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البحوث لتحسين عملية اتخاذ تطوير القدرات الوطنية في مجال البحوث وأخالقيات 
 القرارات من أجل الصحة

 أهداف االجتماع

 تتمّثل أغراض االجتماع فيما يلي:
  تسليط الضوء على أمهية خلق ثقافة الستخدام بيِّنات البحوث يف رسم السياسات الصحية؛ 
 الرعاية الصحية؛نُُظم  مناقشة املفاهيم احلديثة يف ترمجة البيِّنات إىل ممارسات يف 
  الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن اإلجراءات الالزمة ملواصلة تطوير القدرات الوطنية بشأن أساليب

 البحوث /أخالقياهتا وكيفية االستفادة من بيِّنات البحوث يف ممارسات الصحة العامة. 

 معلومات أساسية
لتعظيم االستفادة من املوارد « الناجعةاإلجراءات »حيتاج رامسو السياسات إىل بيِّنات حمدَّثة وموثوق هبا حول 

 ااخاذ قرارات جيدة بشأن املتاحة. ويلزم توافر املعلومات الدقيقة ذات الصلة يف الوقت املناسب حىت يتسّنَّ 
الة، وحتديد األولويات، والتخطيط االسرتاتيجي. وعليه، فاحلاجة ماسة إىل إجراء حبوث السياسات الصحية الفعَّ 

حويل املعارف املتوافرة إىل تطبيقات عملية. ولقد أولت املنظمة اهتمامًا كبريًا ألمهية البحوث يف جمال الصحة لت
إال أن البحوث الصحية الـُمصمَّمة والـُمنفَّذة  1الصحية األخالقية وإجياد بيِّنات لبلوغ التغطية الصحية الشاملة؛

 اصةً تيجيات الفعالة لتحسني احلصائل الصحية، خبصورة صحيحة ال ُتستخَدم استخداماً كافياً يف اخطيط االسرتا
 يف بلدان إقليم شرق املتوسط.

إىل تعزيز التعاون بني الباحثني ورامسي السياسات يف جمال  2013لعام  التقرير اخلاص بالصحة يف العاملودعا 
ريبة من اخلدمات الصحة، ما يتطلب خروج البحوث من عباءة املؤسسات األكادميية إىل برامج الصحة العامة الق

الصحية؛ وتطوير القدرات البحثية على املستوى الوطين؛ وتطبيق مدونات شاملة للممارسات البحثية األخالقية 
واجليدة. ولألسف، فإن عدد البحوث وجودهتا يف بلدان اإلقليم ال يتناسبان مع احتياجات السكان، كما أن 

الناس الصحية، عالوة على أن ضعف اإلشراف على البحوث تلك البحوث أقل توجُّهاً صوب الوفاء باحتياجات 
  2مسألة أخرى مهمة جيب التصدِّي هلا على النحو املالئم.

                                                           
 . 2013منظمة الصحة العاملية؛ حبوث التغطية الصحية الشاملة. جنيف:  التقرير اخلاص بالصحة يف العامل: 1
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ولألخالقيات أثر كبري على معايري التدبري العالجي لألمراض. فتطبيق املعايري األخالقية على عملية صنع 
وزيادة الشعور بالرضا عن تقدمي  ،الرعاية الصحيةالقرارات املتعلقة بالرعاية الصحية من شأنه خفض تكاليف 

خدمات الرعاية الصحية. وميكن ضمان جودة احلصائل الصحية وسالمة عملية رسم السياسات من خالل بناء 
واستهداف  ،وتقدمي الرعاية الصحية ،القدرات الوطنية واملؤسسية لتطبيق املبادئ األخالقية يف جمال البحوث الصحية

مارسني على التوا.ي. وعالوة على ذلك، فإن تشكيل جلان مراجعة األخالقيات وكمكينها سيضمن حتقيق الباحثني وامل
تقدمي الرعاية الصحية مة وتطبيق اإلشراف على تنفيذ البحوث الصحية بصورة مالئمة داخل مؤسسات كَ و  احلَ 

