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مخطط السیاسة المستھدفةنظرة عامة على : 1القسم   

 الخلفیة
وضع  یھدف إلىا كم تغییر في سیاسة معینة ألدلة الضروریة إلحداثل الحوار حول اأداة تسھ السیاسة المستھدفة مخطط یعتبر

إنھا وطبیعة األدلة المطلوبة لسد ھذه الثغرات. التي تتخللھا  لدعمھ وللثغرات القائمةألدلة لھذا التغییر المقترح ولواضحة  صیاغة
یتم ي سیاق أھداف البرنامج الشاملة. الدراسات المقترحة حدیثًا ف وعلى مراجعة إجراء البحوثالقرار بشأن اتخاذ  أداة تساعد على
تغییر طوال دورة حیاة تطور الوالجدول الزمني المشاركة السیاسیة عملیة تحدیدمخطط السیاسة المستھدفة في أیًضا استخدام 

في عملیة وضع  األطراف المتداخلةكنقطة محوریة للحوار والمواءمة بین  المخططعمل یلذلك،السیاسة. ونتیجة المقترح في 
 لموضوعي.مما یسھل الحوار المبكر وا السیاسات،

 
 ؟مخطط السیاسة المستھدفةوضع من الذي یجب علیھ 

السیاسة أو  صاحبدعو إلى تغییر السیاسة، سواء كان الجھة التي ت مخطط السیاسة المستھدفة تضع المجموعة التي تمثلعادة ما 
لتأدي صنع السیاسة التي تنظمة مالالسیاسة أو  يالسیاسة لفھم األدلة التي یحتاجھا صانع صاحبيالمجموعة التي ترغب في إشراك 

مخطط السیاسة عملیةإنشاء مثل المشاركة في  -صانعي السیاسات في الرحلة نحو البحث  إشراك. تُظھر األبحاث أن عملھا
 .ھو العامل األكثر ارتباًطا بالتغییر في السیاسة - تھ النھائیةصیغ قبل تسویةالمستھدفة

 
 ؟یتم تحدیثھمتى یجب االنتھاء من وضع المخطط وكیف 

 
جدیدة قد تؤثر على أي من مھمة كلما تم اقتراح تغییر سیاسة وتحدیثھا عندما تتوفر معلومات مخطط السیاسة المستھدفةیجب إكمال

 المخطط.في المدرجة المسلمات
 .طوال دورة حیاة تغییر السیاسةمخطط السیاسة المستھدفةیجب أن یتواصل تحدیث 

 
 ؟ستھدفةمخطط السیاسة الممن ھو جمھور

 
ما إذا كانت ھنالك حاجة إلى تغییر السیاسات صنع السیاسات التي تقرر  ھي ھیئاتمخطط السیاسة المستھدفةلالجمھور النموذجي 

دائًما إشراك المسؤولین بشكل مباشر عن  السھلأنھ لیس من  المسلم بھمعالجة حالة صحیة. من  ومتى وكیف یتم ذلك بشأن كیفیة
ھداف السیاسة األإن تطبیق نھج صارم لمراجعة األدلة وتحدید الثغرات سیظل یخدم الظروف. جماعي وفي ھذه تغییر السیاسة بشكل 

الحالیة للمعرفة وثغرات  تمع األكادیمي لالتفاق على الوضعیةأداة للمجك مخطط السیاسة المستھدفة استخدامیمكن أیًضا بشكل جید.
العالمیة المعاییر ین اآلخرین ومنظماتوالباحث األبحاثممولي  من ذلك المصلحةالبحث. تشمل الجماھیر اإلضافیة مختلف أصحاب 

فضالً عن الخبراء التقنیین الذین یعتمد علیھم  الجدیدة،في السیاسة  متضمنةتدعم أو توزع التدخالت ال تصنع أوالتي  والمنظمات
ھو تسھیل المناقشة مع جمیع أصحاب  المستھدفةمخطط السیاسة من السیاسة لتجمیع األدلة وتقدیم التوصیات. الغرض يصانع

 المصلحة المعنیین.
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 تعلیماتالو مخطط السیاسة المستھدفةنموذج : 2القسم 
 

 قم بإشراك جمھورك المستھدف مبكًرا وفي كثیر من األحیان
 

. تبلیغھاالمستھدف" للمعلومات التي ترید حدد أوالً "الجمھور  بك،الخاص  مخطط السیاسة المستھدفةعندما تكون جاھًزا إلنشاء 
المستھدف السیاسات الجمھور المستھدف. تتمثل الطریقة المثالیة في إشراك أعضاء محددین من جمھورك صانعو  كونیغالبًا ما 

 ،13-12الصفحات  ،4" (انظر القسم مبررات التغییر"مسودة الرئیسیین في الحوار المبكر الذي یھدف إلى صیاغة  وقادة الرأي
بشكل  المخططوملء نموذج لمبررات التغییر الخاصة بك لصیاغة النقاط الرئیسیة في ورشة عمل  إشراكھمخالل  وذلك من) 15-16

األدلة الالزمة.  إلعداد). غالبًا ما تكون مخرجات ورشة العمل األولیة مطلوبة للبحث والتخطیط لدراسات جدیدة 1(الجدول شاركي ت
العمل بالتنسیق ومن خالل  المستوفاةبناًء على األبحاث والدراسات  متكرربشكل  مخطط السیاسة المستھدفةیمكن مراجعة مسودة 
 االقتضاء. وإدراج تقییماتھم عندفي الحوار  لضمان مشاركتھم الدائمةالمعنیین مع أصحاب المصلحة 

 
 مخطط السیاسة المستھدفةملء نموذج 

 
لیتم مألھا ویتضمن ھو نسخة فارغة من النموذج  1في ھذا القسم. الجدول  لمستھدفةمخطط السیاسة امن نموذج  توجد صیغتان

تحتاج إلى اإلجابة علیھا لمساعدتك في المقترحة") التي  المستھدفةسیاسة ال"المعنون عمود الاألسئلة (تحت  بعض 2 الجدول
 صیاغة سیاسة الھدف المقترحة.

 
مخطط السیاسة " لـمبررات التغییرالمذكورة أعاله، بتحدید "  2أسئلة الجدول  بة عنبعداإلجا، 1یمكنك القسم العلوي من الجدول 

. یمكن استخدام ھذا الھیكل الجدولي بسھولة لصیاغة وثیقة مقنعة وسھلة القراءة إلشراك صانعي السیاسات بك" الخاصالمستھدفة
 الوثیقة ما یلي: تتضمن ھذه ویجب أن و / أو مجتمع البحث و / أو أصحاب المصلحة اآلخرین

) فوائد 2) مبررات التغییر، بما في ذلك قائمة تحدیات السیاسة الحالیة التي تجعل السیاسة المقترحة حدیثًا جذابة للصحة العامة؛ (1(
) 4() إن وجدت، حالة نموذجیة لكیفیة أداء السیاسة المقترحة بشكل جید في االستخدام الحالي في مكان ما، و 3السیاسة الجدیدة؛ (

 الملخص المقترح لألدلة الذي سیتم تقدیمھ لتغییر السیاسة.
 

")، بمجرد استكمالھ، مقارنة جنبًا إلى جنب للسیاسة الجدیدة /  مخطط السیاسة المستھدفة (أداة " 1یوفر القسم السفلي من الجدول 
مخطط السیاسة جدول المكتمل في مستند المقترحة، والسیاسة الحالیة وإیجابیات / سلبیات السیاسة الجدیدة. یمكن تضمین ال

 الخاص بك. المستھدفة
 

لتغییر مقترح لسیاسة جرعة واحدة من فیروس الورم الحلیمي  مخطط السیاسة المستھدفةلعلى مثال مكتمل  3یشتمل القسم 
 البشري.

 
القسم العلوي) في المخطط (تغییر" ال مبرراتالمراد تعبئتھ. مخطط تفصیلي مقترح لـ "مخطط السیاسة المستھدفة: نموذج 1الجدول 

 القسم السفلي).( السیاسة المستھدفة " مخططمتبوًعا بـ "أداة
 

: نموذج مخطط السیاسة المستھدفة المراد تعبئتھ. مخطط تفصیلي لمخطط السیاسة المقترحة "دواعي التغییر" (القسم 1الجدول 
 لوي) اسم السیاسة الجدیدة أو المستھدفة:السفلي). ملحقة بأداة مخطط السیاسة المستھدفة (القسم الع

 
 اسم السیاسة الجدیدة أو المستھدفة  
 السیاسة رفیعة المستوى المعمول بھا حالیًا: 
 ملكیة السیاسة 
 المؤلفون والجھات االستشاریة، تاریخ آخر مراجعة: 

 السیاسة المستھدفة المقترحة
 

 وصف السیاسة 
 التوصیة الحالیة 
 یرسبب التغی 
 فوائد السیاسة الجدیدة 
 ما ھي األدلة المطلوبة لتحقیق تغییر السیاسة 
 األدلة الموجودة التي تدعم تغییر السیاسة المقترح 
 حدود األدلة الموجودة 
 أدلة جدیدة أو أدلة مقبلة 
 األدلة اإلضافیة المطلوبة / الثغرة 
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 من األدلة كیف سیتم سد الثغرات / التخطیط لتوفیر المزید 
 الفوائد الصحیة النوعیة 
 الفوائد الصحیة الكمیة / اعتبارات فعالیة التكلفة 
 البلدان المستھدفة 
 الوقت والتكالیف الضروریة للتنفیذ 
 الجدوى ومن الذي یشارك في تولید البیانات 
االعتبارات التنظیمیة والتأھیل المسبق، ھل المنتجات ذات صلة مؤھلة  

 على التأھیل المسبقللحصول 
 االعتبارات الوطنیة في البلدان المستھدفة؟ 
 اعتبارات التسلیم والتنفیذ؛ 
 ھل ستكون ھناك حاجة للرصد المستمر 
 عملیة المشاركة السیاسیة والجدول الزمني الخاص بھا  
 المخاطر والفوائد العامة للسیاسة المقترحة 
 الخطة المقترحة المتقدمة 

 ط السیاسة المستھدفةأداة مخط
إیجابیاتوسلبیات السیاسة 

 الجدیدة
 

السیاسة الحالیة / معاییر 
 الرعایة

السیاسة المستھدفة 
المقترحة وسمات المنتج 

 (المنتجات)

 

 الداللة، المرض، الحالة 
 السكان المستھدفین 
 التدخل / المنتج / الجرعة 
 لخ)اإلعداد المتصور للتدخل (المدرسة، المجتمع، إ 
 الفعالیة / التأثیر / الدلیل 
 الجدوى / التطبیق العملي / اإلنجاز 
 الحد األدنى لالختالفات المھمة في السیاسة  
 السالمة 
 اعتبارات أخرى (مجموعات سكانیة / مناطق جغرافیة / إعدادات مختلفة) 
 المراقبة المستمرة 
 المبادئ التوجیھیة / معاییر الرعایة  
 صانع السیاسة مشاركة 
 التكالیف 
 التطبیق 
 االتصاالت واالجتماعات 
 العوامل السیاسیة 
 العدل والتقبل 
 االستخدام الحالي في مكان آخر 
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ا : نموذج مخطط السیاسة المستھدفة. مخطط تفصیلي لمخطط السیاسة المقترحة "دواعي التغییر" مع أسئلة یجیب علیھ2الجدول 
 المستخدم (القسم العلوي). متبوًعا بأداة خصائص السیاسة المستھدفة (القسم السفلي) 

 
 

 اسم السیاسة الجدیدة أو المستھدفة  
 السیاسة رفیعة المستوى المعمول بھا حالیًا: 
 ملكیة السیاسة 
 المؤلفون والجھات االستشاریة، تاریخ آخر مراجعة: 

 السیاسة المستھدفة المقترحة
 

 ما ھي تفاصیل النھج الجدید لمشكلة الصحة المطروحة؟ •
 ما ھي تفاصیل النھج الحالي لھذه المشكلة الصحیة؟ •

 وصف السیاسة

 التوصیة الحالیة ما ھي تفاصیل السیاسة الحالیة التي تقترح تغییرھا؟ •
 ما ھي تحدیات السیاسة الحالیة؟ •
 فیما تتمیز السیاسة الجدیدة عن السیاسة الحالیة؟ •

 التغییر سبب

 ما ھي الفوائد الصحیة المحددة للتحول إلى سیاسة جدیدة؟ •
 ما ھي الفوائد المحددة خارج الصحة العامة مقابل السیاسة القدیمة؟ •

 فوائد السیاسة الجدیدة

 ما ھي األسئلة، في حالة اإلجابة علیھا، التي قد تتطلب سیاسة جدیدة؟ •
 لة؟ما ھي األدلة الالزمة لإلجابة على ھذه األسئ •

 ما ھي األدلة المطلوبة لتحقیق تغییر السیاسة

 األدلة الموجودة التي تدعم تغییر السیاسة المقترح ما ھي األدلة الموجودة فعلیا لدعم التغییر المقترح للسیاسة؟ •
 ما ھي الثغرات الموجودة في قاعدة األدلة الحالیة؟ •
 لماذا قد ال یتم تعمیم األدلة الموجودة على سكاننا؟ •
 مدى وضوح وإفادة البحث حتى اآلن؟ما  •

 حدود األدلة الموجودة

ما ھي الدراسات الجدیدة التي تم االنتھاء منھا والتي تقدم أدلة تدعم التغییر  •
 المقترح في السیاسة؟

 ما ھي الدراسات اإلضافیة الجاریة حالیًا أو المخطط لھا لتقدیم األدلة ذات الصلة؟ •

 أدلة جدیدة أو أدلة مقبلة

 ي البحوث المطلوبة من قبل واضعو السیاسات الرئیسیون؟ما ھ •
 ما ھي الثغرات المتبقیة في األدلة التي تتطلب المزید من البحث؟ •

 األدلة اإلضافیة المطلوبة / الثغرة

 ما ھي خطة معالجة الثغرات المحددة؟ •
 ھل ھناك دراسات جدیدة أو بصدد المتابعة یمكن إكمالھا بسرعة؟ •

 ات / التخطیط لتوفیر المزید من األدلةكیف سیتم سد الثغر

 ما ھي الفوائد االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة وجودة الحیاة المتوقعة؟ •
 ما ھي الفوائد الموجودة لدى الفئات السكانیة األخرى التي تعتمد السیاسة الجدیدة؟ •

 الفوائد الصحیة النوعیة

التي تأتي  الحیاة بجودة المصححة السنوات أو عددكم عدد األرواح التي تم إنقاذھا  •
 من السیاسة الجدیدة؟

