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  إىل الدول األعضاء
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  إىل املكتب اإلقليمي

تعزيز القدرات البحثية للدول األعضاء، باعتبار ذلك نشاطاً ذا أولوية لربنامج سياسات البحـوث والتعـاون           .2
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 – بـدءاً مـن تـصميمه وانتـهاًء بنـشره           –تدشني برنامج للحصول على شهادة، يغطي مجيع عناصر البحث           .3
 .تعزيزاً للقدرات البحثية للدول األعضاء

 .فّقات املوارددوضع خرائط لنظُم البحوث الصحية الوطنية يف اإلقليم، مبا يف ذلك ت .4

 .ات بإجراء دراسات عن مواضيع البحث، والسيما لتحسني ختطيط السياساتتكليف بعض اجله .5

تغيـر املنـاخ، والغـذاء والتغذيـة،     : إعداد مشاريع حبثية تفصيلية بشأن ثالثة مواضيع حبثيـة استــراتيجية هـي        .6
 .والكوارث

 .املعنيةطراف مجع أفضل املمارسات يف اإلقليم، ويف سائر بقاع العامل، وإحالتها إىل مجيع األ .7

إقامة آليات وبىن للتنسيق واملواءمة بني اجلهود اليت تبذهلا مجيع الوحدات التقنية باملكتب اإلقليمي يف جمـال                .8
 .البحث
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    املقدمة.1

ي ــرة، يومـالقاه يف طـرق املتوسـلشللبحـوث الصحيـة ة ـة االستشاريـ للّجنالـدورة الرابعـة والعشـرون تدـعق
  :ومتثّلت أغراض االجتماع فيما يلي. 2009 مارس/من آذار 9 و8

 حتديد دور اللجنة ومسؤولياا يف النهوض بالبحوث الصحية يف اإلقليم؛ •
 ستـراتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية املتعلقة بالبحوث من أجل الصحة؛مناقشة اال •
 مناقشة تطوير االستـراتيجية اإلقليمية للبحوث من أجل الصحة؛ •
تغير : ا يليملحتديد األولويات والتوجهات املستقبلية للبحوث الصحية يف اإلقليم، مع إيالء اهتمام خاص  •

 .، والكوارثاملناخ، والغذاء والتغذية

 ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، بافتتاح  املدير اإلقليميالدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري،وقد قام 
سيادته إىل كون دورة اللجنة هذه ذات أمهية قصوى للمكتب اإلقليمي، نظراً إىل أا تنعقد بعد االجتماع، فأشار 

. األشهر اخلمسة املاضيةقة بالبحوث الصحية، وقع كالمها يف غضون حدثني عامليني ذوي أمهية كربى، وهلما عال
اتيجية املنظمة تـريناير من هذا العام، الس/وأول هذين احلدثني وأمههما هو إقرار الس التنفيذي يف كانون الثاين

، وذلك يف مايل يف أما احلدث الثاين، فهو انعقاد منتدى باماكو الوزاري العاملي للبحوث الصحية. للبحوث الصحية
علماً بأن هذين احلدثني مل يقدما زمخاً جديداً للبحوث الصحية، فحسب، بل أسندا أيضاً . 2008نوفمرب /تشرين الثاين

تؤدي مبقتضاها دوراً قيادياً بارزاً يف إدارة ونشر ما ينبثق عن البحوث إىل منظمة الصحة العاملية، حتديداً، والية قوية 
  .من بينات

اتيجية املنظمة للبحوث، ويف إعدادها تـرضح الدكتور اجلزائري أن اإلقليم قام بدور مهم يف ختطيط اسوأو
وهلذا، فقد . ينسحب أيضاً على الدعوة إىل العمل الصادرة عن منتدى باماكوووضعها يف صيغتها النهائية، وهو ما 

قليمي، واإلسهامات اليت قدمها الزمالء العاملون باملقر حظي بالتقدير كلُّ من الدور الذي قامت به أمانة املكتب اإل
اتيجية املنظمة للبحوث، قد تـرعلماً بأن اس. الرئيسي للمنظمة، والشركاء الستة املنظمون ملنتدى باماكو الوزاري

ود هو اآلخر بوضوح در وإسهام املنظمة، كما أن منتدى باماكو الوزاري العاملي قد حدودت بوضوح در حد
وعلى حني أن معظم النقاط الرئيسية لدعوة باماكو . املنظمة يف إدارة وتنفيذ الدعوة إىل العمل الصادرة عن املنتدى

اتيجية وخطة العمل العامليتني للصحة العمومية واالبتكار وامللكية تـراتيجية املنظمة واالستـرإىل العمل تتوافق مع اس
اتيجيات وسياسات املنظمة من أجل تـر التنسيق واملواءمة بني مجيع اسالفكرية، فقد كانت هناك حاجة شديدة إىل

وهلذا أمهية خاصة، لتعلّقه باملشكالت الصحية . التنفيذ املوحد للتوصيات املتعلقة بربنامج البحوث الصحية يف اإلقليم
 يتعلق بإمكانية احلصول على اليت أثرت تأثرياً بعيد املدى على الفقراء وغريهم من السكان املهمشني، وذلك فيما

  .والتوزيع العادل للمواردالتكنولوجيا، واملعلومات، واخلدمات الصحية، 

لذلك، ومن أجل االستفادة من هذه احلركة العاملية وهذا املنحى اخلير، ومن أجل تعزيز العزم على جعل البينات 
ذا اإلقليم، ونظراً إلدراك التنوع يف هذا اإلقليم املنبثقة عن البحوث جزءاً ال يتجزأ من عملية صنع القرار يف ه

  .اتيجية إقليمية للبحوثتـروتفرده، فقد تقرر إعداد اس
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وقال الدكتور اجلزائري إنه يتعين على املكتب اإلقليمي أن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع املقر الرئيسي للمنظمة، 

 من أجل القيام بدوره يف تنفيذ دعوة باماكو إىل العمل يف جمال وسائر أقاليم املنظمة والشركاء العامليني املعنيني،
ومن املنافع اإلضافية واملهمة ملثل هذا التعاون، . اتيجية املنظمة للبحوث من أجل الصحةتـرالبحوث الصحية، واس

. تعددة البلدانالتعلُّم من تلك التجارب، وتبادل املمارسات اجليدة، ومجع التربعات من أجل البحوث التعاونية امل
والحظ الدكتور اجلزائري أيضاً أن دول اإلقليم األعضاء حريصة كل احلرص على االنتفاع بالبينات املنبثقة عن 

ة الوطنية، تلك النظُم اليت ترزح يف العديد من بلدان اإلقليم حتت أعباء مفرطة، يالبحوث يف حتسني أداء نظُمها الصح
وأضاف سيادته أن من األمهية مبكان يف هذا . كاد يصيبها الفشل يف بعض البلدانوتعاين من نقص التمويل، بل ي

الصدد، إقامة شراكات حبثية يف شىت أرجاء اإلقليم بني خمتلف الدول األعضاء، والسيما من أجل تبادل املعارف، 
  .وحشد املوارد الالزمة للبحث، وتعزيز نظُم البحوث الصحية الوطنية

ور املنظمة  دعمها لد2008 اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورا اخلامسة واخلمسني يف عام وقد أكدت اللجنة
ومسؤولياا يف جمال البحوث الصحية يف بلدان اإلقليم، واختذت قراراً بشأن رأب الفجوة بني الباحثني الصحيني 

هو ) 7-ق /55ل إ/القرار ش م(ر وأهم ما ركّز عليه هذا القرا. وبني رامسي السياسات يف إقليم شرق املتوسط
اتيجيات وطنية للبحوث الصحية شاملة وقائمة على املشاركة وتتسم تـرمساعدة الدول األعضاء على إعداد اس

بالشفافية، والدعوة إىل مزيد من االستثمار يف البحوث الصحية، وجتربة التدابري الفعالة اليت تؤدي إىل حتسني 
  . البحوث يف عملية صنع القراراستخدام البينات املنبثقة عن

وأوضح الدكتور اجلزائري أنه تنفيذا للتوصيات الواردة يف القرار، قام املكتب اإلقليمي بأنشطة تستهدف املعاونة 
ووفقاً ملا أُوصي به يف القرار، مت يف . اتيجيات وطنية للبحوث الصحية يف خنبة من بلدان اإلقليمتـرعلى إعداد اس
، تدشني الشبكة اإلقليمية لشرق املتوسط للسياسات املسندة بالبينات، وذلك خالل 2009 يرينا/كانون الثاين
كما مت تدشني مبادرة للتعاون مع . ك للباحثني ورامسي السياسات من الدول األعضاء، عقد يف لبنانتـراجتماع مش

