
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ١٣٢/٣٠ت
  ٢٠١٢ مبر

EB132/30  

ظمــة الصــحة 
 تنفيـذها علـى 
مـي مـن أجـل 

 علـــى نطـــاق 
في هذا ه وليات

بخطـة تحديـدًا 
ة علــى خطــة 
جلــس للموافقــة 

 تنفيــذ سياســة 

الرئيســيين رين 

ميـع مســتويات 
ل سياســة يكّمــ

وضــح األدوار 
الكتيـب إلـى م 

زء الثـاني مـن 
ن بالتقييمـات 

 قواعـدتطبيقـًا ل

م ت 
 الثاني/ نوفم
 0

٢  

منظة فــي رســمي
ظمـة، ويجـري 
 الـتعّلم التنظيم

 بشـــأن التقيـــيم
ومسؤوتنفيذي 

تة فيمـا يتعلـق 
والموافقــةاص، 

عمــل إلــى المج

األمانــة فــي زه 

ضـطالع بالتيــاري

عاليـة علــى جمي
ي منظمــةفــي ال

ت التقيــيم ويوض
مسـاليب. ويقّسـ

فيهـا. أمـا الجـز
المعنيـينمنظمـة 

تو المتبعـة ات 

تشرين ٩ 

  مات 
 ٢٠١٣

سياســة تقيــيم رس
سـبة إلـى المنظ
نتـائج، ويعـّزز

ائيـــة الســـنوات
المجلس التور 

المنظمـةاخـل 
ضــاء بوجــه خــا

خطــط العيم قــد

تحــرزهدم الــذي 

قــدمًا فــي االض

تفادة منهــا بفع
فتقيــيم ات الرســ

لكتيــب إجــراءات
أسأدوات و  مـن 

ق هـذا التقيـيم ف
مال مـوظفيب 

ضـل الممارسـا

 المعلوم
حة لعام

سبعــد المائــة  
ة حاسـمة بالنس
ض األداء والن

  

خطـــة عمـــل ثنا
ياسة دوحّدد الس

دظيفـة التقيـيم 
األعضالــدول م 

ومــن المقــرر تق

س علــى التقــد
٢٠.  

قت األمانـة ضــ

االسـت التقيــيم و 
ممارسيــب عــن 

ق اليوّثــو . مار
 يتصل بذلك 

وكيفيـة تنسـيق 
عد هـذا الكتيـب

وفقـا ألفضئها جرا

 أحدث 
 المقترح

  
  
  

ديــة والثالثــين 
يفة ذات أهميـة

إلشراف ألغـراض
 لتعّلم الفردي.

بإعـــداد خظمـــة 
وتحد.  والميزنة

شـراف علـى وظ
التــي تهــمبنــود 
وم. ككــل ظمــة

  رة.

 إطــالع المجلــس
٠١٣رحة لعام 

مض ٢٠١٢يو 

 كــل مـن ثقافـة
كتيإعــداد علــى 

ي هــذا المضــم
مااستخدام ل 

منظمـة ال فـي 
سوف يساع. و ه

/ أو إجريذها و

  

 مائة
 ل المؤقت

لتقييم: 
ة العمل 

ي دورتــه الحاد
وظيالتقييم  أن 

ل المساءلة واإل
قرار، ويدعم ال

منظقوم الة ســـت
ظمة للتخطيط 
ملـة أمـور، اإلش
خالت بشــأن الب

نطــاق المنظلــى 
واإلدارة ةميزاني

ه الوثيقــة هــو 
ة العمل المقتر

  ضي قدماً 
مــايأيـار/  فــي 

تعزيـز ين فــي 
األمانــة عكــف 
فــي خطــوةبطــوة 

سبلن بيّ  كما ي
مبـادئ التقيـيم 

وٕاجرائه تقييمال 
 التكليف بتنفي

    

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

ا
وخطة

س التنفيــذي فــي
تنص على  ١

كافة. وهو يكفل
جهة لصّناع الق

ع هـــذه السياســـة
طار دورة المنظ

في جميتولى، 
مــدخجــل تقــديم 

وات المعــّدة عل
مة البرنامج وال

غــرض مــن هــذ
وتقديم خطة ٢

ضوطريق الم
سياسـة التقيــيم
  ها السياسة.

