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ـــيماعتمـــد المجلـــس التنفيـــذي فـــي   -١ الخاصـــة بالمنظمـــة.  ١دورتـــه الحاديـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة سياســـة التقي
وتســتلزم هــذه السياســة مــن األمانــة تقــديم تقريــر ســنوي إلــى المجلــس التنفيــذي بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أنشــطة 

تقيـــيم الخاصـــة التقيـــيم. ويقـــدم هـــذا التقريـــر الســـنوي مـــا يلـــي (أ) معلومـــات عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ سياســـة ال
 ٢٠١٥،٢-٢٠١٤بمـا فـي ذلـك خطـة العمـل الخاصـة بـالتقييم علـى مسـتوى المنظمـة برمتهـا فـي الثنائيـة  ،بالمنظمة

  خر ثمان تقييمات لتوثيق التعلم التنظيمي المرتبط بالنتائج والتوصيات.آ(ب) موجز لتحليل 
  

  بالمنظمةالتقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ سياسة التقييم الخاصة 
  

  تعزيز القدرة على تنفيذ وظيفة التقييم المؤسسي
  
يعتبر تعزيز التقييم والتعلم التنظيمي أحـد العناصـر األساسـية لعمليـة اإلصـالح الراهنـة للمنظمـة. وكخطـوة   -٢

نقــل وظيفــة التقيــيم مــن داخــل مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة (حيثمــا كــان  ٢٠١٤آب/ أغســطس  ١أولــى، تــم فــي 
للتقيـيم بهـدف دعـم عمليـة التقيـيم المسـتقل. وقـد أدى  الً ًا ومدرجًا مع الوظـائف األخـرى) ليصـبح مكتبـًا منفصـموجود

اســتعراض وظيفــة التقيــيم فــي المنظمــة، وأفضــل الممارســات والنمــاذج الموجــودة لــدى الكيانــات األخــرى إلــى إعــداد 
رض الســـمات البـــارزة لإلطـــار، بمـــا فـــي ذلـــك وتـــم عـــ ٣.إطـــار عمـــل لتعزيـــز التقيـــيم والـــتعلم التنظيمـــي فـــي المنظمـــة

الحــادي  اجتماعهــامجــاالت العمــل الرئيســية، علــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي 
فــي تنفيــذه، وتقــديم تقريــر عــن  اً والعشــرين. ورحبــت اللجنــة باإلطــار وعملــت علــى تشــجيع األمانــة علــى المضــي قــدم

  التقدم المحرز كجزء من هذا التقرير.
  
) القـدرة ٢) تهيئـة بيئـة مواتيـة ونظـام لتصـريف الشـؤون؛ (١ويشمل اإلطـار سـتة مجـاالت رئيسـية للعمـل: (  -٣

رة لهــا؛ ) توصــيات عمليــة التقيــيم واســتجابة اإلدا٤) خطــة عمــل التقيــيم ونطاقــه وطرائقــه؛ (٣علــى التقيــيم والمــوارد؛ (
  ) التواصل بشأن أعمال التقييم.٦التعلم التنظيمي؛ ( )٥(
  
ــــق بمجــــال العمــــل (  -٤ فقــــد تــــم اآلن إنشــــاء مكتــــب التقيــــيم المســــتقل وهــــو يضــــطلع بوظائفــــه.  )١وفيمــــا يتعل

) يتولى مكتب التقييم عملية ملء ثالثة شواغر للموظفين. ويعمل مكتب التقييم كذلك ٢يتعلق بمجال العمل ( وفيما
الناجح بغية بناء نظـام شـامل للممارسـات بـين التدريبي مع الزمالء في منظمة العمل الدولية على مواءمة نموذجها 

من التقييمات الراهنة، وكأبطال يقـودون أعمـال  موظفي األمانة بالمنظمة الذين سيضطلعون بدور هام في دعم كل

                                                           
  )١(١٣١م تالمقرر اإلجرائي    ١
  .، الملحق١٣٥/٥ت  مالوثيقة    ٢
ـــــــرابط التـــــــالي:    ٣ ـــــــى ال ـــــــاح عل -http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluationمت

organizational-learning.pdf?ua=1  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١٥(تم االطالع في.(  
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، سـيقوم مكتـب التقيـيم بإنشـاء الفريـق االستشـاري المعنـي ٢٠١٥التقيـيم داخـل المنظمـة. وفـي الربـع الثـاني مـن عـام 
مــن خبــراء التقيــيم الخــارجي المســتقلين للعمــل بصــفة  ١٠إلــى  ٨بــالتقييم، وهــو بمثابــة فريــق تقنــي يتــألف مــن نحــو 

دعم مكتــب التقيــيم. وســتظل الشــبكة العالميــة للتقيــيم تمــارس عملهــا كجــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة إضــفاء استشــارية ولــ
الطـــابع المؤسســـي علـــى التقيـــيم فـــي المنظمـــة. ومـــن األهـــداف الرئيســـية للجهـــود المبذولـــة اآلن اســـتعراض األدوار 

أفضل، حتى يتمكنوا من االضطالع والمسؤوليات، وأساليب عمل الشبكة، وفرق العمل التابعة لها وتحديدها بشكل 
  بدور أقوى في أعمال التقييم في المستقبل.