ة، وجعل هذه املنشورات أنسب لعمل حمرري االت الطبية يف اإلقليم، من أجل حتسني نوعية املنشورات احملكَّم
وإدراكاً لوجود الكثري من املصنفات املتعلقة بالسياسات، واليت ال تتوافر يف جمال . واستعمال رامسي السياسات

وقد أصبح إلزامياً . وين لإلقليم تختزن فيه تلك املصنفاتتـراملنشورات احملكَّمة، جيري حالياً إنشاء مستودع إلك
فقة أخالقية من اللجنة اإلقليمية ألخالقيات البحوث، على أي حبث جيريه املكتب اإلقليمي أو احلصول على موا

  .يدعمه

اإلقليم وقياسها، سعياً وقد شرع املكتب اإلقليمي يف إجراء دراسة دف إىل وضع خرائط ألنشطة البحث يف 
من أي ازدواجية فيها، ومن أي تبديد للوقت إىل تعزيز فعالية وتأثري ما ينفق من أموال عليها، واحلد قدر اإلمكان 

ومن شأن هذه الدراسة أن تعني أيضاً على مواءمة وتنسيق األنشطة البحثية اليت تضطلع ا خمتلف . واملوارد
  .الوحدات واألقسام، تقوية للقدرات واإلمكانيات البحثية للدول األعضاء

وانتخب األستاذ الدكتور فرحات معظم ). صرم(وقد رأس االجتماع األستاذ الدكتور حممود فتح اهللا 
ويرد جدول أعمال االجتماع يف املرفق األول وقائمة . مقررين) كندا(والدكتور ساقب شهاب ) باكستان(

   .املشاركني يف املرفق الثاين
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   الدعم اإلقليمي املقدم إىل الدول األعضاء يف جمال البحوث الصحية    .2

  ن املكتب اإلقليميالدعم املقدم م  1.2

  تقرير أنشطة سياسات البحوث والتعاون البحثي:  من جدول األعمال4البند 

، أبرز ما 2009عرض تقرير عن منجزات برنامج سياسات البحوث والتعاون البحثي وأنشطة الربنامج املقررة لعام 
وأوضح التقرير . ين، والتعاون، والتثقيفحتقّق من منجزات يف جماالت توفري املعارف، وتعزيز القدرات، والدعم التق

اتيجيات ونظُم وطنية تـرأن املكتب اإلقليمي يدعم الدول األعضاء تقنياً يف جمال حتديد أولويات البحوث، وإعداد اس    
ويعمل املكتب اإلقليمي على تعزيز قدرات بلدان اإلقليم يف ما يتعلق  . للبحوث، ويف إنشاء جلان للمراجعة األخالقية     

، ونشر االت، واالستفادة من البينات املنبثقة عن )كَماً ونوعاً(التحليلية ابة املشاريع البحثية، وتعزيز املهارات  بكت
حت خيارات خمتلفة لتحـسني فعاليـة األمـوال الـيت يـستثمرها املكتـب اإلقليمـي يف البحـوث                    تـركما اق . البحوث
  .الصحية

  املناقشة
اتيجيات وطنية للبحوث الـصحية، علمـاً   تـرمار يف البحوث الصحية وإعداد اسيتعني على الدول األعضاء االستث 

ويتعـين أن تكـون   . بأن الدعم املقدم من املنظمة إىل الدول األعضاء يف جمال البحوث يتمثل يف بناء القدرات البحثية           
 وتشارك فيها مجيع األطراف اتيجيات الوطنية للبحوث الصحية قائمة على املشاركة ومتسمة بالشفافية،تـرمجيع االس 

املعنية، مبا فيها الباحثون، واملؤسسات العلمية، ورامسـو الـسياسات، واتمـع املـدين، وممثلـو اتمعـات احملليـة،              
وتجرى يف اإلقليم حبوث كـثرية متدنيـة النوعيـة، ليـست مناسـبة لإلقلـيم وال قائمـة علـى أسـاس           . والقطاع اخلاص 

، ميكن للدراسات الوطنية والدراسات املتعددة البلـدان معاجلـة هـذه املـشكلة، غـري أن                 وعليه. االحتياجات الصحية 
حات املتعلقــة بتلــك الدراســات يــتعني أن تكــون نابعــة مــن اجلامعــات ووزارات الــصحة يف اإلقلــيم، مــع  تـــراملق

  .شاد بتقييم االحتياجات الصحيةتـراالس

ل حتديا، غري أن املنظمة تقوم بدور مهم يف نشر نتائج البحوث ميث) البيانات(وال خيفى أن احلصول على املعطيات      
، اليت تتيح للمؤسسات احمللية غري )HINARI(من خالل الشبكة الدولية لتيسري الوصول إىل نتائج البحوث الصحية 

نت من جمـالت  تـراملستهدفة للربح يف البلدان النامية الوصول باان أو بتكلفة منخفضة إىل ما هو منشور على اإلن      
نات املنبثقـة عـن البحـوث يف       وتشجيعاً لتوفري البي  . كربى يف جمال الطب البيولوجي والعلوم االجتماعية ذات العالقة        

نات املنبثقة عن األوساط البحثيةالبلدان، يتعني أيضاً على رامسي السياسات املبادرة بطلب البي.  

.  للبحوث الصحية، وهي تغري املناخ، والطوارئ، والغذاء والتغذية   وقد حددت املنظمة ثالثة مواضيع ذات أولوية      
وتزمع املنظمة ترمجة توصيات اللجنة االستشارية للبحوث الصحية إىل إجراءات عملية، واستقصاء ما يلزم لوزارات             

قاحـات  وضـع األولويـات واسـتنباط ل   : كما نـاقش األعـضاء املواضـيع التاليـة    . الصحة من دعم بالدالئل اإلرشادية  
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 واحلاجـة إىل التمييـز بـني      ،جديدة، واحلاجة إىل املزيد من املدرسني يف كليات الطب، واجلامعات، وإىل الـشراكات            

  .وحبوث النظُم الصحية البحوث الصحية
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    األنشطة البحثية يف املكتب اإلقليمي2.2

ربنامج اخلاص املعين بالبحث والتـدريب   تقرير مرحلي عن برنامج املنح الصغرية التابع لل       :  من جدول األعمال   5البند  
يف جمال أمراض املناطق املدارية، فيما يتعلـق بـالبحوث امليدانيـة يف جمـال أمـراض املنـاطق املداريـة وسـائر األمـراض                      

  .السارية

ر عرض تقرير مرحلي عن برنامج املنح الصغرية فيما يتعلق بالبحوث امليدانية يف جمال أمراض املناطق املدارية وسائ             
وأُوضح أن برنامج املنح الصغرية يدعم مشاريع البحث اليت تسهم يف الوقاية من األمراض الـسارية           . األمراض السارية 

ومكافحتها؛ وأنه يتعاون مع برامج املكافحة على ترمجة نتائج البحوث إىل سياسات وممارسات؛ وأنه يعزر القدرات 
نية مبنهجية البحث وإعداد املشاريع البحثيـة، مقـدماً املـساعدة يف           مع يةالبحثية يف اإلقليم من خالل عقد حلقات عمل       

إعداد مكونات مشاريع البحوث اليت تعرض على الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، وإجراء زيـارات                
  .للمتابعة، وتوظيف املشاورين

  توفري بينات من أجل العمل: يزهاالبحوث امليدانية يف قسم حفظ الصحة وتعز:  من جدول األعمال6البند 

عرضت أمثلة للبحوث امليدانية اليت جيريها قسم حفظ الصحة وتعزيزها، وأمثلة لبناء القدرات على إجراء البحوث  
ذا القسم تدعم الكثري مـن البحـوث امليدانيـة، وإن كـان ميكـن إجنـاز املزيـد               التقنية هل وحدات  الوأُوضح أن   . امليدانية

ي على حنو فعال مع القضايا الرئيسية، اليت منها أن املؤسسات يف بلدان اإلقلـيم ال تعـى جيـداً مفهـوم         واملزيد بالتعاط 
كما يتعني التعاطي مع قضايا أخرى من قبيـل نوعيـة البحـوث اـراة، واالنتفـاع ـا يف صـنع                . البحوث امليدانية 

  .قدرات وجتزؤها، ونقص املوارد املتاحةالقرارات، واملشكالت املتعلقة باالستمرارية واالستدامة، وقلة ال

