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  ملخص التوصيات العامة

 االستشارية للبحوث الصحية جنةللَّتوصيات  
يف التقريـر اخلـاص بالصـحة يف     اإلسـهام اإلقليمـي  فريق عمل لدعم عملية إعـداد   إنشاءباملدير اإلقليمي  مطالبة .1

 .2012العامل لعام 

 :تشارية للبحوث الصحيةاملدير اإلقليمي إنشاء اللجان الفرعية التالية من بني أعضاء اللجنة االس مطالبة .2
مسـودة الـدالئل اإلرشـادية ملنظمـة الصـحة       تكييـف يات البحوث، ملراجعـة واقتـراح   اللجنة الفرعية ألخالق •

 .لتناسب إقليم شرق املتوسط العاملية، اخلاصة بأخالقيات البحوث
 .للحصول على املنح لبحثية املقدمةاللجنة الفرعية للمراجعة التقنية، إلجراء املراجعة التقنية للمقترحات ا •
تقرير أولويـات البحـوث الصـحية    من ثَم اللجنة الفرعية لتحديد األولويات، إلجياد أداة لتحديد األولويات و •

 .اقات اإلقليمية والوطنيةيحبسب الس
 .ووضع املعايري اخلاصة برصد وتقييم البحوث الصحية اللجنة الفرعية إلعداد •

  يجية اإلقليمية للبحوث الصحيةاملبادئ التوجيهية إلعداد االسترات
فتمويـل  . حلشد املوارد من أجل البحوث وهو مرمى ضرورياملساءلة، قابلية لالستراتيجية يتصل ب فة مرمىإضا .3

أن البحـوث اسـتثمار جيـد وأنـه يـتم       علـى  البرهنـة البحوث يف اإلقليم هش وحمدود، ومن الضروري، لذلك، 
 .اااللتزام باملعايري الرفيعة يف إجرائه

 .لكونه أكثر مشوالًيف مرامي االستراتيجية، " القدرة"حمل لفظ " التمكني"إحالل لفظ  .4

 .أولوياتعلى أا " ق املوارديسالعمل جتاه تن"و" د للبحوث الصحيةحشد املوار"النظر إىل  .5

 .العدالةبانعدام باجلَور أو جماالت البحوث الصحية من حيث الصلة  دراسة .6

  يلمكتب اإلقليمتوصيات ل
جية واخلطـط السـابقة يف   االسـتراتي  ينـبين علـى  السـتراتيجية الصـحية   حـول ا " على العمل تأسيساً"إعداد حبث  .7

 .توافق مع االستراتيجية العامليةاإلقليم، مبا ي

أنشطة البحوث الصحية اليت يدعمها املكتب اإلقليمي، وتقدمي تقرير موحد حـول   بصياغةإعداد املعايري اخلاصة  .8
عـام،   بحثية إىل الدورة السادسة والعشرين للجنة االستشارية للبحـوث الصـحية، مـع التركيـز، كـلَّ     األنشطة ال

 .على البحوث اليت جترى يف جمال معني

9. رحات من أجل احلصول علـى متويـل مـن    تنفيذ عملية تنافسية بني الربامج التقنية يف املكتب اإلقليمي لتقدمي املقت
 ).داً إىل أداة حتديد األولويات يف جماالا الربناجميةاستنا( للبحوثالصندوق املشترك 
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إلظهار أثر بناء القدرات يف جمال البحوث الصحية من خـالل املنشـورات،    وترمجتها حتسني نشر املعارف/تعزيز .10
واالجتماعات اإلقليمية وغريها من السبل، عالوة على حبث تفعيل الشبكات يف اإلقليم، مثل شبكة السياسـات  

 ).EVIPNet(ة بالبينات املستنري

ة مـن قبـل   علـى الـدالئل اإلرشـادية املعـد     ينـبين ) اإلكلينيكيـة (إنشاء سجل إقليمي لبحوث التجارب السريرية  .11
 .الدويل لبحوث التجارب السريرية املنتدى

االهتمـام  تركيـز  ل ديد املراكز احملتملـة اجلديـدة،  مراجعة دور املراكز املتعاونة مع املنظمة يف اإلقليم وتعزيزه وحت .12
 .ترمجة املعارف من قبيلعلى ااالت ذات األولوية 

وتعزيـز البحـوث    ،تشكيل جلنة داخلية لوضع املعايري وإنشاء اآلليات الالزمة لتحقيـق االنسـجام بـني البحـوث     .13
 املكتـب  املؤشـرات الالزمـة لرصـد التقـدم الــمحرز يف هـذا اـال يف        واستنباط ،التعاونية عرب الربامج التقنية

 .اإلقليمي

 .متويل البحوثاملدعومة من املكتب اإلقليمي، وتقييم آثار /حتديث مرتسمات األنشطة البحثية املمولة .14

وإتاحـة  لتوجيـه عمليـة مجـع البيانـات القابلـة للمقارنـة،       داخل املنظمة  للصحة العموميةمرصد /إنشاء مستودع .15
 .، وإتاحة البيانات الثانويةها، وتفسرياارالبيانات، وإد ةشاطرمع وضع إجراءات مل املعطيات

للبحوث الصحية اليت يدعمها املكتب اإلقليمي وعالقتها باملرامي اإلمنائية لأللفية، وحتديـد   مراجعة نقدية إجراء  .16
 .ن اإلقليمي والوطينياملستوي أولوياا على كال

 .حية يف اإلقليماملاحنني اإلضافيني لتمويل البحوث الص/استكشاف واستعراف املصادر .17

 .وطنية للبحوث الصحية هيئاتأو  ألعضاء على استحداث وتعزيز نظُمٍتشجيع الدول ا .18
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  املقدمة  .1

ي ـرة، يومـي القاهـف طـرق املتوسـشة يف ـت الدورة اخلامسة والعشرون للّجنة االستشارية للبحوث الصحيعقد
جنة من األردن، وباكستان، والبحرين، وتونس، ، وحضرها أعضاء الل2010أكتوبر /تشرين األول 19و 18

  .ومجهورية إيران اإلسالمية، والعراق، ولبنان، ومصر، واململكة العربية السعودية، واململكة املتحدة، واليمن
  :لت أغراض االجتماع يف ما يليومتثَّ

 :حولاملدير اإلقليمي  تقدمي املشورة إىل •
 ؛ةالعاملي اتلصحية يف ضوء االجتاهإعادة توجيه اللجنة االستشارية للبحوث ا -
- نات الالزمة للسياسات الصحية وتنفيذهااالستراتيجيات األساسية إلرساء ثقافة حبثية تسهم يف توفري البي. 

  .اإلسهام يف إعداد إطار عمل لالستراتيجية اإلقليمية للبحوث الصحية •

، ظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطر اإلقليمي ملنالدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدياالجتماع وقد افتتح 
له يف ما تقييم ما قد مت إجنازه، وما مت فعوأن هناك حاجة ل. وذكر أن حدثاً تارخيياً قد حتقق يف املكتب اإلقليمي

 ، وما ينبغي عمله بعداستمراريةصابت جناحاً وتلك اليت شهدت يتعلق بالبحوث الصحية، وحتديد ااالت اليت أ
، يف العامل أمجع، ياسية، والبيئية، الدائمة التغريالسيناريوهات االجتماعية واالقتصادية، والس أنوأشار إىل . ذلك

األمراض املستجدة، والزيادة ذلك ويشمل . عند التخطيط لتحسني صحة السكان ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار
وأوضاع الطوارئ اليت يواجهها عدد من البلدان، وأن الوقت  ةئيالوبا النقْلَةيف املشاكل الصحية النامجة عن احلاصلة 

قد حان للتحول يف التفكري يف ما خيتص بالكيفية اليت ينبغي إجراء البحوث ا، من أجل صياغة السياسات 
ناتواالستراتيجيات الصحية والتنموية، واألهم من ذلك، التدخالت املسندة بالبي.  

، على احلاجة لرأب الفجوة بني الباحثني 2008دت يف عام رق املتوسط، قد أكَّوكانت اللجنة اإلقليمية لش
أول استراتيجية  على مجعية الصحة العاملية صادقت، 2010مايو /ويف أيار. يف اإلقليم بني أصحاب القراروالصحيني 

اً عاماً حول الكيفية اليت وقد حددت االستراتيجية العاملية إطار. شاملة على مستوى املنظمة تعىن بالبحوث الصحية
وعلى ذلك، . الصحية العاملية البحوثيتم ا التقدم إلجراء األحباث يف املنظمة والدور الذي تضطلع به املنظمة يف 

إعداد شرق املتوسط يف ما خيتص بضمان للجنة االستشارية للبحوث الصحية يف مست املشورة من افقد الت
استراتيجية إقليمية وتها مع االستراتيجية العاملية، مع األخذ يف االعتبار القضايا الصحية والتنموية يف السياقني قافُو

التغري املناخي والكوارث،  آثارعلى  اتخاصة، على احلاجة إىل إقامة البينوقد مت التأكيد، بصفة . العاملي واحمللي
ثر األزمة املالية على حتقيق املرامي أكذلك ة، ولى الصحة وعلى اخلدمات الصحيوالطوارئ، وانعدام األمن الغذائي ع

إىل تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية يف هذا اإلقليم، حىت ميكن بلوغ  متساحلاجة مث إن . الصحية والتنموية
حة املرامي اإلمنائية لأللفية، وهذا يتطلب توجيه البحوث الصحية والتنموية حنو التحديات النوعية اليت تؤثر على ص

  .السكان

من أن و. وقد رؤي أن وجود استراتيجية إقليمية يتيح اال لتقييم البحوث وإحياء دورها يف هذا اإلقليم
ل اليت ميكن من بوحتديد الس ،العلمية واالبتكاراتة، املستجد تع على التكنولوجياطالالضروري البقاء على ا
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يف إجراء  - ورث األسى حبقٍ ت -  هنالك ندرةًإن مث . ة املعارفذه االجنازات يف ترمجه أمثالخالهلا االستفادة من 
نتائج البحوث واختاذهم أصحاب القرار من استفادة  ه البد من االرتقاء مبستوىالبحوث يف هذا اإلقليم، كما أن

لسياسات املستنرية شبكة ا من قبيللشبكات إىل توفري دعم كبري بالفعل  مثَّة حاجة ماسة. نات يف هذا االبيإياها 
نات بالبي)EM EVIPNet( العام الفائتيف ، اليت أطلقت.  

