
 

 

 

نات �� رسم السياسات ال�حية �� إقليم شرق املتوسط   )2024-2020(إطار عمل لتحس�ن القدرات املؤسسية الوطنية ع�� استخدام البّيِ
 

 

طر�ة فئات البلدان  
ُ

مھ منظمة ال�حة العاملية وشر�اء التنمية اآلخرون  اإلجراءات الق قّدِ
ُ
 الدعم الذي ت

 وضع آليات لتنظيم تضارب املصا�ح و�دارتھ �� مجال رسم السياسات  • جميع البلدان (أ)
تحس�ن قدرة إدارة التخطيط �� وزارة ال�حة ع�� إجراء تقييم دقيق للتقار�ر ا�خاصة باملنتجات املعرفية   •

التوج��ية، وتوليف البيّنات (مثل موجزات السياسات، وتقييمات التكنولوجيات ال�حية، واملبادئ 
 واالستعراضات املن�جية)

، من خالل برنامج منظمة ال�حة  •
ً
نات البحثية ال�حية لوزارة ال�حة (وذلك، مثال ضمان إتاحة مصادر البّيِ

 ")HINARIالعاملية ا�خاص بمبادرة الشبكة الدولية ال�حية لتيس�� الوصول إ�� نتائج البحوث ال�حّية "هيناري 
دتحس�ن تقار�ر أسباب الوفيا •  ت واملرصد الوط�ي للمؤشرات ال�حية الوطنية، وم��ا تقار�ر ال��صُّ

تقديم الدعم التق�ي �شأن انتقاء أساليب مؤسسية وطنية  •
نات  مناسبة من أجل رسم سياسات مستن��ة بالبّيِ

تقديم الدعم التق�ي لعملية بناء القدرات الوطنية الرئيسية من  •
 بالبّيناتأجل رسم سياسات مستن��ة 

 دعم إعداد موجزات السياسات ذات األهمية اإلقليمية  •
دعم مواءمة املبادئ التوج��ية العاملية للمنظمة بما يتناسب  •

 مع السياق اإلقلي�ي �شأن املوضوعات ذات األولو�ة القصوى 
دعم إعداد املبادئ التوج��ية املتعددة البلدان أو  •

 لقصوى اإلقليمية �شأن املوضوعات ذات األولو�ة ا
إ�شاء شبكة إقليمية من املؤسسات ال�ي تدعم بفعالية رسم   •

نات ع�� املستوى الوط�ي   السياسات املستن��ة بالبّيِ
البلدان ذات املوارد  (ب)

 األ�اديمية ا�حدودة،
 

 :باإلضافة إلى (أ)
 تقار�ر حول السياساتضمان توفر ا�حد األد�ى للقدرة (ا�خصائص الو�ائية وتحليل الت�اليف) ع�� إعداد  •
نات ذات األولو�ة القصوى بما يتناسب مع األوضاع الوطنية •  ال��ك�� ع�� مواءمة تقار�ر توليف البّيِ
نات �� رسم السياسات ضمن طلبات ا�جهات املانحة لتحس�ن  • إدراج أموال املوارد ا�خاصة بأ�شطة استخدام البّيِ

 القدرات الوطنية

 :باإلضافة إلى (أ)
إعداد موجزات السياسات ومواءمة املبادئ التوج��ية للمنظمة دعم  •

 بما يتناسب مع األولو�ات الوطنية
 

البلدان املتأثرة بحاالت  (ج)
 طوارئ مديدة أو حاّدة، 

 

 :باإلضافة إلى (أ)
 السياساتضمان توفر ا�حد األد�ى للقدرة (ا�خصائص الو�ائية وتحليل الت�اليف) ع�� إعداد تقار�ر حول  •
نات �� رسم السياسات ضمن طلبات ا�جهات املانحة لتحس�ن  • إدراج أموال املوارد ا�خاصة بأ�شطة استخدام البّيِ

 القدرات الوطنية

 :باإلضافة إلى (أ) و(ب)
دعم العمليات السريعة ملواءمة منتجات توليف السياسات أو  •

 الحتياجات البلد
ً
 إعدادها وفقا

 
القدرات البلدان ذات  (د)

