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   التقييم: أحدث المعلومات
 ١فـــي المنظمـــة.المعدلـــة سياســـة التقيـــيم المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثالثـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة  اعتمـــد - ١

وتتطلـــب هـــذه السياســـة أن تقـــدم األمانـــة تقريـــرًا ســـنويًا عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ أنشـــطة التقيـــيم إلـــى المجلـــس 
مســة واألربعــين بعــد المائــة المقــرر التنفيــذي. وفــي حــين أنــه ســُيعرض التقريــر الســنوي علــى المجلــس فــي دورتــه الخا

يتضـــمن هـــذا التقريـــر ملخصـــًا ألحـــدث المعلومـــات بشـــأن التقـــدم المحـــرز فـــي (أ) ، ٢٠١٩عقـــدها فـــي أيـــار/ مـــايو 
األعمال الجارية، السـيما فيمـا يتعلـق بالتـدابير الراميـة إلـى المضـي قـدمًا فـي عنصـر الـتعّلم التنظيمـي الـذي ينطـوي 

اق وٕاطــار اســتعراض األربعــين عامــا مــن الرعايــة الصــحية األوليــة الــذي ســُيجرى فــي يحــدد نطــ (ب)عليــه التقيــيم؛ 
 .كي ينظر فيهما المجلس ٢٠١٩ عام
  

 أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز
  
اليـــزال تعزيـــز التقيـــيم والـــتعلم التنظيمـــي عنصـــرًا حاســـمًا فـــي عمليـــة اإلصـــالح الجاريـــة لمنظمـــة الصـــحة  -٢

الــذي  ٢مكتــب التقيــيم تنفيــذ إطــار تعزيــز التقيــيم والــتعلم التنظيمــي فــي منظمــة الصــحة العالميــة، العالميــة. ويواصــل
ُعرض علـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي فـي اجتماعهـا الحـادي والعشـرين. ويتضـمن 

والقـدرة علـى التقيـيم والمـوارد؛ وخطـة  اإلطار ستة مجاالت عمل رئيسية وهي: تهيئة بيئة مواتية وتصـريف الشـؤون؛
عمل التقييم ونطاقه وطرائقه؛ والتوصيات المنبثقة عن التقييم ورد اإلدارة؛ والتعلم التنظيمي؛ والتواصل بشأن أعمال 

 التقييم.
  
فيمـا يلـي أحـدث األسـاس لعمـل التقيـيم الجـاري. و  ٢٠١٩٣-٢٠١٨وتوفر خطة عمل التقييم لفترة السـنتين  -٣

دورتــه الثالثــة واألربعــين بعــد المائــة ت بشــأن التقــدم المحــرز منــذ التقريــر األخيــر المقــدم إلــى المجلــس فــي المعلومــا
 .٢٠١٨المعقودة في أيار/ مايو 

  
ويعـــد األول مـــن نوعـــه فـــي اإلقلـــيم  ٤ولقـــد أجـــرى مكتـــب التقيـــيم ثـــاني تقيـــيم للمكاتـــب القطريـــة فـــي روانـــدا، -٤

وتركز تقييمات المكاتب القطرية على الحصائل/ النتائج التي تحققها المكاتب القطريـة وعلـى اإلسـهامات األفريقي. 
                                                      

  ).٢٠١٨) (٩(١٤٣م تالمقرر اإلجرائي    ١
٢  .  A framework for strengthening evaluation and organizational learning in WHO،  جنيف: منظمة

-http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation) الصحة العالمية
organizational-learning.pdf?ua=1،  ٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢تم االطالع في.(  

 انظـر الوثيقـةالمائـة (واألربعـين بعـد  ، الملحق، التي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته الثانية١٤٢/٢٧م ت الوثيقة    ٣
  .)(باإلنكليزية) ٢، المحاضر الموجزة للجلسة الحادية عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٤٢/٢٠١٨م ت
تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي ( /http://www.who.int/about/evaluation/OfficeSpecific/en :انظـــــــر التقريـــــــر عـــــــن التقيـــــــيم    ٤
  ).٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢
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اإلنجــازات والتحــديات فــي البرنــامج القطــري علــى المســتويين اإلقليمــي والعــالمي. وكــان الغــرض مــن التقيــيم تحديــد 
 . ٢٠١٧-٢٠١٤ل ممارسات المنظمة وابتكاراتها في رواندا خالل الفترة أفضوالثغرات، وتوثيق 

  
علــى طلــب وزارة الشــؤون العالميــة فــي كنــدا، طلــب مكتــب التقيــيم إجــراء تقيــيم عــام لبرنــامج المنظمــة  وبنــاءً  -٥