على البحوث من أجل الصحة وأثر هذه  2012التركيز يف التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام  ينصبوف وس
اسات مستنرية على أمهية إجراء البحوث الصحية وترمجة النتائج إىل سي التقرير الضوَء وسوف يلقي هذاالبحوث، 

لتماس مشورة اللجنة حول أفضل السبل اليت ميكن ا كلُّه يستدعيذلك و .واملعافاةتساعد على تعزيز الصحة 
من خالهلا يف هذا التقرير، مبا يؤكد الدروس املستخلصة من اإلقليم يف جمال الصحة اإلسهام للمكتب اإلقليمي 

  .والتنمية

خبت الدكتورة سوسن االجتماع رمسياً، وانتبافتتاح هللا، رئيس اللجنة، األستاذ الدكتور حممود فتح ا قام مث
  .على جدول األعمال وقائمة املشاركنيعلى التوايل،  2و 1 انويشتمل امللحق. جنةرة للَّراايل مق

  البحوث الصحية يف إقليم شرق املتوسط   .2
  الدعم اإلقليمي للبحوث الصحية يف الدول األعضاء  1.2

لمنح الصغرية للبحوث امليدانية، يف جمال أمراض املناطق املكتب اإلقليمي ل برنامجمن جدول األعمال،  4ند الب
  .األمراض السارية وسائراملدارية 

  مكافحة األمراض السارية وحبوث أمراض املناطق املدارية يف جمالأنشطة املكتب اإلقليمي الذي يتناول تقرير ال
وسائر األمراض لمنح الصغرية للبحوث امليدانية يف جمال أمراض املناطق املدارية، مي لاملكتب اإلقليدعم نظام ي

دعم املشروعات اليت تسهم يف الوقاية : وتتمثل أهداف هذا النظام يف. ، البحوث امليدانية القائمة على الربامجالسارية
نتائج البحوث إىل سياسات وممارسات؛ من األمراض السارية ومكافحتها؛ والتعاون مع برامج املكافحة يف ترمجة 

 2010لغ اليت ستنفق من نظام املنح الصغرية يف عامي اوسوف يصل حجم املب. وتعزيز القدرات البحثية يف اإلقليم
 16د نظام املنح الصغرية موقد اعت. ح الصندوق العاملي للبلدانندوالر أمريكي، عالوة على م 400 000إىل  2011و

يف جمال األمراض السارية، مثل السل، واملالريا، وداء الليشمانيات، واحلمى الفريوسية  2010يف عام  مشروعاً حبثياً
ة مثل امتثال املسافرين للوائح ااالت ذات الصلبعض اإليدز والعدوى بفريوسه، و الرتفية، والتهاب الكبد، ومرض

  ).2005(صحية الدولية ال

لبحوث األمراض احليوانية املصدر واألمراض  DRG6السادس  رجعيويستضيف املكتب اإلقليمي الفريق امل
وف سو. جداول األعمالوحتديد  املبتكرة والتراكيب، املعارفاملعدية املهملة، الذي تتمثل أهدافه يف اكتساب 

ول لومات حالتقرير العاملي مبع إغناءلبحوث األمراض يف  السادس إعداد التقرير النهائي للفريق املرجعي يسهم
حتديات متتد من أثر العوامل وقد حدد الفريق . 2011املعدية يف عام الفقر أمراض البحوث اليت جترى عن 

. االجتماعية والثقافية والسياسية والسلوكية على البحوث الصحية إىل احلاجة إىل إجراء حبوث عن النظُم الصحية
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د األمراض ترص: على ما يلي بغي تركيز البحوث عليهاااالت اليت مت حتديدها كأولويات كربى واليت ين وتشتمل
 ؛ى واألمراضوااخلربات اتمعية يف مكافحة العدو النظُم؛حبوث و نية املصدر لدى اإلنسان واحليوان؛احليوا

وتكامل اخلربات يف جمال أمراض احليوان  ؛وفعالية اإلصحاح الذي يقوده اتمع ؛ومردودية التدخالت اتمعية
  .وتكاليف التدخالت ؛أمراض اإلنسانو

  .األفعالتوليد البينات من أجل : البحوث من أجل الصحة: من جدول األعمال 5البند 

  حبوث حفظ الصحة وتعزيزها

د اجلمع والترص: كال من هايدعمها املكتب اإلقليمي حول حفظ الصحة وتعزيزتشمل البحوث اليت جيريها أو 
ناملنهجيللبيانات من ي ديات من أجل نات اليت تدعم اختاذ القرارات؛ وعمليات التسعري واالقتصاأجل جتميع البي

لدراسات اخلاصة بالتدخالت، مبا يف ذلك التواصل من أجل تغيري السلوك الختبار فعالية او ؛زيادة كفاءة الربامج
  .والدراسات التقييمية ؛يريوضع املعا فيهامبا  والدراسات التشخيصية ؛التدخالت اخلاصة بإيتاء اخلدمات

 من قبل املؤسسات املعنيةترحيب الستيعاب أو الا وأ ما يكفي من املشاطرةود االعتقاد أنه ليس هناك ويس
وهنالك نقص يف املوارد البشرية املؤهلة، . البحوث امليدانية اليت جترى يف اإلقليم تتأتى منألفكار والفوائد اليت با

ال جيري  البحوثخالقيات االلتزام بأجترى، فضالً عن أن  جانب ضعف جودة البحوث اليت واملوارد املالية، إىل
ثقافة نشر نتائج البحوث املتوافرة واالستفادة منها  مث إنال خيضع للتنظيم املؤسسي، كما أنه . ينبغيإنفاذه كما 

كما  ،والتوجيه لتحديد األولويات وحتتاج البلدان إىل اإلرشاد. تكاد تكون غائبة كبينات لدعم اختاذ القرارات
  .حتتاج إىل املساعدة يف بناء القدرات لديها

االت التالية بوصفها وقد حدجماالت حبوث ذات أولوية من أجل حفظ الصحة وتعزيزهادت ا:  
 .التغير املناخي والصحة •
 .أزمة الغذاء وعوز املغذيات الزهيدة املقدار •
 .ل املمارسات يف السياسات والربامج املتعلقة بصحة األمهات واألطفال واملراهقنيتعزيز التغيري لالرتقاء بأفض •
والوقاية من  ،خدمات الصحة النفسية، ومعاجلة االعتماد على مواد اإلدمان بالبدائل األفيونية املفعول إدماج •

  .االنتحار
 .للصحة املعززةكفاءة وفاعلية مبادرة املدارس  •
 .الرعاية امللطِّفة والسيمااألمراض القلبية الوعائية والسرطان،  كافحةـمتخذة ملالتدخالت ال فعاليةرصد  •
 .اإلصابات النامجة عن حوادث املرور •
 .التبغ •
 .فعالية تدخالت الصحة العمومية لألطفال، ونتائجها لضمان استمراريةحتديد التدخالت الالزمة  •
  .يف اإلقليم املراهقنيحتليل أوضاع صحة  •
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  واخلدمات الصحية يف اإلقليم الصحية البحوث اخلاصة بالنظم –جدول األعمال  من 6البند 

حتديد : يقترح أحدث منوذج لبحوث النظم الصحية اختاذ اخلطوات التالية يف البحوث اخلاصة بالنظم الصحية
التنفيذ ومن ثـَم تقدمي احللول؛ وارجية؛ وحتديد األسباب اجلذرية مع اخلالبيئتني الداخلية واالحتياجات؛ وتقييم 

حتليل : ومن األمثلة على هذا األسلوب اخلاص ببحوث النظم الصحية اليت يدعمها املكتب اإلقليمي. القياس
يل العبء املرضي؛ وحتليل الطبية؛ وحتل األجهزةاحلسابات الصحية الوطنية؛ وإجراء مسح اخلط القاعدي حول 

واخلدمات  حة؛ والبحوث احملدودة النطاق حول النظم الصحيةللصوالبحوث حول احملددات االجتماعية  ؛العدالة
  .الصحية

  السياسة والتعاون البحثي -من جدول األعمال. 7البند 
  منظمة الصحة العاملية لتمويل البحوث الصحية/تقرير عن املنح اليت يقدمها املكتب اإلقليمي

لصحة يف اث يف ااالت ذات األولوية ح اخلاصة للبحونبرنامج املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط للم إن
العمومية، وبرنامج مجيري برعاية  ذيح البحوث يف جمال التكنولوجيا البيولوجية التطبيقية واجلينوميات يف الصحة الن

املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط واللجنة الدائمة املعنية بالتعاون العلمي والتكنولوجي، التابعة ملنظمة املؤمتر 
من برامج متويل البحوث الصحية اليت حتظَى بدعم املكتب اإلقليمي منذ عامي  مها برناجمان رئيسيانمي، اإلسال
لبحوث يف ااالت ذات ح اخلاصة لل دعم البحوث من خالل برنامج املناصووقد ت .التوايلعلى  2004و 2002

جمموع املقترحات  ليصلمقترحاً حبثياً،  19ول م حيث ،2009 – 2008لصحة العمومية، خالل الثنائية األولوية يف ا
اإلقليم، وذلك من الدورة األوىل إىل الدورة السادسة لربنامج من بلدان بلداً  15مقترحاً يف  140البحثية املمولة إىل 

وقُ. ح اخلاصةاملنيف  يقية واجلينومياتيف إطار برنامج حبوث التكنولوجيا البيولوجية التطبأخرى منحة حبثية  14مت د
اإلقليم من الدورة األوىل إىل الدورة من بلدان مقترحاً يف تسعة  49جمموع املقترحات املمولة إىل  ليصل، الصحة
ني الوطين واإلقليمي لبناء القدرات يف خمتلف جوانب قُدمت برامج تدريب على املستوي ،ومن جهة أخرى. الثالثة

ومت . مشاركاً من خمتلف بلدان اإلقليم التدريب يف تلك احللقات العملية 160 ى حنوالبحوث الصحية، حيث تلقَّ
وشهدت تلك الثنائية أيضاً إطالق شبكة السياسات . تعزيز التعاون الدويل مع العديد من الوكاالت يف هذا املضمار

نات لشرق املتوسط املستنرية بالبي)EM/EViPNet.(  

ة لتقدمي املقترحات للبحوث الصحية يف عدد من ااالت ذات األولوية يف وجيري حالياً توجيه الدعوة الرابع
وقد مت حتديد جماالت األولوية للدورة السابعة لربنامج املنح اخلاصة . حقل اجلينوميات والتكنولوجيا البيولوجية

املناخي وصحة تغير ال: على النحو التايل، 2011 – 2010لصحة العمومية لبحوث يف ااالت ذات األولوية يف ال
؛ وتقليص خماطرها وجماتها )الطبيعية منها، وتلك اليت هي من صنع اإلنسان(للطوارئ والكوارث ب والتأه ؛البيئة

وتنمية  وتقييم عبء األمراض غري السارية؛ نات؛وتوليد املعارف اليت تقود إىل السياسات الصحية املستنرية بالبي
    .املتعلقة بالصحة والتدخالتلتدخالت االجتماعية واالقتصادية يف اها يتعية وضمان استمراراتم الشعور بامللكية
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هات املستقبلية للسياسة البحثية والربنامج التعاوينومن بني التوج:  
الستراتيجيات وخطة العمل العاملية اخلاصة بالصحة جتاوباً مع اوخطة إقليمية  ةاستشاري جمموعةإنشاء  •

 .مية، واالبتكار وحقوق امللكية الفكرية، وإعداد اخلطة وتنفيذهاالعمو
القيام باملُشابكة،  حيثمن لوظائفها نات لشرق املتوسط شبكة السياسات املستنرية بالبي أداءاحملافظة على  •

 .حسن استخدام البيناتمن أجل وذلك نات ا، وإتاحة البيشاطروبث املعارف وم
ومراجعتها،  البحوث الصحية وحتريردرات الوطنية يف جماالت املراجعة األخالقية للبحوث، مواصلة تعزيز الق •

 .حبوث النظم الصحيةوإعداد املقترحات العلمية يف جمال 
تكنولوجيا اجلينوميات والتكنولوجيا البيولوجية يف  لقطف مثارحتقيق مزيد من التعزيز للقدرات الوطنية  •

  .البحوث الصحية

  جية البحوث الصحيةستراتيا 2.2
  استراتيجية منظمة الصحة العاملية بشأن البحوث الصحية –من جدول األعمال  8البند 

ؤوليات الذي حدد أدوار ومس) 21.63 ع ص ج( ، القرار2010مايو /اعتمدت مجعية الصحة العاملية، يف شهر أيار
مع كون اجلودة واألثر . الصحيةلبحوث لنظمة املاستراتيجية  كما اعتمدت املنظمة يف البحوث الصحية،

، وهي التنظيم، والقدرات، مبادئ ثالثة يسترشد ا يف رسم ج االستراتيجية ومراميها اخلمسة واالستيعاب
وتتمثل اخلطوات التالية يف. نات، وذلك لتحقيق رؤية استراتيجية البحوث الصحيةواألولويات، واملعايري، وترمجة البي 

 املكاتب اإلقليمية، وضمان قيام اإلدارات املعنية يف املنظمة بالرجوع إىل يفاالستراتيجية ب بدء العمل: ما يلي
 وإبالغ نتائجها؛ وتوصيفهاباملنظمة،  وتصنيف البحوث املرتبطة ؛عند حتديد األولوياتواالستناد إليها االستراتيجية 

تني بشأن الصحة العمومية، واالبتكار وامللكية العمل املشترك املعين باالستراتيجية وخطة العمل العامليب والقيام
  .وحشد املوارد نات البحوث؛؛ وترمجة بيوضمان التنسيق ؛ووضع السياسات ؛الفكرية
أن املوضوعات األساسية املشتركة تدعم االستراتيجية العاملية، إال أن احلاجة تظل قائمة للمشورة حول  ومع

 ةشاطروم ؛ووضع املعايري ؛األولويات وحتديد ؛اء يف جمال بناء القدراتكيفية دعم املكتب اإلقليمي للدول األعض
 توفِّرهانات اليت واالستفادة من البي ؛ا أصحاب القرار وإعالمهم وإشراك ؛ وبث املعارف؛أفضل املمارسات

  .البحوث
  :وتشمل اإلجراءات احملددة لتحسني البحوث الصحية يف إقليم شرق املتوسط ما يلي

• ا أصحاب القرار وإشراكهم إعالمونات، بث البي. 
 .ضمان وجود ممارسات حبثية جيدة •
 .توسيع الشراكات •
 .تحليل نتائج البحوثلتطوير أدوات  •
 .أصحاب الشأنحتديد مواقع البحوث الصحية و •
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 .زيادة موارد قاعدة البيانات •
 .يد املاحننيكسب تأي أساليبوتنسيق  ،حشد املوارد، وبناء املرتسمات اخلاصة باملاحنني •
 .استحداث منتديات داخلية للتعلم املشترك •
 .تبني رؤية عاملية وحتليل جتميعي لكل من املوارد البشرية واملالية •
 .التقييم والتدابري املتعلقة باآلثارمع إجراء تقدمي املساعدة  •
 .جتميع املعلومات •

  املناقشة
وهناك بعض البلدان اليت . حباث املنشورة وجودااأل يةحيتل هذا اإلقليم واحدة من أدىن املراتب من حيث كم

يف حني توجد يتوافر ا التمويل الالزم للبحوث ولكن ليس لديها العدد الكايف من الباحثني لتنفيذ تلك األحباث، 
وحىت عند إجراء . أصالًبلدان أخرى نوعية جيدة من الباحثني مع وجود القليل من التمويل أو عدم وجوده  يف

والبد من بذل اجلهود من أجل . االستنارة بنتائجها من قبل أصحاب القرارتم ات أثر عملي، فإنه نادراً ما تذحبوث 
 األدمغة، ونزوحوفضالً عن ذلك، فإن اإلقليم يعاين من استرتاف . حتسني جودة البحوث والتدخالت وحشد املوارد

وافز الالزمة لالحتفاظ بالباحثني اجليدين يف اإلقليم ويف إجياد احل فالبد من. إىل مناطق أخرى من العاملالباحثني 
الباحثني من أجل إدارة البحوث  بني معاجلنات من خالل شبكة السياسات املستنرية بالبي البد من دعمكما . البلدان

وحتديد السة جودةل اليت ميكن من خالهلا ضمان استمرارباحلد األقصى الشبكة وزيادة االستفادة منها إىل  ي
  .املطلوب األثرإلحداث 

وحىت وإن كانت . ما تكون ضعيفة كثرياًوعلى الرغم من توافر التمويل يف اإلقليم، إال أن املقترحات البحثية 
عقد االجتماعات، واحللقات العلمية، والتدريب على كتابة  يف ذلكهناك أنشطة متنوعة تنفَّذ يف البلدان، مبا 

جراء البحوث واالستفادة منها، فإن البحثية، وذلك من أجل التشجيع على إكتابة التقارير املقترحات البحثية، و
املهارات الالزمة  وأاملقررات الدراسية بكليات الطب وكليات العلوم الصحية املساندة ال تربز أمهية البحوث 

دعم من اتمع، بالتكنولوجية  راتالـمبتكَتطوير الثقافة البحثية، وتعزيز  من أجل ذلك فالبد من. إلجرائها
النظم يف تعزيز البحوث الصحية،  أسلوباستخدام أما من حيث . الصناعة أيضاً ويف ،لتعليمياالنظام يف ما والسي

. واإلعالم ،اجلمهور، واملنظمات الالحكومية مبن فيهمفمن الضروري حتديد أصحاب الشأن املعنيني الرئيسيني، 
تطوير النظم الصحية، األمر الذي سيؤدي إىل إشراك الرأي العام من أجل ، نوعيةالم، بصفة وميكن استخدام اإلع
  .يف عملية حتسني األداء

