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  التقييم: التقرير السنوي
  
  
 ١على سياسة التقييم التي ستتبعها المنظمة. ة والثالثين بعد المائةدياحدورته ال في المجلس التنفيذي وافق -١

وتتطلب هذه السياسة، في جملة أمور، أن يرفع مكتب خدمات المراقبة الداخلية تقريرًا سنويًا عن التقدم الُمحرز في 
. وهـــذه الوثيقـــة (أ) تقـــدم تنفيـــذ أنشـــطة التقيـــيم إلـــى المجلـــس التنفيـــذي مـــن خـــالل لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة

معلومـــات عـــن التقـــدم الـــذي أحرزتـــه األمانـــة فـــي تنفيـــذ سياســـة التقيـــيم الخاصـــة بالمنظمـــة؛ (ب) وتعـــرض ملخصـــًا 
للدروس المستخلصة من التقييمات التي ُأجريت في المنظمة، (ج) وتقترح النظر في خطة عمل التقييم على نطاق 

  .٢٠١٥-٢٠١٤المنظمة للثنائية 
  
  الذي أحرزته األمانة في تنفيذ سياسة التقييم الخاصة بالمنظمةتقدم ال
  

  تعزيز قدرة األمانة على تنفيذ وظيفة التقييم المؤسسي
  
مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة بصــدد مــلء أربــع وظــائف شــاغرة للمــوظفين للعمــل فــي مجــاالت مرتبطــة   -٢

  .٢٠١٤ بالتقييم عام
  

  ٢٠١٤شبكة التقييم العالمية في عام 
  
، الــذي ُعقــد فــي كــانون األول/ ديســمبر ٢نــاقش المشــاركون فــي االجتمــاع الســنوي لشــبكة التقيــيم العالميــة  -٣

، التقدم المحرز في تنفيذ خطط الشبكة، إلى جانب التجارب التي مرت بها والتحديات التي واجهتها. واتفقوا ٢٠١٣
طـابع مؤسسـي علـى التقيـيم فـي المنظمـة علـى  تتنـاول االحتياجـات المتعلقـة بإضـفاء ٢٠١٤على خطة جديدة لعـام 

  مستويين.
  
أوًال، علــى مســتوى اإلدارة العليــا، ثمــة حاجــة إلــى تعزيــز الــدعم االســتراتيجي للتقيــيم مــن خــالل ُنهــج دعائيــة   -٤

وتنشـيطها لسـد الثغـرات الوظيفيـة المرتبطـة بتشـكيل أعضـائها  وسيشمل ذلك إعادة توجيه الشـبكة .وتواصلية مالئمة
وسيشـــمل إضـــافة إلـــى ذلـــك إيجـــاد الـــدعم الـــالزم للـــنظم والقيـــام بصـــفة رســـمية بوضـــع  .فـــرق العمـــل التابعـــة لهـــاأو 

  .اإلجراءات التي تعمل الشبكة بمقتضاها وتتواصل مع مستوياتها اإلقليمية والقطرية
  
  
  
  

                                                      
 ).١(١٣١م تانظر المقرر اإلجرائي    ١

 عضوًا من المستويات الثالثة للمنظمة، وكذلك من الوظائف العالمية ذات الصلة. ٢٦تضم الشبكة ما مجموعة    ٢
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تحويــل ، ك٢٠١٣فــي عــام  بــدأتبعضــها إجــراءات  ويســتكملوثانيــًا، ســتركز الشــبكة علــى عــدة مخرجــات.   -٥
وتحديثــه، وتحليــل نــواتج  ٢المنظمــة عــن ممارســة التقيــيم إلــى أداة إلكترونيــة للــتعلم واســتكمال ســجل التقيــيم ١كتيــب

التقييم. وبعضها اآلخر عبارة عن أنشطة جديدة، من قبيل إطالق نظام لضمان الجودة خاص بالتقييم علـى صـعيد 
  المعرفة باستخدام تكنولوجيا الشبكات العصرية. المنظمة، واالضطالع بأنشطة محددة لتعزيز القدرة ونقل

  
  الدروس المستخلصة من التقييمات

   
تقريرًا على صعيد المنظمة  ٢٨يحدد الملخص التالي أبرز الدروس المستخلصة من التقارير البالغ عددها   -٦

بالمنظمــة وتقيــيم التغطيــة مــن والتــي تعــد بمثابــة تقييمــات. وباســتخدام تعريــف "التقيــيم" فــي سياســة التقيــيم الخاصــة 
مــــن التقييمــــات تنــــدرج  (n=11)  ٪ ٣٩المحــــددة فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر، فــــإن نســــبة  الفئــــات حيــــث
 ٣و ٢ الفئـاتالمتبقيـة فهـي تنـدرج ضـمن   ٪ ٣٢، أمـا نسـبة ٤ الفئـةتندرج تحت  (n=8)  ٪ ٢٩، ونسبة ١ الفئة تحت

وٕاقلـيم  الرئيسـي ، بينما تمثـل التقييمـات فـي المقـر ٪ ٣٦اإلقليم األفريقي نسبة ). وتشكل التقييمات في ١(الشكل  ٦و
المتبقيــة فهــي متأتيــة مــن إقلــيم األمــريكتين واإلقلــيم   ٪ ٢٢كــل علــى حــدة، أمــا نســبة   ٪ ٢١جنــوب شــرق آســيا نســبة 