للتوســع فــي اإلتاحــة الســريعة، والــذي أجــراه فريــق تقيــيم خــارجي مســتقل. ويــدعم هــذا البرنــامج البلــدان ذات العــبء 
علقة باألسباب الرئيسية لوفيـات األطفـال الثقيل في سعيها إلى زيادة تغطية خدمات التشخيص والعالج واإلحالة المت

دون ســن الخامســة (اإلســهال وااللتهــاب الرئــوي والمالريــا) بتعزيــز التــدبير العالجــي المجتمعــي المتكامــل للحــاالت. 
وكان الهدف مـن التقيـيم تقـدير مـدى فّعاليـة نتـائج البرنـامج وكفاءتهـا ومالءمتهـا وأثرهـا واسـتدامتها، مـن أجـل إرشـاد 

اص بالسياســات وتصــميم التــدبير العالجــي المجتمعــي المتكامــل للحــاالت وتنفيــذه فــي المســتقبل. وُيتــاح الحــوار الخــ
 ١التقرير عن التقييم باللغات اإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية.

  
تقييم للمكتب القطري في رومانيا، ويشمل االتفاقات التعاونية المبرمة كل سنتين بين حكومة وُيجرى حاليًا  -٦
. ويعـد هـذا أول تقيـيم للمكاتـب ٢٠١٧-٢٠١٤فـي الفتـرة  مكتب منظمة الصحة العالميـة اإلقليمـي ألوروبـاومانيا و ر 

. وعلــى غــرار جميــع تقييمــات المكاتــب القطريــة، فــإن الغــرض اإلقلــيم األوروبــي التــابع للمنظمــةالقطريــة ُيجــرى فــي 
أفضل ممارسات المنظمة وابتكاراتهـا فـي رات، وتوثيق اإلنجازات والتحديات والثغمن هذا التقييم هو تحديد الرئيسي 
وال يقتصــر التقيــيم علــى نتــائج المكتــب القطــري، إنمــا يشــمل أيضــًا المســاهمات فــي البرنــامج القطــري علــى رومانيــا. 

 .٢٠١٨المستويين اإلقليمي والعالمي. وسُيتاح التقرير خالل الربع األخير من عام 
  
ركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة التابع للمكتب اإلقليمي لشرق على تقييم المويعكف مكتب التقييم حاليًا  -٧

. والغــــرض مــــن هــــذا التقيــــيم هــــو تحديــــد اإلنجــــازات والتحــــديات والثغــــرات، وتوثيــــق أفضــــل الممارســــات المتوســــط
عدة البلـدان واالبتكارات. ويتمثل الهدف النهائي في استخدام الدروس المستفادة من جهود المكتب اإلقليمي في مسـا

على التصدي للمخاطر البيئية والمتصلة بتغير المنـاخ علـى الصـحة، وتحديـد أكثـر الخيـارات فعاليـة وكفـاءة لتطـور 
، مـــع مراعـــاة عمـــل المركـــز منـــذ إنشـــائه فـــي ٢٠١٧-٢٠١٤وســـيركز التقيـــيم علـــى الفتـــرة  المركـــز فـــي المســـتقبل.

 قليمي لشرق المتوسط.. وسُيعرض تقرير هذا التقييم على المدير اإل١٩٨٥ عام
  
برنامج أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة، مـع التركيـز بصـفة خاصـة وقد طلب مكتب التقييم إجراء تقييم ل -٨

الغـرض مـن هـذا التقيـيم فـي تقيـيم إنجـازات البرنـامج والـدروس المسـتفادة على خريطة طريق التنفيذ الحاليـة. ويكمـن 
 مة الثالثة. وسـيتيح التقيـيم توثيـق نجاحـات البرنـامج وتحدياتـه وثغراتـه خـاللمن عملية التنفيذ على مستويات المنظ

، كمـــا ســـيوفر الـــدروس المســـتفادة وتوصـــيات اســـتراتيجية لتصـــميم ٢٠١٧–٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤فترتـــّي الســـنتين 
ج العمـل فـي إطـار برنـام أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـةالخطوات المقبلة وتفعيلهـا، مـن خـالل معالجـة مخّلفـات 

 .٢٠١٩. ومن المتوقع أن ُيقّدم تقرير التقييم خالل الربع الثاني من عام ٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشر 
  
. االستعانة بالموظفين الفنيين الوطنيين على المستوى القطريوطلب مكتب التقييم أيضًا إجراء تقييم بشأن  -٩