 ما ھي أرقام التكلفة التي یجب استثمارھا لتحقیق ھذه المدخرات؟ •

 الفوائد الصحیة الكمیة / اعتبارات فعالیة التكلفة

 ما ھي المناطق الجغرافیة والدول التي ستتلقى التنفیذ؟ •
 استھدافھا أوالً؟ما ھي المتغیرات التي تحدد المجاالت التي یجب  •

 البلدان المستھدفة

 كم من الوقت سیستغرق تكثیف السیاسة الجدیدة؟ •
 ما ھي تقدیرات التكلفة العالیة والمنخفضة خالل أي فترة؟ •

 الوقت والتكالیف الضروریة للتنفیذ

 ما مدى بساطة أو تعقید تنفیذ السیاسة الجدیدة؟ •
 ول؟من قام بتحلیل الجدوى / التطبیق العملي / القب •
 من الذي یعالج الثغرات في األدلة؟ •

 الجدوى ومن الذي یشارك في تولید البیانات

 ما ھو المسار التنظیمي؟ •
 ما ھي القضایا أو العقبات التنظیمیة التي یجب مواجھتھا؟ •
 ما ھي أنواع المؤھالت التي تم استیفائھا أو التي یتعین اإلیفاء بھا؟ •

ق، ھل المنتجات ذات صلة مؤھلة االعتبارات التنظیمیة والتأھیل المسب
 للحصول على التأھیل المسبق

ما ھي االعتبارات الوطنیة، إن وجدت، التي یجب أخذھا في االعتبار فیما یتعلق  •
بتغییر السیاسة المقترح؟ ما ھي العوامل السیاسیة الحالیة التي قد تؤثر على 

 اإلدراك إذا تغیرت السیاسة؟

 ن المستھدفة؟االعتبارات الوطنیة في البلدا

 من ھم أصحاب المصلحة أو المنظمات أو الشركاء الذین یشاركون في التسلیم؟ •
 ھل تم تنفیذ أي نماذج تجریبیة لتحدید التنفیذ؟ •

 اعتبارات التسلیم والتنفیذ؛

 ما ھي استراتیجیة المراقبة والتقییم وكیف سیتم تقییمھا؟ •
 ى أھداف السیاسة الجدیدة؟من الذي یحدد ما إذا كانت الفوائد الصحیة تصل إل •

 ھل ستكون ھناك حاجة للرصد المستمر

من ھم صانعو السیاسات المحددون الذین سیُطلب منھم المشاركة / سیتم التواصل  •
 معھم؟

 ما ھي المدة وخارطة الطریق المطلوبة لتحقیق تغییر السیاسة؟ •

 عملیة المشاركة السیاسیة والجدول الزمني الخاص بھا 

 ئد بإیجاز؟ما ھي الفوا •
 ما ھي المخاطر بإیجاز؟ •

 المخاطر والفوائد العامة للسیاسة المقترحة

ما ھي خطة عملك بما في ذلك توفیر األدلة وتجمیعھا وعرضھا على صانعي  •
 السیاسات من خالل تغییر السیاسات وتنفیذھا؟

 الخطة المقترحة المتقدمة

 أداة مخطط السیاسة المستھدفة
اسة إیجابیاتوسلبیات السی

 الجدیدة
السیاسة الحالیة / معاییر 

 الرعایة
السیاسة المستھدفة 

المقترحة وسمات المنتج 
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 (المنتجات) 
 الداللة، المرض، الحالة 

 السكان المستھدفین 
 التدخل / المنتج / الجرعة 
 اإلعداد المتصور للتدخل (المدرسة، المجتمع، إلخ) 
 الفعالیة / التأثیر / الدلیل 
 ى / التطبیق العملي / اإلنجازالجدو 
 الحد األدنى لالختالفات المھمة في السیاسة  
 السالمة 
 اعتبارات أخرى (مجموعات سكانیة / مناطق جغرافیة / إعدادات مختلفة) 
 المراقبة المستمرة 
 المبادئ التوجیھیة / معاییر الرعایة  
 مشاركة صانع السیاسة 
 التكالیف 
 التطبیق 
 صاالت واالجتماعاتاالت 
 العوامل السیاسیة 
 العدل والتقبل 
 االستخدام الحالي في مكان آخر 
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 لمخطط السیاسة المستھدفةمثال   -الملحق أ:3القسم
 

ة من فیروس الورم وحیدالجرعة و "أداتھ" یتم مأله لسیاسة ال مخطط السیاسة المستھدفةل التغییر"لـ"دواعي  مخطط تفصیلي
 الحلیمي البشري

 
 اسم السیاسة الجدیدة أو المستھدفة  برنامج لقاح فیروس الورم الحلیمي البشري ذو الجرعة الواحدة لدى الفتیات المراھقات (مثال وھمي)

السیاسة رفیعة المستوى المعمول بھا  جرعتان من اللقاح تفصل بینھما ستة أشھر
 حالیًا:

 ملكیة السیاسة العالمیة منظمة الصحة لبالتمنیع ستشاري االستراتیجي المعنيالخبراء اال فریق
المؤلفون والجھات االستشاریة، تاریخ  ال ینطبق (مثال وھمي)

 آخر مراجعة:
 السیاسة المستھدفة المقترحة

 

 وصف السیاسة فعالیةاالقتراح ھو التحول من جدول الجرعتین إلى جدول جرعة واحدة مع الحفاظ على نفس الدرجة من ال
 التوصیة الحالیة 

تكالیف مرافق الرعایة الصحیة. ھناك دلیل على أن بعض  -مباشرة من حیث تكالیف اللقاح وغیر المباشرة ال -لتعزیز وفورات التكلفة 
انخفاض التكالیف سیمكن عدًدا البلدان غیر قادرة على تقدیم لقاحات فیروس الورم الحلیمي البشري بسبب عدم القدرة على التمویل. كما أن 

 .مع انخفاض معدالت اإلصابة بفیروس الورم الحلیمي البشري واألورام الخبیثة التطعیم،أكبر من الفتیات من 

 سبب التغییر

 فوائد السیاسة الجدیدة انخفاض التكلفة واستخدام الرعایة الصحیة
وفعالیة في السكان الذین  متساویة،على األقل سالمة  الحمایة،سنوات) عبر  5لنظام الحالي من حیث المدة أو الحمایة (تعادل افعالیة ال

 یعانون من نقص المناعة
 ما ھي األدلة المطلوبة لتحقیق تغییر السیاسة

 --والمتابعة لمدة  --واحدة لإلناث الذین تتراوح أعمارھم بین الجرعة التوجد بیانات واقعیة معقولة تدعم جدول  مختلفة،من مصادر 
حیث توقفت الدراسة مبكًرا ألسباب اقتصادیة (وبالتالي تلقى  --ھناك بعض األدلة من التجارب السریریة في بلد  ذلك،سنوات. باإلضافة إلى 

 بعض األشخاص جرعة واحدة فقط) والتي أظھرت فعالیة جیدة لجرعة وحیدة (... توسع بشكل كبیر ...
 
 

 ملخص النتائج بلد النشر إلصدارتاریخ النشر وا منظمة النشر / المؤلفین
 Kreimerالنسیت، علم األورام

من المعھد الوطني  Struyfو
 للسرطان

على  CVT / Patricia نتائج تجربة  2015جویلیة 
 فعالیة جرعة واحدة

منشور علم  النسیت،
 Sankarاألورام

سنوات  5، فعالیة بعد HPV4 الھند  2016جانفي 
 امرأة 1000ومناعة في 

 ورقة بیضاء PATHمنظمة
تلخیص األدلة الموجودة لتكون 

. لن 2018جاھزة نھایة مارس 
یتم نشرھا ولكن سیتم استخدامھا 
كوثیقة مناقشة مع أصحاب 

 المصلحة
أیًضا  PATH قامت منظمة 

 بمراجعة منھجیة لألدلة

 بیانات من دراسات جرعة واحدة: 
سنوات  7، فعالیة لمدة HPV2 كوستاریكا

 وبیانات مناعیة
 

سنوات  5، فعالیة بعد HPV4 الھند
 امرأة 1000ومناعة في 

سنوات من الثبات  6فیجي / أوغندا حتى 
 المناعي

 الدنمارك / السوید  2019أوت  2019أوت  Cochrane تقریر
 فیجي
 الھند

 اسكتلندا
 بیانات من دراسات جرعة واحدة: الوالیات المتحدة األمریكیة 2018ملحق،  اللقاح

سنوات  7، فعالیة لمدة HPV2 كوستاریكا
 وبیانات مناعیة

 
سنوات  5، فعالیة بعد HPV4 الھند

 امرأة 1000ومناعة في 
سنوات من الثبات  6فیجي / أوغندا حتى 

 المناعي
 

األدلة الموجودة التي تدعم تغییر السیاسة 
 المقترح

جرعات عند الفتیات جداول لجرعتان أو ثالثة وحیدة مع  لم یتم اإلبالغ عن أي تجربة سریریة عشوائیة رسمیة حتى اآلن تقارن جرعة
على الرغم من  بجرعتین،المراھقات الالئي أبلغن عن نتائج سریریة. ومن المعروف أیًضا أن االستجابة المناعیة تقل بجرعة واحدة مقارنة 

 .شھًرا / سنة xxx حتى اآلن علىة المقتصرأن األھمیة السریریة لذلك محدودة. تقتصر مدة المتابعة بدلیل الجرعة الواحدة 

 حدود األدلة الموجودة

 .، وبعد ذلك سیتم إجراء مراجعة لقوة الدلیلبیانات العالم الواقعيیتم تجمیع مراجعة دقیقة لجمیع
 :تجارب سریریة جاریة حالیًا3

 شي-كین .1
 األمل .2
 تایالند .3

میم ھو صسنوات بعد اللقاح. الت 3تائج سریریة لمدة تصل إلى شیفقط بشكل عشوائي وستوفر بیانات جیدة الجودة مع ن-یتم اختیاركین
لقاح تكافؤ. سیبلغ ... الدراستان األخریان أقل قوة في المنھجیة وبالتالي قد  9مع لقاحین أو  سنوات، 3أو تأجیلھ لمدة  15التطعیم في سن 

 .ال تضیفان الكثیر إلى قاعدة األدلة

 أدلة جدیدة أو أدلة مقبلة

 السیاسة،شي، فقد یكون ھناك أدلة كافیة لدعم تغییر -توفر بیانات مھمة جنبًا إلى جنب مع نتائجكینبیانات العالم الواقعیمراجعةإذا أظھرت 
 .سنوات تظل محدودة للغایة 3ومع ذلك یالحظ أن المتابعة بعد 

 األدلة اإلضافیة المطلوبة / الثغرة

ت / التخطیط لتوفیر المزید كیف سیتم سد الثغرا مزید من األدلة طویلة المدى
 من األدلة

 الفوائد الصحیة النوعیة 
الفوائد الصحیة الكمیة / اعتبارات فعالیة  

 التكلفة
 البلدان المستھدفة بما في ذلك دواللتحالف العالمي للقاحات والتحصینالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

 الوقت والتكالیف الضروریة للتنفیذ 
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 الجدوى ومن الذي یشارك في تولید البیانات ... بواسطةبیانات العالم الواقعیفیذ ملخصیتم تن
االعتبارات التنظیمیة والتأھیل المسبق، ھل  التأھیل المسبق على للقاحات فیروس الورم الحلیمي البشري مؤھلة للحصو

المنتجات ذات صلة مؤھلة للحصول على 
 التأھیل المسبق

 ة في البلدان المستھدفة؟االعتبارات الوطنی 
 اعتبارات التسلیم والتنفیذ؛ استخدم المسارات الموجودة للتسلیم

 ھل ستكون ھناك حاجة للرصد المستمر 
عملیة المشاركة السیاسیة والجدول الزمني  

 الخاص بھا 
 المخاطر والفوائد العامة للسیاسة المقترحة 

 .…شي المؤقتة بواسطة-یر نتائجكینبواسطة ... تقربیانات العالم الواقعیتلخیص
 2021إشراك صانعي السیاسات في االقتراح منتصف عام 

 
 الكثیر من التفاصیل ... تقدیم

 

 الخطة المقترحة المتقدمة

 أداة مخطط السیاسة المستھدفة
 إیجابیاتوسلبیات السیاسة الجدیدة

 
ة وسمات السیاسة المستھدفة المقترح السیاسة الحالیة / معاییر الرعایة

 المنتج (المنتجات)
 

التطعیم بجرعة واحدة من لقاح  جرعتان 
 فیروس الورم الحلیمي البشري

 الداللة، المرض، الحالة

 14و 9الفتیات اللواتي تتراوح أعمارھن بین  
تزید أعمارھم  يوالالتمن جمیع الفتیات،  عاًما
عاًما حیث یكون ذلك ممكنًا وبأسعار  15عن 

 ن حیث التكلفةمعقولة وفعالة م

 السكان المستھدفین 15إناث في سن 

أشھر  6لقاح التكافؤ یعطى مرتین بفاصل  9أو 2 
 على األقل

 التدخل / المنتج / الجرعة لقاح التكافؤ یعطى مرة واحدة 9أو 2

ل (المدرسة، المجتمع، اإلعداد المتصور للتدخ ال تغییر باستثناء جرعة واحدة سنة 14-9إدارة قاعدة المدرسة والعیادة في سن  
 إلخ)

 -درجة عالیة من الفعالیة  -الترخیص الحالي  
75 ٪VE 

سیحتاج إلى أن یكون مكافئًا من حیث 
 .الفعالیة

 الفعالیة / التأثیر / الدلیل

عبء كبیر الستخدام الرعایة الصحیة في البلدان  
 المنخفضة والمتوسطة الدخل

 زالجدوى / التطبیق العملي / اإلنجا سھل

 الحد األدنى لالختالفات المھمة في السیاسة    
في ھذا المثال ال عالقة لھ بتقلیل عدد   

 التطعیمات
 سالمةال

اعتبارات أخرى (مجموعات سكانیة / مناطق   تُقبل اللقاحات عموًما على أنھا آمنة جًدا 
 جغرافیة / إعدادات مختلفة)

 المراقبة المستمرة   
 ة / معاییر الرعایة المبادئ التوجیھی   

قرار سیاسة منظمة الصحة العالمیة. من المقرر  
 إعادة الزیارة ...

