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C O R P O R A T I O N

مؤسسة راند في

األوسط الشرق 



الشرق  منطقة  أنحاء  جميع  راند في  تعمل مؤسسة 
بالسياسات  المتعلقة  المعقدة  المشكالت  لتحليل  األوسط 

ومساعدة صانعي السياسات على وضع حلول مستدامة.

دعم موضوعي قائم على التحليل لعملية اتخاذ القرار دعم موضوعي قائم على التحليل لعملية اتخاذ القرار•   •

فرق من الخبراء مخصصة بما يتوافق مع احتياجات العمالء فرق من الخبراء مخصصة بما يتوافق مع احتياجات العمالء•   •

للتنفيذ قابلة  توصيات  للتنفيذ•  قابلة  توصيات   •

عالقات طويلة األجل مع العمالء واألشخاص التابعين لهم عالقات طويلة األجل مع العمالء واألشخاص التابعين لهم•   •

حضور دائم في منطقة الشرق األوسط حضور دائم في منطقة الشرق األوسط•   •

التزام بالمساعدة على تحسين جودة الحياة في مختلف مختلف أنحاء أنحاء  التزام بالمساعدة على تحسين جودة الحياة في •   •
لمنطقة لمنطقةا ا



نحن من 

ُتعدُتعد مؤسسة راندمؤسسة راند مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات وعملية اتخاذ القرار من مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات وعملية اتخاذ القرار من 
خالل البحث والتحليل.خالل البحث والتحليل.

نركز على الموضوعات األكثر أهمية - مثل الصحة والتعليم والقانون والعمل التجاري والطاقة 
والبيئة. ويساعد عملنا في الشرق األوسط متخذي القرار على وضع وتنفيذ سياسات سليمة 

توفر لألفراد صحة أفضل وحياة أكثر أمًنا وازدهاًرا.

ذ عمليات مؤسسة راند في الشرق األوسط عن طريق ُتنفَّ

المكتب اإلقليمي في مدينة الدوحة.المكتب اإلقليمي في مدينة الدوحة. تم تأسيس هذا المكتب الستيعاب الطلب المتزايد على 

التحليل المستند إلى نظام مؤسسة راند في منطقة الشرق األوسط، ومن ثّم، فهو يضم 
مجموعة من الموظفين الدائمين والموارد المحلية التي تمثل التزام مؤسسة راند تجاه تحقيق 

حضور دائم في المنطقة.

مركز السياسات العامة للشرق األوسط (مركز السياسات العامة للشرق األوسط (CMEPPCMEPP) التابع لمؤسسة ) التابع لمؤسسة راند.راند. بوصفه مركًزا لخبرات 

مؤسسة راند في منطقة الشرق األوسط، يجمع مركز السياسات العامة للشرق األوسط المواهب 
مًعا من جميع أقسام البحث المتنوعة التابعة لمؤسسة راند لتنفيذ مشروعات متطورة في 

بعض القضايا األكثر تحدًيا في منطقة الشرق األوسط.

تحليل السياسات على طريقة  تحليل السياسات على طريقة  
مؤسسة راندمؤسسة راند

نظامينظامي

شاملشامل

تضامنيتضامني

متعدد المجاالتمتعدد المجاالت

مبتكرمبتكر

موضوعيموضوعي

قابل للتطبيققابل للتطبيق

يقدم أفضل قيمةيقدم أفضل قيمة

٣



يواجه عمالؤنا مسائل صعبة تحتاج إلى تفسير يواجه عمالؤنا مسائل صعبة تحتاج إلى تفسير عند تقييم السياسات عند تقييم السياسات ووضعها في حيز التنفيذ مثل: ووضعها في حيز التنفيذ مثل: 
ما هي الخيارات التي نقدمها؟ وما هي ما هي الخيارات التي نقدمها؟ وما هي المخاطر التي ينطوي عليها ذلك العمل؟ وما هي العالقة المخاطر التي ينطوي عليها ذلك العمل؟ وما هي العالقة 

