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  التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين 
  بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
النقاط الرئيسية المستمدة من مسودة التقرير األولي لفريق التقييم 

  والتعليقات األولية التي أدلى بها فريق إدارة التقييم
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
كـي يستعرضـها فريـق إدارة  ٢٠١٥فريق التقييم مسـودة تقريـر أولـي فـي أواخـر كـانون األول/ ديسـمبر  أعد -١

 ٢٠١٧،١-٢٠١٦التقييم ويدلي بتعليقاته عليها. فالتقرير، الذي ُيعد أداة مفيدة للتحقق من خطة عمل التقييم للفتـرة 
 ٢،كتيــب المنظمــة عــن ممارســات التقيــيمي وردت فــي ويــوفر دلــيًال تفصــيليًا لتنفيــذها، تــم إعــداده وفقــًا لإلرشــادات التــ

 .٦٨/٣٥م على النحو المحدد في الوثيقة جساس اختصاصات عملية التقييأوعلى 
  

  األولي التقرير مسودة من المستمدة الرئيسية النقاط
  
التقيــيم؛ تحــدد مســودة التقريــر األولــي مــا يلــي: معــايير التقيــيم التــي يتعــين اتباعهــا؛ منهجيــة وخطــة عمــل  -٢

المتطلبـــات مـــن المـــوارد فيمـــا يتصـــل بأنشـــطة التقيـــيم والمنجـــزات الرئيســـية والمنجـــزات المســـتهدفة؛  جـــدول المراحـــل
 المستهدفة والمبينة بالتفصيل في خطة العمل.

 
ومعايير التقييم التي يتعين وضعها في الحسبان هي المالءمة، والفعالية، والكفاءة، واالستدامة. ونظرًا ألن  -٣
 أولي فإن الفريق اعتبر أن من السابق ألوانه إجراء تقييم لألثر.ييم هو تقييم قالت
 
وتشــمل األســاليب التــي ســيتم اتباعهــا اســتعراض البيانــات األساســية والثانويــة، الكميــة منهــا والنوعيــة علــى  -٤

ول األعضـاء البـالغ مسـح إلكترونـي سيرسـل إلـى الـدو  ؛طة المراجعة المكتبيـة للوثـائقالسواء. وسُتجمع البيانات بواس
؛ ومســـح عمـــومي علـــى اإلنترنـــت؛ قطريـــة دراســـة حالـــة ٢٤دولـــة، بلغـــات المنظمـــة الرســـمية الســـت؛ و ١٩٤عـــددها 

واستعراضــات إعالميــة رئيســية إضــافية وجماعــات رائــدة لضــمان شــمول جميــع أصــحاب المصــلحة فــي االســتراتيجية 
 وخطة العمل العالميتين.

                                                           
  .١٣٨/٤٤ت م الوثيقة   ١
٢   .WHO evaluation practice handbook. Geneva: World Health Organization; 2013  
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أيضـــًا قائمـــة شـــاملة لألســـئلة التـــي يمكـــن أن تشـــكل أســـاس المســـح  األولـــيوســـوف تشـــمل مســـودة التقريـــر  -٥
 اإللكتروني، وذلك الستعراضها والتعليق عليها من جانب فريق إدارة التقييم المخصص ومكتب التقييم في المنظمة.

 
وســوف تتــيح دراســات الحالــة الُقطريــة استعراضــًا متعمقــًا لتنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين فــي  -٦
بلدًا تمثل أقاليم المنظمة الستة ومجموعات الدخل األربع المصـنفة مـن البنـك الـدولي (البلـدان المرتفعـة الـدخل،  ٢٤

نيا مـن الـدخل المتوسـط والبلـدان المنخفضـة الـدخل). وبلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط وبلـدان الشـريحة الـدُ 
إلــى بلــدان محــددة، بــل ستســاهم فــي تكــوين الفهــم العــام لتنفيــذ ولــن ُتعــزى البيانــات المجموعــة مــن دراســات الحالــة 

 االستراتيجية وخطة العمل عبر البلدان بمستويات تنميتها المختلفة.
 