 

 مشاركة صانع السیاسة تمت استشارة أعضاء اللجنة

 التكالیف أرخص  
 التطبیق   
 االتصاالت واالجتماعات   
 العوامل السیاسیة   
 العدل والتقبل   
 االستخدام الحالي في مكان آخر   
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 السیاسة المستھدفة  خططعن م معلومات متعمقة -: الملحق ب 4القسم 
 مقدمة

بحوث السریریة في الصحة العامة العالمیة في إنشاء أو اختبار أو تنفیذ أو مراقبة أفضل التدخالت یكمن الھدف األساسي من ال
ائج دراسة بحثیة سریریة لسیاسة الصحة العامة أمًرا معقًدا وصعبًا. ستباقي لنتي أسرع وقت ممكن. یعد التخطیط اإلوالعالجات ف

وتوحیدھا وتسریعھا  القائمین باألبحاث السریریةتبسیط جھود - السیاسةالمستھدفة خططم–یمكن ألداة جدیدة  ولتحقیق ذلك،
لتحدید األسئلة البحثیة الرئیسیة لدعم . یمكن استخدام ھذه األداة قبل البحث التداول بشأنھالتتجاوز تصمیم األبحاث وتحلیلھا و

 .األدلة ونشرھا توفیرقرارات السیاسة أو یمكن استخدامھا في مرحلة 
وال على ذلك بالرغم من أنھ قد یكون لبعض الباحثین خبرة في التعامل مع صانعي السیاسات، فمن الشائع أن أغلبھم غیر معتاد 

أداة تسھل بدأ وتأطیر الحوار یعد أحد المكاسب الھامة. تكمن القیمة األساسیة في یرتاح للعمل في الواجھة السیاسة. إن امتالك 
مخطط السیاسة المستھدفة في أنھ لیس أداة للنشر فقط وإنما ھو أداة اكتشاف مع صانعي السیاسات لفھم ما ھو مطلوب لتغییر 

 . آرائھم
 

 الخلفیة، مالمح المنتج المستھدف
مقالة كتبھا مدیر مشروع تصف أداة داخلیة اكتسبت زخما بین صانعي  1997في سنة  Drug Discovery Todayنشرت مجلة 

الروش ھذه األداة وكیفیة استخدامھا وفوائدھا. في كتابھ المعنون "إدارة اكتشاف  األدویة. شرح توني كینیدي من شركة ھوفمان
ولم یتوقع توني أن یتم االستشھاد بورقتھ  1صمیم للمنتج"األدویة / تطویر الواجھة"، تم اقتراح ھذه األداة على أنھا "خصائص ت

مرة في السنوات التالیة. األداة التي وصفھا أصبحت معیاًرا عالمیًا في اتخاذ القرارات التي تمس مالیین  500البحثیة أكثر من 
 .األرواح. كانت ھذه المقالة بمثابة المقدمة لمالمح المنتج المستھدف

 
مواصفات موجزة للتدخل الصحي. تبنت األطراف المعنیة  حیث أنھا تمثل شائعة االستخدامنتج المستھدفالم مخططأصبحت أداة 

بالنواحي التنظیمیة أداة خصائص المنتج المستھدف كآلیة للتوافق والتواصل والتعاون مع شركات تصنیع األدویة. " تستخدم 
، وكذلك بین واألدویة األغذیة التواصل بین صناعة األدویة وإدارة خصائص المنتج المستھدف في الوالیات المتحدة كأداة لتسھیل

مع دخولھا العقد الخامس من االستخدام (قامت الجمعیة الملكیة للطب بتسجیل  2أصحاب المصلحة داخل وخارج ھذه الصناعة."
أداة  المنتج المستھدف، تظل وثیقة خصائص 3في أواخر الثمانینیات)  Smithkline Beecham  كینیدي وھو یصف استخدام

شائعة لجمع العدید من أصحاب المصلحة من أجل مناقشات معمقة وأكثر تركیزا. تستخدم آلیة خصائص المنتج المستھدف اآلن طرقا 
 مختلفة تتراوح بین بطاقات األداء الموجزة للتدخالت العالمیة إلى األحجار الرشیدة لفھم سمات الحرائك الدوائیة لألدویة الجزیئیة

 .الصغیرة
 

األمریكیة سبعة عشر سمة یجب على صانع األدویة تضمینھا  واألدویة األغذیة في مسودة إرشادات للنشر الصناعي، أدرجت وإدارة
. أدت 4,5)2)، وبمرور الوقت ظھر تنسیق مشترك لـخصائص المنتج المستھدف (الشكل 1في خصائص المنتج المستھدف (الشكل 

 دف خالل مرحلة التطویر إلى وصف المعلومات في وقت الترخیص (مثل ملخص خصائص المنتج).أداة خصائص المنتج المستھ
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 التي أوصت بھا إدارة الغذاء والدواء األمریكیة  خصائص المنتج المستھدف. سمات 1الشكل 
 
 

 5الكالسیكي خصائص المنتج المستھدف. شكل شائع لـ2الشكل 

  :فئة المنتج
 ب 2جرد اقتراب المنتج من المرحلة یُستكمل بم :اسم المنتج

تاریخ المصادقة علىخصائص المنتج 
 المستھدف

 

تواریخ مراجعات خصائص المنتج 
 المستھدف

 

 
 "أدخل اسم المنتج" الخصائص الحد األدنى المقبول المنشود 

 2(یكتمل مع اقتراب المنتج من المرحلة 
 ب)
 

 لمبررا المستھدف المبرر المستھدف المبرر المستھدف 

       الداللة
       الفعالیة المتوقعة

       السكان المستھدفون
الدواء إعطاء طریق        

       الصیاغة والعرض
       جدول الجرعات
       خصائص األمان
       اإلدارة المشتركة

       العمر االفتراضي والتخزین
       قابلیة التصنیع

       السعر
المنتج والتأھیل المسبق تسجیل 

 لمنظمة الصحة العالمیة
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أقسام خصائص المنتج المستھدف ،2007األمریكیة  واألدویة األغذیة مسودة إرشادات إدارة

 المؤشرات واالستخدام • 
 الجرعة وطریقة االستعمال •
 أشكال الجرعات ونقاط القوة •
 موانع االستعمال •
 واالحتیاطاتالمحاذیر  •
 ردود الفعل السلبیة •
 تفاعل األدویة •
 استخدامھا في مجموعات سكانیة محددة •
 واالعتماد علیھ الدواءتعاطي  •
 الجرعة الزائدة •
 وصف •
 الصیدلة السریریةعلم  •
 علم السموم غیر اإلكلینیكي •
 الدراسات السریریة •
 مراجع •
 كیف یتم توریدھا / تخزینھا ومناولتھا •
 معلومات إرشاد المریض •
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 السیاسة المستھدفة مخططالخلفیة، 

مصطلح "  ، حیث قدمت مؤسسة بیل ومیلیندا جیتس2017السیاسة المستھدفة " كانت في سنة  مخططأول إشارة مطبوعة لـ " 
.إذا كانت نظریة خصائص المنتج 6بي إلى سیاسة أو خدمة االجتماعیةالسیاسة المستھدفة " كأداة لالنتقال من االبتكار ط مخطط

السیاسة المستھدفة یمكن أن تكون أداة لالتفاق على ما ھو  مخططالمستھدف أداة لالتفاق على السمات الرئیسیة للمنتج، فإن نظریة 
، لم یتم نشر أي حزمة من 2017في سنة ضروري من ابتكار أو تدخل معین لتحقیق ھدف سیاسي. بالرغم من أنھ تم ذكر المصطلح 

 .السمات أو األقسام في ذلك الوقت
 

 السیاسة المستھدفة مخططصیاغة 
 :السیاسة المستھدفة الفعلیة كما یلي مخططكون أداةییجب أن  •
 قابلة دائما للتحدیث  •
 لكافیة من أجل منھاج جدیدوالتي قد تتضمن دواعي التغییر لخلق الحجج ا وموجزة،تقدیم سیاسة مقترحة بعبارات بسیطة  •
 عرض مقارنة جنبًا إلى جنب بین السیاسة الحالیة والسیاسة المقترحة •
 تضمین تفاصیل سیاسة كافیة للعمل كمواصفات السیاسة •
 أن تكون قائمة على األدلة طوال الوقت وتقترح الخطوات التالیة للقارئ •
 قائمة.طرح أو تقدیر أو إثبات األدلة الالزمة لتغییر السیاسة ال •
 

 التغییر مبررات
ةفي انقاذ األرواح السیاسة المقترح صلبةمن شأنھا أن تبرھن مدى قدرةأدلة  اقائمة علىحججالسیاسة المستھدفة  یقیممخططس
قترح في السیاسة. سیتحقق ذلك من خالل البحوث األدلة لتبریر التغییر الم ینھا. وسوف تلخص النھج الحالي وتقترح متطلباتحسوت
مألھا بمزید یجب التي حدد أي ثغرات كما ستسلط الضوء على البحوث الحالیة وت. األخرى والمبادئ التوجیھیةارب والتج یذاتتنفوال

 كون بمثابة أداة للمناقشة واالتفاق على المناھج بما في ذلك تصمیم الدراسات لمعالجة الثغرات في األدلة.من الدراسات. ست
 

البلدان القدرة على تغییر السیاسات في في السیاسات، و وفي العوامل التي تؤثر على تغییر التنفیذ،في أبحاث جدیدة ظھرت ابتكارات 
السیاسة  مخططتطویر أدوات جدیدة في سیاق الحاجة المستمرة وقد تكون مفیدة في إعداد حالیا یتم المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

ل تكون قابلة للتطبیق على الفور لتغییر سیاسة البلدان ذات الدخ قد والتي8خلتوسیع التدأداة تقییم قابلیة ذلك  من7,8,9المستھدفة
فیما ثقة ال صانعي السیاسات على اكتسابوالتي من شأنھا أن تساعد CERQ-Qualتسمى  المنخفض والمتوسط، وأداة أخرى

لى الشعور بالثقة في معالجة البیانات . قد تساعد ھذه األدوات صانعي القرار ع10المستندة إلى المراجعة المنھجیة یخص األدلة
 العلمیة الجدیدة وفھم اإلجراءات والفوائد والتكالیف المحتملة.

 
و الدعوة إلى "سرد القصة" وفقًا للحاجة األساسیة. في معظم الحاالت، سیكون الھدف ھ السیاسة المستھدفة مخطط یمكن تحدید

متبوًعا  تنفیذي،بملخص السیاسة المستھدفة  مخططبدأ یت التغییر. یجب أن خلق مبرراو جدیدة،المقترحة السیاسة تبین فوائد ال
وربما  أمكن ذلك،أداء السیاسة بشكل جید في االستخدام الحالي في مكان آخر إذا اسة الجدیدة، وھي حالة نموذجیة تبین بفوائد السی

للتعامل مع  تعتبر ھذه الصیغة مثالیةذابة للصحة العامة. تتبعھا بعض تحدیات السیاسة الحالیة التي تجعل السیاسة المقترحة حدیثا ج
مع إشراكھم  أنفسھم،صانعي السیاسات  طرفمباشرة من إبالغھا المثالیةأن یتم من الناحیة المفترض  التي من صانعي السیاسات

 .السیاسة المستھدفة مخططمسبقًا في إعداد
 

قارنة جنبًا إلى جنب لتمكین المستخدم من فھم الحالة المنشودة، والحالة المستھدفة م لمخطط السیاسةتتضمن الصیغة الكالسیكیة 
السیاسة  مخططویمكن تخصیصھا لتقدیم آراء تخص منتجات أخرى أو حاالتھا. یمكن للمرء في  -الدنیا المقبولة، والحالة الحالیة 

السیاسة الحالیة، والسیاسة الجدیدة / المقترحة، المستھدفة أن یتخیل أعمدة مقارنة تشمل حاالت مختلفة مثل الحالة المنشودة، و
 وأخرى قد تساعد في التفكیر النقدي.

 
 السیاسة المستھدفة مخططحاالت استخدام 

السیاسة  مخططتصبح أقسام معینة من  الحالة،. اعتماًدا على الحاالتفي العدید من  االسیاسة المستھدفة مفید مخططسیكون 
 المخطط. استخدام أدناه بعض من أفضل حاالت  مھمة. یبین الجدول المستھدفة
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 حالة االستخدام أثناء العملیة المشاركون القسم األكثر أھمیة

الدلیل والسیاسة الحالیة (أي 
الصف المسمى الدلیل والعمود 

 المسمى السیاسة الحالیة)
 

الباحثون والمنفذون واضعو 
 السیاسات

في بدایة العملیة التي تنتھي 
 سیاسة جدیدة باعتماد

تحدید األدلة الجدیدة التي یحتاج 
صناع السیاسات إلى توفیرھا أو 
التحقق من صحتھا حتى یشعروا 
بالراحة عند التغییر إلى سیاسة 

 جدیدة.

الدلیل والسیاسة الجدیدة (أي 
الصف المسمى الدلیل والعمود 

 المسمى السیاسة الجدیدة)
 

 الباحثون وواضعو السیاسات معا
 

منتصف العملیة التي في آخر 
تنتھي باعتماد سیاسة جدیدة، 
عندما ال تكون ھناك حاجة إلى 

مزید من الدراسات إذا كان شعر 
صانعو السیاسات بالرضاء عن 

 ذلك 

بعد تولید األدلة، العودة إلى 
صانعي السیاسات إلثبات ضرورة 

 التحرك اآلن لتغییر السیاسة
 

التكالیف، التنفیذ، الجدوى، 
لعملي، القابلیة للتحقیق، التطبیق ا

 السكان
 

الباحثون والمنفذون والمسؤولون 
الحكومیون، وصناع األدویة أو 

األجھزة، وأخصائیو االقتصاد 
 الصحي 

 

بعد اتخاذ القرار لتنفیذ سیاسة 
 جدیدة،

بعد اتخاذ القرار بتبني سیاسة 
جدیدة، التخطیط لكیفیة تنفیذ 

 السیاسة الجدیدة
 

 
 

 تفاصیل السیاسة
مخطط السیاسة المستھدفة  یحتاج المنتج،مواصفات  خصائص المنتج المستھدف تمثل وصف كینیدي الذي یعتبر أن عتمادا علىا

إذا كانت السیاسة مدروسة جیًدا، فإن اتساع التفاصیل سیؤھل . توفیر الكثیر من التفاصیل حول السیاسة الجدیدة أو المقترحة إلى
"مواصفات سیاسةللعمل ك مخطط السیاسة المستھدفة متطلبات إثباتیة  مخطط السیاسة المستھدفة . سیحدد" وھنا یكمن الھدفـ 

 والمرضى،على المواطنین  هتأثیرھذا االبتكار وتمویلھ وتنظیمھ ومعلومات تقنیة تمكن المرء من تصور كیفیة تنفیذ سیحتوي على و
لألطباء المھتمین بوضع اإلرشادات السریریة الجدیدة  معلومات عن السیاسةیجب أن توفر التفاصیل أي النتیجة المحتملة.