  أولويات البحوث يف جمال تعزيز النظُم الصحية:  من جدول األعمال7البند 

وأوضـح أن نتـائج   . ركّز عرض هذا البند على احلاجة إىل حتديد أولويات البحوث يف جمال تعزيز النظُم الـصحية               
ومثـة  . لَِبنات النظام الصحي، ودعم تقييم أداء النظُم الصحيةالبحوث تستخدم يف حتليل عملية تنفيذ خمتلفة وظائف و    

وتستخدم حبوث اخلدمات الصحية يف حتسني القضايا    . اهتمام متزايد ببحوث النظم واخلدمات والسياسات الصحية      
ـــحوكَمة    املتعلقــة بالتقــدمي العملــي للخــدمات، أمــا حبــوث الــسياسات الــصحية فتهــدف إىل حتــسني القيــادة وال

governance .    تطوير القدرات الوطنية يف جمال منهجية البحـث، وذلـك بـإجراء دراسـات     : وهناك حاجة إىل ما يلي
عن عبء األمراض، وإعداد احلسابات الصحية الوطنية، وإجراء حبوث النظُم الصحية؛ والتعزيز املؤسسي للمؤسسات 

علـى  اليت تعني   البحوث  ( والدعوة إىل دعم البحوث      البحثية؛ وحشد املوارد لدعم حبوث النظُم والسياسات الصحية؛       
  ).إعداد السياسات

  املناقشة
 مـشروعاً قُـدمت إىل برنـامج املـنح الـصغرية، وذلـك بـسبب قلـة         267 مشروعاً حبثياً من مجلة      34مل يقبل سوى    
  اليت دعمتها املنظمـة  ومن األمثلة على البحوث . مست آليات أخرى لتمويل املشاريع البحثية اجليدة األموال، وإن الت

ومـن القـضايا   . تعاطي الشيشة، والتدبري العالجي املرتيل للمالريا، واملقاومـة لألدويـة املـضادة للمكروبـات          : ما يلي 
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البحثية األخرى اليت اهتم ا األعضاء، األمراض غري السارية واألمراض املنسية، والنشاط البدين، واإلصابات النامجة             

الطريـق، واســتنباط اللقاحـات، والقـضايا املتعلقــة باجلنـسني، واالضـطرابات الوراثيــة،      عـن حـوادث املــرور علـى    
وتتـوافر  . والتشخيص السابق على عمليات زرع األعضاء، وتكلفة التكنولوجيا الصحية وإمكانيـة احلـصول عليهـا               

بلـدان  رية يف بعـض  حول النشاط البدين، وإن كان يتعين حتديد عوامل خطر اإلصابة بـاألمراض غـري الـسا          معطيات  
اإلقليم؛ ومن املزمع إجراء ترصد متكامل لتلك األمراض من أجل تعزيز املعلومات اإلحصائية الالزمـة للتـأثري علـى                    

وملا كان القاتل األول يف اإلقليم هو اإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق، فإن املنظمـة        . وزارات الصحة 
وهنـاك العديـد مـن    . دي هلذه القضية؛ ومن املزمع إجراء ترصد عاملي هلذه اإلصابات  احلكومات بقوة إىل التص    وتدع

القضايا الصحية البالغة احلساسية من الناحية الثقافية، مثل اإلجهاض، والصحة اإلجنابيـة وتـشويه األعـضاء التناسـلية               
 يتـوافر الفهـم الـسليم للقـضايا     وعلى حني تتوافر معارف حمليـة عـن هـذه القـضايا، فقـد ال     ). ختان األنثى (لألنثى  

بـشأن اإلجهـاض، إذ إن   ) بيانـات (ومـن الـصعب احلـصول علـى معطيـات      . األخالقية اليت تنطوي عليهـا البحـوث     
اإلجهاض غري قانوين يف العديد من بلدان اإلقليم، وإن كانت املنظمة تـدعم البحـوث املتعلقـة باإلجهـاض املـأمون،               

  .ضووفيات األمومة املتعلقة باإلجها
علمـاً أن قـدرة الـوزارات علـى إدارة     . ويقوم الصندوق العاملي بتمويل البحوث اليت تجـرى يف وزارات الـصحة         

البحوث يشوا النقص، كما حيتاج مديرو الربامج يف بعض بلدان اإلقليم إىل أن يكونوا أعضاء يف جلان البحث، من      
 حيتاجون إىل تعزيز وعيهم بـالنواحي التنظيميـة لالتفـاق    كما. أجل تعزيز قدرام وتبصريهم بأنشطة البحث اجلارية 

  .املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية، وتعزيز التعاون بشأن هذه اجلوانب
والبد من اختاذ ج يقوم على تعدد االختصاصات فيما يتعلق بالبحوث اليت تشارك فيها مجيع األطراف املعنيـة،              

. اختصاصيو علم االجتماع، واإلنثروبولوجيا، والدميغرافيا، واالقتصاد، وغريهم: صات خمتلفة والباحثون من اختصا  
والبـد مـن التحليـل    . وجترى يف الدول األعضاء كل مخس سنوات مسوحات أسرية، غري أن ناجتها ضعيف وحمـدود  

، مـن قبيـل    )البيانـات (عطيـات   املقارن بني البلدان، وتقوم املنظمة يف هذا الصدد بتقدمي منـهجيات جديـدة جلمـع امل               
اخلاصـة  ) البيانات(وهناك العديد من قواعد املعطيات      . استخدام احلسابات الصحية الوطنية، ودراسات عبء املرض      

ومـن املهـم املقارنـة بـني خمتلـف التـدابري       . بعبء األمراض، غري أن املنهجية املتبعة يف هذا الصدد حباجة إىل ذيب       
) البيانـات (ات العجز، من أجل تزويد رامسي السياسات باملعطيـات      تـراملصححة باحتساب ف  املتعلقة بسنوات العمر    

  .ومن املقرر أن تجري املنظمة دراسة بشأن العبء العاملي للمرض. الالزمة

اتيجية منظمة الصحة العاملية للبحوث الصحية والـدعوة إىل العمـل املوجهـة مـن                تـراس  .3
  منتدى باماكو

  اتيجية املنظمة للبحوث من أجل الصحةتـراس:  األعمال من جدول8البند 
وقد حددت . اتيجية املنظمة للبحوث من أجل الصحةتـر اس2009يناير /اعتمد الس التنفيذي يف كانون الثاين    
دت داتيجية، كما حتـرشاد ا يف كامل النهج املتبع جتاه االستـر لالس،ثالثة مبادئ، هي اجلودة والتأثري، والشمول     

التنظـيم،  : لبحوث من أجـل الـصحة، وهـذه املرامـي اخلمـسة هـي        ااتيجية  تـرابطة لتحقيق رؤية اس   تـرمخسة مراٍم م  
ختطـيط  : ووضعت مدونة ملمارسـات البحـث اجليـدة تـشمل مـا يلـي        . مجةتـرواألولويات، والقدرات، واملعايري، وال   

رد األولية؛ اإلشـراف؛ نـشر نتـائج البحـوث وتوزيعهـا؛        البحوث واملوا ) بيانات(البحوث وإجراؤها؛ إدارة معطيات     
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التأليف؛ مراجعة الزمالء؛ تضارب املصاحل؛ البحوث التعاونية يف شىت املؤسسات؛ تطبيق نتائج البحـوث واالنتفـاع             

  .ا؛ سوء السلوك يف جمال البحث
 الـصحية يتطلـب مـشاركة    إىل احلقيقة اليت مؤداها أن حتسني النتائج     " البحوث من أجل الصحة   "ويشري مصطلح   

وعلى النحو احملدد يف عمل املنتدى العاملي للبحوث الصحية، فـإن البحـوث   . العديد من القطاعات واالختصاصات 
 ما يصدر عن أي قطاع من من جراءتب على الصحة تـرمن هذا النوع تسعى إىل أداء الوظائف املتعلقة بفهم األثر امل

جراءات أو أحداث؛ واملساعدة على اختاذ تدابري تعني على الوقاية من هذا التـأثري         سياسات أو برامج أو عمليات أو إ      
علمـاً بـأن   . أو التخفيف منه؛ واإلسهام يف بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية، والعدالة الـصحية، وحتـسني صـحة اجلميـع             

قياس : لعامة اخلمسة التاليةمصطلح البحوث من أجل الصحة يشمل مجيع أنواع البحوث اليت تغطي جماالت النشاط ا   
 سـواء كانـت هـذه األسـباب         –حجم املشكلة الصحية وتوزعها؛ وفهـم األسـباب املتباينـة للمـشكلة أو حمـدداا                