د هــذين التيـاري
ا التيــار تعكهــذ

خطات عمليــة 
ة على إجرائه،
مولهما بإيجـاز 

عداد عن إت 
قييمات و/ أوت

                     
).١(١٣١م ت 

لس التنفيذ
الثانية والثال 

من ج ٢-١٣

  ة
أقــّر المجلــس 
١(المنظمة)، ة

ت المنظمة كا
لسياسة الموجا

مـــع تمشـــياً و  
ة ككل في إط

وصفه من يتب 
وذلــك مــن أج 
الثنائيــة الســنوا 

لجنةمن خالل 

الغـلــذا فــإن  
٠١٢ في عام 

ع الراهن وط
سبعـد إعــداد  

طة التي تتوخاه

ويتمثـل أحـد 
وتطبيقــًا لهــة. 

ويقــدم توجيهــا 
المترتبةوليات 

 اثنين، يبّين أو
إرشادات فيبّين 

قخطيط تلك الت
                     
مقرر اإلجرائي

المجل  
الدورة 
٣البند    

  
  
  

مقدمة
  
١- 

العالمية
مستويات
ترشيد ا

  
٢- 

المنظمة
 الصدد
العمــل،

تقيــيم ال
عليها م

  
٣- 

التقييم ف
  

الوضع
  
٤- 

لألنشط
  
٥- 

المنظمــ
 التقيــيم

والمسؤو
جزأين 
الكتيب
على تخ

           
الم    ١



            EB132/30    ١٣٢/٣٠ت  م

2 

التقييمات رصد تحسين ضمان الجودة و على ؛ و المعني بالتقييم األمم المتحدةه المعمول بها في فريق معايير التقييم و 
  على جميع المستويات.جهات معينة بإجرائها  منظمةالتي تكلف ال

  
فـي هـذا و . الفضـلى وفقا للقواعد والمعـايير والممارسـات اتإجراء تقييمفيتمثل في آلخر األنشطة اتيار أما   -٦

  األنشطة التالية:بتنفيذ ألمانة ، اضطلعت االخصوص

فريق عامل عالمي معني بالتقييم يهـدف إلـى إدراج مسـألتي نشاء االختصاصات الالزمة إلإعداد   (أ)
وسيضــم الفريــق . هــاوالبــرامج التابعــة لالمنظمــة التقيــيم علــى جميــع مسـتويات ليــة عمالملكيـة والمشــاركة فــي 

، غـــرض التـــرويج لثقافـــة التقيـــيمالرئيســـي، ل القطريـــة واإلقليميـــة والمقـــرفـــي عضـــويته ممثلـــين عـــن المكاتـــب 
ر فريـق المـذكو أعضـاء الوسـوف يشـارك وتسهيل تبادل المعلومات وٕادارة المعرفة، وتعزيز ممارسـة التقيـيم. 

والقيـام وتقـديم الـدعم التقنـي  ككـل على نطاق المنظمةالعمل الثنائية السنوات بشأن التقييم في إعداد خطة 
ســجل بجــرد التقييمــات فــي مجــال اختصاصــه والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى  حوريــة كــلّ مقــام مراكــز تقيــيم م

وسـيتولى الفريـق العامـل . منهـاواالسـتفادة  متابعة نتائج التقيـيممد يد العون في و ككل على نطاق المنظمة 
لتعزيز القـدرات والتوجيـه بشـأن قضـايا محـددة الالزمة لموارد لتكون بمثابة قواعد تشكيل فرق عمل س أيضاً 

  ضمان الجودة.لية واإلشراف على االمتثال آلبما ُيطّبق من منهجيات وُيّتبع من ممارسات تتعلق 

فــي ُيجــرى كــل تقيــيم كفــل توافــق التــي تالتــدقيق ئم ســتخدام قــوابفضــل انظــام لمراقبــة الجــودة وضــع   )(ب
  ة.مع متطلبات سياسة التقييم الرسميالثنائية السنوات إطار خطة العمل 

  
  خطة العمل بشأن التقييم

  
تقــديم الــذي ســيكتمل فيــه تطبيقــه مــن أجــل  ٢٠١٣خــالل عــام بالكامــل إطــار التقيــيم نّفــذ أن يُ مــن المتوقــع   -٧
 فتـــرة انتقاليـــة ٢٠١٣عـــام أن ألمانـــة رأت االتقيـــيم. وقـــد بشـــأن  ٢٠١٥-٢٠١٤ ئيـــةالثنا خطـــة العمـــلدخالت فـــي مـــ