دارة الجماعیة لألدویةأو آلیات ي تھتم باإلتجار التجزئة الذین یدیرون سالسل التورید وإدارات الصحة العامة الت والموزعون أو
منح الجودة ومراقبة الدوائي والتیقظ  والمراقبین العاملین في مجال لألدویة والشركات المصنعة المراقبة أو االختبار األخرى

 .11خیص وغیرھا من البرامج الحالیة. غالبًا ما یتم إبالغ تفاصیل سیاسة التدخل عن طریق تقییم التكنولوجیا الصحیةاالتر
 

تقییم التكنولوجیا الصحیةعملیة متعددة التخصصات تلخص المعلومات حول القضایا الطبیة واالجتماعیة واالقتصادیة یعد "
 12وقویة."  و محایدةقیة المتعلقة باستخدام التكنولوجیا الصحیة بطریقة منھجیة وشفافة واألخال

 
للتطبیق على  قابلة "،فإن عملیة تقییم التكنولوجیا الصحیةكلمة "تكنولوجیا تتضمن بالرغم من أن عبارة تقییم التكنولوجیا الصحیة

بشكل منھجي مع التركیز على  اعتمادھایتم األبعاد  ةعنایة متعدد السیاسة أو المؤثرین لدیھم يصانع یطلبأي تدخل صحي. قد 
على متطلبات تغییر السیاسة لتقییم التكنولوجیا الصحیة. تركزمخططات السیاسة المستھدفة السمات الممیزة  تمثلالسیاسة التي 

 تقییمات التكنولوجیا الصحیة.وتختلف عن
 

 أھداف مخطط السیاسة المستھدفة
 :)1الجدول  ،2انظر الجزء السفلي من القسم (مخطط السیاسة المستھدفة أن یكون یمكن 
 .مناسبفئة سكانیة أو وضع في وقت منطقة أو  معینة أوغطي سیاسة نطاق واسع أو ی للتطبیق على قابال •
الجھات و تالعالمیة والباحثونوواضعو السیاسافي ذلك ھیئات التوجیھ  المصلحة بمامن قبل أنواع عدیدة من أصحاب  امؤلف •

 .ة أو المشترون اآلخرونیالصناعالمنظمة والممّولون والجھات 
 .منھا اأو مزیج أو التدخالتبواحد أو أكثر من األمراض  مرتبطا •
الدنیا لسلسلة  الصحي، اإلجراءاتالبیئیة والمعاییرسیاسة النظام  ،الت محددة من التوجیھ اإلكلینیكيحامغذیالأو مع مندمجا •

 المستھدف. وخصائص المنتجوالتنظیم  ات التشغیلالتورید أو إجراء
مخطط عند بدء إنشاء السیاسة، ویستحسنذلك أن تتم مناقشتھ واالتفاق علیھ مع المسؤولین عن  كلھ،األھم من ذلك و •

 السیاسة المستھدفة.
 

 سمات مخطط السیاسة المستھدفة
 :ما یلي The Lancetللبحث التطبیقي في الصحة العالمیة في مجلة  2018تضمن تحدیث 

 



 مخطط السیاسة المستھدفةDAC برنامج 

13 | P a g e  
 

 أرجعیرى كل من صانعي السیاسات والممولین والمنفذین والباحثین وأعضاء المجتمع المشكالت بشكل مختلف. "
من  وصانعو السیاسات "الباحثین من كوكب الزھرةإلى أن االختالفات ھذه ویندي جراھام من جامعة أبردین 

التخاذ قرار وقد  p <0 · 05في كثیر من األحیان إلى ثقة  ال یحتاج صانعو السیاسات بسیط،المریخ. '... كمثال 
 13"حتى یتم استیفاء ھذا الحد.یترددون في توسیع حجم العینة أو مدة الدراسة 

 
في غیر مكتمل : "الدلیل على التأثیر المباشر الواسع النطاق على السیاسة ... ھو تمثل قوة نتائج البحثأن وخلص باحث آخر إلى 

"وضع السیاسات الصحیة ینطوي على توازن غیر مستقر بین العلوم واالقتصاد  أن قد یكون ھذا بسبب .14" أفضل األحوال
. بنقل المعرفة وتبادلھا الصعب"الباحثون في نشر النتائج ومحاولة المشاركة في "التوازن  عادة ما یعبر عن انخراط15والسیاسة."

ونقاللمعرفة المسؤول الحكومي في اإلجابة علیھا أثناء عملیة اتخاذ القرار  عینة من األسئلة التي قد یرغب صانع السیاسة أو
نافذة على التفكیر الذي قد یحدث في أذھان أصحاب  فتح. ھذه األسئلة واالعتراضات ذات الصلة ت3مدرجة في الجدول وتبادلھا

مخطط السیاسة تغییر السیاسة ھو جوھر  " إلىالتأثیريالمصلحة السیاسیین. إن معرفة نتائج البحث التي ستنقل "التفكیر 
 .المستھدفة

 
 من قبل صانعي السیاسات التأثیري. التفكیر 3الجدول 

 االعتراضات األسئلة النوع
لماذا یتم تغیر السیاسة؟ لماذا یتم إیقاف تمویل البرامج  لماذا

 األخرى لدفع التكالیف المتزایدة لھذه السیاسة الجدیدة؟
عایة جیدا. ھذه المشكلة لیست كبیرة جدا. لدینا بالفعل مستوى ر

السكان المتضررین لیسوا سوى جزء صغیر من دولتنا. سیكلفنا ھذا 
تلك البرامج  -  كثیرا ، لذلك یجب سحب التمویل من برامج أخرى

 المواطنون. نتظرھاویاألخرى موجودة ، 
كیف ننفذ ھذا التغییر؟ كیف سیشعر سكان بلدي حیال ھذا  كیف

ھل سیغیر طریقة تصویتھم في االنتخابات القادمة؟  التغییر؟
كیف ستغطي وسائل اإلعالم ھذا التغییر؟ كیف ستتم إدارة 

 المخاطر؟

سیكون مثل ھذا التغییر معطالً. المناخ السیاسي غیر جاھز لمثل ھذا 
التعطیل. إذا فشل التغییر، ستتطلب التغطیة اإلعالمیة السلبیة تغییر 

س من الواضح أننا نستطیع تنفیذ مثل ھذا التغییر القیادة السیاسیة. لی
 .مثلما تفعل البلدان األخرى

متى یجب أن نبدأ؟ متى سیتم االنتھاء من االنتقال؟ متى سینفد  متى
 صبر الجمھور إذا لم نوفر أدویة أو سیاسة جدیدة؟

سیستغرق التنفیذ سنوات. إذا انتظرنا الدول األخرى لتنفیذ التغییر، 
ین على رؤیة التأثیر واإلیجابیات والسلبیات والمقاومة. سنكون قادر

 .سیكون من العملي أكثر إجراء التنفیذ الحقًا
من أین نبدأ؟ ھل سیشمل ھذا التغییر جمیع السكان في  من أین

 المناطق الجغرافیة؟
ستشعر على الدوام بعض المناطق بالحرمان من حقوقھا. المجموعة 

صغیر من السكان. ربما لم یشارك المشار إلیھا لیست سوى جزء 
المتضررون في االجتماعات حتى اآلن. قد ال تشمل ھذه المناطق 

 .المعالجة ناخبین
ھل من بین أولئك الذین یتم عالجھم  من الذي سیتم عالجھ؟ من

من یصوت لي؟ من الذي یتلقى التمویل للتدخل الجدید؟ من 
 یقوم بالتدخل حالیا وھل سیفقد تمویلھ؟ 

 

عرف أو ال أثق في األشخاص الذین اخترعوا ھذا االبتكار الجدید. ال أ
لم أقِض وقتًا مع الباحثین الذین یدفعون بالسیاسة الجدیدة. قد ال 
یشارك شركاؤنا العالمیون المعتادون في تمویل ھذا من أجلنا. مع 

 .المخطط الجدید قد ال یتلقى الناخبون العالج
لفوائد التي سنحصل علیھا مقارنة ما مقدار ا ؟كم سیكلفنا ذلك كم

بما لدینا الیوم؟ ما مقدار تكلفة االستثمار التي سیتلقاھا أي 
 نوع من أصحاب المصلحة؟ 

سیكون ھذا مكلفا جدا ومن المحتمل أن یكون أكثر تكلفة مما ھو 
مقدر. عدد األرواح التي تم إنقاذھا ھو مجرد توقع. سیختص 

 ن تكلفة االستثمار.بحصة كبیرة م األرضیة الكرة شمال
 

 مقدمة، دواعي التغییر
أدناه واالستفادة من المعلومات التي تم جمعھا باستخدام  ةالموضح الصیغة المستھدفة اتباعالسیاسة  مخططیمكن للحالة التمھیدیة ل

 )1، الجدول 2مخطط السیاسة المستھدفة(القسم  نموذج
 

 ___ دواعي التغییر: ___ [اسم السیاسة الجدیدة]
 التغییر المطلوب في السیاسة

 
 .___ یعاني __ [السكان] ___ من ___ [إشارة] ___ مما یؤدي إلى ___ [تأثیرات صحیة] •
 .___ نقترح أن تقدم ___ [السیادة] ___ [السیاسة] ___ التي تؤدي إلى ___ __ [أقصر تلخیص للفوائد] •
ماًرا قدره ___ [المبلغ] ___ والشراكة مع ___ یمكن تنفیذ ھذه السیاسة من قبل ___ [الوقت] ___، تتطلب استث •

 ___ .[األطراف المطلوبة أو المقترحة للتنفیذ أو االستثمار]
 

 السیاسة الحالیة، الوضع الحالي
 

 .___ الحالة] ___ ھي ___ [السیاسة] اإلشارة،سیاستنا الحالیة لـ ___ [ •
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 .___ الفوائد]ولھا ___ [أدخل أحدث  _،تم وضع ھذه السیاسة ___ [المدة] __ •
والسیاسة الحالیة ___ [السلبیات أو التكالیف  ___،ھذه السیاسة ___ [االختالفات عن السیاسة المقترحة]  الحظ،لسوء  •

 .___ ال عالقة لھا بالسیاسة المقترحة] الحالیة،أو قیود السیاسة 
 

 فوائد السیاسة الجدیدة
التي تم إنقاذھا أو المنفعة الكمیة / العددیة] ___ مقابل سیاستنا  قد تؤدي السیاسة الجدیدة إلى ___ [أدخل عدد األرواح •

 .الحالیة
 ___ فإن السیاسة الجدیدة ___ [أدخل المنفعة الصحیة الثانویة الجدیدة مقابل السیاسة الحالیة] ذلك،عالوة على  •
 في ذلك الفوائد المالیة إن وجدت] السیاسة الجدیدة ___ [أدخل المزایا غیر الصحیة الجدیدة مقابل السیاسة الحالیة، بما •

___ 
 

 مناھج لتحقیق سیاسة الجدیدة واألدوات
 .___ یمكن تنفیذ ھذه السیاسة الجدیدة ___ [ملخص المنھج] •
 .___ ___ [سمات التنفیذ] نتیجةنھج عملي مالیعتبر  •
 ___].واألدوات األخرى المتاحة آخر،والتطبیقات السابقة في مكان  الصحیة،تقییم التكنولوجیا  ذكر[أ األدوات المتاحة •

 
 ھناك حاجة إلى أدلة إضافیة إن وجدت

 .__ األدلة الموجودة ھي _________ [أدخل نتائج الدراسة واألدلة] •
 _____ الثغرات الحالیة لألدلة المطلوبة تشمل ______ [أدخل األسئلة التي لم یتم اإلجابة علیھا عن طریق البحث] •
 _____ ء ما یلي ___ [أدخل الدراسات أو التمارین األخرى إذا كانت الدراسات غیر مناسبة]یمكن سد ھذه الثغرات بإجرا •

 
 

من المرجح أن ال فوائد الملخص التنفیذي. تنقل معلومات كافیة لتأطیر المناقشة مع المدیرین التنفیذیین الذین بالصیغة ھذه  تتمتع
). 1الجزء السفلي من الجدول  2(القسم  أداة مخطط السیاسة المستھدفةبنیة دراسة التفاصیل وقراءة المزید. ستتبع ب یواصلوا

ملخص من مستوى  3. یمثل الشكل 3موضحة في الشكل مخطط لسیاسة مستھدفة  السمات أو األقسام التي یجب تضمینھا في أي
 .ھو مثال أكثر تفصیالً  4والشكل مخطط السیاسة المستھدفة

 
والسیاسة  )،جدیدةمستھدفة (وكانت األعمدة تتضمن سیاسة  الصفوف،في  یاسة المستھدفةمن مخطط السإذا تم استخدام أقسام 

. من خالل إضافة عمود للمالحظات حول الفوائد أو والتحدیدات فإن التقاطع ھو المكان الذي یمكن فیھ عرض التفاصیل الحالیة،
یمكن للمرء بسھولة مقارنة التأثیر المحتمل. یوضح  دیدة،جالتكالیف أو السمات اإلیجابیة والسلبیة للتحول المحتمل إلى سیاسة 

 في مخطط السیاسة المستھدفةقد یرغب الباحثون في الحصول على سمات  الحاالت،في بعض ولكن مثل ھذا التخطیط.  3الشكل 
ب الباحثون في أعمدة قد یرغ األحیان،في كثیر من  .خصاص المنتج المستھدفأكثر تركیًزا على المنتج وتتكامل بسالسة مع تكون 

 مناقشة متطلبات األدلة. صیغة تساعد علىأو  التي تعتریھا،والثغرات المتوفرة حالیًا أو صفوف تمكن من تلخیص األدلة 
 

 1الجزء السفلي من الجدول  ،2نفس القسم المستھدفة: السیاسة مخطط أداة ملخص  صیغة. 3الشكل 
 اسم السیاسة الجدیدة أو المستھدفة  
 یاسة رفیعة المستوى المعمول بھا حالیًا:الس 
 ملكیة السیاسة 
 المؤلفون والجھات االستشاریة، تاریخ آخر مراجعة: 

إیجابیاتوسلبیات السیاسة 
 الجدیدة

 

السیاسة الحالیة / معاییر 
 الرعایة

السیاسة المستھدفة 
المقترحة وسمات المنتج 

 (المنتجات)

 

 الداللة، المرض، الحالة   
 سكان المستھدفینال   
 التدخل / المنتج / الجرعة   
 اإلعداد المتصور للتدخل (المدرسة، المجتمع، إلخ)   
 الفعالیة / التأثیر / الدلیل   
 الجدوى / التطبیق العملي / اإلنجاز   
 الحد األدنى لالختالفات المھمة في السیاسة    
 السالمة   
 ة / مناطق جغرافیة / إعدادات مختلفة)اعتبارات أخرى (مجموعات سكانی   
 المراقبة المستمرة   
 المبادئ التوجیھیة / معاییر الرعایة    
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 مشاركة صانع السیاسة   
 التكالیف   
 التطبیق   
 االتصاالت واالجتماعات   
 العوامل السیاسیة   
 العدل والتقبل   
 االستخدام الحالي في مكان آخر   