بيولوجية أو سلوكية أو اجتماعية أو بيئية؛ وإجياد حلول أو تدابري تعني على اتقاء املشكلة أو التخفيف مـن حـدا؛        
وقد اتفق على . ياسات والربامج؛ وتقييم أثر هذه احللول على مستوى املشكلة وتوزعها  وتنفيذ احللول من خالل الس    

كيز على األولويات، والقـدرات، واملعـايري، وترمجـة      تـرج للنهوض بربنامج البحوث من أجل الصحة، يتمثل يف ال         
  .نتائج البحوث إىل سياسات وممارسات

  ة إقليمية للبحوث من أجل الصحةاتيجيتـروضع اس:  من جدول األعمال9البند 

ولوحظ أن اإلقليم متنوع من  . نوقشت الطبيعة اخلاصة لإلقليم واحتياجاته فيما يتعلق بالبحوث من أجل الصحة          
يعاين من كوارث من فعل الطبيعة وأخـرى مـن صـنع اإلنـسان، ولـه              أنه  ، و governanceحيث الثقافة، والـحوكَمة    

وبائية ودميغرافية خمتلفة، ونظُم صحية متفاوتة من ) بروفيالت(يئية مميزة، ومرتسمات ظروف اجتماعية واقتصادية وب
اتيجية اإلقليمية للبحوث من أجل الصحة سوف تشمل جمموعة من األساليب تـرعلماً بأن االس. حيث درجة تطورها

وسـوف حتـدد هـذه    . لمكتـب اإلقليمـي   مجيع الربامج واملكاتب القُطْرية التابعة ل      تقبلهااتيجية تتحكم فيها و   تـراالس
وسوف تكون . اتيجية أولويات البحوث، وتتضمن خطة عمل شاملة، مبا فيها برامج البحث وتعزيز القدراتتـراالس

  .مبثابة وثيقة للدعوة إىل مجع التربعات

  املناقشة
لـى حـني ميثـل انعقـاد        وع. اتيجية من حيث عمليتها وحمتواها    تـرجيتاز املكتب اإلقليمي أوىل مراحل إعداد االس      

اتيجية العاملية للبحوث من أجل الصحة، فإنه يتعني على وزراء الـصحة      تـرمجعية الصحة العاملية فرصة للتأثري يف االس      
وقـد جـرى   . ضمان إشراك مندوبني من خارج وزارة الصحة يف هذه العملية، كوزراء العلوم والتكنولوجيا والزراعة        

 أي –اتيجية العاملية حبيث يشمل العديد من األطراف املعنية تـرارجي يف تشكيل االستوسيع قاعدة الفريق املرجعي اخل
. اتيجيةتـر يف املراحل األوىل من عملية إعداد االس–الباحثني، ورامسي السياسات، واتمع املدين، والقطاع اخلاص   

وجيـب أن تتعـاطى   . اط يف اخلـصوصية أما من حيث تقرير األولويات، فإنه يتعني حتديد طرق ميكن ا تفادي اإلفـر         
اتيجية أيضاً ما بني بلدان اإلقليم تـراتيجية اإلقليمية مع ما خيص اإلقليم ونظُمه من قضايا، على أن تغطي االس           تـراالس

اتيجية على عنصر للرصـد والتقيـيم، وأن يـولَى          تـرومن املهم أن تشتمل االس    . كة وأخرى متباينة  تـرمن عناصر مش  
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اتيجية مـع إتاحـة نتـائج البحـوث، ومـع نقـل       تــر ويـتعني أيـضاً أن تتعـاطى االس   .  ألبعادها األخالقيـة اهتمام كبري 

  .التكنولوجيا، وضمان اجلودة
كما يتعني تعزيز ثقافة البحث . اتيجية ضمان ارتباطها بسائر املبادرات البحثيةتـرومن الضروري لدى تطبيق االس    

ة العاملية، بصفتها وكالة متخصصة، هلا اختصاص حبكـم الواقـع بـالبحوث           اخلاصة باملنظمة، علماً بأن منظمة الصح     
ويـتعني علـى املنظمـة أن تـربط تـشكيل      . اتيجية بناء على طلب الـدول األعـضاء  تـرالصحية، وقد جاء تشكيل االس   

ار، وامللكيـة  اتيجية بالعمليات اليت يقوم ا فريق العمل احلكومي الدويل املعـين بالـصحة العموميـة، واالبتكـ               تـراالس
. حات متعلقة بإجياد مصادر متويل جديدة تـرالفكرية، للنظر يف متويل وتنسيق البحوث يف الوقت الراهن، ودراسة مق          

وجيدر باملالحظة . مجة إىل لغات يفهمها رامسو السياسات وصناع القراراتتـروجيب أن تكون نتائج البحوث قابلة لل
  .اتيجيةتـراص يعدان من اجلوانب املهمة لالسأن إدارة املعارف، وإشراك القطاع اخل

  اتيجيةتـر  مواضيع البحوث االس.4
    البحوث املتعلقة بتغير املناخ1.4
  البحوث املتعلقة بتغير املناخ:  من جدول األعمال10البند 

مـن آثـار تغـري    ركز عرض هذا البند على التدابري البحثية اليت من املرجح أو من غري املرجح أن تصلح للتخفيـف           
فال خيفى أن تغـري املنـاخ يـؤثر يف الـصحة عمومـاً، وسـوف يـؤثر يف التـوزع املكـاين والزمـاين                 . املناخ على الصحة  

حتليـل الوضـع،   : لألمراض املنقولة بالنواقل، غري أنه ميكن التخفيف من اآلثار الضارة لتغير املناخ عن طريـق مـا يلـي     
، وإنشاء نظُم لإلنـذار املبكـر، واألخـذ بـأدوات حمـسنة للتـدخل، وتقويـة الـبىن             وبناء القدرات، ومتكني اتمعات   

 أن يقع قسط كبري مـن عـبء التغيـر البيئـي العـاملي علـى          حومن املرج . األساسية الصحية، وتعزيز النمو االقتصادي    
كُّزاً بـالغ املـدى علـى    تــر كّز الرصـد  تـريوثـَمة ختوف من أن  البلدان الفقرية، اليت هي أقل جتهيزاً لرصد هذا التغير،      

الربط بشكل أساسي بني الطقس : ومن الضروري تشجيع الباحثني على ما يلي . املشكالت اليت تؤثر يف البلدان الغنية     
            ر املناخ، وإعداد مناذج تنبرات عامة،  والصحة، والبحث عن شواهد دالة على اآلثار األوىل لتغيؤية مرتكزة على تصو

تب مـن منـافع وتكـاليف علـى التخفيـف مـن حـدة اآلثـار         تــر قيـيم خيارات التكيف مع التغيرات، وتقدير ما ي   وت
  .والتكيف مع التغيرات

  أولويات اإلقليم والتحديات اليت يواجهها: البحوث املتعلقة بتغير املناخ:  من جدول األعمال11البند 

 العمومية للباحثني ورامسي السياسات يف احلد قدر اإلمكان من تأثري أثري سؤال عن كيفية مشاركة ممارسي الصحة   
فثـَمة تداخل . تغير املناخ، من خالل املقاربة واملواءمة بني البحث والتطبيق فيما يتعلّق بالصحة العمومية وتغير املناخ              

د النظر يف محاية البشر من اآلثار الضارة كبري بني احتياجات البحث فيما يتعلق بالصحة العمومية وبني تغير املناخ عن      
وفيما يتعلق بأولئك السكان، فإن أشد تأثري يصيبهم لتغيـر  . لتغير املناخ، والسيما أشد سكان العامل تأثراً ذا التغير  

 آخر من أشكال اإلجهـاد البيئـي؛ بـل سـوف تـزداد شـدة التحـديات                املناخ لن يتخذ شكل مرض جديد أو شكالً       
قائمة، مبا فيها األمراض املنقولة بالنواقل، كاملالريا، وسوء نوعية املاء وقلة كميته، واجلوع وسوء التغذيـة، وأمنـاط         ال

مجة املعارف والتدابري   تـروينبغي ربط البحوث ب   . الطقس احلار واملتقلّب، وتزايد وترية العواصف والكوارث الطبيعية       
بحـوث املتعلقـة بالتـدابري العاليـة املـردود والعادلـة واملـضمونة االسـتمرار           املضمونة االستمرار، ويتعين أن تكون لل     



  56/7ل إ/ش م  
  9الصفحة 
 

  
ـَمذَوصد اآلثار الصحية وتقديرها تـراألسبقية على البحوث املتعلقة ب      وإن كان ينبغي جلميع هذه األنـواع  – جتهان

