
 

 
RESOLUTION 

 5-ق/66ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

 2019تشرين األول/أكتوبر  لشـرق املتوسط

   الستون و  السادسة الدورة

 من جدول األعمال)د(  3البند 

 تنمية القدرات الـُمؤسسية الوطنية لرسم السياسات الـُمستنيرة بالبّينات في مجال الصحة

 اإلقليمية،اللجنة إن 

بعد أن استعرضت الورقة التقنية الخاصة بتنمية القدرات الـُمؤسسية الوطنية لرسم السياسات الـُمستنيرة 
 1بالبّينات في مجال الصحة؛

 7-ق/55 بشأن مؤتمر القمة الوزاري للبحوث الصحية، والقرار ش م/ل إ 34-58وإذ تستذكر القرار ج ص ع
هات  3-ق/58ين الصحيين وراسمي السياسات، والقرار ش م/ل إ بشأن رأب الفجوة التي بين الباحث بشأن التوجُّ

بشأن رصد الوضع الصحي  8-ق/60االستراتيجية من أجل االرتقاء بالبحوث في مجال الصحة، والقرار ش م/ل إ 
م الصحية، والقرار ش م/ل إ 

ُ
  1-ق/64واالتجاهات الصحية وأداء الُنظ

ّ
ملة جعلى  األعضاء   الدول   الذي حث

ستمّد اللالستفادة من الوطنية  اتبناء القدر  منها ،أمور 
ُ
السياسات  رسممن البحوث الصحية في ة بّينات امل

 ؛الوطنيةالصحية 

م البيانات الصحية  وإذ تقّر 
ُ
ظ
ُ
بالجهود املتواصلة التي تبذلها الدول األعضاء لتعزيز القدرة البحثية وتحسين ن

 الوطنية؛

اسات املستنيرة بالبّينات في مجال الصحة من دور حاسم في تحقيق أهداف وإذ تؤكد ما لعمليات رسم السي
 ؛التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة

بالثغرات املوجودة في القدرات املؤسسية الوطنية على تيسير وتنفيذ عمليات رسم السياسات  وإذ تقّر 
 املستنيرة بالبّينات في مجال الصحة؛

سفر املوارد عن  ي ضرور أمر وإذ تؤكد أن رسم السياسات املستنيرة بالبّينات 
ُ
لكي تضمن جميع البلدان أْن ت

 أفضل الحصائل الصحية املمكنة؛

إطار  تحسين القدرات املؤسسية الوطنية على رسم السياسات املستنيرة بالبّينات في مجال  تؤيد .1
 ؛بهذا القرار( لحق)امل (2024-2020)الصحة في إقليم شرق املتوسط 

________________________ 
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 :الدول  األعضاء  على ما يلي تحث .2

بالبّينات من أجل الصحة، توسيع نطاق املبادرات الرامية إلى تعزيز رسم السياسات املستنيرة  1.2
 مع التركيز على نهج متكامل متعدد املفاهيم لتحسين القدرة الوطنية؛

لنظر املنهجي في البّينات )من خالل موجزات السياسات والتحاور بشأن لوضع آليات وطنية  2.2
( عند وضع السياسات الصحية الوطنية؛

ً
 السياسات مثال

وضع مبادئ توجيهية مسندة بالبّينات بشأن القضايا الوطنية  واءمة و/أوملإقامة برامج وطنية  3.2
 ذات األولوية في مجالي الصحة العامة واملمارسات السريرية؛

 ضمان االستخدام املنهجي لتقارير تقييم التكنولوجيات الصحية في رسم السياسات؛ 4.2

من أجل رسم سياسات مستنيرة  املؤسسات األكاديمية في بناء القدرات الوطنيةب االستعانة 5.2
 ؛بالبّينات

إنشاء مراصد صحية وطنية لتعزيز استخدام بيانات وطنية صحيحة عند رسم سياسات  6.2
 مستنيرة بالبّينات؛

