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  ٥٥/٤ل إ/ش م

  )أ(الصفحة 

  الموجز
ة بتحسين        ارف المتعّلق صناعية في المع بالرغم من المكاسب الكبرى التي تحققت في البلدان ال
ة،                 دان النامي الصحة، اليزال التفاوت والجور في المجال الصحي، يمثـِّالن تحديات آبرى في البل

تفادة أو              وأح. بما فيها غالبية بلدان إقليم شرق المتوسط       ة االس ك، هو قل ة وراء ذل د العوامل المهم
  . المنبثقة عن البحوث في رسم السياسات، السيَّما في البلدان الناميةَبيِّناتعدم االستفادة من ال

اج             ))خط اإلنتاج ((  المعروف أن   ومن   ا يحت تج م ى سياسات، ال ين ـرجمة البحوث إل ق بت  المتعّل
رار   إليه المخططون وراسمو السياسات    اذ الق ة اتخ دير      .  لتحسين عملي م وتق ى فه ك حاجة إل وهنال

ة،        ) والتفسيرات(آون التصّورات    الم المختلف سام الع ة، وأق ـتباين في المجتمعات المختلف العلمية ت
  .وهنالك حاجة إلى االعتراف بأن رسم السياسات عملية سياسية معقدة

ين راسمي                     احثين وب ين الب ره ب وهنالك َبيِّنات جلية على وجود فجوة خطيرة في التواصل وغي
وتبحث هذه الورقة في آيفية تشكيل واختبار واجهة التواصل بين السياسات والبحوث            . السياسات

ة                سياسات، وأهمي لبيان الدور الواقعي ألهم طرفين معنيـين، أال وهما األوساط البحثية وراسمو ال
  .دورهما، ومساهماتهما

ا، هو               يَّن تحقيقه سية التي يتع ـراتيجية الرئي وعلى الصعيد اإلقليمي، فإن أحد األغراض االست
رار،                    ديرين الصحيـين، والمخططين، وأصحاب الق احثين، والم ين الب ـرسيم التواصل ب تقوية وت

وطني  ويبرر ذلك آله تصميم استراتيجية فعَّالة على الصعيدي  . وراسمي السياسات  . ن اإلقليمي وال
مي          احثين وراس يَّما الب ة، والس راف المعني ع األط تراتيجية جمي ذه االس ضم ه ي أن ت وينبغ
ه،                        نهم َدْور اآلخر، وإسهامه، وإمكانات م آل م ًا آي يفه السياسات، الذين يحتاجون إلى العمل مع

  .وإليجاد ُسـُبل ووسائل للعمل من أجل تحسين صحة السكان

ة ذه الورق دف ه سياسات،  وته ين وراسمي ال صحيين وب احثين ال ين الب د الفجوات ب ى تحدي  إل
ع       ة، م ط فعَّال ات وخط ى سياس وث إل ن البح ة ع ات المنبثق ة البّين ادة ترجم ات لزي ّدم توجيه وتق

  .الترآيز على تحسين أداء النظم الصحية الوطنية وصحة السكان في اإلقليم

  



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ١الصفحة 

 
 
    المقدِّمة.١

ة بتحسين        ارف المتعّلق صناعية في المع بالرغم من المكاسب الكبرى التي تحققت في البلدان ال
ا     بالصحة، فإن أوُجه التفاوت والجور الصحي التـزال تمثـّل تحدِّيات آبرى في البلدان النامية، بم

اذ    ومن المتفق عليه بشكل عام، أن       . فيها غالبية بلدان إقليم شرق المتوسط      المعارف األساسية إلنق
اع                       ى اآلن االنتف ا إل ع به م ُينَتف ل، ولكن ل األرواح، السيَّما أرواح األطفال والنساء، موجودة بالفع

  .الكامل لصالح أشد المحتاجين إليها

ة                ة عن البحوث في تحسين عملي ات المنبثق تفادة من البّين ل لالس وهنالك رغبة منذ زمن طوي
دًا       . ة بالسياسات الصحية  اتخاذ القرارات المتعّلق   ًا جدي غير أن هذه الرغبة قد اآتسبت مؤخرًا زخم

، ثم مؤتمر القمة الوزاري في      ٢٠٠٤حاسمًا، بدءًا من نشر التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام           
سيك  سين    ]. ١[المك رورية لتح صحية ض وث ال ون البح ول آ ي اآلراء ح ق ف د تواف وال يوج

