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 مقدمة 

عّد جاِئَحة «�وفيد
ُ
وسياسية مدمرة �� جميع أنحاء  » أشدُّ أزمة �حية عاملية �شهدها عصرنا ا�حا��، ولها عواقب اجتماعية واقتصادية 19-�

 �� منظومة األمم املتحدة 
ً
 رئيسيا

ً
 فاعال

ً
لع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، بوصفھ طرفا

ّ
اإلنمائية،  العالم، وخسائر مأساو�ة �� األرواح. و�ضط

 بدوٍر هاٍم �� صياغة وقيادة استجابة األمم املتحدة لألزمة. 

 للدروس املستفادة من  19-اإلنمائي �جاِئَحة «�وفيدولدعم استجابة برنامج األمم املتحدة 
ً
»، أجرى مكتب التقييم املستقل استعراضا

ل الغرض من ذلك �� تقديم املشورة القائمة ع�� األ 
َّ
دلة إ��  التقييمات السابقة لعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� سياقات األزمات. و�تمث

ب �جاِئَحة «�وفيدامل�اتب الُقطر�ة التا�عة ل��نامج األ  » والتصدي لها  19-مم املتحدة اإلنمائي وال�ي �ستجيب لطلبات املساعدة �� التأهُّ

 .
ً
 والتعا�� م��ا، مع ال��ك�� بصفٍة خاصة ع�� الفئات األك�� ضعفا

ز هذه الورقة ع�� دعم قطاع ال�حة، و�� واحدة من سلسلة من املنتجات املعرفية الصادرة عن مكتب التقييم 
ّ

املستقل وتركز ع��   ترك

 مجاالت هامة من الدعم الذي يقدمھ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي للبلدان املن�و�ة باألزمات.

 املن�جية 

 إ�� توف�� توليفة متوازنة من األدلة التقييمية املنشورة ع�� املوقع الشب�ي 
ُ

ملركز املوارد  ُ�عّد هذا التقييم بمثابة تقييم سريع لألدلة، و��دف

    التقييمية
ً
لت التقييمات الُقطر�ة واملواضيعية ال�ي أجر��ا املنظمة مصدرا

ّ
التا�ع ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي ع�� مدى العقد املا�ىي. وش�

 الستقاللي��ا ومصداقي��ا العالية. و�اإلضافة إ�� ذلك، جرى النظر �� إجراء تقييمات المركز�ة عالية ا�جودة بت�ليف من ا
ً
، نظرا

ً
ب  مل�اتهاما

الُقطر�ة. و�� �ل عملية استعراض، جرى ال��ك�� ع�� تحديد النتائج واالستنتاجات والتوصيات املتسقة ال�ي �ستخلص الدروس ذات الصلة 

نمائي  ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي. ويس�� التحليل إ�� تقديم رؤى عملية وحسنة التوقيت لدعم صا��� القرار �� برنامج األمم املتحدة اإل 

 زمات.ن أجل االستجابة الفّعالة لألزمات. و�� ليست دراسة شاملة للمطبوعات العامة واملؤلفات العلمية املتعلقة بالدعم املقدم �� أوقات األ م

 الدروس املستفادة من التقييمات:

م من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لقطاع ال�حة   قدَّ
ُ
 الدعم امل

 �� البلدان املنكو�ة باألزمات
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 السياق 

مساعدة البلدان  ». وتدور هذه االستجابة حول ثالثة أهداف:  19-طّور برنامج األمم املتحدة اإلنمائي استجابة 'ثالثية' مت�املة �جاِئَحة «�وفيد

من اآلثار االقتصادية واالجتماعية    والتعا�� ل�جاِئَحة �� أثناء انتشارها،    واالستجابةل�جاِئَحة وحماية شعو��ا م��ا ومن آثارها،    االستعدادع��  

ظم ال� حية، واإلدارة الشاملة واملت�املة  �� األشهر املقبلة. وتحدد اس��اتيجية برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ثالث أولو�ات فور�ة ��: دعم النُّ

 1لألزمات واالستجابة لها، وتقييم االحتياجات امل��تبة ع�� اآلثار االجتماعية واالقتصادية واالستجابة لها.

ظم ال�حية. ويشمل عرض برنامج األمم املتحدة اإلنمائي شراء اإلمدادات الطبية ذات ا�حاجة املاّسة  إل��ا،  تركز هذه الورقة ع�� دعم النُّ

و�عز�ز الهيا�ل األساسية ال�حية، و�دارة مخلفات الرعاية ال�حية، واالستفادة �سرعة من التكنولوجيات الرقمية، وضمان دفع أجور  

 العامل�ن �� القطاع الص��. 

