذا يف يوجد ال
املستقبل يف الصحي اإلنفاق حجم س砠ᖠفع السكان شيخوخة
مع النتائج هذه وتتفق تحملها. ميكن ال مستوياٍت إىل
أْن املتوقع 砠ᖠغ من أنه وجدت التي األخرى التقييامت بعض
الرعاية تكاليف يف كب砠ᖠٍة زياداٍت إىل السكان شيخوخة تؤدي

املفوضية لصالح أُجِريَت دراسٌة وتنبأت .(٨٣) الصحية
معتدلًة زيادًة ستشهد 砠ᖠاألورو االتحاد بلدان بأّن األوروبية
السكان، شيخوخة بسبب العام القطاع يف الصحي اإلنفاق يف
٢٠٠٧ عام يف اإلجاميل املحيل الناتج من ٪٦٫٧ من ل砠ᖠتفع
يف الزيادات يصاحب مل وإذا .(٨٤) ٢٠٦٠ عام يف ٪٨٫٢ إىل
يتمتع التي العمر سنوات عدد يف 砠ٌᖠتغ املتوقَّع العمر متوسط
العام اإلنفاق يزداد أن املتوقع فمن بالصحة، اإلنسان فيها
من ٪٧٫٤ إىل ليصل فقط، ٪٠٫٧ بنسبة الصحية الرعاية عىل

اإلجاميل. املحيل الناتج
أّن إىل الوفاة تكاليف حول أُجريت التي البحوث 砠ᖠوتش
ارتفاع مؤرشات كأحد أهميًة الشيخوخة يفوق الوفاة قرب
تكون ما وعادًة .(٨٦ ،٨٥) الصحية الرعاية عىل اإلنفاق
الرعاية عىل اإلنسان يدفعها التي النفقات من كب砠ᖠٌة نسبٌة
السيام حياته، من األخ砠ᖠة السنة يف حياته طوال الصحية
يقل ما وغالباً ،(٨٧) وفاته قبل األخ砠ᖠة القليلة األسابيع يف

املرتبط العمومية الصحة عىل اإلنفاق من الفرد نصيب يف املتوقَّعة التغ砠ᖠات ٣-١٠ الشكل
٢٠١٠-٢٠٦٠ أوروبيٍة، بلداٍن خمسة يف بالشيخوخة

السكان شيخوخة عن املتاحة البيانات إىل استناداً سنوات خمس لكل متوسطٍة كنسبٍة يُحسب والذي املئوية، النسب يف السنوية الزيادات متوسط هي النقاط مالحظة:
العمر. حسب الصحي لإلنفاق الحالية األ砠ᖠاط وعن املتوقعة

.(٧٤) النارش من بإذٍن وآخرين ريشل من استنساخها تم

أملانيا
التشيكية الجمهورية

هولندا
هنغاريا

سلوفينيا
砠ᖠتغ أي وجود عدم
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يف الطاعنني لألشخاص بالنسبة الصحية الرعاية عىل اإلنفاق
ذلك إىل ويضاف عاماً). ٨٠ عن أعامرهم تزيد (الذين السن
استخداماً 砠ᖠاألك الفئات من السن كبار أّن من الرغم عىل أنه
– األخرى العوامل بعض أّن إال الصحية الرعاية لخدمات
مجموع عىل أكرب 砠ٌᖠتأث لها – التكنولوجية التطورات أبرزها

.(٧٤) الصحية الرعاية تكاليف
البلدان سكان بني السن كبار نسبة تزايد فإّن ذلك ومع
والرفاه الصحة تحقيق أمام التحديات بعض يضع األوروبية
سبيل عىل السكان، من متضائلة نسبة عىل يتعني كان إذا
الصحية للرعاية املرتفعة التكاليف تتحمل أن املثال،
التحديات هذه أّن بَيْد التقاعدية. واملعاشات واالجتامعية
بينها: من ،砠ᖠتداب عدة اتخاذ ميكن حيث مستعصية، ليست
قضاء فرصة من يزيد مام الحياة، طوال الجيدة الصحة تعزيز
وطأة من والتقليل جيدٍة؛ صحٍة يف اإلضافية العمر سنوات
الرعاية 砠ᖠوتوف املبكر الكشف خالل من املزمنة األمراض
أقدر تكون بحيث الصحية الُنظم كفاءة وتحسني املبكرة؛
كبار مشاركة وزيادة السن؛ كبار احتياجات مع التعامل عىل

.(٨٨ ،٧٤) العاملة القوى يف السن
الرئيسية االستنتاجات

تتعدى■ لن ٢٠٦٠ وعام ٢٠١٠ عام بني الفرتة يف
بسبب الصحي اإلنفاق يف رة املقدَّ السنوية الزيادات
خمسة يف تراجعاً، وستزداد ،٪١ السكان شيخوخة

أوروبيٍة. بلداٍن
يعانون■ الذين السن كبار أعداد تتزايد أن يُتوقع حني ويف

تكاليف أّن لوحظ أنه إال عجٍز وحاالت مزمنٍة أمراٍض من
حياة من األخ砠ᖠة السنة يف إال ترتفع ال الصحية الرعاية

اإلنسان.
الشيخوخة■ تؤدي أن املتوقَّع 砠ᖠغ من أنه من الرغم وعىل

نظم عىل يتعني أنه إال كب砠ᖠٍة إضافيٍة تكاليٍف تكبّد إىل
يف األمد طويلة االجتامعية والرعاية الصحية الرعاية
شيخوخة مقتضيات مع تتكيف أن األوروبية البلدان

السكان.

العامة الدروس االستنتاجات:
محددٍة أمثلٍة من املستخلَصة

وعددها الفصل، هذا يف املقدمة الحالة دراسات تشكل
砠ᖠوتوف املالريا مكافحة بني مواضيعها ترتاوح دراسة ١٢
التغطية إىل الطريق 砠ᖠتن التي للبحوث أمثلًة الصحي، التأمني
األسئلة من متنوعًة مجموعًة تعالج فهي الشاملة. الصحية
من مجموعًة وتستخدم الشاملة، التغطية ببلوغ املتعلقة
والدراسات والنوعية، الكمية التقييامت هي – البحث طرائق
砠ᖠغ التدخل ودراسات والشواهد، الحاالت ودراسات الرصدية
واالستعراضات الشواهد، ذات املعشاة والتجارب املعشاة،
الفوائد الدراسات هذه وتظهر التلوية. والتحليالت املنهجية
وتستكشف متعددة، مصادر من البيّنات لجمع املحتملة
أنها كام االستداللية. وقوتها التجربة تصميم بني الصلة
إىل األسئلة فيها تؤدي التي البحوث دورة طبيعة تكشف
أّن كيف وتبنيِّ األسئلة، من املزيد إىل بدورها تؤدي إجابات

واملامرسات. السياسات مع بالتفاعل تعمل البحوث
الرتكيز، تستحق خصائص ست هذه الحالة ولدراسات
إىل تتوصل التي تلك أي – البحث طرائق أنسب أّن أولها
تختلف – والصالحية والوقت التكلفة بني وسط حل أفضل
ذات املعشاة التجارب تقدم إذ البحوث. دورة مدار عىل
التخفيض طريقة تستخدم التي والتجارب الشواهد
لألسئلة اإلجابات أنواع أدق الدراسة مجموعات لتخصيص
قد تكون أن رشيطة ولكن التدخالت، أحد بنجاعة املتعلقة
الحكم أما صالحيتها. أثبت صارم نقدي لتقييٍم خضعت
أمٌر فهو الروتينية املامرسات خالل التدخالت فعالية عىل
.(٧٦ ،٧٥) تجريبية شواهد وجود عدم بسبب صعوبة أشد
للمسائل حلوٍل إيجاد املمكن من يكون ما فغالباً ذلك ومع
التحتية والبنى التوظيف باحتياجات املتعلقة التشغيلية
«التعلم عىل قا砠ᖠة عملية خالل من السلع توريد وسالسل
وتصحيح املامرسة تكرار طريق عن أي – باملامرسة»
هذه وتُستخدم التقييم، بعد التحسينات وإجراء األخطاء
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هذه أّن ويبدو البسيطة. االبتكارات حالة يف عادًة العملية
الصحي التأمني إصالحات مع للتعامل السائدة الطريقة هي
إىل تفتقر التي التدخالت كانت إذا ما أّما وآسيا، أفريقيا يف
من لالختبار تخضع مل التي التدخالت تلك (أي الشواهد
فهذا الحصائل بأفضل تخرج أن ميكن رسمية) تجارب خالل

.(٧٧) للنقاش مطروح أمٌر
بعض يعيب الصحية للطوارئ التصدي حاالت ويف
من وصعوبتها وبطؤها تكلفتها ارتفاع التجارب تصاميم
ميكن الرصدية الدراسات أّن حني يف اللوجستية، الناحية
عرضة هي كانت وإن – زهيدة وبتكلفة برسعة إجراؤها
تستحق حاالت هناك أّن بيد مضللة. باستنتاجات تخرج ألن
فقد إيجابية. نتائج إىل تؤدي ألنها املجازفة هذه مثل
الالمركزية وتطبيق املهام نقل حول رصدية بحوث أُجريت
عىل الهائل للطلب استجابًة الصحية، الخدمات 砠ᖠتوف يف
األيدز مكافحة بهدف القهقرية للف砠ᖠوسات املضادة األدوية
الكربى، الصحراء جنوب أفريقيا يف بف砠ᖠوسه والعدوى
توجيه يف استخدامها أمكن مهمٍة بياناٍت عن وأسفرت
التجارب من بيّنات أي توافر قبل واملامرسات السياسات
األخ砠ᖠة الجهود فإن ذلك ومع .(٧٩ ،٧٨) الشواهد ذات
الرسمية التجارب تصاميم وتطبيق تعديل يف نجحت التي
أغراض يف الستخدامها املعشاة) التجارب تصاميم (وخاصًة
الوصول مشاكل معالجة (مثل الرسيرية التجارب إجراء 砠ᖠغ
يجوز ال أنه عىل تدل وتوف砠ᖠها) الصحية الخدمات إىل
النتائج عىل الحصول سبيل يف التجارب بدقة دا砠ᖠاً التضحية

.(٨٠) زهيدة وبتكلفة برسعة
واإلجابة األسئلة طرح دورة استمرار فإن ثانياً،
الناتجة الحلول تنفيذ رصد ميكن أنه عىل يدل عليها
إليها تتوصل التي اإلجابات أفضل (وهي البحوث عن
أّن بَيْد فعال. نحٍو عىل زمنية) لحظة أي يف البحوث
نجاح عىل الحكم يف حالياً تُستخدم التي القياسات
الصلة ذات البيانات جمع ونظم الجديدة التدخالت

.(٨١) باملرة كافية ليست

البحوث تعزيز هو التقرير هذا من الهدف فإن ثالثاً،
فال حقاً. شاملًة الصحية بالتدخالت التغطية تجعل التي
يقترص امتيازاً الصحية الخدمات إىل الوصول يكون أن يجوز
يف السالم من نسبي قدٌر يسودها التي املناطق سكان عىل
يف مسلحاً نزاعاً ٣١ نشوب وحده ٢٠٠٩ عام شهد إذ العامل.
إيجاد تقتيض ظروف وهذه ،(٨٢) العامل من مختلفٍة أنحاٍء
السياق هذا ويف الصحية. الرعاية 砠ᖠلتوف مبتكرة أساليٍب
التكنولوجيا وسائل إحدى عىل مثاًال بُعد عن التطبيب يَُعدُّ

.(٤ الحالة (دراسة التمكينية
يف الواردة الحالة دراسات بعض أّن من الرغم فعىل رابعاً،
املامرسات، عىل تؤثر أن للبحوث ميكن كيف تبني الفصل هذا
السياسات لتحديد وحدها البيّنات عىل االعتامد ميكن ال أنه إال
الشائعة األسباب ومن .(٢-١ (اإلطار الصحية واإلجراءات
السؤال بني صلة وجود عدم البحوث: نتائج استخدام لعدم
واضعو أو الصحيون العاملون يواجهها التي واملشاكل البحثي
الذين لألشخاص بوضوح البحوث نتائج رشح وعدم السياسات؛
مؤلفات ضمن نُرشت كونها من الرغم عىل يستخدمونها قد
الحلول تعقيد أوشدة وارتفاعتكلفة خضعتالستعراضاألقران؛

.(٨١) تنفيذها معها ميكن ال إىلدرجٍة البحوث عن الناتجة
هذا يف املطروحة عرشة االثنتى األمثلة فإّن خامساً،
اعتالل حاالت من واسعًة طائفًة تتناول كانت وإن الفصل
الثغرات. بعض حتامً ترتك أنها إال دراستها وأساليب الصحة
أهميًة الفصل هذا يتناولها مل التي املواضيع بعض تقل ال إذ
سبٍل إيجاد املثال سبيل عىل ومنها تناولها، التي تلك عن
البيئية األخطار من للتخفيف أو الجوائح ملواجهة للتأهب

.(٢-٦ (اإلطار للزراعة الصحية الفوائد لتقييم أو
مزايا إىل الفصل هذا يف الواردة األمثلة 砠ᖠتش وأخ砠ᖠاً،
املنخفضة البلدان يف البحوث إلجراء ُمحَكم نظاٍم إنشاء
مكان كل يف التقّيص ثقافة تعميق ومزايا الدخل، واملتوسطة
الفصل يصف القضية هذه ولتدعيم البحوث. فيه تُجرى
بحوث إجراء خاللها من ميكن التي الُنظم بُنية الرابع

■ فعالٍة. بطريقٍة الشاملة الصحية التغطية
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الرئيسية النقاط
البحثية■ القدرات وتطوير البحوث أولويات تحديد هي: أساسية وظائف بأربع الصحية البحوث نُظم تضطلع

والتغطية عام بوجٍه الصحة تدعم وظائف وهي مامرسات، إىل البيّنات وترجمة البحوث 砠ᖠومعاي قواعد وتحديد
خاص. بوجٍه الشاملة الصحية

صحيٍة■ 砠ᖠواضيعٍ الخاصة هي املوثَّقة األمثلة أفضل ولكن البحوث، أولويات لتحديد معيارية طرائق ُوضعت وقد
األولويات تحدد أن البلدان لجميع وينبغي األطفال. وفيات من والحد والسل املالريا مكافحة مثل محددٍة
البحوث. عىل املتاحة املحدودة األموال إلنفاق السبل أفضل عىل للوقوف الصحة جوانب جميع يف الوطنية

تكون■ وأن األموال، لتخصيص للمساءلة وخاضعٌة شفافٌة أساليٌب تُطبَّق أن يجب فعالًة البحوث تكون وحتى
بفضولهم – البحوث يجرون الذين األشخاص فإّن ذلك ومع التجهيز. جيدة بحثية وشبكات مؤسسات هناك

بحثي. مرشوع أي لنجاح األهم العنرص هم – واتصاالتهم وخرباتهم التقنية ومهاراتهم وحامسهم وخيالهم
يف■ – للبحوث نظام أّي يف الزاوية حجر 砠ᖠثل التي – املامرسات قواعد ملدونات واسع تطبيق بالفعل وهناك

يف للتطبيق وقابلة شاملة مدونات أنها من التأكد هي املقبلة الفرتة يف املطلوبة واملهمة البلدان. من العديد
مكان. كل يف بها االلتزام تشجيع وكذلك البلدان، جميع

املسببات■ بدراسة تبدأ البحوث من متنوعٍة مجموعٍة إجراء عىل الشاملة الصحية التغطية بلوغ ويعتمد
واسعٍ نطاٍق عىل تطبَّق ال املردودية ذات القا砠ᖠة التدخالت من 砠ᖠالكث وألّن الصحية. النظم أداء بدراسة وتنتهي
هذا تحقيق عىل وللمساعدة إجراءات. من يُتخذ وما الحالية املعارف بني الفجوة ردم إىل خاصة حاجة فهناك
يف أي العمومية، الصحة برامج يف أيضاً وإ砠ᖠا فحسب األكادميية املراكز يف ليس البحوث تعزيز ينبغي الهدف

عليها. الحصول أماكن ويف الصحية الخدمات تطوير أماكن
السياسات■ أثر البحوث تتقّىص أن ينبغي لذا الصحي، النظام خارج واملرض الصحة محددات من العديد تقع

砠ᖠتأث 砠ᖠدى املتعلقة البيّنات حجم زيادة إىل البحوث وتؤدي القطاعات». جميع يف «الصحة تعزيز إىل الرامية
البيئة يف تغ砠ᖠات من تسببه وما الزراعية املامرسات املثال سبيل عىل منها الصحة، عىل البرشية األنشطة

الطبيعية.
والدراسات■ املعلومات (تقاسم والتنسيق والدولية) الوطنية (املراصد الرصد البحوث دعم آليات وتشمل

والعاملية). الوطنية البحوث أولويات لدعم وتوزيعها األموال (جمع والتمويل التعاونية) البحثية
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أهم بعض تتناول أن للبحوث ميكن كيف الثالث الفصل يف وردت التي الحالة دراسات تبنّيُ
توجيه عىل تساعد نتائج إىل تقود أن وكذلك الشاملة، الصحية التغطية ببلوغ املتعلقة األسئلة
دعم تستهدف دراسة وأّي – املختارة الدراسات هذه نجاح ويتوقف واملامرسات. السياسات
وجود ويقرتن مستوى. أعىل عىل بحوٍث إلجراء مواتيٍة بيئٍة توفُّر عىل – الشاملة الصحية التغطية
الفوائد من قدٍر أكرب عنها وينتج الناس من عدٍد أكرب إىل تصل التي أي – مصداقيًة 砠ᖠاألك البحوث
التقّيص عمليات لدعم اإلجراءات من ومجموعٍة راسخٍة، استقصائيٍة ثقافٍة بوجود – للصحة

السياسات. وواضعي الباحثني بني دائم وحواٍر وتنفيذها،
هي الخصوص، وجه عىل وظائف بأربع الصحية للبحوث فعاٍل نظاٍم أّي يضطلع أن ويجب
والبنية الباحثني قدرات وتطوير األموال وجمع بالبحوث، الخاصة واألولويات األسئلة تحديد
صيغٍة إىل البحوث نتائج وتحويل البحثية، للمامرسات 砠ᖠومعاي قواعد وإنشاء لبحوثهم، التحتية
الصحة أجل من للبحوث العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية وتبّنت السياسات. توجيه بها ميكن
دورة تنفيذ للباحثني الفعالة البحوث نظم تتيح .(٤-١ (اإلطار األربع الوظائف هذه جميع
إليها، أدت التي األسباب أو السبب وفهم الصحية، املشكلة حجم قياس وهي: كاملًة البحوث
التدخالت فعالية وتقييم ومنتجات، ومامرسات سياسات إىل البيّنات وترجمة الحلول، وابتكار

.(٢-٣ (اإلطار التنفيذ بعد
وإن األساسية، لوظائفها البحوث نظم أداء جودة عىل تركز التي التقييامت هي وقليلٌة
تنفيذها الجاري البحوث أنواع لتقّيص بلداً ٢٦ يف أُجِرَي قد الصحية النظم لبحوث مسٌح كان

.(٤-٢ (اإلطار املامرسات يف البحوث نتائج من واالستفادة لتنفيذها الالزمة والقدرات
الفصل هذا يحدد الشاملة، الصحية التغطية دعم تستطيع بحثيٍة نظٍم بناء كيفية ولتوضيح
ليبني باألمثلة ويستشهد األربع األساسية الوظائف تلك من وظيفة كل عليها تقوم التي املبادئ
الوظائف هذه لدعم املناسبة باآلليات تعريفاً ذلك بعد الفصل ويقدم منها. كل عمل طريقة
من والهدف والتمويل. والتنسيق الرصد آليات يف واملتمثلة والدويل الوطني الصعيدين عىل
لكل وميكن شامالً. دليالً يكون أن ال البحثية العملية عن عامًة ملحًة يقدم أن التعريف هذا

بحوث نظم بناء
الشاملة الصحية التغطية
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عىل سواء وتطويرها، البحوث نظم بناء يف املختصني
أن اإلقليمي، أو الوطني املستوى عىل أو املقاطعات مستوى
من متزايٍد عدٍد يف اإلضافية العملية التفاصيل بعض يجدوا
شاملة 砠ᖠغ تزال ال األدلة هذه كانت وإن التشغيلية، األدلة
ومعها الفصل، هذا يف الواردة األمثلة وتساعد .(٤-٩)
الخروج عىل السابقة، الفصول يف املوجزة الخربات مجموعة
البحثية، البيئة تطوير بشأن املحددة التوصيات ببعض

الدخل. واملتوسطة املنخفضة البلدان يف والسيام

البحوث أولويات تحديد
مع تعاملهم عند السياسات وواضعي للباحثني ينبغي
أن العمومية بالصحة املتعلقة األسئلة من الالنهائية القا砠ᖠة
وبالتايل بالتقّيص، األجدر هي األسئلة تلك أّي معاً يقرروا
الخطوات يرشح متدرِّج دليل هو ييل وما باإلنفاق. األجدر
األسئلة عىل الضوء تسليط مع األولويات، لتحديد املناسبة

.(١) الرئيسية

الصحة أجل من للبحوث العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية ٤-١ اإلطار
وتنظيم إلدارة اسرتاتيجية بوضع املتعلق جصع٦٣-٢١ القرار والستون الثالثة العاملية الصحة جمعية اعتمدت ٢٠١٠ عام يف
وتحسني املنظمة، يف البحوث دور وتنشيط الستعراض حافزاً العاملية الصحة جمعية قرار وكان العاملية. الصحة منظمة يف البحوث
أجل من البحوث أهمية إىل الدعوة وتعزيز الصحية، البحوث مجال يف قدراتها لبناء املنظمة يف األعضاء للدول م املقدَّ الدعم

.(٢ ،١) الصحة أجل من البحوث يف املنظمة بدور التعريف وتحسني الصحة،
هي: 砠ᖠمعاي ثالثة إىل الصحية البحوث إجراء يف املنظمة تتبعه الذي النهج يستند

بالكفاءة■ وتتميز الخرباء الستعراض وخاضعة األخالقية 砠ᖠباملعاي وملتزمة الجودة عالية بحوٍث بإجراء االلتزام – الجودة
دقيٍق. وتقييٍم لرصٍد وتخضع للجميع ومتاحة والفعالية

التنمية■ وترسيع العاملي، الصحي األمن تحسني عىل قدرة بأقىص تتميز التي واالبتكار البحث ألنشطة األولوية إعطاء – األثر
لأللفية. اإل砠ᖠائية األهداف وبلوغ الصحية، اإلجحاف أوجه ومعالجة بالصحة، املتعلقة

أجل■ من البحوث إلجراء القطاعات متعدد نهٍج واتّباع املصلحة، وأصحاب األعضاء الدول مع بالتعاون العمل – الشمول
البحثية. العملية يف املدين واملجتمع املحلية املجتمعات مشاركة وتعزيز الصحة،

عىل أعّم بصورة األخرى األهداف تنطبق حني يف املنظمة عىل منها األول الهدف ينطبق أهداف، خمسة عىل االسرتاتيجية وتقوم
هي: األهداف وهذه .(٢-١ (اإلطار البحوث إجراء عملية

العاملية)؛■ الصحة منظمة أنحاء كافة يف البحث ثقافة (تعزيز التنظيم
الصحية)؛■ املشاكل أهم تعالج التي البحوث عىل (التأكيد األولويات
الوطنية)؛■ الصحية البحوث نظم وتعزيز تطوير عىل (املساعدة القدرات
واملعاي砠ᖠ)؛■ القواعد ووضع البحوث مجال يف الجيدة املامرسات (تعزيز 砠ᖠاملعاي
البحوث).■ ومنتجات باملامرسات السياسات (ربط التحويل

املحيل السياق االعتبار بعني األخذ مع والوطنية، اإلقليمية االسرتاتيجيات لتوجيه حالياً العاملية االسرتاتيجية هذه وتُستخدم
البحوث. وأولويات العمومية الصحة واحتياجات

بالصحة. املتعلقة لأللفية بالصحة.砠ᖠائية املتعلقة لأللفية اإل砠ᖠائية اإلهداف األاألهداف
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بلداً ٢٦ يف الصحية النظم بحوث لحالة مسح ٤-٢ اإلطار
يف الصحية النظم لبحوث نوعياً تقييامً أجرت دراسة هناك ولكن الصحية، البحوث حالة تقييم عمليات يف نُدرة هناك تزال ال

:(٣) الشكل يف مبنيَّ هو كام – الجنوبية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان من بلداً ٢٦

الصحية النظم بحوث مسح شملها التي البلدان

التالية: االستنتاجات إىل التوصل تم
أّن■ بَيْد الدخل، املتوسطة البلدان حصيلة من أقل الصحية للنظم بحوثاً أجرت التي الدخل املنخفضة البلدان حصيلة كانت

للغاية. محدودًة بحثيًة قدراٍت إال 砠ᖠلك ال كانت الدخل املتوسطة البلدان بعض
وجنوب■ غانا مثل القاعدة لهذه استثناءات هناك كانت وإن البحثية، القدرات من ضئيًال قدراً األفريقية البلدان غالبية 砠ᖠلك

الصني. بركب اللحاق عن الهند عجزت فقد آسيا يف أّما أفريقيا.
غيابها.■ أو البحوث عىل التدريب برامج نقص من البلدان معظم تعاين
الدخل.■ املنخفضة البلدان 砠ᖠلكه مام أكرب املتنوعة التخصصات من وتشكيلًة الباحثني من عدداً الدخل املتوسطة البلدان 砠ᖠلك
االتحادات■ أو الدولية الوكاالت أو املانحة الجهات عىل الدخل املنخفضة البلدان يف البحوث وجهة تقرير يعتمد ما غالباً

الدخل. املتوسطة البلدان من العديد يف كب砠ᖠاً دوراً يلعب الخارجي التمويل يزال وال الدولية.
املسح.■ شملها التي البلدان نصف من 砠ᖠأك يف مطرداً 砠ᖠواً الصحية النظم ببحوث االهتامم يشهد
جميعها.■ ليس ولكن الصحية السياسات بعض بشأن بالبيّنات ُمسندة قرارات تُتخذ للتقييم خضعت التي البلدان ثلثي حوايل يف
وتايلند).■ الصني أبرزها (وكان محلياً لة املعدَّ الدولية املامرسات أو املحلية البيّنات الستخدام تفضيلها البلدان من قلة أظهرت
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املوارد■ وما تستهدف؟ وَمن العملية؟ تدور عمَّ السياق.
البيئات وما عليها؟ التيتقوم املبادئ أو القيم وما املتاحة؟

فيها؟ تُجرى التي والسياسية والبحثية الصحية
أّن■ أم املعيارية، الُنهج أحد اعتامد يجب هل النهج.