  
)، تــم اســتعراض أحــدث ثمانيــة تقييمــات فــي إطــار عمليــة ارتياديــه، ٥) و(٤العمــل ( بمجــاليوفيمــا يتعلــق   -٥

الـنهج  الـواردة أدنـاه. ويجـري اآلن توسـيع نطـاق هـذا ٤٥إلـى  ٢٠وسيتم عرض نتـائج هـذا التحليـل فـي الفقـرات مـن 
ليشــمل التقييمــات األخــرى التــي تــم االنتهــاء منهــا. وبــالتزامن مــع ذلــك يجــري تطــوير نظــام للتتبــع وموقــع إلكترونــي 

  محدث لدعم هذين المجالين المهمين من مجاالت العمل.
  
خـر لجعـل مكتـب التقيــيم بمثابـة نقطـة االتصـال التنظيميـة فيمـا يتعلـق بالتقييمــات آوقـد حـدد اإلطـار إجـراء   -٦

الخارجية والمراجعات والتقييمات مـن قبيـل المسـوحات التـي تجريهـا وحـدة التفتـيش المشـتركة التابعـة لألمـم المتحـدة، 
. وقد تم تنفيذ هذا اإلجراء في ومراجعات شبكة تقييم أداء المنظمة المتعددة األطراف وغيرها من المراجعات الثنائية

  ، عندما تم نقل وظيفة االتصال من وحدة التفتيش المشتركة إلى مكتب التقييم.٢٠١٥مارس  آذار/ ٣٠
  
وتقــديم أخــر المســتجدات فــي التقــارير  ،وستواصــل األمانــة تنفيــذ نقــاط العمــل األخــرى الــواردة فــي اإلطــار  -٧

  التالية المقدمة للمجلس.
  

  على مستوى المنظمة، واألعمال األخرى قيد التنفيذ  ٢٠١٥-٢٠١٤ة بتقييم الثنائية خطة العمل الخاص
  
األســاس  ٢٠١٥١-٢٠١٤للثنائيــة  اً وتضــع خطــة العمــل الخاصــة بــالتقييم والتــي تــم الموافقــة عليهــا مــؤخر   -٨

ويمضــي العمــل قــدمًا بوجــه خــاص فــي ثالثــة مــن مجــاالت التقيــيم التــي تــم تســليط الضــوء لعمــل التقيــيم المتواصــل. 
وظيفـة المنظمـة المتعلقـة بوضـع القواعـد؛  (أ)عليها في خطـة العمـل باعتبارهـا مـن أولويـات التقيـيم المؤسسـية وهـي 

  أثر منشورات المنظمة. (ج)وجود المنظمة في البلدان؛  (ب)
  
مـــة فـــي البلـــدان إلـــى تقـــدير مســـاهمة األمانـــة فـــي تحقيـــق النتـــائج علـــى مســـتوى يهـــدف تقيـــيم وجـــود المنظو   -٩

  المنظمة وبلوغ المرامي على المستوى القطري. وسيتناول هذا التقييم األسئلة التالية الرفيعة المستوى:
  

مــاذا يعنــي وجــود المنظمــة فــي البلــدان وهــل ترقــى المنظمــة إلــى مســتوى توقعــات الــدول األعضــاء   (أ)
  ء اآلخرين ذوي الصلة؟والشركا

  
ما مدى إسهام وجود المنظمة في البلدان في التعامـل مـع األولويـات واالحتياجـات الصـحية علـى   (ب)

  الصعيد العالمي وعلى صعيد آحاد البلدان؟
  

                                                           
(الوثيقــة  ٢الجلســة الثانيــة، الفــرع  الخامســة والثالثــين بعــد المائــة،دورتــه المحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي  انظــر    ١
  .باإلنكليزية)( )١/ سجالت/ ١٣٥/٢٠١٤ت  م
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ما هي القيمة المضـافة التـي توفرهـا المنظمـة علـى المسـتوى القطـري فـي ضـوء مسـتوى مـا تقدمـه   (ج)
  من استثمار؟

  
علـى اخـتالف  ءً هي الطرائق المستخدمة في تعزيز أو الحد من وجود المنظمـة فـي البلـدان بنـاما   د)(

  الحالة واالحتياجات الصحية آلحاد البلدان؟
  

إلــى أي مــدى تمــارس المنظمــة دور القيــادة الفعالــة والقــدرة علــى عقــد االجتماعــات علــى المســتوى   (ه)
بــدور الوســيط فــي الشــراكات بمــا يــدعم برنــامج  القطــري لتعبئــة مختلــف أصــحاب المصــلحة، واالضــطالع

  الصحة والتنمية الوطنية؟
  

لتعقد هذا التقييم، تـم إنشـاء فريـق متخصـص إلدارة التقيـيم يتـألف مـن أصـحاب المصـلحة الـداخليين  اً ونظر   -١٠
أجل اختيار  " منطلب تقديم العروضالرئيسيين للعمل مع مكتب التقييم على دفع عملية التقييم قدمًا. وتم إصدار "

فريق التقيـيم الخـارجي المسـتقل إلجـراء هـذا التقيـيم. ومـن المتصـور أن الفريـق المختـار سـيقوم بـإجراء التقيـيم وطـرح 
  .٢٠١٥نتائجه للمناقشة في اجتماع رؤساء المكاتب القطرية للمنظمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

  
ـــ  -١١ ـــرة علـــى اختصاصـــات ال اً ويجـــري حالي ـــأثر منشـــورات المنظمـــة وضـــع اللمســـات األخي تقييمـــات المتعلقـــة ب