 الدروس املستفادة –�حة سريعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدروس املستفادة  

 

وغ��ها من منتجات الرعاية ال�حية، وال سيما من خالل الصندوق العاملي يتمتع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بخ��ٍة واسعٍة �� شراء األدو�ة 

ل إحدى الفو 
َّ
ائد الرئيسية  مل�افحة اإليدز والسل واملالر�ا، �� بلدان كث��ة (مثل أ�غوال و�و�ا وغينيا االستوائية وغينيا بيساو وزمبابوي). وتتمث

و�سلط   3�اليف املعامالت �� جميع بنود املش��يات وسلسلة ا�خدمات ال�حية.بل وخفض ت   2لهذا الدعم �� حدوث انخفاض كب�� �� األسعار 

 ع�� أهمية تقديم الدعم إ�� ما هو أ�عد من املش��يات، ع�� سبيل املثال �خدمات إدارة ا�خزون من األدو�ة  
ً
التقييمات الضوَء أيضا

ومعا�جة ضعف الهيا�ل األساسية (الكهر�اء    5ع�� نفاد مخزون األدو�ة   بما �� ذلك اإلشراف ع�� التوزيع الداخ�� لألدو�ة للقضاء  4واإلمدادات 

وثمة موضوع متكرر هو ا�حاجة إ�� تنميٍة �افية للقدرات لضمان االستدامة: فح�ى �� األزمات، ينب�� للم�اتب الُقطر�ة   6ومرافق التخز�ن). 

م مش��يات وطنية قو�ة ت�ون مفتوحة  أال تركز ع�� كفاءة إيصال األدو�ة وغ��ها من السلع إ�� النظراء فحسب
ُ
ظ

ُ
 ع�� دعم إ�شاء ن

ً
، بل أيضا

 7وشفافة وتجلب وفورات للبلد.

 للقدرات. 1
ً
 تكميليا

ً
ب خدمات الشراء تطو�را

ّ
 ما تتطل

ً
 كث��ا

 
ً
ب خدمات الشراء تطو�را

ّ
 ما تتطل

ً
كث��ا

 للقدرات.
ً
 تكميليا

 

1   

  

 

ساهم �عبئة القدرات ا�حلية 
ُ
يمكن أن �

 
ً
لالستفادة من التكنولوجيات الرقمية مساهمة

.
ً
 كب��ا

4 
ُ�ساعد إشراك األ�خاص ذوي اإلعاقة �� 

اتيجيات ع�� ضمان توف�� خدمات  صياغة االس��

ائق.  خالية من العو
7 

ضمان دفع أجور العامل�ن �� القطاع الص�� بطر�قة آنّية إن 

يوّسع نطاق الرعاية مع ما ي��تب عنھ من آثار إيجابية ع�� 

 االقتصادات ا�حلية وفرص ا�حصول ع�� ا�خدمات املالية.
5 

 
ُ
لتعز�ز الهيا�ل األساسية ال�حية نقاط

 انطالٍق متعددة.

 

ب �عز�ز القدرات �� إدارة مخلفات الرعاية  2
ّ
يتطل

.
ً
 قو�ا

ً
 تقنيا

ً
 ال�حية دعما

 

3 
يؤدي ال��ك�� ع�� ا�خدمات ال�حية ا�حلية إ�� 

ائق ال�ي تحول دون حصول املرأة  ا�حد من العو

 ا.     عل��
6 

م ال�جون �� 
ُ
ظ

ُ
يمكن أن ُ�ساعد التعامل مع ن

الوصول إ�� الفئات املعرضة ل�خطر �� أثناء 

 8 األزمات ال�حية.
يمكن للتعاون �� ما يتجاوز الشر�اء التقليدي�ن 

ائد إضافية.    �� القطاع الص�� أن يحقق فو
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ساهم املنظمة ��  يقدم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مجموعة من الدعم للهيا�ل األساسية ال�حية. ففي األرجنت�ن، ع�� سبيل 
ُ
املثال، �

  
ً
ظم ال�حية وال��ابط ب�ن شبكة الرعاية ال�حية، وذلك أساسا تحس�ن خدمات الرعاية ال�حية �� املقاطعات من خالل دعم تحديث النُّ

مائي �ش�ٍل غ�� مباشر  و�� الصومال، ُ�ساهم برنامج األمم املتحدة اإلن  8عن طر�ق �عي�ن ا�خ��اء وتقديم املشورة �شأن شراء املعدات واللوازم. 

