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المجــاالت التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن تطــوير السياســات وتعزيــز المؤسســات مــن أجــل تحقيــق أهــداف االســتراتيجية 
  وخطة العمل العالميتين.

  
رير ثنائية السنوات واضـحة المعـالم، ليسـت هنـاك إرشـادات محـددة وعلى الرغم من أن متطلبات تقديم التقا  -٥

في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن كيفية إجراء االستعراض البرمجي العام والتقييم الشامل. ويقتـرح هـذا 
 التقرير نهجًا يجمع بين التقييم واالستعراض البرمجي الشامل، كي تنظر فيه الدول األعضاء.

 
  الجوانب الرئيسية للتقييم واالستعراض البرمجي

  
يتمثــل الغــرض مــن االســتعراض الــذي يجمــع بــين التقيــيم واالســتعراض البرمجــي العــام فــي تقيــيم حالــة تنفيــذ   -٦

االستراتيجية العالميـة فيمـا يتعلـق بابتكـار وٕاتاحـة المنتجـات والتكنولوجيـات الطبيـة فيمـا يخـص األمـراض التـي تـؤثر 
الناميــة علــى نحــو غيــر متناســب. وهــذا التقيــيم الشــامل مــن شــأنه تحديــد الجهــود التــي ُبــذلت بالفعــل فــي  فــي البلــدان

سياق االستراتيجية وخطة العمل العالميتين وتقديم معلومـات عـن المجـاالت التـي تحتـاج إلـى مزيـد مـن التحسـينات. 
ة ويقـدم توصـيات بشـأن سـبل المضـي قـدمًا. كما سيتمخض التقييم عن توثيق اإلنجازات والثغرات والتحديات المتبقي

  كذلك سيسلط التقييم الضوء على السبل التي تسهم بها اإلجراءات في تحقيق الهدف من االستراتيجية.و 
  
  وسيوفر التقييم معلومات عما يلي:  -٧
  

 تنفيذ االستراتيجية العالمية من جانب الحكومات الوطنية؛ •
ياسات والتنسيق، بالنظر أيضًا إلى الموارد المستثمرة على الصعيد التأثير العام لالستراتيجية كأداة للس •

 العالمي؛
الثغرات التي مازال يتعين سدها من أجل تعزيز ابتكار وٕاتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية في  •

 البلدان النامية.
  
ويشمل نطاق التقييم تنفيذ االستراتيجية العالمية من جانب جميـع أصـحاب المصـلحة المـذكورين فـي خطـة   -٨

العمــل، والــدول األعضــاء وأمانــة منظمــة الصــحة العالميــة، وغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ذات الطـــابع 
واألونكتـــاد وشـــركات األدويـــة، وأصـــحاب  الـــدولي مثـــل المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة

مصــلحة آخــرين. ومــن المهــم إدراك أنــه نظــرًا التســاع نطــاق هــذه االســتراتيجية وتعــدد أصــحاب المصــلحة المعنيــين 
بتنفيــذها، قــد يكــون مــن الصــعب تحديــد عالقــات ســببية واضــحة بــين المــدخالت واإلجــراءات والمخرجــات والنتــائج 

  واآلثار.
  
فقـــًا لمســـتويات تنفيـــذ االســـتراتيجية أي علـــى الصـــعيد العـــالمي واإلقليمـــي والـــوطني، مـــع وســـيجري التقيـــيم و   -٩

مراعــاة آراء أصــحاب المصــلحة الــذين يضــطلعون بــدور فــي تنفيــذها، والمجــاالت التــي تغطيهــا االســتراتيجية نفســها 
واإلجــراءات المائـــة  ١(ثمانيــة عناصــر تســتهدف تعزيــز االبتكــار وبنــاء القـــدرات، وتحســين اإلتاحــة وتعبئــة المــوارد)

  والثمانية المحددة في خطة العمل.
  
  

                                                           
  .١/ سجالت/٦٢/٢٠٠٩ج ص ع، ٤ ، الملحق١٦-٦٢ج ص عانظر القرار    ١
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وســوف تسترشـــد عمليـــة التقيـــيم باعتبــارات الفعاليـــة واألثـــر واالســـتدامة. ويتســم نهـــج التقيـــيم بكونـــه تشـــاركيًا   -١٠
المتحـدة وشموليًا، كما أنه يركز على النتائج ويعتمد على الكفاءة. وستتبع عملية التقييم قواعد ومعـايير فريـق األمـم 

والتـي تشـير إلـى التقيـيم  ٢وهـي تتقيـد كـذلك بسياسـة التقيـيم التـي تتبعهـا منظمـة الصـحة العالميـة، ١المعني بالتقييم.
كوظيفـــة أساســـية فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة ُتجـــرى علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة، لضـــمان المســـاءلة والرقابـــة 

ظيمــي مــن أجــل تــوفير المعلومــات الخاصــة بالسياســات لصــانعي الداخليــة علــى األداء والنتــائج، وتعزيــز الــتعلم التن
كمـا سـتتوافق مـع مبـادئ إصـالح  ٣القرار. وستعتمد على مؤشرات التقدم التي تمت الموافقة عليها وتنقيحها رسـميًا.