لة؟ معدَّ أو جديدة طرائق تطوير تقتيض الظروف
املعيارية: الُنهج هذه من ثالثة ييل وفيام

– (CAM) األبعاد الثالثية املوحدة الُنهج مصفوفة –
(١٠)؛ منظمٍة بطريقٍة املعلومات جمع

– (ENHR)األساسية الوطنية الصحية البحوث –
الوطنية للعمليات الصحية البحوث أولويات تحديد

١٢)؛ ،١١)
(CHNRI) الطفل وتغذية بحوثصحة مبادرة نهج –
.(١٤ ،١٣) األولويات لتحديد منهجية خوارزمية –

أولويات■ تحديد يف يشارك أن يجب الذي َمن الشمول.
الخربات بني مناسب توازن يوجد هل وملاذا؟ البحوث
داخل املعنية املكونات جميع أُرشكت هل واملصالح؟
األخرى؟ املهتمة الدوائر وداخل الصحي القطاع
بها خاصة نُهجاً املختلفة املهتمة الدوائر تتّبع ر砠ᖠا
تقييم مثل مسائل (يف البحوث أولويات تحديد يف
يف الصحية السياسات وضع أو الصحية التكنولوجيات

.(١٦ ،١٥) املتحدة) اململكة
لتوجيه■ جمعها ينبغي التي املعلومات ما املعلومات.

البيانات أو املؤلفات، استعراض عمليات (مثل العملية
آراء أو باملردودية، أو املرض بعبء املتعلقة التقنية
تحديد عمليات آثار تحليل أو املصلحة، أصحاب

السابقة)؟ األولويات
املحددة■ األولويات تحويل إىل السبيل كيف التخطيط.

و砠ᖠويلها؟ البحوث سيتوىلتنفيذ َمن بحثيٍة؟ إىلدراساٍت
يف■ األولويات تحدد أن يجب التي العوامل ما .砠ᖠاملعاي

مكان؟ أي
أم■ التوافق عىل النهج يعتمد أن ينبغي هل الطرائق.

كليهام؟ أم القياسات

األولويات■ تحديد عملية تقييم يجري كيف التقييم.
وت砠ᖠٍة وبأّي أولويات؟ من د تَحدَّ ما تقييم بعدها ومن

التقييامت؟ هذه تُجرى
التي■ الوثيقة هي ما العملية، من االنتهاء بعد الشفافية.

فعالً، العملية بها أُجِريَت التي الطريقة تسجل سوف
نطاق عىل النتائج م وكيفستعمَّ إعدادها، سيتوىل وَمن

واسع؟
هذه وتعديل اعتامد يف مطرداً 砠ᖠواً حالياً العامل ويشهد
وأصبحت شتّى، بصوٍر وصفها ورد التي املعيارية الطرائق
تطورت أنها بَيْد .(١٧) للتكرار وقابليًة شفافيًة 砠ᖠأك نتائجها
ملواضيع البحوث أولويات تحدد طرائق كونها من كث砠ᖠاً
عىل العادة تجِر مل اآلن وحتى .(٤-٣ (اإلطار مختارٍة صحيٍة
للبحوث، الوطنية األولويات تحديد محاوالت توثيق جودة
املتوفرة املعلومات هي وقليلٌة الصحة، جوانب جميع يف
املوارد عىل أثّر قد األولويات تحديد كان إذا ما حول
وعالوًة .砠ᖠالتأث هذا شكل وحول البحوث إلجراء املخصصة
التخصصات املتعددة البحوث إجراء يحظى ال ذلك عىل
ومع .(٤٢) أهميته عىل االتفاق من بالرغم ،ٍ砠ᖠكب باهتامٍم
عىل التأكيد مؤخراً السل» بحوث «حركة أعادت فقد ذلك

.(٤٣ ،٢٧) التخصصات املتعددة البحوث قيمة
األولويات تحديد عمليات من القليلة القلة تقدم
مطبوعاترسمية، نُرشتيف ثم بالفعل أُجريت التي الوطنية
مفيدًة دروساً ،(٤-٤ (اإلطار الربازيل يف أُجريت التي كتلك
توملينسون أجرى وقد .(٤٤-٤٧) تليها التي للعمليات
البحوث أولويات تحديد لسبل منهجياً فحصاً وآخرون
املستخَدمة الطرائق يف النظر خالل من بلدان، 砠ᖠانية يف
أصحاب ومشاركة توثيقه، وأساليب املتبَّع النهج ومرشوعية
التي والجهات الطعون، وتقديم املراجعة وعملية املصلحة،
إىل وزمالؤه توملينسون وخلص .(٤٧) القيادة زمام تولت
أعاله: املحددة الخطوات من عدٍد يف ضعف َمواطن وجود
ضمن األحيان أغلب يف ُوضعت األولويات أّن وجدوا حيث
بحثيٍة كأسئلٍة تصنَّف أن من بدًال لألمراض الواسعة الفئات
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مختارٍة صحيٍة مواضيعٍ حول البحوث أولويات تحديد ٤-٣ اإلطار
الوطنية الحكومات تبادر أن من وبدالً محددٍة. مواضيعٍ عىل الصحية البحوث مجال يف األولويات تحديد عمليات غالبية ركزت
ويوضح ملنظورها. وفقاً عادًة تنفذها التي هي البحثية األوساط داخل مختلفة مواضيعية مجموعاٍت فإّن العمليات هذه بإجراء

ذلك. عىل األمثلة من مختارًة مجموعًة أدناه الوارد الجدول

مختارة صحية مواضيع حول البحوث أولويات تحديد

الصحي الرتكيزاملوضوع محور
اإلمالص وحاالت املبترسة (١٨)الوالدات املجتمعي املستوى

الوالدة أثناء (١٩)االختناق الوفيات معدل خفض
األطفال لدى الرئوي (٢٠)االلتهاب الوفيات معدل خفض

األطفال لدى (٢١)اإلسهال الوفيات معدل خفض
الطفل (٢٢)صحة أفريقيا جنوب

النفسية (٢٣)الصحة الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان
واالجتامعي النفيس والدعم النفسية (٢٤)الصحة اإلنسانية األوضاع

(٢٥-٢٨)السل التشغيلية بالبحوث وانتهاًء والتطوير بالبحث بدءاً
(٢٩)املالريا األدوية االستئصال:
(٣٠)املالريا التشغيلية والبحوث الصحية الُنظم االستئصال:

الليشامنيات (٣١)داء أفريقيا وشامل األوسط الرشق
الليشامنيات (٣٢)داء اللقاحات

الليشامنيات وداء البرشي األفريقي املثقبيات وداء شاغاس (٣٣)داء الصحية والُنظم النواقل ومكافحة واللقاحات واألدوية التشخيص وسائل
املُهَملة املُعدية (٣٤)األمراض الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

الطفيلية بالديدان العدوى الطفيليةحاالت الديدان أنواع جميع مكافحة إىل الرامية والتدخالت األوبئة علم
(٣٥) اإلنسان تصيب التي الخط砠ᖠة

املهمشون السكان التييصاببها والعدوى املنشأ (٣٦)األمراضالحيوانية وخارجه الصحي القطاع داخل املُجراة البحوث والتدخالت؛ األوبئة علم
السارية 砠ᖠغ (٣٧)األمراض الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان

الصحية البرشية (٣٨)املوارد الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان
الصحية النظم (٣٩)砠ᖠويل «النامية» البلدان

الوطنية الصحية الخدمات هيئات إلحدى والتطوير (٤٠)البحث املتحدة اململكة يف والثانوية األولية الرعاية بني التفاعل
والصحة (٤١)اإلنصاف للصحة االجتامعية املحددات
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الربازيل يف البحوث أولويات تحديد ٤-٤ اإلطار
يف العامة املوارد استُخِدَمت وقد .(٤٤) الوطنية األولويات ضمن الصحية البحوث ٢٠٠٠ عام منذ الربازيلية الحكومة أدرجت
البحثية األوساط بني الروابط توطيد ويف (٢-١ اإلطار يف الواردة التعريفات (انظر االنتقالية والبحوث األساسية البحوث إجراء
بلوغ عىل للمساعدة الصحية البحوث مجال يف الوطنية األولويات أجندة الربازيل وضعت ٢٠٠٤ عام ويف الصحية. والخدمات
والعدوى األيدز ومكافحة األمومة صحة وتحسني األطفال وفيات من الحد وهي – بالصحة املتعلقة لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف
صحة تحسني (١) هي: أهداٍف بستة عادٍل نحٍو عىل للبحوث األموال تخصيص عند الربازيل واسرتشدت واملالريا. والسل بف砠ᖠوسه
الرفيعة األخالقية 砠ᖠباملعاي االلتزام ضامن (٤) اإلنسانية والكرامة الحياة احرتام (٣) والتمييز املساواة عدم عىل التغلب (٢) السكان

البيئية. واالستدامة البيئة وحامية االجتامعي االندماج ضامن (٦) والفلسفية املنهجية التعددية احرتام (٥) البحوث إجراء يف
للمجاالت ٢٠٠٤-٢٠٠٩ بني الفرتة يف الصحية البحوث يف استثامرها يف األولوية الربازيل أعطت األهداف هذه لبلوغ محاولٍة ويف
ومواٍد ومعداٍت حيوية تكنولوجيا من شمله (砠ᖠا الصناعي» الصحي لـ«املجمع األموال معظم وُخصصت أدناه. املبيَّنة العرشة
والصحة املرأة بصحة املتعلقة البحوث وكانت السارية. ولألمراض الرسيرية وللبحوث وتكنولوجية) صحية خدماٍت ومقدمي
ذكرها. السابق املجاالت عن متأخراً ترتيبها كان وإن االستثامر، يف األولوية ذات العرشة املجاالت بني من الصحية والنظم النفسية

٢٠٠٤-٢٠٠٩ الصحية، البحوث مجال يف للربازيل األوىل العرشة االستث砠ᖠر مجاالت

البحثيةالبحثية الدرالدراساتاسات منمن محددةمحددًةً مجمومجموعةعًةً الصحيةالصحية التكنوالتكنولولوجياتجيات تقييمتقييم عمليةعملية ووتتضمنتتضمن النص.النص. يفيف الصناعيالصناعي الصحيالصحي للمجمعللمجمع ووصفصٌفٌ يريردد مالمالحظة:حظة:
االقتصادية.قتصادية. االالتقيي砠ᖠت والتقيي砠ᖠت املنهجية واضات املنهجية وواالاالستعرستعراضات

.(.(٤٤٤٤) (ن وآآخرخروون وس سانتوس باتشيكو سانتواملصدر: باتشيكو املصدر:

قد 砠ᖠأمري دوالر مليون ٥٤٥ نحو وكانت الفرتة، هذه خالل للبحوث ُخصصت قد منحة ٤٠٠٠ حوايل كانت ٢٠١٠ عام بحلول
٪٤٠ باولو) وساو جان砠ᖠو دي ريو (وفيه الرشقي 砠ᖠالجنو اإلقليم نصيب وكان البالد. أنحاء جميع يف الصحية البحوث يف استُثمرت
والتشخيص والوقاية العالج وسائل تحسني يف البحوث ساعدت وقد املمنوحة. األموال من و٦٠٪ املُنّفذة املشاريع جميع من
األولويات تحديث ويجري .(٤٤) املرىض نحو املوّجه الصحية الرعاية نظام تعزيز ويف جديدٍة وخدماٍت منتجاٍت تطوير ويف
يطرح والذي Strategic investigations for the health system بعنوان ٢٠١١ عام يف صدر الذي التقرير يف كام دورياً،

.٢٠١٢-٢٠١٥ بني للفرتة الصحية الربازيل سياسات إىل استناداً بحثياً موضوعاً ١٥١
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وأّن ضعيفة، كانت املصلحة أصحاب مشاركة وأّن محددٍة،
للطعن إجراءات أي توجد مل وأنه جيداً، توثَّق مل العمليات
طرائق إىل العمليات جميع واستندت املُتخذة. القرارات يف
الطرائق هذه تطبيق كان وإن دولياً، بها معرتف معيارية

النقصان. شابَُه

البحثية القدرات تعزيز
عادًة العلمية البحثية القدرات أّن كيف الثاين الفصل أوضح
الوطنية. ال砠ᖠوة 砠ᖠو معدل مع يتناسب ال 砠ᖠعدٍل تنمو ما
أضعاف عرشة مقدارها زيادة كل أّن املوضح املثال يف ونجد
(GNI)اإلجاميل القومي الدخل بأنها تُقاس (والتي ال砠ᖠوة يف
(املنشورات البحثي الناتج زيادة إىل تؤدي أن ميكن للفرد)
إنتاجية أّن بَيْد .٥٠ قدره 砠ᖠُعامل فرد) لكل الباحثني عدد أو
هذا من 砠ᖠأد تزال ال البلدان من العديد يف الحالية البحوث
تطوير البلدان تستطيع إَذن كيف .(٤٨) 砠ᖠبكث املستوى
للبحوث الكاملة اإلمكانات الستغالل الالزمة القدرات

الصحية؟

القدرات تعزيز إطار
نة املكوِّ العنارص جميع إىل «القدرات» مصطلح 砠ᖠيش قد
واملؤسسات األفراد قدرة هنا يعني لكنه البحوث، لنظام
عىل – والعاملي الوطني الصعيدين عىل – والشبكات
ثم النتائج من ممكن مستوى بأفضل تخرج بحوٍث إجراء
ESSENCE مبادرة وضعت وقد .(٧) النتائج هذه نرش
لتلك العامة املبادئ أُطُر الصحية بالبحوث املعنية
وكاالت بني تعاونيًة مبادرًة ESSENCE وتَُعدُّ العملية.
املؤسسات عىل االستثامرات أثر تحسني تستهدف التمويل
لتلبية الالزمة التمكني آليات 砠ᖠتوف وكذلك واألشخاص،
الوطنية االسرتاتيجيات ضمن واألولويات االحتياجات
املبادئ وهذه الصحة. أجل من بالبحوث املعنية

:(٥) هي

جهود■ هناك تكون أن ينبغي – والتوافق املشاركة
تنسيق وجود مع املحليني، والرشكاء املمولني بني مشرتكة
املعونة فعالية بشأن باريس إعالن 砠ᖠبادئ إعامًال محيل،
الهدف مع و砠ᖠشياً ،(٢٠٠٨) أكرا عمل وبرنامج (٢٠٠٥)

.(٥٠ ،٤٩) الفعالة التنمية تحقيق يف املتمثل األوسع
واملامرسات■ القواعد بتحليل ذلك ويبدأ – السياق فهم

والثقافية. واالجتامعية والسياسية املحلية
الخربات■ قيمة إعالء ينبغي – القوة َمواطن عىل البناء

املحلية واملؤسسات واملبادرات العمليات وكذا املحلية
عليها. االلتفاف من بدًال

هناك■ يكون أن يجب – األمد طويل التزاٍم يف الدخول
واألداء السلوك يف املُدخالت تُحِدثه 砠ᖠتغي أي اعرتافبأّن

سنوات). إىل يصل (قد وقتاً يستغرق
املستويات■ عرب القدرات مكونات بني الرتابط تحقيق

بعني األخذ القدرات تطوير عند ينبغي – املختلفة
واملنظامت األفراد عنارص بني القا砠ᖠة الروابط االعتبار

الصحية. للبحوث املكوِّنة والنظم
دقيقاً■ تحليًال ذلك يشمل أن يجب – املستمر التعلُّم

يف 砠ᖠللتفك كافياً وقتاً يتيح وأن التدخل بداية يف للوضع
الالحقة. اإلجراءات

املمولة■ الجهات تعمل أن يجب – املواءمة تحقيق
نفسه الرشيك تدعم التي املنظامت وسائر والحكومات

جهودها. مواءمة عىل القدرات تعزيز يف
وتعزيزها، البحثية القدرات ببناء املتعلق القرار يَُعدُّ
كب砠ᖠٍة بدرجٍة سياسياً قراراً لذلك، الالزمة األموال وبتخصيص
تقديم إىل الداعية األسباب رشح أّن بَيْد ،(٤-٥ (اإلطار
إلجراء مطلوب هو ما لكل دقيٍق تقييٍم عمل يقتيض الدعم
عاملة قوى توافر املتطلبات هذه وتشمل فعالٍة. بحوٍث
قيادٍة مظلة تحت وتعمل بالنفس والثقة باملهارة تتمتع
شفافة طرائق استخدام مع كاٍف 砠ᖠويٍل عىل والحصول قويٍة،
مؤسساٍت ووجود األموال، لتخصيص للمساءلة وخاضعة

التجهيز. جيدة بحثيٍة وشبكاٍت
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األطر من إطاراً ٤-١ والجدول ٤-١ الشكل يوضح
األطر من العديد مقّومات يحمل القدرات لبناء املناسبة
باستخدام البدء املفيد من أّن حني ويف .(٥٢-٥٦) األخرى
القدرات بناء يف املتّبَع النهج أّن إال الهياكل من النوع هذا
املقرر للبحث االسرتاتيجية الرؤية عىل يعتمد مكان أي يف
بعض يف املناسب ومن إجرائه. من الغرض وعىل إجراؤه
تابعٍة مؤسساٍت يف نفكر أن جميعها، وليس األحيان،

بتعزيز املعنية العمل فرقة تَُعّد الصدد هذا ويف ملنظامت.
جزءاً أفريقيا يف املالريا مكافحة مجال يف البحثية القدرات
ينسقها التي املالريا، ملكافحة األطراف املتعددة املبادرة من
املناطق أمراض مجال يف والتدريب للبحث الخاص الربنامج

.(TDR) املدارية
منحه الواجب الرتكيز مدى حول أيضاً اآلراء وتتباين
دولية شبكاٍت وإنشاء متميزة مؤسساٍت بناء مثل ملسائل

砠ᖠوذجاً وباراغواي بيساو – غينيا البحثية: القدرات تطوير يف الصحة وزارات دور ٤-٥ اإلطار
األموال قدموا الذين التقنيني والرشكاء الدوليني للامنحني القوي 砠ᖠالتأث بفضل بيساو – غينيا يف الصحية البحوث نظام تَطوَّر
العمومية للصحة الوطني واملخترب الصحي بانديم مرشوع هي للبحوث املنفذة الرئيسية الجهات وكانت .(٥١) العلمية والخربات
حدد فقد البحوث أولويات أما االجتامعية. العلوم نحو املوّجه (INEP)والبحوث للدراسات الوطني واملعهد األوبئة علم وقسم

منها. والحد األطفال وفيات أسباب فهم عىل مجملها يف وركزت مغرتبون باحثون معظمها
أولويات تحديد إىل للحاجة منها إدراكاً (INASA) العمومية للصحة الوطني املعهد الصحة وزارة أسست ٢٠١٠ عام ويف
الوطني املعهد دور ويتمثل القرارات. بصنع البحوث وربط املحلية البحثية القدرات وبناء التمويل ومواءمة الوطنية البحوث
أفريقيا لغرب الصحة منظمة وتتوىل الوطني. الصعيد عىل الصحية البحوث شؤون وترصيف إدارة تنسيق يف العمومية للصحة
ومركز (COHRED) التنمية أجل من الصحية البحوث مجلس مع بالرشاكة وذلك الخارجي، التقني الدعم قيادة (WAHO)

.(IDRC) الدولية التنمية بحوث
التحديات أكرب ومن اآلن. حتى تحقق الذي النجاح يف محوري دور البحوث يف باالستثامر الصحة وزارة قدمته الذي للتعهد وكان

الخارجية. املساعدات عىل واالعتامد املهرة الباحثني عدد قلة حالياً بيساو – غينيا تواجه التي
واملؤسسات الكفاءات من أكرب عدداً لديها إّن حيث بيساو، – غينيا 砠ᖠلكها التي تلك من أقوى بحثيًة قاعدًة باراغواي 砠ᖠلك
جديدًة مديريًة الصحة وزارة أنشأت لذا املؤسسات. بني التنسيق ضعف من تعاين أنها إال الصحية،أ البحوث يف املتخصصة
اللجنة وضمت الصحية. للبحوث إطاٍر إنشاء بغرض املؤسسات بني مشرتكًة لجنًة ٢٠٠٩ عام يف وشكلت ،٢٠٠٧ عام يف للبحوث
أبرزها أخرى، بلداٍن تجارب إىل واستناداً األمريكية. للبلدان الصحة منظمة وعن اليونيسيف عن وممثلني والتعليم الرتبية وزير

الصحية. للبحوث وطني مجلس أول وأسست الصحية بالبحوث تتعلق حكوميًة سياسًة اللجنة وضعت املكسيك،
بيانات قاعدة أُنشئت وقد للتقييم. حالياً البالد يف البحوث مؤسسات جميع تخضع الصحية البحوث تحسني مس砠ᖠة إطار ويف
قاعدة وتوفر والتكنولوجيا. العلوم مجلس من 砠ᖠويٍل عىل الحصول عليها لني املسجَّ للباحثني إال يحق وال اإلنرتنت، عىل للباحثني
من املخصص التمويل إدارة هو منها والهدف الحالية، البحثية واملواضيع وخرباتهم الباحثني تدريب عن معلوماٍت هذه البيانات

يستحقها. ملن بشفافية األموال هذه تخصيص وكذلك الصحية للبحوث صندوٍق إنشاء خالل
وطني نظاٍم إنشاء يف رئيسياً عامالً باراغواي رئيس من بدعٍم الصحة وزير قدمه الذي الدعم كان بيساو – غينيا تجربة يف وكام

الصحية. للبحوث
wwwwww.he.healthralthreseseeaarrchchwwebeb.o.org/en/prg/en/pararaguaaguayy شخيص؛ اتصال شخيص؛، اتصال ،(C(COOHRED)HRED) التنمية التنميةجل أجل من الصحية أث من الصحية البحوث البحومجلس مجلس أأ
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املعارف تقاسم طرائق وتحسني االنتقالية البحوث وتعزيز
ذلك عىل وعالوًة .(٥٧) الجيد األداء ومكافأة واملعلومات
فيام تتفاعل ٤-١ الجدول يف الواردة العنارص مختلف فإن
بعد وما الجامعية املرحلة يف التدريب أّن مثالً فنجد بينها،
املؤسسات تكون عندما فعاالً يكون ما غالباً الجامعية
.(٢ الصف ،١ العمود ،٤-١ (الجدول قوية نفسها املضيفة

أن البحثية القدرات تعزيز إىل يرمي برنامج ألي وينبغي
– وتقييمه لرصده ووسيلًة للنجاح تعريفاً بدايته منذ يحدد
-٥٨ ،٥٣ ،٥٢) املعرفة من 砠ᖠالكث ينقصه يزال ال مجاٌل وهو
للنشاط بسيطة جغرافية خريطة رسم أّن من الرغم فعىل .(٦٠
أّن إال (٤-٢ (الشكل فهمه إىل الطريق 砠ᖠين أن ميكن البحثي

وقد له. أعمق فهامً يتيح أن شأنه من النجاح مستوى قياس
يحقق البحثية القدرات مؤرشات أّي ملعرفة تقييٌم أُجري
الرعاية هي: مختلفٍة بيئاٍت أربع يف الفائدة من مستوى أكرب
واملشورة التحري وخدمات غانا، يف بالبيّنات املُسَندة الصحية
والفقر كينيا، يف البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس بشأن الطوعية
السل مكافحة خدمات إىل الوصول محددات أحد باعتباره
الكونغو جمهورية يف املجتمعية الصحة وتعزيز مالوي، يف
يف تقدمت كلام الربامج أّن التقييم وأوضح .(٦) الدميقراطية
أصحاب ملشاركة كانت فقد املؤرشات. أنسب تغ砠ᖠت العمر
يف بالغة أهمية الربامج نطاق لتوسيع والتخطيط املصلحة
الطابع وإضفاء املالية واملوارد لالبتكار كان فيام البداية،

عاملية وأخرى فردية حركات 砠ᖠب ما البحثية، القدرات لبناء املبذولة للجهود أمثلة ٤-١ الشكل

.(٥٢) ودنييس النسنغ من النارش، من بإذٍن وتعديله اقتباسه تم

ترست ويلكوم

للصحة األمريكية الوطنية املعاهد

للبحث الخاص العاملية/الربنامج الصحة منظمة
املدارية املناطق أمراض مجال يف والتدريب

الوطنية املجالس
الصحية األفرادللبحوث تدريب

املؤسيس التطوير

التنظيمي التطوير

الصحية للبحوث الوطنية النظم

الصحية للبحوث الوطنية فوق الهيئات
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وتجّىل ع. التوسُّ مرحلة أكربخالل أهمية املؤسيسعىلاألنشطة
ولإلدارة األساسية لألنشطة التمويل 砠ᖠلتوف الحيوي الدور

التوطيد. مرحلة خالل املحلية
عنارص ثالثة عىل أقرب نظرًة التالية األقسام تُلقي
العاملة القوى بناء وهي: أال شاملٍة، أهميٍة ذات للقدرات
املؤسسات وتطوير املالية، التدفقات وتتبُّع البحثية،

والشبكات.