من خالل ��جيع النساء ع�� املشاركة �� املناقشات ا�جتمعية �شأن سبل إنفاق مخصصات أموال الهيا�ل األساسية، األمر الذي يؤدي إ�� 

لع بھ برنامج األ  9ز�ادة عدد املشاريع ال�ي تدعم املدارس والعيادات ال�حية. 
ّ
ش�� تقييمات كث��ة إ�� العمل الذي اضط

ُ
مم املتحدة اإلنمائي  و�

لتعز�ز منظمات ا�جتمع املد�ي ال�ي تكمل القطاع الص�� الرس�ي من خالل التوعية ا�جتمعية ا�حاسمة، وال سيما للفئات الضعيفة، 

ع حاالت التف�ىي ومنعها وعالجها.   واالتصاالت واملناصرة، وح�ى جمع البيانات ورصدها ال�ي يمكن أن �ساعد �� تتبُّ

ش�� الدروس املستفادة من العمل املتعلق بم�افحة الفساد وتحس�ن تقديم ا�خدمات إ�� فوائد محتملة متعددة. ففي تو�س، وكجزٍء من  
ُ
�

انحرافات. وأو�ىى التقييم بإ�شاء نظام لتنظيم الدخول إ��  مبادرة "جزر الن�اهة"، كشف تقييم �خدمات الرعاية ال�حية عن وجود 

ل من مخاطر الرشوة. 
ّ
ش�� ا�جهود التجر�بية الرامية إ��   10مستشفى جر�ة العام، الذي من املتوقع أن يحّسن استقبال املر�ىى و�قل

ُ
و�املثل، �

أّن دعم الهيا�ل   11لتحس�ن االتصال والشفافية تطبيق معاي�� جديدة ل�خدمات ا�جيدة �� مستشفى الطوارئ �� ياوندي، ال�ام��ون، 

األساسية ال�حية يمكن أن �شمل معاي�� جديدة لتقديم ا�خدمات لها فوائد �حية فور�ة، بما �� ذلك آليات تكفل التباُعد االجتما��  

 حاسمة مفادها أنھ ح�ى �� االست
ٌ
، تتمثل رسالة

ً
جابة ألزمة ما، يجب ع�� برنامج األمم  والتحسينات الطو�لة األجل �� تقديم ا�خدمات. ومجددا

��ز التقييمات املتعددة مواطن الضعف �� إعداد النظراء الوطني�ن لتو�� إدارة ِمَنح الصندوق 
ُ
  املتحدة اإلنمائي أن يخطط لالستدامة. وت

سم التدر�ب املكثف   12إلنمائي. العاملي مل�افحة اإليدز والسل واملالر�ا أو �ستشهد بوجود تراجع �عد ا��حاب برنامج األمم املتحدة ا 
ّ
و�ت

 األجل. واملشاركة الوثيقة مع الشر�اء الوطني�ن ��  جميع املراحل بأهميٍة كب��ٍة للمساعدة �� الوصل ب�ن االستجابة لألزمة والتنمية الطو�لة

 

ص، و  سم بطا�ع تق�ي شديد التخصُّ
ّ
عّد إدارة نفايات الرعاية ال�حية أحد مجاالت التدخل ال�ي تت

ُ
ش�� تقييمات الدعم ألنظمة إدارة نفايات  �

ُ
�

 ألنھ ح�ى مع تطو�ر نموذج أو�� مح��، ال
ً
  الرعاية ال�حية إ�� وجود تحديات �� املش��يات، مثل صياغة املواصفات التقنية واإلنتاج، نظرا

 للمواصفات. 
ً
نتج طبقا

ُ
عون ا�حليون  2014�� عام  فع�� سبيل املثال، 13تمتلك جميع البلدان صناعات تتمتع بقدرات فنية ل�ي ت ، �ان املصّنِ

 ع�� إ
ً
ى ذلك إ�� تحديد شر�ك صنا�� �� جنوب أفر�قيا �ان قادرا نتاج  يفتقرون إ�� القدرة ع�� إنتاج أجهزة التعقيم ال�ي سبق تصميمها. وأدَّ

م برنامج األمم املتحدة اإلنمائي أجهزة التعقيم إ�� البلدان الثالثة املتضرر  وثّمة أهمية حاسمة   14ة من مرض ف��وس إيبوال. اآلالت. ثم قدَّ

رة  ل�خ��اء التقني�ن العامل�ن �� امليدان �� ما يتصل بضمان ال��كيب السليم للنفايات و�دار��ا وتدر�ب جميع أ�حاب املص�حة �� سلسلة إدا 

 عمال النظافة وغ��هم من العامل�ن �� ا 
ً
ر املشاريع اإلقليمية  النفايات (أي ليس األطباء واملمرض�ن فحسب، بل أيضا ِ

ّ
وف

ُ
ملستشفيات). وقد ت

ساعد مشاركة املواد  
ُ
ساهم �� خفض ت�اليف الوحدات، بينما قد �

ُ
مزايا: فوفورات ا�حجم �� شراء أجهزة التعقيم وغ��ها من املعدات �

 15التدر�بية والدروس املستفادة ع�� حل الصعو�ات.