بين الميزات والتكاليف؟ وكيف يمكننا تنفيذ هذا الحل بصورة مفيدة؟بين الميزات والتكاليف؟ وكيف يمكننا تنفيذ هذا الحل بصورة مفيدة؟

تتعاون مؤسسة راند مع متخذي القرار في منطقة الشرق األوسط في القطاع الحكومي 
والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص لتوفير اإلجابات التي يحتاجونها. فنساعد عمالءنا على

توضيح القضايا المعقدة، من خالل إجراء تحليل موضوعي وشامل يوضح ماهية التحديات  توضيح القضايا المعقدة،•   •
والخيارات.

وضع خطة عمل سليمة، من خالل تقديم توصيات صائبة لتوفير حلول مستدامة. وضع خطة عمل سليمة،•   •
بناء القدرات، من خالل تقديم التدريب وخبرات العمل التي من شأنها تطوير اإلمكانات  بناء القدرات،•   •

داخل المؤسسة لتحليل السياسات وتنفيذها.
إجراء تغيير دائم، من خالل العمل بشكل متعاون لتطبيق إستراتيجيات تنفيذية في  إجراء تغيير دائم،•   •

سبيل التنبؤ بنقاط التعثر الحتمية، بل وتجاوزها أيًضا.

مهمتنا

٤



الجودة نحو  التزامنا 

حظيت مؤسسة راند حظيت مؤسسة راند بسمعة طيبة في تحقيق التميزبسمعة طيبة في تحقيق التميز على مدى أكثر من  على مدى أكثر من ٦٠٦٠ عاًما من االلتزام  عاًما من االلتزام 
في العمل نحو تحقيق الجودة والموضوعية. فنسعى دائًما لضمان أن جميع منتجات في العمل نحو تحقيق الجودة والموضوعية. فنسعى دائًما لضمان أن جميع منتجات 

مؤسسة راند تتوافق مع أعلى المعايير.مؤسسة راند تتوافق مع أعلى المعايير.

يمثل هذا االلتزام بتحقيق الجودة على جميع المستويات تعهًدا بأن جميع عمالء مؤسسة 
راند في منطقة الشرق األوسط سوف يحصلون على

معلومات موثوقة تستند إلى الحقائق  •
منهجية سليمة  •

توصيات وخطط تنفيذية موضوعة من ِقبل خبراء يتمتعون بخبرة ميدانية  •
الموضوعية واالستقاللية  •

أدوات تواصل سهلة الفهم ومصممة خصيًصا بما يتوافق مع احتياجات العمالء  •

تخضع جميع منتجات مؤسسة راند وخدماتها لعملية صارمة لضمان الجودة. وتمّر اإلصدارات  
بعملية مراجعة النظراء قبل إصدارها للعمالء أو الجمهور.

يتوفر كتيب ضمان الجودة الخاص بمؤسسة راند، الذي يحمل عنوان 
 Standards for High-Quality Research and Analysis

(معايير الجودة الفائقة في البحث والتحليل)، على الموقع 
www.rand.org/t/CP413-2011-05

تتوفر تقارير مؤسسة راند ومنشوراتها للتنزيل المجاني على الموقع 
www.rand.org/pubs

تعّرف على المزيد عن معايير مؤسسة راند لتحقيق الجودة الفائقة في البحث 
  www.rand.org/standards/standards_high والتحليل على الموقع

٥
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العالمية الساحة  على  راند  مؤسسة 



االجتماعية العلوم 
٪٪١٠١٠

واآلداب  الفنون 
٪٪٦٦

السلوكية العلوم   

٪٪٨٨

والقانون التجارة 
٪٪٧٧

الحاسب  علوم 
٪٪٦٦

 االقتصاد
٪٪١٣١٣

لهندسة ا
الدولية٩٩٪٪ العالقات 

٪٪٧٧

الحياة علوم 
٪٪٤٤

بحث  أو  الرياضيات 
اإلحصاء  أو  العمليات 

 