طلـب تقـديم "مـن خـالل  ميتم اختياره والذينووظيفتها المتعلقة بوضع القواعد. كما سيقوم مسؤولو التقييم المستقلون 
. وسـيتيح هـذا بـدء ٢٠١٥مـايو  وسيتم االنتهاء من عملية االختيـار بحلـول أيـار/ " بإجراء هذين التقييمين؛العروض

  .٢٠١٥تاحة تقارير التقييم خالل الربع األخير من عام إ ، و ٢٠١٥يونيو  زيران/العمل في ح
  

المشــروع والصــندوق المشــتركان بــين منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة لتعزيــز ويعتبــر   -١٢
أحد المجـاالت األخـرى المدرجـة  المشاركة في هيئة الدستور الغذائي (الصندوق االستئماني لهيئة الدستور الغذائي)

الصــــندوق . ويعتبــــر مــــدير التقيــــيم هــــو المســــؤول عــــن ٢٠١٥-٢٠١٤فــــي خطــــة العمــــل الخاصــــة بتقيــــيم الثنائيــــة 
كمـــا يقـــوم الفريـــق االستشـــاري لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة  ،فـــي أمانـــة المنظمـــة االســـتئماني لهيئـــة الدســـتور الغـــذائي

فريـق المتخصـص فـي إدارة التقيـيم، مـع اضـطالع مكتـب التقيـيم بتقـديم ومنظمة األغذيـة والزراعـة بالعمـل بوصـفه ال
الـــدعم التقنـــي ومراقبـــة الجـــودة. ويـــتم حاليـــًا اســـتعراض مســـودة تقريـــر التقيـــيم، الـــذي وضـــعه فريـــق التقيـــيم الخـــارجي 

تمــوز/ يوليــو المســتقل. وســوف يــتم مناقشــة التقريــر النهــائي فــي الــدورة الثامنــة والثالثــين لهيئــة الدســتور الغــذائي فــي 
٢٠١٥.  

  
  وقد شارك مكتب التقييم كذلك في شقين إضافيين من العمل التقييمي:  -١٣
  

ـــــــــة لالســـــــــتراتيجية وخطـــــــــة العمـــــــــل العـــــــــالميتين بشـــــــــأن   (أ) ـــــــــيم الشـــــــــامل والمراجعـــــــــة البرنامجي التقي
تون واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة والتـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـ العموميـــة الصـــحة
  )،٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 

  
  .التقييم المرحلي الستجابة المنظمة لفاشية مرض فيروس اإليبوال  (ب)
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لهذا الشق األول، قدم مكتب التقييم إلى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد المائـة  اً ودعم  -١٤
 يقتـــرح العمليـــة والجـــدول الزمنـــي الخـــاص بهـــا، علـــى أن يـــتم تقـــديم تقريـــر التقيـــيم لجمعيـــة الصـــحة فـــي أيـــار/ اً تقريـــر 
ومع ذلك، فبعـد النظـر فـي التقريـر، طلـب المجلـس مـن المـديرة العامـة تقـديم تقريـر لجمعيـة الصـحة  ٢٠١٧.١ مايو

وبالفعـل  ٢.العالمية الثامنة والستين بشأن الخيـارات المتاحـة إلجـراء هـذا التقيـيم الشـامل واالسـتعراض العـام للبرنـامج
  تقييم بعد انتهاء جمعية الصحة.بالتشاور مع الدول األعضاء، ومن المزمع بدء ال ٣تم إعداد تقرير

  
 طارئـــةالـــذي تـــم اعتمـــاده خـــالل الـــدورة االســـتثنائية للمجلـــس التنفيـــذي بشـــأن  EBSS3.R1واســـتجابة للقـــرار   -١٥

، كلفـــت المـــديرة العامـــة فريـــق الخبـــراء المســـتقلين الخـــارجيين بتقيـــيم جميـــع ٢٠١٥اإليبـــوال فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
وســيعقد الفريــق اجتماعــات فــي جنيــف، علــى أن تســتكمل  .ية مــرض فيــروس اإليبــوالجوانــب اســتجابة المنظمــة لفاشــ

بزيارات إلى البلدان المتضررة، والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصـحة العالميـة ألفريقيـا، والمقـر الرئيسـي لألمـم المتحـدة 
الميــة الثامنــة والســتين، فــي نيويــورك. ومــن المقــرر أن يقــدم الفريــق التقريــر األول عــن عملــه إلــى جمعيــة الصــحة الع

داخـل مكتـب  اً . وتتولى أمانـة مخصصـة تـم إنشـاؤها خصيصـ٢٠١٥على أن يتاح التقرير النهائي في تموز/ يوليو 
  التقييم دعم عمل هذا الفريق.

  
فـي المنظمـة أو  ءً ويقوم مكتب التقيـيم كـذلك بـدعم أو االشـتراك فـي إدارة عـدد مـن التقييمـات األخـرى، سـوا  -١٦

لشـراكة األمـم المتحـدة للقضـاء علـى الجـوع بالتعاون مع شركاء آخرين. وتشمل المهمة األخيـرة إجـراء تقيـيم خـارجي 
بتكليف من مكتب التقييم في برنـامج األغذيـة العـالمي، مـع مشـاركة المنظمـة كعضـو  ،ونقص التغذية لدى األطفال

، ومن المتوقـع ٢٠١٥مارس  نتهاء من التقرير األولي لهذا التقييم في آذار/في الفريق المعني بإدارة التقييم. وتم اال
  .٢٠١٥تقديم التقرير النهائي بحلول آب/ أغسطس 