ككـل  أنشطة التقييم علـى نطـاق المنظمـةالضطالع بتدابير مؤقتة من أجل جمع المعلومات الالزمة لاعُتِمدت فيها 
  .٢٠١٣-٢٠١٢ة الثنائيخطة عمل وتنفيذ 

  
مشــاورات مــع جميــع البــرامج فــي المقــر ســوح وعقــد مجموعــة مة الداخليــة مراقبــمكتــب خــدمات الد أجــرى قــو   -٨

أنشـطة التقيـيم والحصـول علـى معلومـات عـن األنشـطة ما ُأجِري من تحديث حالة بغية الرئيسي والمكاتب اإلقليمية 
داخــل كمـا أفضـت هــذه العمليـة إلـى وضـع سـجل محـدث لجـرد التقييمـات . ٢٠١٣عـام زمـع االضـطالع بهـا فـي المُ 

التقييمات التي أبلغ بها مكتـب خـدمات بخالصة وافية ي عبارة عن ه ٢٠١٣لمقترحة لعام خطة العمل او المنظمة. 
 : قائمــةاثنــين علــى النحــو التــالي المعلومــات فــي قســمين، وهــي تبــّين تلــك العمليــةفــي إطــار إجــراء بــة الداخليــة مراقال
مقترح البدء بإجرائها والتقييمات ال ؛٢٠١٢في عام زمع استهالل إجرائها بالفعل أو يُ استهل إجراؤها التقييمات التي ب

  .(انظر الملحق) ٢٠١٣ عام في
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
الـــواردة فـــي الملحـــق.  ٢٠١٣المقترحـــة لعـــام االنتقاليـــة  خطـــة العمـــلاإلحاطـــة علمـــًا بمـــدعو إلـــى المجلـــس   -٩
  ا.إلقراره ٢٠١٤ / ينايرالثاني إلى المجلس في كانون ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائية  عاديةال عملال خطةتُقدم وس
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  الملحق
  

  خطة العمل االنتقالية المقترحة –التقييم 
  

المكتب، البرنامج، 
  العنوان  المشروع

  ٢٠١٣التقييمات المقترح إجراؤها في عام 

AMRO/FCH  

 تتـراوح أعمـارهم بـين مـراهقينعزيـز أواصـر األسـر التـي لـديها تتقييم المشروع المعنون "
كــل مــن ) فــي هــاعمليــة وأثر الحــدود" (مراعــاة الو مــنحهم الحنــان ســنة:  ١٤وســنوات  ١٠

  كوادور وبيروإ متعددة القوميات) وكولومبيا و ال - بوليفيا (دولة
تغذيـة الرضـع وصـغار لمنظمة الصحة العالمية بشـأن تنفيذ االستراتيجية العالمية تقييم 

  األطفال في بلدان أمريكا الالتينية
  يفي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبلألطفال رة المستشفيات الصديقة حالة مبادتقييم 
  ألمريكتينفي اصحة الفم العشرية بشأن خطة تقييم ال

AMRO/GDR  الصـــادرة عـــن  ٢٠١٤-٢٠٠٩الخاصـــة بالجنســـين للفتـــرة  خطـــة العمـــلالتقيـــيم النهـــائي ل
  منظمة الصحة للبلدان األمريكية 

AMRO/PWR/ARG  

  التخلص من المالريا في األرجنتينط لإلشهاد على التقييم المتوس
  تقييم برنامج مكافحة السل في األرجنتين
  في األرجنتين ٢٠١٤تقييم قدرات اللوائح الصحية الدولية لعام 

تقييم إطار عمل األمم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة ووضـع إطـار جديـد مـن هـذا القبيـل 
  في األرجنتين

AMRO/PWR/ECU  
النساء واألطفـال والمهمشـين مـن تحسين الصحة وتعزيز حماية المعني بمشروع م التقيي

أمريكــا الالتينيــة منطقــة فــي التعــرض للخطــر فــي حــاالت ) معديــةســارية (الاألمــراض ال
  كندا) -الوكالة الكندية للتنمية الدولية والبحر الكاريبي (