  ).٢األوروبي وٕاقليم غرب المحيط الهادئ كافة (الشكل 
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤في إطار برنامج العمل العام الثاني عشر،  الفئةتقارير التقييم حسب   :١الشكل 
  

  
  

  )ttps://extranet.who.int/evaluationregistry/Report.aspx( التقييمالمصدر: سجل 
  

  

  

  

                                                      
١   WHO evaluation practice handbook. Geneva: World Health Organization; 2013.  
تقريــرًا منهــا (نســبة  ٥٤) يتــاح ٢٠١٤إلــى عــام  ٢٠٠٨تقريــرًا (مــن عــام  ٢٢٦ســجل التقيــيم الخــاص بالمنظمــة يتضــمن    ٢
ـــ ٪ ٢٤ ـــيم العالمي ـــة مـــن خـــالل شـــبكة التقي ـــة الداخلي ـــًا. وعمـــل مكتـــب خـــدمات المراقب ـــة مـــن ) إلكتروني ـــة مكون ة مســـتخدمًا عملي

خطـــوتين، أال وهمـــا: (أ) مراقبـــة امتثـــال التقـــارير لسياســـة التقيـــيم الخاصـــة بالمنظمـــة، (ب) وتقيـــيم جـــودة التقـــارير المصـــنفة 
 باعتبارها من "تقارير التقييم". وأعدَّ مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة مجموعـة أدوات مراقبـة الجـودة واختبرهـا ميـدانيًا ثـم نقحهـا

  وقدمها إلى شبكة التقييم العالمية إلجازتها واعتمادها.
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  المكتب الرئيسي للمنظمة  صدرت بها تكليفات، حسبالتقييمات التي :   ٢الشكل 
  

  
  

  )ttps://extranet.who.int/evaluationregistry/Report.aspx( المصدر: سجل التقييم
  
منهـا   ٪ ٢٩منها تقييمات برمجية، ونسبة   ٪ ٤٦تقييمًا، كانت نسبة  ٢٨ومن أصل التقييمات البالغ عددها   -٧

امج أو المشـروع أو الوظيفـة خاصة بمكتب محدد. وقد أدت المنظمـة دورًا رئيسـيًا فـي إدارة البرنـ  ٪ ٢٥مواضيعية، و
مـــن   ٪ ٥٧مـــن التقييمـــات، بينمــا تعلقـــت نســـبة   ٪ ٤٣علــى الصـــعيد العـــالمي أو اإلقليمــي أو القطـــري فـــي مـــا نســبته 

  التقييمات ببرامج وطنية يقودها أصحاب مصلحة على الصعيد القطري.
  
أن يشـــمل تقيـــيم جـــودة تقـــارير وتقتضـــي المبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة فـــي سياســـة التقيـــيم الخاصـــة بالمنظمـــة   -٨

مـن التقـارير   ٪ ٧٥) إلـى أن نسـبة ١التقييم معايير في مجاالت التخطـيط والتنفيـذ واإلبـالغ. وأشـار التقيـيم (الجـدول 
كانت نوعيتهـا "جيـدة". أمـا هيكـل التقـارير، ووصـف الغـرض منهـا وأهـدافها ونطـاق التقييمـات، ونتائجهـا وتوصـياتها 

منهــا فقــط قــد اتبعــت منهجيــة "جيــدة" أو   ٪ ٥٧"مقبولــة" فــي معظــم الحــاالت. لكــن نســبة  فقــد كانــت إمــا "جيــدة" أو
مـــن التقـــارير إلـــى مراجـــع إزاء كيفيـــة معالجـــة التقيـــيم لمســـائل الجنَســـين وحقـــوق   ٪ ٧٩"مقبولـــة"، بينمـــا افتقـــرت نســـبة 

ة المعلومـات بخصـوص المعـايير اإلنسان والمساواة. وتعلقت أبرز الثغرات المحددة األخرى بمـا يلـي: (أ) عـدم كفايـ
التي استند إليها التقييم؛ (ب) ونقص تقارير التقييم؛ (ج) وعدم الوضوح فيما يتعلق باستراتيجية لنشر تقـارير التقيـيم 

  على الجمهور.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المكتب اإلقليمي 
 ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
 لألمريكتين

  المكتب اإلقليمي
  لشرق 
 المتوسط

المكتب اإلقليمي 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  لجنوب شرق

 آسيا

  المكتب اإلقليمي
  لغرب

 المحيط الهادئ 

  المقر الرئيسي/ 
 العالم
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  (n=28)اكتمال تقارير التقييم وجودتها مدى  : ١الجدول 
  

  المعيار
  الدرجة

  ضعيف  مقبول  جيد
   ٪   العدد   ٪   العدد   ٪   العدد

  تخطيط التقييم  -١
  ١١  ٣  ٣٦  ١٠  ٥٣  ١٥  مواصفات االختصاصات  
  ٦١  ١٧  ٣٢  ٩  ٧  ٢  مقترح التخطيط  

 آليات ضمان الجودة أثناء التقييم  -٢
  ٣  ١  ٦١  ١٧  ٣٦  ١٠  تصريف الشؤون  

 جودة تقارير التقييم  -٣
  ١٨  ٥  صفر  صفر  ٨٢  ٢٣  هيكل التقرير  
  ٧  ٢  ٧  ٢  ٨٦  ٢٤  وصف موضوع التقييم  
  ١١  ٣  ١٨  ٥  ٧١  ٢٠  الغرض من التقييم وأهدافه ونطاقه  
  ٤٣  ١٢  ٢١  ٦  ٣٦  ١٠  المنهجية  
  ٣  ١  ١٨  ٥  ٧٨  ٢٢  النتائج  
  ١٤  ٤  ١١  ٣  ٧٥  ٢١  االستنتاجات  
  ٧  ٢  ٢٩  ٨  ٦٤  ١٨  التوصيات  
  ٧٩  ٢٢  ١٨  ٥  ٣  ١  قضايا الجنَسين وحقوق اإلنسان والمساواة  