ا أن ا   . السياسات الصحية  ة ضعيفة،                  آم سياسات هي عالق ين البحوث الصحية ورسم ال ة ب لعالق
الثغرات                   ام ب ومن ثـَمَّ، فإن نتائج البحوث ال تؤثر دائمًا في رسم السياسات، ونادرًا ما يولى االهتم

  .في معلومات راسمي السياسات

اًء باالنتف   ا وانته ن إنتاجه دءًا م صحية، ب البحوث ال ة ب سية معني سة أطراف رئي اك خم اع وهن
د          : بنتائجها، وهذه األطراف هي    الباحثون، والسيَّما األآاديميون العاملون في آليات الطب ومعاه

سياسات؛   ة؛ وراسمو ال ة المرموق سية؛ والمجالت الطبي ل الرئي االت التموي ة؛ ووآ صحة العام ال
ذه األطراف ال تتطابق             . والمجتمع المدني  رى   إْذ. علمًا بأن األغراض النهائية لكل طرف من ه  ي

ة          بعض اآلخر أن       . بعضها أن الغرض هو تحسين السياسات الصحية والقرارات اإلداري رى ال وي
ة،                       دة من خالل المجالت الطبي ة جدي ة الصحية بمعلومات طبي الغرض هو تزويد مقدمي الرعاي

ة ة الوطني صحة والتنمي ر لل صورة األآب ى ال اك أو هل . من دون النظر إل و، هل هن سؤال ه وال
وارد                   ينبغي أن ت   اءة من الم تفادة بكف ا يخص االس ى آل طرف في م كون هناك أي التزامات عل

ة الصحية                  ال التنمي التي تحت تصّرفه من أجل تحسين السياسات، وهل األطراف شرآاء في أعم
  أو هي آيانات مستقلة ذات مراِم مستقلة؟

ة وال                 ائج بحوثهم في المجالت العلمي شر نت ا إذا      ويشعر الباحثون عادًة بالرضا لن ون بم  يكترث
ائج                  ذه النت ديرون الصحيون سوف ينتفعون به سياسات أو الم سه،      . آان راسمو ال وفي الوقت نف

شروط                     ًا لل وال المخصصة وفق اق األم سية بالرضا إذا استطاعت إنف تشعر وآاالت التمويل الرئي
دة               شروا البحوث الرائ ة أن ين راث  واألحكام المتفق عليها، ويسّر محررو المجالت الطبي  دون اآت

دخل          منهم بما إذا آانت تساعد راسمي السياسات أو ال تساعدهم، والسيَّما في البلدان المنخفضة ال
آما يتحاشى راسمو السياسات المسؤولية، بقولهم إنهم ال يجدون في المجالت           . والمتوسطة الدخل 

ًا،   وبالرغم من هذه المواقف الفردية، . شيئًا ذا قيمة يقرأونه أو ينتفعون به       ًا متنامي  فإن هناك إدراآ
ة عن البحوث في                     ات المنبثق لدى آل من راسمي السياسات والباحثين، بأهمية االستفادة من البّين

  .رسم السياسات واتخاذ القرارات اإلدارية



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ٢الصفحة 

 
 

إجراء                         ة ب د الصحة العام ات الطب ومعاه وم آلي أن تق ويبدو أن هناك توافقًا عامًا في اآلراء ب
ى البحوث المتطّورة؛ اء عل احثين بن اديميين والب نح لألآ رى الم ل الكب االت التموي ّول وآ  وأن تم

ي       سجل ف ذا ال رَّف ه شر؛ ويع ال الن ي مج سابقة ف زات ال جل المنج ة وس شاريع البحثي ودة الم ج
ة((  المجالت  ه   ))المرموق ة سـوى ) عامل( بأن شر المجالت المرموق ر، وال تن د األث البحوث "بعي
سلة          . ذات عوامل بعيدة األثر   التي هي   " المرموقة ة في سل ـرجمة البحوث    "وتعتبر أضعف حلق ت

  .هي عدم مشارآة راسمي السياسات" إلى سياسات

ي   ب البحوث ف ذي يطل و إذن ال ن ه ائم، فم ة للوضع الق ذه صورة حقيقي ت ه دورة ((   وإذا آان
دو أن المجالت الطبي               ))تـرجمة البحوث إلى سياسات     ى، يب ة األول ذه؟ للوهل شر        ه تم إال بن ة ال ته