  
وهـي تشـارك  فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم،وتعتبر منظمة الصحة العالمية كذلك عضوًا نشـطًا فـي   -١٧

  ومختلف فرق العمل التابعة له. التقييمرؤساء فريق األمم المتحدة المعني ب بفعالية مع
  

  االنتقال من التقييم إلى التعلم التنظيمي
  

ويركـز اإلطــار الجديـد بشــكل خـاص علــى الـتعلم التنظيمــي، وذلـك باالعتمــاد علـى نتــائج التقيـيم وتوصــياته   -١٨
عتبــر هــذا مــن أكثــر بهــدف تحســين األداء وتوجيــه عمليــات اتخــاذ القــرار عــن بينــة وعمليــات التخطــيط الرئيســية. وي

، حيــث يعتــري جميــع مؤسســات منظومــة األمــم المتحــدة أوجــه قصــور، كمــا يتضــح مــن اً جوانــب وظيفــة التقيــيم تحــدي
  ٤.أحدث تحليل لوظيفة التقييم في منظومة األمم المتحدة والتي قامت بها وحدة التفتيش المشتركة

  
وتـم تحليـل سـبل تنفيـذ نتائجهـا وتوصـياتها.  ،خـر ثمانيـة تقييمـاتآومن خالل هذا المنظـور، تـم اسـتعراض   -١٩

توســـيع نطـــاق هـــذا التحليـــل ليشـــمل جميـــع التقييمـــات التـــي أنجـــزت خـــالل  اً وتـــرد أدنـــاه النقـــاط البـــارزة. ويجـــري حاليـــ
الســنوات الخمــس الماضــية. وسيواصــل مكتــب التقيــيم رصــد تنفيــذ التوصــيات وتقــديم تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي 

  تي يحيلها إلى المجلس التنفيذي.التقارير السنوية ال
  

                                                           
  .١٣٦/٣١م تالوثيقة    ١
  ).١٧(١٣٦م تالمقرر اإلجرائي    ٢
  .٦٨/٣٥الوثيقة ج   ٣
  .JIU/REP/2014/6الوثيقة    ٤
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  )٢٠١٠وظيفة تعبئة الموارد في المنظمة (
  

كان الهدف مـن هـذا التقيـيم هـو اسـتعراض التنظـيم والعمليـات الخاصـة بوظيفـة تعبئـة المـوارد فـي المنظمـة   -٢٠
المنظمـة فـي تعبئـة ، وتقديم التوصـيات لتعزيـز جهـود ٢٠٠٥في سياق إطار تعبئة الموارد والذي تم إنشاؤه في عام 

  الموارد.
  

والـذي  ،وكان من بين مكامن القوة الرئيسية التي تم تحديدها إطار اإلدارة فـي المنظمـة القـائم علـى النتـائج  -٢١
 ،لتعبئة الموارد؛ وتعبئة آحاد ومجموعـات الوحـدات التقنيـة لمـوارد ضـخمة اً مفيد اً كان ينظر إليه باعتباره يوفر أساس

أو تخصيصـها ألغـراض محـددة؛ والنمـو القـوي لمـوارد المنظمـة علـى مـدى و/ ها بشـكل كبيـر على الرغم من تحديد
  العقود الثالثة الماضية. 

  
وكــان مــن التوصــيات الرئيســية اعتمــاد اســتراتيجية عالميــة لتعبئــة المــوارد والتواصــل بشــكل رســمي بشــأنها   -٢٢

داء، فـي ظـل هيكـل قيـادة محـدد. وينبغـي أن وتنفيذها بما في ذلك وضع خطط عمل واضـحة المعـالم ومؤشـرات األ
تتضـــمن هـــذه االســـتراتيجية اســـتراتيجيات فرعيـــة محـــددة للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول األعضـــاء، وللتطـــورات علـــى 

  الصعيد القطري.
  

التوصيات األخرى التي تهـدف إلـى جعـل تعبئـة المـوارد أكثـر فعاليـة، فـي جملـة أمـور مـن خـالل توضـيح و   -٢٣
للحفــاظ علــى عالقــات اســتباقية مــع الجهــات المانحــة الرئيســية التــي تــم تحديــدها ووضــع خطــة للــدخل المســؤوليات 

لتمكــين "معقوليــة االختيــار" بالنســبة لمصــادر التمويــل المحتملــة والفجــوات. وينبغــي إعطــاء البــرامج التقنيــة توجيهــات 
والظـروف التـي يمكـن فيهـا التمـاس  ،وتعليمات واضحة بشأن معايير توقيت وتوزيـع المسـاهمات الطوعيـة األساسـية

  المساهمات من مقدمي المساهمات الطوعية األساسية.
  