، على أمهية إجراء البحوث الصحية وترمجة نتائجها 2012سوف يركز التقرير اخلاص بالصحة يف العامل، لعام و
لتحديات اجلديدة التعاطي مع ايتعني على املكتب اإلقليمي و. واملعافاةإىل سياسات مستنرية تؤدي إىل تعزيز الصحة 

يف اإلقليم مثل املعدالت املتناقصة يف األمراض السارية واملعدالت املتزايدة يف األمراض غري السارية يف البلدان 
حتديد خالل للتركيز على النظم الوطنية من  وثـمةَ حاجة. املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل على حد سواء

كما أن هناك حاجة كذلك إلنشاء . لنظم الصحية واملوارد البشرية وبناء القدرات من خالل ج مؤسسيمواقع ا
  .قاعدة بيانات إقليمية للبحوث الصحية
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يف ظل  ولو أاااالت ذات األولوية يف البحوث، تقدمي املشورة للبلدان حول ويتمثَّل دور املنظمة يف 
تقييم االحتياجات ومجع  سوف يقتصر علىدودة يف جمال البحوث الصحية، فإن دعمها للبحوث ميزانيتها احمل

، على حد سواء واجلمهور تناسب أصحاب القرارنوعية  أغراضاألولويات إىل  حتديدترمجة  والبد من. البيانات
ة الكربى واحلاجة قائمة للتركيز على األمراض ذات. أثر ذلكما عند إجراء تقييم والسيبغعلى صحة السكان،  الـم

وهناك . ، على سبيل املثال، ميثل مشكلة صحية يف اإلقليم، أكرب من املشكلة اليت متثلها املالريا"سي"فالتهاب الكبد 
وينبغي . األمراض الوراثية النامجة عن زواج األقارب مغبةحاجة أيضاً إىل إجراء دراسات وبائية من أجل تقييم 

  .كل بلد على حدة اليت تناسبلبحوث ذات األولوية حتديد ا

  البحوث الصحية يف إقليم شرق املتوسط 3.2
  التحديات والفرص: البحوث الصحية يف اإلقليم –من جدول األعمال  9البند 

التعجيل بإعداد االستراتيجية اإلقليمية : تتمثل النتائج املتوقع أن يتمخض عنها االجتماع احلايل يف ما يلي
التأكيد على أمهية املعايري وتوضيح دور السياسة البحثية والربنامج التعاوين واملهام املنوطة ما؛ وبحوث الصحية؛ لل

ساق يف االستراتيجية اإلقليميةواالت .ا مرجعاليت اإلطار الربناجمي االستراتيجي،  وثائق وتضمعلى أ وملَتع،  كال
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واستراتيجية التعاون القطري اليت تستمد  التقييم القطري املوحد، وإطار: من

 "رداملوا"من بني و. توجهاا من املرامي اإلمنائية لأللفية، وبرامج العمل العام واخلطة االستراتيجية املتوسطة األمد
، وهي شبكة اجتماعية EYIPNET ناتياملراكز املتعاونة مع املنظمة، وشبكة السياسات املستنرية بالب :األخرى

نات البحوث الصحية يف رسم السياسات، وشبكة املؤسسات األكادميية إلقليم وتعاونية تعزز االستخدام املنهجي لبي
، اليت تدعم البحوث الصحية األولية املرتكزة على النظم الصحية من خالل تعزيز وحتسني EMRAIN شرق املتوسط

  .والبحوث التعليم، والتدريب،

  املناقشة
مت التأكيد على أمهية إجراء تقييم لالحتياجات الصحية واعتماد أسلوب كمي لتقييم العبء املرضي يف بلدان 

الذين يقدمون األموال من خالل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وفقاً لاللتزامات اليت  املاحنونف. اإلقليم
املوقعية االستراتيجية لوكاالت األمم  حتسناً يفيرغبون يف أن يروا ريس بشأن فعالية املعونة، مت التعهد ا يف إعالن با
دة حتديداً حمدال تكون دائماً االحتياجات  إذْ إن ،طري من أجل حتقيق فعالية املعونةاملتحدة على املستوى القُ

  .يف البحوث الصحية الطرف املعينباعتباره  من االعتراف بدور اتمع املدينالبد و. واضحاً

  جمموعاتالعمل يف  .3
  تنظيم البحوث على املستوى الوطين: ة األوىلموعايف عمل ال 1.3

  اموعة األوىل
وزارة الصحة، (تطرقت اموعة األوىل إىل تنظيم البحوث على املستوى الوطين من خالل اهليئات الوطنية 

. املنظمة قبلوحبثت فرص الدعم والتمويل من  ،، وحددت األولويات)بحوثواملؤسسات األكادميية، ومراكز ال
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 ، وقدرايف اإلقليم القوي هاتأثري، وأصحاب القرار السياسيا على خماطبة قدر تتمثَّل يفامليزة النسبية للمنظمة ف

يكونوا استباقيني يف مجع على ممثلي املنظمة أن و. على مجع األطراف املتعاونة والشركاء، وتيسري بناء القدرات
 تتمثّل مرامي. لنجاح يف هذا االامفتاح ثالن متهاتني اموعتني  ألن، معاً أصحاب القرار السياسيالباحثني 

وأما  .املساءلة أيضاً إىل املبادئ يف هذا اخلصوصقابلية إضافة  والبد من. واالستيعابالتمكني  يفاالستراتيجية 
  .فينبغي أن تتضمن التمكني والرعاية) واملؤسسيةالفردية (لقدرات ا

أساليب ستوى القطري للتشجيع على تبين ويتمثَّل التحدي الرئيسي أمام املكتب اإلقليمي يف تقدمي أمثلة على امل
االحتياجات  تستعرفوال  ،يف حتركهاتكون الوكاالت الوطنية غري استباقية  أنعادة الو. متعددة القطاعات

وميكن ، يف غياب املعايري أو الثقافة البحثية صعب حتديد األولوياتيأنه  فضالً عنهذا . استعرافاً كافياًيات واألولو
املسوحات وجمموعات  من قبيلللمنظمة مساعدة البلدان يف حتديد األولويات من خالل تقدمي الدعم إلجراء أنشطة 

  .ة لالسترشادوبتوفري األدوات الالزم املناقشة
 ،لدور الذي يقوم به املكتب اإلقليمي يف البحوث يف مواءمة وتيسري ورصد وتقييم البحوث الصحيةويتمثل ا

إال  ،مع عدد من البلدان مشتركة من اتصاف اإلقليم حبدودرغم على الو. وضمان تطبيق املعايري األخالقية يف ذلك
وينبغي أن يلعب املكتب اإلقليمي دوراً . نواألم ،القدرات، واملواردبينها من حيث أن هناك فروقاً هائلة يف ما 

قيام  يسمحونظراً حملدودية متويل املنظمة للبحوث، فقد . يف اإلقليم التواصل واملشابكةحافزاً من خالل تعزيز 
  .تحسني استخدام املوارد الشحيحةباملنظمة ذا الدور 

لنظم الصحية على املستوى الوطين، كما أن لتدريب الباحثني يف جمال حبوث ا وجود نظامإىل  حاجة وثـَمةَ
يف جمال البحوث على املستوى  governanceة ويورالش تكتسب أمهية يف ترسيخ بتحديد املواقعالتمارين اخلاصة 

  .ويف حتديد املشروعات البحثية اليت يتم إجراءها ،طريالقُ
علمية من أجل التمويل، حيضرها طالب، وميكن للمنظمة عقد حلقات عملية شاملة بشأن إعداد املقترحات ال

املنوط جبميع أصحاب لدور ل، وممولون، وأطباء، وغريهم، مع إشارة خاصة أصحاب القرار السياسيوباحثون، 
  .البحوث الصحيةالشأن املعنيني يف جمال 

  الثانيةاموعة 
أبرموعة الثانية احلاجة إىل استراتيجية إقليمية خاصة بالبحوث الصزلمكتب اإلقليمي حية واستراتيجية لت ا

إذ تعاين من الطوارئ (والتغذية، والطوارئ  ،يتغير املناخجماالت الحددت اموعة  وقد. تلك البحوثخاصة ب
حبوث التغذية تشمل،  علماً بأن. ، بوصفها قضايا مستجدة يف اإلقليم)من أصل اثنني وعشرين بلداًبلدان مثانية 

قضايا التأهب تتناول البحوث حول الطوارئ  وأن ؛"د"الفيتامني ز ومنة، وسوء التغذية، وعبالضرورة، قضايا الس
م احملرز جتاه بلوغ املرامي التقدب األثر الصلةًتقييم  يتناولوينبغي أن . أثر كلٍّ منهاوتقييم  ،واالستضعافية، وااة

  .كفاءة خدمات الطوارئالنظم الصحية، و يةوضمان استمراراإلمنائية لأللفية، 
وميكن أن . وتقييم احتياجات السكان ،على تقديرات العبء املرضي اًرتكزمحتديد األولويات  وينبغي أن يكون

من عند حتديد األولويات  والبد. البلدان واملكتب اإلقليميكلٍ من من  منطلقاً، البحثية حتديد األولوياتيكون 
عملية حتديد األولويات، وبناء القدرات البحثية، وكيفية إشراك أصحاب  :مثل ،التعاطي مع عناصر االستراتيجية
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بأن أولويات البحوث اجلميع إدراك  مع. األولويات الوطنية استعرافوكيفية دعم املنظمة للبلدان يف  ،الشأن املعنيني
ولويات إطار عمل األمم وقد اقترحت اموعة تصنيف أ. عن أولويات الصحة العمومية تكون خمتلفةًالصحية قد 

دات االجتماعية للصحة، احملدو، من قبيل السكان املسنني يف جمموعات UNDAF املتحدة للمساعدة اإلمنائية
دة على احلاجة إىل اإلدارة اجليدة للمعارف، واإلدارة املسن وأكد أعضاؤها .النظم الصحيةومراكز الرعاية، و

نات يف السياسات الصحيةبالبي.  