ة صحية الوطني ُنُظم ال سياسات وال ي ال ا ف رًا بتأثيره راث آثي ويتعرض . البحوث، من دون االآت
ز                  يس لتعزي ك لمصلحتهم الشخصية ول األآاديميون لضغوط هائلة للنشر في المجالت الطبية وذل

صحية      رامج ال ائج في تحسين الب تفادة من النت ه يمكن  ومن الواضح . الصحة أو لضمان االس  أن
ز      د لتعزي ل المزي ة عم صحة العام د ال ات الطب ومعاه داء آلي ة وعم رري المجالت الطبي لمح

اج          . البحوث التي تخدم التنمية الصحية الوطنية      وتقديرًا لهذه المعضلة المتمثـّلة في آون خط اإلنت
سياسا                   ه راسمو ال اج إلي ا يحت تج م ت لتحسين   الحالي المعني بتـرجمة البحوث وإلى سياسات ال ين

ا                      تفادة منه عملية اتخاذ القرارات، فمن المهم إدراك ما إذا آان من الممكن إجراء البحوث واالس
ن أن      ا يمك سياسات وم مي ال ي وراس ع العلم ين المجتم ة ب قة الخالف الملموس ة ش دون مواجه ب

  ).١الجدول (يشوب عالقة الطرفين من سوء الظن 

  راسمي السياساتالخصائص الممّيزة للباحثين و. ١الجدول 
  
  راسمو السياسات  الباحثون  

  آسب التأييد الشعبي والسياسي  النهوض بالعلم  المرمى العام
راض  األغ

  الخاصة
 التثبيت الوظيفي •
  المنشورات •

  إعادة االنتخاب

از   تقارير تفصيلية مرتكزة على العلم  المخرجات صحفية، ذات االنحي شرات ال الن
  السياسي أحيانًا

  الفوز بالشعبية بين المؤيدين   باحترام الزمالءالفوز  النتيجة
  اإلدراك أهم مما يحدث في الواقع  )مرتكز على العلم(تأثير حقيقي   التأثير

ستغرق     عامل الوقت ن أن ي ات يمك بعض الدراس
  سنوات

  نتائج الطلب في األمد القصير

ون   المعرض
  للمساءلة

  الناخبون  الزمالء ومحررو المجالت الطبية

اذ                     بالرغم   ة اتخ ًا من عملي ًا علمي سياسات موقف من وفرة البيِّنات المتاحة، لم يكتسب راسمو ال
ات          ى البّين تناد إل ل أو اس ن دون تحلي ا م سياسات أو ينقحونه ضعون ال ا ي رًا م رارات، وآثي الق



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ٣الصفحة 

 
 

دريبهم،                  . المتاحة م ت سياسات أن ت ة التي سبق لراسمي ال ى الظروف والبيئ علمًا بأن هذا يعود إل
راراتهم         . مهم، ومكافأتهم، وترقيتهم فيها   وتقيي لذلك، يتعين على راسمي السياسات محاولة تحليل ق

سبقة، حتى وإن             . بعقل مفتوح وأن يستفيدوا من البيِّنات المتاحة       ار الم ه باألفك يم رؤيت ل تغ فالتحلي
تنتاجات    ة   آانت تلك األفكار تلقى بعض القبول العام، ومن ثـَمَّ، فمن المرجح أن تأتي اس ر دقيق ه غي

ـتباين في مختلف     ) والتفسيرات(وهناك حاجة لفهم وتقدير أن التصّورات  . ومحددة سلفاً  ة ت العلمي
  .المجتمعات، وأقسام العالم، وهناك حاجة لالعتراف بأن رسم السياسات عملية سياسية معقدة

يَّن                   سية التي يتع إن أحد األغراض االستراتيجية الرئي ا، هو    وعلى الصعيد اإلقليمي، ف تحقيقه
رار،                    ديرين الصحيـين، والمخططين، وأصحاب الق احثين، والم ين الب ـرسيم التواصل ب تقوية وت

وطني    . وراسمي السياسات  . ويبرر ذلك آله تصميم استراتيجية فعَّالة على الصعيدين اإلقليمي وال
احثين ورا        يَّما الب ة، والس راف المعني ع األط تراتيجية جمي ذه االس ضم ه ي أن ت مي وينبغ س

ه،                          نهم َدْور اآلخر وإسهامه، وإمكانات م آل م ًا آي يفه ى العمل مع اجون إل السياسات، الذين يحت
  .وإليجاد ُسـُبل ووسائل للعمل من أجل تحسين صحة السكان