وتحدد أيضًا مسودة التقرير األولي األطر الزمنيـة للمنجـزات المسـتهدفة الرئيسـية، أال وهـي: جمـع البيانـات  -٧

ــــة (أيــــار/ مــــايو )؛ ٢٠١٦ أيــــار/ مــــايو - (شــــباط/ فبرايــــر ــــذي تعقبــــه النتــــائج المبدئي أيلــــول/  –تحليــــل البيانــــات ال
تقريـــر التقيـــيم الختـــامي (تشـــرين الثـــاني/ )؛ ٢٠١٦يم (تشـــرين األول/ أكتـــوبر مســـودة تقريـــر التقيـــ)؛ ٢٠١٦ ســـبتمبر
 ). ٢٠١٦نوفمبر 

  
  التعليقات األولية لفريق إدارة التقييم

  
شارك فريق إدارة التقييم المخصص بنشاط وعلى نحو بناء في عملية التقييم منذ البداية. ووفر اإلرشـادات  -٨

الالزمـــة لفريـــق التقيـــيم، ورد علـــى األســـئلة المحـــددة التـــي طرحهـــا فريـــق التقيـــيم. واســـتعرض مســـودة التقريـــر األولـــي 
م األولية عليها. ومن المتوخى أن يستمر فريق ، وأدلى أعضاؤه بتعليقاته٢٠١٥ ديسمبرالصادرة في كانون األول/ 

ــــول آخــــر  ــــي بحل ــــيم كــــي يتســــنى إنجــــاز التقريــــر األول ــــيم المخصــــص فــــي تــــوفير اإلرشــــادات لفريــــق التقي إدارة التقي
 .٢٠١٦الثاني/ يناير  كانون

 
قيـيم. عـام وتعطـي نبـذة عـن كيفيـة إجـراء الت ووجد فريق إدارة التقييم أن مسودة التقرير األولـي شـاملة بوجـه -٩

وتشمل التعليقات األولية لألعضاء، والتـي ستخضـع للمزيـد مـن النقـاش داخـل فريـق إدارة التقيـيم ومـع فريـق التقيـيم، 
 ما يلي:

يتطلب توجيه العمل وضع التعـاريف النظريـة والعمليـة لمصـطلحات "المالءمـة" و"الفعاليـة" و"الكفـاءة"   •
 و"االستدامة؛ 

لحصـائل، طموحًا أكثر من الالزم ألنه يسـتتبع مقارنـة بيانـات التكـاليف واقد يكون تقدير الكفاءة هدفًا   •
 الوصول إليها على المستوى الُقطري؛وهي بيانات يصعب غالبًا 

بــالرغم مــن الطــابع األولــي لعمليــة التقيــيم قــد يكــون مــن المفيــد إمعــان النظــر بعــض الشــيء فــي تــأثير   •
 ت تأثيرهما والعقبات التي تحول دون إحداث تأثيرهما؛االستراتيجية وخطة العمل العالميتين وٕامكانا

من المهم ضمان أن يكون المسح اإللكتروني مصممًا بطريقة تتـيح ألصـحاب المصـلحة، وخصوصـًا   •
 األسئلة المناسبة لهم؛الرئيسيين، أن يردوا بسهولة على  ةأصحاب المصلح

 لة المفتوحة في المسح اإللكتروني؛من األمور المستصوبة التي نشجع عليها استخدام بعض األسئ  •

مـــن األمـــور التـــي نرحـــب بهـــا اســـتخدام شـــبكة المركزيـــة مـــن أخصـــائيي التقيـــيم لالضـــطالع بدراســـات   •
 الحالة الُقطرية، ولكن يجب تأمين ضمان الجودة لدى مختلف أخصائيي التقييم؛ 
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أن يحـــدد المكتـــب الُقطـــري المعنـــي التـــابع للمنظمـــة مقـــدمي المعلومـــات الرئيســـيين المناســـبين،  يمكـــن  •
 دعم دراسات الحالة الُقطرية؛ ليعقد مناقشات للمجموعات الرائدة من أج وأن

التي نرحب بها ونشجعها بقوة الجهود الرامية إلى ضمان إدراج المدخالت فـي التقيـيم مـن  األمورمن   •
 أوسع قاعدة ممكنة من أصحاب المصلحة؛

طــة العمــل أن يــتم إمعــان خمــن الضــروري، حيثمــا كــان التقيــيم سيســفر عــن اســتنتاجات علــى مســتوى   •
ق هـــدف االســـتراتيجية العالميـــة، الكيفيـــة التـــي سيســـاهم بهـــا تنفيـــذ خطـــة العمـــل فـــي تحقيـــ النظـــر فـــي

  ١من االستراتيجية وخطة العمل العالميتين. ١٣هو مبين في الفقرة  كما
  
  

=     =     =  

                                                           
١   http://www.who.int/phi/publications/Global_Strategy_Plan_Action.pdf?ua=1  كــانون الثــاني/  ١١(تــم االطــالع فــي

  ).٢٠١٦ يناير