  
  عملية التقييمالدروس المستخلصة من 

  
ينبغـي تقــديم معلومـات موحــدة قياســيًا فـي التقــارير بشــأن المنهجيـة المســتخدمة فــي التقييمـات، للتمكــين مــن   -٩

استعراضها علـى أسـاس منـتظم وتعزيـز البّينـات التـي تتيحهـا: لقـد تـم توثيـق الـنهج المتبـع إزاء التقيـيم وآليـات مراقبـة 
تقريــرًا مــن تقــارير التقيــيم. واتبعــت تلــك التقييمــات (البرمجيــة) مبــدأ توجيهيــًا  ١١الجــودة الخاصــة بــه توثيقــًا جيــدًا فــي 

مماثلة. لكن تلك المعلومـات اعتُبـرت غيـر كافيـة  ١للمنظمة الستعراض البرامج الوطنية فاستخدمت منهجية وأدوات
ــــارير إلــــى أن التق ــــى ســــبيل المثــــال، أشــــارت تلــــك التق ــــارير التقيــــيم المتبقيــــة. فعل ــــي معظــــم تق ــــد جمــــع بــــين ف يــــيم ق

االستعراضـــات والمقـــابالت المكتبيـــة مـــع المبلغـــين الرئيســـيين، بمـــن فـــيهم موظفـــو المنظمـــة وغيـــرهم مـــن أصـــحاب 
المصلحة، لكنها غالبًا ما كانت تفتقر إلى معلومات بخصوص المعايير المعتمدة أو العملية المتبعة ضمانًا للجودة 

  أو استقاللية عملية التقييم. المالئمة و/
  

وينبغي أن تتطـرق تقـارير التقيـيم أيضـًا إلـى النتـائج المتوقعـة وغيـر المتوقعـة لمـا يوجـد قيـد التقيـيم، إلتاحـة   -١٠
) التحـديات المطروحـة عنـد تقيـيم النتـائج الخاصـة  ٪ ٢٩تعلم مؤسسي مالئم. ولـم تتنـاول سـوى ثمانيـة تقـارير (نسـبة 
هـا عـدم الوضـوح بخصـوص المؤشـرات المسـتخدمة لتقيـيم ببرنامج أو وظيفة ما. وشملت بعض التحـديات المبلـغ عن

                                                      
١   Malaria programme reviews: a manual for reviewing the performance of malaria control and elimination 

programmes. Trial edition, March 2010. Geneva: World Health Organization; 2010.                                                   
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النتــائج؛ وعــدم كفايــة المعلومــات إلجــازة اإلنجــازات المزعومــة؛ وعــدم فعاليــة الــنظم لتوثيــق األنشــطة والنتــائج. كمــا 
أشارت التقارير إلى عدم كفاية رصد البيانـات وتحليلهـا وضـعف تبـادل المعلومـات بـين الشـركاء باعتبارهمـا تحـديين 

  يين من التحديات المطروحة أثناء عملية التقييم.إضاف
  

  الدروس المستخلصة من عملية التنفيذ
  
يعــد ارتفــاع مســتوى االلتــزام السياســي وحســن تصــريف الشــؤون البرنامجيــة مــن العوامــل التمكينيــة الرئيســية   -١١

غايـات). وتشـير تقـارير التقيـيم لنجاح البرامج الصحية الوطنية أو العالمية (المعبر عنها من حيث بلوغ األهـداف وال
أهـدافها"، بينمـا تجـاوزت  إلى أن األغلبية الساحقة مـن البـرامج أو المشـاريع أو الوظـائف "قـد حققـت معظـم غاياتهـا/

نسبة قليلة منها "معظم غاياتها المتوخاة". وأهم عامل ساعد البـرامج أو المشـاريع أو الوظـائف علـى تحقيـق غاياتهـا 
علــى تــأمين مســتوى عــال مــن االلتــزام السياســي مــن خــالل الــدعوة المســتدامة. ومــن العوامــل قــد تمثــل فــي قــدرتها 

الرئيســية األخــرى التــي ســاعدتها علــى تحقيــق غاياتهــا أو تخطيهــا وضــع آليــات مالئمــة للتنســيق وتصــريف الشــؤون، 
اســـتراتيجية ورصـــد  بمـــا يغطـــي أبـــرز الشـــركاء علـــى مختلـــف المســـتويات (عالميـــًا وٕاقليميـــًا وقطريـــًا)؛ وٕاعـــداد خطـــط

  تنفيذها؛ وجعل البرنامج أو المشروع أو الوظيفة جزءًا من خطة التنمية الوطنية.
  

