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مـن أجـل مـا يلـي: (أ) تقيـيم  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٠-٩كة عقد اجتماع تنسيقي في وتعتزم الشب  -٥
؛ (ج) تحديــد خطــة ٢٠١٣فعاليـة الترتيبــات الحاليـة فــي ترســيخ ثقافـة التقيــيم فــي المنظمـة؛ (ب) تقيــيم إنجــازات عـام 

دامه علـى صـعيد المنظمـة، وفقـًا والموارد الالزمة لمواصلة تنمية وظيفة التقيـيم وممارسـته واسـتخ ٢٠١٤العمل لعام 
  لإلرشادات الصادرة عن مختلف التقييمات الخارجية الجارية وأصحاب المصلحة.

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيةخطة العمل الثنائية السنوات بشأن تقييم المنظمة 

  
تــدعو سياســة التقيــيم إلــى اتبــاع نهــج منــتظم فــي وضــع خطــة العمــل الثنائيــة الســنوات بشــأن التقيــيم علــى   -٦

صعيد المنظمة كجانب من دورة التخطيط والميزنة للمنظمة. وتحدد السياسة دور المجلس التنفيذي ومسؤولياته فـي 
داخـل المنظمـة، وفيمـا يتعلـق تحديـدًا  هذا الصدد بوصفه من يتـولى، فـي جملـة أمـور، اإلشـراف علـى وظيفـة التقيـيم

بخطــة العمــل، تقــديم مــدخالت بشــأن البنــود التــي تهــم الــدول األعضــاء بصــفة خاصــة، والموافقــة علــى خطــة العمــل 
إلـى المجلـس مـن خـالل لجنـة البرنـامج  عمـل التقيـيمالثنائية السنوات بشأن تقييم المنظمة. ومن المقـرر تقـديم خطـة 

  والميزانية واإلدارة.
  
) ٢وشمل النهج المعتمد لوضع خطة عمل التقييم ما يلي: (أ) النظر في المعايير المختارة (انظر الملحق   -٧

؛ (ب) رســــم خــــرائط ٢٠١٥-٢٠١٤فيمــــا يتعلــــق بالحصــــائل المقــــررة علــــى النحــــو المحــــدد فــــي الميزانيــــة البرمجيــــة 
كات أو الترتيبــــات االرئاســــية أو الشــــر التقييمــــات التــــي التزمــــت بهــــا المنظمــــة التزامــــًا رســــميًا (مــــن خــــالل أجهزتهــــا 

ــا علــى صــعيد المنظمــة بشــأن  التعاونيــة)؛ (ج) نتــائج عمليــة التشــاور التــي ُأجريــت داخــل الشــبكة ومــع اإلدارة العلي
  أولويات التقييم.

  
  واشتملت عملية التشاور حول وضع خطة عمل التقييم على ثالث مراحل، وهي:   -٨
  

متابعة التقييمات المقرر إجراؤها علـى الصـعيدين اإلقليمـي والُقطـري مـع اإلدارة العليـا علـى هـذين   (أ)
المستويين. وأسفر ذلك عن قائمة التقييمات البرمجية التي سوف تدعمها المنظمة (تقنيًا وماليًا) أو ُتصدر 

ن أجـل تحديـد التقييمـات المقـرر التكليف بإجرائها. وعلى الصعيد العالمي، اتُبعت عملية منهجية مماثلـة مـ
. وتتعلــق معظــم هــذه التقييمــات بالتزامــات قائمــة فــي إطــار الترتيبــات ٢٠١٥-٢٠١٤إجراؤهــا فــي الثنائيــة 

  التعاونية أو التقييمات الشاملة التي تتناول البرامج.
  

ــ  (ب) ة، إجــراء المناقشــات مــع المــديرين المســؤولين عــن الحصــائل علــى صــعيد الفئــات والفئــات الفرعي
  . ٢٠١٥-٢٠١٤بشأن مدى استحسان وجدوى إجراء التقييمات في الثنائية 

  
إجــراء مشــاورة مــع اإلدارة العليــا فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة واألقــاليم مــن أجــل تحديــد أولويــات   (ج)

  التقييمات المقترحة وتجميعها وضمان التغطية الكافية للموضوعات الشاملة.
  