يتـاح  ) آلثـار الـصحية   اجـة نمـذَ ولتقـدير  (وهناك حاجة إىل وضـع منـاذج قابلـة للقيـاس            . من البحوث أن تستمر   
وجيدر باملالحظة أن ما يتخذ مـن تـدابري إزاء تغيـر املنـاخ     . استخدامها للمجتمعات واألقاليم والدول الفقرية املوارد     

حتديداً مآله الفشل ما مل يوجد نظام قوي وموثوق للصحة العمومية يضم الوقاية من املرض، وتوفري إمـدادات امليـاه،                
وإذا أقيم نظام للصحة العمومية عايل     . لصحي وتعزيز الصحة، والتبكري بالتشخيص واملعاجلة     واإلصحاح، والتثقيف ا  

املردود وذو كفاءة ومضمون االستمرار ملعاجلة العبء املرضي الـراهن، فـإن بإمكانـه أيـضاً أن يتعـاطى مـع املـرض                
  .املنسوب لتغير املناخ، مبا يلزم من تعديالت وتسويات

  املناقشة

 متعـددة االختـصاصات، وعمليـة، وميـسورة       تكون البحوث املتعلّقة بتغير املناخ وتـأثريه يف الـصحة،         يتعين أن   
ويتعين النظر يف القضايا البيئية والدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية العامة من أجل تقيـيم تأثريهـا     . الكلفة وأخالقية 

اك علمـاً بـأن هنـ   . وتقدير ما يتاح من فرص للتدخل من حيث تأثري تغير املناخ والتكيف معه والتخفيف من حدتـه    
وثــَمة حاجـة إىل التعـاطي مـع احملـددات االجتماعيـة       . اتيجيات التكيـف تـرنقص واضح يف البحوث املتعلقة باس     

للصحة، ودراسة اآلثار الصحية الطويلة األمد للكوارث اليت من صنع اإلنسان والصراعات، وينبغي الربط بني شؤون            
 مصادر املياه يتطلّب من املـرأة الـسفر ملـسافات بعيـدة جللـب         اجلنسني وتغير املناخ، وكمثال على ذلك، فإن تناقص       

الفساد وعالقته الوثيقـة بالـصحة؛      : كما ناقش أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليمية ما يلي       . تهااملاء، مبا يؤثر يف صح    
سبب العوامل املناخية استخدام وسائل النقل العام؛ الزيادات يف أشكال عوز املغذيات الزهيدة املقدار، نتيجة ملا طرأ ب

  .من تغيرات على اختيار احملاصيل اليت تزرع

ويستلزم . ويتعين تقيـيم اُألطر املناخية القائمة، واختاذ تدابري تدمج موضوع تغير املناخ يف ختطيط الصحة العمومية
وينبغي تعزيز نظُم الصحة . ت بذلكاألمر إعطاء األولوية لتغير املناخ يف أُطر البحوث الصحية، وإقرار رامسي السياسا   

وأعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من إمكانية أن يؤدي البحث يف اآلثار       . العمومية وإجراء تقيـيمات لتأثري تغير املناخ     
الصحية لتغير املناخ إىل االنتقاص من األموال احملدودة املخصصة للبحث يف سائر االحتياجـات الـصحية، وأكـدوا               

 إدماج البحوث املتعلّقة بتغير املناخ يف اـاالت ذات العالقـة فيمـا خيـص حبـوث القطـاعين الـصحي                  على ضرورة 
ويف هذا السياق، فإن تغير املناخ ميكن أن يعزز من قـدرة اإلقلـيم علـى مواجهـة التحـدي املتمثـل يف            . واالجتماعي

بقضايا نقص امليـاه لـه عالقـة بالعديـد مـن النتـائج             فالتخطيط فيما يتعلّق     –العمل مع ِفرق متعددة االختصاصات      
كة الـيت تتهـدد بلـدان اإلقلـيم وتعرضـها هلـا، ميكـن             تـرويف جمال التقيـيمات اإلقليمية لتأثري األخطار املش      . الصحية

خل ويتعين على البلـدان ذات الـد  . للمنظمة واجلامعات القيام بدور تآزري مع احلكومات يف إجراء تلك التقيـيمات   
املتوسط جتميع موارد البحوث وترمجة املعارف مع البلدان ذات الدخل املرتفع للحد قدر اإلمكان من تأثري تغير املناخ 

كما يستلزم األمر إجراء حبوث على كيفية ترمجة املعارف التقنية إىل تدابري تتخذ يف األمـاكن الفقـرية              . على الصحة 
 آثار تغير املناخ، حبيث يكون التبليغ عنها، على الصعيد العاملي، اسملستخدمة يف قيويتعين توحيد املؤشرات ا. املوارد

  .شامالً وقابالً للمقارنة

موجـات احلـرارة،   : وتركّز معظم التقيـيمات على مخسة فقط من اآلثـار الـصحية املباشـرة لتغيـر املنـاخ، وهـي                  
، وتلوث اهلـواء، وإمـدادات   )العواصف والفيضانات ك (الشدةالبالغة  واإلجهاد احلراري املستمر، واألحداث املناخية      
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فمـن  . الغذاء واملاء، واألمراض املنقولة بالنواقل وباملاء، على حني أن األمر يستلزم أيضاً النظر يف اآلثار غـري املباشـرة            

دالت اإلصـابة  الضروري إجراء حبوث عن تـأثري تغيـر املنـاخ علـى اإلصـابة باالضـطرابات الوراثيـة والزيـادة يف معـ                
كمـا أن مـن الـضروري إجـراء     . عن العيوب اِخللْقية والـسرطان ) بيانات(ح إنشاء قاعدة معطيات تـربالسرطان؛ واق 

  .حبوث متعددة االختصاصات ومجاعية عن التفاعالت بني اآلثار املباشرة وغري املباشرة لتغير املناخ
لرصد تأثريات تغير املناخ، من أجل اختاذ تدابري لتقيـيم الوضع وجيري تعزيز نظُم ترصد الصحة العمومية مبا يكفي 

وقد أصبح من الضروري حالياً التحول عن منوذج املرض إىل منوذج الصحة، وإدمـاج الـسياسات الـصحية        . الصحي
ضية ومن الضروري احلصول من اللجنة على املشورة العملية بشأن كيفيـة التعـاطي مـع قـ     . اتيجياتتـريف مجيع االس  

النقـل،  : عزل وزارات الصحة، وكيفية إشراك مجيع القطاعات يف البحوث من أجل الـصحة، مبـا يف ذلـك قطاعـات       
  .واإلسكان، والطاقة، والتعليم، والصحة، والزراعة، واستخدام األراضي، والبيئة، والصناعة، والتجارة

    حبوث الغذاء والتغذية2.4
  حتديد مداخل البحوث يف جمال الغذاء والتغذية: متالوباء الصا:  من جدول األعمال12البند 

وأوضح أن أهداف املرامي اإلمنائية الستة لأللفية لـن ميكـن           . حدد عرض هذه البند مداخل حبوث التغذية واألمن       
فنقص التغذية هو أكـرب التحـديات الـيت تعـوق النمـاء، مث إن تكملـة          . كيز على الغذاء والتغذية   تـرإحرازها بدون ال  

علماً بأن حتليل املنظمة للمشهد الراهن يهدف إىل وضـع  . تغذية باملغذيات الزهيدة املقدار هي أعلى التدابري مردوداً ال
وجتـري عمليـة التقيــيم علـى     . خط أساس لتعزيز برامج التغذية الكبرية، حىت يتسىن بلوغ املرامـي اإلمنائيـة لأللفيـة            

. الالزمـة ) البيانـات ( وإن كان العديـد مـن البلـدان يفتقـر إىل املعطيـات            الصعيد القُطري يف مثانية من بلدان اإلقليم،      
ونوقـشت  . اتيجيةتــر وتناولَ العـرض املـداخل إىل املـستويات املتعلقـة بالـسياسات والعمليـات، ومـن حيـث االس                  

الجتمـاعي،  االجتاهات واالختالفات؛ وحتديد األهـداف، ونوعيـة اخلـدمات وتأثريهـا، وتـأثري الرأمسـال البـشري وا           
وأثريت يف العرض ثالثة أسئلة مهمـة  . وحمددات سوء التغذية، واإلنفاق العام على برامج التغذية والبحوث التطبيقية       

اتيجيات التغذية اليت ميكن أن تعزز مـن إمكانيـة حـصول الفقـراء واملستـضعفني علـى            تـرما هي سياسات واس   : هي
هي املداخل إىل البحوث؟ وكيف ميكن، من حيـث الرصـد والتقيــيم،         اخلدمات الصحية والتغذوية والسكانية؟ وما      