  ناقشةامل
بـدعم الـدول األعضـاء     وتلتـزم ،العاملي للبحوث الصحية جدول األعمال صياغةسهم منظمة الصحة العاملية يف ت

تكـون  وميكن ملعايري املنظمة أن . البحوثجمال يف  املنظمة أمانةإىل توضيح دور  اجةًح ولو أن ثـمةَيف تنفيذ البحوث 
ميكـن  و حمسوسـة وفر بينـات  بني شىت أحناء العامل ميكن أن تـ اخلربات  ةرشاط، كما أن ميف هذا الشأنمضافة  قيمة هلا
ل البلدانتبنباحلاجة قائمة لتعزيز القدرات اإلقليمية يف جمال البحوثكما أن  ،يها من ق.  

اللجنة االستشارية للبحوث الصحية لشرق املتوسـط قـد حـددت ثالثـة جمـاالت رئيسـية للبحـوث،         وإذا كانت
، يتغري املنـاخ الـ أال وهـي الغـذاء والتغذيـة، و   ، 2009جنـة، الـيت عقـدت يف عـام     الرابعـة والعشـرين للّ  خالل الدورة 

البلـدان حتتـاج إىل حتديـد ووضـع      فإنوصف تلك ااالت موضوعات حبوث استراتيجية، ب ،والكوارث والطوارئ
ز جتـاه بلـوغ األهـداف اخلاصـة     تقدم احملرة املسائل البحثية عن طريق قياس الغصياأن تتم وميكن . أولوياا الوطنية

  .اليت تواجهها البلدان رف على الثغرات وأوجه القصووالتعر ،باملرامي اإلمنائية لأللفية
على دور املراكز املتعاونة مع املنظمـة   يف هذا الصدد مبنياًاملكتب اإلقليمي  أن يكون عملمن جهة ثانية، ينبغي و

ودة اجلـ احلفـاظ علـى    علـى املكتـب اإلقليمـي    أن حيرصكما ينبغي . تعاون يف هذا االيف دعم البحوث وتعزيز ال
مـع  الباحثني ورامسـي السياسـات وات   جتمع بني منصة قطريةبوصفها  ،شبكة السياسات املستنرية بالبيناتالنوعية ل

  .السياسات املدين من أجل حتسني عملية صنع
البحـوث  سياسـات  من أجل من ميزانية البعثات املشتركة ملراجعة الربامج،  %2 ويتم ختصيص نسبة ثابتة مقدارها

احلاجة إىل مشاركة اتمع تمس و. والتعاون البحثي يف اإلقليم، األمر الذي ميثل إجنازاً باملقارنة مع األقاليم األخرى
ممـا  . طري عادةً ما يكـون ضـعيفاً  أن مستوى جودة البحوث على الصعيد الق ومن أسف. املدين يف البحوث الصحية

بـني  تفصل فجوة  فثمةها يف رسم السياسات، منللبيانات املنشورة أو احمللَّلة لالستفادة  توليفةاحلاجة إىل وجود  يربز
صـرف بشـكل   على أن أموال البحوث ت للبرهنةنات دة بالبيحبوث مسن تمس احلاجة إىلالبحوث واإلدارة، ولذلك، 

قـد يكـون إجـراء    ويف سبيل حتسني جودة البحـوث،  . من االستثمار يف هذا اال اًمزيد يضمناألمر الذي يد، رش
البحوث يف واحد أو اثنني من ااالت اليت يتم التركيز عليها، أمراً أكثر فاعلية من دعم مشروعات حبوث متنـاثرة،  

م وتقـد . يف هذه البحـوث  تشجيع استخدام التكنولوجيا أنه البد منأن تحدث أثراً، كما  وذلك حىت ميكن للبحوث
كما أن فيها كثرياً مـن اللجـان الـيت    مجهورية إيران اإلسالمية مثاالً للبحوث الرفيعة اجلودة اليت تجرى يف اجلامعات، 

ق طبـ  تال إذْ كـثرياً مـا  تعزيـز جلـان أخالقيـات البحـوث يف اإلقلـيم،      إىل احلاجـة  كـذلك متـس   . تدعم حبوث الطلَبـة 
  .نتائج إىل اللغات احملليةتلك الترمجة نشراً فعاالً من نشر نتائج البحوث  والبد إذا أريد. املمارسات األخالقية
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   اتيجية البحوث الصحية يف اإلقليمسترالإطار  صياغة: ة الثانيةموعاالعمل يف   2.3
 بغيـةَ  م البحـوث الصـحية فيهـا   ظُول األعضاء لتعزيز ندعم الدب املكتب اإلقليميقيام األعضاء حول كيفية  تداول

 ،علـى األهـداف اخلاصـة بـالتمكني، واملعـايري     قـد ركـزت   اموعـة األوىل  إذا كانـت  و. الصـحية  احلصائلحتسني 
  .على حتديد األولويات، وترمجة نتائج البحوث، والتنظيمقد ركزت اموعة الثانية فإن والتنظيم، 

ذ علـى املسـتوى اإلقليمـي واملسـتوى     تتخـ ينبغـي أن  معينـة   أفعاالً اتالت اموعتني حيث حددمداو تلَاصوتو
البحـوث، واملسـاعدة يف عمليـة حتديـد األولويـات       حتديـد مواقـع  القطري، وكذلك داخل املكتـب اإلقليمـي، مثـل    

ذلـك،   ومـا إىل بحـوث،  املمارسات اجليـدة يف رسـم السياسـات الصـحية، وتعزيـز أخالقيـات ال       ةشاطر، ومالوطنية
  .باإلضافة إىل حتديد أصحاب الشأن املعنيني

وتنسيق اجلهود البحثية يف املكتـب اإلقليمـي، فقـد نـاقش األعضـاء مـا        بتوئيموحىت ميكن إنشاء اآلليات اخلاصة 
  :يلي

 .التعاون علىاحلاجة إىل حتديد حوافز  •
• هموإشراك أصحاب القرار السياسينات، وإعالم كيفية نشر البي. 
 .سياسة خاصة باملكتب اإلقليميمة حاجة إىل ارسة البحثية اجليدة وما إذا كان ثـاملم •
 .كيفية توسيع الشراكات •
 ).مثل أدوات تقييم بينات البحوث(أدوات التحليل اليت ينبغي تطويرها  •
 ).نوة، أصحاب الشأن املعنيمية، السياسالبحوث اإلقلي( املواقع اليت يراد حتديدها •
 ).على شبكة اإلنترنت مباشرةًمتوافرة (من املوارد املطلوبة  وما إليهاالبيانات  قواعد •
 .حشد املوارد وكيفية حتسني وتنسيق أساليب التعاطي مع املاحنني •
 .كف ميكن كسب تأييد املاحنني لألولويات الوطنية •
 .كيف ميكن للمكتب اإلقليمي إنشاء منتدى داخلي للتعلم املتبادل •
املـوارد البشـرية،    فيهـا حتليـل إقليمـي للمـوارد، مبـا     تركيب أو  أن يقوم بعمليةتب اإلقليمي كيف ميكن للمك •

 .وإبالغ اللجنة االستشارية للبحوث الصحية بذلك
 .كيف ميكن حتسني رصد وتقييم وقياس أثر البحوث •

  اموعة األوىل
  التمكني

وزيـادة عـدد البحـوث     ؛حتسني التواصـل  :ا يليمبالقيام ينبغي التمكني على املستوى اإلقليمي،  حتقيقلكي ميكن 
وعقـد مزيـد مـن االجتماعـات      أفضـل؛ املنشورة على املوقع اإللكتروين للمكتب اإلقليمي، إلتاحة املعلومات بشكل 
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جمـال  دور املراكـز املتعاونـة مـع املنظمـة يف      واسـتغالل  يف نتائج البحوث يف موضوعات معينـة؛  ةشاطرلمل اللقاءات
  .البحوث الصحية

إنشــاء هيئـات وطنيــة لتنسـيق البحـوث الصــحية؛ وإجـراء تقيــيم      وعلـى املسـتوى القطــري، هنالـك حاجـة إىل    
، وبث املعلومات من خـالل  )األدوات، واملهارات، والبنية األساسية، واملوارد البشرية(لالحتياجات، وبناء القدرات 

، ومن خالل املدارس، والكليات، واجلامعـات،  اجتماعات مع أصحاب الشأن املعنيني، وإقامة املعارض الصحيةعقد 
  .البحوث كأداة يف حد ذاا إبراز أمهيةو، وتبادل املعلومات ،وتشجيع إجراء البحوث

من وسـائل  (بناء القدرات : احلاجات على الوجه التايل اموعة فقد حددتعلى مستوى املكتب اإلقليمي، أما 
البحوث الصـحية مـن خـالل عقـد     بـ  املتعلّقـة ، وبـث املعلومـات   )ييمتقأدوات، ومهارات، وبنية أساسية، ورصد وو

ث وبـرامج  وسياسـات البحـ   التفويضـات املبنيـة يف  وتوضـيح   ني القائمني علـى الـربامج التقنيـة؛   اجتماعات تعاونية ب
  .التعاون