ماهرة بحثية عاملة قوة واستبقاء بناء
العمل -٢٠٠٦ العامل يف بالصحة الخاص «التقرير سلَّط
للعاملني املحوري الدور عىل الضوء الصحة» أجل من معاً
خاصًة أعدادهم، يف الشديد النقص وعىل الصحيني،
أهمية تتجىل وهنا .(٦٢) الدخل املنخفضة البلدان يف

الصحة مجال يف الباحثون يقدمها التي الحيوية املساهمة
.(٦٣ ،٥٦) الصحية العاملة القوى من جزءاً باعتبارهم

يف تُجرى التي البحوث من األكرب النسبة تزال وال
عليها يهيمن الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان من 砠ᖠكث
وأمواٍل خرباٍت من يقدمونه 砠ᖠا ثراًء 砠ᖠاألك البلدان علامء
جارية جهود وهناك ماساً. احتياجاً البلدان تلك إليها تحتاج
عىل االعتامد عىل قادرة بحثية عاملة قوى بناء نحو للتحّول
الدخل، املنخفضة البلدان يف الالزمة املهارات و砠ᖠلك ذاتها

بطيئة. بخطى 砠ᖠتس العملية هذه كانت وإن
هناك مادام الحل من جزءاً الدويل التعاون ويشكِّل
إىل جنباً 砠ᖠوتس .(٤-٦ (اإلطار األساسية باملبادئ التزام
بلدان بني العديدة البحثي التعاون أمثلة مع جنب
نُظم من متنوعٌة مجموعٌة الجنوب وبلدان الشامل

االستدامة، واحت砠ᖠل واألهداف، الُنهج عىل الضوء يسلط القدرات، بناء لتوجيه إطار ٤-١ الجدول
البحوث تركيز ومحور

املستهَدف القدراتالكيان تعزيز يف املّتَبع النهج
الجامعية املرحلة يف التدريب

الجامعية بعد وما
التعلُّم
بامل砠ᖠرسة

املؤسسية الرشاكات
البلدان 砠ᖠب

االمتياز مراكز

+++++++فردأ
+++++++++++مؤسسة
+++++++++شبكة

الوطني ++++++++املستوى
الوطني فوق +++++++املستوى

مايلب +++++++++استثامر
البحوث تركيز والنظممحور والسياسات الربامج إنشاء نحو البحثية املهارات تنمية
االستدامةج +++احتامل +

+++كث砠ᖠاً. أو غالباً، ++ أو أحياناً، + الكيان استهداف إىل 砠ᖠتش (+) عالمات أ

أو متوسط، ++ أو منخفض، + التمويل وكاالت أو الوطنية الصحية البحوث نظم إليه تحتاج الذي املايل االستث砠ᖠر حجم أن إىل 砠ᖠتش (+) عالمات الصف، هذا يف ب

مرتفع. +++
قوي. +++ أو متوسط، + املختلفة الُنهج استدامة احت砠ᖠل أن إىل 砠ᖠتش (+) عالمات الصف، هذا يف ج

.(٥٢) ودينيس النسنغ من النارش، من بإذٍن استنساخه تم
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النظم املثال سبيل عىل منها – الشباب للباحثني التدريب
مجال يف والتدريب للبحث الخاص الربنامج يقدمها التي
وشبكة ،(www.who.int/tdr) املدارية املناطق أمراض
الصحة وتدخالت األوبئة علم مجال يف التدريبية الربامج
،(TEPHINET), www.tephinet.org) العمومية
مجال يف األفريقية للبحوث األوروبية املؤسسات ومبادرة
(EFINTD، www. املهَملة املدارية املناطق أمراض
حدود» بال «علوم الربازييل والربنامج ،ntd-africa.net)
والدورات ،(www.cienciasemfronteiras.gov.br)

يقدمها والتي املنتجات نحو هة املوجَّ التشغيلية البحثية
ومنظمة الرئة، وأمراض السل ملكافحة الدويل االتحاد
وحتى .(٦٥-٦٧) لكسمربغ يف (MSF) حدود بال أطباء
البحوث إلجراء الالزمة األموال تنقصها التي األماكن يف
الوظيفي التطوير يف شديدٌة رغبٌة توجد أفريقيا، يف
إدارة ودورات واإلرشاد التوجيه برامج تقديم خالل من
املشاريع مقرتحات كتابة يف العمل وحلقات املشاريع
يف التواصل خالل من وكذلك اللغوي، التدريب وبرامج

.(٦٥) املؤ砠ᖠرات

أفريقيا يف البحثية للقدرات الجغرايف التوزيع ٤-٢ الشكل

تندر التي األخرى واألماكن والتطوير البحث أنشطة فيها ترتكز التي األماكن توضيح يف البحوث ُمخرجات حيث من أفريقية مدينة ٤٠ ألعىل خريطة رسم يفيد مالحظة:
القارة. أنحاء مختلف يف والتطوير البحث أنشطة إنتاجية يف التفاوت أوجه عىل الضوء يسلط 砠ᖠك فيها،

(CC BY 3.0، http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) املبدع» «املشاع رخصة 砠ᖠوجب العاملية الصحة 砠ᖠنظمــة mapالخاص shapefile باستخدام تعديله تم
.(٦١) وآخرين س. نواكا من

٩٩ إىل ٣١ من
٢٤٩ إىل ١٠٠ من
٤٩٩ إىل ٢٥٠ من
٩٩٩ إىل ٥٠٠ من
١٠٠٠ من 砠ᖠأك

البحوث نواتج
مدينة) لكل املقاالت (عدد
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العلامء بإمكان أصبح املختلفة الُنظم هذه وبفضل
أكرب بقدٍر آرائهم عن 砠ᖠالتعب الدخل املنخفضة البلدان يف
رضورة األفارقة الباحثون رأى املثال سبيل فعىل الثقة. من
املناطق أمراض لبحوث الدعم تقديم مسؤولية حرص عدم
من وذلك الخارجية، املانحة بالجهات املهَملة املدارية
جزءاً أيضاً حكوماتهم تتحمل أن برضورة اعتقادهم منطلق
.(٦٨ ،٦٥) العمل وفرص التحتية البنى 砠ᖠتوف مسؤولية من

البحوث 砠ᖠويل يف واملساءلة الشفافية ض砠ᖠن
القدرات تطوير يحتاج األموال إىل البحوث تحتاج مثلام
البحوث عىل املُنَفقة األموال حجم لتتبُّع آلية إىل البحثية
الثامين البحوث مجاالت وتقدم أنواعها. اختالف عىل
أساسيٍة دراساٍت بني ترتاوح والتي ،٢-٢ اإلطار يف الواردة

إطاراً الصحية، والخدمات للنظم تقّيص وعمليات داعمٍة أو
مجاالٍت يف البحوث عىل املُنَفقة األموال عن لإلبالغ واحداً
تنفقه ما جّل أّن نجد مثالً املتحدة اململكة ففي مختلفٍة.
(MRC) الطبية البحوث ومجلس ترست ويلكوم مؤسسة
السببية والبحوث الداعمة البحوث إىل يذهب البحوث عىل
الصحة وزارات من وزارتان توّجه املقابل ويف .(٤-٣ (الشكل
البحثي إنفاقهام معظم واالسكتلندية) اإلنكليزية (تحديداً
والخدمات لألمراض العالجي 砠ᖠوالتدب العالجات تقييم نحو
إال الحالتني اختالف من الرغم وعىل .(٧٠ ،٦٩) الصحية
يتعني التمويل يف فجواٍت ويربز اآلخر يكمل منهام كًال أّن
الواردة البيانات 砠ᖠوتش أخرى. مصادر من ر砠ᖠا سدها،
ومجلس ترست ويلكوم مؤسسة أّن إىل ٤-٣ الشكل يف
نسبياً قليلًة أمواالً ينفقون الصحة ّ砠ᖠووزار الطبية البحوث

البحثية الرشاكة مبادئ ٤-٦ اإلطار
مع بالرشاكة البحوث إلجراء التوجيهية «املبادئ مجموعة يف عرش األحد املبادئ هذه عن التفاصيل من املزيد عىل االطّالع ميكن
عرش األحد املبادئ هذه ييل وفيام .(٦٤) النامية البلدان مع البحثية للرشاكة السويرسية اللجنة أعدتها التي النامية» البلدان

طفيفة): تعديالت (مع
النتائج. من سيستفيدون الذين أولئك إرشاك مع البحثية، األغراض تحديد عىل معاً العمل -١

ومفتوح. نزيه بحثي تعاون إقامة يحفز 砠ᖠا املتبادلة، الثقة بناء -٢
تنسيق، شبكات وتطوير املعلومات تبادل -٣

وامللكية، املسؤولية تقاسم -٤
املعامالت، من وغ砠ᖠها املالية املعامالت يف الشفافية مبدأ تطبيق -٥

منتظمة. وخارجية داخلية تقييامت إجراء خالل من األداء عىل الحكم يتيح 砠ᖠا التعاون، وتقييم رصد -٦
النهاية. يف منها سيستفيدون الذين إىل لتبليغها الكافية العناية إيالء مع أخرى، وبوسائل مشرتكة مطبوعات يف النتائج نرش -٧

املستهَدفة. الفئة لصالح النتائج استخدام بضامن القايض بااللتزام اعرتافاً ممكن، حد أقىص إىل النتائج تطبيق -٨
االخرتاع. وبراءات املطبوعات ذلك يف 砠ᖠا بإنصاف البحوث فوائد تقاسم -٩

واملؤسيس. الفردي الصعيدين عىل البحثية القدرات زيادة -١٠
القدراتالبحثية. وتعزيز املستدامة التنمية وتحقيق باكتساباملعارفالجديدة املتعلقمنها –وخاصًة عىلاإلنجازاتالبحثية البناء -١١
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عن بالكشف أو (٣ (الفئة بالوقاية الخاصة البحوث عىل
رصد إىل ال يدعو الذي األمر ،(٤ (الفئة وتشخيصها األمراض
املواءمة من أكرب قدٍر تحقيق أيضاً وإ砠ᖠا فحسب البحوث

التمويل. هيئات بني
لحساب موحدٍة طريقٍة اعتامد مزايا أحد عىل تخفى ال
أو التواصل يخص فيام سواء – للبحوث املخصصة األموال
يف املبنيَّ النهج ويَُعّد .(٦٩) التعاون أو املقارنة إمكانية
.(٦٩) الغرض لهذا اقُرتحت نظم عدة من واحداً ٤-٣ الشكل
عىل يعتمد – للتصنيف مامثالً نهجاً النظم جميع وتتّبع
مام – البحث من للغرض ووصٍف املرض رمز بني الجمع
نظام يتضمنه أن ينبغي ملا مشرتٍك فهٍم وجود عىل يدل
التوفيق طريق عىل التالية الخطوة تأخذ وقد التصنيف.
عىل املوافقة إّما مسارين: من واحداً املختلفة النظم بني
لرتجمة حاسوبية برامج عىل التعويل أو النظام نفس اعتامد
وفقاً لها خرائط ووضع التصنيف نظم من الحالية التشكيلة
يحقق الذي ذلك هو األمثل والنهج .(٧١) مشرتك ملعيار
الشفافية تحقيق ضامن وهو بسهولة، الرئييس الهدف

.(٧٠) البحوث 砠ᖠويل مجال يف واملساءلة
املطلوبة التمويل مبالغ تحديد يعتمد أن ويجب
وحجم الرضورية للدراسات تقييٍم إجراء عىل للبحوث
محاسبية أساليب تطبيق أهمية من الرغم وعىل تكلفتها.
كل لتقييم الالزمة املهارات أّن إال البحوث، مجال يف جيدة

تطوير. إىل بحاجٍة تزال ال والتكاليف االحتياجات من
السّل 砠ᖠرض الخاصة التشغيلية البحوث 砠ᖠويل ويقدم
ُحدد فقد االحتياجات. تقييم صعوبة عىل واضحاً مثاًال
التشغيلية السل لبحوث (امليزانية) املرغوب اإلنفاق حجم
٪١ أنه عىل يُحسب سنوياً، 砠ᖠأمري دوالر مليون ٨٠ 砠ᖠبلغ
السل ملكافحة الوطنية للربامج املخصصة النفقات من
لحجم عشوائياً املحدد الهدف هذا عىل وقياساً .(٧٢)
ألي املخصص اإلنفاق حجم عن كث砠ᖠاً يقل والذي اإلنفاق،
األموال مجموع بلغ األخرى، السل بحوث مجاالت من
حني ويف تقييمها. جرى التي االحتياجات من ٪٧٦ املتاحة

لة مكمِّ ولكن متباينة مرتس砠ᖠت ٤-٣ الشكل
عىل لإلنفاق البعض لبعضها

املتحدة اململكة يف الصحية البحوث
الش砠ᖠلية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

٢٠٠٩-٢٠١٠

املسببات؛ بـ(٢) الخاصة والبحوث الداعمة؛ البحوث (١) هي: البحوث أنواع
تقييم (٦) العالجات؛ تطوير (٥) والتشخيص؛ الكشف (٤) الوقاية؛ (٣)

.(٢-٢ (اإلطار الصحية والخدمات النظم (٨) األمراض؛ 砠ᖠتدب (٧) العالجات؛
.٪١٠٠ األربع املنظ砠ᖠت من لكل املئوية النسب بلغت وقد مالخظة:

البحوث مجال يف التعاون منظمة من النارش، من بإذٍن والتعديل االقتباس تم
.(٦٩) املتحدة اململكة يف الرسيرية
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مجال أي بها حظي أن يسبق مل مئوية نسبة هذه أّن
هنا الخطورة مكمن أّن إال (٧٣) (٤-٤ (الشكل آخر بحثي
التشغيلية. البحوث إىل للحاجة كافيًة تلبيًة ذلك يف نرى أْن
نجحت السل لدحر العاملية الخطة أّن من الرغم وعىل
البحث يف االستثامر إىل الحاجة عىل الضوء تسليط يف
أكرب حاجًة هناك أّن إال التكنولوجيا مجال يف والتطوير
البحوث ميزانية لحساب موضوعية 砠ᖠأك طريقٍة انتهاج إىل
كث砠ᖠون يراه ما ضوء يف والسيام بالسل، الخاصة التشغيلية
كافية 砠ᖠغ التشغيلية للبحوث املكرَّسة الجهود أّن من

.(٧٤-٧٥ ،٢٨) باملرة
حساب يُعترب التكاليف، تقدير مسألة يخص وفيام
األصعب املهمة لكّن نسبياً، يس砠ᖠًة مهمًة املبارشة النفقات
الالزمة األموال فيها 砠ᖠا املبارشة، 砠ᖠغ التكاليف تحديد هي
البحثية املؤسسات وتأخذ .(٧٦) وترقيتها التحتية البنى لبناء
مهمة عاتقها عىل الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان يف
砠ᖠغ التكاليف يف باملساهمة الخارجية املانحة الجهات إقناع
املساهمة عند البحثية أولوياتها 砠ᖠواءمة وكذلك املبارشة
الدويل املركز واجه ٢٠٠٦ عام ويف املبارشة. التكاليف يف
هاتني (ICDDR,B) بنغالديش يف اإلسهال أمراض لبحوث
التي الحلول بني من وكان .(٧٧) حلهام يف ونجح املشكلتني
املوارد وتقييم لرصد شفاٍف نهٍج اعتامد املركز إليها لجأ
األنشطة بوضوح ويقيس يحدد أن املركز واستطاع املالية.
والخدمات البحوث مجاالت يف والحصائل واملخرجات

والعمليات. واإلدارة والتدريس الرسيرية

البحوث وشبكات مؤسسات بناء
نظٍر وجهِة عن العاملية» الصحية «التجارب شبكة أعربت
للبحوث أخرى شبكات فيها تشاركها القدرات بناء بشأن
يُرى البحوث شبكات سياق ففي .(٤-٧ (اإلطار الصحية
املقيمني الباحثني من مجتمعٍ إنشاء هي «القدرات» أّن
عىل القدرة ميلكون الذين الدخل املنخفضة البلدان يف
والتحقق الصحة لتحسني تشغيلية وأدوات طرائق ابتكار

امليزانية وعجز العاملية النفقات ٤-٤ الشكل
مجال يف والتطوير البحث يف

٢٠١٠ البحث، فئة حسب السل مكافحة

نسبياً؛ قليلة التشغيلية والبحوث التشخيص وسائل عىل املنَفقة األموال مالحظة:
砠ᖠغ بصورة منخفضة التشغيلية البحوث إلجراء املخصصة امليزانية أّن 砠ᖠح يف

عادية.
.(٧٣) بالعالج املعني العمل فريق من النارش، من بإذٍن االستنساخ تم

امليزانيةاإلنفاق يف العجز
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إلتاحة والعاملية املحلية الحلول ويتبادلون صالحيتها، من
ويرد .(٧٩) محلية أطراٌف تقودها تنميٍة لتحقيق الفرصة
املتعددة الشبكات إحدى شهدته ملا وصٌف ٤-٨ اإلطار يف
وعالج تشخيص عمليات تقييم يف نجاٍح من الجنسيات

الزهري. مرض
البلدان بني التعاون عىل الضوء تسليط يعني وال
تزال ال التي التقليدية الروابط إهامل الدخل املنخفضة
والخربات األموال خاللها من تقدم الدخل املرتفعة البلدان
تركيز فيها يختلف التي الحاالت ويف دخالً األقل للبلدان
منهام كالً أّن حني يف منهام مجموعٍة لكل البحثية الدراسات
التجارب تركيز جّل انصّب فقد املثال عىلسبيل اآلخر. يكمل
منه 砠ᖠأك السارية األمراض عىل األفقر البلدان يف الرسيرية
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البحوث شبكات إنشاء ٤-٧ اإلطار
(ISHReCA) أفريقيا يف الصحية البحوث قدرات تعزيز مبادرة

للبحوث قويٍة مؤسساٍت بناء يف رسالتها وتتمثل أفريقيٌة أطراٌف تقودها مبادرة هي ISHReCA (ishreca.org) مبادرة
للباحثني منصة 砠ᖠتوف (١) هي: طرق بأربع البحثية القدرات نطاق توسيع املبادرة وتستهدف .(٥٩ ،٥٥) أفريقيا يف الصحية
للبحوث عمل برنامج إعداد تشجيع (٢) أفريقيا؛ يف الصحية للبحوث مستدامة قدرات بناء سبل ملناقشة الصحة مجال يف األفارقة
إىل الدعوة (٣) ومواءمتها؛ البحثية املبادرات دعم حول والرشكاء املمولني مع التفاوض خالله من ميكن أفريقيٍة بقيادٍة الصحية
ومامرسات؛ سياسات إىل البحوث ترجمة عىلرضورة التأكيد مع البحوث، بإجراء املدين واملجتمع الوطنية الحكومات التزام زيادة

أفريقيا. يف الصحية للبحوث والدويل اإلقليمي الدعم لحشد جديدٍة طرٍق عن البحث (٤)
(ANDI) التشخيص ووسائل األدوية مجال يف لالبتكار األفريقية الشبكة

أبابا أديس يف (UNECA) ألفريقيا االقتصادية املتحدة األمم لجنة تستضيفها شبكة وهي ،٢٠٠٨ عام يف ANDI شبكة أُطلقت
بقيادٍة عمليٍة وإدامة «تعزيز رسالة تحقيق إىل ANDI شبكة تسعى أفريقيا، وتديره 砠ᖠتلكه لالبتكار صندوٍق أول من وبدعٍم .(٦١)
املعارفاملحلية من الفعالة االستفادة خالل من أفريقيا يف العمومية الصحة احتياجات لتلبية الالزمة الصحية املنتجات البتكار أفريقيٍة
مجال يف لالبتكار مستدامة منصة إيجاد يف الشبكة رؤية وتتمثل االقتصادية». التنمية لدعم القدرات وبناء البحوث شبكات وتجميع
القدرات بناء عىل ANDIحالياً شبكة تعمل الرؤية هذه ولتحقيق الصحية. احتياجاتها تلبية األفريقية للبلدان تتيح والتطوير البحث
األنشطة ومن األدوية. عىل الحصول إمكانية بهدفتحسني الصيدالنية املستحرضات مجال يف والتصنيع البحثوالتطوير لدعم الالزمة
يف الصيدالنية املستحرضات مجال يف والتطوير البحث يف لالبتكار مشاريع وإقامة الجودة، عالية حافظٍة وضع الصدد هذا يف املحددة
كمراكز دولياً بها معرتفاً أفريقيًة مؤسسًة ٣٠ من 砠ᖠأك و砠ᖠثل الفكرية. امللكية إدارة ذلك يف 砠ᖠا وإدارتها، املشاريع وتنسيق أفريقيا، عموم

.(٧٨ ،٦١) ANDI شبكة من يتجزأ ال جزءاً البحثية واملرافق واملعارفاملعدات الخربات بتبادل وملتزمًة البحوث مجال يف امتياز
العاملية الصحية التجارب

الدراسات حول املعلومات يتبادل إلكرتويٍن مجتمعٍ هي (globalhealthtrials.tghn.org) العاملية» الصحية «التجارب
والتطوير التدريب وبرامج واملوارد واألدوات اإلرشادات تقديم خالل من العاملية، الصحة مجال يف التجريبية والتجارب الرسيرية

مكتبة. ويضم وندوات قص砠ᖠة دورات يقدم االلكرتوين للتعلُّم مركٌز فيه ويوجد املهني.
(PanACEA) أفريقيا عموم يف للسل املضادة الحيوية املضادات تقييم اتحاد

البلدان رشاكة تدعمها التي التعاون عالقة مثل الجنوب، وبلدان الشامل بلدان بني البحوث مجال يف التعاون عالقات تعود
البلدان رشاكة وتعمل مضت. عديدة سنوات إىل ،(www.edctp.org) الرسيرية التجارب مجال يف النامية والبلدان األوروبية
ولقاحات أدوية استحداث «ترسيع عىل بلداً، ١٤ تضم التي ،(EDCTP) الرسيرية التجارب مجال يف النامية والبلدان األوروبية
عىل الرتكيز مع واملالريا، والسل بف砠ᖠوسه والعدوى األيدز ملكافحة نة محسَّ أو جديدة تشخيص ووسائل للجراثيم ومبيدات

الكربى». الصحراء جنوب أفريقيا يف والثالثة الثانية للمرحلة الرسيرية التجارب
من مكونة شبكة وهو ،(PanACEA) أفريقيا عموم يف للسل املضادة الحيوية املضادات تقييم اتحاد الرشاكة هذه عن وانبثق
الصيدالنية. للمستحرضات ورشكات أوروبية بحثية منظامت وتدعمها أفريقية بلدان ستة يف الرسيرية للتجارب متصالً موقعاً ١١
إذ – الحد هذا عند يقف ال االتحاد طموح لكّن السل، عالج مدة 砠ᖠتقص يف املوكسيفلوكساسني دور تقّيص للشبكة الهدفاألول وكان

الجودة. عالية وتنظيمية رسيرية تجارب إلجراء دافعًة قوًة ليكون التنافس من بدالً التعاون مبدأ ترسيخ إىل يصبو

يتبع...
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يف الباحثون ميلك املقابل ويف السارية. 砠ᖠغ األمراض عىل
السارية، 砠ᖠغ األمراض دراسة يف هائلًة خرباٍت األغنى البلدان
حول البحوث إجراء إىل الحاجة تزايد استمرار مع ولكن
عىل الطلب يزداد أن املتوقع من العامل يف األمراض هذه

.(٧٩) أيضاً خرباتهم

وتنفيذها 砠ᖠواملعاي القواعد تحديد
مدوناٍت العامل حول عديدة بحثية منظامت أعّدت
البحوث، إجراء عند مسؤوٍل سلوٍك اتّباع تفرض للمامرسات
يف الطبية البحوث مجلس املنظامت هذه بني من وكان
الطبية والبحوث للصحة الوطني واملجلس املتحدة اململكة
املسؤوليات القسم هذا ويحدد .(٨٢ ،٨١) أسرتاليا يف
فيام والباحثني املؤسسات عاتق عىل تقع التي الرئيسية
منصوٌص املبادئ هذه وألّن مسؤولٍة. بحوٍث تنفيذ يخص
األمر يقتيض فال الدولية التوجيهية املبادئ يف بوضوح عليها
كل يف تطبيقها تعميم وإ砠ّᖠا املبادئ تطوير زيادة بالرضورة

مكان.

األخالقية الجوانب واستعراض األخالقيات
– الباحثني سلوك ه توجِّ التي األخالقية املبادئ تتمثل
ضامن يف – األخالقية اللجان تنفيذها عىل ترشف والتي
وامللكية واملساءلة والعدالة والنزاهة واملوضوعية الصدق
يف املشاركني وحامية املهنية والنزاهة والكياسة الفكرية
عن نيابًة البحوث عىل الجيد واإلرشاف البحثية الدراسات

.(٨٣-٨٨) اآلخرين
ينبغي 砠ᖠمعاي ١٠ العاملية الصحة منظمة حددت وقد
للبحوث األخالقية الجوانب استعراض عند استيفاؤها
هذه وُوِضَعت .(٤-٩ (اإلطار البرش لها يخضع التي الصحية
القا砠ᖠة، واملامرسات واللوائح للقوانني لًة مكمِّ لتكون 砠ᖠاملعاي
عليه االرتكاز البحوث أخالقيات للجان ميكن أساساً ولتوفر
واإلجراءات املامرسات من محددٍة مجموعٍة وضع عند
ترصد التي املنظامت بني وتوجد بها. الخاصة املكتوبة
مكتب مثل مستقلٌة جهاٌت األخالقية 砠ᖠللمعاي االمتثال
(www.ukrio.org) املتحدة اململكة يف البحوث نزاهة

.(Wemos) (www.wemos.nl) فيموس ومؤسسة

يتبع ...