 ٢٠١٥-٢٠١٤األولويات والمشاورة في خطـة عمـل التقيـيم المقترحـة للثنائيـة  وتتمثل نتائج عمليات تحديد  -٩

). وتشــمل التقييمــات ذات األولويــة التــي ســتدعمها المنظمــة علــى الصــعيد المؤسســي، ســواء عــن طريــق ٣(الملحــق 
م التقنــي إصــدار التكليــف بإجرائهــا، أو عــن طريــق إدارة أعمــال التقيــيم أو إجرائهــا، أو تــوفير ضــمان الجــودة والــدع

  للوحدات المسؤولة عن هذه التقييمات.
  

والمعــايير واألدوات األساســية المســتخدمة فــي وضــع خطــة عمــل التقيــيم، علــى فرقــة  الــُنهجوتقــع مســؤولية   -١٠
العمــل التابعــة لشــبكة التقيــيم العالميــة، التــي وافقــت علــى مالءمــة النمــوذج إلرشــاد عمليــة تحديــد األولويــات. ولكــن 
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بعــض ستســتغرق  والتحقــق مــن تلــك المجموعــاتجموعــات البيانــات التــي تــدعم وضــع خطــة العمــل م توليــفعمليــة 
الوقت، ويعود ذلك في المقام األول إلى أن نسبة كبيرة من البيانات على مستوى التصـنيف المطلـوب وفقـًا للنمـوذج 

ضـع باسـتمرار للتنقـيح لن تتوافر سوى تدريجيًا مـع تقـدم التخطـيط التشـغيلي. ولـذا فـإن النمـوذج سـتزداد فائدتـه وسيخ
    .٢٠١٤والتكييف حسب االقتضاء. وسُتعرض خطة العمل النهائية على المجلس التنفيذي في أيار/ مايو 

  
  القدرة على التقييم وتحديد االحتياجات مسح عن مفهوم

  
آلراء الموظفين في تمـوز/  اً عالمي مسحاً من أجل تحديد البيانات األساسية الخاصة بعملها، أجرت الشبكة   -١١

من أجل تقييم فعالية المنظمة فـي إضـفاء الصـبغة المؤسسـية علـى سياسـة التقيـيم والحاجـة إلـى تنميـة  ٢٠١٣يوليو 
 المبنــي علــى( المســحالقــدرة علــى التقيــيم علــى صــعيد المنظمــة. وعلــى الــرغم مــن أوجــه القصــور المتأصــلة فــي هــذا 

ردًا)، فقــد حــدد ثالثــة مجــاالت رئيســية ينبغــي فيهــا تحســين  ٥٧٧، حيــث ورد ٪٨,٢التقيــيم الــذاتي والمشــاركة بنســبة 
  االتصاالت بشأن التقييم على صعيد المنظمة. وسيسترشد عمل الشبكة المستقبلي بهذه المجاالت، وهي:

  
فعاليـــة انتقـــال سياســـة التقيـــيم إلـــى ثقافـــة مؤسســـية، مـــع التـــزام اإلدارة العليـــا بـــدعم التقيـــيم وتعزيـــز   (أ)
تغييــر. ويتضــمن هــذا المجــال الحاجــة إلــى ضــمان أن مــديري البــرامج يــدركون بوضــوح القيمــة المضــافة ال

  ألنواع التقييم المختلفة في المنظمة وأنهم يشاركون مشاركة منتظمة في التقييمات؛
  

ودمــج العمــل الخــاص بــالتقييم الجــاري تنفيــذه علــى صــعيد البــرامج وعلــى الصــعيد الُقطــري،  بيــان  (ب)
  والذي لم يسجل أو يحظى بالتقدير المناسب على الصعيد المؤسسي؛

  
مـن المجيبـين) فـي  ٪٩٢وضع برنامج مالئم للتعلم من أجـل تلبيـة الرغبـة القويـة لـدى المـوظفين (  (ج)

  جاالت التي ُتعد استراتيجية في سياق إصالح المنظمة.تعزيز قدراتهم التقنية في الم
  

  إنشاء منصة السجالت ومراقبة جودة منتجات التقييم
  

عـن فجـوات واسـعة مـن حيـث مـدى اكتمالهـا  ٢٠١٣/ يوليو سجالت التقييم الحالية في تموزل تقديركشف   -١٢
باالســتناد إلــى معــايير الجــودة المنقحــة. علــى ســبيل المثــال،  تقــديرهاوعــن بعــض أوجــه القصــور التــي تعتريهــا عنــد 