األ�اديمية الهائلة 
والكثافة الس�انية 

 املنخفضة،
 

 :باإلضافة إ�� (أ)
إعداد برامج لتقييمات التكنولوجيات ال�حية ومواءمة/إعداد املبادئ التوج��ية بالتعاون مع املؤسسات  •

 األ�اديمية
نات �� رسم السياسات، وم��ا إعداد  • موجزات السياسات و�جراء حوارات حول إعداد عمليات رسمية الستخدام البّيِ

 السياسات 
نات �� رسم السياسات داخل وزارة ال�حة، ع�� أن �شمل جميع مجاالت  • �شكيل فر�ق مع�ي باستخدام البّيِ

 ا�خ��ات الرئيسية
 سنوات ع�� سبيل املثال) 10إعداد خطط للدراسات االستقصائية األسر�ة الوطنية املتوسطة األمد ( •
 ال بحاالت اإلصابة بالسرطان و�رنامج التيّقظ الدوائيإعداد �جل فعَّ  •

   كما ورد في (أ)

البلدان ذات القدرات  )(ھ
األ�اديمية الهائلة 

والكثافة الس�انية 
 املرتفعة، 

 

 :باإلضافة إلى (أ) و(د)
للبحوث ال�حية، واملعهد إ�شاء معاهد تتبع وزارة ال�حة (مثل: املعهد الوط�ي لل�حة العامة، واملعهد الوط�ي  •

الوط�ي لل�حة وتم�� الرعاية) و�سناد إل��ا مهمة: الت�ليف باملبادئ التوج��ية الوطنية وتقييمات التكنولوجيات 
 ال�حية وموجزات السياسات، أو تطو�رها، أو وتقييمها، أو مواءم��ا

نات �� رسم السياسات تحس�ن قدرة املؤسسات األ�اديمية ع�� �غطية جميع ا�جاالت  •  الالزمة الستخدام البّيِ

 كما ورد في (أ) 
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 مصادر البّينات واملنتجات املعرفية 
 السياساتاملفيدة �� اإلجابة عن أسئلة 

 

 
املنتجات املعرفية الرئيسية ال�ي تجيب عن   املصادر املعتادة للبّينات  السؤال الرئي��ي

 أسئلة السياسات 

ما القضايا/املشكالت الرئيسية ذات 

 األولو�ة فيما يخص اتخاذ القرارات؟ 

رافق   الدراسات االستقصائية لألسر وامل

د   دراسات ال��صُّ

 املعلومات ال�حية الروتينية 

 دراسات أعباء األمراض وأسباب الوفاة 

 موجزات السياسات 

 �حائف وقائع البيانات

 مراصد املعلومات ال�حية 

ما الذي يمكن القيام بھ (تدخالت 
السياسات ا�حتملة ومأموني��ا  

 وفعالي��ا)؟ 

االستعراضات املن�جية للدراسات  
 التدخلية 

 الدراسات التدخلية 

د (من أجل املأمونية)   دراسات ال��صُّ

مبادئ توج��ية �شأن ال�حة السر�ر�ة أو 
 العامة 

 دراسات تقييم التكنولوجيات ال�حية  

 موجزات السياسات 

هل خيارات السياسات فعالة من حيث  

 الت�لفة؟ 

االستعراضات املن�جية لدراسات  

 الفعالية من حيث الت�لفة

وتحليل  وضع النماذج االقتصادية 

 الت�اليف 

 دراسات تقييم التكنولوجيات ال�حية 

مبادئ توج��ية �شأن ال�حة السر�ر�ة أو 

 العامة 

 موجزات السياسات 

ما مدى جدوى خيارات السياسات 
(االستدامة، والقدرة ع�� تحمل 

ة، واس��اتيجيات   الت�اليف، واملقبوليَّ

 التنفيذ)؟ 

االستعراضات املن�جية للدراسات  
 النوعية 

وضع النماذج االقتصادية وتحليل  
 الت�اليف 

 الدراسات النوعية 

 تقييمات العمليات 

الدراسات االستقصائية ا�خاصة  

 بُمقدمي ا�خدمات واملنتفع�ن ��ا 

 موجزات السياسات  

 ا�حوار �شأن السياسات

 دراسات تقييم التكنولوجيات ال�حية 

مبادئ توج��ية �شأن ال�حة السر�ر�ة أو 
 العامة 
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