(R4HA) أفريقيا يف الصحة أجل من البحوث برنامج
العمل طريق عن املشرتكة للمشاكل حلوٍل إيجاد يف R4HA (www.cohred.org/r4ha) برنامج هدف يتمثل
التنمية أجل من الصحية البحوث ومجلس (NEPAD) أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الرشاكة وكالة وتعمل الجامعي.
تعزيز أجل من وتنزانيا والسنغال موزامبيق مع – الهولندية الخارجية الشؤون وزارة من مايل بدعٍم – (COHRED)
بني والتبادل التعلُّم فرص بإتاحة البلدان إىل املوجهة األنشطة وتُستكَمل البلدان. هذه يف الصحية البحوث شؤون ترصيف
سنوات أربع مدته مرشوعاً ٢٠١١ عام يف أفريقيا غرب بلدان من بلداً ١٤ من مجموعة أطلقت نفسه الوقت ويف البلدان.
ومنظمة الكندي الدولية التنمية بحوث مركز من 砠ᖠويله املرشوع ويتلقى الصحية. البحوث نظم لتعزيز نشاطه يكرّس
وَخلَُصت التنمية. أجل من الصحية البحوث مجلس من تقنيٍة تسهيالٍت من يتلقاه ما جانب إىل هذا أفريقيا، لغرب الصحة
ومايل وليب砠ᖠيا بيساو - غينيا أّن إىل أفريقيا غرب بلدان من املجموعة هذه يف الصحة أجل من البحوث لتقييم عمليٌة
أجل من الصحية البحوث ومجلس أفريقيا لغرب الصحة منظمة وتقدم الدعم. إىل حاجًة البلدان 砠ᖠأك هي وس砠ᖠاليون

بنفسهام. وضعاها عمل خطط إىل ذلك يف مستنديْن البلدان هذه يف الصحية النظم لبناء الالزم العون التنمية
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بلدان ستة 砠ᖠب تربط التشغيلية للبحوث شبكة وعالجه: الزهري من الوقاية سبل ٤-٨ اإلطار
يؤدي ما الوالدة، حديثي أطفالهن إىل العدوى منهن مليون من 砠ᖠأك وتنقل عام، كل الزهري 砠ᖠرض حامٍل امرأٍة مليونا تصاب
فرص زيادة إىل أيضاً بالزهري اإلصابة وتؤدي الرّضع. وزن انخفاض وحاالت اإلمالص وحاالت املبترسة الوالدات معدل زيادة إىل

الطفل. إىل األم ومن الجنس طريق عن األيدز ف砠ᖠوس انتقال
مراكز تقدمه ما تكلفة تتعدى ال إذ منه. الوقاية ميكن الِخلِْقي الزهري أّن كام وعالجه، تشخيصه يسهل مرٌض الزهري أن بَيْد
املناطق وطب للتصّحح لندن كلية نسقت وقد منهام. لكل واحداً أمريكياً دوالراً بالبنسلني وعالج تشخيصية اختبارات من الرعاية
االختبارات تقديم ومردودية جدوى تحديد أجل من سنوات ثالث واستمر متعددة بلداناً شمل التنفيذ لبحوث مرشوعاً املدارية
البلدان يف االختطار الشديدة السكانية والفئات بالوالدة املحيطة الفرتة يف لألمهات الواحد اليوم وعالجات البسيطة التشخيصية
خالل من التدخالت َمت وقُدِّ بلدان. ستة يف شخص ١٥٠ ٠٠٠ من 砠ᖠألك فحص أُجري وقد .(٨٠) الدخل واملتوسطة املنخفضة

جديدة. تحتية بنى إلنشاء دٍع هناك يكن مل لذا القا砠ᖠة، الخدمات

البلد حسب 砠ᖠالسكا والرتكيز للفحص خضعت التي األعداد

الصنيتدربت ففي املرشوع. يفنجاح حاسامً عامًال – ثقافياً الفحصمقبولة عملية أّن من التأكد فيها 砠ᖠا األوىل– التحض砠ᖠية كانتاألعامل
يف أي سابع، بلد ويف الفحص. إجراء عىل وتشجيعهّن نفسه املجال يف العامالت من غ砠ᖠهن إىل التحدث عىل الجنس مجال يف العامالت
الصحية. العيادات املرىضإىل إحالة عىل ساعدهم مام وأعراضه، الزهري مرض عالمات حول تثقيفاً التقليديون املعالجون تلقى هايتي،
أسايسٌّ مسٌح وأُجري السياسات. 砠ᖠتغي إمكانية يف تنظر حتى توافرها يجب التي البيّنات حول الصحة وزارات مع التشاور وتم
وتلقت التغطية. مستوى يف الحاصل االرتفاع ولقياس العوائق الجتياز محددة تدخالت تصميم عىل ساَعَد والعقبات للخدمات

زامبيا
砠ᖠألك الفحص أُجِرَي
شخص ١٢٠٠٠ من

االندماج السكاين: الرتكيز
انتقال منع برامج يف
املناعي العوز ف砠ᖠوس

الطفل إىل األم من البرشي

砠ᖠالص
砠ᖠالفحصألك أُجرَِي
شخص ٥٠٠٠ من

األمهات السكاين: الرتكيز
بالوالدة املحيطة الفرتة يف

االختطار الشديدة والفئات

أوغندا
砠ᖠألك الفحص أُجرَِي
شخص ١٣٠٠٠ من

االندماج السكاين: الرتكيز
ف砠ᖠوس انتقال منع برامج يف
من البرشي املناعي العوز

الطفل إىل األم

املتحدة تنزانيا جمهورية
砠ᖠألك الفحص أُجِرَي
شخص ٥٨٠٠٠ من

األمهات السكاين: الرتكيز
بالوالدة املحيطة الفرتة يف

االختطار الشديدة والفئات

الربازيل
砠ᖠألك الفحص أُجِرَي
شخص ٤٥٠٠٠ من

املجتمعات السكاين: الرتكيز
السكان ومجتمعات النائية

األصليني

ب砠ᖠو
砠ᖠألك الفحص أُجِرَي
شخص ١٧٠٠٠ من

األمهات السكاين: الرتكيز
بالوالدة املحيطة الفرتة يف

يتبع...
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واألدوات البيانات عن اإلبالغ
وتبادلها البحثية واملواد

املتّبعة الطرائق دقة ضامن مسؤولية البحوث مجتمع يتوىل
وكفاية وتبادلها البيانات وإنتاج قة املحقَّ النتائج ونزاهة
.(٩١ ،٩٠ ،٨١) الفكرية امللكية وحامية األقران استعراضات
امللكية الجمعية خرجت املفتوح الوصول عرص يف
رضورة تؤكد التي املؤثرة اآلراء من 砠ᖠجموعٍة الربيطانية
البحوث يف القاعدة هو «砠ᖠالذ «االنفتاح يكون أن
العلامء مع الباحثني انفتاح يقتيض وهذا .(٩٢) العلمية
االعرتاف وزيادة اإلعالم؛ ووسائل الجمهور ومع اآلخرين
砠ᖠمعاي ووضع وتبليغها؛ وتحليلها البيانات جمع بقيمة
يف البيانات بنرش واإللزام املعلومات؛ لتبادل مشرتكة
وتطوير النتائج؛ دعم بهدف استخدامها إعادة تتيح صورٍة
البيانات من هائٍل كٍم إلدارة الالزمة والربمجيات الخربات
الجمعية أجرته الذي االستعراض هذا وَخلَُص .(٩٣) الرقمية
فهو العلمي. التقدم مفتاح هو 砠ᖠالذ االنفتاح أّن إىل امللكية
ميكن التي النتائج وتبليغ فهم يف عليه نرتكز الذي األساس

الصحة. تحسني منها عملية، ألغراٍض استغاللها
العديد انتشار االنفتاح نحو العام االتجاه هذا ويرافق
«شبكة بينها من املعلومات، لتبادل اإللكرتونية املنصات من
و«البيّنات الصحية» النظم و«بيّنات الصحية» البحوث

شيوع ومع .(٤-١٠ (اإلطار (PDQ) الرسعة» الفائقة
هياكل توافر الرضوري من أصبح البيانات تبادل ظاهرة
يكون حتى لإلبالغ مناسبة 砠ᖠومعاي البيانات لقواعد متسقة
املتعلقة واملامرسات املبادئ أّن حني ويف فعاالً. التواصل
املتعلقة األخرى أّن إال التطور عالية الجينية البيانات بتبادل
عىل ليست والتنمية والبحث االبتكار حول البيانات بتبادل

.(٩٥ ،٩٤) التطور من الدرجة نفس

الرسيرية التجارب تسجيل
تسجيل «يجب أنّه عىل (١٩٦٤-٢٠٠٨) 砠ᖠهلسن إعالن ينص
الوصول ميكن عامة بيانات قاعدة يف رسيريٍة تجربٍة كل
تسجيل ويُعترب التجربة». يف شخص أول إدراج قبل إليها
ألنه ومعنويًة وأخالقيًة علميًة مسؤوليًة الرسيرية التجارب
القرارات اتخاذ عند املتاحة البيّنات بجميع االسرتشاد يجب
منصة فإّن العملية الناحية من أما الصحية. الرعاية بشأن
تساعد (ICTRP) الرسيرية للتجارب الدولية السجالت
ال التي االزدواجية تاليف عىل التمويل ووكاالت الباحثني
الرسيرية التجارب بحوث يف الثغرات وتحديد لها داعي
يحبذون وقد تهمهم قد التي التجارب عىل والتعرف
التسجيل عملية أّن ذلك إىل ويضاف .(٩٦) فيها املشاركة
خالل من – الرسيرية التجارب جودة تحسني إىل تؤدي قد

يتبع ...

تراوحت جوانب ويف السياسات. 砠ᖠوتغي بامللكية الشعور ترسيخ عىل ساعدت املستجدات عن معلوماٍت بانتظام الصحة وزارات
استدامتها. ميكن نظٍم إنشاء عىل األسايس الرتكيز كان املعدات، 砠ᖠوتوف املوظفني تعيني بني

ما وهو الزهري، ملرض التشخيصية باالختبارات التغطية مستوى يف كب砠ᖠًة زيادًة الدراسة حققت املشاركة البلدان جميع ويف
املنافع بعض الفور عىل ظهرت لذلك ونتيجًة األيدز. ف砠ᖠوس بعدوى اإلصابة خطر ويف الزهري انتشار معدل يف انخفاضاً أحدث

البحثية. الدراسات اكتامل قبل حتى الحاالت، بعض يف طُبَِّقت، السياسات يف رسيعة تغي砠ᖠات إىل أدت التي امللموسة
砠ᖠلتوف 砠ᖠوذجاً البحوث قدمت مثالً الربازيل ففي املشاركة. البلدان بعض يف الصحية الخدمات تعزيز عىل أيضاً البحوث وساعدت

جديدة. تكنولوجيات إلدخال قالباً وكذلك األصليني، للسكان الصحية الخدمات
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البرش لها يخضع التي للبحوث األخالقية الجوانب الستعراض املنظمة 砠ᖠمعاي ٤-٩ اإلطار
يضعون الذين والباحثون البحوث أخالقيات لجان بها تهتدي إرشادات 砠ᖠثابة تكون أن بإيجاز) هنا (الواردة 砠ᖠاملعاي هذه من الغرض
砠ᖠتد وإ砠ᖠا الدا砠ᖠة اللجان عىل األخالقية الجوانب استعراض مهمة يف املشاركني تقترصقا砠ᖠة وال .(٨٨) الصحية البحوث دراسات ويجرون
.(٨٩) البحثي السلوك سوء مزاعم تقّيص يستطيعون الذين بني املدرَّ الخارجيني التقييم خرباء من مستقلًة فرقاً املثال، سبيل عىل لتشمل،

للبحوث األخالقية الجوانب استعراض نظام وضع مسؤولية -١
砠ᖠتوف من البحوث أخالقيات لجان تتمكن أن ويجب مالئٍم. قانوينٍّ بإطاٍر األخالقية الجوانب استعراض عملية تُدَعم أن يجب
الخاص). أو املؤسيس(العام أو و/ الوطني دون أو و/ الوطني املستوى عىل بالصحة املتعلقة البحوث لجميع مستقلٍة استعراضاٍت

البحوث أخالقيات لجان تكوين -٢
صلة. ذات بحثية خربات يحملون أفراد ذلك يف 砠ᖠن متعددٍة، وقطاعاٍت تخصصاٍت من أعضاًء البحوث أخالقيات لجان تضم أن يجب

البحوث أخالقيات لجان موارد -٣
砠ᖠسؤولياتها. للوفاء – و砠ᖠويل ومرافق موظفني من – الكافية املوارد البحوث أخالقيات للجان تتوفر أن يجب

البحوث أخالقيات لجان استقاللية -٤
أو يجري أو يرعى كياٍن أو فرٍد بأّي التأثر من القرار صنع عملية حامية أجل من البحوث أخالقيات لجان استقاللية ضامن يجب

تستعرضها. التي البحوث يستضيف
البحوث أخالقيات لجنة تدريب -٥

عىل األخالقية االعتبارات تطبيق وحول البرش، لها يخضع التي الصحية للبحوث األخالقية الجوانب حول التدريب 砠ᖠتوف ينبغي
البحوث. الستعراضات البحوث أخالقيات لجنة إجراء طريقة وحول املختلفة، البحوث أنواع

وجودتها للمساءلة وخضوعها البحوث أخالقيات لجنة شفافية -٦
جودتها. وتحسني واتساقها للمساءلة وخضوعها البحوث أخالقيات لجان عمليات بشفافية تسمح التي اآلليات تتوفر أن يجب

البحوث أخالقيات لجان يف القرار صنع لعملية األخالقي األساس -٧
الواردة األخالقية للمبادئ واملتسق املُحَكم التطبيق إىل بحوٍث من تستعرضه ما بشأن قراراتها يف البحوث أخالقيات لجنة تستند

املبادئ. هذه مع تتسق وطنية سياسات أو قوانني أي إىل وكذلك الدولية، اإلنسان حقوق وصكوك اإلرشادية الوثائق يف
البحوث أخالقيات لجان يف القرار صنع إجراءات -٨

وشاملٍة. دقيقٍة ومداولٍة نقاٍش عملية إىل البحوث بروتوكوالت بشأن قراراتها يف اللجنة تستند
املكتوبة واإلجراءات السياسات -٩

االستعراض، وإجراءات اللجنة، شؤون وترصيف البحوث، أخالقيات لجنة عضوية تحديد املكتوبة واإلجراءات السياسات تتضمن
وإجراءات الجودة، وضامن والتدريب، واألرشفة، والتوثيق والرصد، املتابعة وعمليتّي االتصال، وإجراءات القرار، صنع وإجراءات

األخرى. البحوث أخالقيات لجان مع التنسيق
砠ᖠالباحث مسؤوليات -١٠

املرشوع، مع تتناسب صلة ذات أخرى مؤهالت أي أو رسيرية أو علمية مؤهالت لديهم أشخاٌص إال البحوث إجراء يتوىل ال
البحوث. أخالقيات لجنة تقرّها التي للرشوط وفقاً البحوث ويجرون
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األمثلة بعض الصحية: البحوث مجال يف الحالية امل砠ᖠرسات عن املعلومات تبادل ٤-١٠ اإلطار
االستثامرات وتقييم رصد عن بيانية ورسوماً وجداول بيانات (www.healthresearchweb.org) الصحية البحوث شبكة تقدم
يتسنى (wiki)حتى 砠ᖠوي نوع من للتحرير قابلًة صيغًة املنصة هذه وتستخدم املؤسيس. أو الوطني املستوى عىل البحثية
السياسات الشبكة تقدمها التي املعلومات وتتضمن الخاصة. احتياجاتها يناسب 砠ᖠا املُدَخلة البيانات تعديل والوكاالت للمؤسسات

الشكل. يف الوارد النحو عىل واملُخرجات والقدرات واملشاريع واألولويات

الصحية البحوث شبكة

األمريكية للبلدان الصحة منظمة طورت األمريكيتني ففي والقطري. اإلقليمي الصعيدين عىل املنصة مستخدمي عدد يتزايد
بشبكة ترتبط التي (www.healthresearchweb.org/en/americas) لألمريكيتني الصحية البحوث شبكة (PAHO)
التنزانية اللجنة تستخدم أفريقيا ويف الالتينية. أمريكا يف العاملة البحوث أخالقيات لجان من و砠ᖠئات (٤-١٢ (اإلطار EVIPNet
املنصة هذه خالل ومن البحثية. مقرتحاتهم لتقديم للباحثني عامٍة دعواٍت إلصدار املنصة (COSTECH) والتكنولوجيا للعلوم
وأن الوطنية، البحوث ألولويات استجابتها مدى تراقب وأن الدعم، عىل حازت الدراسات أّي ترصد أن التنزانية اللجنة تستطيع

البحوث. نتائج عىل تطّلع وأن للبحوث، ُخصصت العامة املوارد أي تعرف
وتَُعدُّ الصحي ماكامسرت منتدى أطلقها مبادرٍة عن عبارة هي (www.healthsystemsevidence.org) الصحية النظم بّينات
شؤون ترصيف حول – منهجية استعراضات من معظمها يف تتألف والتي – باستمرار تحديثها يجري التي للبيّنات مستودعاً

الصحية. الخدمات وتقديم و砠ᖠويلها الصحية النظم
املسَندة الطبية الشؤون وحدة تديرها البيّنات من شبكة هي (PDQ) (www.pdq-evidence.org) الرسعة الفائقة البّينات
والخدمات النظم وحول العمومية الصحة حول بيّنات أيضاً توفر وهي تشييل. يف الكاثوليكية البابوية للجامعة التابعة بالبيّنات

منهجية. واستعراضات منظَّمة ملخصات صورة يف املعلومات تقدم ما وغالباً الصحية،

البحوث شبكة
الصحية

الشؤون ترصيف
والسياسات

البحوث أولويات

املؤسسات
الرئيسية

استعراض
البحوث أخالقيات

البحوث 砠ᖠويل

املجتمع منظ砠ᖠت
砠ᖠاملد

البحثية املشاريع

املعلومات موارد
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مرحلٍة يف التجربة تصميم يف املوجودة املشاكل كشف مثًال
املتطلبات اختالف من الرغم وعىل انطالقها. من مبكرٍة
لإلرشاف الالزمة والتمويلية واألخالقية والقانونية التنظيمية
أّن إال البلدان باختالف وإجرائها الرسيرية التجارب عىل
عاملي مورد هي الرسيرية للتجارب الدولية السجالت منصة
إجرائها. مكان كان أياً الرسيرية التجارب يف استخدامه ميكن
عدديًة زيادًة املسجلة الرسيرية التجارب شهدت وقد
السجالت منصة تتضمن حيث ،٢٠٠٠ عام منذ ملحوظًة
الرسيرية. للتجارب سجلٍّ ٢٠٠ ٠٠٠ من 砠ᖠأك حالياً الدولية

تطوير يف البّينات من االستفادة
واملنتجات وامل砠ᖠرسات السياسات

砠ᖠتأث لها يكون قد نتائج أّي إتاحة الجيدة املامرسات تقتيض
للوقاية طرائق تطوير عىل أو الرسيرية املامرسات عىل
يف يرغب من لكل العامة السياسات عىل أو العالج أو
من واحد جزء إال املعلومات نقل وما .(٨١) استخدامها
ومامرساٍت سياساٍت إىل البحثية البيّنات ترجمة عملية

التايل. القسم يف املبني النحو عىل صحيٍة

وم砠ᖠرسات سياسات إىل البّينات ترجمة
الصحية البحوث معظم أّن عىل اآلراء يف واسع توافق 砠ᖠة
عرب نجاعتها عىل والتدليل التدخالت الستحداث تكرَّس
البيّنات تحويل لعملية ه املوجَّ الجهد أّن وعىل التجارب،
يزال ال الصحة لتحسني إجراءاٍت إىل بحثيٍة مادٍة من
الصحية التغطية بلوغ سياق ويف .(٩٨ ،٩٧) محدوداً
الرخيصة الحالية التدخالت من العديد تزال ال الشاملة،
الكث砠ᖠين متناول عن بعيدًة املردودية والعالية والناجعة
تدخالت وهناك .(٩٩–١٠١) منها يستفيدوا أن ميكن الذين
تدخالت تنفيذ أّن حني يف تُستخدم؛ تكاد ال الفعالية ُمثبَتة
.(١٠٢) (٤-٥ (الشكل عقود أو سنوات يستغرق قد أخرى

املفاهيمية الُنهج من متنوعٌة مجموعٌة واستُخدمت
مثل – إجراءات إىل البيّنات لتحويل يُتّخذ الذي املسار لرسم

منخفضة بلداً ٤٠ نفذته ما مقدار ٤-٥ الشكل
فرتات عىل تدخالت، خمسة من الدخل

عىل حصولها بعد عاماً ٢٧ إىل تصل
التنظيمية الجهات موافقة

.(١٠٢) وآخرين بروكس من املفتوح» «الوصول رخصة 砠ᖠوجب استنساخه تم

ولكن .(١٠٣–١٠٦) وغ砠ᖠه الجبال» يحرك الذي «املثلث نهج
ضعيفة بيّنات سوى توجد ال النظرية، الناحية عن بعيداً
الواسعة التغطية تحقيق بها ميكن التي الرسعة مدى عىل
طريق عن املشكلة تبسيط وميكن .(١٠٧ ،٥٩) بالتدخالت
عدم وراء األسباب فهم عىل تساعد أسئلة أربعة إىل تقسيمها
.(١٠٨) نجاعتها أثبتت التي التدخالت بعض نطاق توسيع

يكون بشكٍل البحوث نتائج تقديم ميكن كيف أوالً،
املحتملني؟ املستفيدين جمهور لدى مصداقية وذا مفهوماً
فعال نحٍو عىل النتائج لنرش السبل أفضل ما ثانياً،
الجمهور َمن نفسه، السياق ويف بوضوح؟ رشحها 砠ᖠجرد
الوصول خاللها من ميكن التي القنوات هي وما املستهَدف،
تقف التي بالصعوبات قا砠ᖠة عىل ٤-١١ اإلطار يحتوي إليه؟
كيفية حول اإلرشادات بعض وكذلك النتائج نرش طريق يف

املستدمية لقاح
من النزلية
باء النمط

التهاب لقاح
B االختبارالكبد

التشخييص
الرسيع
للمالريا

الناموسيات
املعالَجة
砠ᖠبيدات
الحرشات

التوليفي العالج
عىل القائم
اآلرتيميسينني

التنظيمية الجهات موافقة عىل الحصول منذ مرت التي السنوات عدد

الت
دخ

الت
نفذ

يت
الت

دان
البل

سبة
ن
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لتفاديها واقرتاحات جديدة، تدخالت نرش عند الحدوث شائعة أخطاء عرشة ٤-١١ اإلطار
التدخالت تتبنى أن يُحتمل التي الجهات لدى بالبّينات اهت砠ᖠم وجود افرتاض -١

تُستخدم ما وغالباً املقرتحة، التدخالت تتبنى أن يُحتمل التي الجهات من صغ砠ᖠٍة فرعيٍة ملجموعٍة إال كب砠ᖠة أهمية للبيّنات ليس االقرتاح:
ولذلكينبغيالرتكيزعىلمتغ砠ᖠاتأخرىمثلاالتساقوالتكلفةوالبساطةعندالتعريفباالبتكاراتالجديدة. البيّناتلرفضتلكالتدخالت.

砠ᖠالباحث بتصورات التدخالت تتبنى أن يُحتمل التي الجهات تصورات عن االستعاضة -٢
إزاء فعلهم ردود عىل والتعرف احتياجاتهم فهم أجل من التدخالت تتبنى أن يُحتمل التي الجهات ممثيل إىل االستامع االقرتاح:

الجديدة. التدخالت
بالتدخالت للتعريف التدخالت واضعي عىل االعت砠ᖠد -٣

انتباه جذب عىل قادرين أشخاٍص عىل بالتدخالت التعريف يف االعتامد مع ولكن الخرباء، إىل الوصول سبل 砠ᖠتيس االقرتاح:
املحتملة. املتبنية الجهات

إعدادها من االنتهاء قبل التدخالت تقديم -٤
واضحة. نتائج عىل الحصول بعد إال للتدخالت الرتويج عدم االقرتاح:
القرارات صنع عملية عىل تؤثر سوف املعلومات أّن افرتاض -٥

مصادر بني الجمع ينبغي لذا .砠ᖠتأث قوة إىل أيضاً حاجة هناك تكون ما عادًة أنه إال أهميٍة من للمعلومات ماّم الرغم عىل االقرتاح:
والسيايس. االجتامعي 砠ᖠالتأث ومصادر املعلومات

砠ᖠالتأث وقوة السلطة 砠ᖠب الخلط -٦
نرش لترسيع الجهات بهذه واالستعانة للمشورة، مصدراً تُعترب املحتملة املتبنية الجهات أّي ملعرفة الالزمة البيانات جمع االقرتاح:

التدخالت.
نرشها جهود يف األسبقية (املبتكرين) التدخالت تبّنوا من أوائل منح -٧

العالقة نوع معرفة ينبغي لذا .砠ᖠالتأث قوية أو تقليدية جهات التدخل تبنت التي الجهات أوائل تكون أن بالرضورة ليس االقرتاح:
.(١٠٩) تأث砠ᖠاً األقوى هو منها أي تحديد ميكن حتى الرئيسية املستفيدة بالجهات املحتملة املتبنية الجهات تربط التي

االبتكار وأبطال الرأي وقادة السلطة ورموز 砠ᖠالتغي وكالء 砠ᖠب التمييز عدم -٨
يف يلعبه أن شخص كل يستطيع الذي الدور تحديد ينبغي لذلك متعددة، أدواراً يؤدي أن الواحد الفرد يستطيع قلّام االقرتاح:

النرش. عملية
والقدرة الحافز معيارّي عىل بناًء العميل البيان مواقع اختيار -٩

البيان مواقع اختيار عند ينبغي السبب ولهذا األوىل. العميل البيان مواقع إىل اآلخرين نظرة عىل تدخل أي انتشار يعتمد االقرتاح:
.砠ᖠإيجا 砠ᖠتأث لها يكون أن يُتوقع التي للمواقع االعتبار إيالء العميل

معينة ملشكلة كحلٍّ واحٍد تدخٍل تبّني إىل الدعوة -١٠
املسَندة املامرسات من مجموعٍة تقديم يكون ما عادًة ولكن الظروف؛ جميع مع واحد تدخل يتناسب أن املستبَعد من االقرتاح:

.(١١٠ ،١٠٥) فعاليًة 砠ᖠأك حًال بالبيّنات
.(.(١١١١١١) ديرينغ من (التعديل ديرينغ من والتعديل وقتباس االقتباس االتم تم
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التصحيحية 砠ᖠالتداب هذه أّن فيه شك ال ومام .(١١١) تفاديها
بدًال أنه وزمالؤه بروكس يرى ولذلك الجميع، رضا تنال لن
يستغرق قد الذي النرش، فإن لألوان السابق النرش من
طريق عن أكرب برسعٍة األرجح، عىل يتم، أن ميكن عقوداً،
البحث مرحلة خالل وإزالتها املحتملة االختناق نقاط توقّع

.(١٠٢) (٤-٥ (الشكل والتطوير
قرارهم الرئيسيون املستفيدون يبني 砠ᖠاملعاي أّي عىل ثالثاً،
الرسمي القرار يكون أن املثايل الوضع جديد؟ تدخل بتبّني
الحكومية. السياسات يف بوضوح عليه منصوصاً التدخل بتبّني
أنسب ما التدخل، بتبّني القرار يُتخذ أن 砠ᖠجرد ورابعاً،
حالة العملية املامرسة يف توجد وتقييمه؟ لتنفيذه طريقة
للتدخل األصيل الشكل عىل الحفاظ أهمية بني وجذب شد
توقُّع عموماً وميكن املحلية. الظروف مع تكييفه ورضورة
يتعني بحيث البداية يف سليمة 砠ᖠغ بطريقة الربامج تعمل أن

.(١٠٥) الظروف مع لتتناسب وتكييفها صقلها
الشبكات من متنوعٍة 砠ᖠجموعٍة االستعانة وميكن
SUREو EvipNet فيها 砠ᖠا واألجهزة، واألدوات
لإلجابة ،(٤-١٢ (اإلطار SUPPORTو TRAction و
التدخالت من تشكيلة بخصوص األربعة األسئلة هذه عىل
تتسم الصحية، النظم أداء سياق ففي مختلفٍة. حاالٍت يف
فعالية عىل الدالة البيّنات عىل للحكم املستخدمة الطرائق
إىل حاجًة هناك أّن بَيْد التطور. جيدة بأنها التدخالت
عن الناتجة البيّنات تقييم عىل للمساعدة أدواٍت استحداث
املصلحة أصحاب قبول حيث من املنهجية االستعراضات
حيث من وكذلك التنفيذ، وجدوى السياسات لخيارات
طرق حول بحوٍث إجراء إىل أيضاً حاجة وهناك اإلنصاف.
بوظائف يتعلق فيام السياسات خيارات وتقديم وبناء وضع

.(١١٥ ،١١٤) الصحية النظم
الباحثون فيها يعمل التي البيئة تختلف ما عادًة
السهل من وليس القرار، صناع فيها يعمل التي تلك عن
املطبوعات يف تُنرش التي البحوث تقييم فرصة 砠ᖠتوف
يتخذون الذين األشخاص ملعظم العلمية واملجالت التقنية

بشأن ٢-٣ اإلطار (انظر القرارات من العظمى الغالبية
السياسات) لتوجيه الالزمة البيّنات لتقييم GRADE نظام
األنشطة موقع عىل البحوث 砠ᖠتأث قوة وتعتمد .(١١٦)
وضع عن املسؤولة الهيئات أولويات قا砠ᖠة يف البحثية
تكون أن يجب 砠ᖠتأث أكرب وإلحداث واملامرسات. السياسات
لكل األساسية الوظائف من يتجزأ ال جزءاً الصحية البحوث
أي يف البحوث لقسم يُختار أن ينبغي لذا .(٥٤) صحيٍّ نظاٍم
واضعي إىل البحوث نتائج نقل له يتيح موقٌع للصحة وزارة
البحثية املامرسات عىل اإلرشاف يف واملساعدة السياسات
لحرص وطنية بيانات قواعد إنشاء مثالً خالل من – الوطنية
العلمية واملطبوعات واملكتملة املعتَمدة البحثية املشاريع