  املعايري
د دالئـل إرشـادية   مواءمـة وإعـدا  : يف مـا يلـي  اجـة  احل تتمثـل يف ما خيتص بوضع معايري على املستوى اإلقليمـي،  

أخالقية للبحوث الصحية، وإنشاء عدد أكرب من جلان املراجعة األخالقية، وإعداد دالئل إرشادية حول كيفيـة كتابـة   
للمسـاعدة يف حتديـد أولويـات البحـوث الصـحية،       وسائل، ودالئل إرشادية أو وكيفية مراجعتها املقترحات البحثية

  .د وتقييم البحوث الصحيةوإعداد دالئل إرشادية إلنشاء نظام لرص
 اعتماد الدالئل اإلرشادية األخالقية ونشرها، واعتماد الدالئل اإلرشادية اخلاصة بكتابـة املقترحـات   وعلى البلدان

، وتطبيق أدوات حتديد أولويات البحوث، واعتماد الدالئل اإلرشادية ملراجعـة املقترحـات البحثيـة، واعتمـاد     البحثية
  .وتقييمها ةنظام رصد البحوث الصحي

، وحتقيـق التنـاغم يف معـايري مراجعـة     بكاملـها  املنظمـة  يفعلى املكتب اإلقليمي دعم إنشـاء اللجـان األخالقيـة    و
  .وإعداد معايري لرصد وتقييم هذه البحوث ،البحوث اليت تدعمها املنظمة

  التنظيم
  :على املستوى اإلقليمي

 .نتائج البحوثبالقرارات فيها السياسات و بلدان اليت تستنريالمن  الـمحرزةنشر قصص النجاح   •
 ).جمالت إلكترونية(دعم إنشاء جمالت علمية متخصصة  •
 .قصص النجاح واإلخفاق من خالل اجتماع اللجنة اإلقليمية إذاعة •
 .يف اجلامعات واالت العلمية الدولية الترويجمعايري  إعادة النظر يف •
• إنشاء قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت تأعليها رسـائل املاجسـتري و   ثُّب   ـ طروحـات الـدكتوراه الـيت تعيف  د

 .اإلقليم
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 .على املستوى القطرياملهنية وأصحاب الشأن املعنيون  اعتماد البحوث اليت جتريها اموعات •

  :وعلى املستوى القطري
  .مويل البحوث التعاونيةلتإيالء األولوية  •
نشـر،  أو التمويـل،  ال أو تثبيت،أو ال، ترقيةمن قبيل ال(هني ث، وإىل املوجإلجراء البحو افز إىل الطلَبةتقدمي حو •

  ).رباتأو اخلرباءات، أو منح ال
نتـائج  واستخدام النشر من خالل أنشطة القيمة لبحوث اضمان إبقاء أصحاب الشأن املعنيني على علم بنتائج  •

 .البحوث
 .اليت يحتاج إليها عيةضمان تقييم ومتويل البحوث الصحية ذات الدوافع الصنا •
 .تيسري نشر نتائج رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه ذات الصلة بالبحوث الصحيةدعم أو  •

  املكتب اإلقليمي
لتمويـل املقترحـات البحثيـة     فائقة، مع إيالء أولوية ةمشترك" جتميعة"هناك حاجة إىل ختصيص ميزانية تشغيلية يف 

  .التعاونية

  اموعة الثانية
كمـا أن املرامـي   . حتديد أولويات البحوث الصحية من خالل جدول األعمال العـاملي  إمكانيةفق األعضاء على ات

، ومـن خـالل تقيـيم العـبء     املرامياإلمنائية لأللفية ميكن أن تكون مبثابة اإلطار للبحوث الصحية املوجهة حنو حتقيق 
احلاجـة إىل وجـود   أمهيـة  كـذلك علـى    ءاتفق األعضاكما . املرضي، وتعزيز البحوث الصحية على املستوى القطري

القـائمني بـالتخطيط، وعـدم االقتصـار     ، ووأصحاب القرار السياسـي منوذج لتحديد األولويات ملساعدة احلكومات، 
  .حتديد املشكالت ذات الصلة باألولويات، بل العمل على حل تلك املشكالتعلى 

مثل مجـع البيانـات الروتينيـة، وإقامـة املراصـد، هـي حباجـة إىل        إن عناصر التمكني اخلاصة بالبحوث الصحية، مث 
لتلـك املوجـودة يف باكسـتان ويف مجهوريـة إيـران       ةوينبغـي إنشـاء نظُـم وطنيـة للبحـوث الصـحية، مشـا       . تعزيز

  .اإلسالمية، من أجل تنسيق عملية حتديد األولويات، وترمجة البينات، وتعزيز االبتكار

عملية إجـراء   لتنشيطالنطالق من اخلصائص املتعلقة بكل بلد على حدة ثلة إىل احلاجة مااباموعة  شعرتوقد 
التعرف  كما شعرت بضرورةم الصحية، ظُالن حتديد مواقعأنشطة  ومواصلة، حوث الصحية بأكرب قدر من الكفاءةالب

  .از البحوثإجن منالتعاون حيسن  نظراً ألنيف ما يتعلق بإمكانية إجراء البحوث؛  عوائقعلى ال

مروراً بتقيـيم جـودة البينـات،    ومن اختيار القضية البحثية، بدءاً  ،اً كامالًتغطي نطاق ،ترمجة البينات البحثيةمث إن 
نـات البحثيـة   عقد حلقة عملية إقليمية حـول ترمجـة البي   املفيد منوسيكون . ترمجة البينات إىل سياسات ووصوالً إىل
  .إىل سياسات
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يف  التقنيةن نتائج البحوث الصحية، كما أن حتسني جوانب التنسيق بني الربامج حيس األثرف أن تقييم ومن املعرو
املكتب اإلقليمي يد عنصراً حامساً يف حتسني البحوث الصحية يف اإلقليمع.  

خاصـة   اًاد، كما ينبغي أن تصـدر أعـد  جوداحتسني مزيد من فإا حباجة إىل  الة الصحية لشرق املتوسط أما
أداة مفيـدة لرصـد    كـون مبثابـة  إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحوث الصحية ميكـن أن ي  مث إن. عن البحوث الصحية

من خالل اجلامعـات والـوزارات يعـد جـزءاً مهمـاً مـن        يةثالثقافة البحتعزيز  كما أن. البحوث اليت جترى يف اإلقليم
  .قليمالعملية االستراتيجية لتحسني البحوث يف اإل

  املناقشة
تفـي  "ومـا إذا كانـت    ،حول ما إذا كانت النظم الصحية تليب احتياجـات السـكان   القلق أصحاب القرار ساوري

اليت كانت تتم بشكل منـهجي، والـيت    النظم الصحية حتديد مواقعاإلقليم فرصة عظيمة ناشئة من  ويواجه". بالغرض
حتديـد   يف حاجـة إىل ومـايزال معظـم البلـدان    . سبعة بلدان أخـرى بدأت بعشرة بلدان يف اإلقليم، مث امتدت لتشمل 

غيـاب   ميثـل يف هـذا الشـأن   عملية رصـد وتقيـيم منـهجي     غيابأن بعض البلدان  يرىو. أولويات البحوث الصحية
 ثـل ميبقـدر مـا    داعياً للقَلـق  ميثل وإن غياب توافقية بيانات اخلط القاعدي بني البلدان ال. احملوريةواحد من العوامل 

  .ضمان تطبيق التدخالتوذلك من أجل  أكثر منهجيةًلرفع التقارير وجود آلية احلاجة إىل 
أصـحاب القـرار   املراكز املتعاونة مع املنظمة مصدراً جيداً للتعاطي مع القضايا البحثيـة مـن أجـل اسـتنارة      وتعترب
لنحـو   2008جـرت مراجعـة يف عـام    ق أن سبقد و. ا، ومن أجل بناء القدرات يف جمال البحوث الصحية السياسي

حاليـاً مراجعـة يف    وجتـري . وأمريكـا الشـمالية  ل من أوروبا من املراكز املتعاونة مع املنظمة، وذلك يف ك 800-900
هلـذه   إقليميـة  وميكـن إنشـاء شـبكة   . اإلقليم هلذه املراكز لضمان حتقيق االستفادة القصوى من هذه املراكـز املتعاونـة  

  .باستراتيجية البحوث الصحية الوطنية واإلقليمية االرتباطمن خالهلا ميكن  ،املراكز
البلـدان إىل  حتتـاج   وقـد  قضـية خطـرية يف اإلقلـيم،   ) كلينيكيـة اإل(تسجيل التجـارب السـريرية    التهاون يفوميثل 

بـني  نصـة  املبف ومجهورية إيران اإلسالمية هي اآلن بصدد إنشـاء سـجل وطـين يعـر    . ة املعقدةاملشورة يف هذه املسأل
  .التجارب السريرية لتسجيل

  2012التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام  .4
من قبيل  ،بالبحوث الصحيةالراهنة املتعلقة على القضايا  2012سوف يركز التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام 

 ؛والسلوك األخالقـي يف البحـوث   ،الوسائلو، والنشرياتالبيانات البحثية،  ومتاحيةلمساءلة، الصالحية لالشفافية، و
الـيت  يف أنواع البحوث  أو وجود الثغراتالتوازن  وانتفاء نات؛ وترمجة املعارف؛تخدام األمثل للمعلومات والبيواالس