تقدير ما إذا كانت نوعية حياة الفقراء واملستضعفني قد حتسنت؟ ومت التأكيد على املبـادئ التوجيهيـة للبحـوث، أال       
  .ة، والتأثري، واجلودة، وتعزيز القدراتءماملال: وهي

  املناقشة

 البحـوث مـن ِقبـل قطاعـات     ، عـن طريـق  ة على احلاجة إىل التعاطي الشاملأكّد املنتدى العاملي للبحوث الصحي    
وأكّد أعضاء اللجنة على أمهيـة تغذيـة املـسنني،      .  مع سوء التغذية وسائر التحديات املتعلّقة باألمن الغذائي        ،متعددة

.  التغذية، والسمنة، وفقد الشهيةوِسمنة الطفولة، باعتبارمها جمالني يتطلبان البحث، إضافةً إىل احلاالت املتعلقة بفرط
 املنتجـات ينتـهي   يكما أن من جماالت البحث املهمة كيفية إشراك صناعة األغذية، كشريك فعال، فيما يتعلّـق بـأ            

ويـستلزم  . ها وانتهاء بوصوهلا إىل املـستهلكني    عاملطاف ا إىل األسواق، وبكيفية جتهيز املواد الغذائية بدءاً من تصني          
ونوقـشت أمهيـة محـض    .  بعض بلدان اإلقليم إجراء مزيد من البحوث عن فقر الـدم وعـوز محـض الفوليـك      األمر يف 
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الفوليك يف الوقاية من عيوب األنبوب العصيب ومرض القلب اخللقي، واحلاجة إىل تنفيذ برامج إلغناء األغذية حبمض             

  .الفوليك يف بعض البلدان

فاإلناث يف بعـض بلـدان اإلقلـيم حيـصلن     . االً من جماالت البحث املهمةواعتربت التغذية فيما يتعلق باجلنسني جم    
ويصعب . على قدر من الغذاء أقل مما حيصل عليه الذكور، وال حيصلن على املعاجلة الطبية حلاالت يعاجل منها الذكور           

ط حيظون بنفوذ هائل وحيث أن كبار رجال الدين يف إقليم شرق املتوس     . يف بعض املناطق وصول الباحثني إىل النساء      
على السكان، فإن إشراكهم يف برامج التغذية والصحة ضروري لتعزيز امتثال السكان للرسائل الصحية، على الرغم      

ومن الضروري التفرقة بني األمن الغذائي واألمن التغذوي، وفهم . من اجلفوة الكبرية بني العلماء وكبار رجال الدين   
وثــَمة حاجـة إىل     . وهناك نقص أساسي يف حبوث العلوم االجتماعية يف اإلقلـيم         . ذيةاألسباب الدفينة ملشكالت التغ   

  . علم االجتماع؛ ويتعين أن تتخذ البحوث جاً يقوم على املشاركةياملزيد من اختصاصي

ألخرية من وتفيد التقارير بأن احلاالت ا. وتنتشر يف اإلقليم مبعدالت مرتفعة أشكال عوز املغذيات الزهيدة املقدار       
يف اسـتهالك املـصريـني للـربوتني، نتيجـة للـذبح        % 20 ته يف مصر قد أدت إىل اخنفاض نسب       H5N1إنفلونزا الطيور   

وقد يستلزم األمر تنفيذ برامج لتكملة التغذية مبا يلزم مـن  . اجلماعي للطيور الدواجن، وتطبيق تدابري تنظيمية جديدة  
يـة، فهـذه الـربامج وإن كانـت مكلفـة، إال أن هلـا فوائـد اجتماعيـة                مغذيات، من أجل التصدي ملشكلة سوء التغذ      

. وقد رئي أن تنويع الغذاء ميثل أحد التدابري املثالية يف هذا الصدد، وإن كانت إمكانية حتقيقه صعبة    . واقتصادية مهمة 
من سكان اإلقلـيم ال    ولوحظ أن الكثريين    . كما رئي أن التواصل والتسويق االجتماعي يتطلّبان املزيد من االهتمام         

ورمبا ميكن للمنظمـة أن  .  حبيث يفقد ما فيه من مغذياتم فهم يبالغون يف إنضاج الطعا    – الطعام   طَهييعرفون كيفية   
كمـا أن هنـاك حاجـة إىل اسـتخدام     ". جمـالس استـشارية للغـذاء   "تسدي املشورة إىل البلـدان بـشأن كيفيـة إنـشاء          

  .12" يب"ل مزيج الفوالت والفيتامني تكنولوجيات أحدث يف جمال التغذية، مث

. أساسـية ) بيانـات (ويعاين اإلقليم من كل أنواع سوء التغذية، غري أنه ال تتوافر على الصعيد القطـري معطيـات                 
ويتعني حتديد املداخل يف هذا الشأن، والبد من التوصل إىل اتفاق بـني وكـاالت األمـم املتحـدة للتـصدي لألزمـة                     

ن الدور الرئيسي للمنظمة يتمثـّل يف رصد وتقيـيم احلالة الغذائية للسكان، والوقع أن هنالـك فرصـاً           علماً بأ . الغذائية
  .تاج البلدان إىل خطط عمل للتغذيةحتو. ساحنة للتعاطي مع قضية التغذية بشكل شامل

    حبوث الكوارث اليت من فعل الطبيعة واليت من صنع اإلنسان3.4
االجتاهـات العامليـة ونقـص    :  اإلنـسان صـنع الكوارث اليت من فعل الطبيعـة والـيت مـن    :  من جدول األعمال13البند  

  البحوث

 وأُوضح أنه .ركّز عرض هذا البند على التحوالت املناخية، والقوى الدميغرافية والعوامل االقتصادية والدول اهلشة
فقـد أصـبحت إمكانيـة    . د وتتنوع أمناط الضعفمع منو السكان تزداد أعداد املستضعفني منهم ازدياداً هائالً، وتتزاي   

ومـن  .  كما أصبحت احلاجة إىل موارد للطوارئ أكـرب حجمـاً  ،احلصول على خدمات القطاع العام أقل من ذي قبل   
نقصان التحويالت املالية : بني العوامل االقتصادية اليت يتعين النظر فيها يف العقد القادم يف جماالت الكوارث، ما يلي            

هلجرة الدائمة، وتفاقم انعدام األمن يف خضم التزاحم على املوارد الطبيعية، والزيادة يف عمليات التصنيع غـري     بسبب ا 
الرمسية، واخلسائر االقتصادية النامجة عن األحداث اجلوية البالغة الشدة، وتناقص املعونة اخلارجية، وتناقص االستثمار 



  56/7ل إ/ش م  
  12الصفحة 
 

  
. القطاع اخلاص، واسـتفحال الفقـر يف البلـدان ذات الـدخل املـنخفض     املباشر األجنيب، وتزايد الطلب على خدمات    

ويزيد من عدم استقرار الدول اهلشة ما يرتل ا من كوارث طبيعية تزيد من حدة الفقر وتقلل من نصيب الفرد من              
ل البحوث الربناجمية وسلِّط الضوء على احلاجة إىل نظُم للبحث تدمج يف نظُم إدارة الكوارث يف جما             . اإلنتاج الغذائي 

وحبوث الكوارث، ومت التأكيد على إشراك األكادمييـني يف حبوث الكوارث، والسيما مع مناذج وطرق للتحليل أكثر  
كما حدد دور للمؤسسات اخلريية تقوم بـه يف جمـال البحـوث والـسياسات، وأُكِّـد علـى احلاجـة إىل تبـادل           . تقدماً

  .وعرب احلدوداملعارف على صعيد اإلقليم 

  نقص البحوث يف إقليم شرق املتوسط:  من جدول األعمال14البند 

أبرز عرض البند املخاطر والتهديدات الصحية النامجة عن الطوارئ، مقدماً أمثلة عليها يف باكستان وقطـاع غـزة          
قاعـدة بينـات للـسياسات    إقامة : وأُبرزت احلاجة إىل ما يلي   . ولبنان، يف أعقاب ما وقع فيها من صراعات وكوارث        

أساسـية عـن الوفيـات واملراضـة وسـائر       ) بيانـات (تعىن باالستعداد للكوارث واحلد مـن خماطرهـا؛ تـوفري معطيـات             
املؤشرات الصحية العمومية لدعم تدابري املواجهة والتعايف؛ إنشاء قاعدة معارف لتقيـيم وحتديث اإلرشادات الصحية        