رح  سياسات، وتقت صحيين وراسمي ال احثين ال ين الب د الفجوات ب ة تحدي ذه الورق ستهدف ه وت
ة، مع                استـراتيجية لتعزيز عملية تـرجمة ال     ى سياسات وخطط فعَّال بّينات المنبثقة عن البحوث إل

  .الترآيز على تحسين أداء النظم الصحية الوطنية وصحة السكان في اإلقليم

  الوضع  .٢
  الوضع العام  ٢٫١

ة من                          ى ثالث د المدى عل ـرآيزًا بعي رة ت ة األخي صناعية في اآلون دان ال يرّآز الباحثون في البل
سريرية، وبحوث            :  أال وهي   مجاالت البحوث الصحية،     ة، والبحوث ال ة البيولوجي البحوث الطبي

ا البحوث                  . الصحة العمومية  ى دراسة األحوال الصحية، أم ة إل ة البيولوجي وتشير البحوث الطبي
شير بحوث الصحة                           ى حين ت ك األحوال، عل راد لتل ى دراسة ردود فعل األف شير إل السريرية فت

اعي            العمومية إلى األحوال الصحية واال     صعيد االجتم ى ال ستجابة لمقتضيات الوضع الصحي عل
وث         . ]٢[ راض البح سبان أغ ي الح ذ ف ة ال تأخ صحة العمومي وث ال إن بح ه، ف وال (وعلي األح

ستويات                  ) واالستجابات ل، أي الم ستويات التحلي ضًا في الحسبان مختلف م فحسب، وإنما تأخذ أي
  .الفردية والمجتمعية

ًا مط       ة         و تظهر الدراسات ارتفاع ة الخاصة بالصحة العمومي شورات العلمي دَّل المن ردًا في مع
البحوث في                 ]٤،  ٣[في العشر سنوات المنصرمة      ة ب ضًا مقارن زال منخف دَّل الي ذا المع ، غير أن ه

رات                  ة في مختب اج األدوي شرآات إنت مجال الطب البيولوجي، التي تحفزها االستثمارات الكبيرة ل
س       ة، والتجارب ال ة (ريرية  البحوث الجينومي راع          ) اإلآلينيكي راءات االخت وق ب ى حق للحصول عل

ة         ا بأسعار مرتفع سياسات              . لألدوية التي يمكن بيعه ُنُظم وال ل بحوث ال أن البحوث من قبي ًا ب علم



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ٤الصفحة 

 
 

ائر       ب س ن رآ رًا ع ـتخّلف آثي ة، ت راءات تجاري ى ب ى الحصول عل ؤدي إل ي ال ت صحية، الت ال
ك ا             ائج تل ى نت ًأ إل سهم        البحوث، إذ ينظر عن خط ا ال ت ار أنه افع       ((   لبحوث باعتب إّال في تحقيق من

  ].٣ [  ))اجتماعية وليس في تحقيق أرباح مادية

ة، ال                      دان النامي ة في البل ـبحوث الصحة العمومي هذا، مع العلم بأن الوضع أسوأ في ما يتعّلق ب
سبب             ضًا ب ل أي صناعي، فحسب، ب الم ال ك الموجودة في الع ة لتل  الضغوط  بسبب العوامل المماثل

ات،      ن المعلوم تفادة م ة االس صادية، وضعف ثقاف سياسات االقت ة بال ة المتعلق ة والداخلي الخارجي
  .وارتفاع معدالت األمية، وضعف اإلرادة السياسية

    الوضع اإلقليمي.٢٫٢
دان                 سياسات في بل ين راسمي ال احثين وب ين الب أدرك المكتب اإلقليمي ضعف حالة التواصل ب

صيلية حول           . ن سنة مضت    اإلقليم منذ عشري    شة تف د جرت مناق ة لتحسين      ((  وق ادرة التعاوني المب
وى                      ة الق ُنُظم الصحية وتنمي رارات في مجال تطوير ال اذ الق االستفادة من البحوث في عملية اتخ

ة شرق المتوسط     ))العامل صحية ل شارية للبحوث ال ة االست شرة لّلجن ة ع دورة الثاني ي ال ك ف ، وذل
ة،          ]. ٥ [١٩٨٧المعقودة في عام     وقد لوحظ أنه بالرغم من التقدُّم الملحوظ في تقوية القدرات الوطني

ن       ة ع ات المنبثق أثير البيِّن إن ت ة، ف االت ذات األولوي ي المج راء موضوعية ف ي إج شروع ف وال
اج    ((   وآان أحد األسباب الرئيسية لهذا التأثير المحدود هو       . البحوث الصحية آان محدوداً    عدم إدم