 وخارجها.
ء "أخالقيات البيولوجيا" هبدف توصيف وأجرى املكتب اإلقليمي مسحًا إقليميًا حول أخالقيات علم األحيا

م يف هذا اجملال لكل بلد. الوضع احلا.ي ألخالقيات علم األحياء يف الدول األعضاء، وحتديد جماالت إحراز التقدُّ 
يات األساسية، ومنها: اخنفاض مستوى تعليم أخالقيات علم األحياء؛ ولقد سلط املسح الضوء على بعض التحدِّ 

ة يف صفوف املرضى؛ وقلة املوارد يف جمال أخالقيات علم األحياء؛ وتطبيق أخالقيات البحوث وارتفاع نسبة األمي
ة بسوء التصرف أو املطالبات القانونية؛ د البحوث القائمة؛ وضعف التنسيق فيما بني خمتلف األجهزة املعنيَّ ص  ورَ 

ساق القوانني واملمارسات ضاء؛ وغياب اتّ ة بأخالقيات زراعة األعوعدم كفاية اللوائح/القوانني خاصة تلك املعنيَّ 
ة بعملية التأليف بني املؤسسات املختلفة، وسوء فهم أدوار جلان مراجعة األخالقيات، أي اخللط بني القوانني املعنيّ 

 ومراجعة األخالقيات.
وناقشت ، ُعِقدت أول قمة إقليمية حول أخالقيات علم األحياء يف مسقط، ُعمان. 2017ويف نيسان/أبريل 

القمة ُسُبل التعاون اإلقليمي، مع الرتكيز بصفة خاصة على تطوير اللجان الوطنية ملراجعة األخالقيات/أخالقيات 
علم األحياء وعملها؛ ووضع اسرتاتيجيات لتعزيز الروابط بني جلان أخالقيات علم األحياء ورامسي السياسات 

وحاالت  ،قية املرتبطة بالصحة مثل: األخالقيات أثناء الكوارثالصحية؛ وتبادل اخلربات املتعلقة باملسائل األخال
 .الطوارئ )ويشمل ذلك مدى صمود/استجابة النظم الصحية للهجرة؛ وأخالقيات البحوث(

 ما  دُ قُ  ضي  ُسُبل المُ 
والرتمجة يف جمال يو.ي املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية عناية خاصة ملا يتمتع به بناء القدرات ونقل املعارف 

البحوث الصحية من أمهية اسرتاتيجية يف تعزيز رسم السياسات الـُمسَندة بالبيِّنات. ولن تـُتََّخذ قرارات مستنرية وُمسَندة 
بالبيِّنات ما مل ُترتَجم تلك البيِّنات إىل ممارسات موثوق هبا ومستدامة وواسعة االنتشار. وبالتا.ي، هناك حاجة إىل بناء 

الوطنية بشأن أساليب البحوث وأخالقياهتا لدعم استخدام البيِّنات وترمجة املعارف إىل ممارسات أخالقية مع  القدرات
 وسلوك األفراد(. ،م تقدمي الرعاية الصحية، وحمددات الصحةظُ وضع السياق احمللي يف االعتبار )نُ 

 النتائج المرجوة من االجتماع
  سم السياسات الصحية وترمجة البيِّنات إىل ممارسات أخالقية موثوق هبا زيادة إدراك أمهية بيِّنات البحوث يف ر

 ومستدامة وواسعة االنتشار من أجل حتسني احلصائل الصحية.
  الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن وضع آليات إقليمية/وطنية لدعم بناء القدرات بشأن أساليب وأخالقيات

البحثية ورامسي السياسات، وترمجة بيِّنات البحوث إىل البحوث الصحية؛ وسد الثغرات بني املؤسسات 
 بيانات بالسياسات للدول األعضاء يف اإلقليم.

  ،الوصول إىل اتفاق بشأن احلاجة إىل تعزيز تشكيل جلان وطنية ملراجعة األخالقيات/أخالقيات علم األحياء
 .وكذلك جمالس مراجعة مؤسسية دعماً لرسم سياسات صحية مسندة بالبيِّنات