منظمـة الصــحة العالميــة لمواءمــة المنظمــة مـع ســاحة الصــحة العموميــة المتغيــرة وتهيأتهـا كــي تــنهض بــدورها بمزيــد 
  االتساق مع تحسين النتائج والشفافية والمساءلة. من
  

  وسُيجرى التقييم باستخدام مزيج من األساليب من أجل توفير إجابات وافية عن أسئلة التقييم:  -١١
  

مراجعة المؤلفات المتوافرة في مجال ابتكار وٕاتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية لألمراض التي  •
 ى نحو غير متناسب؛تؤثر في البلدان النامية عل

القيام، كلما أمكن،  باستخدام البيانات والمعلومات المتأتية من مختلف المصادر بما في ذلك، على  •
ة، ــة العالميــة الصحــا منظمــي وضعتهــة التــة الصيدالنيــات القطريــسبيل المثال ال الحصر، المرتسم

، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية Re: Search، وقاعدة بيانات البحث G-Finderح ــوالمس
 والمنصة اإلقليمية إلتاحة وابتكار التكنولوجيات الصحية التابعة لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية؛

 مجموعة البيانات النوعية والكمية؛ •
ة التقييم على سبيل المثال بتطويع أدا إجراء دراسات حالة قطرية باستخدام األدوات المتاحة، وذلك •

الوطني التي استحدثتها األمانة لتقييم حالة قدرات االبتكار واإلتاحة في مجال الصحة (وسيتم اختيار 
 البلدان على أساس التمثيل الجغرافي وتنوع مستوى الدخل).

  
  عملية التقييم

  
  جهة تقييم خارجية مستقلة تختارها األمانة من خالل عطاء مفتوح. ِقَبلسُيجرى التقييم من   -١٢
  

ستكون جهة التقييم إما منظمة خارجية مستقلة أو فريق يتمتع بالمعرفة التي تناسب الموضوع محل التقييم   -١٣
ت إلــى جانــب مــزيج مــن المهــارات، فضــًال عــن الخبــرة ذات الصــلة بــأداء التقييمــات التــي تنطــوي علــى اســـتراتيجيا

  االبتكار في مجال الصحة العمومية وٕاتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية.
  

ســــتقوم جهــــة التقيــــيم بوضــــع منهجيــــة التقيــــيم وٕاجــــراء التحليــــل وتقــــديم تقريــــر عــــن النتــــائج، بمــــا فــــي ذلــــك   -١٤
  التوصيات.

  
                                                           

١   http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 
  http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=21و
  .٨ إضافة ١٣٠/٥م تالوثيقة    ٢
  .http://www.who.int/phi/implementation/monitoring/en/index.htmlو ١/ سجالت/٦٢/٢٠٠٩ج ص ع، ١٦- ٦٢ج ص ع   ٣
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منهجيــة، وتحديــد ال إعــداد تقيــيم خــالل عمليــة التقيــيم (االنتهــاء مــنال إلــى جهــةاألمانــة الــدعم الــالزم ســتقدم   -١٥
  الوثائق والبيانات ذات الصلة).تحديد الشركاء، وتسهيل االتصاالت، و 

  
  اإلطار الزمني المقترح

  
تنفيذ ثنائي السنوات عن  اً مرحلي اً األمانة تقرير  ستقدمن يجمعية الصحة العالمية السابعة والستخالل انعقاد   -١٦

  معلومات عن التقدم المحرز في عملية التقييم.الشمل ي تيناالستراتيجية وخطة العمل العالمي
  

مـــن خـــالل  ٢٠١٥ن فـــي عـــام يالصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـت إلـــى جمعيـــة الختـــاميتقريـــر التقيـــيم  ســـُيقدم  -١٧
  .السادسة والثالثين بعد المائةالمجلس التنفيذي في دورته 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  المجلس التنفيذي هو اإلحاطة علمًا بالتقرير وتأييد النهج المقترح لعملية التقييم.المطلوب من   -١٨
  
  
  

=     =     =  


