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 التقييم
 

 تقرير من األمانة

على سياسـة  ٢٠١٢ مايو المنعقدة في أيار/وافق المجلس التنفيذي في دورته الحادية والثالثين بعد المائة   -١
تقريرًا سنويًا  األمانة قدمتوتتطلب هذه السياسة، في جملة أمور، أن  .الصحة العالمية التي ستتبعها منظمة ١التقييم

 .عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ أنشـــطة التقيـــيم إلـــى المجلـــس التنفيـــذي مـــن خـــالل لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة
أحــدث  التقريــر هــذا تضــمنيو  عــد المائــة.لــس فــي دورتــه الســابعة والثالثــين بإلــى المج المقبــلوســيقدم التقريــر الســنوي 

 للفتـرة التقيـيم علـى نطـاق المنظمـة عمـلخطـة ، بمـا فـي ذلـك تنفيـذ سياسـة التقيـيممعلومات عن التقدم المحرز في ال
٢٠١٥-٢٠١٤. 

 تعزيز قدرة األمانة على تنفيذ وظيفة التقييم المؤسسي
تـم تجـاوز و  .منذ الموافقة على سياسـة التقيـيم منظمةالفي ضطلع بها مالتقييم ال أعمالز تقدم جيد في حرِ أُ   -٢

 عليهـــا فـــي أيـــار/ تـــهوموافق بشـــأن التقيـــيملثنائيـــة ل األولـــى خطـــة العمـــللاســـتعراض المجلـــس المراحـــل الرئيســـية مثـــل 
 المنظمـــةعلــى صـــعيد التقيـــيم أعمـــال  لتوجيــهكـــأداة  عــن ممارســـة التقيـــيم فــي المنظمـــةب كتيـــر ِشـــونُ  ٢٠١٤٢ مــايو

  ٣.العالي الجودة التقييمأعمال  تعميم دعمو ومواءمتها 

من الدعم  توفير المزيدالتقدم و وتيرة تسريع ل كخطوة أساسية التنظيميوالتعّلم  تعزيز التقييم األمانة دتوحدّ   -٣
مــن مكتـــب  ٢٠١٤أغســطس  فــي آب/وظيفــة التقيــيم  تقلــنُ  وبنــاًء علــى ذلــك، .المســتمرة منظمــةاللعمليــة إصــالح 

مكتــب المــدير العــام  ضــمن منفصــلةوحــدة  غــدولتمــع الوظــائف األخــرى)  دمجــتأُ حيــث خــدمات المراقبــة الداخليــة (
اســتعراض تشــمل مهامــه التنظيمــي والــتعّلم التقييم بــ معنيــاً  المــدير العــام ممــثالً  عــّينو  .التقيــيم المســتقلبهــدف دعــم 

بغيــة اقتــراح إطــار لتعزيــز  ســات والنمــاذج فــي الكيانــات األخــرى،الممار منظمــة وتحديــد أفضــل الوظيفــة التقيــيم فــي 
  وظيفة التقييم في المنظمة.

علـى العناصـر األساسـية  مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيينتركز عملية االستعراض والتشاور و   -٤
 تحديـــد؛ (ج) مواتيـــة تهيئـــة بيئـــة(ب) ؛ تقيـــيمال ثقافـــة تكـــوين(أ)  التاليـــة الخاصـــة بتعزيـــز التقيـــيم والـــتعّلم التنظيمـــي:

 األخــرى؛دير التقــعمليــات تحديــد العالقــات بــين التقيــيم و ؛ (ه) تيســير الــتعّلم التنظيمــيســاليب التقيــيم ونطاقــه؛ (د) أ
  .هنتائجالتقييم و  أعمالب تبليغال (و)

                                                           
 .)١(١٣١ت م اإلجرائي المقرر   ١

 .(باإلنكليزية) ٢، الفرع ةالثاني لجلسة، المحضر الموجز ل١سجالت/ /١٣٥/٢٠١٤ت مانظر الوثيقة    ٢
 .٢٠١٣جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  ،المنظمة في التقييم ممارسة عن كتيب   ٣
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ــتعّلم التنظيمــي عمــل وحــدة التقيــيم الجديــدة فــي  وضــعهالجــاري اإلطــار  هوســيوجِّ   -٥ لتعزيــز وظيفــة التقيــيم وال
  المستقبل.