 
 
 
 
 

 مستھدفةسیاسة المخططالداة ةألالتفصیلیالصیغة . 4 الشكل
 

 اسم السیاسة الجدیدة أو المستھدفة  
 السیاسة رفیعة المستوى المعمول بھا حالیًا: 
 ملكیة السیاسة 
 المؤلفون والجھات االستشاریة، تاریخ آخر مراجعة: 

إیجابیاتوسلبیات السیاسة 
 الجدیدة

 

السیاسة الحالیة / معاییر 
ایةالرع  

السیاسة المستھدفة 
المقترحة وسمات المنتج 

 (المنتجات)

 

 الداللة، المرض، الحالة   
 السكان المستھدفین   
 التدخل / المنتج / الجرعة   
 التدخل و / أو تفاصیل المنتج   
 ، إعطاء الدواءالجرعة    
 اإلعداد المتصور للتدخل (المدرسة، المجتمع، إلخ)   
 التأثیر / الدلیل /الفعالیة    
 مراجعات منھجیة   
 الدراسات األساسیة كاملة   
 الدراسات الرئیسیة قید التقدم   
 مستوى الثقة   
 الجدوى / التطبیق العملي / اإلنجاز   
 السالمة   
 اعتبارات أخرى (مجموعات سكانیة / مناطق جغرافیة / إعدادات مختلفة)   
 المراقبة المستمرة   
 التنفیذ   
 تقنیةال    
 اتالمیسر   
 الحواجز   
 المبادئ التوجیھیة / معاییر الرعایة   
 إرشادات الممارسة السریریة   
 مستوى الرعایة   
 مشاركة صانع السیاسة   
 التكالیف   
 تكلفة المنتج   
 تكلفة التنفیذ   
 األرواح التي تم انقاذھا   
 التنفیذ مسائل   
 العوامل السیاسیة   
 تأثر أصحاب المصلحة   
 الرأي العام   
 العدل والتقبل   
 االستخدام الحالي في مكان آخر   
 األقالیمالبلدان /    
 األجندات العالمیة   

 
في دراسة  من طرف غیر الخبراء. وجد الباحثون الصینیون، مفھومة مخطط السیاسة المستھدفةالمفصلة لصیغة الیجب أن تكون 

تقییم التكنولوجیا  أن "الدقة العلمیة" ارتبطت ارتباًطا سلبیًا بقبول الصحیة،مشارًكا قاموا بتقییم التكنولوجیا  382استقصائیة شملت 
لقد رأوا أنھ "من الممكن أال یعارض صانعو السیاسة كثیًرا الدقة العلمیة في البحث بقدر ما یعارضون"  .16في السیاسةالصحیة 
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تبعاد "من خالل األسالیب الفنیة التي ال یمكن اختراقھا والمصطلحات األكادیمیة في بعض تقاریر تقییم التكنولوجیا الصحیة االس
عامالً ھاًما من  لمخطط السیاسة المستھدفة للبرنامج المفصلتعتبر معرفة الجمھور المستھدف " 16ومعظم المنشورات األكادیمیة.
 .االعتبار قبل البدء في اإلنشاء عوامل النجاح ویجب أخذھا في

 
 الجرعة المستھدف،التدخل،المنتج،المجتمع  اإلشارة،

 يوالتداخل معھا. قد یكون ھذا بمثابة جسر سیاقمخطط السیاسة المستھدفة منیمكن تضمین عدد من خصائص المنتج المستھدف 
أن یتحرك ذھابًا وإیابًا بین خالل مشاركة السمات من  یمكن للفاعل .خصائص المنتج المستھدفلمواصفات التدخل التي تجسدھا 

في جعل صانع السیاسة والباحثین یتفقون على ما مخطط السیاسة المستھدفة حد أسالیب تحسینیمكنألعالم التدخل والسیاسة. 
إذا سة المستھدفة. السیا مخططو خصائص المنتج المستھدف یعتبرونھ الحد األدنى المقبول والسمات المثالیة التي ستظھر في كل من

 مخطط السیاسة المستھدفة مشتركة. یجب أن یكونأن تظھر مصطلحات وتعریفات فمن المتوقع  "،أمكن استخدام كلتا األداتین "معًا
 احات واألدویة األخرى أو األسالیبائیة واألجھزة والتكنولوجیا واللقمرنًا بما یكفي الستیعاب التدخالت المتنوعة مثل المكمالت الغذ

 .التي لم یتم اختراعھا بعد
 

 الفعالیة /النجاعةالدلیل / 
تُظھر أبحاث التنفیذ في العوامل التي تقود قادة البلدان  بینما .نجاعةبأھمیة خاصةوال تتمیز الفعالیة. یمكن أن تتخذ األدلة عدة أشكال

یجب أن یكون استخدام  السیاسات،ة مع صانعي المشاركة المبكرة والمتسق مدى أھمیةالمنخفضة والمتوسطة الدخل لتغییر السیاسة 
الفعالیة  دلیلالتدخل،ویعد یجب تقدیم حجة قویة لمزایا  ذلك،السیاسة القائمة على األدلة أمًرا ضروریًا لتحسین الصحة. ومع 

 .شرًطا ال غنى عنھ لتغییر السیاسة النجاعةو
 

تؤدي المراجعات المنھجیة إلى تقلیل  السیاسات،سبة لواضعي المراجعات المنھجیة ھي في قمة التسلسل الھرمي لألدلة. بالن
 مجموعة من الباحثینالمخاطرة في اتخاذ القرار ألنھا تضمن عدم وجود شك في أن صانع السیاسة یعطي األولویة لباحث واحد أو 

راجعات قد تستبعد البحث الرئیسي أن المفي أحدھا  ، تتمثل. األولویة المعطاة للمراجعات المنھجیة لھا تحدیاتصانعي األدویةأو 
أن تؤثر استثماراتھم  والممولین،بما في ذلك المشاركین في الدراسة  المصلحة،الذي ال یفي بالمعاییر المشتركة. یرید جمیع أصحاب 

 انھجیة أمرتصمیم الدراسات المستقبلیة التي سیتم تضمینھا في المراجعات الم وبذلك یكونالفردیة على أعلى مستوى من األدلة. 
 .1بالغ األھمیة

متخصصین. یختلف نظام الدعم وشبكة الخبراء التي على تواصل مع خبراء قد یكون لدى صانعي السیاسات مستشارون تقنیون أو 
لخبراء وأي جمھور أن یتضمن قسم یختار صانعو السیاسات االعتماد علیھا لتقییم األدلة اختالفًا كبیًرا. من المحتمل أن یتوقع ھؤالء ا

 صلة،باإلضافة إلى بحث آخر ذي  مؤخًرا،أي بحث حالي تم االنتھاء منھ  مستوحاة منأدلة  مخطط السیاسة المستھدفة األدلة في
نضج صانعي السیاسات  یجب أال یتجاھل الباحثون .یمكن التوقع بوصولھاباإلضافة إلى فھم مسار األدلة المستقبلیة ومتى 

 .القراراتاتخاذ الدلیل في  األسئلةواعتماد عاملوطرح أفضل  األدلةتشاریھم الستیعاب بیانات ومس
 

 الجدوى / التطبیق العملي / اإلنجاز
فالذي األكثر تطوًرا.  مقارنة بالمناطقیختلف السیاق السریري واالجتماعي والبنیة التحتیة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

 عملیًا في شمال الكرة األرضیة قد ال ینجح في كثیر من األحیان في المناطق األقل نمًوا.  یمكن أن یكون
 
سواء توافرت المواھب المدربة والمھرة وذوي الخبرة والسلطة القویة واإلنترنت وسالسل التزوید وبرامج الصحة العامة المتسقة 

 صنفت دراسة العوامل التي ارتبطت بتنفیذ نتائج تقییم التكنولوجیا الصحیة والمدارة جیًدا أم ال، فإن جدوى التدخل یبقى أمرا أساسیا.
كان عامل التطبیق العملي 16في تقییم التكنولوجیا الصحیة" تغییر السیاسة في الصین. إلى جانب العوامل في فئة "قبول القیمة و
 " األكثر أھمیة.الصحیةدلة تقییم التكنولوجیا أل

 
عشرة أطر عمل قائمة.  ووجدوات الدخل المنخفض والمتوسط أطر التوسع في التدخالت في البلدان ذا ییموآخرون بتق قام زانبوني
"البساطة أو سھولة التبني" من بین السمات المشتركة بین ھذه األطر وكانت حاضرة بشكل متكرر أكثر من جمیع كانت سمة 

یتطلب تأكید التطبیق العملي التواصل والبحث في  .18ة مثل التكلفة والسعةالسمات األخرى تقریبًا، وأكثر تواتًرا من السمات الرئیسی
 البیئات المحلیة المعنیة. ال توجد طریقة لتوثیق قابلیة التحقیق بشكل صحیح من المختبر أو اإلعداد األكادیمي.

 
                                                            

 وجدت. الرأي من تفلت أن یمكن المنھجیة المراجعات أن على األدلة مازالت على منحى النضج لتقییم البلدان بعض بأن تجادل أن معاكسة نظر لوجھة یمكن1
 استخدام السیاسات صانعي من أي یذكر لم" أنھ مایغا يدیاد العالمیة الصحة منظمة مستشار أجراھا مالي في الصحة مسؤولي على 2006 عام أجریت دراسة

 .17"لوجودھا مدركین غیر معظمھم المنھجیة،وبدا المراجعات من المعلومات
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كجزء من الدراسة  لقابلیة التوسعتقییم ال إدراجالبیانات حول التطبیق العملي ھو  المتمیز لتوفیرأن النھج زانبوني وآخرون اقترح 
 .5إلى دراسة تجریبیة. یظھر نموذجھم في الشكل  لیمتد بعد ذلكفسھا. السریریة ن

 
 التوسع قابلیة تقییم عملیة. 5 الشكل

 
 .إذنب مستنسخ 81قلم زانبوني وآخرون ب" ومن؟ وكیف لماذا: التدخل قابلیة تقییم" من

 
 مة في السیاسةالحد األدنى من الفروق المھ

قد یرتبط تأثیر البحث على السیاسة بشكل غیر مباشر باإلحصاءات االستنتاجیة المعیاریة في نتائج الدراسة. ولكن لكي تصبح نتائج 
البحث مكون لدواعي التغییر في مخطط السیاسة المستھدفة وذات قیمة للسكان المعنیین، یجب أن توفر ھذه النتائج قراءات لتبلیغ 

ر المادي المطلوب إلفادة السكان. یجب أن تستجیب القراءات أیًضا للمبررات المتعلقة بفعالیة معاییر الرعایة الحالیة أو التغیی
، "لماذا"). یجب أن یكون مثل ھذا التأثیر 3السیاسات الحالیة األخرى والتمویل المرتبط بھا أو الدعم السیاسي لھا (انظر الجدول 

رسمیًا من تصمیم الدراسة وتخطیطھا، مثلما أن تحدید وقیاس الفعالیة السریریة والسالمة ھي أجزاء  على مستوى السیاسة جزًءا
 .رسمیة من تصمیم الدراسة المناسب

 
إلى تسھیل التحدید الرسمي لسیاسة متسقة وقابلة للتحقیق مع التركیز على الدعوة إلى تغییر في  یھدف مخطط السیاسة المستھدفة

یكونا الة والتغییر الفعال في السیاسة یجب أن ید للسكان أو المجتمع. تتمثل الفكرة األساسیة في أن السیاسة الفعمفیكون السیاسة 
" أو بالتنفیذقابلین للقیاس. یجب أن تكون فعالیتھا قابلة للقیاس كمیًا، ویجب أن تكون الدلتا في الواقع "قیمة بما یكفي لتكون جدیرة 

. تثبت ھذه البیانات من الناحیة 19جتمع بشكل كبیر". إنھ یشبھ بیان التأثیر التنظیمي أو بیان التأثیر البیئي"تحدث فرقًا" أو "تھم الم
بطریقة تشبھ  أيمنھ.  أسوأالكمیة (وتوضح "كیف") أن التغییر المقترح سیكون أفضل بكثیر من الوضع الراھن أو على األقل لیس 

مخطط أن یكون ، یجب22-20في التجارب السریریة سریریًا من االختالف المھم ألدنىوالحداخصائص المنتج المستھدفإلى حد كبیر
 مصحوبًا ببیان بحد أدنى من الفروق المھمة للسیاسةمن حیث تأثیر السیاسة. السیاسة المستھدفة

 
ریریًا، فإن مخطط س من االختالف المھم والحداألدنىعلى عكس خصائص المنتج المستھدفوتصمیم التجارب السریریة التقلیدیة 

أو أكثر من نقاط قیمة ألدنى حد من  بشكل جماعي واحد یشجع المحققین وأصحاب المصلحة اآلخرین على تحدید السیاسة المستھدفة
العمر  سنوات أو المضافةالفروق المھمة للسیاسةوأسسھم المنطقیة في األبعاد ذات الصلة، مثل القیمة االقتصادیة 

الحداألدنى من االختالف بطریقة مماثلة لتلك المستخدمة فی .لتي تم تجنبھا أو تحسین معدل التوظیفاإلعاقة ا حسب المعدلة
الفروق المھمة للسیاسة أصغر قیمة یتم الحكم علیھا على أنھا قابلة لالكتشاف  الحداألدنى من، نوصي بأن یكون سریریًا المھم

بمعنى أنھا أكبر من خطأ القیاس في تعّرض سّكاني محّدد وھو أیًضا  وتستحق رسم السیاسات في السكان أو المجتمع المستھدف،
 ألفراد من السكان الذین یخضعون لعملیة صنع السیاسات. تتحقق تبعي فیما یتعلّق بالنتائج التي قد 

لمحتمل أن یكون إلى األساس المنطقي الذي یشیر إلى أنھ من غیر االفروق المھمة للسیاسة  للحداألدنى منقیمةالصالحة التستند 
للحداألدنى من االختالف كما ھو الحال بالنسبة قد ال یتم قیاس صیاغة المصلحة بشكل مباشر االختالف األصغر من ذلك مھًما. 

