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  التقييم: التقرير السنوي
  
  
  
علـــى سياســـة  ٢٠١٢دورتـــه الحاديـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة المعقـــودة فـــي عـــام وافـــق المجلـــس التنفيـــذي فـــي   -١

السياسة أن ترفع األمانة تقريرًا سنويًا عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التقييم إلى  وتتطلب ١التقييم في المنظمة.
المجلس التنفيذي. ويقدم هذا التقرير السنوي ما يلي: (أ) معلومـات عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ سياسـة التقيـيم فـي 

(ب) ملخصـــات  ٢٠١٧،٢-٢٠١٦العمـــل بشـــأن التقيـــيم علـــى نطـــاق المنظمـــة للثنائيـــة  ةالمنظمـــة، بمـــا يشـــمل خطـــ
  بهدف توثيق التعلم التنظيمي المرتبط بالنتائج والتوصيات.ُأتيحت بشأنها ردود اإلدارة  تتقييماخمسة خر أل
  

  التقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ سياسة التقييم
  

  ٣تعزيز القدرة على تنفيذ وظيفة التقييم المؤسسي
  
مازال تعزيز التقييم والتعلم التنظيمي عنصرًا مـن العناصـر الحاسـمة فـي عمليـة إصـالح المنظمـة الجاريـة.   -٢

الـذي ُعـرض علـى لجنـة البرنــامج  ٤ويواصـل مكتـب التقيـيم تنفيـذ إطـار تعزيـز التقيـيم والــتعلم التنظيمـي فـي المنظمـة
ويتضـــمن اإلطـــار ســـتة مجـــاالت  ٥ادي والعشـــرين.والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي اجتماعهـــا الحـــ

) خطـة ٣) القـدرة علـى التقيـيم والمـوارد؛ (٢) تهيئـة بيئـة مواتيـة وتصـريف الشـؤون؛ (١رئيسية للعمـل وهـي التاليـة: (
) التواصـل ٦) الـتعلم التنظيمـي؛ (٥) التوصيات المنبثقـة عـن التقيـيم ورد اإلدارة؛ (٤عمل التقييم ونطاقه وطرائقه؛ (

  أعمال التقييم.بشأن 
  
وفيمـــا يتصـــل بتهيئـــة بيئـــة مواتيـــة وتصـــريف الشـــؤون، يشـــارك مكتـــب التقيـــيم المســـتقل مشـــاركة نشـــطة فـــي   -٣

تسـنى تحقيـق قـدر لتقييمات الالمركزية. وفيما يتعلق بالقدرة على التقييم والمـوارد، لدعم ويقدم الالتقييمات المؤسسية 
لشـبكة ويات المنظمة الثالثة بفضل مشـاركة مراكـز االتصـال التابعـة لأكبر من التنسيق في أنشطة التقييم على مست

. وتعتمـد على المستوى اإلقليمي ومسـتوى المجموعـات فـي التقييمـات المؤسسـية والالمركزيـة الجاريـةالعالمية للتقييم 
الــذين تــتم ، بمــا فــي ذلــك الخبــراء التقييمــات المؤسســية والتقييمــات الالمركزيــة علــى دعــم خبــراء خــارجيينمــن  كــل

                                                           
 ).٢٠١٢) (١(١٣١م ت المقرر اإلجرائي   ١

، الملحـــق، التـــي وافـــق عليهـــا المجلـــس التنفيــــذي فـــي دورتـــه الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة (انظــــر ١٣٨/٤٤م تالوثيقـــة    ٢
  ).(باإلنكليزية)٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت: الوثيقة ٣الموجزة للجلسة الرابعة عشرة، الفرع  المحاضر

  التقييمات المؤسسية أو المركزية هي تقييمات يجريها مكتب التقييم التابع للمنظمة أو ُيَكلِّف بإجرائها.   ٣
    انظر   ٤

http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1 
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢(تم االطالع في 

المـوجزة  ، التـي أحـاط المجلـس علمـًا بهـا فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد المائـة (انظـر المحاضـر١٣٦/٣٨م تالوثيقـة    ٥
  ).(باإلنكليزية) ٢سجالت/ /١٣٦/٢٠١٥م ت: الوثيقة ٤للجلسة الرابعة عشرة، الفرع 
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علــــى الحصــــيلة التــــي ستســــفر عنهــــا وظيفــــة  وبنــــاءً  .االســــتعانة بهــــم مــــن قائمــــة خبــــراء التقيــــيم الــــذين ســــبق تــــأهلهم
الــدليل ويتــاح للمــوظفين كــأداة  ١دليــل المنظمــة عــن ممارســات التقيــيم دَّثحَ ســيُ االســتعراض والتقيــيم فــي المنظمــة، 

(منصة التعلم اإللكتروني ونظام إدارة التعلم  iLearnحاليًا عبر نظام ، علمًا بأن الدليل متاح تفاعلية على اإلنترنت
  على نطاق المنظمة).

