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الصحة والرعاية الصحية

 تمخض العمل الذي قامت به RAND فيما 
يتعلق بإصالح النظام الصحي عن أفكار جديدة 

لتعزيز إمكانية الوصول إلى حوكمة وتمويل 
وجودة الرعاية الصحية في الشرق األوسط 

واالرتقاء بها.

أنشأت قطر الهيئة الوطنية للصحة التي فصلت جهة   ■

التنظيم والرقابة عن الجهة التي تقدم الخدمات 

الصحية، وذلك بناءاً على توصياتنا. ولقد أدى ذلك 

إلى إنشاء المجلس األعلى للصحة واالستراتيجية 

الوطنية الجديدة لخدمات الرعاية الصحية. كما 

قامت قطر بتطبيق برنامج تأمين صحي يعتمد على صاحب العمل يماثل 

البرنامج الذي أوصينا به.

 )KRI( لقد أعددنا نظام معلومات إلدارة الصحة إلقليم كوردستان - العراق  ■

للتأكد مما إذا كانت مراكز الصحة مجهزة بفريق العمل والمعدات التي تحتاجها 

و ما إذا كانت تقدم الخدمات المتوقعة منها.

يعكف رؤساء الصحة في حكومة إقليم كوردستان )KRG( على تطبيق مبادرة   ■

للجودة بالتعاون معنا إلرشاد مقدمي الرعاية الصحية إلى المعايير الدولية 

للسالمة والجودة.

نتيجة للمزاوالت اإلقليمية لمواجهة وباء اإلنفلونزا التي أجريناها، استعدت   ■

وزارات الصحة اإلسرائيلية واألردنية والفلسطينية لمواجهة الوباء وشاركت في 

 H1N1 إنفلونزا الطيور( ووباء( H5N1 تعاون عابر للحدود استجابة لحاالت

)إنفلونزا الخنازير( الذي أعقبها.

دعم الشباب

 تعمل RAND على االرتقاء بحياة الشباب في المنطقة من خالل 
برنامجها بعنوان المبادرة الموجهة لشباب الشرق األوسط.

يوجد برنامج مبتكر يواجه بطالة الشباب في مناطق تتضمن الشرق األوسط وذلك   ■

من خالل التوسع في التعليم ومشاركة المعارف وتمويل المبادرات الجديدة. فمن 

الجدير بالذكر أن RAND كانت شريكاً مؤسساً لبرنامج بعنوان الحلول المقدمة 

لحل مشكلة البطالة لدى الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من 

 .)NGOs( المنظمات غير الحكومية الرائدة

عملت األبحاث التي أجريناها على الشباب األردني، والتي أجريت بالتعاون مع   ■

شركة بحث مسحي أردنية، على إطالع قادة السياسات على القيود التي تواجه 

التعليم والتوظيف والتي تحول دون نجاح العاملين الشباب - وخاصة النساء - 

في سوق العمل.

سيبقى الالجئون السوريون يشكلون تحدياً للسياسات لسنوات عديدة. قام   ■

باحثونا بإبداء توصياتهم للمجتمعات المضيفة والمنظمات غير الحكومية 

)NGOs( لالرتقاء بتعليم أطفال الالجئين والتوسع في الخدمات المقدمة 

لالجئين في المناطق الحضرية.

"لقد ساعدتنا RAND في التفكير بصورة أكثر اتساعًا حول االبتكار وطرق قياس التقدم والتأثير. حيث عمل 
دعمهم على تحسين قدرتنا على التركيز على البرامج الناجحة وزيادتها." 

Silatech ،طارق يوسف، المدير التنفيذي-

مؤسسة RAND من المؤسسات الرائدة في تطوير المدارك والحلول الموضوعية للمشاكل 
المتعلقة بالسياسة العامة للعالم الراهن. فعملنا في الشرق األوسط تقوده احتياجات العميل وليس 

األيدلوجيا أو اإلجابات المدركة سلفًا، حيث أنه يعتمد على الحقائق ويرتبط بالناحية الثقافية. علمًا بأنه يوجد 
لدينا سجل تتبع ثابت لتأثير السياسة في المنطقة.



التعليم

أدت األبحاث التي 
أجرتها RAND إلى 

إصالحات كبرى عملت 
على االرتقاء بجودة 

التعليم وإمكانية 
الوصول إليه على 
جميع المستويات. 