املمنوحة. االخرتاع وبراءات املنشورة
واضعي مع كثب عن الباحثون يتعامل وعندما
حسب النتائج تحقيق فقط لهم يتيح ال ذلك فإّن السياسات
فعىل .(١١٧) البحوث عمل برنامج صياغة أيضاً وإ砠ᖠا الطلب
العمومية الصحة لربامج الروتيني التقييم يُعترب املثال سبيل
ذلك ومع البحوث، عليها تقوم التي لألسئلة مهامً مصدراً
تفرض وسياسات قوانني لديها التي البلدان هي فقليلة
َمواطن أحد ويتمثل .(١١٨) التقييامت هذه مثل إجراء
يف الشاملة الصحية التغطية لتعزيز الحالية النظم ضعف
فمن لذا .(١١٩) البداية منذ التقييم ملسؤويل إرشاكها عدم
أن العمومية الصحة برامج يف البحوث علامء إدراج شأن

والتقييم. الرصد عمليتّي يحفز

البحوث وتنسيق رصد
والدويل الوطني الصعيدين عىل

الشاملة الصحية التغطية بحوث 砠ᖠوتيس تحفيز آليات تشمل
االرتباط وثيقة آليات وهي والتمويل، والتنسيق الرصد
لتشجيع كوسائل وتكراراً مراراً طرحها وسبق البعض ببعضها
اآلونة ويف .(١٢٠–١٢٢) العالية األولوية ذات البحوث ودعم
االستشاريني الخرباء فريق عن الصادر التقرير قدم األخ砠ᖠة
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سلسلًة والتطوير البحث وتنسيق بتمويل املعني العامل
التكنولوجيا مجال يف والتطوير البحث لدعم التوصيات من
ببحوث املعني التحالف فََعلَه ما نفس وهو الصحية،
السياسات بحوث مجال يف ولكن الصحية والنظم السياسات
وتنطبق .(١٢٤ ،١٢٣ ،١١٧) (٤-١٣ (اإلطار الصحية والنظم
وبحوث والتطوير البحث لتعزيز املقرتَحة األفكار من 砠ᖠالكث
البحوث جوانب جميع عىل الصحية والنظم السياسات

هنا. جميعاً نوردها ذلك وألجل الصحية،
مرصداً فإّن البيانات بتبادل التزاٍم وجود حالة ويف
من بإمكانه إقليمية، ومراكز وطنية مراصد يتألفمن عاملياً،

التغطية لبحوث دعامً التالية باملهام يقوم أن املبدأ حيث
الشاملة: الصحية

األموال■ تدفقات بشأن البيانات وعرض وتحليل تجميع
الصحة؛ قطاع إىل

البحوث■ بنتائج املتعلقة للبيانات كمستودع العمل
ويرس وجودتها وسالمتها التدخالت بنجاعة واملتعلقة

الرسيرية؛ التجارب تسجيل ذلك يف 砠ᖠا تكاليفها،
التي■ األخرى املنظامت مع بالتعاون – املعلومات جمع

والتكنولوجيا العلوم مؤرشات عن بياناٍت حالياً تجمع
امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة اليونيسكو، (مثل

وم砠ᖠرسات سياسات إىل البحوث ترجمة ٤-١٢ اإلطار
من األوالن املثاالن ويركز املامرسات. عىل 砠ᖠللتأث املستخدمة والبيّنات السياسات لوضع املستخدمة البيّنات بني مهم فرق هناك

املامرسات. عىل الثالث يركز بينام السياسات، عىل أدناه الواردة األمثلة
(EVIPNet) بالبّينات املسَندة السياسات شبكات

بوضع العلمية البحوث نتائج ربط خالل من الصحية النظم تعزيز هو EVIPNet (www.evipnet.org) شبكة من الغرض
توليف عىل وتعمل العامل حول بلداً ٢٠ من 砠ᖠأك يف املتواجدة الفرق من شبكة عن عبارة EVIPNet وشبكة الصحية. السياسات
السياسات واضعي من بوتقًة تضم والتي بالسياسات املعنية املنتديات وتنظيم السياسات موجزات وصياغة البحوث نتائج
التوليفي العالج إىل الوصول إمكانية تحسني عىل املثال، سبيل عىل األخ砠ᖠة، املبادرات ساعدت وقد املواطنني. وفئات والباحثني
السارية 砠ᖠغ لألمراض العالجي 砠ᖠالتدب يف األولية الصحية الرعاية دور وناقشت أفريقيا يف املالريا لعالج اآلرتيميسينني عىل القائم
،EVIPNet مكوناتشبكة أحد باعتبارها البحثية)، البيّنات استخدام دعم (أداة SURE أداة وتقدم .(١١٢) األمريكتني يف املزمنة

أفريقيا. يف الصحية النظم تطوير تدعم التي السياسات موجزات واستخدام إلعداد اإلرشادات من مجموعًة
بالبّينات مسَندة صحية سياسات لوضع SUPPORT أدوات

.(١١٣) الصحية السياسات توجيه يف العلمية البيّنات استخدام كيفية ترشح التي املقاالت من سلسلة هي SUPPORT أدوات
البيّنات من عام بوجٍه واالستفادة املنهجية االستعراضات من املثىل االستفادة كيفية أمور، جملة بني من السلسلة، وتوضح

الصحية. بالسياسات املرتبطة املشاكل لتوضيح البحثية
(TRAction) إجراءات إىل البحوث ترجمة مرشوع

املنح ويقدم فعاليتها، أثبتت التي التدخالت استخدام تشجيع عىل TRAction (www.tractionproject.org) مرشوع يعمل
الصحية املشاكل من 砠ᖠلكث حلوًال بالفعل هناك أّن لحقيقة منه إدراكاً والطفل، والوليد األم صحة مجاالت يف االنتقالية للبحوث
التابع (HaRP) الصحية البحوث برنامج من جزءاً TRAction مرشوع وميثل التطبيق. موضع توضع مل لكنها النامية البلدان يف

.(USAID) الدولية للتنمية األمريكية للوكالة
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للبلدان والتكنولوجيا العلوم مؤرشات وشبكة االقتصادي،
واملنظمة األمريكية، وللبلدان األمريكية – األيب砠ᖠية
البحثية املنشورات بشأن – الفكرية) للملكية العاملية
املتوخى النحو عىل االخرتاع وبراءات الرسيرية والتجارب
الصحة بشأن العامليتني العمل وخطة االسرتاتيجية يف
(١٢٥)؛ (٢-٧ (اإلطار الفكرية وامللكية واالبتكار العمومية

الصحية■ التغطية بحوث يف املحَرز للتقدم خريطة رسم
عىل الصحية واآلثار املُدخالت قياس طريق عن الشاملة

األول)؛ (الفصل النتائج سلسلة امتداد
عن■ املساءلة وزيادة وتعزيزها، للبحوث 砠ᖠمعاي وضع

التقني؛ الدعم 砠ᖠوتوف األعامل،
طريق■ عن البلدان، بني خاصًة والتنسيق، التعاون 砠ᖠتيس

البيانات. مستودع من املعلومات تقاسم
يف الوظائف هذه بجميع الوفاء إمكانية وتعتمد
الالزمة اإلرادة ووجود املوارد توافر عىل العملية املامرسة

األفكار هذه وتشكل وعاملية. وإقليمية وطنية مراصد إلنشاء
والتطوير البحث تعزيز سبل حول الدائر الجدل من جزءاً

.(١٢٦) الدخل املنخفضة البلدان يف الصحة أجل من
إذ البحثية: األنشطة لتنسيق فرصاً الرصد ويوفر
من ثالثًة والتعاون الشبكات وبناء املعلومات تبادل ميثل
يف التنسيق مزايا وتكمن للتنسيق. األساسية املكونات
املشرتكة، للمشاكل حلوٍل إىل التعاون، طريق عن التوصل،
يخلو ال التنسيق أّن بَيْد مشرتكة. موارد باستخدام أحياناً
إتاحة كيفية تحديد هي مشاكله فإحدى أيضاً، العيوب من
إىل السعي مثًال خالل من – البحوث فعالية لزيادة الفرص
فرض دون – فيها االزدواجية وتاليف مكمالً عنرصاً جعلها

واالبتكار. اإلبداع عىل لها داعي ال قيوٍد
تبادل خالل من صوره أبسط يف التنسيق ويتحقق
املثال، سبيل عىل ،Orphanet مرصد فهناك املعلومات.
النادرة األمراض عن املعلومات توفر مرجعية بوابة وهو

الصحية والنظم السياسات بحوث بشأن العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية ٤-١٣ اإلطار
ببحوث املعني التحالف وضعها التي الصحية، والنظم السياسات بحوث بشأن العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية أُطلقت
الصحية والنظم السياسات بحوث مجال أّن كيف االسرتاتيجية وترشح .٢٠١٢ نوفمرب الثاين/ ترشين يف الصحية، والنظم السياسات
جميعاً وهم املدين، املجتمع ومنظامت الصحيني واملامرسني القرار لصناع املعلوماتية االحتياجات يلبي (٢-١ (اإلطار الناشئ
من األوىل العاملية االسرتاتيجية لكونها االسرتاتيجية، و砠ᖠثل .(١١٧) أدائها وتحسني الوطنية الصحية النظم تخطيط عن مسؤولون

الصحية. والنظم السياسات بحوث تطوُّر مس砠ᖠة يف فارقًة عالمًة املجال، هذا يف نوعها
معارف تولد التي البحوث تخصصات مختلف بني والربط القرار وصنع البحوث مجاّيل توحيد أولها أهداف ثالثة ولالسرتاتيجية
نطاق توضيح طريق عن املجال لهذا أوسع فهٍم تحقيق يف املساهمة هو أهدافاالسرتاتيجية وثاين الصحية. النظم بشأن جديدة
هذه من البيّنات تُستمد خاللها من التي الدينامية العمليات حول ثاقبة رؤى 砠ᖠوتوف الصحية والنظم السياسات بحوث ودور
إىل تدعو بحيث ،砠ᖠللتغي محركاً االسرتاتيجية تكون أن فهو الثالث الهدف أما القرارات. صنع يف ذلك بعد وتُستخدم البحوث

متوازيني. مسارين عىل لعملهم كبديل القرار وصناع الباحثني بني الوثيق التعاون
وتعزيز بالبيّنات ُمسندة قرارات اتخاذ 砠ᖠتيس خاللها من املصلحة ألصحاب ميكن إجراءات عدة االسرتاتيجية وثيقة وتستعرض
دمج بعضاً بعضها يكمل التي الخيارات هذه وتدعم الفصل. لهذا الرئييس النص يف اإلجراءات هذه بعض وترد الصحية. النظم
وللحكومات الصحية. والنظم السياسات بحوث يف والعاملي الوطني االستثامر عىل وتشجع القرارات اتخاذ عمليات يف البحوث

منها. لكلٍّ املتاحة واملوارد الخاصة االحتياجات حسب كلها أو اإلجراءات هذه بعض تطبيق تختار أن الوطنية
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قد آخر مستوى وعىل .(١٢٧) النادرة األمراض وأدوية
البحوث أولويات لتحديد املشرتك العمل التنسيق يقتيض
إىل الرامية التدخالت مثل املختارة، املواضيع أحد يخص فيام
مستوى إىل انتقلنا وإذا .(٣٧) السارية 砠ᖠغ األمراض مكافحة
منها مشرتكة، بحثية مشاريع نجد فقد التنظيم من أعىل
أو للوقاية جديدة أدوات الختبار مشاريع املثال سبيل عىل
األمثلة أبرز ومن بلدان. عدة يف مختلفة مواقع يف العالج
مختلف MenAfriVacيف للقاح ق املنسَّ التقييم ذلك عىل
وعالج تشخيص خدمات وكذلك أفريقيا، ووسط غرب أنحاء
.(١٢٩ ،١٢٨ ،٨٠) (٤-٨ (اإلطار قارات ثالث يف الزهري مرض

الشاملة الصحية التغطية بحوث 砠ᖠويل
هناك يكون عندما الصحية البحوث إنتاجية تزداد
الدولية املانحة للجهات وميكن ومنتظم. مضمون دخل
وطوعية محددة 砠ᖠمعاي تستخدم أن الوطنية والحكومات
وقد الصحية. البحوث يف باالستثامر التزامها مدى لقياس
وميكن البحوث، لتمويل 砠ᖠاملعاي من سلسلة اقُرتحت
األهداف لوضع انطالق كنقاط 砠ᖠاملعاي بهذه االستعانة
لذلك ووفقاً .(١٢١) البحوث 砠ᖠويل يف تحقيقها املرجو
لعام التنمية أجل من الصحية البحوث لجنة اقرتحت
اإلنفاق من ٪٢ عن يقل ال ما بلد كل يخصص أن ١٩٩٠
األساسية» الوطنية الصحية لـ«البحوث الوطني الصحي
بأن توصية صدوراً األحدث اللجنة توصيات ومن .(١٢٠)
الناتج من و٠٫١٪ ٠٫٠٥ بني ما «النامية» البلدان تخصص
砠ᖠولها التي الصحية البحوث أنواع لجميع اإلجاميل املحيل
ما الدخل املرتفعة البلدان تخصص وأن .(١٢١) الحكومة
الصحية للبحوث اإلجاميل املحيل الناتج من و٠٫٢٪ ٠٫١٥ بني
فهو 砠ᖠاملعاي هذه تحديد أما .(١٢١) الحكومة 砠ᖠولها التي
مع متناسبة تكون أن ينبغي كان وإن تقديرية، مسألة
عىل 砠ᖠالس األقل عىل أو الشاملة، الصحية التغطية بلوغ

لبلوغها. الصحيح الطريق

الصحية البحوث شؤون ترصيف
والدويل الوطني 砠ᖠاملستوي عىل

وإدارة شؤون ترصيف فعالية مدى عن املرء يتساءل قد
砠ᖠعنى أو – البلدان من بلٍد أي يف الصحية البحوث نظام
وعىل األساسية. وظائفه جميع تنفيذ جودة مدى آخر
شؤون لترصيف منهجيٍة تقييامٍت إجراء أهمية من الرغم
األمثلة من واحٍد ويف يحدث. ما نادراً ذلك أّن إال البحوث
الشؤون لترصيف مؤرشات 砠ᖠانية استُخدمت املتاحة القليلة
بلداٍن ١٠ يف الوطنية الصحية البحوث نظم لتقييم واإلدارة
العاملية الصحة ملنظمة التابع املتوسط رشق إقليم يف

.(١٣٠) (٤-٦ (الشكل
املامرسات عىل األمثلة بعض التقييم هذا ووجد
砠ᖠلك التي هي البلدان من قلًة أّن أيضاً وجد لكنه الجيدة،
اللبنات من 砠ᖠالكث وأّن الصحية للبحوث رسمياً وطنياً نظاماً
وبناًء األصل. من موجودة تكن مل فعاٍل نظاٍم ألي األساسية
البلدان بني 砠ᖠكب تباين وجود اتضح املؤرشات هذه عىل
من أداًء األفضل البلدان وأّن البحثية قدراتها يف العرشة
أُجريت وقد وتونس. وعامن لبنان هي املجموعة هذه بني
املحيط وجزر الالتينية أمريكا من لبلدان مامثلة تقييامت
الشؤون ترصيف أنواع من نوٍع وأفضل .(١٣١ ،٤٥) الهادئ
الرئيسية الوظائف جميع تنفيذ يضمن الذي ذلك هو
الخفة من بدرجٍة يتمتع تنظيمي إطار ضمن البحثي للنظام

.(١٣٢) عرقلتها من بدًال البحثية العملية 砠ᖠتيس تتيح

فعالٍة بحثيٍة نظٍم بناء االستنتاجات:
لنظام األربع الوظائف بها 砠ᖠر التي التطور مراحل تختلف
وتطوير البحوث، أولويات تحديد وهي – الفعال البحوث
وترجمة البحوث، 砠ᖠومعاي قواعد وتحديد البحثية، القدرات
ذلك عىل وبناًء البلدان. باختالف – مامرسات إىل البيّنات
االهتامم من قدٍر أكرب إىل تحتاج التي النظام أجزاء تختلف
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عىل الضوء االستنتاج هذا يسلط ولذلك آخر. إىل بلد من
نظم جميع يف مهم دور له وظيفة كل جوانب من جانٍب

الوطنية. الصحية البحوث
ينبغي البحوث، مواضيع اختيار يخص فيام أوالً،
الصحية البحوث أولويات لتحديد الجهود من املزيد بذل
الصحية املواضيع أولويات تحديد خالف عىل الوطنية،

املختارة.
الالزمة البحوث إجراء عىل بلٍد أي قدرات فإّن ثانياً،
مؤسساٍت من ميلكه وما 砠ᖠويٍل من يتلقاه ما عىل تعتمد
– البحوث يجرون الذين األشخاص أّن بَيْد وشبكاٍت.
وخرباتهم التقنية ومهاراتهم وحامسهم وخيالهم بفضولهم
بحثي. مرشوع أي لنجاح األهم العنرص هم – واتصاالتهم

حجر 砠ᖠثل التي – املامرسات قواعد مدونات فإن ثالثاً،
砠ᖠكث يف بالفعل تُستخدم – للبحوث نظاٍم أّي يف الزاوية
وينبغي التطوير من مزيٍد إىل بحاجٍة لكنها البلدان، من

املهام ومن الجديدة. والظروف البيئات لتالئم تكييفها
هذه التزام من التأكد املقبلة الفرتة يف املطلوبة األساسية
إجراء يف ودولياً وطنياً عليها املتفق 砠ᖠباملعاي املدونات

البحوث.
الصحية التغطية بلوغ أّن من الرغم فعىل رابعاً،
الدراسات من واسعٍة طائفٍة إجراء عىل يعتمد الشاملة
إىل خاصًة حاجًة هناك أّن إال والتطبيقية األساسية البحثية
إجراءات. من يُتخذ وما الحالية املعارف بني الفجوة ردم
البحوث تعزيز ينبغي الهدف هذا تحقيق عىل وللمساعدة
الصحة برامج يف أيضاً وإ砠ᖠا فحسب األكادميية املراكز ليسيف
أماكن ويف الصحية الخدمات تطوير أماكن يف أي العمومية،

عليها. الحصول
البحوث، إجراء كيفية عىل الضوء إلقاء جانب وإىل
التي الطرائق الفصل هذا استعرض البلدان، داخل خاصًة
والدويل. الوطني الصعيدين عىل البحوث دعم بها ميكن

(NHRS) الوطنية الصحية البحوث نظم وإدارة شؤون لترصيف جوانب 砠ᖠانية ٤-٦ الشكل
املتوسط رشق إقليم يف بلدان ١٠ يف

.(١٣٠) وآخرون كنيدي املصدر:

الشؤون وترصيف اإلدارة
الوطنية الصحية األولويات
الوطنية الصحية البحوث نظم أهداف بيان
الوطنية الصحية البحوث نظم شؤون لترصيف الرسمي الهيكل
الوطنية الصحية البحوث نظم إلدارة الرسمي الهيكل
الوطنية الصحية البحوث أولويات
الوطنية الصحية السياسات/الخطط/االسرتاتيجية
الوطنية الصحية البحوث بنظم الخاص القيم بيان
الوطنية الصحية البحوث نظم وتقييم رصد نظم
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والتنسيق الرصد الدعم: هذا 砠ᖠلتوف آليات ثالث وهناك
البحوث رصد بها ميكن التي الطرق بني ومن والتمويل.
للبحوث ودولية وطنية مراصد إنشاء أكرب بفعالية
تساعد أنها املراصد وظائف ومن بعضاً. ببعضها ومتصلة
إجراء 砠ᖠوتيس املعلومات تقاسم خالل من التنسيق عىل
أن أيضاً املراصد وتستطيع التعاونية. البحثية الدراسات
تساعد وأن البحوث إىل هة املوجَّ املالية التدفقات ترصد

املتعلقة البحوث لدعم كاٍف 砠ᖠويٍل وجود ضامن عىل
والعاملية. الوطنية باألولويات

تتمثل البحوث مجال يف بالفعل ق تَحقَّ ما ضوء ويف
اتخاذها ميكن التي اإلجراءات تحديد يف التالية املهمة
ويقرتح الفعالية. من أكرب بقدٍر تتمتع للبحوث نظٍم لبناء
إىل استناداً املناسبة اإلجراءات من الخامسمجموعًة الفصل
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٥ الفصل

الوبائية واملرجعيات 砠ᖠالوبا للتشخيص الوطني املعهد يف املختربي العمل
رويز). هارولد األمريكية/ للبلدان الصحة منظمة العاملية/ الصحة (منظمة املكسيك سيتي، مكسيكو



الرئيسية النقاط
من مجموعًة ويقرتح التقرير، لهذا الرئيسية املواضيع عىل الضوء الخامس الفصل يسلط السابقة، الفصول إىل استناداً

خاص. بوجٍه الشاملة الصحية التغطية بحوث ولدعم عام بوجٍه البحوث إجراء لتوجيه اإلجراءات
هذه أمثلة ومن الوطنية. الصحية البحوث نظم عىل الرتكيز مع البحوث بإجراء تتعلق مهمٍة اعتباراٍت عدة وهناك

ييل: ما االعتبارات
مجال■ يف أيضاً إلهاٍم مصدر هي بل الصحية، الخدمات لتحسني جوهرية أداة مجرد من 砠ᖠأك هي البحوث إّن

العمومية. الصحة
األشخاص■ وحامية الصحية الخدمات إىل الوصول إمكانية تحسني هو التقرير لهذا البحثي الرتكيز أّن من الرغم عىل

ذاتهام حد يف ميثالن الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو املحَرز م التقدُّ وقياس تعريف أّن إال للخطر، املعرّضني
للبحث. موضوعني

هناك■ ذلك ومع أفضل، صحٍة إىل املالية الحامية وتحسني الصحية بالخدمات التغطية نطاق توسيع يؤدي ما عادًة
الفعالية. من قدٍر أكرب يحقق نحٍو عىل الصحي باألثر الخدمات 砠ᖠتوف ربط أجل من البحوث إجراء إىل أيضاً حاجة

للبحوث■ منتجًة البلدان جميع تكون أن فينبغي محلية حلوًال تتطلب ما عادًة املحلية الصحية املشاكل ألّن
لها. ومستهلكة

األشخاص■ وألّن الوطنية. الصحية البحوث لُنظم األساسية الوظائف من حيويًة وظيفًة البرشية القدرات تطوير يَُعّد
القدرات. تعزيز عملية صدارة يف وضعهم ينبغي بحثي مرشوٍع ألّي األوىل الركيزة هم البحوث يجرون الذين

إىل■ حاجة هناك والتزال الصحية. واملامرسات املعارفالحالية بني طويٍل زمٍن منذ قا砠ᖠة واسعة فجوة هناك التزال
ومامرساٍت. سياساٍت إىل البيّنات لرتجمة الجهود من املزيد بذل

ييل: ما والدويل الوطني الصعيدين عىل البحوث لدعم الالزمة اإلجراءات تتضمن
البحثية)؛■ املراصد إنشاء مثالً خالل (من الرصد
التعاونية)؛■ البحثية الدراسات إجراء وحتى املعلومات بتقاسم (بدءاً التنسيق
البحوث).■ مجال يف واملحلية العاملية األولويات لدعم كافيٍة أمواٍل وجود (لضامن التمويل

املعنية املنظمة اسرتاتيجية يف ودعمها البحوث إجراء يف العاملية الصحة منظمة تلعبه الذي للدور وصٌف ويرد
من قدٍر أكرب تقديم بهدف مستوى أعىل عىل بحوٍث إنتاج إىل ترمي اسرتاتيجية وهي الصحة. أجل من بالبحوث

الناس. من عدٍد ألقىص الصحية املنافع
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الصحية بالخدمات الحالية التغطية مستوى بني القا砠ᖠة الفجوة قياس إىل التقرير هذا يرمي وال
طول عىل تطرأ التي البحثية األسئلة تحديد إىل بل قاطع؛ بشكٍل الشاملة التغطية ومستوى

عليها. اإلجابة كيفية مناقشة ثم الشاملة التغطية إىل املؤدي الطريق
يدور الشاملة، الصحية التغطية ببحوث املتعلقة األسئلة من نوعني األول الفصل تناول
ومدى الشاملة التغطية بلوغ نحو م التقدُّ سبل أي – والرفاه الصحة تحسني حول أولهام
حول األسئلة من الثانية املجموعة وتدور وتحسينها. الصحة حامية يف التغطية تحسني إسهام
الصحية بالخدمات التغطية مستوى لقياس استخدامها ميكن التي املؤرشات أي – القياس

كانت. بيئٍة أي يف املالية املخاطر من الحامية ومستوى األساسية
عىل شاملًة نظرًة السابقة األربعة الفصول ألقت األسئلة من املجموعتني هاتني عىل وللرد
العلوم مستويات من مستوى أعىل يُستخدم حيث الشاملة، الصحية التغطية وعىل البحوث
أفضل صحيٍة وحاميٍة التكلفة ميسورة صحيٍة خدماٍت تقديم أجل من والخيال اإلبداع 砠ᖠلتسخ

للجميع.
من مجموعًة ويقرتح التقرير لهذا الرئيسية املواضيع عىل الضوء 砠ᖠاألخ الفصل هذا ويسلط
وثانياً، الوطنية، الصحية البحوث نظم عىل الرتكيز مع البحوث، إجراء حول أوالً، – اإلجراءات
الوصفي الرسد هذا إطار ويف .(٥-١ (اإلطار والدويل الوطني الصعيدين عىل البحوث دعم بهدف
اسرتاتيجية إىل استناداً اإلجراءات، هذه دعم يف العاملية الصحة منظمة دور أيضاً الفصل يستعرض

.(١) (٤-١ (اإلطار الصحة أجل من بالبحوث الخاصة املنظمة

الشاملة التغطية لتحقيق عنه غنى ال عنٌرص – البحوث
العمومية الصحة مجال يف إلهاٍم ومصدُر

إىل نحتاج ما غالباً الشاملة؟» الصحية التغطية بلوغ ميكن «كيف القائل: السؤال عىل لإلجابة
دراسًة أم شواهد ذات معشاة تجربًة أكان سواء الرسمية، التقّيص عمليات أنواع من نوٍع إجراء

بحوث إجراءات
الشاملة الصحية التغطية

5
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الشاملة الصحية التغطية ببحوث املتعلقة الرئيسية واإلجراءات األسئلة ٥-١ اإلطار
يف الواردة املناقشات عىل االطّالع بعد تثار قد التي الشاملة الصحية التغطية ببحوث املتعلقة الرئيسية األسئلة اإلطار هذا يحدد

األسئلة. عىل اإلجابة يف للمساعدة اتخاذها ميكن التي املهمة اإلجراءات بعض ومعها الرئييس، النص
بالبحوث املتعلقة األسئلة

الصحية بالخدمات التغطية مستوى تحسني
بالخدمات■ التغطية نطاق توسيع وكيفيؤدي للجميع؟ املالية املخاطر من والحامية األساسية الصحية الخدمات إتاحة كيفميكن