 لتعزیز الھیاكل األساسیة الصحیة نقاُط انطالٍق متعددة. 2

 

3 .
ً
 قو�ا

ً
 تقنيا

ً
ب �عز�ز القدرات �� إدارة مخلفات الرعاية ال�حية دعما

ّ
 يتطل

 



 

4 
 

 

عند اعتماد التكنولوجيات الرقمية، من الضروري أن نضع �� اعتبارنا أنھ ليس لدى ا�جميع فرص متساو�ة للوصول إ�� التكنولوجيا. وقد  

رح ��  قّدم ب
ُ
ظم ال�حية �� طائفٍة واسعٍة من السياقات. وقد ط رنامج األمم املتحدة اإلنمائي الدعَم إلدماج التكنولوجيات ا�جديدة �� النُّ

زمبابوي نظام إلك��و�ي إلدارة املر�ىى من أجل جمع معلومات عن تصورات املر�ىى املصاب�ن بف��وس العوز املنا�� البشري (املر�ىى الذين  

 لف��وسات الن�خ العك�ىي).يتلقون عال 
ً
 مضادا

ً
ز مستشفى �� تو�س بوسائل تكنولوجيا املعلومات لتحس�ن إدارة نظام املواعيد   16جا وقد ُجِهّ

بيساو أجهزة لوحية محمولة إلجراء رصد آ�ي للمراكز ال�حية ا�حلية للمساعدة �� رسم  -و�ستخدم غينيا  17وملفات الوسائط الرقمية. 

 
ً
 عن تحس�ن جمع البيانات الوطنية عموما

ً
 18.خرائط �حاالت تف�ىي املالر�ا و�عق��ا والوقاية م��ا وعالجها وتنسيق االستجابات السريعة فضال

ن الدعم املقدم من برنامج األ 
ّ

مم املتحدة اإلنمائي من وضع أو تنفيذ حلول محلية باستخدام تكنولوجيات جديدة. ففي بنغالِدش، وقد مك

    ع�� سبيل املثال، قدم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الدعَم لتنفيذ حل للتطبيب عن ُ�عد وضعھ فر�ق �� جامعة د�ا. و�قدم اآلن ثالثون 
ً
مركزا

شارات طبية من خالل ا�حاسوب أو الهاتف الذ�ي (نموذج جدير باالهتمام لالستشارات األولية �� حالة من "املراكز االتحادية الرقمية" است

 من أن ينتقل املر�ض إ�� عيادة �حية و�نتظر دوره ف��ا).19-االشتباه �� اإلصابة بمرض «�وفيد
ً
و�� الهند، دعم برنامج األمم   19»، بدال

لمعلومات املتعلقة باللقاحات، ع�� غرار النظام ا�حا�� إلدارة مخزون اللقاحات وسلسلة اإلمداد.  املتحدة اإلنمائي إ�شاء شبكة إلك��ونية ل

ع حرك��ا إ�� جميع نقاط سلسلة ال ت��يد  �عمل الشبكة اإللك��ونية للمعلومات املتعلقة باللقاحات ع�� رقمنة مخزونات اللقاحات بأكملها وتتبُّ

 إ�� جنب مع درجة حر 
ً
�� املائة    10ارة التخز�ن ا�خاصة ��ا. وأسفر هذا التدخل األخ�� عن انخفاض نفاد مخزون اللقاحات من  �� البالد، جنبا

. و�اإلضافة إ�� ذلك، �ان للمشروع   1إ�� 
ً
 كب��ا

ً
�� املائة و��� تحقيق وفورات كب��ة عن طر�ق تخفيض عدد اللقاحات "غ�� الصا�حة" تخفيضا

فظ ال�جالت، و�عز�ز وجود نظام يتسم بالشفافية و�خضع للمساءلة �� الوقت ا�حقيقي، و��جيع  آثار جانبية إيجابية من حيث تحس�ن ح

  استخدام نظام املعلومات اإلدار�ة �� صنع القرار، ومساعدة النساء املسنات ع�� �علم تكنولوجيا املعلومات من خالل الهواتف الذكية، من 

مدى إتاحة التكنولوجيا والبنية التحتية و/أو مستو�ات اإلملام بالقراءة والكتابة إ�� ز�ادة  ومع ذلك، و�� حاالت أخرى، أّدى    20ب�ن أمور أخرى. 