الـدخل   وبنـاء القـدرات يف البلـدان املنخفضـة     ؛العامليـة  يف البحـوث الصـحية  ة ويورالشـ  من حيث حتقيق يتم متويلها
تلبيـة االحتياجـات   لالـيت جتـرى   والطبيعة العامليـة للبحـوث الصـحية     ،ة املتعددة القطاعاتوسطة الدخل، والطبيعواملت

طائفة مـن غـري البـاحثني،     فاستهدويف ا، الغموض حول البحوثيف إزالة التقرير  ومن املأمول أن يفلح هذا. العاملية
بعـث رسـالة مفادهـا أن    يأن ث علـى حتديـد أدوارهـم، و   أولئك املنخرطني يف إنتاج واسـتخدام البحـو   ةساعدويف م

قيمة عملية للبلـدان املنخفضـة الـدخل     وأا ذاتالبحوث ختدم صميم عمل مجيع األطراف الفاعلة يف جمال الصحة، 
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، وأصحاب القـرار السياسـي  اجلمهور العام، : همففون املستهدأما . نظرة منفتحة وتقدمية وأنَّ هلاواملتوسطة الدخل، 
الرعاية الصـحية، واتمـع املـدين، وقـادة الوكـاالت التمويليـة، والعـاملون الصـحيون يف اخلـط األمـامي،            إداريوو

 يف التـأثري وقيمة البحوث، وتغيري السلوك،  فهمحتسني : العامة للتقرير يف األغراضوتتمثل . ووسائل اإلعالم الرئيسية
  .الطاقاتالسياسات، وتعزيز الدعم وبناء 

  شةاملناق
مـن املهـم    الـنظم الصـحية، يكـون   فمن منظـور   .راء يف ما يتعلق مبحتوى التقريريف اآلتوافق  يصعب التوصل إىل

ىل إبراز الضعف الشديد يف القدرات املؤسسية يف البلدان املتوسطة الـدخل واملنخفضـة الـدخل يف اإلقلـيم، والنظـر إ     
واحلاجـة قائمـة جلعـل اهتمـام الصـندوق      ). لقرار السياسيوأصحاب ااتمع (بالطلب  البحوث من اجلانب املتعلق

وكـان  . العاملي ينصب على حبوث النظم الصحية من خالل تزويد الصندوق مبزيد من املعلومات عن الـنظم الصـحية  
رفـع  "ومـن املهـم جتنـب     .حمتـوى املـدخالت اإلقليميـة يف التقريـر     لتحديـد جلنـة فرعيـة مصـغرة    قد اقترح تشـكيل  

ن البحـوث  عـ النظام الذي أعدته اموعة االستشارية حـول التمويـل املضـمون االسـتمرار      واستغالل". الشعارات
  .والتنمية

  االستنتاجات .5
ميزانية البعثات املشتركة ملراجعة الربامج إجنازاً  مناليت ختصصها البلدان للبحوث الصحية  %2نسبة الـ  تعترب

الذي تعد وزيادة النشر اإللكتروين،  ،كة السياسات املستنرية بالبيناتحقيقياً بالنسبة لإلقليم، وكذلك إنشاء شب
يز وتسهم الربامج التقنية يف املكتب اإلقليمي يف األنشطة الفعالة لتعز. الة الصحية لشرق املتوسط مثاالً جيداً له

 ولو أنه قد ،للمراجعة األخالقيةاإلقليم إجراءات  أرسىوقد . جية البحوث الصحيةالقدرات والتدريب يف جمال منه
حتقيق املزيد من املراجعة األخالقية من خالل إنشاء جلان أخالقية فرعية لوضع املعايري وتقدمي املشورة  إمكانُ حراقت

  .للدول األعضاء
ليت واملواقف ا ،وهجرة األدمغةالبحوث،  لـمنتجاتاملعدل املنخفض  ،ومن بني التحديات اليت تواجه اإلقليم

 يوجدالتمويل وال  وحني يوجد، معدوماًيكون التمويل فيها ضئيالً أو  يف حنييكون لدى البلدان فيها باحثون 
  .باحثونال

املساءلة قابلية حتديد اجلدوى وستراتيجية اإلقليمية فإن احلاجة إىل بادئ االمب بوضع األطر اخلاصةويف ما خيتص 
قابلية  تبقى عرضة للمهامجة يف غيابحيوية حلشد املوارد، كما أن البحوث  عتربتاملساءلة قابلية ف. األمهية أمر بالغ
والتحقق من أن األحباث اليت يتم إجراؤها عالية املردود  ومفعوهلاالبحوث  نجزاتمومن احملتم إظهار . املساءلة

  .نتائج ملموسة غيابيف تنعدم  الدعم مواصلة فُرصإن حيث  ،ومتثل استثماراً جيداً
أي كـز عليهـا   تعترب واحداً من املبادئ األساسـية الـيت ينبغـي أن ترت    العدالة ما يتعلق بتحديد األولويات، فإن ويف
ويتطلـب  . ظهـر احنسـار املـرض   وراء األرقام الـيت ت  )العدالة انتفاء(اجلَور  خيتبئما  وكثرياً .تحديد األولوياتلعملية 

اتمـع املـدين، واحلكومـة،     – األطـراف املعنيـة  كـن مـن مشـاركة    أكرب قدر مموجود التحديد املنصف لألولويات 
القـرارات  ، فـإن  حبسـب السـياق  يتبـاين  حوث الصحية حتديد أولويات الب وملا كان وجود –واملنظمات الالحكومية 
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صـحة  ال مزيد مـن مراصـد  وهنالك حاجة إلنشاء . على املستوى القطريينبغي أن تتخذ تحديد األولويات، ب املتعلقة
ويـتم  . البيانـات الـيت تعـني علـى ذلـك      يف غيابة والكفاءة املطلوبة يالال ميكن حتديد األولويات بالفع ألنهالعمومية، 

ومن املهم التفريـق مـا بـني األولويـات     . بلوغ أهداف املرامي اإلمنائية لأللفية من أجلحشد الدعم للبحوث الصحية 
  .الصحية وأولويات البحوث الصحية

قيـاس آثـار البحـوث     مان وضـع واسـتمرار معـايري   يف املكتـب اإلقليمـي لضـ    للتنسيقجة لوجود آلية وهنالك حا
اون بني اإلدارات بوصف ذلـك خطـوة   واملراجعة األخالقية، والرصد والتقييم، وغري ذلك، والتشجيع على زيادة التع

احة األولوية للـربامج الـيت جتـري حبوثـاً     إت اللموارد ميكن من خالهل" جتميعة"وميكن إنشاء . حتسني ثقافة البحوثحنو 
يف مـا يتعلـق بالـدعم     "تعزيز القدرات"بدالً من " تمكنيال"وأكَّد أعضاء اللجنة تفضيلهم استخدام مصطلح . تعاونية

وهنالـك حاجـة لالسـتفادة مـن املراكـز املتعاونـة مـع املنظمـة لتحسـني البحـوث الصـحية            . املقدم للدول األعضـاء 
رامسـي السياسـات علـى االسـتفادة مـن       ل اليت ميكن من خالهلا حـض بوالس ،ترمجة نتائج البحوثوللمناقشة حول 

  .مثالً النجاح واإلخفاق قصصبينات البحوث، من خالل نشر 

  التوصيات .6
  إىل اللجنة االستشارية للبحوث الصحية

يف التقرير اخلـاص بالصـحة يف العـامل     مل لدعم إعداد املدخالت اإلقليميةتشكيل فريق عباملدير اإلقليمي  مطالبة .1
 .2012لعام 

 :تشكيل اللجان الفرعية التالية من بني أعضاء اللجنة االستشارية للبحوث الصحيةبإىل املدير اإلقليمي  مطالبة .2
مسـودة الـدالئل اإلرشـادية للمنظمـة اخلاصـة       تكييـف اللجنة الفرعية ألخالقيات البحوث ملراجعة واقتراح  - 

 .لتالئم السياق اإلقليمي بحوثبأخالقيات ال
 .اللجنة الفرعية للمراجعة التقنية، إلجراء املراجعة التقنية للمقترحات البحثية املقدمة للحصول على املنح - 
تقرير أولويات البحـوث الصـحية   من ثَم اللجنة الفرعية لتحديد األولويات، إلجياد أداة لتحديد األولويات و - 

 .والوطنيةحبسب السياقات اإلقليمية 
 .اللجنة الفرعية إلعداد ووضع املعايري اخلاصة برصد وتقييم البحوث الصحية - 

 إىل املكتب اإلقليمي

االستراتيجيات واخلطط السابقة يف اإلقلـيم،   ينبين علىلالستراتيجية الصحية، " على العمل تأسيساً"إعداد حبث  .3
  :لتتوافق مع االستراتيجية العاملية، مع مراعاة ما يلي

ومن . حلشد املوارد من أجل البحوث وهو مرمى ضرورياملساءلة، يتصل بقابلية إضافة مرمى لالستراتيجية  - 
 البرهنة علـى ذلك، يف ضوء املعروف أن متويل البحوث يف اإلقليم هو متويل هش وحمدود، ومن الضروري، 

 .إجرائهاأن البحوث استثمار جيد وأنه يتم االلتزام باملعايري الرفيعة يف 
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 .لكونه أكثر مشوالًيف مرامي االستراتيجية، " القدرة"حمل مصطلح " التمكني"إحالل مصطلح  - 
مـن   علـى أمـا  " ملـوارد العمل جتاه تنسـيق ا "و" حشد املوارد من أجل البحوث الصحية" كلٍّ من النظر إىل - 