منتجـًا التـي أبلغـت عنهـا الوحـدات التقنيـة بوصـفها تقييمـات، لـم تسـتكمل  ٢٢٦يتعلـق بالمنتجـات البـالغ عـددها  فيما
ومــن بــين التقــارير  ألغــراض التشــاور.منهــا  ٪٢٤مــن الحــاالت، ولــم يتــوافر ســوى  ٪٣١تقــارير رســمية ســوى فــي 

) ينطبـق عليهـا التعريـف العملـي للتقيــيم، ٪٥٢تقريـرًا ( ٢٨تقريـرًا، كـان هنــاك  ٥٤ترونيـة المتاحـة البـالغ عـددها اإللك
)، ٪٩)، ومشـــاورات تقنيـــة/ تقـــارير مخصصـــة (٪٢٨فـــي حـــين أن بـــاقي التقـــارير ُصـــنِّفت كاستعراضـــات للبـــرامج (

). وباســتخدام القائمــة المرجعيــة ٪٢عالميــة ( مســوحو )، ٪٤وبحــوث تشــغيلية/ بحــوث تقيــيم () ٪٥تقييمــات لــألداء (و 
مـن  ٪٨٨مـن التقـارير علـى أنهـا "جيـدة". ولكـن  ٪٧٥الموحدة الجديدة الخاصة بتحديد جودة تقارير التقييم، ُصنِّف 

اإلنصـاف المساواة بين الجنسين و بالتقارير افتقرت إلى اإلشارات المرجعية إلى كيفية تناول التقييم للمسائل المتعلقة 
  وحقوق اإلنسان.

  
ــــائج هــــذا   -١٣ ــــديروأكــــدت نت ــــيم  التق ــــة جــــودة منتجــــات التقي ــــة المســــتخدمة فــــي مراقب ــــوائم المرجعي صــــالحية الق

واستخدمت في وضع الصيغة النهائية لكتيب المنظمة عن ممارسة التقييم، وفي اختبار نهج مراقبة الجودة المتعلـق 
  بمنصة سجالت التقييم العالمية الجديدة. 
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وتدعم المنصة الجديـدة دمـج مراقبـة جـودة التقييمـات فـي مراحـل تخطـيط البـرامج وتنفيـذها والتبليـغ بشـأنها.   -١٤
، وتـوفر ٢٠١٩-٢٠١٤كما تربط التقييمات بخطة عمل التقييم الثنائية السنوات وببرنامج العمل العام الثـاني عشـر 

أن يســفر هــذا التطــوير عــن التحســين الــالزم إلعــداد  المعلومــات عــن جميــع التقييمــات الخاصــة بالمنظمــة. وينبغــي
  تقارير التقييم للنشر على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

  
  المطروحة المواجهة والمسائلالتحديات 

  
منظـــور  يتطلــب ترســـيخ ثقافــة التقيـــيم علـــى صــعيد المنظمـــة التصـــدي لعــدد مـــن التحـــديات المتنوعــة. فمـــن  -١٥

لــة مــن الخــارج، وحيثمــا يكــون  الطلــب، يتمركــز التقيــيم فــي البــرامج قديمــة العهــد بــالتقييم، والتــي عــادة مــا تكــون مموَّ
التقييم مطلبًا رسميًا بموجب اتفاق التعاون. ويتمثل أحد التحـديات التـي كثيـرًا مـا يشـار إليهـا والتـي ُتعـد عقبـة تواجـه 

ســة للتقيــيم علــى الصــعيد المؤسســي. وهنــاك أوضــاع مماثلــة تتعلــق بتخصــيص الشــبكة فــي عــدم كفايــة المــوارد المكرَّ 
  الموارد المالية والبشرية للتقييم في معظم األقاليم، ُتعرِّض الزخم المتولد من اعتماد سياسة التقييم للخطر.