ة     .   ))لُنُظم الصحية في العملية اإلدارية للتنمية الصحية الوطنيةبحوث ا  ة اإلقليمي ا تناولت اللجن آم
  .القضايا المعنّية بإبالغ نتائج البحوث، وذلك أثناء مناقشاتها في الدورة الرابعة والثالثين

ة التي   وبالرغم من الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لتطوير وتعزيز ُنُظم البحوث الصحي           
ة             اذج فعَّال د أي نم اد توج ال تك ال، ف يم فعَّ ة وتنظ ة وإدارة فعَّال ة، وبرئاس وارد آافي ـتمتع بم ت
دان         ي البل رارات ف اذ الق ة اتخ سياسات وإدارة عملي م ال سين رس ي تح وث ف ن البح تفادة م لالس

يم       داخ    . النامية، وال يوجد على اإلطالق أي نموذج لذلك في اإلقل ا يجري األخذ بم ر  وإنم الت غي
ة  ا عمودي ى آونه د إل شكل متزاي ل ب ّسقة، ومجزَّأة، وتمي ية(من ة) رأس د أدت هشاشة . وانتقائي وق

الُنُظم الصحية في بلدان اإلقليم ذات الدخل المنخفض إلى تفاقم التخلف المزمن للبحوث من أجل                  
سسات البحث،   ونتيجة لذلك، تجذب الوآاالت المانحة مؤ     . الصحة، بما فيها بحوث الُنُظم الصحية     

ات          ي اتجاه صحة، ف ا وزارات ال ا فيه البحوث، بم ة ب راف المعنّي صحيين، واألط احثين ال والب
وتقّوض هذه العوامل الخارجية التخطيط المتماسك للبحوث من أجل الصحة، وُتضعف         . مختلفة

  .ُنُظم البحوث الصحية

واتج الب                    ى ن دًا عل رًا جي د مؤش شورات البحوث في أي بل دل       ويعتبر عدد من ه ال ي حوث، إال أن
سياسات            ا في رسم ال تفادة منه ًة            . بالضرورة على االس دة وجود عالق د أظهرت دراسات عدي وق

صناعية    دان ال ي البل شر ف واتج الن ى البحوث ون وطني عل اق ال ين اإلنف ة ب د ُأجري ]. ٦[مهم وق
ات         دة معطي ن قاع ستمدة م صحية الم وث ال شورات البح ات من ل لمعطي ؤخرًا تحلي ) اتبيان(م



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ٥الصفحة 

 
 

PubMed   ة ات البيولوجي وطني للمعلوم ز ال ين  (NCBI)للمرآ ة ب ة قوي ًة خطي ود عالق ر وج ، أظه
د          ). ١الشكل  (إجمالي اإلنفاق الوطني على الصحة وبين نواتج النشر          د عن ة ُتفتق ذه العالق إال أن ه

ذا األساس               ى نفس ه شكل   (تحليل بلدان إقليم شرق المتوسط عل وحظ آنف      ). ٢ال ا ل ه، آم ر أن ًا، غي
اط          ه ارتب يس ل ين، ل وع مع ول موض شورات ح دد المن ا أو ع د م ي بل شورات ف دد المن إن ع ف

  .باالستفادة من البحوث أو بالطلب عليها من ِقَبل راسمي السياسات

شورات البحوث المتعلّ        ) البيانات(وقد أظهر المزيد من تحليل المعطيات        ة  أن متوسط عدد من ق
نفس                  المي ل ر من المتوسط الع ل بكثي ة، هو أق دخل المختلف ات ال بالصحة في بلدان اإلقليم ذات فئ

د المسؤول عن            ]. ٣الشكل  [الفئات   ويدل هذا على أن الموارد االقتصادية ليست هي العامل الوحي
  .انخفاض نواتج البحوث الصحية في اإلقليم
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  نصيب الفرد من إجمالي اإلنفاق الصحي العالمي في مقابل متوسط .١الشكل 
 المنشورات الصحية لكل سنة

ات صدر البيان ة   :م صحة العالمي ة ال صائي لمنظم ات اإلح ام المعلوم : نظ
en/whosis/int.who.www://http  ة شريات الطبي وطني  PubMed؛ والن ز ال  للمرآ