٪٪٨٨

المادية العلوم 
٪٪٥٥

السياسات تحليل 
٪٪٩٩

السياسية العلوم 
٪٪٧٧

متوفر  غير 

٪٪١١

الدرجات التي يحملها الدرجات التي يحملها 
باحثو مؤسسة راندباحثو مؤسسة راند

البكالوريوس حملة 
٪٪٩٩

الماجستير  حملة 
٪٪٣٠٣٠

الدكتوراه حملة 
٪٪٥٩٥٩

أخرى
٪٪٢٢

مستويات التعليم لدى مستويات التعليم لدى 
باحثي مؤسسة راندباحثي مؤسسة راند

نا موظفو

يمثل الموظفون العاملون لدينا السبيل نحو تحقيق القيمة التي نضيفها للعمالء. يمثل الموظفون العاملون لدينا السبيل نحو تحقيق القيمة التي نضيفها للعمالء. فتتألف فتتألف مجموعة خبرائنامجموعة خبرائنا مما  مما 
يقرب من يقرب من ١٠٠٠١٠٠٠ محلٍل على المستوى االحترافي  محلٍل على المستوى االحترافي يعملون في مكاتب مؤسسة راند في الواليات المتحدة وأوروبا يعملون في مكاتب مؤسسة راند في الواليات المتحدة وأوروبا 

والشرق األوسط. ويحمل ستون بالمائة من هؤالء المحللين درجة الدكتوراه أو الماجستير، باإلضافة إلى ما يقرب من والشرق األوسط. ويحمل ستون بالمائة من هؤالء المحللين درجة الدكتوراه أو الماجستير، باإلضافة إلى ما يقرب من 
الثلث يحملون درجات أخرى متقدمة.الثلث يحملون درجات أخرى متقدمة.

يتميز موظفونا بخبرات في مجال العمل الحكومي والدراسة األكاديمية والصناعة، فهم يمثلون نطاًقا واسًعا جًدا 
من المجاالت. ويدمجون النظرية مع الخبرة الميدانية. وتمتد خبراتهم اإلقليمية لتشمل جميع القارات. ويتحدث 

الكثير منهم لغات متعددة، ومجتمعين مًعا فهم يتحدثون أو يقرأون ما يقرب من ٥٠ لغة. ويتميزون أيًضا 
باإلخالص في العمل ومساعدة العمالء على تحقيق الطموحات.

٧



تقدم مؤسسة راند طريقة بسيطة وسهلة في تحقيق تقدم مؤسسة راند طريقة بسيطة وسهلة في تحقيق النتائج التي يستعين بها عمالؤنا في النتائج التي يستعين بها عمالؤنا في 
إحداث التغييرإحداث التغيير.

في جميع مشروعات مؤسسة راند، نخصص فريًقا متعاوًنا يوفر بعناية التجارب والخبرات التي 
تتوافق مع التحديات التي يواجهها العمالء واحتياجاتهم. فقد نجمع مًعا بين متخصصين 

في مجاالت عديدة أو نضم األفكار الحديثة للباحثين الشباب مع اآلراء الحكيمة للمحللين 
الكبار أو ندمج بين المعرفة بمنطقة ما والمعرفة التفصيلية بأحد نظم السياسات. وسوف 

يتمثل المزيج في أفضل النتائج التي نقدمها للمشروعات موضع الدراسة.

نقّدر أن ما يصلح في مكان ما قد ال يصلح للعمالء داخل منطقة الشرق األوسط. فهدف 
مؤسسة راند هو فهم آلية عمل األشياء على أرض الواقع - الظروف التي تحيط بعمالئنا 

والصعاب التي تواجههم واألهداف التي يسعون لتحقيقها. فنضع دائًما السياق المحلي 
نصب أعيننا، بهدف تقديم مجموعة عملية من التوصيات التي يمكن لعمالئنا تنفيذها 

بنجاح. وفي بعض الحاالت، تعمل مؤسسة راند جنًبا إلى جنب مع العمالء لوضع التوصيات 
في حيز التنفيذ وضمان تحقيق نتائج مستدامة.