وتـرك  . اتيجيات مواجهة اتمع للطوارئ من أجل تقدمي الدعم املـستهدف تـرل اس العمومية إلدارة الكوارث؛ حتلي   
منتـديات البحـث حبيـث تـشمل      /كيفية التـأثري علـى خمتلـف بـرامج        : الباب مفتوحاً ملناقشة القضايا الرئيسية التالية     

اد للطوارئ ومواجهتـها    جوانب إدارة الكوارث والصحة العمومية؛ وكيفية إعداد برنامج للبحوث املتعلقة باالستعد          
  .والتعايف منها؛ وكيفية إدماج البحوث التطبيقية يف شىت مراحل إدارة الكوارث

  املناقشة

 ويالحظ أنه .ةـة ضخمـغ ماليـاج إىل مبالـوث من حيث إدارة الكوارث حتت  ـال خيفى أن قضايا واحتياجات البح     
الرغم من احلاجة إىل تلك البحـوث لتحديـد التحـديات    ال توجد حبوث جتريبية عن اإلدارة الصحية للكوارث، على   

. الرئيسية اليت تعرقل تقدمي الرعاية األساسية املنقذة للحيـاة وتـوفري التـدابري الـصحية العموميـة يف حـاالت الطـوارئ                
وال خيفى أن أهم جانب مـن جوانـب إدارة الكـوارث هـو االسـتعداد،          . ويستلزم األمر توضيح املنهجية والتعاريف    

كما أن التنبؤ مهم جداً هو أيضاً، وعلـى الـرغم   . لذي يساعد، إذا اتخذ بشكل فعال، على تيسري املواجهة الفورية  وا
من أنه بذل الكثري من اجلهد من أجل التنبؤ بالكوارث الطبيعية، إال أن هذا اجلهـد ال ينظـر إال إىل املخـاطر وسـرعة               

وال جيري التعاطي مع .  من اجلهد حلماية البين األساسية الصحية إبان الكوارث   التأثـُّر ا؛ ويستلزم األمر بذل املزيد     
الفجوات يف جمال مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، علماً بأن هذه الفجـوات قـد تكـون متعلقـة باجلوانـب                   

 وبـىن للـدعم    وهنـاك حاجـة ماسـة إىل قيـادة واضـحة          . األخالقية للكوارث مـن حيـث املعونـة واملتابعـة والتقيــيم           
  .االجتماعي

ويعاين ما ال يقل عن نصف اإلقليم من عواقب الكوارث، ومن ثـَم ينبغي إجراء دراسات حالة وصفية من أجل 
 فاملشكالت يف هذا ،ومن املهم أن تتبادل البلدان املوارد واملعارف. توثيق حاالت النجاح والفشل يف إدارة الكوارث

لصدد، أن جهود ما بعد اإلغاثة الناجحة واملوثقة جيداً، واليت أعقبت الزلزال الذي الصدد عامة؛ إذ يالحظ يف هذا ا
وينبغي أن جتيء من البلدان النامية ِفرق السياسات املعنية . وقع يف مدينة بام اإليرانية، مل جير تبادهلا مع سائر البلدان

ومن الضروري وضع . اكز إلدارة الكوارثبإدارة الكوارث، وإن كانت ال توجد يف الغالب لدى تلك البلدان مر
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كما يتعين التعاطي مع قضية . اليزال ميثِّل مشكلةً يف معظم بلدان اإلقليم مث إن االتصال. خرائط للتعرض للطوارئ

فقد مات من النساء أكثر من .  املرأة والفئات املستضعفة، كاألطفال واملسنني، أثناء الكوارثهالتميـيز الذي تواجه
مث إن نتائج املسوحات اليت أجريت بشأن خدمات . 2004لرجال يف كارثة تسونامي اليت وقعت يف عام ا

، قد اعتربت من دالئل العجز الكبري يف جمال post-traumatic stressاالضطرابات النامجة عن الكرب التايل للرضح 
فيات، اليت ال متثِّل يف بعض البلدان عملية نظامية، ومن ثـَم، فهناك حاجة إىل حبث قضية تسجيل املواليد والو. البحث

  .وذلك لتيسري مهمة حتديد الناجني واهلالكني يف مراحل ما بعد انتهاء الكارثة

ونظراً النكماش املساحات املكانية اليت يشغلها احليوان واإلنسان، فإن من الضروري بناء صحة احليوان مع صحة 
  . معرضان بشدة لألمراض اليت تتزايد مع احلرارة والرطوبةاإلنسان، إذ إن اإلنسان واحليوان

  اخلامتة .5

. ة السنتني القادمتين تأثـُّراً كبرياً بالدورة احلالية للّجنة االستشارية للبحوث الصحيةتـرسوف يتأثـَّر التوجه يف ف
ليت ناقشها أعضاء اللجنة، واليت اتيجية البحوث من أجل الصحة ضمن العديد من القضايا اتـروقد كانت مسودة اس

الدعوة إىل إجراء البحوث، واحلاجة إىل املزيد من البحوث والبينات عن احملددات : تشمل عناصرها الرئيسية ما يلي
وهنالك حاجة أيضاً إىل . االجتماعية للصحة، وأوجه عدم اإلنصاف يف اال الصحي، والتغذية، وشؤون اجلنسني

توسيع الدور الذي يقوم به اختصاصيو علم االجتماع خارج اال الصحي، وتعزيز مشاركة تعزيز القدرات، و
ونظراً إىل أن البحوث ذات أمهية حمورية . كبار رامسي السياسات يف برنامج البحوث، ويف الدعوة إىل إجراء البحوث
ن بطبيعتها متعددة االختصاصات حىت للتنمية االقتصادية واألمن الصحي العاملي، فإنه يتعين بالضرورة أن تكو

احلقيقة القائلة بأن حتسني النتائج الصحية يتطلَّب مشاركة " البحوث من أجل الصحة"ويعكس مصطلح . تكون فعالة
وتقع على منظمة الصحة العاملية، ودوهلا األعضاء، وشركائها مسؤولية . العديد من القطاعات واالختصاصات

ان أن تساعد البحوث والبينات املنبثقة عنها على حتقيق املرامي اإلمنائية ذات العالقة بالصحة، كة تتمثَّل يف ضمتـرمش
 مثل أخطار اجلوائح، وانعدام األمن –ومن احملتم يف ظل األخطار اليت تتهدد الصحة . وحتسني النتائج الصحية

 من أجل ، إدراج الصحة يف مجيع السياسات احلكومية اتباع ج يسفر عن–الغذائي وتأثري تغير املناخ على الصحة 
  .مواجهة التحديات الراهنة واملستجدة

  التوصيات .6

  إىل الدول األعضاء
 .اتيجية البحوث اإلقليميةتـرإقرار إعداد اس .1

 إىل املكتب اإلقليمي

ت البحوث والتعاون تعزيز القدرات البحثية للدول األعضاء باعتبار ذلك نشاطاً ذا أولوية لربنامج سياسا .2
 .البحثي، وجزءاً ال يتجزأ من أي حبوث جيريها املكتب اإلقليمي أو يدعمها
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تعزيزاً  - بدءاً من تصميمه وانتهاء بنشره –تدشني برنامج للحصول على شهادة يغطي عناصر البحث  .3
 .للقدرات البحثية للدول األعضاء

إلقليم اليت مل تفعل ذلك بعد، مبا يف ذلك تدفُّقات وضع خرائط لنظُم البحوث الصحية الوطنية يف بلدان ا .4
 .املوارد

اتيجية، والسيما لتحسني ختطيط تـربعض اجلهات بإجراء دراسات عن مواضيع البحث االستكليف  .5
 .السياسات

تغير املناخ، والغذاء والتغذية، : اتيجية، هيتـرإعداد مشاريع حبثية تفصيلية بشأن ثالثة مواضيع حبثية اس .6
 .لكوارثوا

 .مجع أفضل املمارسات من اإلقليم، ومن سائر بقاع العامل وإحالتها إىل مجيع األطراف املعنية املهمة .7

 .إقامة آليات وبـِنى للتنسيق واملواءمة بني مجيع اجلهود البحثية جلميع الوحدات التقنية يف املكتب اإلقليمي .8
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  املرفق األول

  جدول األعمال
  تاحيةاجللسة االفت )3 – 1(

 تقرير أنشطة برنامج سياسات البحوث والتعاون البحثي )4(

تقرير مرحلي عن برنامج الـِمنح الصغرية التابع للربنامج اخلاص املعين بالبحث والتدريب يف جمال أمراض  )5(
 املناطق املدارية، للبحوث امليدانية يف جمال أمراض املناطق املدارية وسائر األمراض السارية