واســـتجابة لهـــذه التوصـــيات، أنشـــأت إدارة المنظمـــة فرقـــة عمـــل عالميـــة بشـــأن تعبئـــة المـــوارد، والتـــي قـــدمت   -٢٤
حــوار الم تأســيس . وكجــزء مــن جهــود اإلصــالح فــي المنظمــة، تــ٢٠١٣اســتراتيجية عالميــة لتعبئــة المــوارد فــي عــام 

التمويل والذي تمخض عن انخراط الدول األعضاء بشكل قوي وٕايجابي في تمويل المنظمة. وعـالوة علـى الخاص ب
  ، تم إنشاء وحدة جديدة لتنسيق عملية تعبئة الموارد في مكتب المديرة العامة.٢٠١٤ذلك، في عام 

  
  )٢٠١٤( الحوار الخاص بالتمويل في المنظمة

  
الهدف الرئيسي من هذا التقييم، الذي طلبته جمعية الصحة العالمية هو تقييم مـا إذا كـان الحـوار وقد كان   -٢٥

الخـــاص بالتمويـــل والخبـــرات ذات الصـــلة بتعبئـــة المـــوارد قـــد حســـنت مـــن المواءمـــة، والقـــدرة علـــى التنبـــؤ والمرونـــة 
تقيـــيم إلـــى أن الحـــوار الخـــاص والشـــفافية فـــي تمويـــل المنظمـــة وتوســـيع قاعـــدة المســـاهمين فـــي المنظمـــة. وخلـــص ال

  ٪ من المشاركين في المسح ضرورة استمراره.٩٦بالتمويل قد أثبت فعاليته بشكل عام، حيث أكد 
  

  التوصيات الرئيسية المدرجة:  -٢٦
  

ينبغي أن يمتد منظور الحوار الخـاص بتمويـل المنظمـة مـن المـدى القصـير (سـنتين) إلـى المـدى   (أ)
ال يتجـزأ مـن نهـج مركـزي منسـق  اً اجـه فـي إطـار اسـتراتيجي ليصـبح جـزءمـع إدم ،)سـنوات ستالمتوسط (

  لتعبئة الموارد؛
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عـن وضـوح الجهـود  الً ينبغي أن تعمل المنظمـة علـى زيـادة الشـفافية فـي تخصـيص المـوارد، فضـ  (ب)
  ؛المبذولة لتعبئة الموارد والقدرات الداخلية

  
  إلدارة الحوار الخاص بالتمويل؛  اً وينبغي للمنظمة إنشاء هيكل أكثر تميز   (ج)

  
ينبغــي للمنظمــة توســيع نطــاق الجمهــور المعنــي بــالحوار الخــاص بالتمويــل، فــي جملــة أمــور، مــن   (د)

وتحديــد المتحــدثين الرئيســيين مــن بــين المــانحين المحتملــين، واألوســاط  الً خــالل تصــميم شــكل أكثــر تفــاع
  العلمية واألكاديمية بعناية.

  
التوصــيات، أنشــأت إدارة المنظمــة وحــدة جديــدة لتنســيق عمليــة تعبئــة المــوارد داخــل مكتــب واســتجابة لهــذه   -٢٧

المديرة العامة، لتنفيـذ اسـتراتيجية تعبئـة المـوارد واالسـتفادة مـن اإلمكانـات الكاملـة للحـوار الخـاص بالتمويـل. وقـد تـم 
مــع المســاهمين فــي ســياق ) لتــوفير أســاس جديــد للمناقشــة ٢٠١٩-٢٠١٤إدخــال نطــاق زمنــي لمــدة ســت ســنوات (

. وقــد تــم زيــادة الشــفافية الداخليــة لتخصــيص المــوارد مــن حســاب المســاهمات ٢٠١٥الحــوار الخــاص بالتمويــل لعــام 
الطوعيـة األساسـية مـن خــالل تطـوير بوابـة إلكترونيــة مـن الجيـل الثــاني والتـي سـيتم إطالقهــا خـالل الحـوار الخــاص 

اص بالتمويــل يــتم إجــراؤه كــل عــامين، فستتواصــل االســتجابات األخــرى . وبمــا أن الحــوار الخــ٢٠١٥بالتمويــل لعــام 
  .٢٠١٥في سياق الحوار الخاص بالتمويل لعام  ألإلدارة أو ستبد

  
  )٢٠١١(  ١المرحلة  ،إصالح المنظمة

  
مع تعقد الصحة العمومية والوفاء بدورها  قد شرعت المنظمة في عملية إصالح لتكيف المنظمة بما يتواءم  -٢٨

، لتنفيـذ اً يـزال العمـل جاريـفعاليـة. هـذا والالبمزيـد مـن بوصفها الوكالة الرائدة فـي مجـال الصـحة العموميـة فـي العـالم 
إصالحات على مستوى المنظمة ككل في مجاالت الحوكمة والتمويل والموارد البشرية. وقد طلب المجلس التنفيذي 

تقيـيم عمليـة اإلصـالح  ،بشأن إصالح المنظمة ٢٠١١الستثنائية التي عقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر في دورته ا
على مرحلتين. تركز المرحلة األولى على تحديات التمويل، وقضايا التوظيف، وتصريف الشؤون الداخلية للمنظمـة 

  من قبل الدول األعضاء.
  

الرئاسـية فـي المنظمـة علــى  األجهـزةوقـد طـرح التقيـيم توصـيات اســتراتيجية مـن حيـث تحسـين الـروابط بــين   -٢٩
، وٕاعادة تصميم الهياكل المعنية بالمساءلة والمسؤولية بالنسبة ألجهزة تصـريف المستوى العالمي والمستوى اإلقليمي

 الً اسـتراتيجية مفصـلة للتركيـز علـى البلـدان، فضـ الشؤون الثالثة في المنظمة (القطري واإلقليمي والعالمي)، ووضع
بوضع سياسة للتقيـيم مـع وضـع منجـزات واضـحة لتقيـيم  اً عن آليات التعقيب لتعزيز التعلم التنظيمي. وأوصت أيض

واستراتيجية للتواصل لشرح اآلثار المترتبـة علـى عمليـة اإلصـالح؛ وخطـة وضـع األولويـات  للدعوةالبرنامج؛ وخطة 
الفاعلـــة غيـــر الـــدول األعضـــاء؛ وعـــدد مـــن  الجهـــاتصـــالح الجـــاري النظـــر فيهـــا؛ وتعزيـــز التشـــاور مـــع لتـــدابير اإل

  التغييرات السياسية واإلجرائية واإلدارية األخرى ذات الصلة.
  