العميل حول  المتمركز  منهجنا 

٨



راند مؤسسة  إمكانات 

تقّدم مؤسسة راندتقّدم مؤسسة راند  مجموعة فائقة من اإلمكاناتمجموعة فائقة من اإلمكانات. . فنستعين بمنهجيات دقيقة وأفضل الممارسات الشائعة التي فنستعين بمنهجيات دقيقة وأفضل الممارسات الشائعة التي 
يمكن تطبيقها في العديد من مجاالت السياسات.يمكن تطبيقها في العديد من مجاالت السياسات.

تحليل البدائلتحليل البدائل

تحسين عمليات العمل وإعادة تصميمهاتحسين عمليات العمل وإعادة تصميمها

تحليل التكلفة مقابل المنفعة وتحليل التكلفة مقابل الفاعليةتحليل التكلفة مقابل المنفعة وتحليل التكلفة مقابل الفاعلية

تقدير التكاليف ووضع الميزانياتتقدير التكاليف ووضع الميزانيات

تحليل الطلب وإعداد نماذج الخياراتتحليل الطلب وإعداد نماذج الخيارات

التخطيط والتقدير على المدى البعيدالتخطيط والتقدير على المدى البعيد

التحسين التنظيميالتحسين التنظيمي

تقييم البرامجتقييم البرامج

التحليل التنظيميالتحليل التنظيمي

تقييم المخاطر وتحليلهاتقييم المخاطر وتحليلها

التخطيط اإلستراتيجيالتخطيط اإلستراتيجي

تقييم التقنياتتقييم التقنيات

التدريب على تحليل السياساتالتدريب على تحليل السياسات

إن بناء القدرات البشرية داخل الحكومات إلجراء األبحاث 
وتحليل المشكالت بإمكانه تحسين عملية اتخاذ القرار بنسبة 

كبيرة. فالقرارات األفضل تؤدي إلى سياسات أكثر فعالية 
واستدامة.

بالتعاون مع كلية باردي راند للدراسات العليا (التي ُتعد 
برنامج مؤسسة راند لدرجة الدكتوراه في السياسات العامة 

في سانتا مونيكا بوالية كاليفورنيا)، تقّدم مؤسسة راند 
دورات تدريبية تمهيدية قصيرة حول تحليل السياسات 

للمشاركين في منطقة الشرق األوسط.

توفر هذه الدورات التدريبية فهًما لآللية التي يمكن بها 
ألدوات وأساليب تحليل السياسات أن تحّسن من جودة 

قرارات السياسات العامة. ويتضمن المحتوى إطار العمل 
والمنهجيات والمعايير االحترافية المتبعة في تحليل 
السياسات بشكل عام والتي يستعين بها محللو السياسات 

المحترفون، وكذلك األخالق التي يلتزمون بها. ويتم تدريس 
جميع الدورات التدريبية القصيرة على يد نخبة من األساتذة 

المحترفين في كلية باردي راند للدراسات العليا.

يمكن تخصيص التدريب على تحليل السياسات بما يتوافق 
مع االحتياجات الخاصة لألجهزة الحكومية المحلية 

واإلقليمية وغيرها من المؤسسات المعنية.

www.prgs.eduwww.prgs.edu
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الصحة والرعاية الصحيةالصحة والرعاية الصحيةالتعليمالتعليم

إن بناء رأس المال البشري من خالل التعليم عالي الجودة 
لهو أحد التحديات األكثر أهمية التي تواجه الدول في 

منطقة الشرق األوسط. فبإمكان النظام التعليمي القوي 
والمسؤول — في مرحلة التعليم المدرسي والمرحلة التالية 

للتعليم الثانوي — أن يحّسن من ازدهار الدولة وزيادة 
مدى تنافسيتها على الصعيد الدولي.