 رسم السياسات؛ عندتضارب املصالح  دارةضمان االلتزام بأخالقيات البحوث ووضع آليات إل  7.2

آليات مؤسسية ناجحة لرسم السياسات املستنيرة  لديهاما التي سيّ  ال– األعضاء  الدول   تدعو .3
 إلى تبادل اآلراء والخبرات املتعلقة بدعم الجهود اإلقليمية والوطنية الرامية إلى تنفيذ اإلطار؛  –بالبّينات

  :اإلقليمي ما يلي املدير منتطلب  .4

 األعضاء؛وضع خطة عمل لتنفيذ اإلطار بالتشاور مع الدول  1.4

تعزيز قدراتها املؤسسية الوطنية على استخدام البّينات في رسم  فيدعم الدول األعضاء  2.4
 السياسات في مجال الصحة؛ 

دعم تنمية القدرات التقنية للدول األعضاء على مواءمة أو إعداد املبادئ التوجيهية،  3.4
 ة، وموجزات السياسات؛ واالستعراضات املنهجية، ودراسات تقييم التكنولوجيات الصحي

املبادئ  مواءمة، و اإلقليميةإعداد موجزات للسياسيات الخاصة باملوضوعات ذات األهمية   4.4
 التوجيهية للمنظمة مع السياق اإلقليمي في املجاالت ذات األولوية القصوى؛

 لالحتياجات دعم إعداد عمليات سريعة ملواءمة منتجات توليف السياسات أو تطويرها  5.4
ً
تلبية

 امللحة لتلك الدول األعضاء املتأثرة بحاالت الطوارئ؛

وضع خطط و  ،واملراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العامليةحالية تعزيز دور شبكات البحوث ال 6.4
تدعم بفعالية رسم السياسات املستنيرة بالبّينات على  لكيإلنشاء شبكة إقليمية من املؤسسات 

 ي؛املستوى الوطن

 ؛تعزيز املرصد اإلقليمي للصحة، ودعم الدول األعضاء في إنشاء مراصد وطنية للصحة 7.4

ز في تنفيذ اإلطار إلى اللجنة اإلقليمية في دورت 8.4 م الـُمحر  ها الثامنة والستين يتقديم تقرير عن التقدُّ
 .2025نهائي إلى الدورة الثانية والسبعين في عام  ، وتقديم تقريروالسبعين



ناتاملؤسسية الوطنية على استخدام  القدراتتحسين عمل لإطار : 1امللحق   في رسم السياسات الصحية في إقليم شرق املتوسط البّيِّ

  فئات البلدان 
ُ

مه منظمة الصحة العاملية وشركاء  طريةاإلجراءات الق قّدِّ
ُ
 التنمية اآلخرونالدعم الذي ت

 وضع آليات لتنظيم تضارب املصالح وإدارته في مجال رسم السياسات • جميع البلدان أ

للتقارير دقيق تحسين قدرة إدارة التخطيط في وزارة الصحة على إجراء التقييم ال •
حول املنتجات املعرفية وتوليف البيّنات )مثل موجزات السياسات، وتقييمات 

 التكنولوجيات الصحية، واملبادئ التوجيهية، واالستعراضات املنهجية(

ناتضمان إتاحة مصادر  • ، من خالل  البّيِّ
ً
البحثية الصحية لوزارة الصحة )مثال

برنامج منظمة الصحة العاملية الخاص بمبادرة الشبكة الدولية الصحية لتيسير 
 ("HINARI"هيناري  الوصول إلى نتائج البحوث الصحّية

حسين تقارير أسباب الوفيات واملرصد الوطني للمؤشرات الصحية، ومنها تقارير ت •
 الترصد

من  وطنية مناسبةمؤسسية بشأن انتقاء أساليب تقديم الدعم التقني  •
نات مستنيرةرسم سياسات  أجل  بالبّيِّ

من أجل  تقديم الدعم التقني لعملية بناء القدرات الوطنية الرئيسية •
 البّيناترسم سياسات مستنيرة ب