واســـتجابة لهـــذه التوصـــيات، وضـــعت إدارة المنظمـــة سياســـة للتقيـــيم، وأنشـــأت وحـــدة جديـــدة للتقيـــيم والـــتعلم   -٣٠
المـــديرة العامـــة لتعزيـــز التحـــول فـــي الثقافـــة التنظيميـــة الـــذي أوصـــى بـــه التقيـــيم. وقـــد وضـــعت التنظيمـــي فـــي مكتـــب 

  جميع التوصيات األخرى قيد التنفيذ. اً المنظمة أداة إلدارة المشروع اإلصالحي. وقد قبلت أيض
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  )٢٠١٣( ٢، المرحلة منظمةالإصالح 
  

تقـــدير اســـتراتيجية تنفيـــذ إصـــالح المنظمـــة؛ وتأهـــب لقـــد كـــان الهـــدف مـــن المرحلـــة الثانيـــة مـــن التقيـــيم هـــو   -٣١
علــى  ءً المنظمــة لتنفيــذ عمليــة اإلصــالح، وخاصــة قضــايا إدارة التغييــر والحــواجز؛ ووضــع اإلجــراءات المتخــذة بنــا

  .١التوصيات الصادرة عن تقييم المرحلة 
  

عور الــدول األعضــاء وتــم تصــنيف التوصــيات االســتراتيجية إلــى أربعــة مجــاالت رئيســية هــي: (أ) تعزيــز شــ  -٣٢
بالملكيـــة والمســـاءلة عـــن عمليـــة اإلصـــالح؛ (ب) تحســـين ســـبل إدارة اإلصـــالح مـــن خـــالل تعزيـــز نظريـــة التغييـــر؛ 

  إعادة تنظيم أنشطة إدارة التغيير واالتصاالت؛ (د) تعزيز إدارة اإلصالح على جميع المستويات التنظيمية. (ج)
  

واستجابة لهذا التقييم، قامت المنظمة بتعزيز دور الدول األعضـاء فـي عمليـة اإلصـالح مـن خـالل إدخـال   -٣٣
علــى الحــوار الخــاص بــه، وبــدعوتها إلــى تقــديم اشــتراكات مقــدرة تكميليــة. وقــد شــاركت  بنــاءً نمــوذج جديــد للتمويــل 

كمــا هيــأت الفــرص لإلحاطــة.  ،زة الرئاســيةاألمانــة فــي بنــاء قــدرات وٕاعــداد األنشــطة التدريبيــة للمســؤولين فــي األجهــ
وتضــمنت اإلجــراءات األخــرى المتخــذة إدخــال نظــام "إشــارات المــرور" فــي دورات األجهــزة الرئاســية لضــمان التــزام 

للجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي المــدخالت بالوقــت المناســب؛ وٕاعــداد اســتقراء لإلصــالح ومجموعــة إحاطــة 
ممثلــي المنظمــة بالمعلومــات وتقــديم أخــر المســتجدات االســتراتيجية. وباإلضــافة إلــى ذلــك،  ؛ وتزويــدمجــال المراقبــة

الفئـات ومجـال البرنـامج. وتـم شارك المديرون التقنيون عن كثـب فـي تخطـيط الميزانيـة البرمجيـة مـن خـالل شـبكات 
  إلصالح.إلى جنب مع تنفيذ ا اً بشكل كلي أو جزئي ويجري سنها جنب قبول جميع توصيات التقييم

  
  )٢٠١١( التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية

  
كنــوع مــن االسـتجابة لألزمــة العالميــة  ٢٠٠٦فــي عـام  التحـالف العــالمي للقــوى العاملـة الصــحيةتـم إطــالق   -٣٤

، وتمثلـت أولوياتـه ٢٠١٦في الموارد البشرية الصحية. وقد قامت المنظمة باستضافته وفقًا لمذكرة تفـاهم حتـى عـام 
المــوارد البشــرية الصــحية فــي بــرامج السياســات العالميــة؛ (ب) تيســير نقــل المعرفــة  الــدعوة لتــوفيرفــي مــا يلــي: (أ) 

ستجابة القائمة على البينات؛ (ج) دعوة البلدان، واألعضاء والشركاء وسائر أصحاب المصلحة اآلخرين للعمـل واال
إليجــاد حلــول للتحــديات التــي تجابــه القــوى العاملــة الصــحية. وقــد تمثلــت أهــداف التقيــيم فــي تحليــل مســاهمات  اً معــ

 رص والتهديـــدات المتوقعـــة فـــي الفتـــرة مـــنالتحـــالف خـــالل الســـنوات الخمـــس األولـــى مـــن العمـــل والتعـــاطي مـــع الفـــ
  .٢٠١٦ عام إلى ٢٠١١ عام
  

وتضمنت التوصيات الرئيسية استعراض فعالية مجلس التحالف وطريقة التشغيل؛ واستعراض االستراتيجية   -٣٥
  للمجلس وعالقته مع المنظمة. وتجديد استراتيجيته الخاصة بجمع التبرعات. المرحلية