من بين أكثر التحديات إلحاًحا في مجال الرعاية 
الصحية في الشرق األوسط ككل هو تقديم رعاية 

عالية الجودة تكون متاحة ومعتدلة التكلفة لفئات 
عديدة من السكان على اختالف أجناسهم وحاالتهم 

االقتصادية. كما يجب على الدول التأهب لحاالت 
تفشي األوبئة وغيرها من األزمات الصحية المحتملة.

تقّيم مؤسسة راند اإلصالح التعليمي وتعمل على 
تنفيذه (متضمًنا اإلصالح المستند إلى المعايير). فنعمل 
على تطوير مناهج جديدة لقياس إنجاز الطالب ونساعد 

العمالء على استخدام البيانات لتحسين جودة التعليم.

تجري مؤسسة راند دراسات مبتكرة في إصالح الرعاية 
الصحية وتقنية المعلومات وتمويل الرعاية الصحية 

ومبادرات الصحة العامة. ويتمثل هدفنا في مساعدة 
العمالء على تحسين سياسات الرعاية الصحية من حيث 

الجودة والشمولية وانخفاض التكلفة.

العمل والسكان العمل والسكان القطاع الخاصالقطاع الخاص

في جميع أنحاء الشرق األوسط، تواجه الحكومات 
تحدًيا في تشجيع تطوير القطاع الخاص وزيادة أرباحه، 
في الوقت الذي تسعى فيه لفرض قوانين تضمن عمل 
الشركات بأسلوب قانوني وأخالقي وقائم على الشفافية.

إن تغير العوامل السكانية واتجاهات الهجرة وأنماط 
التوظيف والبطالة فيما بين سكان الشرق األوسط 

يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومات. ومن ثّم، 
فتتطلب عملية اتخاذ القرار بنجاح فهًما عميًقا لفئات 

السكان المقّدم لهم الخدمات والخيارات المتاحة.

تساعد مؤسسة راند على تطوير سياسات عامة وأطر 
تنظيمية فعالة تشجع تنفيذ المشروعات وتدعم 

االبتكار وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتحّسن التجارة 
والصناعة، باإلضافة إلى الحفاظ على مستوى مالئم من 

الرقابة الحكومية.

توفر مؤسسة راند لمتخذي القرار معلومات وتوصيات 
مستندة إلى التحليل حول إصالحات سوق العمل 
وسياسات اإلعانات االجتماعية والسلوك السكاني 

وسياسات الهجرة والتنمية االقتصادية.

السياسات مجاالت 
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البيئةالبيئةالطاقةالطاقةالعلوم والتقنيةالعلوم والتقنية

يتزايد انتشار مجال العلوم والتقنية على مستوى العالم، 
كما تتسع حلبة التنافس فيه. ولكي تحقق الحكومات 

والصناعات في الشرق األوسط ما يفيدها في ذلك، 
فعليها أن توزع الموارد بفعالية في سبيل دعم البحث 

والتطوير. وعليها أيًضا وضع الهياكل وتوفير الحوافز بما 
يضمن تعزيز العمل المبتكر.

نظًرا ألن الطلب العالمي على الطاقة يتزايد باستمرار، فتحتاج 
الحكومات في الشرق األوسط إلى تطوير سياسات للطاقة 
تتسم باالستدامة وانخفاض التكلفة. والموضوع الذي تدور 
حوله القضية هو كيفية تحقيق االستخدام األمثل للموارد 

المتاحة حالًيا وما هي حلول الطاقة المبتكرة الواجب تعزيزها 
للمستقبل.