الصحة؟ مستوى تحسني إىل – النهاية يف الشاملة الصحية التغطية وبلوغ – املالية املخاطر من الحامية مستوى وتحسني
الصحية بالخدمات التغطية مستوى قياس

األساسية■ الصحية بالخدمات الشاملة التغطية تحقيق نحو املحَرز م التقدُّ لرصد استخدامها ميكن التي والبيانات املؤرشات ما
مكان؟ كل يف املالية املخاطر من والحامية

الوطنية الصحية البحوث نظم داخل 砠ᖠوالسي البحوث، بإجراء املتعلقة اإلجراءات
البحوث: أولويات تحديد

الصحة.■ العتالل الرئيسية لألسباب تقييامت إىل استناداً الوطني، الصعيد عىل وخصوصاً البحوث، أولويات تحديد
البحثية: القدرات تعزيز

الركيزة■ البحوث بإجراء املعنيون العاملون ميثل إذ البحوث؛ يجرون الذين األشخاص واستبقاء وتدريب لتوظيف األولوية منح
بحثي. مرشوٍع ألّي األوىل

واألخالقيات■ املساءلة منها – البحوث إجراء ُحسن 砠ᖠمعاي حول أيضاً وإ砠ᖠا البحوث إجراء طرائق حول ليسفقط التدريب 砠ᖠتوف
اآلخرين. عن نيابًة املعلومات دقة عىل واإلرشاف والنزاهة

القرار.■ صنع عملية فهم عىل الباحثني وتدريب البحوث، من املُستَمدة البيّنات استخدام عىل القرار صناع تدريب
:砠ᖠاملعاي وضع

مكان.■ كل يف ومسؤولٍة أخالقيٍة بحوٍث إجراء يتسّنى حتى وتطبيقها املامرسات قواعد مدونات صقل
للمقارنة.■ وقابلة عليها متفق دوليٍة ٍ砠ᖠمعاي وفق البحثية والبيانات الدراسات أنواع تصنيف

ومامرساٍت: سياساٍت إىل البحوث ترجمة
واملامرسة.■ العلم بني الحوار 砠ᖠتيس أجل من السياسات وضع عمليات يف البحوث تضمني
مامرسات.■ إىل البيّنات لرتجمة رسمية إجراءات وضع
الرعاية.■ نوعية وتحسني املستمرة املهنية التنمية برامج يف املتاحة البيّنات أفضل تراعى أن ضامن
الصحية.■ بالسياسات الصلة ذات البحوث إجراء عىل تشجع التي الحوافز تحسني
الجديدة.■ التكنولوجيات وإطالق وتطوير اكتشاف عمليات يف العامة املؤسسات وكذلك الخاصة البحثية الرشكات إرشاك

للبحوث: الجمهور وفهم املشاركة ضامن
البحوث.■ شؤون ترصيف عملية يف املجتمع قطاعات لجميع واسعٍ 砠ᖠثيٍل وجود ضامن

يتبع...
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الشاملة التغطية تحقيق نحو مس砠ᖠتنا ويف بسيطًة. رصديًة
عليها واإلجابة األسئلة صياغة يف نظامياً نهجاً اتّباع أّن نجد
املوضوعية البيّنات مصدر ألنه ذلك رضورة، بل ترفاً ليس

الصحية. واملامرسات السياسات ه توجِّ أن ميكن التي
جوهرية؛ أداة مجرد من 砠ᖠأك هي البحوث أّن بَيْد
إذ العمومية. الصحة مجال يف أيضاً إلهاٍم مصدر هي بل
الصحة مشاكل أكرب عىل بالتغلب الطموحات سقف يرتفع
البحوث، إليها تتوصل التي االكتشافات بفضل العمومية
أعقب األول املثال يف مؤخراً. حدثا مثاالن يوّضحه ما وهو
للمكورات مضاد النجاعة عايل جديد متقارن لقاح تطوير

مليون ١٠٠ حصول (MenAfriVac (هو «A» السحائية
التهاب حزام منطقة أنحاء مختلف يف اللقاح عىل شخص
الثاين املثال ويف .(٣ ،٢) عامني خالل أفريقيا يف السحايا
التي – HPTN 052 الشه砠ᖠة الرسيرية التجربة أظهرت
يف «ساينس» مجلة من العام» «إنجاز لقب عىل حازت
الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج تلقي فعالية مدى – ٢٠١١
عدوى انتقال حاالت معظم من الوقاية يف القهقرية
الذي األمر األزواج، بني الجنس طريق عن األيدز ف砠ᖠوس
والعدوى األيدز عىل القضاء حول النقاش من مزيداً أثار

.(٤) بف砠ᖠوسه

املشاورات■ أو اإلعالم وسائل خالل من سواء بالسياسات املتعلقة والتقييامت املناقشات عىل الجمهور إطّالع فرص زيادة
العامة. واالجتامعات

والدويل الوطني الصعيدين عىل البحوث لدعم الالزمة اإلجراءات
البحوث: رصد

واألولويات■ التمويل (عن البحوث إجراء بعملية املتعلقة البيانات وتحليل لتجميع ودولية وطنية بحثية مراصد إنشاء
الشاملة. الصحية التغطية تحقيق إىل الرامية البحوث فيها 砠ᖠا – البحوث بنتائج املتعلقة والبيانات ذلك) إىل وما واملشاريع

املعلومات: وتقاسم البحوث تنسيق
بينها.■ وفيام البحثية القدرات تطوير يف املبتدئة البلدان داخل وخاصًة والتعاون، الشبكات وبناء املعارف تبادل تعزيز

البحوث: 砠ᖠويل
طريق■ عن أو القا砠ᖠة والدولية الوطنية الهيئات خالل من سواء للبحوث، الالزمة األموال ورصف لجمع نٍة محسَّ آلياٍت تطوير

جديدٍة. هيئاٍت إنشاء
خارجه.■ أو الصحي القطاع داخل سواء التخصصات، مختلف يف البحوث بإجراء تسمح مرنة 砠ᖠويل آليات إنشاء
الصحية.■ البحوث يف لالستثامر 砠ᖠمعاي وضع

الصحية: البحوث شؤون وترصيف إدارة
آليات■ هناك كانت إذا ما لتحديد والدولية الوطنية الصحية البحوث نظم يف الشؤون وترصيف لإلدارة منهجي تقييم إجراء

والرتجمة). 砠ᖠواملعاي والقدرات باألولويات (املتعلقة أعاله املذكورة األساسية الوظائف ألداء
النتائج■ وإتاحة الصحة، أجل من البحوث إىل تستند التي الشاملة االجتامعية والربامج العامة للسياسات منهجي تقييم إجراء

واسع. نطاق عىل

يتبع ...



الشاملة الصحية التغطية بحوث

154

وصفها الوارد البحثي النشاط مؤرشات ارتفاع ميثل وال
منتجاٍت لوجود ضامناً ذاته، حد يف الثاين، الفصل يف
التغطية بلوغ عىل تساعدنا أن شأنها من واسرتاتيجياٍت
التصاعدية االتجاهات هذه أّن إال الشاملة. الصحية
التي والبيّنات املعلومات حجم تزايد إىل 砠ᖠتش مجتمعة
البلدان يف الصحية واملامرسات السياسات عىل ستؤثِّر
العامل بلدان معظم و砠ᖠلك الدخل. واملتوسطة املنخفضة
فعالًة نظامً عليها تبني التي األسس تقدير، أقل عىل اآلن،
砠ᖠبكث 砠ᖠأك ميلك بعضها أّن حني يف الوطنية، الصحية للبحوث

مزدهرة. بحثية 砠ᖠجتمعات تزخر بل األسس، مجرد من

املُحَرز م التقدُّ وقياس تحديد
الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو

والقدرات الصحة اعتالل إىل املؤدية األسباب الختالف نظراً
عىل يتعني آخر، إىل بلٍد من املالية الحامية 砠ᖠلتوف الالزمة
عىل األولوية ذات الصحية املشاكل يحدد أن بلٍد كل
ملعالجة توف砠ᖠها الالزم الخدمات وأنواع الوطني املستوى
بها ميكن التي الطرق يف يبحث أن وكذلك املشاكل، هذه
تشكل التي الخدمات تكون ما فعادًة الخدمات. هذه 砠ᖠتوف
عىل رصدها 砠ᖠنع درجٍة إىل كث砠ᖠًة الوطني الصحي النظام
مجموعٍة اختيار هو العميل البديل يكون وهنا شامٍل. نحٍو
العنارص مقام لتقوم للقياس القابلة التغطية مؤرشات من
الواجب الخدمات حجم ُمجمل تعكس التي التتبُّعية
من فيها 砠ᖠا لها، العادل والتوزيع جودتها ومستوى توف砠ᖠها
砠ٌᖠتفس يتبلور وهكذا املالية. الحامية 砠ᖠتوف لضامن طرق
كل بإتاحة يسمح مكان أي يف الشاملة للتغطية عميلٌّ
للحامية آليًة أم صحيًة خدمًة أكان سواء 砠ᖠثييل، تدّخل

عليه. للحصول املؤهلني لجميع املالية،
إتاحة تعريفها، بحكم الشاملة، التغطية وتضمن
تكون عندما ولكن للجميع. االجتامعية والحامية الخدمات
غ砠ᖠهم. من 砠ᖠأك منها الناس بعض يستفيد قد جزئيًة التغطية

فقط ليس التغطية قياسات توضح أن ينبغي السبب ولهذا
معينٍة سكانيٍة ملجموعٍة الخدمات إتاحة مستوى متوسط
حسب املصنَّفة الفئات ملختلف إتاحتها مستوى أيضاً وإ砠ᖠا
إىل وما الجغرافية والخصائص والعرق الجنس ونوع الدخل
من مستوى أعىل أّن أوضح قد األول الفصل وكان ذلك.
والطفولة األمومة صحة رعاية خدمات 砠ᖠتوف نحو م التقدُّ
والفئات دخًال األقل الفئات بني الفجوة تضييق بفضل جاء
التقدمية» «العاملية صور من صورة وهذه .(٥) دخالً األعىل
ما قدر األقل عىل فقراً األشد األشخاص فيها يجني التي
التغطية تحقيق مس砠ᖠة يف ثراًء 砠ᖠاألك األشخاص يجنيه
تطبيق يتعني أنه القياس يف املشكلة أّن بَيْد .(٦) الشاملة
رصد ميكن حتى الصحيحة املؤرشات عىل املصنَّفة البيانات

باإلنصاف. املتعلقة املختارة السياسات إحدى تنفيذ
البحثية، األسئلة من نوعان االعتبارات هذه عن وينشأ
إىل وبالنظر الصحة. تحسني حول منهام األول النوع يدور
التالية: األسئلة تُطرح بلد أي كاهل يثقل الذي املرض عبء
تحقيق إىل السبيل وما توف砠ᖠها؟ املطلوب الخدمات ما
نطاق توسيع وكيفيؤدي الخدمات؟ بهذه الشاملة التغطية
املجموعة هذه 砠ᖠثل الصحة؟ مستوى تحسني إىل التغطية

التقرير. لهذا الرئييس الشاغل األسئلة من
ما القياس: حول األسئلة من الثانية املجموعة وتدور
مكان؟ أي يف الشاملة الصحية للتغطية العميل التعريف
م التقدُّ لرصد استخدامها ميكن التي والبيانات املؤرشات وما
اإلجابات أّن من الرغم عىل الهدف؟ هذا بلوغ نحو املحَرز
من الضخمة املجموعة من جزئياً تنبع األسئلة هذه عىل
يتعني أنه إال محددٍة، 砠ᖠؤرشاٍت املتعلقة الحالية املعلومات
التي املنتجات إحدى وتتمثل جديدٍة. بحوٍث إجراء أيضاً
املؤرشات من مجموعٍة يف البحوث هذه بها تخرج أن يجب
الشاملة التغطية تحقيق نحو املحَرز م التقدُّ ملقارنة املشرتكة

البلدان. جميع بني
واحدة عىل الشاملة التغطية معنى ينطبق ما وكث砠ᖠاً
ر砠ᖠا أو منها عدٍد أو املرصودة الصحية الخدمات من
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العالج وإتاحة الحصبة، ضد التمنيع مثل – جميعها
ف砠ᖠوس بعدوى للمصابني القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات
التأمني من محدٍد نوٍع 砠ᖠوتوف البرشي، املناعي العوز
شك بال 砠ᖠسيث ذلك تحقيق أّن بَيْد َجرّاً. وَهلُمَّ الصحي
تتبُّع ومع الصحة، تحسني بشأن التساؤالت من مزيداً
التدخالت طريق عن الصحة العتالل املتغ砠ᖠة األسباب
التساؤالت من العديد تظهر الجديدة والتكنولوجيات
والتحديات السابقة للنجاحات املُثىل واالستجابة األخرى.
للتغطية طموحاً 砠ᖠأك تعريٍف صياغة هي الجديدة
– للبحوث جديٍد عمل برنامج وضع أي – الشاملة
واملامرسات السياسات لتوجيه البيِّنات من املزيد وإخراج
الصحية التغطية بلوغ إىل السعي يَُعّد لذا الصحية.
الصحة. تحسني إىل السعي ملواصلة قويًة آليًة الشاملة

الشاملة، الصحية التغطية إىل السبيل
أفضل صحٍة إىل والسبيل

باالستشهاد أظهرت حالة دراسة ١٢ الثالث الفصل قّدم
الصحية التغطية تحقيق يف البحوث إسهام مدى باألمثلة
عىل فعًال تؤثر بنتائٍج الخروج يف ونجاحها الشاملة
أن املمكن من أو الصحية والحصائل الصحية السياسات
هذا يف وصفها يرد مل أخرى عديدة أمثلة وهناك عليها. تؤثر
الفصل من مثالني عىل هنا الضوء إلقاء نعيد لكننا التقرير،
املثال يف والتمويل. بالخدمات التغطية يتناوالن الثالث
يف أُجريَت شواهد ذات معشاة تجارب عدة أثبتت األول
من توليفٍة استخدام فعالية وأوغندا والسودان وكينيا إثيوبيا
(PM) والباروموميسني (SSG) الصوديوم ستيبوغلوكونات
العالج هذا ويستغرق الحشوي. الليشامنيات داء عالج يف
بستيبوغلوكونات املفرد العالج من أقرص مدًة التوليفي
.(٧) األدوية مقاومة احتامل معه ويقل الصوديوم،
العاملية الصحة منظمة أوصت البيِّنات هذه عىل وبناًء
الصوديوم بستيبوغلوكونات العالج استخدام بإمكانية

لداء األول الخط من عالجيٍة كتوليفٍة والباروموميسني
الثاين املثال يف أما أفريقيا. رشق يف الحشوي الليشامنيات
الربازيل من املستقاة للبيّنات منهجيٌّ استعراٌض وجد فقد
أّن ونيكاراغوا واملكسيك ومالوي وهندوراس وكولومبيا
(CCTs) املرشوطة النقدية التحويالت نظام استخدام
وتحّسن الصحية الخدمات من االستفادة بتحّسن ارتبط
أن النتائج هذه شأن ومن .(٨) الصحية الحصائل مستوى
فائدة حول البحثية الدراسات من مزيٍد إجراء عىل تشجع
أخرى. بلداٍن يف املرشوطة النقدية التحويالت نظام تطبيق
ومن بالخدمات بالتغطية البحوث ربط إىل وباإلضافة
ببعض عرشة االثنتا الحالة دراسات خرجت بالصحة، ثمَّ
يتعلق البحوث، إجراء حول أيضاً العامة االستنتاجات
بكيفية املتعلقة األسئلة وتتنوع البحوث. بنطاق بعضها
أسباب حول أسئلٍة بني ما الشاملة الصحية التغطية تحقيق
حول وأخ砠ᖠاً والعالج الوقاية طرائق وحول الصحة اعتالل
البحوث تركز أن ويجب الصحية. الخدمات أداء مستوى
الحالية بالتدخالت التغطية تحسني سبل اكتشاف عىل
البحوث تستكشف أن ويجب جديدة. تدخالت وتقديم
تقديم نظم (مثل «الربامج» من كلٍّ واستخدام تطوير
مجال يف والتطوير البحث (مثل و»األجهزة» الخدمات)
أيضاً البحوث إجراء إىل حاجة وهناك والتكنولوجيا). السلع
الصحي القطاع داخل من سواء الصحة تحسني طرق لتقّيص

خارجه. أو
البحوث إجراء طرائق أيضاً الحالة دراسات وتوضح
البحوث فإّن عام وبوجٍه وحصائلها. البحوث وعمليات
فيها تقود االستفسارات من دورًة تحفز التي هي الناجحة
األسئلة، من جديدٍة مجموعٍة إىل األوىل األسئلة إجابات
لهذه محفزاً عامًال نفسه الوقت يف الدورة هذه وتكون
توفيقياً البحثية الدراسة تصميم يكون ما وعادًة البحوث.
من إال الحال بطبيعة 砠ᖠتأ ال واالستدالالت البيِّنات أقوى ألّن
ذات املعشاة التجارب (مثل وطوالً تكلفًة الدراسات 砠ᖠأك
الحاجة مدى عىل أيضاً التصميم اختيار ويعتمد الشواهد).
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احتامل يزيد حيث أخرى؛ إىل بيئٍة من النتائج تعميم إىل
العمليات عدد قّل متى واسعٍ نطاٍق عىل النتائج تطبيق
تكون ما غالباً ولذلك بالنتائج. األسباب تربط التي املتغ砠ᖠة
نجاعة تقييم مثل مهاٍم يف الرسيرية للتجارب األفضلية
فسيولوجية)، عوامل تحكمها (التي واللقاحات األدوية
املسائل لحل تُستخدم ما فغالباً الرصدية الدراسات أما
األدوية لتقديم السبل أفضل بإيجاد املتعلقة التشغيلية
بالنظم تتأثر (التي الصحية الخدمات ضمن واللقاحات
كل يواجه الذي الحتمي والسؤال املحلية). والسلوكيات
إنفاقه نستطيع واملال الوقت من «كم هو بحثيٍة دراسٍة

هذه؟». التقّيص عملية عىل
املوجهة البحوث عىل يركز التقرير هذا أن حني ويف
الضوء يسلط فإنه الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو
يف املجراة الصحية للبحوث املشرتكة الفوائد عىل أيضاً
والبيئة والتعليم الزراعة قطاعات مثل أخرى، قطاعات
تبني التي البحوث التقرير يناقش وال .(٢-٦ (اإلطار والنقل
التهديدات إزاء مرونة 砠ᖠأك الصحية الُنظم جعل كيفية
الخاصة البحوث أو املتطرفة، املناخية األحوال مثل البيئية،
االحتباس غازات النبعاثات الصحية الُنظم خفض بكيفية
هامان بحثيان موضوعان وهذان منها. الصادرة الحراري
بحوث أي الرئييس، املوضوع إىل بالنسبة ثانويان ولكنهام

الشاملة. الصحية التغطية

الشاملة الصحية التغطية بحوث
البلدان جميع يف

الدراسات بعض نتائج فإّن الثالث الفصل يف أوضحنا كام
من كث砠ᖠاً أّن بَيْد واسعٍ، نطاٍق عىل تطبيقها ميكن البحثية
الشاملة الصحية التغطية تحقيق نحو تقود التي الخطوات
السبب ولهذا املحلية. لألسئلة محليٍة إجاباٍت إيجاد تقتيض
ومستهلكة للبحوث منتجًة البلدان جميع تكون أن ينبغي

لها.

وجود من البد للبحوث منتجًة البلدان تكون 砠ᖠول
النظام هذا ميلك أن ويجب للبحوث. فعاٍل وطنيٍّ نظاٍم
املوظفني ولتعيني األولويات؛ لتحديد الالزمة القدرات
البحثية 砠ᖠاملعاي مع وللتكيُّف البحثية؛ املؤسسات وإنشاء
砠ᖠللتأث كأداٍة البحوث والستخدام ومراعاتها؛ واعتامدها
يتعلق ما كل ولرصد الصحية؛ واملامرسات السياسات عىل
واإلبالغ وآثاٍر وحصائٍل وُمخرجاٍت عملياٍت من بالبحوث

عنها.
حسب بيئٍة كل يف البحوث أولويات تحديد وينبغي
من الرغم وعىل فيها. املوجودة الرئيسية الصحية املشاكل
مكانتها الفضول بدافع تُجرى التي التقّيص لعمليات أّن
التقرير هذا أّن إال العلمي، البحث ساحة عىل البارزة
الصحية الشواغل تعالج التي للدراسات عاليًة قيمًة يعطي
واملستقبلية الحالية الفجوات سد عىل تعمل والتي الرئيسية
وقد املالية. املخاطر من والحامية بالخدمات التغطية يف
أّن إال البحوث، أولويات لتحديد معيارية طرائق ُوضعت
محددٍة صحيٍة 砠ᖠواضيعٍ الخاصة هي املوثَّقة األمثلة أفضل
إىل الرامية الوطنية العمليات ظهور ويقل الرابع). (الفصل
وأبرزها – البلدان كانتبعض وإن البحوث، أولويات تحديد
وملعالجة االتجاه. هذا يف ثابتٍة بخطواٍت 砠ᖠتس – الربازيل
عمليات إجراء يلزم اختيارها، 砠ᖠجرد البحوث، أولويات
حجم قياس وهي: البحوث دورة مراحل جميع يف التقيص
إليها؛ أدت التي األسباب أو السبب وفهم الصحية؛ املشكلة
ومامرسات سياسات إىل البيّنات وترجمة الحلول؛ وابتكار

التنفيذ. بعد التدخالت فعالية وتقييم ومنتجات؛
عمليًة األولويات تحديد عملية تكون أن ويجب
وتتنوع البحوث. بتمويل ومرتبطًة ومنهجيًة وشفافًة شاملًة
صناع بني ما البحثية العملية يف مصلحة لها التي األطراف
砠ᖠويل ووكاالت مدين مجتمع ومنظامت ذين وُمنفِّ قرار
املنتجات، لتطوير ورشاكات صيدالنية مستحرضات ورشكات
الوطنية الوكاالت أدوار وتشمل أنفسهم. الباحثني عن فضًال
تشجيع – ٍ砠ᖠكب ثقٍل من لها ملا – للبحوث املمولة والدولية
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واملساءلة، والدقة املوضوعية من عاليٍة 砠ᖠستوياٍت االلتزام
بخضوع واملطالبة النتائج، إىل الوصول سهولة وضامن
املُخصصة األموال باستخدام املطالبة (أي للمساءلة البحوث

فعاٍل). نحٍو عىل للبحوث
مرشوعاً الصحة أجل من البحوث كانت ولطاملا
الروابط تدعيم عىل العمل هو الجديد االتجاه لكّن دولياً.
خالل من الجنوب وبلدان الشامل بلدان بني الراسخة
تظل أن املتوقع ومن الجنوب. بلدان بني التعاون عالقات
األهمية من القدر نفس عىل الدخل املرتفعة البلدان خربات
– املثال سبيل عىل السارية 砠ᖠغ األمراض عبء ألّن نظراً
الغنية البلدان تؤرِّق مشكلًة قريٍب وقٍت حتى كان الذي
كام الدخل. املنخفضة البلدان يف التزايد يف آخٌذ – فقط
البلدان من جاءوا الذين بني املُدرَّ الباحثني مجموعات أّن
قد الدخل املرتفعة البلدان إىل الدخل واملتوسطة املنخفضة
موطنهم. إىل العودة – املناسبة الحوافز وجود يف – يحبذون
بنيمختلف التمييز أهمية تقل التداخل، شديد ويفعامٍل
صور شتّى إىل حاجة هناك وتصبح الدولية، الروابط أنواع
املساعي ودعم األقران بني التعلُّم تعزيز أجل من التواصل
التي البلدان يخص وفيام املوارد. وتقاسم املشرتكة البحثية
إقامة يف رشوعها فإّن البحوث مجال يف كقوى تظهر بدأت
كمشارك االنضامم مجرد من بدالً الجنسيات، متعدد تعاوٍن

البحوث. يف الثقة مستوى لتنامي تأكيداً ميثل مدعو،
بني الفعال التواصل إىل الشبكات إقامة وتحتاج
عند أسهل التواصل ويكون البحوث. مجتمع أطراف جميع
نهج اتباع يتطلب ما وهو مشرتكٍة، بحثيٍة لغٍة استخدام
ويوجد البيانات. وترتيب وجمع لتصنيف ومنهجي موحد
هو رائٌد منافٌس البحثي النشاط أنواع تصنيف نظم بني
مؤسسة اقرتحته الذي الصحية البحوث تصنيف نظام
الحقائق نقل هو منه والغرض .(٩) األوروبية العلوم
إىل قياسيٍة بطريقٍة الصحية بالبحوث الخاصة والنتائج
الفجوات وتحديد والجمهور؛ والحكومات الراعية الجهات
يف حيويٍة أهميٍة من لها ملا البحوث، إلجراء املتاحة والفرص

للمقارنة قابلٍة تحليالٍت وإجراء البحوث؛ أولويات تحديد
حاالت وتحديد البحوث؛ وإنتاجية البحثي الناتج لجودة
استعراض عمليات وتبسيط البحوث؛ مجال يف التعاون

العلمي. والتوظيف األقران

البحوث يجرون الذين األشخاص دعم
طرائق اتّباع من البد فعالٍة بحوٍث إجراء يتسّنى حتى
ووجود األموال، لتخصيص للمساءلة وخاضعة شفافة
األشخاص أّن بَيْد التجهيز. جيدة بحثيٍة وشبكاٍت مؤسساٍت
مرشوٍع أي لنجاح األهم العنرص هم البحوث يجرون الذين
البحثية القدرات بناء عملية تبدأ أن ينبغي لذلك . بحثيٍّ
تطبيق مع وتدريبهم، البحوث يف العاملني املوظفني بتعيني

الباحثني. أفضل الستبقاء آلياٍت
تعلُّم عىل البحثي التدريب متطلبات تقترص وال
إجراء أيضاً لتشمل 砠ᖠتد وإ砠ᖠا العلمية، واألساليب الطرائق
أخالقيات مدونات جاءت وقد سليٍم. نحٍو عىل البحوث
والنزاهة واملوضوعية الصدق معاين لتعزز البحوث
والنزاهة والكياسة الفكرية وامللكية واملساءلة والعدالة
اآلخرين. عن نيابًة البحوث عىل الجيد واإلرشاف املهنية
املامرسات مدونات بالفعل تستخدم عديدة بلدان وهناك
砠ᖠاملعاي وتعديل تحديث رضورة من الرغم وعىل األساسية.
األحيان، أغلب يف املحلية الظروف وفق دولياً عليها املتفق
تطبيق وهي أهميتها لها مستقبليًة مهمًة هناك أّن إال
كل يف الروتينية البحثية املامرسات عىل الحالية 砠ᖠاملعاي

مكان.