ة أو الوظيفـة الموجـود الموجـود وتشير بضعة تقارير من تقارير التقييم إلى أن تحقيق البرنـامج أو المشـروع  -١٢
يتـواتر ذكرهـا أكثـر باعتبارهـا تعرقـل بلـوغ األهـداف قيد التقييم "ألهدافها مسألة مشكوك فيها". وشملت العوامـل التـي 

في تزايـد االعتمـاد علـى الجهـات المانحـة، وانخفـاض المخصصـات مـن الميزانيـة، واالفتقـار إلـى الريـادة المسـتدامة، 
  أو عدم كفاية التعاون بين القطاعات. وضعف القدرة على التنفيذ نظرًا إلى ارتفاع معدل استبدال الموظفين، و/

  
وثمــة حاجــة إلــى تحســين منهجيــة تقيــيم أثــر ومــدى اســتدامة برنــامج أو مشــروع أو وظيفــة مــا. وقــد انصــب   -١٣

تركيز معظـم التقييمـات بشـكل محـدود علـى بلـوغ األهـداف. وتناولـت بعـض التقييمـات مسـألة األثـر، بينمـا لـم تنظـر 
ًا لطبيعــة الغايــات أو األهــداف ســوى بضــعة تقييمــات فــي مســائل االســتدامة. وتفاوتــت طبيعــة األثــر ونوعيتــه، وفقــ

الخاصة بالبرنامج أو المشروع أو الوظيفة، ومدى تطورها. فعلى سبيل المثال، ركز بعض التقييمات علـى التغطيـة 
الخاصة بالخدمات الصـحية لبرنـامج مـا فـي بلـد مـن البلـدان، بينمـا ركـز بعضـها اآلخـر علـى تراجـع مشـكلة صـحية 

  لوطني للوقاية والمكافحة.عمومية معينة نتيجًة للبرنامج ا
  

وأشارت بعض التقارير إلى التحـديات التـي واجهتهـا فـرق التقيـيم فـي تقيـيم األثـر أو عـزوه إلـى البرنـامج أو   -١٤
المشروع أو الوظيفـة. وشـملت األسـباب الثالثـة الرئيسـية المشـار إليهـا مـا يلـي: (أ) أن التقيـيم كـان سـابقًا ألوانـه فـي 

عوبة نســب األثــر إلــى أصــحاب المصــلحة فــي الترتيبــات التعاونيــة؛ (ج) وصــعوبة عــزو سلســلة النتــائج؛ (ب) وصــ
التغيرات في الحالة الصحية للسـكان إلـى البرنـامج أو المشـروع أو الوظيفـة. وأشـارت التقييمـات التـي تناولـت مسـألة 

رهم جهـة مـن الجهـات االستدامة إلى مشاركة أصحاب المصلحة، بمن فـيهم المجتمعـات المحليـة المسـتهدفة، باعتبـا
التمكينيــة الرئيســية إلدامــة أثــر البرنــامج. وُأشــيَر إلــى الصــعوبة التــي يواجههــا البرنــامج أو المشــروع أو الوظيفــة فــي 

  تأمين التمويل باعتبارها أشيع مسألة تعرقل استدامته.
  

ثـر التحـديات المطروحـة وكفاية مستوى الموارد مسألة حيوية لتقديم برنامج أو مشروع أو وظيفة ما. أمـا أك  -١٥
أو ســياق تنفيــذ  فــي مجــال تنفيــذ البــرامج تــواترًا فــي تقــارير التقيــيم فتتعلــق بــالقيود الماليــة، وٕادارة المــوارد البشــرية و/

البرنامج والعالقات مع أصحاب المصلحة. وباألخص، فإن تقارير التقييم بشأن برامج المنظمة ووظائفها قد أشارت 
يزانية، وخفض عـدد المـوظفين بسـبب القيـود الماليـة، والتوقعـات الماليـة المتفائلـة علـى إلى انخفاض مخصصات الم

نحو غير واقعي، وتزايد تكاليف الموظفين المؤدي إلى انخفاض تكاليف األنشـطة،  وانخفـاض المسـاهمات المتأتيـة 
ج. وتشــمل المســائل المحــددة مــن أبــرز الجهــات المانحــة. ويطــرح مجــال المــوارد البشــرية أبــرز تحــد أمــام تقــديم البــرام



  EB135/5  ١٣٥/٥م ت

6 

خفــض عــدد المــوظفين، والتــأخر فــي اســتقدام المــوظفين، وتــواتر اســتبدال المــوظفين ومــا يــرتبط بــذلك مــن نقــص فــي 
استمرارية القيادة، ونقص قدرة الموظفين على تقديم الخدمات. وأهم التحديات األخرى المطروحـة أمـام تنفيـذ برنـامج 

لــق باالفتقــار إلــى التخطــيط االســتراتيجي، واالســتدامة فــي متابعــة العمــل الجيــد المنجــز أو وظيفــة مــا تنفيــذًا فعــاًال تتع
مبدئيًا، والوضوح بشـأن الوظـائف المنوطـة بمختلـف أصـحاب المصـلحة واألهـداف المتوخـاة مـن البرنـامج، والتعـاون 

  بين القطاعات.
  

مسـتوى المسـتفيدين. وقـد اضـطلعت وينبغي أن تصـبح أمانـة المنظمـة أكثـر فعاليـة لتحسـين نجاعتهـا علـى   -١٦
مــن البــرامج أو الوظــائف التــي خضــعت للتقيــيم أو شــاركت فــي إدارتهــا، وتشــير تقــارير   ٪ ٤٣المنظمــة بــإدارة نســبة 

التقيــيم تلــك إلــى األدوار التــي أدتهــا المنظمــة فــي تنفيــذ األهــداف وبلوغهــا. والعوامــل الرئيســية التــي أثــرت فــي تنفيــذ 
ــذًا فعــاًال تتعلــق بتــأخيرات إداريــة فــي توقيــع الترتيبــات التعاقديــة مــع البــرامج أو الوظــائف ال تــي تــديرها المنظمــة تنفي

  الشركاء، كمذكرات التفاهم، وتحرير األموال، واستقدام الموظفين.
  