ون الوطنيون فـي تنفيـذ واليـة منظمـة الصـحة العالميـة علـى والغرض منه هو تقييم الدور الذي يؤديه الموظفون الفني
المستوى القطري بشكل فعال، دعمًا لجهود الدول األعضاء الراميـة إلـى تحقيـق أهـدافها الوطنيـة المتعلقـة بالصـحة. 
وسيركز التقييم بصفة خاصة علـى الـدور الـذي يؤديـه الموظفـون الفنيـون الوطنيـون وكيفيـة اسـتعانة منظمـة الصـحة 

عالميــة بهــم، وســيبحث الســبل التــي يمكــن مــن خاللهـــا اســتخدام مهــاراتهم وكفــاءاتهم بقــدر أكبــر مــن الفعاليــة فـــي ال
إلـى توثيـق النجاحـات والتحـديات وأفضـل الممارسـات، وسـيوفر الـدروس المسـتفادة  المستقبل. وسيسعى التقييم أيضاً 

                                                      
تــــــم االطــــــالع فــــــي ( http://www.who.int/about/evaluation/RACE/en/#race_en :انظــــــر التقريــــــر عــــــن التقيــــــيم   ١
 ).٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢



  EB144/51  ١٤٤/٥١م ت

3 

لسياسات وعمليات اتخاذ القرار. ومن المتوقع وتوصيات بغرض استخدامها من جانب اإلدارة في المستقبل لترشيد ا
 .٢٠١٩أن يكتمل التقييم خالل الربع الثاني من عام 

  
ــًا علــى تيســير ثمانيــة عمليــات اســتعراض مــن جانــب وحــدة التفتــيش المشــتركة  -١٠ ويعكــف مكتــب التقيــيم حالي

مـــال كيانـــات منظومـــة األمـــم التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة، وهـــي: (أ) إدراج الحـــد مـــن مخـــاطر الكـــوارث فـــي أع
؛ ٢٠٣٠(ب) تعزيـز اسـتيعاب البحـوث المتعلقــة بالسياسـة العامـة فـي خدمــة خطـة التنميـة المسـتدامة لعــام المتحـدة؛ 

(د) تعزيـز إمكانيـة (ج) خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 
(هــــ) إدارة خـــدمات الحوســـبة لـــى مـــؤتمرات واجتماعـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة؛ وصـــول األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة إ

(و) إدارة التغيير في منظومة األمم المتحدة؛ (ز) لجان المراجعة/ الرقابـة فـي السحابية في منظومة األمم المتحدة؛ 
 تعزيز وظيفة التحقيق. (ح) التقدم المحرز في مؤسسات منظومة األمم المتحدة في سبيلمنظومة األمم المتحدة؛ 

  
، انتهـــت أمانــة شـــبكة تقيــيم أداء المنظمـــات ٢٠١٨وفــي الفتـــرة مــا بـــين كــانون الثـــاني/ ينــاير وأيـــار/ مــايو  -١١

ومقاوليها من جمع البيانات الرئيسية التي تدعم تقييمها لمنظمة الصحة العالمية في إطار دورة  ١المتعددة األطراف
بلدًا نموذجيـًا  ١٣ذلك: (أ) استطالع آراء شركاء منظمة الصحة العالمية في  . وشمل٢٠١٨-٢٠١٧تقييمها للفترة 

(ب) إجراء مقابالت متعمقة مع موظفي منظمة الصحة العالمية. وقد (باإلضافة إلى الدول األعضاء في الشبكة)؛ 
ثـات الدائمـة ، جلسـة إعالميـة للبع٢٠١٨نظمت شبكة تقيـيم أداء المنظمـات المتعـددة األطـراف، فـي آب/ أغسـطس 

في جنيف بهدف تقديم آخر المستجدات فيما يتعلق بالتقدم المحرز في عملية تقيـيم منظمـة الصـحة العالميـة. ومـن 
 .٢٠١٩المتوقع أن ُيتاح التقرير النهائي في بداية عام 

  
فـــي  ويشـــارك مكتـــب التقيـــيم مشـــاركة قويـــة فـــي فريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي بـــالتقييم، كمـــا يشـــارك بنشـــاط  -١٢

، استضـاف مكتـب ٢٠١٨اجتماعات رؤساء مكاتب التقييم وفرق العمل المختلفة التابعة للفريق. وفـي تمـوز/ يوليـو 
مناقشـة إعـداد خريطـة طريـق خذون من جنيف مقرًا لهم، بهـدف التقييم اجتماعًا ألعضاء اللجنة التابعين له الذين يت
تقييم أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي واإلقليمي لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم من أجل تعميم 

 والوطني.
  