   NCBI:fcgi.query/entrez/gov.nih.nlm.ncbi.www://httpللمعلومات البيولوجية
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ة                    وبالر ة في اآلون د عزَّزت وآاالت الصحة العمومي غم من هشاشة ُنُظم البحوث الصحية، فق
ة مشكالت                     ى سرعة آشف ومواجه رًا عل األخيرة في العديد من بلدان اإلقليم قدراتها تعزيزًا آبي
شكالت، بغض   ضرورية لحل الم ات البحث ال ي عملي شروع ف ة، وال صحة العمومي وطوارئ ال

ام               . تصاديةالنظر عن الحالة االق    ى قي الي إل قد أدى االستثمار في التعليم الطبي والتعليم الطبي الع
ات    وظيفي ألعضاء هيئ ذا المنحى يتجه نحو التطوير ال ات الطب، ولكن ه ة في آلي ة بحثي ثقاف
التدريس بالجامعات أآثر من اتجاهه إلى المساهمة الفعلية في البحوث الصحية من أجل تحسين                   

  .د العوامل التالية مهمة في هذا الصددوُتَع. سياسة البحوث

ا                         • سهم في الصحة، ولكنه ة التي ت ة المختلف ين المؤسسات البحثي دًا ب هناك تعاون محدود ج
ة،    ة والزراع ة باألغذي سات المعنّي ل المؤس صحة، مث وزارات ال ضرورة ل ة بال ست تابع لي

د البحوث     وهناك حاجة عاجلة لتعزيز ثقافة تتيح للباحثين المعن       . وسالمة الطرق  يـين ومعاه
شجيع أسلوب                  " بالبحوث من أجل الصحة   "المعنّية   د من ت ه الب نهم، أي إن ا بي التفاعل في م

 . في البلدان وفي اإلقليمnetworkingيقوم على الشراآة والمشابكة 
د   • ة، ومعاه سات األآاديمي ل المؤس ة داخ وث التعاوني دعم البح وارد ل ات وم د آلي ال توج

 .و لم يتم بعد تحديد هذه اآلليات والموارد واختبارهاالبحوث، والصناعة، أ
ى  • ساعد عل ي ت ضرورة هي العوامل الت ست بال ائج البحوث لي ى نت ؤثر عل ي ت العوامل الت

 .ترجمة البحوث إلى سياسات، وهو أمر يتعيَّن إدراآه
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وفقًا لفئة الدخل في ) ٢٠٠٦-٢٠٠١( بالصحة لألعوام لقةالمتع  متوسط عدد المنشورات.٣الشكل
  العالم

المتوسط شرق إقليم بلدان وفي

 للمرآز الوطني للمعلومات PubMedالنشريات الطبية:مصدر البيانات
 .NCBI:fcgi.query/entrez/gov.nih.nlm.ncbi.www://httpالبيولوجية
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ات      • ى المنتج اد عل رًا لالعتم دة، نظ ات جدي ار منتج ق بابتك ا يتعّل ي م الغ ف صور ب اك ق هن
 .ستوردةالم

نخفض                         • دخل الم دان ذات ال ذ في البل ين التنفي ين البحث والتطوير وب ا ب تستغرق المرحلة م
  .وقتًا طويًال، مما ال يمّكن المعاهد الصغيرة من مواصلة هذه العملية حتى إنجازها

وبالرغم من ضعف قاعدة البحوث الصحية في اإلقليم، فإن الباحثين، والمديرين، والممارسين             
ين، يعنون عادًة عناية فائقة بالسياسات، والبرامج الحكومية، وقرارات تخصيص الموارد           الصحيـِّ

سكان  ي صحة ال صحية وف دمات ال ي الخ ؤثر ف ي ت رة  . الت ين خب ؤالء المهني ون له ا يك ًا م وغالب
طويلة بالبرامج، ومعرفة واسعة باحتياجات المنتفعين، وقدرة على الوصول إلى المعلومات التي              

ولكن غالبًا ما تخفق    . تؤدي دورًا رئيسيًا في توجيه القرارات المتعّلقة بالسياسة الصحية        ينبغي أن   
ستفاد                        ـَمَّ ال ي أثير، ومن ث وذ والت ى ذوي النف معرفتهم، وخبرتهم، ونتائج بحوثهم، في الوصول إل

  .موتنشأ فجوة التواصل هذه عن عدد من األسباب في اإلقلي. منها في تشكيل السياسات والبرامج

 .هناك حاجة إلدراك أن رسم السياسات عملية سياسية معقدة •
سياسات   • م ال ة رس م بعملي ر عل ى غي صحيون عل ون ال سكان والمهني ون ال ا يك رًا م آثي