البحثية البّينات ترجمة
صحيٍة وم砠ᖠرساٍت سياساٍت إىل

الصحية، بالخدمات بالتغطية املتعلقة املهمة األسئلة تحتاج
وواضحٍة موثوقٍة إجاباٍت إىل بالصحة، املتعلقة وكذا
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اختالف عىل القرار صناع أي – استخدامها عىل للقادرين
سياساٍت إىل البحوث نتائج تتحول فعندما أدوارهم.
تصبح التي األسئلة من جديدٌة مجموعٌة تظهر ومامرساٍت

جديدٍة. لبحوٍث محالً
الشاملة الصحية التغطية بلوغ أّن من الرغم وعىل
األساسية البحثية الدراسات من واسعٍة طائفٍة إجراء يتطلب
الحالية املعارف بني القا砠ᖠة الفجوة أّن إال والتطبيقية،
املبذولة والجهود واسعة، التزال تُتخذ التي واإلجراءات
تعاين التي املجاالت ومن .(١٠) للغاية بطيئة لسدها
وبحوث التشغيلية والبحوث التنفيذ واضٍح إهامٍل من
فيها يتعاون مجاالت وهي – الصحية والنظم السياسات

القرار. صناع مع العلامء
ليس البحوث تعزيز ينبغي العملية هذه ولترسيع
الصحة برامج يف أيضاً وإ砠ᖠا فحسب األكادميية املراكز يف
ويف الصحية الخدمات تطوير أماكن يف أي العمومية،
الباحثني بني التفاعل زاد وكلام عليها. الحصول أماكن
مجموعٍة اتّباع وميكن بينهم. التفاهم زاد القرار وصناع
استخدام عىل القرار صناع لتدريب الطرائق من متنوعٍة
الباحثني لتدريب وكذلك البحوث، من املستقاة البيّنات
الدورات تتضمن أن وميكن القرار. صنع عملية فهم عىل
الكم ذلك (وخاصًة البيانات استخدام عىل أمثلًة التدريبية
والبيّنات روتينية) بصفة يُجَمع الذي البيانات من الهائل
استخدام عن الناجمة الفوائد لتوضيح واملعلومات
وميكن استخدامها. عدم عىل املرتتبة والعواقب البيّنات
تشكيل يف املساعدة لهم تتيح مواقع يف الباحثني تعيني
دراساٍت مع تتناسب التي بالسياسات املتعلقة األسئلة
قرارات من يُتخذ ما عىل االعرتاض وكذلك محددٍة، بحثيٍة
بني املوظفني تناوب ويَُعدُّ السياسات. بشأن مناسبة 砠ᖠغ
املساِعدة العوامل أحد البحثية واملؤسسات الصحة وزارات
البحوث موظفي بفضل ضيقاً الفجوة وتزداد التواصل، عىل
إىل املعارف ترجمة عمليات 砠ᖠلتيس خصيصاً املعيَّنني

ومامرسات. سياسات

توفرت إذا البحوث نتائج تطبيق احتامل ويزيد
وتشمل مامرسات. إىل البيّنات لرتجمة رسمية إجراءات
لصياغة بروتوكوالت وضع ذلك لتحقيق الرئيسية اآلليات
البيّنات إىل رصاحًة 砠ᖠتش السياسات وتنفيذ وتخطيط
األكادمييني مهارات شحذ أيضاً اآلليات هذه وتشمل البحثية،
نرش أّن من الرغم وعىل وتنفيذها. السياسات صياغة يف
لقياس األفضل، حتى وال الوحيد، اإلجراء ليس النتائج
املنشورات عدد يف كب砠ᖠاً نقصاً هناك أّن إال البحوث، إنتاجية

الروتينية. التشغيلية بالبحوث املتعلقة الرسمية
زيادة خالل من االنتقالية البحوث تعزيز وميكن
املسؤولية ولتشجيع البحوث. ملجتمع مة املقدَّ الحوافز
ميكن الشاملة التغطية بلوغ أجل من الباحثني بني املشرتكة
األكادميية املؤسسات يف املستخدمة األداء قياسات تعديل
يُنرش ما إىل فقط ليس الحوافز 砠ᖠتش أن ويجب والبحثية.
قياسات إىل أيضاً وإ砠ᖠا املؤثرة والطبية العلمية املجالت يف
بني الربط وعند واملامرسات. بالسياسات املتعلقة املؤثرات
البحثية الرشكات أّن إغفال عدم ينبغي والسياسات البحوث
مثل مجاالت يف (العاملة الربح تستهدف التي الخاصة
وغ砠ᖠها) الصيدالنية واملستحرضات الحيوية التكنولوجيا
حالياً ويجري العامة. البحثية املؤسسات عن أهميًة تقل ال
رشاكات عرب الصحية املنتجات من متزايد عدد تطوير
روابط إنشاء إىل أدى ما والخاص، العام القطاعني بني
اكتشاف مجاالت يف العاملة املنظامت مختلف بني واضحة
الصدد هذا ويف الجديدة. التكنولوجيات وتقديم وتطوير
األدوية 砠ᖠتوف مبادرة لعبته الذي الدور الثاين الفصل َح َرشَ
عمليات تنسيق يف (DNDi) املهَملة األمراض لعالج
رشكات عدة أجرتها التي للديدان طاردٍة أدويٍة استحداث

الصيدالنية. للمستحرضات
أن يجب البحوث من الكاملة االستفادة تتحقق 砠ᖠول
بدعم أنواعهم اختالف عىل القرار وصناع العلامء يحظى
املجتمع منظامت اضطالع إىل اإلشارة سبقت وقد الجمهور.
مشاركة أّن 砠ᖠغ البحوث، أولويات تحديد يف بدوٍر املدين
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هي مام نطاقاً أوسع تكون أن يجب البحوث يف الجمهور
األموال مصدر وهم الجمهور، ألفراد ويحق اآلن. عليه
نواحي جميع يف يشاركوا أن للبحوث، املخصصة الحكومية
يعتمد الدعم تقديم يف استمرارهم أّن حيث التقّيص؛ عملية
وفهمها النتائج تفاصيل إىل االستامع من 砠ᖠكينهم عىل
تحقيق إىل السعي وميكن منها. واالستفادة بها واإلميان
اإلعالم وسائل عرب الجمهور إرشاك خالل من الغايات هذه
املفتوحة. والتقييامت بالسياسات املتعلقة واملناقشات
خالل من إتاحتها (مثل للجمهور البيانات إتاحة وتؤدي
ثقة وزيادة الشفافية زيادة إىل أدناه) املذكورة املراصد
عىل تؤثر قراراٍت اتخاذ يف البيّنات استخدام عند الجمهور

الصحية. الرعاية إتاحة
بالرضورة يسفر ال قد الواحد البحثي املرشوع أّن وكام
بالرضورة يؤثر ال املفيد املنتج فإّن مفيٍد، صحيٍّ منتٍج عن
إال هي ما البحوث أّن ذلك وتعليل الصحية. السياسات عىل
العوامل أّن ذلك إىل أضف السياسات. محددات من واحد
نفس هي بالرضورة ليست الصحية السياسات يف تؤثر التي
مامرسات إىل السياسات تحويل عىل تساعد التي العوامل
العلمية البيّنات بخالف أخرى اعتبارات فهناك .(١٢ ،١١)
والعدل واإلنصاف اإلنسان وحقوق الثقافية القيم وهي
،١٣) العامة األموال عىل املتنافسة والطلبات االجتامعي
املؤثرات من 砠ᖠللكث تخضع واملامرسات السياسات وألّن .(١٤
مصالح فيها تتنافس ظروٍف ظل يف توضع وألنّها املختلفة،
محل والحيادية القوية البيّنات تكون أن ينبغي متعددة،

القرار. صناع تقدير

الشاملة، الصحية التغطية بحوث دعم
والدويل الوطني الصعيدين عىل

التغطية بحوث لدعم آلياٍت ثالث الرابع الفصل تناَوَل
ويف والتمويل. والتنسيق الرصد هي: الشاملة الصحية
عاملياً، مرصداً إنشاء فإّن البيانات بتبادل االلتزام سياق

عدٍد تنفيذ عىل يساعد قد وطنية، مراصد بعدة وربطه
الشاملة الصحية التغطية لبحوث الداعمة الوظائف من
أن املراصد من لشبكة ميكن إذ عمومية. 砠ᖠأك نحٍو عىل
املالية التدفقات بشأن البيانات وتعرض وتحلل تجمع
من بحوثاً أكانت سواء الصحية، البحوث إىل هة املوجَّ
التقليدي) والتطوير (البحث التكنولوجي التطوير أجل
وميكنها الصحية، والخدمات النظم تحسني أجل من أم
وميكن البحثية. باالحتياجات التمويل تربط أن أيضاً
بحوث يف املحَرز للتقدم خريطًة ترسم أن كهذه لشبكٍة
من عنرص كل قياس طريق عن الشاملة الصحية التغطية
مروراً والعمليات باملُدخالت بدءاً النتائج سلسلة عنارص
(الفصل الصحي األثر إىل ووصوالً والحصائل باملُخرجات
تنفيذها للمراصد ميكن التي املهام عدد ويعتمد األول).
الالزمة اإلرادة ووجود املوارد توافر عىل العميل الواقع يف

إلنشائها.
أية طريق عن أو املراصد، طريق عن الرصد ويتيح
أن وميكن البحثية. األنشطة لتنسيق أيضاً فرصاً مامثلة، آلية
التنسيق، بشأن اإلرشادات تقديم مهمٌة دوليٌة هيئٌة تتوىل
االستشارية املنظمة لجنة تشكيل إعادة مثالً خالل من
النوع هذا من استشارية لجنة أول (كانت الصحية للبحوث
عن املسؤولة الهيئة كانت وأياً .(١٩٥٦ عام يف أُنشئت قد
األطراف جميع نظر لوجهات ممثلًة تكون أن البد فإنها ذلك
خاصة ورشكات 砠ᖠويل ووكاالت باحثني من – املعنية

املعنية. البلدان يف لها ممثلة وحكومات مدين ومجتمع
الدولية املانحة للجهات ينبغي بالتمويل، يتعلق وفيام
لقياس محددة 砠ᖠمعاي تستخدم أن الوطنية والحكومات
استعرض وقد الصحية. البحوث يف باالستثامر التزامها مدى
هذا يف طُرحت التي االقرتاحات من بعضاً الرابع الفصل
«النامية» البلدان تخصص أن املثال سبيل عىل منها – الصدد
أنواع لجميع اإلجاميل املحيل الناتج من و٠٫١٪ ٠٫٠٥ بني ما
حاجة وهناك .(١٥) الحكومة 砠ᖠولها التي الصحية البحوث
إذا ما عىل للحكم التقييم أشكال من شكٍل عىل االتفاق إىل
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الصحية التغطية تحقيق مع متوافقاً االستثامر حجم كان
الشاملة.

إىل الحاجة تظهر 砠ᖠاملعاي اختيار من االنتهاء و砠ᖠجرد
الوطني الصعيدين عىل ورصفها األموال لجمع آلياٍت إيجاد
قد أو للتمويل، ٌن محسَّ جديٌد نظاٌم يوضع وقد والدويل.
هيئات عدة و砠ᖠتلك القا砠ᖠة. املنظامت إحدى تطوره
مجال يف والتدريب للبحث الخاص الربنامج منها – دولية
العاملي والتحالف ،(TDR) املدارية املناطق أمراض
ملكافحة العاملي والصندوق ،(GAVI) والتحصني للقاحات
األدوية لرشاء الدويل واملرفق واملالريا، والسل األيدز
املخصصة األموال إدارة عىل القدرة – (UNITAID)
الدخل واملتوسطة املنخفضة البلدان عىل وتوزيعها للبحوث

البحثية. لألغراض
تشجع أن البد فإنها املختارة التمويل آلية كانت وأياً
داخل سواء التخصصات، مختلف يف البحوث إجراء بفعاليٍة
أجزاء مختلف يف ذكرنا وكام خارجه. أو الصحي القطاع
الشاملة الصحية التغطية بحوث أقرت فقد التقرير، هذا
أيضاً تعتمدان خاص، بوجٍه والوقاية عام، بوجٍه الصحة بأّن
قطاعات يف – الصحي القطاع خارج تُتخذ إجراءاٍت عىل
والخدمات املالية والسياسات والعمل والتعليم الزراعة مثل
سياسة أي تراعي أن يجب لذا وغ砠ᖠها. والتجارة االجتامعية
القطاعات» جميع يف «الصحة تعزيز مبدأ شاملة صحية
جميع أيضاً البحوث تغطي وأن الشؤون، بترصيف املعنية

القطاعات. هذه
يتبنى عندما وضوحاً األمر هذا يزداد أن املتوقع ومن
جديدة تنمية خطة فصاعداً، ٢٠١٥ عام من ابتداًء العامل،
بعد ما حقبة ففي لأللفية. اإل砠ᖠائية األهداف محل لتحل
يف وواضحاً مفصلياً دوراً الصحة تلعب أن البد ٢٠١٥ عام
ولتوليد .(١٦) والبرشية واالقتصادية االجتامعية التنمية
يتوفر أن يجب املستدامة التنمية تدعم التي البيّنات
مختلف يف الصحة أجل من البحوث لتعزيز التمويل
التي والدولية الوطنية اللجان عىل ويجب التخصصات.

ملواجهة تستعد أن الصحية البحوث بشأن املشورة تقدم
الجديد. التحدي هذا

العاملية الصحة منظمة دور
الشاملة الصحية التغطية بحوث يف

الشاملة الصحية التغطية بأّن تنبيٌه التقرير هذا بداية يف جاء
من ممكن مستوى أعىل الشعوب جميع «بلوغ هدف تعزز
الصحة منظمة دستور ركائز من ركيزًة يَُعّد والذي الصحة»،
أعامل. من املنظمة به تقوم ما جميع يف موجّهة وقوًة العاملية
تجعل التي األسباب التقرير هذا أجزاء مختلف يف رشحنا وقد
ومن الشاملة، الصحية التغطية لتحقيق حيوياً عنرصاً البحوث

العامل. أنحاء شتّى يف الناس جميع صحة لتحسني ثَمَّ
للبحوث العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية وتَُعدُّ
الصحية البحوث لدعم آليًة (٤-١ (اإلطار الصحة أجل من
ووكاالت الحكومات مع خاللها من املنظمة تعمل
ومنظامت الحكومية 砠ᖠغ واملنظامت والرشاكات التمويل
التجاريني واملستثمرين الخ砠ᖠية والجهات املدين املجتمع
اسرتاتيجية هدف يتمثل وببساطٍة آخرين. بني من
أكرب تقدم مستوى أعىل عىل بحوٍث إنتاج يف املنظمة
و砠ᖠشياً الناس. من عدٍد ألقىص الصحية املنافع من قدٍر
(الفصل البحوث لتنفيذ املطلوبة األساسية الوظائف مع
عجلة دفع يف املنظمة دور يتمثل أعاله)، والنص الرابع
دولها يف السائدة الصحية االحتياجات تلبي التي البحوث
ويف الوطنية، الصحية البحوث نظم دعم ويف األعضاء،
ويف سليٍم، نحٍو عىل البحوث إلجراء 砠ᖠومعاي قواعد وضع
ومامرساٍت سياساٍت إىل البحوث نتائج ترجمة ترسيع

صحيٍة.
الوكالة بوصفها العاملية، الصحة منظمة وتلعب
تعزيز يف رئيسياً دوراً بالصحة، املعنية الرئيسية الدولية
يخص وفيام وإجرائها. الشاملة الصحية التغطية بحوث
بتمثيٍل يتمتع أن عامليٍّ بحثيٍّ مرصٍد ألي ينبغي الرصد،
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املناسبة 砠ᖠاملعاي وضع عىل قادراً يكون وأن واسعٍ،
وفيام الالزم. الدويل الدعم يحشد وأن وتطبيقها،
اللجان من العديد املنظمة تستضيف التنسيق، يخص
يخص فيام أما الواسع. التمثيل ذات البحثية االستشارية
مجال يف والتدريب للبحث الخاص الربنامج ميثل التمويل،
األدوية، لرشاء الدويل واملرفق املدارية املناطق أمراض

ميكن آليتني العاملية، الصحة منظمة تستضيفه وكالهام
ومع للبحوث. املخصصة األموال لرصف استخدامهام
عىل املنظمة تعمل االحتامالت هذه استكشاف زيادة
أن ضامن الوظائف هذه ومن األساسية. وظائفها تعزيز
التي البيّنات أفضل للمنظمة التوجيهية املبادئ تجسد

البحوث. تتيحها
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(أ)
37b االبتكار

35, 36b, 40, 41b البحوث مجال يف
55 القيود

35, 40, 41b, 55 البحوث مجال يف اإلبداع
الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات للعالج الشاملة» «اإلتاحة

18 (ART) القهقرية
46 البحوث إىل الوصول إتاحة

128 «砠ᖠالذ «االنفتاح
شبكة عرب الصحية البحوث إىل الوصول إتاحة برنامج

46 (HINARI) اإلنرتنت
130b (PDQ) الرسعة الفائقة البيّنات

130b الصحية الُنظم بيّنات
130b الصحية البحوث شبكة

126 املتحدة اململكة
عموم يف للسل املضادة الحيوية املضادات تقييم اتحاد

125b (PanACEA) أفريقيا
81-83, 82f, 83f Xpert® MTB/RIF اختبار

128, 152b األخالقية الجوانب واستعراض األخالقيات
128 (1964-2008) 砠ᖠهلسن إعالن

129b نظام إنشاء
128, 134 الرسيرية التجارب تسجيل

129b واإلجراءات السياسات
129b األخالقيات لجان

129b الباحثني مسؤوليات
126, 129b العاملية الصحة منظمة 砠ᖠمعاي
136, 137, 153b الصحية) (البحوث إدارة

134b بالبّينات مسَندة صحية سياسات لوضع SUPPORT أدوات
21, 22f توافرها الجنيسة، األدوية

بالبحوث املتعلقة األسئلة انظر بالبحوث املتعلقة األسئلة
10, 10f املالية االستث砠ᖠرات

االستثامر عوائد انظر العوائد
10 الصحية الرعاية مجال يف املالية االستث砠ᖠرات

العمومية الصحة بشأن العامليتان العمل وخطة االسرتاتيجية
52b (GSPA-PHI) الفكرية وامللكية واالبتكار

53 االستث砠ᖠر عوائد أسرتاليا،
45, 133 املنهجية االستعراضات
45 الدخل املنخفضة البلدان

45 كوكرين تعاونية
47b البيئية الصحة بحوث املنزلية، الطاقة ونظم اإلسكان

اإلسهال
76-78, 78t بحثية حالة دراسة

يف اإلسهال أمراض لبحوث الدويل املركز
124 (ICDDR, B) بنغالديش

54 املايل املردود إطار
54 أيرلندا

50 الفكرية امللكية حقوق القانونية، االعتبارات
6b آتا أملا إعالن

التجارب تسجيل ،(١٩٦٤-٢٠٠٨) 砠ᖠهلسن إعالن
128, 134 الرسيرية

76-78, 78t بحثية حالة دراسة الرئوي، االلتهاب
الدموية واألوعية القلب أمراض

53 البحوث
80-84 حالة دراسة
84-85 املتعددة» «لحبة

53 االستثامر عوائد
املهَملة األمراض

45 والتطوير البحث

املواضيع فهرس
التوايل. عىل الجداول أو األشكال أو األطر إىل لإلشارة الصفحات أرقام بعض نهاية إىل t أو f أو b الحرف أُضيَف مالحظة:
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52-53 البحوث
18, 19f املدارية املناطق أمراض مكافحة بتدخالت التغطية

حالة دراسة (VL) الحشوي الليشامنيات داء
86-88, 82f بحثية

45 (DNDi) املهَملة األمراض أدوية مبادرة
الصحية الرعاية إىل الوصول إمكانية

البحوث انظر البحوث
90-92, 92t, 93f الطارئة التوليدية الرعاية

الشاملة) الصحية التغطية أيضاً (انظر 111 الشامل
18 (ART) القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج

12b السّل مرض العوائق,
اإلنتاجية البحوث، انظر البحوث إنتاجية

الدخل) املنخفضة البلدان أيضاً (انظر 5, 21, 23f اإلنصاف
22, 23f والطفل األم صحة

22 التقدمية» «العاملية
9 الصحية) (الرعاية اإلنفاق

97-99, 98f السكان شيخوخة أوروبا،
136 من كنسبة البحوث 砠ᖠويل

7, 8b الرضائب
(GDP) اإلجاميل املحيل الناتج وانظر اإلجاميل املحيل الناتج

128 «砠ᖠالذ «االنفتاح
18 (MDGs) لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف

18 (MDG 7) البيئية االستدامة
90-92, 92t, 93f (MDG5) األم صحة تحسني

160 ٢٠١٥ عام بعد ما حقبة
أجل من للبحوث العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية

112b الصحة
18, 19f (MDG 6) بف砠ᖠوسه والعدوى األيدز

97-99, 98f بحثية حالة دراسة السكان، شيخوخة أوروبا،
التغطية تحقيق نحو املحَرز للتقدم الَتتبُّعية العنارص أوكرانيا،

18, 20b الشاملة الصحية
25, 48-49, 55, 112-114, 116b, 152b, البحوث أولويات

156-157

114 التخطيط
114 التقييم
112 السياق

114 الشفافية

114 الشمول
114 الطرائق

154 األولوية ذات الصحية املشاكل
127b, 136 املشرتك
127b الزهري

السحايا التهاب ملكافحة MenAfriVac لقاح
136 أفريقيا يف

114 砠ᖠاملعاي
114 املعلومات

112 النهج
114 الوطني

114, 116b الربازيل
البرشي) املناعي العوز ف砠ᖠوس أيضاً (انظر األيدز

18, 19f بالتدخالت التغطية
54 املايل املردود إطار أيرلندا,

(ب)
118b الصحة وزارات دور باراغواي،

والتطوير البحث
44f, 45 االستثامر
45 املهَملة األمراض

42-43, 44f األفريقية البلدان
45 الدخل املتوسطة البلدان

45, 135 الدخل املنخفضة البلدان
123-124f (TB) السّل

50 الخاص القطاع من املستثمرون
121-122 الباحثون

(البحثية) القدرات انظر القدرات بناء
160 التنفيذ يف دور
129b املسؤوليات

البحوث
35 واالبتكار والخيال اإلبداع

البحوث إىل الوصول إتاحة انظر إىل الوصول إتاحة
67-99 الشاملة الصحية التغطية عىل املنعكسة اآلثار
البحوث)) مجال (يف الحالة دراسات أيضاً (انظر

األخالقيات انظر األخالقية الجوانب واستعراض األخالقيات
األخالقية الجوانب واستعراض
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املنهجية االستعراضات انظر املنهجية االستعراضات
البحوث) أولويات أيضاً (انظر 35-36, 67 األسئلة

155 الصحة 砠ᖠتحس
48b االقتصادي

52-53 املهَملة األمراض
اإلنتاجية

45-46 األفريقية البلدان
49, 51f الوطنية ال砠ᖠوة

154 الشاملة الصحية التغطية قياس
البحوث أولويات انظر األولويات

والتطوير البحث انظر والتطوير البحث
88-90, 90t, 127b, 136 البلدان املتعددة البحوث

53 الصحية الرعاية تقديم بشأن
الدخل املتوسطة البلدان انظر الدخل املتوسطة البلدان
الدخل املنخفضة البلدان انظر الدخل املنخفضة البلدان

(RCTs) الشواهد ذات املعشاة التجارب انظر املعشاة التجارب
ومامرساٍت سياساٍت إىل البيّنات ترجمة انظر البيّنات ترجمة

35-52 التزايد
43, 44f, 45 القياسات

136, 137f الصحية) (البحوث الشؤون ترصيف
البحوث تصاميم انظر التصميم

البحثية الدراسات تصنيف انظر الدراسات تصنيف
يف الدويل التعاون انظر البحوث مجال يف التعاون

البحوث مجال
36b التعريفات

املراصد) أيضاً (انظر 153b, 161 التنسيق
ومامرساٍت سياساٍت إىل البيّنات ترجمة انظر التنفيذ

131 البحثية البيّنات 砠ᖠتوف
5-25, 150 الشاملة الصحية التغطية تحقيق يف دور

39b, 40b الدورة
119, 121f للنشاط خريطة رسم
املراصد) أيضاً (انظر 153b الرصد

البحوث وشبكات مؤسسات انظر الشبكات
البحوث مجال يف الدويل التعاون انظر الرشاكة

البيئية الصحة بحوث انظر البيئية الصحة
46 العمومية الصحة

47b القطاعات» جميع يف «الصحة

74 لاللتباس املسببة العوامل
(البحثية) القدرات انظر البحثية القدرات

53-54 قيمة
54 املايل املردود إطار

االستث砠ᖠر عوائد انظر االستث砠ᖠر عوائد
122b الرشاكة مبادئ

114 التخصصات متعدد
املامرسات قواعد مدونات انظر املامرسات قواعد مدونات

املامرسات قواعد مدونات انظر 砠ᖠاملعاي
37b التعريف الصحة، أجل من

البحوث وشبكات مؤسسات انظر املؤسسات
67 املتحدة باململكة الرسيرية البحوث يف التعاون مؤسسة

البحوث نرش انظر النرش
الصحية البحوث نظام انظر الصحية البحوث نظام

42, 43b االستثامرات نقص
36b, 37b األساسية البحوث

47b البيئية الصحة بحوث االقتصادية، البحوث
36b, 158 االنتقالية البحوث

158 الحوافز
36b التشغيلية البحوث
36b التطبيقية البحوث

37b الشاملة الصحية التغطية بحوث
36b التنفيذ بحوث

36b (HPSR) الصحية والنظم السياسات بحوث
135b العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية

37b البحثية الدراسات
134-135 املراصد

البحوث) أيضاً (انظر 36b الصحية البحوث
36b التعريف

157 التصنيف نظام
47b البيئية الصحة بحوث

48b االقتصادية البحوث
47b البيئية الصحية املخاطر

47b املنزلية الطاقة ونظم اإلسكان
47b الحرضي النقل
46 العمومية الصحة بحوث

88-90, 90t, 127b, 136 البلدان املتعددة البحوث
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114 التخصصات املتعددة البحوث
37b التعريف الصحة، أجل من البحوث

الربازيل
114, 116b الوطنية البحوث أولويات

95 فاميليا بولسا برنامج
94 بحثية) حالة (دراسة (CCTs) املرشوطة النقدية التحويالت

الصحية) الرعاية م砠ᖠرسات أيضاً (انظر (الصحية) الربامج
95 فاميليا بولسا برنامج

والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج
7, 8b (HITAP) الصحية

شبكة عرب الصحية البحوث إىل الوصول إتاحة برنامج
46 (HINARI) اإلنرتنت

126b (R4HA) أفريقيا يف الصحة أجل من البحوث برنامج
96-97 الشعبي) 砠ᖠالتأم) Seguro Popular برنامج

7, 8b (HITAP) الصحية والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج
8b دور