 التعّلم التنظيمي
  
تمثلــت إحــدى التوصــيات المهّمــة لالســتعراض المســتقل لوظيفــة التقيــيم فــي أنــه ينبغــي للمنظمــة أن تعــالج  -١٣

علــى ذلــك، تمثلــت إحــدى التوصــيات المتعلقــة  التمييــز بــين الــتعلم التنظيمــي والتقيــيم وأوجــه التكامــل بينهمــا. وعــالوة
)، المرحلـــة الثالثـــة، فـــي وضـــع نهـــج مـــنّظم لتنفيـــذ ٢٠١٧-٢٠١١بتقيـــيم عمليـــة إصـــالح منظمـــة الصـــحة العالميـــة (

التوصيات التـي ُتحـدَّد أثنـاء عمليـات مراجعـة الحسـابات والتقيـيم واالسـتعراض. واسـتجابًة لكـال التوصـيتين، وضـعت 
 التعلم التنظيمي مع مراعاة االستنتاجات والتوصيات المجّمعـة الناتجـة عـن مختلـف العمليـات.المنظمة آلية لترسيخ 

وفــي إطــار هــذه العمليــة، يحــدد مــديرو شــؤون مهــام المســاءلة، تحــت إشــراف نائــب المــدير العــام لشــؤون الخــدمات 
ت وتوصيات مختلف المصادر، المؤسسية، قائمة مختصرة للمسائل الشاملة المتكررة والُنظمية الناشئة عن استنتاجا

ولألســباب الجذريــة المحتملــة، ويعــّدون قائمــة بالمســائل ذات األولويــة مــن أجــل إجــراء مقارنــة معمقــة مــع أصــحاب 
 .الفريق المعني بالتحّولاألعمال الرئيسيين، بما في ذلك 

  

                                                      
 //:mopanonline.org/wwwhttp. شبكة تقييم أداء المنظمات المتعـددة األطـراف، انظـر الـرابطلمزيد من التفاصيل عن    ١
 ).٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢تم االطالع في (
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المســـاهمات  وفـــي هـــذا الصـــدد، تـــم تحديـــد خمـــس مســـائل ذات أولويـــة تتطلـــب مواصـــلة العمـــل، وهـــي: (أ) -١٤
(ج) انعدام المواءمة بين التخطيط (األنشطة (ب) ضرورة تعزيز عمليات البلدان وقدراتها ووقعها؛ المالية المباشرة؛ 

) والميزانيــات والتمويــل فــي المنظمــة، بمــا فــي ذلــك المواءمــة بــين األدوات الرئيســية مثــل مســتويات المــالك الــوظيفيو 
رنامجيـــة واســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري/ خطـــط العمـــل علـــى المســـتوى القطـــري؛ برنـــامج العمـــل العـــام والميزانيـــة الب

(ه) سلسلة التوريد/ المشتريات. ويعكف حاليـًا أصـحاب األعمـال ؛ إدارة بنود المساهمةتعبئة الموارد/ التمويل/  (د)
علــق بهــذه المســائل ذات ، علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فيمــا يتالفريــق المعنــي بــالتحّولالرئيســيون، بمــا فــي ذلــك 

األولويــة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، يجتمــع مــديرو شــؤون مهــام المســاءلة بانتظــام لمتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات واســتعراض 
  التوصيات الجديدة اإلضافية. وستواصل األمانة تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز إلى األجهزة الرئاسية.

 
  عامًا من الرعاية الصحية األولية على المستوى القطري اقتراح لتنفيذ استعراض األربعين

 معلومات أساسية
  
 ٢٠١٨المعقـودة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير  ١المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعـين بعـد المائـةطلب  -١٥

مــن مكتــب التقيــيم أن يجــري استعراضــا ألربعــين عامــا مــن الرعايــة الصــحية األوليــة علــى المســتوى القطــري. وعــالوة 
على ذلك، طلب المجلس من األمانة أن تقدم لمحة موجزة عـن نطـاق هـذا االسـتعراض وٕاطـاره خـالل دورة المجلـس 

 لمائة.الرابعة واألربعين بعد ا
  

 الغرض
  
يتمثل الغرض العام من االستعراض في: (أ) توثيق التقدم المحرز في تنفيذ الرعاية الصـحية األوليـة علـى  -١٦

 الصعيد العالمي، وتحديد اإلنجازات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها؛
لتسريع وتيرة تنفيذ االستراتيجيات والخطـط الصـحية الوطنيـة واإلقليميـة (ب) تقديم توصيات بشأن الخطوات القادمة 