وينبغي أن تتصرف المنظمة بناًء على التوصـيات الـواردة فـي التقييمـات وأن ترصـد تنفيـذها وتتابعـه. وفـي   -١٧
مـن التقـارير   ٪ ٦٠). وأكثـر مـن نسـبة ٧٩إلـى  ١؛ النطـاق مـن n=608توصية لكل تقيـيم ( ٢٢ثمة نحو المتوسط، 

  ).٢توصية (الجدول  ٣٠منها ما يفوق   ٪ ٢٥توصية، بينما تتضمن قرابة نسبة  ٢٠تتضمن أقل من 
  

  تقارير التقييم، حسب عدد التوصيات : ٢ لالجدو
  
  

عدد تقارير   عدد التوصيات
  ٪   التقييم

٣٦ ١٠ ١٠-١ 
٢٥ ٧ ٢٠-١١ 
١٤ ٤ ٣٠-٢١ 
١١ ٣ ٤٠-٣١ 
<١٤ ٤ ٤٠ 

 ١٠٠ ٢٨  المجموع  
  
  

منهــــــا،   ٪ ٣٤مـــــن الحــــــاالت، وبالعمليـــــات فـــــي   ٪ ٤٩وتتنـــــاول التوصـــــيات جوانـــــب تتعلــــــق بالنتـــــائج فـــــي   -١٨
منهـا. ومـن بـين التوصـيات المحـددة، تتعلـق التوصـيات الـثالث األكثـر تـواترًا بمـدى الفعاليـة   ٪ ١٧في  ١وبالسياقات

في إدارة البرنامج وتنفيذه، ومـدى نجاعتـه مـن حيـث التغطيـة والمراقبـة، إلـى جانـب حضـوره وشـراكاته علـى الصـعيد 
عــن التوصــيات. وال تشــير ســوى  مزيــدًا مــن المعلومــات ٣االســتراتيجي (بمــا فــي ذلــك حشــد المــوارد). ويقــدم الجــدول 

بضعة تقييمات إلى قيام أخصائيي التقييم بمشاطرة مسودة التقرير بين أبرز أصحاب المصلحة للحصول على آراء 
نقديــة قبــل وضــع اللمســات األخيــرة علــى التقريــر. إضــافة إلــى ذلــك، ال يقــدم أي تقريــر مــن التقــارير إشــارة واضــحة 

  مها من جانب الجهات التي كلَّفت بإجراء التقييم.بخصوص متابعة التوصيات أو استخدا

                                                      
  .والشراكات االستراتيجية لبرنامج أو مشروع ما، إلى جانب مدى مساءلته وأهميته يشير "السياق" إلى الحضور   ١
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  (n=608) تقييماً  ٢٨المجاالت الموصى بتحسينها فيما مجموعه  : ٣الجدول 
  

المكون 
   ٪   العدد  الفئة الفرعية  الفئة  الرقم العام
  ١١  ٦٩    الحضور والشراكات على الصعيد االستراتيجي   ١ السياق

 ٤ ٢٢ تصريف الشؤون المساءلة  ٢ 

 ٢ ١٤   أهمية البرنامج  ٣ 

  ١٧ ١٠٥المجموع، السياق
  ٧١ القدرة على التنفيذ النجاعة  ١ العملية

   ٤٧ إدارة البرنامج    

   ٣٨ المعلومات االستراتيجية      

   ٢٣ الموارد البشرية      

   ١٨ اإلدارة المالية      

   ١١ المشتريات      

   ١ مردودية األموال      

  ٣٤ ٢٠٩المجموع، العملية
   ٤١ التغطية الفعالية  ١ النتائج

  ٣٥ المراقبة    

   ٤ الهياكل األساسية      

 ١٣ ٨٠المجموع الفرعي      

   ٥٣   رصد البرامج وتقييمها  ٢ 

 ٩ ٥٣المجموع الفرعي      

   ٣٨ التواصل الدعوة   ٣ 

  ١٩ القيادة    

 ٩ ٥٧الفرعيالمجموع       

   ٣٧ جودة الخدمات/ التدخالت األثر على مستوى المستفيدين   ٤ 

   ٩ أثر البرنامج      

 ٨ ٤٦المجموع الفرعي      

   ٢٨ المالية االستدامة  ٥ 

   ١١ البرنامج      

 ٧ ٣٩المجموع الفرعي      

   ١٥   البحوث البرنامجية  ٦ 

 ٢ ١٥المجموع الفرعي      

   ٤ التشريع الوظائف المعيارية   ٧ 

 ١ ٤المجموع الفرعي      

 ٤٩ ٢٩٤المجموع، النتائج

١٠٠ ٦٠٨المجموع العام
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  المسائل الشاملة
  
ينبغـــي أن تعـــالج التقييمـــات كيفيـــة تعامـــل البرنـــامج أو الوظيفـــة مـــع المنظـــورات الجنســـانية (المســـاواة بـــين   -١٩

الجنَســين وتمكــين المــرأة) وتبلــغ عنهــا. وقامــت شــبكة التقيــيم العالميــة بتقيــيم الكيفيــة التــي تناولــت بهــا تقــارير التقيــيم 
موصـى بــه فــي سياسـة التقيــيم الخاصـة بالمنظمــة وكتّيــب قضـايا الجنَســين وحقـوق اإلنســان والمســاواة، علـى النحــو ال