  
يـة وال تتنـاول ويتمحور تركيز العديد من التقييمـات التـي ُأجريـت علـى الصـعيد الُقطـري حـول البـرامج الوطن  -١٦

بالضرورة أداء المنظمة إزاء هذه البرامج. ومع ذلك، فإن هذه التقييمات تقدم المدخالت إلى الدور الذي تضطلع به 
  المنظمة في بناء القدرة الوطنية على التقييم. 

  
مـن أجـل ومع بـدء تنفيـذ سياسـة التقيـيم، تنشـأ الحاجـة إلـى مواصـلة توضـيح التنظـيم واألدوار والمسـؤوليات   -١٧

التقييم على الصعيد الُقطري واإلقليمي والعالمي، وتوضيح التـدابير الخاصـة بالتمويـل علـى صـعيد المنظمـة. وحتـى 
، كان تناول هذه الجوانب يتم على أساس كل حالة. وينبغي وضع المبادئ التوجيهية الالزمة للتخطـيط ٢٠١٣عام 

، مــن أجــل ضــمان أن التقيــيم جــزء مــن دورة تنفيــذ خطــة ٢٠١٧-٢٠١٦التشــغيلي مــن القاعــدة إلــى القمــة للثنائيــة 
العمل على هذه المستويات الثالثة. وفضًال عن ذلـك فـإن ُنظـم التشـغيل مثـل نظـام اإلدارة العـالمي ينبغـي أن تعـدَّل 
بحيث يمكن جمع المعلومات المتعلقة بالتقييم (عن الموارد المقررة واسـتخدامها علـى سـبيل المثـال) بطريقـة منهجيـة 

  وليس من خالل آليات موازية.
  

وثمــة حاجــة علــى صــعيد المنظمــة إلــى مواصــلة تعزيــز ثقافــة التقيــيم فــي أوســاط المــوظفين واإلدارة. وٕاقــرارًا   -١٨
بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه مجموعــة حرجــة مــن المــوظفين الــذين يــدعمون التقيــيم، تعكــف الشــبكة علــى العمــل بشــأن 

، وفـــي حـــال تـــوافر ٢٠١٤قييم. ومـــن خـــالل المبــادرات والخطـــط الحاليـــة لعـــام اســتراتيجية لالتصـــاالت الخاصـــة بـــالت
الموارد لكل مـن الشـبكة وفـرق العمـل التابعـة لهـا، والمـوارد لتمويـل خطـة العمـل الثنائيـة السـنوات بشـأن التقيـيم علـى 

  .٢٠١٤نطاق المنظمة، يمكن توقع أن الوضع سيستمر في التحسن خالل عام 
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

-٢٠١٤المقترحــة للثنائيــة المجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير وٕالــى التعليــق علــى خطــة العمــل   -١٩
  بشأن التقييم على نطاق المنظمة. ٢٠١٥
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  ١الملحق 
 ٢٠١٤والخطط الخاصة بعام المحرز المنجزات والتقدم  -التقييم العالمية  شبكة

  التعليقات  ٢٠١٤الخطط لعام   التقدم الُمحرز حتى اآلن  المنجز
  خطة العمل الثنائية السنوات بشأن 

  التقييم على نطاق المنظمة
اإلطــــــــار تــــــــم تحديــــــــده ونمــــــــوذج تحديــــــــد 

  األولويات قيد اإلنشاء
نمـــــوذج تحديـــــد األولويـــــات وعمليـــــة مواصـــــلة تنقـــــيح 

التشــــاور حــــول تنقــــيح خطــــة العمــــل الســــنوية بشــــأن 
  ٢٠١٥التقييم على نطاق المنظمة لعام 

توقيــــت التخطــــيط التشــــغيلي والمعلومــــات عــــن المــــوارد المتاحــــة 
للتقيـــيم غيـــر مواتيـــة لوضـــع خطـــة العمـــل فـــي الوقـــت المناســـب؛ 

  ٢٠١٧-٢٠١٦ وسوف يتم إدماج العملية إدماجًا كامًال للثنائية
تـــم وضـــع النظـــام وٕاجـــراء تحاليـــل التقـــارير   مراقبة جودة منتجات التقييم

  المتاحة عن منتجات التقييم
مواصـــــلة التحليـــــل كلمـــــا أصـــــبحت منتجـــــات التقيـــــيم 