 دعم إعداد املوجزات السياسية ذات األهمية اإلقليمية •

دعم مواءمة املبادئ التوجيهية العاملية للمنظمة بما يتناسب مع  •
 السياق اإلقليمي بشأن املوضوعات ذات األولوية القصوى 

دعم إعداد املبادئ التوجيهية املتعددة البلدان أو اإلقليمية بشأن  •
 األولوية القصوى املوضوعات ذات 

إنشاء شبكة إقليمية من املؤسسات التي تدعم بفعالية رسم  •
نات املستنيرةالسياسات   على املستوى الوطني بالبّيِّ

البلدان ذات املوارد األكاديمية  ب
 املحدودة

 :(أ)باإلضافة إلى 

ضمان توافر الحد األدنى للقدرة )الخصائص الوبائية وتحليل التكاليف( على  •
 إعداد تقارير حول السياسات

ناتالتركيز على مواءمة تقارير توليف  • ذات األولوية القصوى بما يتناسب مع  البّيِّ
 األوضاع الوطنية

ناتإدراج أموال املوارد الخاصة بأنشطة استخدام  • في رسم السياسات ضمن  البّيِّ
 طلبات الجهات املانحة لتحسين القدرات الوطنية

 :(أ)باإلضافة إلى 

دعم إعداد املوجزات السياسية ومواءمة املبادئ التوجيهية للمنظمة  •
 بما يتناسب مع األولويات الوطنية

البلدان املتأثرة بحاالت طوارئ  ج
 مديدة أو حاّدة

 :(أ)باإلضافة إلى 

ضمان توافر الحد األدنى للقدرة )الخصائص الوبائية وتحليل التكاليف( على  •
 رير حول السياساتإعداد تقا

ناتإدراج أموال املوارد الخاصة بأنشطة استخدام  • في رسم السياسات ضمن  البّيِّ
 طلبات الجهات املانحة لتحسين القدرات الوطنية

 :(ب) و (أ)باإلضافة إلى  •

دعم العمليات السريعة ملواءمة منتجات توليف السياسات أو تطويرها  •
 الحتياجات البلد

ً
 وفقا
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البلدان ذات املوارد/القدرات  د
األكاديمية الهائلة والكثافة 

 السكانية املنخفضة

 :(أ)باإلضافة إلى 

إعداد برامج لتقييمات التكنولوجيات الصحية ومواءمة/إعداد املبادئ التوجيهية  •
 بالتعاون مع املؤسسات األكاديمية

ناتإعداد عمليات رسمية الستخدام  • في رسم السياسات، ومنها إعداد  البّيِّ
 موجزات السياسات وإجراء حوارات حول السياسات

ناتتشكيل فريق مضطلع باستخدام  • في رسم السياسات في وزارة الصحة،  البّيِّ
 على أن يشمل جميع مجاالت الخبرات الرئيسية 

 10األسرية الوطنية املتوسطة األمد )دراسات االستقصائية إعداد خطط لل •
 لى سبيل املثال(سنوات ع

 ال بحاالت اإلصابة بالسرطان وبرنامج التيّقظ الدوائيإعداد سجل فع   •

 (أ)كما ورد في 

البلدان ذات املوارد/القدرات  ھ
األكاديمية الهائلة والكثافة 

 السكانية املرتفعة 

 :(د)و (أ)باإلضافة إلى 

واملعهد  ،)مثل: املعهد الوطني للصحة العامةإنشاء معاهد تتبع وزارة الصحة  •
إسناد إليها واملعهد الوطني للصحة وتميز الرعاية( و  ،الوطني للبحوث الصحية

باملبادئ التوجيهية الوطنية وتقييمات التكنولوجيات الصحية  تكليفمهمة: ال
 ، أو مواءمتها وتقييمهاأو  ،تطويرهاأو  وموجزات السياسات،

تحسين قدرة املؤسسات األكاديمية على تغطية جميع املجاالت الالزمة الستخدام  •
نات  في رسم السياسات البّيِّ

 (أ)كما ورد في 

 