الذي یعالج بشكل غیر مباشر مسألة أھمیة الفروق المھمة للسیاسة  الحداألدنى منمن العملي تحدید ذلك،. ومع سریریًا المھم
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 الحداألدنى من . نوصیك بتحدید23القابلة للقیاس الكمي النواحيكن حساب مزایاه من الناحیة المالیة أو غیرھا من اختالف معین یم
في  تقییم التكنولوجیا الصحیة دراستك المقترحة كما تفعل من أجل تلبیة توقعات سلطة دعمالخاص بك والفروق المھمة للسیاسة

 .التجمع الخاصة بكمنطقة 
 

 السالمة
ما تكون اعتبارات سالمة المریض والمواطن مھمة. ومع ذلك، قد یعمل صانعو السیاسات في سیاق یمكن فیھ تضخیم المخاوف  غالبا

المتعلقة بالسالمة أو ربطھا بقضایا اإلنصاف والعوامل السیاسیة أو كلیھما. لذلك، قد یتم النظر بشدة في معلومات السالمة المتعلقة 
أو المحتملة (أو األحداث الضائرة طویلة المدى التي یصعب اختبارھا في دراسة المرحلة الثالثة). یمكن  باألحداث الضائرة المحددة

تجنب نتائج السیاسة المفاجئة أو الضارة. تحتاج تفاصیل بیانات  منجمیع أصحاب المصلحة في تفاصیل السالمة أن تساعد الشفافیة 
یمخطط السیاسة المستھدفة، بما في ذلك الكمیة والتفاصیل واألنواع وتأثیرھا على السالمة المقدمة في المناقشات حول السیاسة وف

 .صانعي السیاسات، إلى مزید من الدراسة
 

صلة بشكل خاص تتعلق بالسالمة النسبیة مقابل السالمة المطلقة. لن یكون أي تدخل آمنًا تماًما ذات  معلومات السالمة التي ستكون
سیقارن صانع السیاسة  ذلك،. عالوة على أو للسیاسةالسیاسة مقارنة بین المخاطر والمنافع للتدخل . سیجري صانع بصفة شاملةو

باإلضافة  یعرفونھا وبالمعیار الحالیللرعایة،تصورات التدخالت التاریخیة التي بالسیاسة ببیانات السالمة أو سالمة سالمة التدخل / 
عملیة صنع السیاسات. في بیانات التي تجعل ھذه المقارنات أكثر واقعیة أن تسرع إلى تصورات التدخالت األخرى الوشیكة. یمكن لل

حیث أن الفوري؛صانع السیاسة في رؤیة ضمانات للسالمة المطلقة إلى جانب الفعالیة العالیة والتوافر یرغب أن  من المسموح بھ
 صانعي السیاسات مكلفون بحمایة صحة ناخبیھم.

 
 ییر الرعایة اإلرشادات السریریة / معا

تُمِكّن "إرشادات الممارسة السریریة" الرسمیة والقائمة على األدلة األطباء من تحدید أفضل العالجات المتفق علیھا لحاالت معینة. 
یعتبر مفھوم اإلرشادات السریریة أقل نضًجا وانتشاًرا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقارنة ببلدان شمال الكرة األرضیة. 

البیانات أو في الواقع، ال یمكن لألطباء في العدید من المناطق، بالنسبة للعدید من األمراض، االعتماد دائًما على الوصول إلى قواعد 
، أو كانت أو جدیدةمحلیًة  ،اإلرشادات سریریة على الرغم من أنھا لیست منتشرة بصورة كافیة تتوافریمكن أن الوثائق اإلرشادیة. 

نھج الحالي للعالج. یمكن اعتماد مالذي یمثل الوكثر انتشاًرا األ. یعد اإلجماع على معاییر الرعایة 24-23ن أماكن أخرىماقتباسھاتم 
وبالتالي  ما معاییر الرعایة من السیاسة العالمیة (من خالل "نقل السیاسة")، ویمكن أن تتشكل عضویًا في المراكز الصحیة عبر بلد

 سیاسة قائمة أو جدیدة. تكون نتیجةن أن تكون خارج السیاسة، أو یمك
لبحث یمثل التدخل المقترح نتیجة ا عندما"السابقة" المحتملة المعاییر الحالیة ھي  معاییر الرعایةمثل اإلرشادات السریریة، تعتبر 

مخطط السیاسة في قنیة یعد توثیق وتقدیم معاییر الرعایة الحالیة والمحددة والدقیقة والت" في المقارنة. الالحقة" وھيالناجح 
، طریقة أساسیة إلنھاء االرتباك إذا كانت المجاالت ةالمقترح ةالجدیدمعاییر الرعایة ، باإلضافة إلى نفس الصفات في المستھدفة

سیاسة یظھر بحث جدید ل ثم معاییر رعایة حالیة ال تشرح نفسھا بنفسھا. باختصار: ھناك مخطط السیاسة المستھدفةاألخرى من 
 .ةالجدیدمعاییر الرعایة فعالة، یتم تقدیم  الدعمإذا كانت جھود ففة، مستھد

 
 مشاركة صانع السیاسة

یعتبر التعامل المبكر عندما یشكل البحث تغییر السیاسة؟  1ما ھو العاماللذي یتم تحدیده في أغلب األحیانعلى أنھ العامل رقم 
في  اقد تم استخدامھ تاألدلةیري ھو العامل األكثر تأثیًرا. "حول ما إذا كانوالمتسق مع صانعي السیاسات قبل وأثناء وبعد البحث السر

 25السیاسة: تم تحدید جودة العالقة والتعاون بین الباحثین وصانعي السیاسات على أنھ المیسر الوحید األكثر ذكًرا."
 

من طرف تجاھلھ یتم غالبًا ما أمرا بعد الدراسة انقل المعرفة وتبادلھالمرء أن  أنیعتقدمن اإلفراط أنھ  مفاجئا، إالقد یكون ھذا 
، والتي تتضمن التفاعل مع صانعي نقل المعرفة وتبادلھا. "شارك أقل من نصف باحثي [الصحة العالمیة] في أنشطة الباحثین

 62لتسھیل استخدام أبحاثھم من قبل الجمھور المستھدف." إقامة الجسورفي أنشطة  شارك أقل من نصفھمالسیاسات، و
 
یحتاج الباحثون إلى قضاء بعض الوقت في التعرف على مؤسسات السیاسة والممارسة، كما یحتاجون " 

إلى التخلي عن بعض السیطرة على أبحاثھم. تتضمن ھذه المتطلبات المھارات والوقت الذي قد ال یمتلكھ 
الوفاء  عندلمطلوب الباحثون، ویرجع ذلك جزئیًا إلى تحدیات وضع المیزانیة ومعرفة مقدار الوقت ا

بالمواعید النھائیة في مقترحات تمویل األبحاث التقلیدیة. یتطلب التخلي عن السیطرة بھذه الطریقة قدًرا 
فوریة للبحث والمشاركة أكثر كون مشاركة أفضل وتأثیرات النتیجة غالبًا ما ت، ولكن تقبل الشكأكبر من 
 13.المستمرة
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 فيعدم الذھاب أو قرار الذھاب  أخذتدفع المجتمع وصانع السیاسة إلى أن یمكن  ھامةفرصة  صانع السیاسةتمثل كل مناقشة مع 

مناقشة المواضیع الضروریة یتم فیھ مفیًدا؛أمًرا مخطط السیاسة المستھدفة یعد امتالك أداة مثل الغایة،تغییر السیاسة. ولتحقیق ھذه 
بعض الباحثین خبرة لقد یكون بالرغم من أنھ : فكما تم اإلشارة إلیھ سابقاا. الحقً نظریا عدد أقلمن المفاجآت وبذلكسیحدث  وتوثیقھا

للعمل في الواجھة السیاسة. إن امتالك أداة  وال یرتاحعلى ذلك أن أغلبھمغیر معتاد في التعامل مع صانعي السیاسات، فمن الشائع 
أنھ لیس أداة للنشر فقط یة في مخطط السیاسة المستھدفة في تكمن القیمة األساس الھامة.تسھل بدأ وتأطیر الحوار یعد أحد المكاسب 

 .آرائھمتغییر ما ھو مطلوب للفھم معصانعي السیاسات  أداة اكتشافوإنما ھو 
 

 التكلفة
(أو المدخرات) لتوسیع الضروریة كیفیة تغییر السیاسة الصحیة. قبل تقدیر التكالیف  ا لتحدیدضروریا وھامعامال التكالیف  تمثل

من الضروري تحدید التكالیف المحددة والعوامل ذات الصلة. كلما كان صانع السیاسة  السیاسة،تدخل جدید ناتج عن تغییر في نطاق 
التكلفة المعینة أكثر تحدیًدا. قد تتطرق األسئلة الناشئة عن السكان المقیدین باألصول حول سئلة األتكون  ،أكثر انتماء للبیئة المحلیة

قیة التي قد ال یبدو أنھا مرتبطة بالرعایة الصحیة. في محادثات السیاسة مع صانعي السیاسات ذات الموارد إلى القضایا السیا
الواقعیةالتي  محادثاتالواردةفیال من المرجح أن یكون تبني أو قبول أسئلة التكلفة غیر التقلیدیة مفیًدا. تتضمن األسئلة المحدودة،

 :تكلفة السیاسة ما یليتخص 
o فإلى متى سیستمر ھذا الدعم؟ كذلك،وإذا كان األمر  الجدید،ھة مانحة أو حكومة أجنبیة بدفع تكالیف التدخل ھل تقوم ج 
o ،مثل قیمة فما ھي التكلفة؟ ھل ھو میسورة التكلفة وھل ی ھل ستدفع حكومتنا تكالیف التدخل الجدید، وإذا كان األمر كذلك

 لى ھذا بدالً من شيء آخر؟مقابل المال؟ ماذا سیكون تأثیر إنفاق األموال ع
 

o ما ھي التكالیف التي سیتحملھا المرضى / المواطنون / المستھلكون؟ 
o  ما ھي تكالیف التوسع والتنفیذ والتغییر؟ بما في ذلك التغییرات في تقدیم الرعایة الصحیة، ھل سیكون ھناك مدخرات طویلة

 األجل؟
o جھزة أو غیرھا)؟األى سبیل المثال، صانعي االدویة أو شركة تصنیع من الذي سیستفید مالیاً من االستثمارات الجدیدة (عل 
o ھل تؤثر ھذه التكالیف اإلضافیة على عالقاتنا مع الجھات الفاعلة غیر الحكومیة، وإذا كان األمر كذلك، فكیف؟ 
o ھل ھناك إمكانات لتقاسم التكالیف أو مخططات أخرى لتغطیة التكالیف؟ 
o ھل ھناك تكالیف غیر متوقعة؟ 

 
 تنفیذال
. 14"ھذا التدخل لتنفیذ المیسراتالعوائق و  ؛ یجبأن تحدد أیضالتحقیق نتائج صحیة أفضلكافیة على فعالیة التدخل ال تكون األدلة "

 راتالتنفیذ. یتم تقییم األسالیب العامة لتقنیة التنفیذ حول المیس ھذا للتنفیذ والعوائق التي تعترض من الشائع التحدث عن میسرات
عینة من الموضوعات التي تتم مناقشتھا كثیًرا عندما یقیم أصحاب المصلحة في الدول ذات  یوجد أدناهائق والتكالیف والوقت. والعو

 دخل المنخفض إلى المتوسط جدوى توسیع نطاق التدخل:
 االعتبارات السیاقیة •
 تكالیف التوسع •
 اعتبارات نظام التسلیم •
 اعتبارات عامة للتوسیع والتنفیذ •
 ف التدخلیتكیعلى القدرة  •
 التدخل وقبولھإلى وصول ال •
 الرصد والتقییم •
 االستدامة •
 اعتبارات القوى العاملة  •

 
عند محاولة توسیع نطاق التدخالت القائمة على األدلة  حدثأن تالتي یمكن  المآزقستة أنواع من 282019 سنة حدد مقال صدر في

 :في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
 تكلفةال مأزقفعالیة •
 عدم المساواة الصحیةمأزق  •
 المتسعالضرر مأزق •
 مأزق أخالقيال •
 التنازليمأزق ال •
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 المأزق السیاقي •
 

بما في ذلك  السیاقیة،تبین أن تنفیذ سیاسات جدیدة تتضمن ابتكاًرا یمثل تحدیًا. قد یتعلق جزء من التحدي بالمخاوف الثقافیة أو 
ل الكرة األرضیة. یمكن أن تساعد خطة التنفیذ الواضحة في التخفیف من مقاومة الشكوك المتأصلة في استیراد االبتكار من شما

 السیاسات التي تتضمن مكونات مبتكرة.
 

 العوامل السیاسیة
یجب دمج السیاسة واألسلوب "كتبت لوسي جیلسون، أحد رواد أبحاث تطبیق الصحة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل: 

في الواقع، تقریبًا جمیع المراجعات المنھجیة للعوامل التي تؤثر على ما إذا كان البحث . 29ات الصحیة"والسلطة في دراسة السیاس
. تتضمن االقتباسات حول استیراد السیاسة من ھذه سیؤثر أو یصنع سیاسات مرجعیة لسیاسة صحیة جدیدة أو عوامل سیاسیة

 المنشورات والمنشورات ذات الصلة ما یلي:
 

 27دوافع السیاسیة أیًضا محرًكا قویًا یوجھ صنع السیاسات". تم اعتبار ال" •
 

، مثل السلطة والسیاسة واآلراء والمصالح األخرى التي تؤثر على صنع القراریجب أن تتنافس األدلة مع العوامل " •
 15"مكتسبة

 

ھتمام محدود لسیاق صنع "تعرضت بعض أطر العمل النتقادات لتأكیدھا على األدلة، وكیفیة نشرھا وتنفیذھا مع إیالء ا •
 30السیاسات ذات الطابع السیاسي الرفیع والسیاسات سریعة التغیر وھو أمر شائع في البلدان منخفضة الدخل."

فقد مصداقیتھا ت"وبالمثل، فإن البیانات غیر المتوافقة مع المعتقدات أو التقالید أو األجندات السیاسیة قد یتم تجاھلھا و / أو  •
 31ائق الثقافیة واالجتماعیة."للحفاظ على الحق

 
ال تستند قرارات السیاسة المتعلقة بإدخال التقنیات (الجدیدة) في الرعایة الصحیة إلى نتائج تقییمات التكنولوجیا الطبیة بل  •

 15إن "الحجج السیاسیة ومجموعات المصالح ھي التي تقرر النتائج"
 

االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة) تؤثر على أسلوب "ومع ذلك، فقد لوحظ أن الضغوط المتعارضة (العوامل  •
 26السیاسة وتعیق تطویر السیاسة القائمة على األدلة."

 
ھذا من القوة یقلل شفافة لجمیع أصحاب المصلحة. بصفة السیاق السیاسي والتأثیرات  یقدمیمكن لمخطط السیاسة المستھدفة أن 

ن یساعد أصحاب المصلحة في صیاغة الحلول التي تسمح بنجاح التدخل للعیش جنبًا إلى جنب مع النسبیة للعوامل السیاسیة. یمكن أ
التي الجغرافیة،والبلد،والباثولوجیا الحقائق السیاسیة. ستختلف المتغیرات التي تؤثر على العوامل السیاسیة باختالف المنطقة 

مثل الجمعیات أو الوكاالت أو مجموعات الجنسیات متعددة على مستویات وما إذا كان یتم تقریر السیاسة التدخل،ونوع  تتممعالجتھا،
 العمل.