  متاحة
تــــدريب المــــوظفين فــــي المجــــاالت التــــي تحتــــاج إلــــى التحســــين 
(ُيشــار إلــى المســاواة بــين الجنســين وحقــوق اإلنســان وٕالــى لجــان 

  دارة التقييم، واكتمال التقارير، واستخدام التقييمات)إ
  ضمان جودة منتجات التقييم في 

  المنظمة
بعــــــــــض العناصــــــــــر (القــــــــــوائم المرجعيــــــــــة 
الخاصـــة بـــالجودة، وخطـــط إدخـــال وظيفـــة 
اســــــــــتعراض األقــــــــــران، ونظــــــــــام تحــــــــــديث 

  السجالت) ُوضعت بالفعل

وضــــــع الصــــــيغة النهائيــــــة لنظــــــام ضــــــمان الجــــــودة 
  ٢٠١٥ام الستخدامه في ع

  من المقرر تنفيذه كجانب من عملية إصالح المنظمة

وضــــع إطــــار التبليــــغ عــــن نتــــائج التقيــــيم وعــــن إدارة   رفع التقارير المخصصة  إطار التبليغ الشامل
  واستخدام المعارف

بعـــد أن تســـتقر العمليــــات  ٢٠١٤مـــن المقـــرر تنفيـــذه فـــي عـــام 
  األخرى

النظـــــــام ودمجـــــــه مـــــــع الـــــــُنظم  تـــــــم وضـــــــع  سجالت التقييم 
  المؤسسية األخرى

مواصـــــــلة اســـــــتخدام الســـــــجالت وتحســـــــينها حســـــــب 
  االقتضاء

زيادة االستخدام المتوقع لنظام السـجالت فـي تخطـيط التقييمـات 
  ودعم ضمان الجودة

تـــــــــم تحديـــــــــد االحتياجـــــــــات، وأداة الـــــــــتعلم   برنامج التعلم
ــــد  ــــامج قي ــــد اإلنشــــاء، والبرن ــــي قي اإللكترون

  اإلعداد.

   قبل التنفيذ الكامل التقدير على أساس التجربة
  تحديد فرص التعلم في األقاليم

  عمليات اإلعداد الجارية تتوقف على توافر المزيد من الموارد
ينبغــي أن يكــون البرنــامج المؤسســي إلزاميــًا بالنســبة إلــى بعــض 

  فئات الموظفين المختارة
  تم تحديد استراتيجية التوزيع  تطويره في شكل أداة للتعلم اإللكتروني  إنجازهتم   كتيب المنظمة عن ممارسة التقييم

   تم تحديد عناصر االستراتيجية  إدارة المعارف
  ٢٠١٣يبدأ في كانون األول/ ديسمبر 

تحديــد جماعــة الممارســين، وبــدء الــدورات الدراســية علــى شــبكة   دمج االستراتيجية الكاملة وتنفيذها
  اإلنترنت
  دم في إضفاء الطابع المؤسسيإحراز التق

    ُوضعت  استراتيجية االتصاالت بشأن التقييم 
التقيــــيم قيــــد  عــــن مــــة صــــفحة إلكترونيــــةث

  اإلنشاء

إيجـــاد الــــروابط مــــع المنجــــزات األخــــرى مــــن أجــــل تعزيــــز ثقافــــة   التطبيق الكامل وبدء التنفيذ
  التقييم على صعيد المنظمة 

  التحليل اإلطاري لوظيفة التقييم في 
  المنظمة 

تقييم التقدم الُمحـرز باالسـتناد إلـى المراحـل الرئيسـية   تم تحديد عناصر اإلطار
  إدراج وظيفة استعراض األقران للتقييم ذات الصلة

  دمج سياسة التقييم ووظائفها وممارستها في المنظمة

  المناقشات جارية في إطار فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم  إنشاء النظام والمنصة  توضع بعد الصيغة الرسميةلم  قاعدة البيانات الخاصة بخبراء التقييم
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  تحديد أولويات التقييمات إلدراجها في خطة العملقائمة المعايير المستخدمة في 
  
  

  مطلب للمنظمة
  

  ومــا إلــى  ،مــع الشــركاء والشــراكات(التــزام رســمي بــالتقييم مــع جهــة خارجيــة بموجــب ترتيبــات تعاونيــة
  )ذلك