، يلزم إدخال التكنولوجيات  21صعو�ة الوصول إ�� النساء والفئات الضعيفة، بما �� ذلك األ�خاص ذوي اإلعاقة، بحلول رقمية.
ً
وأخ��ا

ة، �ان من الدروس املث��ة لالهتمام املستفادة من األرجنت�ن أنَّ االستخدام ال�امل ملعدات  الرقمية بما يتما�ىى مع القدرات الُقطر�ة.  فمن ناحي 

 �سبب االفتقار إ�� ال�جالت الطبية الرقمية، وال�ي �ان من املمكن إدماجها. 
ً
ومن ناحية أخرى، ��  22الفحص الص�� ا�جديدة �ان مقيدا

ية ل�حد من ال��و�ر االنتخا�ي إ�� تأخ�� االنتخابات، وهو أمر مخالف للتوقعات �� أفغا�ستان، أّدى الضغط ع�� وضع بطاقات هو�ة بيوم�� 

 23الوقت الذي لم تكن فيھ ح�ى البلدان املتقدمة للغاية �عتمد هذه التكنولوجيات �عد. 

 

 �� مدفوعات قطاع ا�خدمات العامة الطارئة للعامل�ن �� مجال الرعاية ال�حية �� غر 
ً
 كب��ة

ً
ب  اكتسب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي خ��ة

ال��نامج �� استبقاء العامل�ن ال�حي�ن �� أثناء الو�اء عن طر�ق ضمان سداد  أفر�قيا �� أثناء االستجابة ألزمة مرض ف��وس إيبوال. ونجح 

من العامل�ن �� ا�جتمعات ا�حلية والرعاية ال�حية ع�� ا�خطوط األمامية.    50,000املدفوعات �� الوقت املناسب ومنح حوافز مخاطر لنحو  

نَّ بدالت استبقاء املوظف�ن �� العمل تقلل الشواغر و�سمح بتوسيع نطاق  وأثبت النظام املنسق لالحتفاظ بالعامل�ن ال�حي�ن �� زمبابوي أ 

لت �� إدخال العامل�ن ال�حي�ن �� النظام املصر�� الرس�ي.   24الرعاية.
َّ
كما أن نظام الدفع الرق�ي املستخدم �ان لھ منافع غ�� مقصودة تمث

إن ضمان دفع أجور العاملین في القطاع الصحي بطریقة آنّیة یوّسع نطاق الرعایة مع ما یترتب عنھ  5
 من آثار إیجابیة على االقتصادات المحلیة وفرص الحصول على الخدمات المالیة.

ا�حلية لالستفادة من التقنيات الرقمية �ش�ل كب�� �� تحس�ن إدارة النظام يمكن أن �ساهم �عبئة القدرات  4

 .    yالص��، مع ما ي��تب ع�� ذلك من آثار جانبية إيجابية.
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�ط عل��م لتلقي املدفوعات فتح حسابات مصرفية، 
ُ
� إ�� اإلم�انات الكب��ة للتنسيق مع ال��امج القائمة �شأن التمو�ل  مما ُ�ش� 25فقد اش�

  الشامل وا�خدمات النقدية املتنقلة. و�اإلضافة إ�� ذلك، فإن ضمان سداد املدفوعات إ�� العامل�ن ال�حي�ن ا�حلي�ن يمكن أن ُ�ساعد ع��

 26جمهور�ة أفر�قيا الوسطى. �عز�ز االقتصاد ا�ح��، كما يت�ح من دعم مرتبات الشرطة وقوة الدرك ��

 

تتعّرض النساء لضرٍر شديد ع�� نحٍو خاص عند وقوع أزمات �حية. فأزمة مرض ف��وس إيبوال، ع�� سبيل املثال، أثّرت ع�� النساء ع��  

لع  27وجھ ا�خصوص، ذلك أل��ن يؤدين دور العامل�ن ال�حي�ن ومقدمي الرعاية ور�ات األسر املعيشية.
ّ
 ما تضط

ً
و�� األزمات ال�حية، كث��ا

املرأة بأدوار غ�� مدفوعة األجر �� مجال الرعاية ع�� حساب حيا��ا املهنية ورفاهها ال�خ�ىي، مع ما ي��تب عن ذلك من آثار ع�� األسرة  

وتوجد حواجز كث��ة تحول دون تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� قطاع ال�حة، بما �� ذلك النقص �� عدد   28ادات ا�حلية. واالقتص 

املوظفات، ومحدودية خيارات النقل، وحاجة املرأة إ�� السفر بمرافقة الذ�ور �� سياقات معينة، ومحدودية سلطة صنع القرار، بما �� ذلك  

وضمان   31و��جيع مشاركة العامالت ال�حيات واملتطوعات، 30وقد عمل �عز�ز العيادات ال�حية ا�حلية،  29ا. القرارات املتعلقة ب�ح��

استخدام اس��اتيجيات االتصاالت للغة شاملة (بما �� ذلك االع��اف بمغايري الهو�ة ا�جنسانية) ومعا�جة القوالب النمطية والوصم  

، ع�� مساعدة النساء �� ا�حصول ع�� ا�خدمات ال�حية �� ما�� وا�جمهور�ة الدومينيكية وأفغا�ستان  32واألنماط االجتماعية والثقافية 

 و�و�ا.