HQ/DGO/IOS  لعالميةتقييم وظيفة أمين المظالم في منظمة الصحة ا  
HQ/HTM/MAL   ٢٠١٢-٢٠٠٩المستقل لشراكة دحر المالريا التقييم  
HQ/NMH/TFI  مركز مكافحة التبغ في أفريقياأداء / تقييم استعراض )Y2-3(أوغندا ،  

  ٢٠١٢التقييمات الجارية وتلك الُمزمع إجراؤها في عام 

AFR/FRH/CAH   األفريقــي: اســتعراض العوامــل فــي اإلقلــيم األطفــال علــى قيــد الحيــاة بقــاء تحســين فــرص
  مالتقدعلى إحراز المؤثرة 
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المكتب، البرنامج، 
  العنوان  المشروع

AFR/FRH/CAH  

  مسح عن مرافق رعاية الطفل في بوتسوانا
  مسح عن مرافق رعاية الطفل في النيجر

  مسح عن مرافق رعاية الطفل في جمهورية تنزانيا المتحدة
  مسح عن مرافق رعاية الطفل في توغو

آثار التجربـة فـي كـل مـن ) (تقييم AFRINEST(أفريقيا  فياإلنتان الوليدي تجربة عن 
  ، ونيجيريا)الديمقراطية جمهورية الكونغوو كينيا، 

AFR/FRH/GWH   في اإلقليم األفريقيمكافحته الوقاية من سرطان عنق الرحم و بشأن الوضع تحليل  

AFR/FRH/MPS  

لوالدة في اإلقليم الالحقة لالخاصة بزيارة المنازل لتقديم الرعاية ستراتيجية االتنفيذ حالة 
  األفريقي

خــدمات تنظــيم األســرة فــي لالعــاملين فــي مجــال الصــحة المجتمعيــة تقيــيم عمليــة تقــديم 
  اإلقليم األفريقي

AFR/HPR/PHE  
تنفيـذ إعـالن ليبرفيـل بشـأن الصـحة والبيئـة حتياجات في مجال وتقييم االتحليل الوضع 

  في أفريقيا
  ن لمرافق اإلصحاح وشرب المياهالتحليل والتقييم الشامال

AFR/HPR/SDH  حالة تنفيذ أنشطة تعزيز الصحة في مدارس اإلقليم األفريقي  

AFR/SEA/FRH/CAH   غانا، والهند، وجمهوريـة في (تقييم األثر تكميل تغذية الولدان بفيتامين "أ" دراسات عن
  تنزانيا المتحدة)

AMR/PWR/ARG  

  ناملة لحمى الضنك في األرجنتيإلدارة المتكراتيجية استتقييم ا
  ستيرو، األرجنتينإفي سانتياغو ديل  شاغاستقييم متابعة داء 

جـــرى  إجـــراء تقيـــيم فـــي مقـــاطعتين اثنتـــين مـــن أصـــل خمـــس مقاطعـــات فـــي األرجنتـــين
  شاغاساإلشهاد على خلوها من داء 

يــة فـــي إجــراء اســتعراض متوســـط األجــل إلطــار عمـــل األمــم المتحــدة للمســـاعدة اإلنمائ
  األرجنتين

AMR/PWR/BRA  

  ، البرازيل٢٠١٢-٢٠٠٨استراتيجية التعاون القطري تقييم 
مع النظراء ر بالتشارك كل ستة أشهالتي ُتوضع اإلدارية عن "شروط التعاون" التقارير 

  الوطنيين في البرازيل
  البرازيل برنامج مكافحة حمى الضنك فيتقييم 

فـي  RS-10) ومنظمـة الصـحة العالميـة لمشـروع بلومبرغ(الجهات المانحة تقييم أجرته 
  ")آخذة في التحول البرازيل ("حياة
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AMR/PWR/GUT  
  في غيانا اإلدارة المتكاملة ألمراض البالغين والمراهقينتقييم برنامج 

  غيانامن في مناطق مختارة  وعالجهاالجذام الكشف عن حاالت برنامج حالة تقييم 
AMRO/ERP  سبانيللتعاون الدولي من أجل التنمية للصندوق األ األسبانيةالة تقييم الوك  