إن النمو السكاني والتنمية الصناعية الحادثين بوتيرة 
سريعة يفرضان تحديات ملحة تتعلق بالسياسات 
البيئية أمام دول الشرق األوسط. ويمثل كل من 

إدارة الموارد الطبيعية واألمن الغذائي وضبط 
عملية التلوث واآلثار المترتبة على تغير المناخ 

قضايا تسترعي االهتمام.

يتمتع محللو مؤسسة راند بخبرة في تقييم التقنيات 
وتقديراتها، وبناء القدرات في مجال العلوم والتقنية، 

وتصميم البرامج وإدارتها وتقييمها.

تساعد مؤسسة راند العمالء على تطوير أطر وعمليات 
اتخاذ القرار لقياس وتقييم آثار سياسات الطاقة الحالية أو 

المخطط لها.

تحلل مؤسسة راند النظم التشريعية والسياسات 
البيئية المتعلقة بإدارة الموارد للتوصل إلى حلول 
منخفضة التكلفة ومجدية على الجانب السياسي 

لحل المشكالت البيئية.

الفنون واآلدابالفنون واآلدابالنقلالنقلالدفاع واألمنالدفاع واألمن

في ظل بيئة أمنية محفوفة بالشكوك إلى جانب 
تهديدات متغيرة وتحديات سياسية متقلبة، تحتاج دول 

الشرق األوسط إلى التوزيع الفّعال للموارد في سبيل 
توفير السالمة واألمن لمواطنيها.

تعتمد استدامة النمو والتنمية االقتصادية في الشرق 
األوسط اعتماًدا كبيًرا على سالمة البنية األساسية 
لوسائل النقل وأمانها وكفاءتها. فتمثل الموانئ 

والطرق وشبكات السكك الحديدية جميًعا أجزاًء مهمة 
من البناء الكلي.

تمثل الفنون واآلداب جزًءا أساسًيا من الثقافة 
النابضة بالحياة في دول الشرق األوسط. فبإمكان 
الفنون المرئية واألدائية واإلبداع األدبي تحسين 

الرفاهية االجتماعية وبناء المجتمع وتعزيز التغيير 
اإليجابي — وال سيما فيما بين الشباب. كما يمكن 

أن تكون بمثابة عامل دافع إلى التصدي للعنف 
اإلرهابي. لذا، فُتعد التربية الفنية واألدبية عملية 
حيوية تساعد الطالب على فهم الفنون واآلداب 

وتقديرها والمشاركة فيها.

تعمل مؤسسة راند في مجال وضع سياسات الدفاع، واإلستراتيجية 
والنظم، وهيكل القوى، والقوى العاملة، ولوجستيات الخدمات 

البرية والبحرية والجوية. فنساعد العمالء على التعامل مع اإلرهاب 
ومكافحته والقرصنة وغسيل األموال. ونقدم للعمالء الدعم 

في اتخاذ القرارات، حيث يحتاج العمالء لتطوير سياسات خاصة 
بالموظفين لبرامج الشرطة ومكافحة المخدرات.

تسعى مؤسسة راند إلى حل القضايا المتعلقة بوسائل 
النقل، مثل التمويل وتحقيق الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص. فنعمل على تطوير حلول لقضايا السالمة واألمان 

والصحة والبيئة. كما نساعد في تخطيط وسائل النقل 
متعددة الوسائط وتخطيط محاور الحركة واالستغالل 
منخفض التكلفة للمساحة البرية. وتتمتع المؤسسة أيًضا 

بالخبرة في مجال سالسل التوريد العالمية.

تجري مؤسسة راند دراسات على القيود التي تمنع التعبير الحر 
في األعمال اإلبداعية والطلب على األعمال الفنية واألدبية 
والتربية الفنية واألدبية. كما نساعد متخذي القرار على تطوير 
سياسات لتنمية المشاركة في الفنون واآلداب وجعلها جزًءا 
من المجتمعات. ونتمتع أيًضا بخبرة في التمويل في مجال 

الفنون واآلداب وإدارة برامج الفنون واآلداب والثقافة.
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