8b الرحم عنق رسطان
9b الرئيسية النجاح عوامل

األفريقية البلدان
عموم يف للسل املضادة الحيوية املضادات تقييم اتحاد

125b (PanACEA) أفريقيا
42-43, 44f والتطوير البحث يف االستثامر

122 البحوث
45-47 اإلنتاجية

53 التمويل
113b الصحية البحوث نُظم

126b (R4HA) أفريقيا يف الصحة أجل من البحوث برنامج
البحثية الحالة دراسات

93-95, 94f (CCTs) املرشوطة النقدية التحويالت
86-88, 82f (VL) الحشوي الليش砠ᖠنيات داء

90-92, 92t, 93f (EMOC) الطارئة التوليدية الرعاية
71-73 األطفال وفيات ومعدل املالريا من الوقاية

118b الصحة وزارات دور
118b بيساو بغينيا الصحة وزارة دور

األدوية مجال يف لالبتكار األفريقية الشبكة
125b (ANDI) التشخيص ووسائل

45 أفريقيا يف السحايا التهاب ملكافحة MenAfriVac لقاح

يف الصحية البحوث قدرات تعزيز مبادرة
125b (ISHReCA) أفريقيا

الدخل املتوسطة البلدان
45 والتطوير البحث

35 البحوث
121-122 الباحثون

113b الصحية البحوث نُظم
77, 78t الزنك عوز

األفريقية؛ البلدان أيضاً (انظر 9 الدخل املنخفضة البلدان
اإلنصاف)

45, 135 والتطوير البحث
35, 122 البحوث

45 املنهجية االستعراضات
121-122 الباحثون

124 التعاون
113b الصحية البحوث نُظم
42, 43b االستث砠ᖠرات نقص

131, 131f التدخالت تنفيذ
22 التقدمية» «العاملية

77, 78t الزنك عوز
بنغالديش

76-78, 78t بحثية حالة دراسة
يف اإلسهال أمراض لبحوث الدويل املركز

124 (ICDDR, B) بنغالديش
130b (PDQ) الرسعة الفائقة البّينات

130b الصحية النظم بّينات

(ت)
والتكنولوجيات التدخالت تقييم برنامج تايالند،

7, 8b (HITAP) الصحية
74, 77 ُغُفل دواء إعطاء عىل تعتمد التي التجارب

ذات املعشاة التجارب أيضاً (انظر 131 الرسيرية التجارب
((RCTs) الشواهد

128, 134 التسجيل
46, 99 (RCTs) الشواهد ذات املعشاة التجارب
79-81, 79f, 81f, 80t بحثية حالة دراسة

53 االستثامر عوائد
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73 التلوي التحليل
5 الثالث» العاملي الصحي «التحول

93-95, 94f (CCTs) املرشوطة النقدية التحويالت
38b حالة دراسات واالعتالالت), (لألمراض العالجي 砠ᖠالتدب

88 (IMCI) الطفولة ألمراض املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب
التدخالت

البحوث
الحالة دراسات أيضاً (انظر 67-99 عن الناجمة اآلثار

البحوث)) مجال (يف
سياساٍت إىل البّينات ترجمة انظر البّينات ترجمة

وم砠ᖠرساٍت
37b الدراسات

133 التقييم
132b, 133 املُتَبّنية الجهات

9 التبغ 砠ᖠتدخ
وم砠ᖠرساٍت سياساٍت إىل البّينات ترجمة انظر البّينات ترجمة

12b السّل مكافحة
سياساٍت إىل البّينات ترجمة

131, 134b, 152b, 158 وم砠ᖠرساٍت
االنتقالية البحوث انظر االنتقالية البحوث

67-99 الشاملة الصحية التغطية
131 البحثية البيّنات 砠ᖠتوف

158 الباحثني دور
67-99 السياسات

مسَندة صحية سياسات لوضع SUPPORT أدوات
134b بالبّينات

134b (EVIPNet) بالبّينات املسَندة السياسات شبكات
134b (TRAction) إجراءات إىل البحوث ترجمة مرشوع

40b, 133 GRADE نظام
38b البحثية الدراسات يف التشخيص،

72t, 99, 155 (البحوث) تصاميم
بالبحوث) (املتعلقة الحالة دراسات انظر األمثلة

ومامرساٍت سياساٍت إىل البيّنات ترجمة انظر االنتقالية البحوث
74 ُغُفل دواء إعطاء عىل تعتمد التي التجارب
46 (RCTs) الشواهد ذات املعشاة التجارب

73 التلوي التحليل
99 التجارب تصاميم

الرصدية الدراسات انظر الرصدية الدراسات
90-92, 92t, 93f استعادية أترابية دراسة

84 التعمية مزدوجة
99 التجارب تصاميم

136, 137f الصحية) (البحوث الشؤون ترصيف
37b, 67, 68t, 69t, 70t البحثية الدراسات تصنيف

البحوث)) مجال (يف الحالة دراسات أيضاً (انظر
37b األساسية البحوث

38b, 69t, 70t الصحية والنظم السياسات بحوث
38b, 69t واالعتالالت األمراض 砠ᖠتدب

38b, 69t العالجية والتدخالت العالجات تطوير
38b, 68t الرفاه تعزيز

38b, 69t العالجية والتدخالت العالجات تقييم
البحوث 砠ᖠويل انظر حسب التمويل

123 املرض رمز
37b, 68t والتشخيص والفحص الكشف

37b السببية) (العالقة املسببات
67 املتحدة باململكة الرسيرية البحوث يف التعاون مؤسسة

37b, 68t, 69t, 70t, 157 (HRCS) الصحية البحوث تصنيف نظام
38b, 68t واالعتالالت األمراض من الوقاية

79-81, 79f, 81f, 80t بحثية حالة دراسة بُعد، عن التطبيب
51 األدوية تطوير

131 املنتجات تطوير
البحوث مجال يف الدويل التعاون انظر البحوث مجال يف التعاون

45, 46f, 122, 157 البحوث مجال يف الدويل التعاون
88-90, 90t, 127b, 136 البلدان املتعددة البحوث

45, 46f الصني
122b املبادئ
45 كوكرين تعاونية

36b البحوث تعريفات
7f, 15-19 الصحية) الصحية/الرعاية (بالخدمات التغطية

الصحية الرعاية جودة انظر الصحية الرعاية جودة
152b البحوث دور

الشاملة الصحية التغطية انظر الشامل
15-18, 17f, 20b, 24, 152b القياس

اإل砠ᖠائية األهداف انظر لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف
(MDGs) لأللفية
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96 الشاملة الصحية التغطية
الحالة) دراسات أيضاً (انظر 67-99 البحوث عن الناجمة اآلثار

اإلنصاف انظر اإلنصاف
البحوث) أيضاً (انظر 136 البحوث

البحوث تزايد انظر التزايد
5-25, 150 دور
155 الصحة تحسني

5 الثالث» العاملي الصحي «التحول
التغطية انظر التغطية
136 البحوث 砠ᖠويل

21, 22f الجنيسة األدوية توافر
5 الصحة يف الحق

160 ٢٠١٥ عام بعد ما حقبة
الصحية الخدمات انظر الصحية الخدمات

47b البيئية الصحة
5, 6b للجميع» «الصحة

22, 154 التقدمية» «العاملية
الصحية التغطية تحقيق نحو املحَرز للتقدم التَتبُّعية العنارص

18, 20b الشاملة
154 املحَرز التقدم قياس

7f املحاور
املخاطر من الح砠ᖠية انظر املالية املخاطر من الح砠ᖠية

املالية
الصحية الخدمات انظر الصحية الخدمات

134-135 املراصد
154 األولوية ذات الصحية املشاكل

6-11 املفهوم
5 من الهدف

120 ٢٠٠٦ 砠ᖠالعا يف بالصحة الخاص التقرير
45, 52, 54, 136, 153b البحوث 砠ᖠويل

51 املالية االستثامرات
160 اآللية

136 الوطني الصحي اإلنفاق
والتطوير البحث انظر والتطوير البحث

122-123f الدراسات تصنيف
110-111 القدرات تطوير
123-124 التكاليف تقدير

123-124f (TB) السّل
114-118 الشفافية

45 أفريقيا يف السحايا التهاب ملكافحة MenAfriVac لقاح
45 (DNDi) املهَملة األمراض أدوية مبادرة

يف اإلسهال أمراض لبحوث الدويل املركز
124 (ICDDR, B) بنغالديش

122-124 املساءلة
159 املصادر

53, 122-124 الخارجية املانحة الجهات
53 الدولية املانحة الجهات

136 砠ᖠاملعاي
122-123f املتحدة اململكة

122-123f (MRC) الطبية البحوث مجلس
122 ترست ويلكوم

136 (GDP) اإلجاميل املحيل الناتج
املراصد) أيضاً (انظر 153b, 161 البحوث تنسيق

والتدخالت) وامل砠ᖠرسات (السياسات التنفيذ
البحوث نرش انظر البحثية البيّنات نرش

21 ,22f الجنيسة األدوية توافر
96-97 بحثية حالة دراسة املكسيك, يف التأمينية الخدمات 砠ᖠتوف

(ج)
6b ٢٠١٢ عام قرار املتحدة، لألمم العامة الجمعية

126 املتحدة) (اململكة امللكية الجمعية
122-124 البحوث 砠ᖠويل الخارجية، املانحة الجهات

22-23 الصحية الرعاية جودة
اإلماتة معدالت انظر اإلماتة معدالت

(ح)
50 السوق» فشل «حاالت
84-85 املتعددة» «الحبة
50 الفكرية امللكية حقوق

7 االجت砠ᖠعية الح砠ᖠية
12b (TB) السّل

11-13, 13b, 14f املالية املخاطر من الح砠ᖠية
13b اآلليات

القياسات تحديد
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14b الصعوبات
13, 14b املبارشة القياسات

13, 14b املبارشة 砠ᖠغ القياسات
13 تعريف

7 املسبق الدفع
7 املنخفضة الدخول ذوو

23-24 القياس
أموالهم من املرىض يسددها التي املدفوعات

13, 14b, 14f الخاصة

(خ)
الصحية) الرعاية أيضاً (انظر 5, 6, 17-18, 17f الصحية الخدمات

96 إىل الوصول إمكانية
اإل砠ᖠائية األهداف انظر لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف

(MDGs) لأللفية
6b األولية الرعاية دور

التغطية تحقيق نحو املُحَرز للتقدم التَتبُّعية العنارص
18, 20b الشاملة

23-24 املتطلبات

(د)
86-88, 82f (VL) الحشوي الليش砠ᖠنيات داء

86-88, 82f بحثية حالة دراسة
49, 50f, 117 (GNI) اإلج砠ᖠيل القومي الدخل

68-96 البحوث) مجال (يف حالة دراسات
باستخدام الوفيات من الحد الدموية، واألوعية القلب أمراض

84-85 املتعددة» «الحبة
التوليدية الرعاية إىل الوصول إمكانية

90-92, 92t, 93f الطارئة
96-97 الشعبي) (التأمني Seguro Popular برنامج
93-95, 94f (CCTs) املرشوطة النقدية التحويالت

71 التصميم
رعاية جودة لتحسني بُعد عن التطبيب
79-81, 79f, 81f, 80t األطفال

96-97 املكسيك يف التأمينية الخدمات 砠ᖠتوف
ميسورٍة بتكلفٍة الصحية الرعاية عىل املسنني السكان حصول

97-99, 98f أوروبا) (يف

84-85 (TIPS) املتعددة للكبسولة الهندية الدراسة
86-88, 82f الحشوي الليشامنيات داء عالج
67, 68t, 69t, 70t األمثلة عن عامة ملحة

قيد عىل األطفال بقاء معدالت لتحسني املهام نقل
88-90, 90t الحياة

81-83, 82f, 83f السل تشخيص وسائل
مكّمالت إعطاء طريق عن الرئوي اإلسهال/االلتهاب من الوقاية

76-78, 78t الصغار) (لألطفال الزنك
وفيات ومعدل (الناموسيات) املالريا من الوقاية

71-74 األطفال
العالج طريق عن البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس من الوقاية

74-76, 75f القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات
90-92, 92t, 93f استعادية أترابية دراسة

71, 156 الرصدية الدراسات
79-81 بحثية حالة دراسة

74 القيود
74-76, 153 HPTN 052 الدراسة

84-85 (TIPS) املتعددة للكبسولة الهندية الدراسة
7 املسبق الدفع

االنتقالية البحوث انظر االنتقالية البحوث
67-99 الشاملة الصحية التغطية

158 الباحثني دور
134b (TRAction) إجراءات إىل البحوث ترجمة مرشوع

6b الصحية النظم يف األولية الرعاية دور
الصحة وزارات دور
118b باراغواي

118b بيساو – غينيا

(ر)
119, 121f البحثي للنشاط خريطة رسم

153b البحوث رصد
90-92, 92t, 93f حالة دراسة الطارئة، التوليدية الرعاية

الصحية) الخدمات أيضاً (انظر الصحية الرعاية
10, 10f املالية االستثامرات

96 إىل الوصول إمكانية
الصحية) الرعاية (عىل اإلنفاق انظر اإلنفاق

53 الخدمات بتقديم املعنية البحوث
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154 األولوية ذات الصحية املشاكل
15 النظم وظائف

123 املرض رمز

(ز)
الزهري

127b التشغيلية للبحوث شبكة
127b الفحص

(س)
8b الرحم عنق رسطان

12b (TB) السّل
81-83, 82f, 83f Xpert® MTB/RIF اختبار

12b العالج عىل اإلنفاق
13b املكافحة برامج

18, 19f بالتدخالت التغطية
123-124f البحوث 砠ᖠويل
12b االجتامعية الحامية

81-83, 82f, 83f بحثية حالة دراسة
81 (MDR-TB) املتعددة لألدوية املقاوم السّل

12b الخدمات إىل الوصول دون تحول التي العوائق
13b للقياس القابلة املؤرشات

81 (MDR-TB) املتعددة لألدوية املقاوم السّل
((TB) السّل أيضاً (انظر

54 (QALY) نوعياً لة املعدَّ الحياة سنوات
الصحية السياسات انظر السياسات

96 الصحية السياسات
الحالة) دراسات أيضاً (انظر 67-99 البحوث عن الناجمة اآلثار

مسَندة صحية سياسات لوضع SUPPORT أدوات
134b بالبيّنات

ومامرساٍت سياساٍت إىل البيّنات ترجمة انظر البيّنات ترجمة
134b (EVIPNet) بالبيّنات املسَندة السياسات شبكات

159 املحددات
40b, 133 GRADE نظام

(ش)
البحوث وشبكات مؤسسات انظر البحوث شبكات

134b (EVIPNet) بالبّينات املسَندة السياسات شبكات
األدوية مجال يف لالبتكار األفريقية الشبكة

125b (ANDI) التشخيص ووسائل
130b الصحية البحوث شبكة

124, 125b العاملية» الصحية «التجارب شبكة
البحوث) الدويليفمجال التعاون أيضاً (انظر البحوث) (يفمجال الرشاكة

122b املبادئ
التجارب مجال يف النامية والبلدان األوروبية البلدان رشاكة

125b (EDCTP) الرسيرية
الشفافية

114 البحوث أولويات
122-124 البحوث 砠ᖠويل

دراسة أوروبا، يف الصحي اإلنفاق السكان، شيخوخة
97-99, 98f بحثية حالة

(ص)
األم صحة

23f بالخدمات التغطية يف اإلنصاف
90-92, 92t, 93f (MDG5) األم صحة تحسني

74-76 HPTN 052 الدراسة
90-92, 92t, 93f بحثية حالة دراسة

90-92, 92t (SAMM) الحادة األمهات مراضة
41b 砠ᖠالجن صحة

23f بالخدمات التغطية يف اإلنصاف
23f بالخدمات التغطية يف اإلنصاف الرّضع، صحة

الطفل صحة
23f بالخدمات التغطية يف اإلنصاف

88 (IMCI) الطفولة ألمراض املتكامل العالجي 砠ᖠالتدب
البحثية الحالة دراسات

76-78, 78t الرئوي وااللتهاب اإلسهال من الوقاية
71-74, 73f (الناموسيات) املالريا من الوقاية
عىل األطفال بقاء معدالت 砠ᖠلتحس املهام نقل

88-90, 90t الحياة قيد
79-81, 79f, 81f, 80t بُعد عن التطبيب

74-76 HPTN 052 الدراسة
الصحية التغطية أيضاً (انظر 47b القطاعات» جميع يف «الصحة

الشاملة)
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54 االستث砠ᖠر عوائد النفسية، الصحة
45, 46f البحوث مجال يف الدويل التعاون ،砠ᖠالص

(ض)
7, 8b الرضائب

(ع)
22, 154 التقدمية» «العاملية
38b بحثية دراسات العالج،

(ART) القهقرية الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات العالج
18 الشاملة» «التغطية

74-76 HPTN 052 الدراسة
74-76, 75f بحثية حالة دراسة

الصحية التغطية تحقيق نحو املحَرز (التقدم الَتتبُّعية العنارص
18, 20b, 25 الشاملة)

74 البحوث مجال يف لاللتباس املسببة العوامل
53 االستث砠ᖠر عوائد

53 أسرتاليا
53 الدموية واألوعية القلب أمراض

54 املتحدة) (اململكة الدموية واألوعية القلب أمراض
46 (RCTs) الشواهد ذات املعشاة التجارب
54 (QALY) نوعياً لة املعدَّ الحياة سنوات

54 املتحدة) (اململكة النفسية الصحة
53 األمريكية) املتحدة (الواليات االستثنائية العوائد

54 (GDP) اإلجاميل املحيل الناتج
53 األمريكية) املتحدة (الواليات االستثنائية العوائد

12b السّل مرض العوائق،
39b البحوث دورة الدقيقة، املغذيات عوز

(غ)
الصحة بشأن العامليتان العمل وخطة (االسرتاتيجية GSPA-PHI

52b الفكرية) وامللكية واالبتكار العمومية
118b الصحة وزارات دور بيساو، غينيا

(ف)
42, 43b «٩٠ الـ مقابل ١٠ الـ «فجوة

الفحص

37b البحثية الدراسات
127b الزهري

البرشي املناعي العوز ف砠ᖠوس
الف砠ᖠوسات 砠ᖠضادات للعالج الشاملة» «اإلتاحة

18 (ART) القهقرية
دراسة ،(CCTs) املرشوطة النقدية التحويالت

93-95, 94f بحثية حالة
18, 19f بالتدخالت التغطية
74-76 HPTN 052 الدراسة

74-76, 75f بحثية حالة دراسة الوقاية،

(ق)
114-122 (البحثية) القدرات

117-120 اإلطار
117-122, 121f, 120t, 137 القدرات بناء

120 املؤسسات
117, 124 القدرات تعريف
البحوث 砠ᖠويل انظر التمويل

49, 50f, 117 (GNI) اإلجاميل القومي الدخل
119, 121f للنشاط خريطة رسم

124, 125b العاملية» الصحية «التجارب شبكة
117-120 العاملة القوى

120, 122b الدويل التعاون
120-122 الدخل املنخفضة البلدان
120-122 الدخل املتوسطة البلدان

157 والتدريب التوظيف
120 ٢٠٠٦ 砠ᖠالعا يف بالصحة الخاص التقرير

117 ESSENCE مبادرة
البحوث وشبكات مؤسسات انظر والشبكات املؤسسات

砠ᖠالباحث انظر (البحثية) العاملة القوى

(ك)
(VL) الحشوي الليش砠ᖠنيات داء انظر الكاالزار

38b البحثية الدراسات يف الكشف،

(ل)
42, 43b, 55 (١٩٩٠ (تقرير التنمية أجل من الصحية البحوث لجنة
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“A” السحائية للمكورات املضاد MenAfriVac لقاح
45, 153 أفريقيا يف

136 للبحوث مشرتكة أولويات وضع

(م)
45 (DNDi) املهَملة األمراض أدوية مبادرة

117 الصحية بالبحوث املعنية ESSENCE مبادرة
117-120 املبادئ

يف الصحية البحوث قدرات تعزيز مبادرة
125b (ISHReCA) أفريقيا

122-123f (MRC) الطبية البحوث مجلس
10, 13b عالجها أو األمراض من الوقاية االجت砠ᖠعية، املحددات

أموالهم من املرىض يسددها التي املدفوعات
13, 14b, 14f الخاصة

137, 152b, 157 امل砠ᖠرسات قواعد مدونات
األخالقيات انظر األخالقية الجوانب واستعراض األخالقيات

األخالقية الجوانب واستعراض
128, 134 الرسيرية التجارب تسجيل
131 واملنتجات واملامرسات السياسات
134-135, 138, 153b, 159 املراصد

153b البحوث تنسيق
و161 العاملية الصحة منظمة

90-92, 92t (SAMM) الحادة األمهات مراضة
يف اإلسهال أمراض لبحوث الدويل املركز

124 (ICDDR, B) بنغالديش
122-124 البحوث 砠ᖠويل مجال يف املساءلة

158-159 البحوث يف الجمهور مشاركة
154 األولوية ذات الصحية املشاكل

134b (TRAction) إجراءات إىل البحوث ترجمة مرشوع
امل砠ᖠرسات قواعد مدونات انظر 砠ᖠاملعاي

23-24, 23f اإلماتة معدالت
23-24, 23f دماغية بسكتة اإلصابة بعد اإلماتة معدالت

71-74, 73f, 77, بحثية حالة دراسات األطفال، وفيات معدل
78, 88-90, 90t, 95

90-92, 93f (MMR) األمهات وفيات معدل
53 املتحدة) (اململكة الصحية للبحوث الوطني املعهد

96-97 بحثية حالة دراسة التأمينية، الخدمات 砠ᖠتوف املكسيك،

76-78, 78t بحثية حالة دراسة الزنك، مكّمالت
املالريا

18, 19f بالتدخالت التغطية
73, 73f املرض مكافحة 砠ᖠويل

71-74, 73f البحوث حالة دراسة
120 بحثية مؤسسة

(الصحية)) الربامج أيضاً (انظر الصحية الرعاية م砠ᖠرسات
ومامرساٍت سياساٍت إىل البيّنات ترجمة انظر البيّنات ترجمة

131 التطوير
134b (TRAction) إجراءات إىل البحوث ترجمة مرشوع

40b, 133 GRADE نظام
الصحية الرعاية م砠ᖠرسات انظر الرسيرية امل砠ᖠرسة

مجال يف البحوث إجراء املتحدة, اململكة
46 البحوث إىل الوصول إتاحة

54 الدموية واألوعية القلب أمراض
128 «砠ᖠالذ «االنفتاح

54 النفسية بالصحة الخاصة البحوث
67 الرسيرية البحوث يف التعاون

122-123f التمويل
122-123f (MRC) الطبية البحوث مجلس

122 ترست ويلكوم
126 امللكية الجمعية
53 االستثامر عوائد

53 الصحية والنظم بالخدمات يتعلق فيام
53 الصحية للبحوث الوطني املعهد

128 (ICTRP) الرسيرية للتجارب الدولية السجالت منصة
(املنظمة) العاملية الصحة منظمة

من للبحوث العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية
110-112b, 160 الصحة أجل

112b األهداف
112b (MDGs) لأللفية اإل砠ᖠائية األهداف

135b (HPSR) الصحية والنظم السياسات بحوث
161 البحوث تنسيق

160 دور
املراصد) أيضاً (انظر 159 املراصد

126, 129b األخالقية 砠ᖠاملعاي
117 الصحية بالبحوث املعنية ESSENCE مبادرة املواءمة،
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124 البحوث وشبكات مؤسسات
عموم يف للسل املضادة الحيوية املضادات تقييم اتحاد

125b (PanACEA) أفريقيا
126b (R4HA) أفريقيا يف الصحة أجل من البحوث برنامج

124 البناء
157 التواصل

127b التشغيلية البحوث شبكة الزهري،
124, 125b العاملية» الصحية «التجارب شبكة

األدوية مجال يف لالبتكار األفريقية الشبكة
125b (ANDI) التشخيص ووسائل

التجارب مجال يف النامية والبلدان األوروبية البلدان رشاكة
125b (EDCTP) الرسيرية

يف الصحية البحوث قدرات تعزيز مبادرة
125b (ISHReCA) أفريقيا

53 املتحدة) (اململكة الصحية للبحوث الوطني املعهد
118 املالريا

67 املتحدة باململكة الرسيرية البحوث يف التعاون مؤسسة
الباحثون انظر املوظفون

(ن)
54 (GDP) اإلج砠ᖠيل املحيل الناتج

136 البحوث 砠ᖠويل
131, 132b البحوث نرش

132b األخطاء
157 (HRCS) الصحية البحوث تصنيف نظام

وتطوير تقدير عمليات تدريج (نظام GRADE نظام
40b, 133 التوصيات) وتقييم

113b الصحية البحوث نُظم
113b األفريقية البلدان

113b الدخل املتوسطة البلدان
113b الدخل املنخفضة البلدان

136, 137f, 153b الصحية) (البحوث الشؤون ترصيف
110-112b تقييم

134-135, 138 املراصد
136, 137, 156 (NHRS) الوطنية النظم

110, 138 الوظائف
(البحثية) القدرات انظر القدرات بناء

امل砠ᖠرسات قواعد مدونات انظر امل砠ᖠرسات قواعد مدونات
البحوث أولويات انظر األولويات

سياساٍت إىل البّينات ترجمة انظر م砠ᖠرسات إىل الرتجمة
وم砠ᖠرساٍت

أجل من للبحوث العاملية الصحة منظمة اسرتاتيجية
(املنظمة) العاملية الصحة منظمة انظر الصحة

136, 137, 156 (NHRS) الوطنية الصحية البحوث نظم
47b البيئية الصحة بحوث الحرضي، النقل

88-90 املهام نقل

(و)
122 البحوث 砠ᖠويل املتحدة), (اململكة ترست ويلكوم
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التغطية بحوث
الشاملة الصحية

أن دون من تلزمهم التي الصحية الخدمات للجميع تُتاح أن ينبغي
املتعذر من إن بالقول التقرير هذا ويدافع أجورها. دفع بسبب تفقرهم
عالية لخدمات كاملة بإتاحة املقرتنة – الشاملة الصحية التغطية تحقيق
دون من – املالية املخاطر من والحامية والعالج الوقاية مجال يف الجودة
أنه عىل التقرير ويؤكد العلمية. البحوث من املستمدة بالبيّنات االستعانة
وينبغي البحوث. بإجراء كذلك واملستهلكني الدول جميع تضطلع أن ينبغي
تشمل أن بل فحسب األكادميية املراكز عىل االكتشاف عمليات تقترص أال
عىل الحصول إىل إطارها يف الناس يسعى التي العمومية الصحة برامج أيضاً
تساعد أن وميكن تقدمها. التي الخدمات من واالستفادة الصحية الرعاية
املتعلقة والدراسات الرسيرية التجارب بني ترتاوح التي التقيص عمليات
الصحية الحصائل تحسني يف املُنتهج املسار رسم عىل الصحية بالسياسات
لتُكلّل ودويل وطني دعم إىل بحاجة البحوث أن عىل الفقر، من والحد

بالنجاح.
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