AMRO/FCH   الشباب باستخدام إطار حقـوق اإليدز بين فيروس كافحة لمبادرة "متقييم متوسط األجل
  (جديد) اإلنسان في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي"

AMRO/HSS  
  ة الصحة للبلدان األمريكيةالمبنى االفتراضي لشؤون الصحة العمومية، منظم

للتعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة للمنحــة المقدمــة إلــى برنــامج  األســبانيةالوكالــة تقيــيم 
  منظمة الصحة للبلدان األمريكيةاألدوية التابع ل

AMRO/IES  
  ٢٠١٧-٢٠٠٨ألمريكتين في ا األمانة لجدول أعمال الصحة ستجابةاتقييم 

 ظمة الصحة للبلدان األمريكية لترتيبات التعاون التقني الالمركزيةتقييم  عن تجارب من
  )لغىم(

SEARO/CDS  

  ملديفالسل في مكافحة تنفيذ برامج تقييم 
  تقييم النظام المتكامل لترصد األمراض في بوتان

  الشعبية  الديمقراطية تقييم النظام المتكامل لترصد األمراض في جمهورية كوريا
  شتيل -م المتكامل لترصد األمراض في تيمورتقييم النظا

  استعراض خارجي للبرنامج الوطني لمكافحة المالريا في بنغالديش
  استعراض خارجي للبرنامج الوطني لمكافحة المالريا في ميانمار
  استعراض خارجي للبرنامج الوطني لمكافحة المالريا في تايلند

  فحة المالريا في إندونيسيااستعراض خارجي للبرنامج الوطني لمكا

SEARO/HSS  

  لشتي -تقييم نظام التسجيل الحيوي في تيمور
  تقييم نظام التسجيل الحيوي في إندونيسيا
  تقييم نظام التسجيل الحيوي في ميانمار

  تقييم نظام التسجيل الحيوي في بنغالديش

WPR/DHS  

غــرب المحــيط الهــادئ إقلــيم ي األدويــة األساســية فــإتاحــة العمــل اإلقليمــي بشــأن إطــار 
قلـيم اإلفـي  إتاحتهـاعلى االستراتيجية اإلقليمية السابقة لتحسـين  ) بناءً ٢٠١٦-٢٠١١(

  ٢٠١٠-٢٠٠٥المذكور 
التــي ) ٢٠١٥-٢٠٠٦الصــحة (مــن أجـل بشــأن المـوارد البشــرية ة اإلقليميــاالسـتراتيجية 

-٢٠١١( بشــريةتنميــة المــوارد الإطــار العمــل الخــاص بهيئــة  ٢٠١٠فــي عــام حــدثها 
٢٠١٥(  
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WPR/DHS  

) ٢٠١٥-٢٠١٠المحـــيط الهـــادئ (إقلـــيم آســـيا و فـــي اســـتراتيجية تمويـــل قطـــاع الصـــحة 
علــى االســتراتيجية الســـابقة  جنــوب شـــرق آســيا) بنــاءً (الموضــوعة باالشــتراك مــع إقلــيم 

)٢٠١٠-٢٠٠٦(  
ــــي إقلــــيم  المحــــيط الهــــادئ آســــيا و اســــتراتيجية تحســــين خــــدمات المختبــــرات الصــــحية ف

  جنوب شرق آسيا)(الموضوعة باالشتراك مع إقليم  ٢٠١٥-٢٠١٠
المبنيـــة علـــى قـــيم  المحـــيط الهـــادئاالســـتراتيجية اإلقليميـــة للـــنظم الصـــحية فـــي غـــرب 

  )٢٠١٠الرعاية الصحية األولية (
-٢٠١١( المحــــيط الهــــادئاالســــتراتيجية اإلقليميــــة لألدويــــة التقليديــــة فــــي إقلــــيم غــــرب 

  )٢٠١٠-٢٠٠١السابقة ( ) القائمة على االستراتيجية٢٠٢٠
WPR/Other  تقييم دور منظمة الصحة العالمية ووظيفتها على المستوى القطري  

WPR/WCO/LAO   لمبــادرة صــحة األم والوليــد والطفــل فــي جمهوريــة الو الديمقراطيــة تقيــيم متوســط األجــل
  الشعبية