 .واحتياجات أصحاب القرار من المعلومات
 .آثيرًا ماال يدرك الباحثون عالقة معرفتهم وخبرتهم بالسياسة المّتبعة •
دًا إ • احثون جه ذل الب مي   ال يب ى راس ة إل ر تقني ة غي اتهم بلغ ائج دراس الغ نت افيًا إلب ض

  .السياسات، أو تشكيل رساالت موّجهة تحديدًا إلى المعنيـِّين بالسياسات
م     • ال يقّدر راسمو السياسات استخدام البيِّنات، إما ألنهم ال يرون أي قيمة الستخدامها أو ألنه

 .خاذ القراراتال يعتبرون هذه المعلومات ذات صلة بالتخطيط وات

  االستراتيجية الراهنة في مواجهة التحّديات . ٣
ين                       د المدى ب ه يوجد انفصال بعي يم، فإن بغض النظر عن النتاج الهزيل للبحوث في بلدان اإلقل
سيًا للجور                       ددًا رئي ه مح ّد ذات ذا في ح ر ه نتائج البحوث، ورسم السياسات، وتنفيذ البرامج، ويعتب

ى                     لذلك،  . الصحي في المجتمع   ل في التغلب عل يم يتمّث دان اإلقل رى في بل فإن أحد التحديات الكب
مي       ى راس يَّما إل سكان، والس ى ال وث إل د البح ول فوائ ول دون وص ي تح واجز الت الح

ة مباشرة             ). رأب الفجوات (السياسات ًا عناي ان معنّي ة البحوث، ينبغي لكل من آ ولضمان مالءم
ا في              بمشكلة صحية معّينة أو مشكلة من مشكالت ا        شارك في البحوث، بم ة الصحية، أن ي لرعاي

ات ى سياسات وممارس ا إل شرها، وترجمته ا، ون ا، وإجراؤه ـرتيب أولوياته ا، وت ك تخطيطه . ذل
ى اآلخر في مجال       ((  ونظرًا الهتمامات مختلف الشرآاء واألطراف المعنّية واعتماد آل منهم عل

اك احتماالت لحدوث تضارب في المصالح      ، فمن الطبيعي أن يكون هن       ))البحوث من أجل الصحة   
  ).٤انظر الشكل (



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ٩الصفحة 

 
 

م                   شترآة وفه ة م داَد لغ سياسات يتطلب إع هذا، مع العلم بأن دمج البحوث في الممارسات وال
ة عن        مشترك حول معنى استجالب المعارف، وتـرجمتها وتوليفها، واالستفادة من البيِّنات المنبثق

استثمارات جديدة ومعززة في مجاالت االتصال،        ولهذا الغرض، فمن الضروري ضخ      . البحوث
دمج         دة ل ة جدي والنشر، واالستفادة من البحوث، وذلك لمراجعة النماذج القائمة وإعداد أطر نظري

سياسات         . البحوث في الممارسات والسياسات    علمًا بأن الشراآات بين البحوث، والممارسات، وال
 المستقبلية، ونشر البيِّنات المنبثقة عن البحوث       بالغة األهمية في جميع جوانب استجالب المعارف      

  .واالستفادة منها في تحسين ما يتخذ من قرارات تـتعّلق بالسياسات واإلدارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العمل المقترح  .٤
سياسات         مي ال ين راس احثين وب ين الب ال ب واٍر فّع ٍل وح ن تواص د م ز  . الب ي أن ترتك وينبغ

وث اإلقليمي  تراتيجيات البح ة    اس ن درج سن م املة، وأن تح شارآية ش ة ت ى عملي ة عل ة والوطني
أثيره  ه وت ة الوصول إلي ات، ودرج سند بالبّين سياسات الم م ال اد رس ن . اعتم ة م والخطوات التالي

  :شأنها تعزيز انتفاع راسمي السياسات بالبحوث

 توثيق وإبالغ نتائج البحوث إلى األطراف المعنية؛ .١

ى إبال    .٢ سياسات         بناء قدرات الباحثين عل درات راسمي ال ائج، وق ه من نت ا يتوصلون إلي غ م
 على االستفادة من البيِّنات المنبثقة عن البحوث؛

لمصالح في تخطيط وإجراء  احتماالت تضارب ا.٤الشكل
البحوث

االهتمامات السياسية
 االهتمامات الشخصية

 االهتمامات المجتمعية

االهتمامات المهنية

 االهتمامات االقتصادية

التمويلوآاالت

احتماالت تضارب
المصالح



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ١٠الصفحة 
 

 