 

 

 

بذل سوى جهود ضئيلة إلدماج األ�خاص ذوي اإلعاقة �� أ�شطة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي املتصلة بال�حة، بما �� ذ
ُ
لك  �� املا�ىي، لم ت

 ما ت�ون  األعمال املتصلة  
ً
بف��وس نقص املناعة البشر�ة/اإليدز، واملشاريع ال�ي يمولها الصندوق العاملي مل�افحة اإليدز والسل واملالر�ا. وكث��ا

املبادرات اإلنمائية �� مرافق الرعاية ال�حية غ�� متوائمة مع ضرورة إ�شاء مرافق وخدمات خالية من العوائق. ولم �شمل معظم ا�جهود  

افحة ف��وس العوز املنا�� البشري/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) والسل واملالر�ا ع�� نحو فّعال األفراَد ذوي اإلعاقة  املبذولة مل�

نتج مواد عن طرق ا�حد من خطر اإلصابة ��ذه األمراض �� صَيغ يتعذر االستفادة م��
ُ
 ما ت

ً
 33ا.كجزٍء من املستفيدين الرئيسي�ن م��ا. وغالبا

عض األمثلة اإليجابية: �� رواندا، دعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي اتحاد رواندا للصم لتدر�ب م��ج�ي لغة اإلشارة �� املرافق  وهناك �

 ملسائل  19-و�نب�� أن ي�ون دعم االستجابة �جاِئَحة «�وفيد  34ال�حية ملساعدة املر�ىى الصم ع�� ا�حصول ع�� ا�خدمات ال�حية. 
ً
» شامال

ب صياغة اس��اتيجيات فّعالة شاملة ملسائل اإلعاقة إجراء مشاورات مع األ�خاص ذوي اإلعاقة ومنظما��م التمثيلية  اإلعاقة. وتت
ّ
طل

 35و�شراكهم �� صياغة االستجابات ذات الصلة.

 

 

 

رت خدمات دائرة ال�جون �شدة بأزمة مرض ف��وس إيبوال. و�مساعدة منظمة مراقبة ال�جون، و�� منظمة غ�� ح�ومية،  
ّ
�� س��اليون، تأث

ولم �شهد ال�جن املركزي �� فر�تاون حالة واحدة من   36ساعد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� منع تف�ىي مرض ف��وس إيبوال �� ال�جون. 

اتيجيات ع�� ضمان تقديم خدمات خالية من  7 ُ�ساعد إشراك األ�خاص ذوي اإلعاقة �� صياغة االس��

ائق.  العو

م ال�جون �� الوصول إ�� الفئات املعرضة ل�خطر �� أثناء األزمات  8
ُ
ظ

ُ
 ال�حية.يمكن أن ُ�ساعد التعامل مع ن

     يؤدي ال��ك�� ع�� ا�خدمات ال�حية ا�حلية إ�� ا�حد من ا�حواجز ال�ي تحول دون حصول املرأة عل��ا.  6
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ُ
 إ�� تداب�� االحتواء والت�حاح ال�ي يدعمها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ال�ي ن

ً
ّفذت  حاالت ف��وس مرض ف��وس إيبوال، و�رجع ذلك جزئيا

��ىئ نظام للوقاية من ف��وس العوز املنا�� البشري/متالزمة  37هناك. 
ُ
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) �� ال�جون ووحدات  و�� أرمينيا، أ

م   38الشرطة، بمشاركة ا�جيش وا�جماعات املعرضة ل�خطر �� أ�شطة الوقاية.  
ُ
ظ

ُ
وتتاح للم�اتب الُقطر�ة ال�ي لد��ا مشاريع جار�ة �عمل مع ن

  - كتسب (اإليدز) أو حافظات املشاريع األخرى سواًء �� مجال ا�حوكمة أو ف��وس العوز املنا�� البشري/متالزمة نقص املناعة امل - ال�جون 

 فرصة االرتباط بدعم القطاع الص�� إلعداد الفئات الضعيفة وحماي��ا.