 
 االتصاالت واالجتماعات

سواء من أجل اتخاذ قرارات قویة أو إدارة المخاطر السیاسیة واإلدراك واإلجماع، اھتماًما بما إذا كان سیكون لصانعي السیاسات، 
تشفیات الصحة العامة والمستشارون الفنیون والخبراء واألطباء المتخصصون الخبراء والباحثون المحلیون وأعضاء خدمات ومس

واألكادیمیون قادرین على التحدث واالجتماع حول تكالیف وفوائد وفرص وتحدیات التدخل. إذا كان صانع السیاسة مرتاًحا للجوانب 
قد یحتاج ھو توقع قبول الخبراء المحلیین. الطبیعي جدیدة، خاصة األدلة والتكلفة والجدوى، فإن السؤال التالياللسیاسة لاألخرى 

صانعو السیاسات إلى التأیید والدعم من طرف الخبراء المعروفین والمقبولین لدى شعوبھم. وبذلك یمكن أن تكون االجتماعات مفیدة 
ّكن جمیع األطراف من أن حیث یمكنھا أن تجعل صانع السیاسة یشعر بالراحة لحدوث فرص لالعتراضات واستیعاب المعرفة، مما یم

 یكون لھا صوت. توصل أحد الباحثین إلى أن:
 

معرفة الخبراء لتلبیة التوقعات بشأن الشرعیة  االستفادة منللتقییم ... قد تحتاج إلى  عرضة"... المنظمات" ال
لى اإلشارة إلى التنظیمیة أو صنع السیاسات المناسبة ... وستكون تلك التي تعتمد على التقییمات الفنیة حریصة ع

 32أو إلثبات القرارات المتخذة ".  منظمتھا،خبرتھا لدعم شرعیة 
 

بعیًدا عن االجتماعات، یعد التواصل مع صانعي السیاسات أنفسھم فنًا بقدر ما ھو علم. أفاد أحد الباحثین الذي أجرى مقابالت مع 
بحوث ھو بالفعل عملیة طویلة وتستغرق وقتًا طویالً. "عادة صانعي السیاسات في إفریقیا: " ذكر صانعو السیاسات أن استخدام ال

تطلب قدًرا كبیًرا من الوقت للبحث عن األدبیات ذات إال أنھات، إجراء البحوثأھمیة  فإنھ على، ذكر). 18لیس لدي الوقت" (مشارك 
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یجب أن یكون النشر مخصًصا  .17، أنثى)11تطلب تضحیة" (مشارك ی الصلة وتحدید موقعھا والوصول إلیھا ومراجعتھا. "ھذا
" "غالبًا ما تتمثل تجربة البحث في العثور على تقاریر طویلة یتم إرسالھا إلى رفوف المكاتب الحكومیة لألفراد ذوي النفوذ 

 . 33والجھات المانحة"
 

اسة المستھدفة أحد ھذه كیف یمكن أن یكون الجھد علًما أكثر منھ فنًا؟ یعد الجھد المبذول إلنشاء أدوات موحدة مثلمخطط السی
ى ذلك، إضافة إلالجھود. یمكن لآلخرین تحدید واعتماد األطر والنماذج والمناھج التي تم نشرھا واستخدامھا بنجاح لتغییر السیاسة. 

ء یمكن لمجتمع البحوث الصحیة العالمي تحدید أفضل الممارسات لالتصاالت بناًء على أبحاث التنفیذ التجریبي والنماذج، وإنشا
األدوات، ثم صقل األدوات وتوحیدھا. عند استخدام األدوات أو إشراك ھیئات التوجیھ العالمیة، من المھم أال "یتعارض" الخبراء 

 .فھناك طرق لضمان أن ھذه االجتماعات یمكن أن تستخدم خبراء غیر معنیین بالتصویت -المعنیون مع المشاركة في المناقشات 
 

بعد  اعتمادھاجدیدة وھیئات الخبراء لتوجیھ الممارسات السریریة مفیًدا حیث یتم النظر في سیاسات  ىاالعتماد علیمكن أن یكون 
وشبكة منظمة الصحة العالمیة للسیاسات  المتحدة،المملكة المعھد الوطني للصحة وجودة الرعایة ب. تتمتع منظمات مثل كذلك

 عالمي.تأثیرھاالیة التابعة لمنظمة الصحة العالمیة بوشبكة الممارسات السریریة العالم األدلة،المستندة إلى 
 

 تقبلالعدل وال
في ھذا السیاق بمسائل األخالق والخصوصیة والتحیز والعنصریة یمكن أن تتعلق  والتيیشار إلیھا أیًضا بالعدالة واإلنصاف 

عداد المواطنین والمرضى واألسر وكذلك القادة استتقبل إلى مسألة المفردة مفاھیم أو سلوكیات العدالة االجتماعیة األخرى. تشیر أوب
قوة عبء المرض أو النتائج الصحیة في شرائح السكان المحرومة التباینات في  ین لتبني التدخل الصحي. یمكن أن تخلقوالمؤثر

بالعدالة یساعد صانعي تغییر السیاسة. إن التنبؤ باألحداث السلبیة غیر المتناسبة أو الفضیحة السیاسیة المرتبطة في إحداث تأثیر 
قناة لمشاركة مخطط السیاسة المستھدفة فی مفھومالتقبل إدراجالسیاسات على فھم المخاطر الفسیولوجیة وغیر الفسیولوجیة. یوفر 

 .األسالیب المحتملة للنشر والتنسیق والتعاون العام
 

 االستخدام الحالي للتدخل
. إنما ھو نقال للسیاسةالدولي) الذي یتم اعتماده على المستوى القطري  مثال( سعاألونطاق الإن مفھوم جداول أعمال السیاسات على 

تشمل الدینامیكیات التأثیر أو الضغط أو التفاوض. یمكن دعم المخاوف الصحیة الرئیسیة في البلدان المنخفضة والمتوسطة حیث 
إلى قیام معھد أكسفورد  مؤسسة بیل ومیلیندا غیتسمن الدخل بشكل كبیر من قبل الحوكمة الدولیة والمنظمات المانحة. أدت منحة 

مع  السیاسة،یظھر التكرار النسبي لنقل  ،4نقل السیاسة الصحیة العالمیة. في الجدول  حول 2017سنةللسیاسات بنشر تحلیل في 
ح أن اإلقبال على التدخالت من من الواض. 34ونوع الجھات الفاعلة المشاركة السیاسة،والبلد الذي یتبنى  السیاسة،الكیان الذي أنشأ 

 .قبل الكیانات المؤثرة لھ تأثیر على صانعي السیاسات ویمكن اعتباره میسًرا أو حاجًزا في مخطط السیاسة المستھدفة
 

 34. تحویل السیاسة الصحیة كآلیة لتغییر السیاسة الصحیة 4الجدول 

 
 الدولیة لتعلم العمل عبر األنظمة الصحیة : مراجعة أدبیات نقل السیاسة الصحیة3الجزء  - عرضیةمراجعة 

فئة صانع 
 السیاسة

 البلدان األصلیة الدول المستفیدة نواع وبرامج تغییر النظام الصحيأ

 شبكات السیاسة العالمیة 51 دول أفریقیة أخرى 30 فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز 16 الوكاالت الدولیة
دول أمریكا الالتینیة  16 اإلنجابیةالصحة الجنسیة و 13 النخب الوطنیة

 األخرى
 الوالیات المتحدة األمریكیة 12

 دول أفریقیة أخرى 7 دول آسیویة أخرى 21 الكفاءة واإلنصاف في النظم الصحیة 10 المنظمات المدنیة
 دول أوروبیة أخرى 4 دول أوروبیة أخرى 11 الحصول على الرعایة الطبیة 9 المنظمات غیر الحكومیة

 دول آسیویة أخرى 3 جنوب أفریقیا  9 التطعیم والمناعة 6 مھنیین الصحیینال
 جنوب إفریقیا  3 الھند 6 تعداد السكان 5 الوزارات الحكومیة

 المملكة المتحدة 2 زامبیا  6 انفاذ قوانین الدواء 4 القطاع الخاص
 البرازیل 1 مالوي  5 تأمین صحي 3 كادیمیوناأل

   كینیا  4 إدارة حالة أمراض الطفولة 2 المجتمعات المحلیة
  بنغالدیش 3 التأھب للمرض 2 القادة المدنیون

  البرازیل  3 المالریا  2 األحزاب السیاسیة
  بوركینا فاسو 3 الصحة النفسیة 2 اإلعالم

  موزمبیق 3 استخدام المساعدة في الخدمات الصحیة 1 
  الباكستان 3 التغذیة 1 
  تایالند 3 داء السل 1 
 1 

 
في المناطق مجال الصحة  فيالعاملین نقل 

 الحضریة والریفیة
  زیمبابوي 3

شبكات السیاسة  1   
 العالمیة

 

 
یطرح نقل السیاسة السؤال التالي: بالنسبة ألي تدخل، ھل ستنشأ السیاسة المعیاریة أو المعتمدة ألي منطقة أو دولة من منظمة 

ان األمر كذلك، فھل یجب أن تتم المشاركة مع صانعي السیاسات في جنیف؟ ھل یجب أن یحدث ذلك في الدولة الصحة العالمیة؟ إذا ك
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ذات الدخل المنخفض والمتوسط ووزارة الصحة التابعة لھا؟ إذا تم التعامل مع صانعي السیاسات في وقت مبكر من تصمیم الدراسة 
 .فقط لصانعي السیاسات في نھایة العملیةبتقدیم نتائج الدراسة ارنا ذلك إذا قالسریریة، فستكون ھناك عوامل مؤثرة مختلفة 

 
 التألیف والملكیة والتعدیل

عدًدا كبیًرا جًدا من السیاسات المقترحة  مخطط السیاسة المستھدفة. ولكن إذا تم تقدیمیمكن للعدید من أنواع أصحاب المصلحة تألیف
وتدفق ھائل كبیر كم وجود  یعتقد صانعو السیاسات عندعلى عملیة صنع القرار. لك فمن الممكن أن یؤثر ذواحد إلى صانع سیاسة 

بین الباحثین أو الممولین. لإلجابة على سؤال من یجب  تشتتعدم وجود اتفاق أو ب الخاصة بمخطط السیاسة المستھدفة ثائقمن الو
مكن للمرء أن یتخیل تسلسًال ھرمیًا للسیاسات وكیف ی یجب أن یكون ذلك ومتى،مع أي شركاء و مخطط السیاسة المستھدفةأن یطور

بما في ذلك أسماء وأدوار أفراد معینین یؤثرون في  مخطط السیاسة المستھدفة،المستھدف لجمھورالیؤثر البحث علیھا. إن تعریف 
البحثیة أن التواصل  ھو عامل نجاح حاسم في الجھود المبذولة لتغییر السیاسة. أظھرت العدید من الدراسات السیاسة،قرارات 
 .ھو المعیار األكثر أھمیة الذي یؤدي إلى تغییرات في السیاسة ،مع صانعي السیاساتالسریریأثناء البحث  والمتكررالمبكر 

 
 مثال على سیاسة جدیدة

 
المالك / المزود /  مثال على سیاسة حالیة

 مستوى التوجیھ
 نوع السیاسة

منقولة منھج التطعیم ضد الدیدان الطفیلیة ال
بالتربة.التفكیر الحالي ھو أن تحسینات الصرف 
الصحي أو توافر األدویة ستصل إلى الكتلة الحرجة 
قبل تطویر اللقاح وتوزیعھ. قد تمثل سیاسة تقدیم 

 اللقاح تغییًرا كبیًرا.

مكافحة الدیدان الطفیلیة المنقولة بالتربة، التي تملكھا 
التوجیھ، مرتبطة وتقدمھا منظمة الصحة العالمیة عن طریق 

بقرار من جمعیة الصحة العالمیة، بما في ذلك عدد من 
المكونات بما في ذلك اإلدارة الجماعیة لألدویة، وأدویة 

محددة، دلیل على مجموعات سكانیة محددة معرضة للخطر، 
 وتدابیر الصرف الصحي، وأكثر من ذلك

 عالمي أو إقلیمي أعلى

سیاسة عالیة المستوى و 
 شاملة

یر المحتمل تحدید دواء جدید یتمتع بسجل من غ
أمان أقوى من األدویة التي أوصت بھا منظمة 

الصحة العالمیة، ولكن إذا تم اكتشاف أن الدواء 
الجدید یقترب من صفر تكلفة أو أكثر فعالیة، یمكن 

 .للمرء أن یجادل في التوصیة بدواء مختلف

منظمة إدارة األدویة الجماعیة: األدویة التي أوصت بھا 
 500مغ) والمیبیندازول ( 400البیندازول ( -الصحة العالمیة 

فعالة وغیر مكلفة وقابلة للتوزیع من قبل المعلمین في  -مغ) 
 .S ) على سبیل المثال(المدارس. ال یتوفر دواء اإلیفرمكتین

stercoralis .بتكلفة معقولة 
 

 
 عالمي أو إقلیمي أعلى

جزء أو مكون واحد من 
املة، السیاسة الش

 السیاسة الفرعیة

ال تمول نیجیریا أو تفوض المعلمین للتوزیع 
المستمر لألدویة التي توصي بھا منظمة الصحة 

العالمیة. إدخال مثل ھذا البرنامج في نیجیریا 
 .سیكون سیاسة جدیدة

تحتفظ مصر بحمالت منتظمة للتخلص من الدیدان (الثالثة في 
والیونیسیف) ووزعت مع منظمة الصحة العالمیة  2017سنة 

 ملیون قرص من میبیندازول. 14
 

وزارة الصحة، والحكومة 
 المركزیة

 خاصة بكل بلد

 
قائمة  فرعیة أو سیاسةمستوى الفي ھذا اإلطار، یمكن ألي دراسة بحثیة فردیة أن تقدم دلیالً على دعم أو إضعاف سیاسة عالیة 

أن یقوم  -ولكن لیس كافیًا  -دراسة البحثیة تأثیر على السیاسة، فمن الضروري لل كانتعلى المستوى العالمي أو الوطني. إذا  حالیة
الناحیة المثالیة  في أقرب وقت ممكن، من قابل للمعالجة،رابط واضح من الدراسة إلى السیاسة إلى إجراء سیاسي  إیجادشخص ما ب

 .تصمیم الدراسة أو قبل ذلكأو في مرحلة 
 

 مخطط ناجح للسیاسة المستھدفة: لوضع األساسیة عواملالن الظروف، قد تشكل ھذه السمات اعتماًدا على مجموعة متنوعة م
 ؛إشراك أعضاء وقادة المجتمع المحلي وخبراء الصحة والتنفیذ المحلیین •
 ؛السیاسات المستھدفة واستخدامھا للتأثیر بنجاح على السیاسة وضع مخططاتإدراج أولئك الذین لدیھم خبرة في  •
وصانعي السیاسات الحالیین أو  واالستراتیجیة،والسیاسة  التنظیمیة،والدعوة،فین من ذوي الخبرة في الشؤون إدراج المؤل •

 ؛السابقین
إدراج المؤلفین من ذوي الخبرة العلمیة الذین یشكلون جزًءا من الدراسة أو الدراسات الحالیة ومن خارجھا على حد  •

 .السیاسة مما یوفر أقوى أو أحدث دلیل على تغییر سواء،
 

یجب تحدید إتاحتھا على نطاق واسع للمواطنین.  الدراسة بشكل كبیرعلى إمكانیةالسیاسة المستھدفةقید  یعتمد نجاح مخطط
شكل بمخطط السیاسة المستھدفةبالغ األھمیة. الملكیة المجزأة أو غیر المؤكدة ستقلل من تأثیر اأمربدوره مخطط الذي یعد ملكیة

األدلة،فسیفقد بأحدث  مخطط السیاسة المستھدفةمن تحدیثھإذا لم یتمكن مؤلفو أو مالكوا بنفس األھمیة.  سریع كما یحظى تعدیلھ
. تجعل سرعة األدلة ھتحدیثإالبعد  قابل للتعدیل أو منتھي الصالحیة لن یذھب بعیًداالغیر  فالمخطط النھایة،في  بذلك مصداقیتھ.