مــن التقــارير تفتقــر إلــى إشــارة محــددة إلــى مــدى تنــاول   ٪ ٧٩المنظمــة عــن ممارســة التقيــيم. وتوصــلت إلــى أن نســبة 
 كـذلك التقييمات لتلك المسائل. إضافة إلى ذلك، قامت الوحدة المعنية بقضايا الجنسين واإلنصاف وحقـوق اإلنسـان

جانَبي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تقارير التقييم، باستخدام أداة "بطاقـة القيـاس" التـي ُأعـدت فـي  بتقييم
) ٠,٣٠وُتظهـر نتـائج المنظمـة انخفـاض متوسـط المعـدل ( ١سياق خطة العمل على نطاق منظومـة األمـم المتحـدة.

ولذا فإنها ال تستوفي المتطلبات بالنسبة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة. ويعزى انخفاض متوسط المعـدل إلـى 
وتمكـين االفتقار إلى ما يلي: (أ) مسـائل التقيـيم التـي تتنـاول علـى وجـه التحديـد كيفيـة إدراج المسـاواة بـين الجنَسـين 

المــرأة فــي تصــميم التــدخل وتخطيطــه وتنفيــذه والنتــائج المحــرزة؛ (ب) مراعــاة الجنســَين فــي نهــج التقيــيم ومنهجيتــه؛ 
أســاليب وأدوات لجمــع البيانــات المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنَســين وتمكــين المــرأة؛ (د) تقنيــات لتحليــل البيانــات  (ج)

زة نتـائج التقييمـات واســتنتاجاتها وتوصـياتها مـع اإلشــارة علـى وجــه تشـمل تحليـل مســائل الجنَسـين؛ (ه) عمليـة إلجــا
التحديد إلى مشاركة النساء والرجال والفتيان والفتيات من مجموعـات أصـحاب المصـلحة. وعـالوة علـى ذلـك، أشـار 

ظمة أن هذا التقييم إلى عدم تضمين التقارير أي استنتاجات وتوصيات تتعلق بمراعاة الجنَسين. وٕاذ يجب على المن
ترفــع تقريــرًا ســنويًا عــن المؤشــرات المتفــق عليهــا فــي إطــار خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة، فإنــه 

  سيتعين على جميع المديرين أن ُيدرجوا أداة "بطاقة القياس" في تقييم برامجهم أو مشاريعهم أو وظائفهم.
  

  المالحظات الختامية
  

التحليل المنتظم للتقييمات ومتابعة ورصد توصياتها فـي المنظمـة. وقـد ُأعـد  ُيعد هذا التقييم أول خطوة في  -٢٠
في زمـن كـان فيـه سـجل التقيـيم ال يـزال غيـر مكتمـل. ولـذا، فـإن العبـر المستخلصـة والـدروس المسـتفادة إزاء عمليـة 

فـإن اسـتناد نسـبة قليلـة  إضـافة إلـى ذلـك، ٢التقييم ذاتها وتنفيذ برامج الصحة العمومية قد ال تكون تمثيليـة بالكامـل.
تلـك  ٣فقط من البرامج إلى ُنهج نموذجية إزاء التقييم وٕاعداد التقارير يجعل االضـطالع بتقيـيم منـتظم لتقـارير التقيـيم

مسألة صعبة. ومع التطور في تنفيذ سياسة التقييم الخاصة بالمنظمة، فإن ُنظم الدعم ستتحسن وستصـبح البيانـات 
  مما سيؤدي إلى تحليل وتقرير أشمل لجودة التقييمات وتنفيذ توصياتها.المتاحة أكثر اكتماًال. 

  
ورغم أوجه القصور المذكورة أعـاله، فـإن هـذا التقيـيم قـد حـدد مجـاالت وجوانـب ينبغـي أن تعالجهـا األمانـة   -٢١

نــب تعزيــز فــي األجــل القصــير، قصــد جعــل التقيــيم مفيــدًا بالنســبة للتغييــر التنظيمــي. وتشــمل تلــك المجــاالت والجوا
قــدرات المكلِّفــين بــإجراء التقييمــات والمــوظفين المشــاركين فــي إجرائهــا، لكفالــة أن جميــع التقييمــات: (أ) تتماشــى مــع 
سياســـة التقيـــيم والمبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بممارســـة التقيـــيم الخاصـــة بالمنظمـــة؛ (ب) دمـــج أداة "بطاقـــة القيـــاس" 

بغيــــة تقيــــيم المســــاواة بــــين الجنَســــين وتمكــــين المــــرأة؛  المتحــــدة مــــمالتابعــــة لخطــــة العمــــل علــــى نطــــاق منظومــــة األ
  معالجة أثر البرامج أو المشاريع أو الوظائف ومدى استدامتها. (ج)

                                                      
 ٠,٥٠مؤشـرًا مـن مؤشـرات األداء، وٕاذا تراوحـت الدرجـة بـين صـفر و ١٥األداة مزودة بنظام لتحديد الـدرجات يسـتند إلـى    ١

نقطــــة فإنهــــا ُتصــــنف علــــى أنهــــا "قريبــــة مــــن  ١,٢٥و ٠,٥١نقطــــة فإنهــــا ُتصــــنَّف باعتبارهــــا "ناقصــــة"؛ أمــــا إذا تراوحــــت بــــين 
فيعنـي أن الكيـان "يسـتوفي المتطلبـات" فيمـا يتعلـق بجـانَبي  ١,٧٥و ١,٢٦المتطلبات"، وأما الحصـول علـى درجـة تتـراوح بـين 

  المساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة.
  ).١١/٢٨ثمة إفراط في تمثيل تقارير التقييم الخاصة بالبرامج الوطنية لمكافحة المالريا (   ٢
  ة توصياتها.تستخدم التقارير أنساقًا مختلفة وتطرح تفاوتات ملحوظة من حيث طبيع   ٣
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وحدد هذا التقييم أيضـًا عوامـل تـرتبط بمـدى نجـاح أو فشـل البـرامج أو المشـاريع أو الوظـائف. وبـذلك فإنـه   -٢٢
أن تحـرص علـى كفالتـه عنـدما تعمـل داخـل البلـدان. وتشـمل تلـك العوامـل  يقدم إرشادات تتعلـق بمـا ينبغـي للمنظمـة

كفالــة االلتــزام السياســي مــن خــالل وضــع آليــات لحســن تصــريف الشــؤون ومشــاركة أصــحاب المصــلحة، وتحســين 
التخطيط وتخصيص الموارد وٕادارة البرامج. ومن جهة أخرى، يشير التقييم أيضًا إلى أنه ينبغي لألمانة أن تحـرص 

ــًا مــن برنــامج إصــالح المنظمــة، أال وهمــا: التخطــيط المــالي علــ ى تحســين مجــالين رئيســيين يمــثالن عنصــرًا جوهري
  وٕادارة الموارد البشرية، ورصد ومتابعة تنفيذ التوصيات المستقاة من التقييمات.

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة للفترة 

  
ـــيم المقتر   -٢٣ ـــرة عقـــب عـــرض خطـــة عمـــل التقي علـــى المجلـــس  ٢٠١٥-٢٠١٤حـــة علـــى نطـــاق المنظمـــة للفت

)، عقـد مكتـب ١٣٤/٣٨م ت(الوثيقة  ٢٠١٤التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
خدمات المراقبة الداخليـة مشـاورات أخـرى مـع اإلدارة العليـا فـي أمانـة المنظمـة. وفـي الوقـت الحـالي، يكمـن التحـدي 
الرئيســي فــي تمويــل الخطــة. ويعــزى ذلــك جزئيــًا إلــى توقيــت مجمــل عمليــة التخطــيط بالنســبة للثنائيــة الحاليــة، إذ لــم 
يســمح بمشــاورة مستفيضــة مــن القاعــدة إلــى القمــة مـــع المكاتــب القطريــة واألقــاليم التابعــة للمنظمــة. وأبلغــت الفـــرق 

الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا دمــج التقيــيم فــي عمليــة اإلقليميــة عــن نقــص فــي اإلرشــادات علــى الصــعيد العــالمي حــول 
التخطيط. ونتيجة لذلك، فإنه لـم ُتجـر سـوى ثالثـة أقـاليم مشـاورات إقليميـة مـع شـبكة القـائمين علـى التخطـيط، بينمـا 

  أرجأت بقية المكاتب الرئيسية العملية إلى حين توافر مبادئ توجيهية على الصعيد العالمي.
  

المكلِّفــة بــإجراء التقييمــات مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة أنــه رغــم تخطيطهــا وأخطــرت بعــض الوحــدات   -٢٤
استنادًا إلى مدى توافر التمويل.  ٢٠١٦مبدئيًا إلجراء تلك التقييمات خالل الثنائية الحالية، فإنها قد تؤجَّل إلى عام 

  .٢٠١٥-٢٠١٤ويتضمن الملحق خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة للفترة 
  

  اء المطلوب من المجلس التنفيذياإلجر 
  

والموافقــة علــى خطــة عمــل التقيــيم علــى نطــاق المنظمــة للفتــرة  المجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير  -٢٥
٢٠١٥-٢٠١٤.  
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  الملحق
  

  ٢٠١٥- ٢٠١٤خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة للفترة 
  

 التعليقات التبريرات السنة مجاالت التقييم

الفئة في 
إطار برنامج 
العمل العام 
الثاني عشر

خطــــة تنفيــــذ شــــاملة بشــــأن تغذيــــة 
األمهــــــــــــات والرضــــــــــــع وصــــــــــــغار 

 مطلب ٢٠١٤ األطفال

ـــــى النحـــــو ع ـــــذيل ـــــة  ال أوصـــــت جمعي
فــــــــي القــــــــرار  بــــــــه الصــــــــحة العالميــــــــة

. مطلـــــــــــوب بموجــــــــــــب ٦-٦٥ع  ص  ج
 الترتيبات التعاونية.

٢ 

المشـــــروع والصـــــندوق المشـــــتركان 
بــــــين منظمــــــة األغذيــــــة والزراعــــــة 
ومنظمــة الصــحة العالميــة لتعزيــز 
المشــــــــاركة فــــــــي هيئــــــــة الدســــــــتور 
الغـــــذائي (الصـــــندوق االســـــتئماني 

 لهيئة الدستور الغذائي)

٢٠١٤ 

 طلبم

 األهمية

 الفائدة

نهايــــــة المشــــــروع. طلبتــــــه المجموعــــــة 
 االستشارية للصندوق االستئماني.