مو        .٣ ا راس ب فيهم ه، ويطل دير والتنوي احثين بالتق ل الب ا عم ى فيهم ة يحظ ة وبيئ شاء ثقاف إن
 .السياسات البيِّنات

  :والبد لتحقيق ما ذآر آنفًا، من القيام باإلجراءات التالية

ة              إعد • اد استراتيجيات وطنية للبحوث الصحية مرتكزة على أسلوب الُنُظم، حيث توجد عالق
 واضحة بين مدخالت األنشطة البحثية ونتائجها وآثارها على صحة السكان؛

ة          • راف بقيم ة االعت ث، بغي ة البح صحي ثقاف اع ال ة بالقط راف المعني ع األط راب جمي إش
 وث على جميع المستويات؛البحوث والباحثين، وتهيئة بيئة داعمة للبح

ة شراآات                • هيكلة ُنُظم البحوث الصحية الوطنية وفقًا لالحتياجات الوطنية وتمكينها من إقام
ي   ة ف دني، والقطاعات األخرى العامل ع الم ة، والمجتم ي التنمي شرآاء ف صناعة، وال ع ال م

 غير المجال الصحي؛
د تح          • يًا عن رًا أساس ا متغي سياسات باعتباره ة ال ات البحوث الصحية     ضمان مالءم د أولوي دي

 الوطنية أو تمويل البحوث من األموال العامة؛
تفادة من البحوث عن                     • ـِّين في مجال االس سياسات الوطني تنمية قدرات وإمكانات راسمي ال

طريق الحلقات الدراسية والحوار على صعيد رسم السياسات العمومية الوطنية وفي معاهد            
 اإلدارة؛

 موظفي المستوى المتوسط في وزارات الصحة يفهمون البحث،                من) آادر(إدخال إطار    •
 وتعقيدات تخطيط السياسات؛

ه                    • رر ول شاط مق ة ن ة الصحة العالمي ضمان تمويل البحوث من األموال العامة، ولدى منظم
 ميزانية لنشر وإبالغ النتائج إلى راسمي السياسات وسكان البلد أو اإلقليم؛

ن   • ة يمك شاورات إقليمي يط لم نهم   التخط ل م ع آ احثين أن يطل سياسات والب مي ال ا لراس فيه
 .اآلخر على ما يحبطه ويناقش ُسـُبل تحسين االستفادة من البحوث

   الخاتمة.٥
ى                  سياسات عل احثين وراسمي ال ين الب ُيَعُد من الضروري إقامة روابط، وشراآات، وشبكات ب

رري المجال   ة، آمح ائر األطراف المعني ع س وار م ه الخصوص، والح ع وج ة، ومجتم ت الطبي
م سياسات  تفادة من البحوث في رس ز االس دني، لتعزي ع الم ولي البحوث، والمجتم ة، ومم التنمي

ويمكن للمكتب اإلقليمي القيام بدور حّفاز في عقد اجتماعات لمختلف الشرآاء المهتمين            . مستنيرة
نهم وار بي دء الح شارك فيه. وب ة ي تراتيجيات صحية وطني داد اس أن إع ًا ب ع األطراف علم ا جمي

م  ي رس ة عن البحوث ف ات المنبثق تفادة من البيِّن ستهدف تحسين االس فافة، وت ة ش ة بطريق المعني
دول األعضاء  دة لل ون نقطة انطالق جي سياسات، سوف يك درات . ال ة الق ضروري تقوي ومن ال



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ١١الصفحة 
 

 
سياسات  صلة بال ارف ذات ال تجالب المع سياسات الس احثين وراسمي ال ن الب ل م ات لك  واإلمكان

  .وطلب تلك المعارف

  دول األعضاءالتوصيات إلى   .٦
ع                  . ١ ا جمي شارك فيه ينبغي لجميع الدول األعضاء إعداد استراتيجيات وطنية للبحوث الصحية ي

  .األطراف المعنية والمهتمة وتضمن االستفادة من نتائج البحوث في عملية اتخاذ القرارات

شاريع الب       . ٢ الغ          ينبغي من البداية تضمين جميع الم شر وإب ة بالصحة، شروط ن ة ذات العالق حثي
  .نتائج البحوث الصحية إلى األطراف المعنية، والسيَّما راسمي السياسات

  



  ٥٥/٤ل إ/ش م  
  ١٢الصفحة 
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