  .والعالمية المتعلقة بالرعاية الصحية الشاملة/ الرعاية الصحية األولية وأهداف التنمية المستدامة
  

 النطاق والنهج
  
سيسترشــــد نطــــاق االســــتعراض بــــالمؤتمر العــــالمي حــــول الرعايــــة الصــــحية األوليــــة (أســــتانا، كازاخســــتان،  -١٧
منذ صدور عامًا  ٤٠) وتقرير "الصحة الشاملة في القرن الواحد والعشرين: ٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٦و ٢٥

جنـة الرفيعــة المسـتوى التابعـة لمنظمــة لمكتــب اإلقليمـي لألمـريكتين/ اللآتـا" الــذي سيصـدر قريبـا عـن ا –إعـالن ألمـا 
الصحة للبلدان األمريكية، فضال عن استعراضات أخرى لتنفيذ الرعاية الصحية األولية. وسيقّيم االسـتعراض، الـذي 

، التقـدم ٢٠١٨بشأن الرعايـة الصـحية األوليـة حتـى عـام  ١٩٧٨آتا لعام -يشمل فترة األربعين عاما من إعالن ألما
لرعايــــة الصــــحية األوليــــة علــــى الصــــعيد العــــالمي اســــتنادا إلــــى مصــــدرّي معلومــــات تكميليــــين: المحــــرز فــــي تنفيــــذ ا

(ب) تقييم لعملية التنفيذ على المستوى القطري من خـالل  استعراض منتظم لمصادر البيانات المنشورة الحالية؛ (أ)
إلنترنـت شـمل جميـع الـدول مشاركة الدول األعضاء والمدخالت التي تم الحصول عليها عـن طريـق اسـتبيان عبـر ا

 األطراف.
  
  
  
  

                                                      
  .(باإلنكليزية) ٢الحادية عشرة، الفرع  ، المحاضر الموجزة للجلسة٢سجالت/ /١٤٢/٢٠١٨م تانظر الوثيقة    ١
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لمبـــادئ المنصـــوص عليهـــا فـــي دليـــل ممارســـات التقيـــيم وستخضـــع العمليـــة الشـــاملة واألســـلوب المنهجـــي ل -١٨
ولقواعــد ومعــايير التقيــيم والمبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة المتعلقــة بــالتقييم لفريــق  ١منظمــة الصــحة العالميــةالخــاص ب

وسـيتقّيد االسـتعراض أيضـًا باسـتراتيجيات التقيـيم الشـاملة لمنظمـة الصـحة العالميـة  ٢ييم.األمم المتحدة المعنـي بـالتق
بشأن المساواة بين الجنسين واإلنصاف والسكان المستضعفين وحقوق اإلنسان، وسيشمل بيانات وتحليالت مصـنفة 

  قدر اإلمكان.
  

  ويهدف االستعراض إلى اإلجابة على األسئلة الهامة التالية: -١٩
  

ا هي العوامل التمكينية والتحديات فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ ُنهج الرعاية الصحية األولية في م  )أ(
 البلدان على مدار األربعين عامًا الماضية؟

 
كيف ساعدت الرعاية الصحية األولية واالبتكارات ذات الصلة في تحسين الحصائل الصحية   )ب(

 واإلنصاف والتعاون بين القطاعات والفعالية؟
 

 ما هي النهج المشتركة بين القطاعات التي ُنّفذت ألغراض الرعاية الصحية األولية؟  (ج)
  

مـا هــي الــدروس واالبتكـارات المســتقاة مــن مختلـف الســياقات التقنيــة/ اإلنمائيـة القطريــة واإلقليميــة   (د)
شــاملة/ الرعايــة التــي يمكــن تكييفهــا وتقاســمها بهــدف تعزيــز وتكثيــف الجهــود فــي مجــال الرعايــة الصــحية ال

 الصحية األولية في المستقبل؟
 

ــــيم إجــــراء هــــذا االســــتعراض. وســــتبدأ عمليــــة االســــتعراض خــــالل الربــــع األول مــــن   -٢٠ وســــيتولى مكتــــب التقي
، على أن ُتعرض النتائج الرئيسية علـى ٢٠١٩. وسيصدر التقرير النهائي خالل الربع األخير من عام ٢٠١٩ عام

  .٢٠٢٠دورته السادسة واألربعين بعد المائة المقرر عقدها في كانون الثاني/ يناير المجلس التنفيذي خالل 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

استعراض األربعـين عامـًا المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير والنظر في المقترح المتعلق ب -٢١
 المستوى القطري.من تنفيذ الرعاية الصحية األولية على 

 
 

=      =    = 
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