  األهمية بالنسبة إلى المنظمة
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤األولويات الخاصة بالقيادة على النحو الوارد في برنامج العمل العام للفترة    
 البرامج العالمية أو اإلقليمية أو الدولية على النحو الوارد في قرارات جمعية الصحة العالمية  التزامات

بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية التي حددتها األمم المتحدة، واستئصال المرض أو (واللجان اإلقليمية 
   )، وما إلى ذلك)٢٠٠٥(التخلص منه، واللوائح الصحية الدولية 

 وللثنائيــــة ) المزمعــــة( ٢٠١٥-٢٠١٤ار علــــى النحــــو الــــوارد فــــي الميزانيــــة البرمجيــــة مســــتوى االســــتثم
   )المصروفة( ٢٠١٣-٢٠١٢

  المراقبــةالتعقيــد النســبي المتأصــل، والمخــاطر المتعلقــة بالســمعة، ونتــائج (مســتوى المخــاطر المتوقعــة 
   )والتقييم األخرى

 مثــل استعراضــات (لروتينــي وتقيــيم األداء جوانــب التقــدم البرمجــي المحــددة فــي الرصــد ا: تــاريخ األداء
  )منتصف المدة وتقييمات نهاية الثنائيات

  الفائدة بالنسبة إلى المنظمة
  

  ،المبادرة الحافزة)أو مجال محتمل للتعليم المؤسسي (االبتكار    
 (الصلة بالوظائف األساسية للمنظمة أو إنتاج المنافع العامة العالمية) درجة الميزة النسبية    
 (الدروس المستفادة أو إعادة توجيه/ تنقيح السياسات) المسائل المتعلقة بالسياسات    
 (توصيات شبكة التقييم العالمية أو اإلدارة) عوامل الحكم األخرى  
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    ٣الملحق 
  خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة

    ٢٠١٥- ٢٠١٤للثنائية  المقترحة
  التعليقات  المبرر  السنة  مجال التقييم

المشـــــروع والصـــــندوق المشـــــتركان بـــــين 
منظمـــــــة األغذيــــــــة والزراعــــــــة ومنظمــــــــة 
الصـــــحة العالميـــــة للمشـــــاركة فـــــي هيئـــــة 
الدســـتور الغـــذائي (الصـــندوق االئتمـــاني 

  لهيئة الدستور الغذائي)

مــــــــن ِقبــــــــل المجموعــــــــة  نهايــــــــة المشــــــــروع. مطلــــــــوب  ضروريان  ٢٠١٤
  .االستشارية للصندوق االئتماني

خطـــــــة التنفيـــــــذ الشـــــــاملة بشـــــــأن تغذيـــــــة 
  األمهات والرضع وصغار األطفال 

. ٦-٦٥ج ص عيتعلـق بقـرار جمعيـة الصـحة العالميــة   ةضروري  ٢٠١٤
  مطلوب بموجب الترتيبات التعاونية. 

االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العالميتــــان 
بشــــــــأن الصــــــــحة العموميــــــــة واالبتكــــــــار 

  والملكية الفكرية  

علــى النحــو الــذي تــراءى للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه   ضروريتان  ٢٠١٥
. ٢٠١٣الثالثــة والثالثــين بعــد المائــة فــي أيــار/ مــايو 

والتقيــــيم الكامــــل  ٢٠١٥التقريــــر المرحلــــي فــــي عــــام و 
  .٢٠١٧المستقل في عام 

رصـــد بلــــوغ األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة 
  المتعلقة بالصحة 

٢٠١٥-
٢٠١٦  

-٦٣ج ص عمطلـــوب بموجـــب قـــرار جمعيـــة الصـــحة   ضروري
١٥.  

التوحيـــــــــد القياســـــــــي والتشـــــــــغيل البينـــــــــي 
  للصحة اإللكترونية.

٢٠١٥-
٢٠١٦  

-٦٦ج ص عمطلـــوب بموجـــب قـــرار جمعيـــة الصـــحة   ضروريان
٢٤.  

-٢٠١٤  أثر المنشورات في المنظمة
٢٠١٥  

علــى النحــو الــذي تــراءى للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه   ضروري
  التاسعة والعشرين بعد المائة.