 

 

��ز استجابة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  
ُ
 من شراك��ا  19-�جاِئَحة «�وفيدت

ً
 من أجل ضمان فاعلية االستجابة، "مستفيدة

ً
» أهمية العمل معا

بف��وس  الطو�لة األمد مع منظمة ال�حة العاملية، والصندوق العاملي مل�افحة اإليدز والسل واملالر�ا، و�رنامج األمم املتحدة املش��ك املع�ي 

ناعة املكتسب (اإليدز)" و�الشراكة مع "املؤسسات املالية الوطنية واإلقليمية والعاملية والقطاع  العوز املنا�� البشري/متالزمة نقص امل

ش�� التقييمات إ�� أهمية الشرا�ات �� م�افحة ف��وس العوز املنا�� البشري/متالزمة نقص   39ا�خاص..." و�الطبع ا�ح�ومات الوطنية. 
ُ
و�

ع ا�جهات الشر�كة لألمم املتحدة مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة  املناعة املكتسب (اإليدز)، ع�� سبيل املثال م

 ع�� الشرا�ات الناجحة   41أو مع منظمات ا�جتمع املد�ي لتوعية ا�جتمعات ا�حلية. 40للس�ان �� زمبابوي 
ً
سلط التقييمات الضوَء أيضا

ُ
و�

 بالعمل 
ً
�� قطاع ال�حة. فع�� سبيل املثال، نجح برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� إقامة شراكة مع   مع املنظمات األخرى غ�� املرتبطة تقليديا

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية �شأن مشروع مدفوعات العامل�ن �� مجال التصدي ملرض ف��وس إيبوال. و�� لي��يا وغينيا  

ة اإلنمائي �� مجال إدارة ال��امج وا�خ��ة التقنية لصندوق األمم املتحدة للمشاريع  وس��اليون، جرى ا�جمع ب�ن مهارات برنامج األمم املتحد

خطر.  اإلنتاجية والتمو�ل الذي يوفره البنك الدو�� لتوف�� حل ناجح ومبتكر للدفع، �� املواقف ال�ي يتعرض ف��ا األمن ال�خ�ىي واالئتما�ي ل�

م بھ ع�� نطاق واسع أنَّ املشروع ساعَد 
ّ
ع�� ا�حفاظ ع�� ا�خدمات املقدمة من العامل�ن ال�حي�ن �� مجال التصدي ملرض ف��وس    ومن املسل

 لدرجة أنَّ ليب��يا وس��اليون ا 
ً
نضمتا إ��  إيبوال �� وقٍت �ان من املمكن أن يمثل فيھ انقطاعهم �ارثة محققة. والواقع أنَّ املشروع �ان ناجحا

عاون مع صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ع�� رقمنة مدفوعات املرتبات ا�ح�ومية  "تحالف أفضل من النقد"، الذي �عمالن فيھ بالت

، واستخدم برنامج   42ع�� نطاٍق أوسع.
ً
و�� تنفيذ تكنولوجيات إدارة نفايات الرعاية ال�حية، �ان ع�� وزار�ّي ال�حة والبيئة أن �عمال معا

 43عات لتيس�� هذه التفاعالت �� غانا ومدغشقر وتن�انيا وزامبيا. األمم املتحدة اإلنمائي صالحياتھ �� عقد االجتما

 املراجع  

 »19-عرض استجابة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �جاِئَحة «�وفيد 1
 )2017تقييم ا�خطة االس��اتيجية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي وال��نامج العاملي واإلقلي�ي ( 2
 )2008تقييم نتائج التنمية �� األرجنت�ن ( 3
 )2019بيساو ( -التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� غينيا  4
 )2015تقييم نتائج التنمية �� ز�مبابوي ( 5
 )  2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� ما�� ( 6
 ) 2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أذر�يجان ( 7
) -  2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� األرجنت�ن (8

ً
 سيصدر قر�با

   )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� الصومال ( 9
 )  2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تو�س ( 10
 ) 2016تقييم نتائج التنمية �� ال�ام��ون ( 11
 )2008تقييم نتائج التنمية �� ِبن�ن ( 12

 

ائد إضافية.   9  يمكن للتعاون �� ما يتجاوز الشر�اء التقليدي�ن �� القطاع الص�� أن يحقق فو

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_s-integrated-response.html
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/thematic/conflict/ConflictEvaluation2006.pdf
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/thematic/conflict/ConflictEvaluation2006.pdf
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/thematic/conflict/ConflictEvaluation2006.pdf
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/4156
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/4156
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/4156
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/guinea_bissau.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/guinea_bissau.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/zimbabwe.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/zimbabwe.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/zimbabwe.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/mali.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/mali.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/mali.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/azerbaijan.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/azerbaijan.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/azerbaijan.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/somalia.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/somalia.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/somalia.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/tunisia.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/tunisia.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/tunisia.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/cameroun.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/cameroun.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/cameroun.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/benin.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/benin.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/benin.shtml
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    )2016) (ييم منتصف املدة ل�حد من إطالقات امللوثات العضو�ة الثابتة غ�� املقصودة من مشروع القطاع الص�� �� أفر�قيا (إدارة النفايات الطبيةتق 13
   ) 2015تقييم ا�حطة ( املشروع العاملي لعرض و�عز�ز أفضل التقنيات واملمارسات ل�حد من نفايات الرعاية ال�حية لتجنب إطالق الديوكسينات والزئبق �� البيئة، 14