 .ولوياتاأل
 .العدالة انتفاءبالـجور أو جماالت البحوث الصحية من حيث الصلة  دراسة - 

وتقدمي تقرير موحد حـول   ،أنشطة البحوث الصحية اليت يدعمها املكتب اإلقليمي بصياغةإعداد املعايري اخلاصة  .4
عـام علـى    األنشطة البحثية إىل الدورة السادسة والعشرين للجنة االستشارية للبحوث الصحية، مع التركيز كـلَّ 

 .البحوث اليت تجرى يف جمال معني

تنافسية بني الربامج التقنية يف املكتب اإلقليمي لتقدمي املقترحات من أجل احلصول علـى متويـل مـن    تنفيذ عملية  .5
 ).استناداً إىل أداة حتديد األولويات يف جماالا الربناجمية( للبحوثالصندوق املشترك 

خـالل املنشـورات،   إلظهار أثر بناء القدرات يف جمال البحوث الصحية من  وترمجتها حتسني نشر املعارف/تعزيز .6
واالجتماعات اإلقليمية، وغريها من السبل، عالوة على حبث تفعيل الشبكات يف اإلقليم، مثل شبكة السياسات 

 .املستنرية بالبينات

املنصة على الدالئل اإلرشادية املعدة من قبل  ينبين) اإلكلينيكية(إنشاء سجل إقليمي لبحوث التجارب السريرية  .7
 .حوث التجارب السريريةلب الدولية

االهتمـام  لتركيـز   ،مراجعة دور املراكز املتعاونة مع املنظمة يف اإلقليم وتعزيزه، وحتديد املراكز احملتملة اجلديـدة  .8
 .ترمجة املعارف من قبيلاألولوية،  ذات االتاعلى 

وتعزيـز البحـوث   . لبحـوث تشكيل جلنة داخلية لوضع املعـايري وإنشـاء اآلليـات الالزمـة لتحقيـق التنـاغم بـني ا        .9
املؤشرات اخلاصة برصـد التقـدم احملـرز يف هـذا اـال داخـل املكتـب         ية عرب الربامج التقنية، واستنباطالتعاون

 .اإلقليمي

 .املدعومة من املكتب اإلقليمي وتقييم آثار متويل البحوث/حتديث مرتسمات األنشطة البحثية احملمولة .10

لتوجيـه عمليـة مجـع البيانـات القابلـة للمقارنـة، وجلعـل        داخل املنظمة  ميةللصحة العمومرصد /إنشاء مستودع .11
 .البيانات، وإدارا وتفسريها، وإتاحة البيانات الثانوية ةشاطرلبيانات متاحة، مع وضع إجراءات ملا

لفيـة،  ومدى عالقتـها بـاملرامي اإلمنائيـة لأل   ية اليت يدعمها املكتب اإلقليمي للبحوث الصح مراجعة نقديةإجراء  .12
وحتديد األولويات على كال املستوين، اإلقليمي والوطيني. 

 .ماحنني إضافيني لتمويل البحوث الصحية يف اإلقليم/استكشاف وحتديد مصادر .13

 .لبحوث الصحيةوطنية ل هيئاتأو  تشجيع الدول األعضاء على استحداث وتعزيز نظُمٍ .14

 



  58/8إ ل/ش م
 17الصفحة 

  
  

  امللحق األول
  جدول األعمال

  
  حيةاجللسة االفتتا  1-3
أمراض املناطق  الربنامج اخلاص بالبحوث والتدريب يف جمال/املكتب اإلقليميمة من املقدح الصغرية املن برنامج  .4

  املدارية، للبحوث امليدانية ألمراض املناطق املدارية وغريها من األمراض السارية
  توليد البينات من أجل العمل: الصحيةالبحوث   .5
  واخلدمات الصحية يف اإلقليم يةالصح حبوث النظُم  .6
  تقرير مرحلي عن سياسات البحوث والتعاون البحثي  .7
  استراتيجية منظمة الصحة العاملية املعنية بالبحوث الصحية  .8
  التحديات والفرص: البحوث الصحية يف اإلقليم  .9

  .2012التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام   .10
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  ثاينامللحق ال
  نيقائمة املشارك

  أعضاء اللجنة االستشارية للبحوث الصحية لشرق املتوسط
    الرئيس

  وعميد كلية الطب السابق جبامعة أسيوط، مصر أستاذ غري متفرغاألستاذ الدكتور حممود فتح اهللا، 

    األعضاء
  الدكتور هاشم املدين، أستاذ مشارك هندسة النقل، جامعة البحرين، املنامة، البحرين

ان، األردنالدكتورة سوسن اايل، األستاذ املساعد بكلية التمريض، اجلامعة األردنية، عم  
  الدكتورة أروى الربيعة، قسم التوليد وأمراض النساء، جامعة صنعاء، اليمن

  الدكتور رفيق بدورة، رئيس وحدة الوبائيات، كلية الطب، جامعة القديس يوسف، بريوت، لبنان
  اخان، كراتشي، باكستانالدكتور ذو الفقار بوتا، جامعة أغ* 

  ، مدير قسم الوبائيات واإلحصاءات الطبية، املستشفى اجلامعي، سوسة، تونسغناماألستاذ الدكتور حسن 
  األستاذ الدكتور حممد حريف، مدير مستشفى حممد السادس اجلامعي، مراكش، املغرب

  لبنانالدكتور وليد كرم، مدير املخترب، املعهد الوطين للباثولوجيا، بريوت، 
  اقر الرجياين، مستشار جامعة طهران للعلوم الصحية، طهران، مجهورية إيران اإلسالميةاألستاذ الدكتور ب

  الدكتور زياد مميش، وكيل الوزارة املساعد للطب الوقائي، وزارة الصحة، الرياض، اململكة العربية السعودية
خالقيات والثقافـة الطبيـة، معهـد السـند لطـب اجلهـاز       أستاذ ورئيس مركز األة فرحات معظَّم، الدكتور ةاألستاذ* 

  البويل وزرع األعضاء، كراتشي، باكستان
  ، املدير التنفيذي، الس الباكستاين للبحوث الطبية، إسالم آباد، باكستانيالدكتور مها قريش

  القاهرة، القاهرة، مصراألستاذة الدكتورة هدى رشاد، أستاذ ومدير مركز البحوث االجتماعية، اجلامعة األمريكية ب
  ، مدير املركز املتعاون مع املنظمة، امبرييال كولدج، لندن، ساري، اململكة املتحدةافروالالدكتور سلمان  األستاذ 

  سريناث ريدي، رئيس املؤسسة اهلندية للصحة العمومية، نيودهلي، اهلند. األستاذ الدكتور ك* 
املدير اإلقليمـي السـابق، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة لشـرق         األستاذ الدكتور عبد العزيز صاحل، نائب 

  املتوسط
سرور، أستاذ أمراض النسـاء والتوليـد، ومـدير املركـز اإلسـالمي الـدويل للدراسـات        أبو الاألستاذ الدكتور مجال * 

  والبحوث السكانية، جامعة األزهر، القاهرة، مصر
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األمراض الباطنة، خبري مهـارات االتصـال، مركـز تـدريب وتنميـة املـوارد       الدكتور عبد السالم سلطان، اختصاصي 
  البشرية، وزارة الصحة، بغداد، العراق

األستاذة الدكتورة سامية التمتامي، قسم الوراثـة اإلكلينيكيـة، شـعبة الوراثـة البشـرية والبحـوث اجلينوميـة، املركـز         
  القومي للبحوث، القاهرة، مصر

يس جلنة تطوير اخلاليا اجلذعية، مستشار الوزير لشؤون البحـوث والتكنولوجيـا، طهـران،    الدكتور حممد واسعي، رئ
  مجهورية إيران اإلسالمية

  أعضاء أمانة منظمة الصحة العاملية
  الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط

  ب املدير اإلقليمي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسطالدكتور عبد اهللا الصاعدي، نائ
  الدكتورة نعيمة القصري، املدير اإلقليمي املساعد، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط

حة العامليـة إلقلـيم شـرق    الدكتور جواد حمجور، مدير مكافحـة األمـراض السـارية، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـ       
  املتوسط

  الدكتورة هيفاء ماضي، مديرة حفظ الصحة وتعزيزها، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط
الدكتور مثني صديقي، مدير تطوير النظُم واخلدمات الصحية باإلنابة، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليـة إلقلـيم   

  شرق املتوسط
الدكتور حممد أفضل، املستشار اإلقليمي لسياسـات البحـوث والتعـاون البحثـي باإلنابـة، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة         

  الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط
  الدكتور روبرت تريي، مدير مشروع السياسات البحثية والتعاون البحثي، املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية 

موظفة تقنية، السياسات البحثية والتعـاون البحثـي، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة        ال شديدالدكتورة ع ،
  إلقليم شرق املتوسط

  حمررة املوقع اإللكتروين، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسطالسيدة سامنتا وارد، 
ية والتعاون البحثي، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة      السيدة أماين كمال، مساعدة إدارية، السياسات البحث

  إلقليم شرق املتوسط
السيدة مروة الصغري، سكرترية أوىل، السياسات البحثية والتعاون البحثي، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة      

  إلقليم شرق املتوسط
ملستجدة، املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة      الدكتور مأمون الرمحن مالك، موظف تقين يف وحدة األمراض ا

  إلقليم شرق املتوسط
  

   .مل يتمكن من احلضور* 