  األخرى الجاريةواألعمال  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة
مجـاالت  ١التـي وافـق عليهـا المجلـس ٢٠١٥-٢٠١٤ فتـرةخطـة عمـل التقيـيم علـى نطـاق المنظمـة لل تحدد  -٦

 وهـيأولويات التقيـيم المؤسسـية بصفتها مجاالت تقييم ثالثة  علىبوجه خاص قدمًا العمل مضي يو  .جاريالتقييم ال
  .منظمةالت نشورام ثروأ ؛بلدانالفي منظمة ال ووجود؛ وضع القواعدبالخاصة المنظمة وظيفة 

بصـــفتها و  مســـتوى المنظمـــةعلـــى أو تشـــارك فـــي إدارتهـــا تـــدعم وحـــدة التقيـــيم تقييمـــات عديـــدة أخـــرى كمـــا   -٧
المعنــي بــالتقييم الخــارجي  فــي فريــق إدارة التقيــيمكعضــو علــى ســبيل المثــال تقييمــات مشــتركة، مــن خــالل مشــاركتها 

 مكتـــب بإجرائهـــا ُكلِّـــف التـــي (REACH)"الجهـــود المتجـــددة لمكافحـــة الجـــوع ونقـــص التغذيـــة لـــدى األطفـــال" لمبـــادرة 
  لبرنامج األغذية العالمي. ابعالتقييم الت

مؤسســي الطــابع العمليــة إضــفاء مــن جــزءًا ال يتجــزأ  شــكلتلمنظمــة لة تابعــتــزال شــبكة التقيــيم العالميــة الوال  -٨
الجهـود إليهـا  ترمـياألهـداف الرئيسـية التـي يتمثل أحد و  واإلرشاد.ه يالتوج تقديمفي المنظمة من خالل  التقييملى ع

العمــل الخاصــة  أســاليباســتعراض األدوار والمســؤوليات و  فــيالتقيــيم فــي المنظمــة تعزيــز وظيفــة لالمبذولــة المســتمرة 
أعمـال فـي  هـادور  بهدف تدعيمبشكل أفضل  هذه األدوار والمسؤوليات وأساليب العمل الشبكة وفرق عملها وتحديدب

  التقييم في المستقبل.

 التقييمــاتالســيما و : (أ) تحســين تنســيق التقييمــات ودعمهــا، مــا يلــيبكة فيســاهمت الشــ، ٢٠١٤وفــي عــام   -٩
مراكـز االتصـال . وبـدأت بالتقييمات ضمان متابعة التوصيات الخاصة؛ (ج) التقييم سجلتحديث ؛ (ب) الالمركزية

إتاحة تضمن وهي  ،على المستوى اإلقليميمضطلع بها الالتقييمات الالمركزية  رسم خرائطاإلقليمية التابعة للشبكة 
 لخــاص بالمنظمــةاالتقيــيم  ســجلعرض واســتُ  .علــى المســتوى الــداخليونشــرها  الجــودة غــراض ضــبطتقــارير التقيــيم أل

 ٢٠١٣ام ي عـفـكملت لتقييمـات التـي اسـتُ عـن االتقـارير المتاحـة  ضـيفتوأُ  .السجل وتدعيمفجوات أي بهدف تحديد 
عملها على  تركز و  التحسينوحددت الشبكة متابعة حالة التوصيات الخاصة بالتقييم كمجال يستدعي  .إلى السجل

  هذه المسألة.

 أعمـالفـي وهـو ييسـر االتسـاق والمواءمـة . شـديد ترحيـبب عن ممارسة التقييم فـي المنظمـة الكتيبحظي و   -١٠
ترجمتـه إلـى تجـري علـى مكاتـب المنظمـة كافـة و  ممِّـعُ طباعتـه و  تديـعأُ  قـدو  .الثالثـة لمنظمةاالتقييم على مستويات 

  .تفاعلية على شبكة اإلنترنتإلى أداة  لحوَّ وسيسبانية ألاللغتين الفرنسية وا

فـي  ةنشـط مشـاركةتشـارك  وهـي ،ألمـم المتحـدةالتـابع لالتقييم إن منظمة الصحة العالمية عضو في فريق   -١١
  .المختلفة االتنفيذي وفرق عمله هافريق

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  اإلحاطة علمًا بالتقرير.مدعو إلى المجلس   -١٢

=     =     =  
                                                           

 .، الملحق١٣٥/٥تم الوثيقة    ١