WPR/WCO/VTN  
  في فييت ناممن تنفيذ خطط مأمونية المياه  ٢التقييم الخارجي للمرحلة 

  ٢٠١١-٢٠٠٩تقرير عن تقييم تنفيذ مشروع حماية صحة العاملين 

WPRO/MCN   بمحـــــافظتي ألطفـــــال فيات افـــــي مستشـــــالمقدمـــــة جـــــودة الرعايـــــة تقريـــــر عـــــن تقييمـــــات
  فونغسالي (جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)و  أودومكساي

HQ/DGO/Other  

فــي إلصــالحات اإلداريــة يــات المتحــدة لي فــي الوالمحاســبة الحكــومتقيــيم أجــراه مكتــب ال
  منظمة الصحة العالمية

"برنــامج دعــم فعــال تقيــيم أســترالي متعــدد األطــراف بشــأن التــزام قطعتــه أســتراليا بعنــوان 
  ة"ملموسنتائج حقيق ت – فعليستراليا: إحداث فارق خاص بأ

 – لميـــةالصـــحة العامـــن تنفيـــذ مقترحـــات إصـــالح منظمـــة  ١تقريـــر عـــن تقيـــيم المرحلـــة 
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي

HQ/FWC/ALC   المتوسـطة تلـك لبلدان المنخفضـة الـدخل و عجز وأهميته بالنسبة إلى االاستعراض بشأن
  الدخل

HQ/FWC/RHR  
للبرنامج الخاص للبحوث والتطـوير والتـدريب علـى البحـوث فـي مجـال الخارجي التقييم 

المتحـدة اإلنمـائي وصـندوق األمـم المتحـدة  اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمم
  للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

HQ/GMG/Other   منظمة الصحة العالميةاستعراض مدى فعالية تطوير  

HQ/HSS/EMP  
  اإلدارة الرشيدة لألدويةتقييم مرحلة االنتهاء من تنفيذ برنامج 

المعني باالختبار المسبق لصالحية األدوية من البرنامج مكون الصحة اإلنجابية تقييم 
  بيل وميليندا غيتسومؤسسة  منظمة الصحة العالميةوالمشترك بين 
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HQ/HSS/HDS  

الصــحيين  العــاملينعــدد  الــنقص الحــاد فــيالصــحية وســد القــوى العاملــة تعزيــز تنميــة 
)SANTE/2008/153-644"(  

البلـــدان األفريقيـــة الناطقـــة فـــي  الصـــحةقطـــاع لتنميـــة المـــوارد البشـــرية أو تقـــديم الـــدعم 
ــــة ومنظمــــة (بالبرتغاليــــة  ــــين المفوضــــية األوروبي ــــة المبــــرم ب ــــاق المســــاهمات الطوعي اتف

  )- ACP.MTR.04.9 – الصحة العالمية

HQ/HSS/HWA  
ـــة  ـــامج المفوضـــية األوروبي ـــة االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ برن ـــيم مرحل ـــة  –تقي القـــوى تعزيـــز تنمي

  الصحيين العاملينعدد  فيالنقص الحاد الصحية وسد العاملة 
  تقرير عن تقييم الحمالت اإليجابية لممارسات الحفاظ على البيئة

HQ/IER/KMS  

صــادرة  منشــورات ٦(الصــحية اإللكترونيــة سلســلة المنشــورات لالمرصــد العــالمي تقيــيم 
  )٢٠١٠-٢٠٠٩المسح العالمي الثاني عن الصحة اإللكترونية على أساس 

  )Blue Trunk Libraryالصندوق األزرق ( أهمية مكتبةتقييم عن 
  المتوسطة الدخلتلك لبلدان المنخفضة الدخل و امنصات ترجمة المعارف في 

HQ/IER/PSP  ىالمرضالمتعدد االستخدامات المهنية لمنهج سالمة دليل تقييم ال  

HQ/IER/TDR  
ث فــي للبرنـامج الخــاص للبحـوث والتطـوير والتــدريب علـى البحـو االسـتعراض الخـارجي 

مجــال اإلنجــاب البشــري المشــترك بــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق األمــم 
  المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

HQ/NMH/TFI   مركز مكافحة التبغ في أفريقيااستعراض/ تقييم أداء )Y1(أوغندا ،  
HQ/PEC/POL   للتكلفةأفضل مردود استئصال شلل األطفال: مبادرة  

  
  
  

=     =     =  