  
التوصيات، قام التحالف باستعراض أداء المجلس الخاص به مما أدى إلى اعتمـاد تغييراتـه واستجابة لهذه   -٣٦

مـن  للفتـرةه السابع عشر والثامن عشر. وتم إعداد استراتيجية جديـدة يللكتيب الخاص بتصريف الشؤون في اجتماع
علــى زيــادة  اً أيضــ. وعمــل التحــالف ٢٠١٢واعتمــدها مجلــس إدارة التحــالف فــي عــام  ٢٠١٦إلــى عــام  ٢٠١٣عــام 

جمـع التبرعــات؛ واستيضــاح واليتـه وأدواره مــع المنظمــة؛ وتحســين تبـادل المعلومــات والتنســيق مـع هــذه األخيــرة. وتــم 
نقــل أنشــطة محــددة للتحــالف إلــى المنظمــة، باختيــار وظيفــة مشــتركة لمــدير إدارة القــوى العاملــة الصــحية بالمنظمــة 

  .٢٠١٤يوليو  تموز/ ١من   اعتباراً   الصحية العالمية، وتم تعينهوالمدير التنفيذي لتحالف القوى العاملة 
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  )٢٠١٢-٢٠٠٤ألدوية (لاإلدارة الرشيدة البرنامج المعني ب
  

، اســتجابة إلحــدى األولويــات األساســية ٢٠٠٤برنــامج لــإلدارة الرشــيدة لألدويــة فــي عــام المنظمــة  أطلقــت  -٣٧
أال وهــي وضــع سياســات وطنيــة لألدويــة تعمــل  ١)،٢٠٠٧-٢٠٠٤(الســتراتيجية المنظمــة الثانيــة الخاصــة باألدويــة 

علــى تعزيــز الممارســات األخالقيــة وتطــوير واســتخدام تــدابير لمكافحــة الفســاد فــي القطــاع الصــيدالني. وكــان هــدفها 
الرئيســي مكافحــة الفســاد مــن خــالل تعزيــز اإلدارة الرشــيدة فــي القطــاع الصــيدالني. ويغطــي التقيــيم الــذي تــم إجــراؤه 

ويهـدف إلـى  ٢٠١٢-٢٠٠٤المنظمـة الفتـرة  يكليف من اإلدارة المعنيـة باألدويـة األساسـية والمنتجـات الصـحية فـبت
تقييم انجازات البرنامج وما صادفه من تحديات والدروس المستفادة، حتي تستهدي به اسـتراتيجية المنظمـة المتعلقـة 

  باإلدارة الرشيدة للقطاع الصيدالني.
  

الرئيسية تعزيـز مشـاركة البرنـامج مـع أصـحاب المصـلحة الـوطنيين رفيعـي المسـتوى،  وتضمنت التوصيات  -٣٨
عــن الســالمة التقنيــة ألدوات  فضــالً والمتعــددة القطاعــات،  اً والــربط بينــه وبــين بــرامج تصــريف الشــؤون األوســع نطاقــ

ـــه. وتناولـــت التوصـــيات األخـــرى  ـــامج المنظمـــة لـــإلدارة الرشـــيدة لألدويـــة وعملياتـــه وأدوات دعـــم المنظمـــة لتحليـــل برن
وآليـــات جمـــع التبرعـــات والتشـــغيل؛ واســـتخدام خبـــرات برنـــامج  ،إلدارة الرشـــيدة لألدويـــةاالمخـــاطر المرتبطـــة ببرنـــامج 

الصــحية؛ وتعزيــز التوظيــف  للــُنظمإلدارة الرشــيدة لألدويــة فــي البلــدان لتوجيــه تركيــز المنظمــة علــى اإلدارة الرشــيدة ا
متعلقـــة ببرنـــامج المنظمـــة لـــإلدارة الرشـــيدة لألدويـــة والســـيما علـــى المســـتوى القطـــري؛ والقـــدرات اإلداريـــة للمنظمـــة وال

إلدارة الرشــــيدة لألدويــــة داخــــل برنــــامج المنظمــــة الخــــاص باألدويــــة األساســــية اوتحقيــــق التكامــــل التــــام مــــع برنــــامج 
  والمنتجات الصحية على جميع المستويات.

  
التقنيــة ودعمــه  المجموعــةإلدارة الرشــيدة لألدويــة علــى تحســين اواســتجابة لهــذه التوصــيات، عمــل برنــامج   -٣٩

للبلــدان. وتــم تنقــيح اإلطــار النمــوذجي لمعالجــة بعــض قضــايا الحوكمــة التــي ســلطت التوصــيات الضــوء عليهــا. وتــم 
 إلدارة الرشـيدةا، مما يتيح المزيد من التطورات للمجموعة التقنيـة لبرنـامج ٢٠١٦-٢٠١٤تلقي تمويل إضافي للفترة 

  .لألدوية
  

  )٢٠١٢-٢٠٠٨االرتقاء بالصحة الجنسية واإلنجابية (
  

شــارك برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة الصــحة العالميــة والبنــك   -٤٠
وذلــك  ،البرنــامج الخــاص للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى البحــوث فــي مجــال اإلنجــاب البشــريالــدولي فــي رعايــة 

تشجيع ودعم البحوث على طـرق آمنـة وفعالـة لتنظـيم الخصـوبة وتعزيـز القـدرات البحثيـة وغيرهـا مـن جوانـب  بهدف
لضــمان  ،العمــل ذات الصــلة باإلنجــاب البشــري. ويخضــع البرنــامج الخــاص بشــكل دوري لتقييمــات خارجيــة مســتقلة

  فعاليته وكفاءته في تنفيذ واليته.
  