 ) 2016) (تقييم منتصف املدة ل�حد من إطالق امللوثات العضو�ة الثابتة غ�� املقصودة من مشروع القطاع الص�� �� أفر�قيا (إدارة النفايات الطبية 15
 )2015نتائج التنمية �� ز�مبابوي (تقييم  16
 ) 2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تو�س ( 17
 )2019بيساو ( -ستقل لل��نامج الُقطري �� غينيا التقييم امل 18
 )2019التقييم ال��ائي ل��نامج الوصول إ�� املعلومات الثا�ي، بنغالِدش ( 19
   )2016، الهند (2017-2013تقييم نتائج خطة عمل ال��امج الُقطر�ة املش��كة ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي  20
 ) 2018) �� رابطة أمم جنوب شرق آسيا (SHIFTيم منتصف املدة لتشكيل التحوالت املالية الشاملة  (برنامج تقي 21
)   - 2020األرجنت�ن (22

ً
 سيصدر قر�با

 )2013تقييم نتائج التنمية �� أفغا�ستان ( 23
 )2015تقييم نتائج التنمية �� ز�مبابوي ( 24
 )2017تقييم ا�خطة االس��اتيجية وال��نامج العاملي واإلقلي�ي ( 25
 )  2017، جمهور�ة أفر�قيا الوسطى (2015-2014التقييم ال��ائي لإلطار ال��نام��  26
 )2016للمكتب اإلقلي�ي ألفر�قيا (استعراض/تقييم ال��نامج اإلقلي�ي  27
 2009تقييم نتائج التنمية �� بر�ادوس ومنظمة دول شرق ال�ار��ي  28
)   - 2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان (29

ً
 سيصدر قر�با

 )2015لدومينيكية (التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� ا�جمهور�ة ا)، 2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� ما�� ( 30
)  - 2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان (31

ً
 سيصدر قر�با

تقييم التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقة �� برنامج األمم و  )2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� �و�ا ()، 2015التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� ا�جمهور�ة الدومينيكية ( 32

 )2016نمائي (املتحدة اإل 
 )2016تقييم التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقة �� برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( 33
 ) 2017التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� رواندا ( 34
 )2016ج األمم املتحدة اإلنمائي (تقييم التنمية الشاملة ملسائل اإلعاقة �� برنام 35
 ) 2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� س��اليون ( 36
 )2016نامج سيادة القانون و�تاحة ُسبل العدالة، س��اليون (تحس�ن تقييم بر  37
 )2014تقييم نتائج التنمية �� أرمينيا ( 38
 »19-عرض استجابة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �جائحة «�وفيد 39
 )2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� �و�ا (، )2015تقييم نتائج التنمية �� ز�مبابوي (ع�� سبيل املثال، 40
 )2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� �و�ا (،)2019بيساو (-التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� غينيا، )2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� ما�� ( 41
 )2017تقييم ا�خطة االس��اتيجية وال��نامج العاملي واإلقلي�ي ( 42
 ) 2018ا�حد من امللوثات العضو�ة الثابتة غ�� املقصودة الصادرة من القطاع الص�� �� أفر�قيا ( 43

 

 

 

 

 

 نبذة عن مكتب التقييم املستقل 

موضوعية، الدعَم ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي لتحقيق قدر أك�� من املساءلة و�سهيل تحس�ن  ُيقّدم مكتب التقييم املستقل، من خالل توليد أدلة 

�عمل مكتب التقييم املستقل ع�� �عز�ز الفاعلية اإلنمائية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي من خالل تقييماتھ ال��نامجية    الدروس املستفادة من التجارب.

 فافية التنظيمية. واملواضيعية ويساهم �� الش

 

  حول سلسلة التأمالت  

الصادرة عن مكتب التقييم املستقل �� التقييمات السابقة و�ستخلص الدروس املستفادة من عمل برنامج األمم املتحدة   التأمالتتبحث سلسلة 

نع القرار وتحس�ن النتائج اإلنمائية. و�سلط هذه  و�عمُل ع�� �عبئة املعرفة التقييمية لتوف�� رؤى قّيمة لتحس�ن عملية ص اإلنمائي �� جميع برامجھ.

 الطبعة الضوَء ع�� الدروس املستفادة من تقييمات عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� حاالت األزمات. 
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