 توفري بينات من أجل العمل: ة يف قسم حفظ الصحة وتعزيزهاالبحوث امليداني )6(

 أولويات البحوث يف جمال تعزيز النظُم الصحية )7(

 اتيجية املنظمة للبحوث من أجل الصحةتـراس )8(

 اتيجية إقليمية للبحوث من أجل الصحةتـروضع اس )9(

 حبوث تغير املناخ )10(

 ديات اليت يواجههاأولويات اإلقليم والتح: البحوث املتعلقة بتغير املناخ )11(

 حتديد مداخل البحوث يف جمال الغذاء والتغذية: الوباء الصامت )12(

 االجتاهات العاملية ونقص البحوث: الكوارث اليت من فعل الطبيعة واليت من صنع اإلنسان )13(

 نقص البحوث )14(

 اخلامتة  )15(

 التوصيات )16(



  56/7ل إ/ش م  
  16الصفحة 
 

  
  املرفق الثاين

  قائمة املشاركني
   لشرق املتوسطأعضاء اللجنة االستشارية للبحوث الصحية

 مستشفى جامعة ،األستاذ الدكتور حممود فتح اهللا، رئيس اللجنة، األستاذ غري املتفرغ، والعميد السابق لكلية الطب
  أسيوط، أسيوط، مصر

  الدكتور هاشم املدين، األستاذ املشارك، هندسة النقل، جامعة البحرين، املنامة، البحرين
، اجلامعة األمريكية بالقاهرة، ةة البحوث، ومديرة مركز البحوث االجتماعياألستاذة الدكتورة هدى رشاد، أستاذ

  القاهرة، مصر
األستاذ الدكتور مجال أبو السرور، أستاذ طب النساء والتوليد، ومدير املركز الدويل اإلسالمي للدراسات 

  والبحوث السكانية، جامعة األزهر، القاهرة، مصر
راثة اإلكلينيكية، شعبة الوراثة البشرية وحبوث اجلينوم البشري، رئيسة اجلمعية الدكتورة سامية التمتامي، قسم الو

  القومية للوراثة البشرية، املركز القومي للبحوث، القاهرة، مصر
  ، رئيس مؤسسة الصحة العمومية اهلندية، نيودهلي، اهلند*سرينات ريدي. األستاذ الدكتور ك

اإلصابات والعنف، اختصاصي الطب الباطين، وخبري مهارات االتصال، الدكتور عبد السالم سلطان، الوقاية من 
  مركز تدريب وتنمية املوارد البشرية، وزارة الصحة، بغداد، العراق

، مستشار، جامعة طهران للعلوم الطبية، ومدير ورئيس علماء مركز حبوث الغدد *األستاذ الدكتور باقر الرجياين
   إيران اإلسالميةالصم واالستقالب، طهران، مجهورية

  ، نائب وزير الصحة والتعليم الطيب لشؤون البحوث، طهران، مجهورية إيران اإلسالمية*الدكتور حممد واسعي
  الدكتور علي مشعل، رئيس االحتاد الدويل للجمعيات الطبية اإلسالمية، املستشفى اإلسالمي، عمان، األردن

  ية الطب، جامعة القديس يوسف، بريوت، لبنانالدكتور رفيق بدورة، رئيس وحدة الوبائيات، كل
  ، مدير املعهد القومي للباثولوجيا، بريوت، لبنان*الدكتور وليد كرم

، مدير معهد باستور املغريب، الدار )اإلكلينيكية(األستاذ الدكتور حممد حصار، أستاذ الفارماكولوجيا السريرية 
  البيضاء، املغرب

  تنفيذي، جملس البحوث الطبية الباكستاين، إسالم أباد، باكستانالدكتور هما قريشي، املدير ال

  مل يتمكَّن من احلضور*  



  56/7ل إ/ش م  
  17الصفحة 
 

  
األستاذ الدكتور فرحات معظم، أستاذ ورئيس مركز األخالقيات والثقافة الطبية البيولوجية، معهد السند لطب 

  اجلهاز البويل وزرع األعضاء، كراتشي، باكستان
  ة أغاخان، كراتشي، باكستان، جامع*الدكتور ذو الفقار بوتا

الدكتور توفيق خوجة، املدير العام، جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليجي، الرياض، اململكة العربية 
  السعودية

األستاذ الدكتور حسن غنام، مدير قسم الوبائيات واإلحصاءات الطبية، املستشفى اجلامعي، تونس، اجلمهورية 
  التونسية

  ان روان، مدير املركز املتعاون مع املنظمة، كلية لندن اإلمرباطورية، اململكة املتحدةالدكتور سلم
 األستاذ املشارك، صحة السكان واألسرة والصحة اإلجنابية، جامعة جون هوبكرت، معهد *الدكتور داود بشاي

  بلومربغ للصحة العمومية، بلتيمور، الواليات املتحدة األمريكية
  أمراض النساء، جامعة صنعاء، صنعاء، اليمن/، قسم التوليد*بيعالدكتورة أروى الر

  املتحدثون
األستاذ الدكتور جلربت بورام، مدير مركز حبوث الالجئني والكوارث، قسم الصحة الدولية، جامعة جون 

  هوبكرت، معهد بلومربغ للصحة العمومية، بلتيمور، الواليات املتحدة األمريكية
غانفويل، مستشار وزير الصحة ورعاية األسرة، ومستشار معهد العلوم والتكنولوجيا . ك. األستاذ الدكتور ن

  الصحية التطبيقية، املعهد الوطين لعلم املناعة، نيودهلي، اهلند
الدكتور كريستني هافمان، كبري املستشارين التقينيـني، اخلدمات االستشارية التقنية الصحية، وزارة الشؤون 

  اغن، الدامنركاخلارجية، كوبنه
  الدكتور ساقب شهاب، برنامج طب اتمع، جامعة ألربتا، إدمنتون، كندا

  املراقبون
  ، جنيف سويسرا)برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز(الدكتور أواليف إلو، مشاور، الصندوق العاملي 

لس وزراء صحة دول جملس الدكتور حممد حسني، مشاور الصحة العمومية، رئيس إدارة الدراسات والبحوث، جم
  التعاون اخلليجي، الرياض، اململكة العربية السعودية

الدكتور مسري بن حيمد، مدير قسم االستعداد للكوارث، والقائم بأعمال مدير مركز منظمة الصحة العاملية املتوسطي 
  راللحد من خماطر الكوارث يف تونس، املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية، جنيف، سويس
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  أمانة املنظمة

  الدكتور حسني اجلزائري، املدير اإلقليمي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط
  الدكتور حممد جامع، نائب املدير اإلقليمي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

  ب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطالدكتور عبد اهللا الصاعدي، مساعد املدير اإلقليمي، املكت
الدكتور بلقاسم صربي، مدير قسم تطوير النظُم واخلدمات الصحية، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق 

  املتوسط
  الدكتور جواد حمجور، مدير قسم األمراض السارية، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

   قسم حفظ الصحة وتعزيزها، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطةلدكتورة هيفاء ماضي، مديرا
  الدكتور أغوسطينو برا، منسق تعزيز النظُم الصحية، مكتب منظمة الصحة اإلقليمي جلنوب شرق آسيا

ات البحوث والتعاون البحثي، املقر اتيجية البحوث، مدير مشروع، قسم سياستـرالدكتور روبرت تريي، اس
  الرئيسي للمنظمة

الدكتور عبد الغفار، املستشار اإلقليمي، قسم سياسات البحوث والتعاون البحثي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
  العاملية لشرق املتوسط

ملنظمة الصحة العاملية السيد ألطف موساين، املستشار اإلقليمي، الطوارئ واألعمال اإلنسانية، املكتب اإلقليمي 
  لشرق املتوسط
ي، املستشار اإلقليمي، السالمة الغذائية والكيميائية، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق مالدكتور حممد عل

  املتوسط
  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط الدكتور أيوب اجلوالده، املستشار اإلقليمي، التغذية،

السيدة سامنتا وورد، حمررة مساعدة، خدمات التحرير اللغوي والنشر، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
  لشرق املتوسط

السيدة أماين كمال، املساعدة اإلدارية، سياسات البحوث والتعاون البحثي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
  لشرق املتوسط

سكرترية، قسم سياسات البحوث والتعاون البحثي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية السيدة مروة الصغري، 
  لشرق املتوسط

  نظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطالسيد يوسف يوسف، مساعد تكنولوجيا املعلومات، املكتب اإلقليمي مل

  