ج الخاص وضع إطار جديد للنتائج ونظام اإلبالغ الجديد القائم على وتضمنت التوصيات الرئيسية للبرنام  -٤١
عـن اسـتراتيجية التواصـل الجديـدة، بمـا فـي ذلـك تحسـين مسـتوى المعلومـات الخاصـة بتعزيــز  الً تحقيـق النتـائج، فضـ

واستخدام وتأثير المنتجات الرئيسية للبرنامج الخاص في البلدان المستهدفة. وينبغي تصـعيد السياسـات واإلرشـادات 
ألساسية واحتياجاتها. وينبغي االرتقاء البرمجية والتقنية التي يقدمها مختلف الرعاة للبرنامج بشأن أولويات البحوث ا

واألطفــــال  والمواليــــدبتنســــيق األولويــــات البحثيــــة بــــين البرنــــامج الخــــاص، واإلدارة المســــؤولة عــــن صــــحة األمهــــات 
والمــراهقين. وينبغــي أن يركــز البرنــامج الخــاص بصــورة أشــد علــى تنفيــذ البحــوث والقضــايا التــي مــن شــأنها أن تعــود 

                                                           
  =WHO/EDM/2004.5،http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84307/1/WHO_EDM_2004.5_eng.pdf?ua=1&uaالوثيقة     ١
  .)٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١٥االطالع في   (تم



  EB137/7    ١٣٧/٧ت  م

9 

اإلنمائيـــة لأللفيـــة. وهنالـــك  األهـــداففـــي إطـــار  الغايـــاتعـــن تحقيـــق  اً عـــدبُ واألكثـــر  اً قـــل نمـــو بـــالنفع علـــى البلـــدان األ
توصيات أخرى تتعلق بدور فريق استعراض المشروع البحثـي فـي البرنـامج الخـاص فـي مـا يتعلـق بلجنـة اسـتعراض 

ها مــن التمويــل غيــر أخالقيــات البحــوث فــي المنظمــة، وتوســيع خيــارات تمويــل البرنــامج الخــاص بهــدف زيــادة نســبت
  المخصص.

  
يتضـمن نهجـًا  ٢٠١٥-٢٠١٤واستجابة لهذه التوصيات، أعد البرنامج الخاص إطـارًا جديـدًا للنتـائج للفتـرة   -٤٢

مبسطًا لقياس المخرجات كميًا. كما أنشأ آليـة معـززة لتحديـد األولويـات، ونفـذ عمليـة تحديـد األولويـات بالتعـاون مـع 
واألطفـــال والمـــراهقين فـــي المنظمـــة. وتـــم تكليـــف الفريـــق المعنـــي  والمواليـــدألمهـــات اإلدارة المســـؤولة عـــن صـــحة ا

باســتعراض المشــروع البحثــي بوظــائف جديــدة مــن أجــل تجنــب التــداخل مــع لجنــة مراجعــة أخالقيــات البحــوث. وتــم 
ذ، ومـــن ال التوصـــيات األخـــرى قيـــد التنفيـــز تـــة وتعزيـــز آليـــات تمويـــل جديـــدة. والإشـــراك جهـــات مانحـــة جديـــدة محتملـــ

  .٢٠١٥المتوقع استكمالها في عام 
  

  )٢٠١٤برنامج التعلم العالمي بشأن السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية (
  

على طلب  ءً تم إنشاء برنامج التعلم العالمي بشأن السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية بنا  -٤٣
مــن الفريــق العــالمي المعنــي بالسياســات العالميــة بهــدف التعــاطي مــع الحاجــة إلــى تعزيــز قــدرات المكتــب القطــري 
ـــاء قـــدرات المنظمـــة والقـــدرة المؤسســـية علـــى تطـــوير السياســـات  للمنظمـــة. وكـــان الهـــدف مـــن هـــذا البرنـــامج هـــو بن

ـــة الســـليمة. ويهـــدف البر  ـــامج كـــذلك إلـــى رفـــع مكانـــة المنظمـــة والوضـــع واالســـتراتيجيات والخطـــط الصـــحية الوطني ن
االســـتراتيجي لهـــا. ويهـــدف التقيـــيم الخـــارجي إلـــى تقيـــيم مـــدى مالءمـــة البرنـــامج وفعاليتـــه وكفاءتـــه وســـجل التخطـــيط 

  والتنفيذ واألثر واالستدامة.
  

 الً المستدام فضوقد أقر التقييم باإلنجازات وأهمية البرنامج وأوصى بضرورة تعزيزه باالعتماد على التمويل   -٤٤
وكـــذلك فـــي اســـتراتيجيتها  ،عـــن ترســـيخه بشـــكل أكبـــر فـــي المنظمـــة مـــن خـــالل إدراجـــه فـــي البرنـــامج العـــام للمنظمـــة

الخاصة بالموارد البشرية. وقد ركـزت التوصـيات األخـرى علـى تحسـين اسـتراتيجية االتصـاالت فـي البرنـامج، وعلـى 
  ه وكفاءته.بعض العمليات وهياكل الدعم الالزمة لتعزيز فعاليت

  
وعلى الرغم من تنفيذ بعض التوصيات العملية بشكل جزئي، فقد توقف البرنامج في نهاية المطاف بسبب   -٤٥

  نقص التمويل.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو لإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٤٦
  
  

=     =     =  