استعانت )KRG( بأبحاثنا لتدارك الحاجة إلى 2000 مدرسة )K-12( جديدة   ■

طوال العقد القادم. كما أنها بدأت بتدريب المدرسين على تطبيق منهج صارم 

جديد وعكفت على إعداد نظام لضمان الجودة يعتمد على النتائج التي توصلنا 

إليها. 

كما تعكف )KRG( على تطوير تعليمها الفني والمهني لكي توفر دعماً أفضل   ■

الحتياجات أرباب األعمال وهي تعتمد على "خارطة الطريق" التي قمنا بوضعها. 

يلتحق اآلن عشرون ألف طالب في المدارس المستقلة في قطر بموجب برنامج   ■

القسائم التعليمية الذي ساعدنا في تطويره والذي يسمح لعائالت الطالب 

الحصول على تمويل عام.

نّشطت أبوظبي عالقاتها مع الجامعات الفرعية لجامعتين أجنبيتين بناءاً على   ■

تحليلنا ألداء هذه الجامعات وآفاقها المستقبلية.

يساعد القياس الموحد ألداء الكلية والجامعة الذي عكفنا على تطويره٬ المقيمين   ■

في أبوظبي على تحديد مكان مواصلة تعليمهم وتقديم اإلرشاد للحكومة فيما 

يتعلق بتخصيص الموارد.

إصالح سوق العمل وتطوير القطاع الخاص

ساعدت RAND حكومات الشرق األوسط على التوسع في قطاعاتها 
الخاصة واالرتقاء بفعالية خدماتها المدنية وفهم فرص سوق العمل.

أصبحت )KRG( تعلم اآلن أنه بإمكان العديد من عامليها الحكوميين تحقيق   ■

النجاح في القطاع الخاص بناءاً على المراجعة التي قمنا بها لمهارات ومستوى 

تعليم موظفي الحكومة والقطاع الخاص.

عكف مكتب إحصاء إقليم كوردستان )KRSO( على تطوير أول استطالع على   ■

اإلطالق للقوى العاملة في )KRI( وذلك بالتعاون مع باحثينا. ويقدم االستطالع 

معلومات حول البطالة والنواحي األخرى لسوق العمل ويبرز بشكل روتيني في 

المناقشات المتعلقة بالسياسة واإلعالم.

قامت قطر بحركة إصالح لوظائف خدماتها الوطنية وبنيتها وتوظيفها وأنظمة   ■

المكافآت متبعة بذلك توصياتنا. وقد شجعت حركة اإلصالحات زيادة التوظيف 

في القطاع الخاص.

الطاقة والبيئة

كانت RAND وما تزال 
العبًا أساسيًا في تطوير 

سياسات اقتصادية 
 ومستدامة في ظل 

تزايد السكان ومتطلبات 
 التطوير.

■  تحولت الحكومة اإلسرائيلية إلى استخدام الغاز الطبيعي بصورة أكبر وأّجلت 

بناء مصنع جديد يعمل باستخدام طاقة اشتعال الفحم وذلك اعتماداً على األبحاث 

التي أجريناها بصورة جزئية. 

■  تبنت حكومة أبوظبي مجموعة كبيرة من مؤشرات تلوث الهواء والماء نتيجة 

الستراتيجية الصحة البيئية وخطة العمل اللتين وضعناهما بالتعاون مع األمانة 

العامة لهيئة البيئة - أبوظبي.

" غيرت RAND طريقة تفكيرنا. فهم يؤمنون ببناء 
القدرات ويظهرونها لشعبنا." 

- دكتور علي سندي، وزير التخطيط، 
الحكومة الكوردستانية اإلقليمية

صور الغالف األمامي )من اليسار إلى اليمين(: شيلي كالبرستون؛ Reuters/نير إلياس؛ Reuters/آزاد الشكاري؛ Reuters/أمير كوهين.
 الصور الداخلية )من اليمين إلى اليسار(: Reuters/سترينجر؛ سنوليوباردiStock/1؛ شيلي كالبرستون؛ Media Bakery؛ Reuters/محمد حامد. 

صورة الغالف الخلفي: Reuters/مح مد دبوس.