 .التحدیث استثماًرا كبیًرا للوقتاسة المستھدفة من عملیة مخطط السیالجدیدة واتساع نطاق الموضوعات فی
 العناصر التي لم یتم تناولھا في ھذه الورقة البحثیة

 یتناولھا نموذج نذكرمن الموضوعات التي لم بالضرورة العدید من الموضوعات دون إجابة.مخطط السیاسة المستھدفةیترك نموذج
 ثیة ما یلي: البح الورقة مخطط السیاسة المستھدفة وھذه

 حسب البلد أو السكان؟وكیف یتم تخصیصھا السیاسة  تصلما ھي السیاسة؟ إلى أي مدى یجب أن  •
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، مثل اللقاحات أو ألنواع مختلفة من التدخالت مخطط السیاسة المستھدفة ھل یجب أن تكون ھناك إصدارات مختلفة من •
 التدخالت الغذائیة أو المنتجات غیر المسجلة؟

إن لم یكن الباحثون  یجب أن یؤلفھ،من الذي  المستھدفة؟مخطط السیاسة فی ن یساھم على وجھ التحدیدمن الذي یجب أ •
 ؟التألیفوخبراء الصحة العامة؟ ماذا لو لم یتم إشراك صانعي السیاسات قبل أو أثناء عملیة 

 على وجھ التحدید؟ من المسؤول عن السیاسة؟المستھدف من ھو الجمھور  •
جمھور، وما ھو األساس المنطقي لخطة المشاركة من المجموعات المكونة للمجموعة  ة بالنسبة لكلما ھي خطة المشارك •

 ھذه؟
دلیل جدید یؤثر مادیًا على المستند  یوجدتحدیثھ عندما  كان من غیر الممكن؟ ماذا یحدث إذا مرة یجب تحدیثھمن كم  •

 الحالي؟
 

 الخالصة
 إنھ. على السیاسة ومتطلبات تنفیذھا أداة مفیدة للغایة لوضع التغییرات المقترحة مخطط السیاسة المستھدفة من المحتمل أن یكون

في مراجعة مقترحات البحث. تصف ھذه الوثیقة النھج والباحثین وللمساعدة أیضا إلشراك صانعي السیاسات فعالة بمثابة أداة 
س شعورھم بالمخاطرة والنجاح بسھولة من یمكن لمعظم صانعي السیاسة قیامخطط السیاسة المستھدفة.  المقترح لتطویر

 . یمكن لمجموعة كاملة من أصحاب المصلحة المناسبینصفحاتفي بضع  السیاسة المستھدفة خاللعرض معلومات تخص مخطط
ة . یجب تحدید العتبات المطلوبة لنتائج البحث لتغییر السیاسلعب دور الجمھور المتلقي للمخططإلى المحتوى وكذلك  إدخال إضافات

 .أیًضا بتأطیر المناقشات وتقدیم حالة مقنعة للتغییر بعد اكتمال إنشاء األدلةلمخطط الذي یمكن أن یقوم عند مناقشةا
 

كأداة للجمع بین  المخططأمًرا غیر مھم. یمكن أن یعمل  مخطط السیاسة المستھدفةیعد تجمیع البیانات الدقیقة معًا عبر مجاالت 
قد یبدو مفھوم جمع البیانات الجدیدة وصیاغة المشاركین في العدید من جوانب صنع السیاسات.  التخصصات ذات الصلة والخبراء

االكتشافات الضیقة الخاصةببالنسبة للباحث السریري المتخصص في المجاالت مخطط لسیاسة مستھدفة مخیفًا أو غیر محقق 
 ومدخالت أوسع. ذلك، فإنھ یوفر فرصة لمشاركاتریة. ومع والمتخصص في تصمیم وتنفیذ الدراسات السری للحیاة،الجدیدة المنقذة 

 
یمكن لمجتمع الصحة العالمي أن یلعب دوًرا ھاما في جعل قرارات صانعي السیاسات أكثر شفافیة وعالمیة ودقة وسرعة، حیث 

تقدیم جمیع األدلة إلى القیاسي كأحد األدوات المستخدمة في ھذا الجھد. تخیل لو تم مخطط السیاسة المستھدفة یمكنھم استخدام
صانعي السیاسات في صیاغة واحدة. مثل ھذا التماسك بین الممول والباحث ومجتمعات "العرض" األخرى من شأنھ أن یؤدي إلى 
استجابة سریعة وضروریة من قبل صانع السیاسات: أسئلة وطلبات بیانات واضحة وصریحة تتیح صنع سیاسة جدیدة. قد یتخذ ھذا 

 .لإلجابة عن سؤال المطروحمخطط السیاسة المستھدفةاسة الذي یخصصشكل صانع السی
 

یجب على الممولین والجھات الراعیة وأصحاب المصلحة طرح أسئلة جدیدة. كیف یتناسب ھذا البحث مع ھدف السیاسة العامة؟ ھل 
في تصمیم الدراسة؟ كیف سیتم  تم تصمیم البحث لتحقیق سیاسة محددة أو ھدف للصحة العامة؟ ھل تمت مشاركة صانعي السیاسات

إجراء ھذا التغییر في السیاسة في صورة نجاح الدراسة؟ ھل یفھم الحاصل على المنحة كیفیة األداء في واجھة البحث والسیاسة؟ 
ید مل مع صانعي السیاسات؟ كیف یمكن لي أو للمستفھل یمكنني تمویل مجموعات بحثیة أخرى قد تكون أكثر نضًجا أو خبرة في التعا

، مخطط السیاسة المستھدفة، ووضع استراتیجیة للدعوة والنشر تمویل قوة إضافیة في فریقھم لجمع البیانات لملء أوآلخرین
والمضي قدًما إلى ما ھو أبعد من تحدید أدلة جدیدة؟ ھل یجب على باحثینا إشراك صانعي السیاسات قبل بدء الدراسة؟ ھل یجب أن 

 سئلة البحث واإلجابة علیھا؟تحدد أسئلة صانعي السیاسات أ
 

أن یعمل بمثابة المناقشة، یمكن لواضع مخطط السیاسة المستھدفةأو كطریقة لتأطیر  ،الحالیةسواء أكانت أداة عملیة ملیئة بالبیانات 
 سیاسة.الوأدلةاألبحاث السریریة  في واجھة تولید لتحقیق النجاحمنارة للباحثین 
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Health-Systems-Landscaping-review-part-3.pdf. 2020 جانفي. تم الوصول إلیھ في 2017عام  تم نشره في سنة. 
 

 )2020المقترحة (الحالیة إلى حد فیفري  المطالعات
في  2018 وآخرون،" بقلم وول كمبودیا،شكال وأدوار األدلة ضمن ثالث عملیات للسیاسة الصحیة في "المعاني المتعددة لألدلة: تحلیل مقارن أل •

 استخدام األدلة في صنع السیاسة الصحیة
: تعلیق على" إصدار الطبعة الثالثة ألولویات مكافحة مفیدةكون ةمحلیةلتالعالمی تصبحاألدلةیجب أن  -التغطیة الصحیة الشاملة  مسار"على  •

لسیاسة  العالمیة مجلةالفي الصادرة  2019 ووكر،راض: ھناك حاجة إلى نظریة التغییر لترجمة األدلة إلى السیاسة الصحیة "، بقلم دیفیس األم
 .ةوإدارة الصح

 The Lancetفي مجلة الصادرة  2017"یجب أن تعني الرعایة الصحیة رعایة آمنة: تكریس سالمة المرضى"، بقلم فلوت وآخرون،  •
 BMJمجلة فيالصادرة  2019، شاندلربقلم  "،أنظمة مراقبة اللقاحات لتحسین اكتشاف األحداث الضائرة النادرة أو سیئة التحدید "تحدیث •
 الصحة وحقوق اإلنسانمجلة في الصادرة  2019 وآمون،بقلم أدیس  "،"االعتذار والضرر غیر المقصود في الصحة العالمیة •
 2020لقة بإرشادات الممارسة السریریة الدولیة: مرفق لتقییم األبحاث السریریة"، بقلم إریكسون وآخرون، "قاعدة بیانات جدیدة للمراجع المتع •

 الصادرة في مجلة السینتومتریكس
الصادرة في مجلة األفریقیة  2018"إرشادات الممارسة السریریة العالمیة للرعایة في حاالت الطوارئ: تحلیل عرضي"، بقلم ماكول وآخرون،  •

 الطوارئلطب 
الصادرة في مجلة  2020، بقلم كالي وآخرون، « PREDICT"تنفیذ نھج لمواجھة تھدیدات األمراض الحیوانیة الناشئة والمتكررة: دروس من  •

One Health Outlook 
 تحصین األمھات الصادرة في مجلة 2020 وآخرون،بقلم جایلز "،"االعتبارات العالمیة بشأن إدخال لقاح األم وتنفیذه •
الصادرة في مجلة  2020 نحسب الدجاج قبل أن یفقسالبیض: التمویل المستند إلى النتائج وتحدیات تحلیل فعالیة التكلفة" ، بقلمبول وآخرون، ال" •

 الصحة العامة الحرجة
نشرة منظمة الصحة في الصادر  2018 وآخرون،بقلمم س إسحاق  "،من الدلیل إلى التنفیذ"التمویل المستند إلى النتائج في مجال الصحة:  •

 .العالمیة
تطویر تكلفة تجمع دراسة العالمي لتكالیف الصحة لفیروس نقص المناعة البشریة والسل: المنھجیة والدروس المستفادة" ، بقلم بلوسكي  " •

 الصادر في المجلة األفریقیة ألبحاث اإلیدز 2019وآخرون ، 
، 2018صحیة؟" مقارنة بین تقاریر الباحثین وصانعي السیاسات، "بقلم إیلین وآخرون، "كیف یُنظر إلى استخدام األدلة البحثیة في السیاسة ال •

 الصادر في مجلة سیاسة وأنظمة البحوث الصحیة
الصادر في  2019"إشراك أصحاب المصلحة، منذ البدایة وطوال الدراسة، ھو ممارسة بحثیة جیدة لتعزیز استخدام النتائج"، بقلمكالیباالونیوتالي،  •

 اإلیدز والسلوكمجلة 
دى "دور الجھات الفاعلة في السیاسة والعوامل السیاقیة في وضع أجندة السیاسات وصیاغتھا: سیاسات اإلعفاء من رسوم األمومة في غانا على م •

 ، الصادر في مجلة سیاسة وأنظمة البحوث الصحیة 2015أربعة عقود ونصف"، بقلمكودوا وآخرون، 
 واإلصالحالصادر في مجلة األنظمة الصحیة  2019، كامبوسورایتخبقلم "،اسة الصحیةالتحلیل السیاسي لتنفیذ السی" •
الصادر في مجلة طب المناطق  2019"السیاسة والعلوم من أجل األمن الصحي العالمي: تشكیل مسار الصحة الدولیة"، بقلم بیرجر وآخرون،  •

 الحارة واألمراض المعدیة
صانعي السیاسات: تجارب مجموعة أبحاث السیاسات الصحیة في إشراك صانعي السیاسات لدعم صنع "التحدي في سد الفجوة بین الباحثین و •

 .2016 والصحة،الصادر في مجلة العولمة  وآخرون،بقلم أوزوتشوكو "،السیاسات المستنیرة باألدلة في نیجیریا
لحضریة ومكافحتھا: عملیة تعاونیة"، بقلم داقنایس وآخرون، "تحدید أولویات البحث في الوقایة من األمراض المنقولة بالنواقل في المناطق ا •

 ، الصادر في مجلة األمراض المعدیة للفقر2018
 وحقوق اإلنسان، الصادر في مجلة الصحة 2018، وأمونسام بقلم "،"معالجة انعدام المساواة: أمراض المناطق المداریة المھملة وحقوق اإلنسان •
 2020لموارد الصحیة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل: نظرة عامة"، بقلملوف كوح وآخرون،"طرق تعزیز المساواة في تخصیص ا •

 الصادر في مجلة العولمة والصحة.
الصادر في مجلة علم الصحة  2019"لجنة النسیت لقانون الصحة العالمي: القوة التحویلیة للقانون لتعزیز الحق في الصحة"، بقلم غوستین،  •

 العالمي.
ز قبل بحوث السیاسات واألنظمة الصحیة: االنتقال من األھداف اإلنمائیة لأللفیة إلى أھداف التنمیة المستدامة لتحسین الصحة"، بقلم فیرومست" •

 الصادر في مجلة مستقبل سیاسات وأنظمة البحث الصحیة 2017وآخرون، 
الصادر في 2019 إدواردس وآخرون،، بقلم"النظم الصحیة األفریقیة ستراتیجیات ترجمة المعرفة والنتائج والمیسرات والحواجز فيأدلةاخریطة " •

 سیاسة وأنظمة البحوث الصحیة. فيمجلة 
الحوكمة الدوائیة: تعزیز التیقظ الدوائي وسالمة المرضى." الجوانب االجتماعیة واإلداریة للصیدلة في البلدان "موسكو ك، وكولر ج س. " •

 ). الصحافة األكادیمیة.418-403ص (2018جانفي  1منخفضة ومتوسطة الدخل. 
 