٥ 

وظيفـــة المنظمـــة الخاصـــة بوضـــع 
 الفائدة ٢٠١٤ القواعد

تتعلـــق بعـــدة قـــرارات لجمعيـــة الصـــحة 
والمشـــــــاورات مـــــــع اإلدارة  ١العالميـــــــة؛

 العليا.
٦ 

 ٦ بالتشاور مع اإلدارة العليا.رهنًا  الفائدة ٢٠١٤ وجود المنظمة في البلدان

اســـــــــتخدام المـــــــــوظفين المهنيــــــــــين 
 ٦ رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا. الفائدة ٢٠١٤ الوطنيين على الصعيد الُقطري

 ٦ تنص عليه سياسة تقييم المنظمة.  مطلب ٢٠١٥  تنفيذ سياسة التقييم للمنظمة

  أثر المنشورات في المنظمة
 مطلب ٢٠١٥

ـــــس علـــــى النحـــــو  ـــــراءى للمجل ـــــذي ت ال
التنفيذي فـي دورتـه التاسـعة والعشـرين 

 بعد المائة.
٤ 

عمـــــل المنظمـــــة الخـــــاص بوضـــــع 
القواعــــــــد بشــــــــأن ُنظــــــــم التســــــــجيل 
المدني واإلحصـاءات الحيويـة فـي 

  إقليم جنوب شرق آسيا

٢٠١٥ 
 مطلب

  األهمية

التـــزام إقليمـــي. ســـتجري بلـــدان عديـــدة 
 ٤ تقييمًا لبرامجها الوطنية.

المنظمـــــة الخـــــاص بوضـــــع عمـــــل 
القواعـــــد بشـــــأن اللـــــوائح الصـــــحية 

 )٢٠٠٥الدولية (

  األهمية ٢٠١٥

ذو مرتبــــة عاليــــة مــــن األهميــــة. يــــرتبط
بالتزامـــــات عالميـــــة ومبـــــادرات إقليميـــــة/
دوليــــة مثــــل اســــتراتيجية آســــيا والمحــــيط
الهـــادئ لمواجهـــة األمـــراض المســـتجدة،
ـــــــــــــة لترصـــــــــــــد واالســـــــــــــتراتيجية المتكامل

بة لمقتضــياتها علــىاألمــراض واالســتجا
ـــــة الصـــــعيد اإلقليمـــــي، والشـــــبكة العالمي
 لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها.

٥ 

                                                      
بشـأن الحـد مـن الغـبن فـي المجـال الصـحي مـن خـالل العمـل الخـاص  ١٤-٦٢ج ص ععلى سبيل المثال، القرار انظر،    ١

بشــأن تــدعيم السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن أجــل  ٣-٦٥ج ص عبالمحــددات االجتماعيــة للصــحة، والقــرار 
  تعزيز التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة.
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 التعليقات التبريرات السنة مجاالت التقييم

الفئة في 
إطار برنامج 
العمل العام 
الثاني عشر

الســـــل المقـــــاوم لألدويـــــة المتعـــــددة 
 والسل الشديد المقاومة لألدوية

٢٠١٥ 
  مطلب
  األهمية

مطلوب بموجـب قـرار جمعيـة الصـحة 
ـــــــــة ١٥-٦٢ص ع  ج ـــــــــة عالي . ذو مرتب

مــن األهميــة. وثمــة عــدة بلــدان ُتجــري 
ــــــــــًا لبرامجهــــــــــا  ــــــــــًا أو كلي تقييمــــــــــًا جزئي

 الوطنية.

١  

المجلــــس المســــتقل للرصــــد التــــابع 
للمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل 

 األطفال وعمله
  األهمية ٢٠١٥

 رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.
٦ 

برنــــــامج التغييـــــــر للجنـــــــة الدائمـــــــة 
ـــين الوكـــاالت بالنســـبة  المشـــتركة ب
للمجموعــات الصــحية فــي كــل بلــد 
ــــدة مــــن حــــاالت  ــــة ممت يواجــــه حال

 الطوارئ

  األهمية ٢٠١٥

 رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا.

٦ 

عمـــــل المنظمـــــة الخـــــاص بوضـــــع 
ـــــــــي مجـــــــــال مكافحـــــــــة  القواعـــــــــد ف

 المالريا
  األهمية ٢٠١٥

ـــة. وثمـــة  ـــة مـــن األهمي ـــة عالي ذو مرتب
ـــــدان ُتجـــــري تقييمـــــًا لبرامجهـــــا  عـــــدة بل

 الوطنية.
١ 

 ٢٠١٥ القيادة واإلدارة في المنظمة
 األهمية

 الفائدة

تقيـــــــــيم عمليـــــــــة إصـــــــــالح المنظمـــــــــة، 
  المرحلة الثالثة.

 ٦ رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا. الفائدة ٢٠١٥ الشراكات والترتيبات التعاونية

التوحيــد القياســي والتشــغيل البينــي 
مطلوب بموجـب قـرار جمعيـة الصـحة  مطلب٢٠١٦أو  ٢٠١٥ للصحة اإللكترونية

 ٤  .٢٤-٦٦ص ع  ج

التنقالت والتناوب فـي إقلـيم غـرب 
 ٦ رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا. الفائدة٢٠١٦أو  ٢٠١٥ المحيط الهادئ

تعزيز القدرات الوطنية مـن جانـب 
 ٦ رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا. الفائدة٢٠١٦أو  ٢٠١٥ المنظمة (التدريب)

 ٦ رهنًا بالتشاور مع اإلدارة العليا. الفائدة٢٠١٦أو  ٢٠١٥ التوظيف في المنظمة
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