خطة العمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم 
المتحدة المتعلقة بسياسات المساواة بـين 

  الجنسين وتمكين المرأة 

لألمـــــــم المتحـــــــدة  العامـــــــةدعـــــــا إليـــــــه قـــــــرار الجمعيـــــــة   ةضروري  ٢٠١٥
A/RES/67/226.  

عمــل المنظمــة الخــاص بوضــع القواعــد 
بشــــــــــــــأن ُنظــــــــــــــم التســــــــــــــجيل المــــــــــــــدني 
واإلحصــاءات الحيويــة فــي إقلــيم جنــوب 

  شرق آسيا

  ضروري  ٢٠١٥
  هام

تقييمـــًا لبرامجهـــا  ســـتجري بلـــدان عديـــدةالتـــزام إقليمـــي. 
  الوطنية. 

عمــل المنظمــة الخــاص بوضــع القواعــد 
  )٢٠٠٥بشأن اللوائح الصحية الدولية (

  ضروري  ٢٠١٥
  هام
  

ام عالمي، ومبادرات إقليمية/ دوليـة مثـل اسـتراتيجيةز الت
آســـيا والمحـــيط الهـــادئ لمواجهـــة األمـــراض المســـتجدة،
واالســـتراتيجية المتكاملـــة لترصـــد األمـــراض واالســـتجابة
لمقتضـــياتها علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي، والشـــبكة العالميـــة

  لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها.
  تنص عليه سياسة تقييم المنظمة.  ضروري  ٢٠١٥  سياسة التقييم للمنظمة  تنفيذ

الســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة والســـل 
  الشديد المقاومة لألدوية 

  ضروري  ٢٠١٥
  هام

-٦٢ج ص عمطلـــوب بموجـــب قـــرار جمعيـــة الصـــحة 
تقييمًا دان كثيرة تجري لبوهناك أهمية كبيرة.  ذو .١٥

  .لبرامجها الوطنيةجزئيًا أو كليًا 
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  التعليقات  المبرر  السنة  مجال التقييم
عمــل المنظمــة الخــاص بوضــع القواعــد 

  في مجال مكافحة المالريا 
تجـري كثيـرة بلـدان وهنـاك ألهميـة. مـن امرتبة متقدمة   هام  ٢٠١٥

  تقييمًا لبرامجها الوطنية. 
تجـري كثيـرة بلـدان وهنـاك ألهميـة. مـن امرتبة متقدمة   ةهام  ٢٠١٥  الصحة البيئية 

  .تقييمًا لبرامجها الوطنية
  تقييم عملية إصالح المنظمة، المرحلة الثالثة.  ةهام  ٢٠١٥  القيادة واإلدارة في المنظمة

١؛تتعلـــــــق بعـــــــدة قـــــــرارات لجمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة  مجدية  ٢٠١٤  وظيفة المنظمة الخاصة بوضع القواعد
  .والمشاورات مع اإلدارة العليا

  رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.  مجدي  ٢٠١٤  في المنظمة لتوظيفا
  رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.  مجدي  ٢٠١٤  وجود المنظمة في البلدان

ــــــيم غــــــرب  ــــــاوب فــــــي إقل ــــــنقالت والتن الت
  المحيط الهادئ

  رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.  مجدية  ٢٠١٤

المهنيـــين الـــوطنيين  اســـتخدام المـــوظفين
  على الصعيد الُقطري

  رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.  مجدي  ٢٠١٥

  رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.  مجدية  ٢٠١٥  الشراكات والترتيبات التعاونية
تعزيــــــز القــــــدرات الوطنيــــــة مــــــن جانــــــب 

  المنظمة (التدريب)
  رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.  مجدي  ٢٠١٥

  
  
  

=     =     =  

                                                           
مـــن خـــالل العمـــل الخـــاص بالمحـــددات  لمجـــال الصـــحيابشـــأن الحـــد مـــن الغـــبن فـــي  ١٤-٦٢ج ص ععلـــى ســـبيل المثـــال، القـــرار    ١

الخاصة باألمراض غيـر السـارية مـن أجـل تعزيـز التمتـع بالنشـاط فـي بشأن تدعيم السياسات  ٣-٦٥ج ص عاالجتماعية للصحة، والقرار 
  .  مرحلة الشيخوخة