مؤسسة RAND هي منظمة بحثية تعكف على تطوير حلول للتحديات التي تواجه السياسة العامة وذلك للمساعدة في جعل المجتمعات في جميع أنحاء العالم 
.www.rand.org مؤسسة غير ربحية وحيادية وملتزمة بالصالح العام. تعّرف على المزيد على RAND أكثر أمانًا وسالمة وصحة وازدهارًا. إن

Arabic translation of RAND’s Impact in the Middle East. CP-763/1 (3/16)

المقر الرئيسي •
العاصمة واشنطن. بيتسبرغ، بنسلفانيا. نيو أورليانز، لويزيانا. بوسطن، ماساتشوسيتس. كامبريدج، المملكة المتحدة. بروكسل، بلجيكا. كانبرا، أستراليا.

بناء القدرات

ساعدت RAND في بناء قدرات الحكومات والمؤسسات في 
جميع أنحاء الشرق األوسط للقيام باألبحاث وتحليل المشكالت، 

مما أدى لالرتقاء بعملية صنع القرار وتشجيع السياسات األكثر 
فاعلية واستدامة.

قام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتوزيع ما يزيد عن 620 مليون   ■

دوالر أمريكي منذ عام 2007 على شكل منح لألبحاث التي تعتمد على 

االستحقاق والتي تدعم التعاون فيما بين الباحثين في قطر والمؤسسات حول 

العالم. حيث ساعدنا قطر في إنشاء الصندوق وكذلك في وضع استراتيجية 

لألبحاث الوطنية.

التمس مجلس البحث العلمي العماني مشورتنا إلعداد نظام لفهم وتحسين تأثير   ■

البحث العلمي الذي يقوم برعايته والمساعدة في تنفيذه.

عكف )KRSO( على تطوير أول إحصاء إجمالي لمنتج إقليمي بمساعدتنا مما   ■

يسمح للمستثمرين المستقبليين من تقييم بنية االقتصاد وصحة اإلقليم.

تتعهد قوات الشرطة اإلسرائيلية بالقيام بإصالحات لالرتقاء باالحترافية والشفافية   ■

بعد فحصنا لتفاعل الشرطة مع الناس باستخدام الكاميرات المثبتة على الجسم. 

عملت توصياتنا على معالجة المسائل المرتبطة برؤية الناس وثقتهم، وابتكار 

نظام لقياس األداء وتم وضع إستراتيجيات للحيلولة دون وقوع الجريمة.

التخطيط للمستقبل

أبحاث RAND في الشرق األوسط تتطلع نحو المستقبل. 

لقد بدأنا العمل منذ عام 2002 مع الفلسطينيين واإلسرائيليين والمجتمع   ■

الدولي إلبراز إمكانية نجاح الدولة الفلسطينية المستقلة- وتحديداً من خالل 

تصميم خطة رائدة لبنية تحتية وتطوير للضفة الغربية وقطاع غزة يطلق عليها 

 .»the Arc« اسم القوس

قّدم باحثونا حساباً للتكاليف والعواقب الناتجة عن التأزم المتواصل فيما بين   ■

اإلسرائيليين والفلسطينيين يؤكد على ضرورة إيجاد حل مستدام للصراع. 

شكلت قطر وزارًة للتخطيط التنموي واإلحصاء على أساس التحليل الذي   ■ 

 قدمناه. حيث تشرف الوزارة على تنفيذ االستراتيجية القطرية 

للتنمية الوطنية.

مركز RAND للسياسات العامة في الشرق األوسط
يدمج مركز RAND للسياسة العامة في الشرق األوسط )CMEPP( ما بين أبحاث سياسة صارمة متعددة االختصاصات وخبرة إقليمية لمعالجة أخطر التحديات 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجه الشرق األوسط حاليًا. إن عمل RAND في المنطقة بالكامل يساعد صّناع القرار على الفهم األفضل لطريقة 
معالجة التحديات الداخلية التي تواجههم وبناء القدرات بطريقة تجعل مجتمعاتهم أكثر أمانًا وذكاءًا وازدهارًا. 

اتصل بنا:
داليا داسا كاي، )Dalia Dassa Kaye(, مديرة مركز السياسة العامة في الشرق األوسط

dkaye@rand.org • correspondence@rand.org :هاتف: 0411-393 )310( داخلي 7276 • بريد إلكتروني
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