  
وفيمــــــا يخــــــص خطــــــة العمــــــل والنطــــــاق والطرائــــــق، اســــــتعرض فريــــــق السياســــــات العالميــــــة خطــــــة العمــــــل   -٤

وُبحثــت هــذه الخطــة مــع  ،الالمركزيــة المقــررةالتقييمــات التــي تشــمل التقييمــات المؤسســية و  ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائيــة
واستعرضـها المجلـس واعتمـدها فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين  ،لجنة الخبراء المستقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة

  ٢بعد المائة.
  
وبالنســــبة إلــــى مجــــالي العمــــل المتعلقــــين بالتوصــــيات المنبثقــــة عــــن التقيــــيم ورد اإلدارة والــــتعلم التنظيمــــي،   -٥

القسـم المعنـي لخَّص النتائج في وتُ وُأتيحت بشأنها ردود اإلدارة،  ٢٠١٦في عام لت مات اسُتكمِ ضت عدة تقيياسُتعرِ 
الموقـع اإللكترونـي يـتم بصـفة منتظمـة تحـديث أدناه. وفيمـا يـرتبط بالتواصـل بشـأن أعمـال التقيـيم، بالتعلم التنظيمي 
وعـــالوة علـــى ذلـــك، يعقـــد  أن تصـــبح متاحـــة.ويتضـــمن الموقـــع تقـــارير التقيـــيم وردود اإلدارة فـــور  ٣،لمكتـــب التقيـــيم

التقيــــــيم جلســــــات إعالميــــــة منتظمــــــة بشــــــأن التقييمــــــات الجاريــــــة والمســــــتكملة تســــــتهدف الــــــدول األعضــــــاء  مكتــــــب
مســائل  أهميــة"تحــت عنــوان  إخباريــة إلكترونيــة فصــلية ةويصــدر عــدد نشــر  ،المصــلحة الداخليــة صــاحبة والجهــات
  .Evaluation mattersالتقييم" 

  
ر مكتب التقييم إجراء خمسة استعراضات من جانب وحدة التفتيش المشـتركة التابعـة ، يسَّ ٢٠١٦عام وفي   -٦

) االســتعراض الشــامل للــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم المتحــدة للــدول الجزريــة ١( مــا يلــي:شــملت لألمــم المتحــدة 
خدمات الدعم اإلداري: دور مراكـز الخـدمات ) ٣؛ (دارة المعارف في منظومة األمم المتحدة) إ٢؛ (الصغيرة النامية

) االستعراضات المجراة بقيادة الجهات المانحـة بشـأن المسـاءلة ٤؛ (في إعادة تصميم طرق تقديم الخدمات اإلدارية
) االسـتعراض الشـامل لسياسـات السـفر فـي منظومـة ٥والمراقبة فـي المنظمـات الموجـودة بمنظومـة األمـم المتحـدة؛ (

تحقيــق مكاســب بفضــل الكفــاءة ووفــورات فــي التكــاليف، وتعزيــز المواءمــة. كمــا َيسَّــر المكتــب أيضــًا األمــم المتحــدة: 
إجراء تقيمين مستقلين على نطاق المنظومـة بشـأن األنشـطة التنفيذيـة المضـطلع بهـا مـن أجـل التنميـة وذات الصـلة 

ائيــة فــي تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي إســهام منظومــة األمــم المتحــدة اإلنم) تقيــيم مــدى ١بمنظمــة الصــحة العالميــة: (
اإلنمائيـة مجال التحليل اإلحصائي وجمع البيانات وفي دعم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها مـن األهـداف 

تقيــيم استعراضـــي تـــوليفي لتقييمـــات إطــار عمـــل األمـــم المتحــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة، مـــع ) ٢؛ (المتفــق عليهـــا دوليـــاً 
ويتضــمن تقريــر األمانــة المقــدم إلــى المجلــس الحــالي عــن تقــارير وحــدة . الفقــراستئصــال علــى التركيــز بوجــه خــاص 

  .المزيد من التفاصيل عن تنفيذ التوصيات المتصلة باستعراضات الوحدة ٤التفتيش المشتركة
  
 ، ويعكـف فـي الوقـت الحـاليهـا كيانـات خارجيـةيجر تر مكتـب التقيـيم استعراضـات أخـرى للمنظمـة سِّـيكما ي  -٧

 .الشبكة المتعددة األطراف لتقييم أداء المنظماتمن جانب  ٢٠١٨-٢٠١٧على تيسير إجراء تقييم المنظمة 

                                                           
 أيـــار/ ٢(تـــم االطـــالع فـــي  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdfانظـــر    ١

  ).٢٠١٧مايو 
رتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة، الجلسـة الرابعـة والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي فـي دو  ١٣٨/٤٤م تانظر الوثيقة    ٢

  ).(باإلنكليزية) ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٣عشرة، الفرع 
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢(تم االطالع في  http://www.who.int/evaluation انظر   ٣
  .EBPBAC26/24الوثيقة    ٤
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فـي بشـكل منـتظم وتشـارك  ،عضو نشط فـي فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييمومنظمة الصحة العالمية   -٨
وتشــارك المنظمــة أيضــًا فــي  ة لــه.مختلــف فــرق العمــل التابعــباجتماعــات الفريــق الخاصــة برؤســاء مكاتــب التقيــيم و 

والمعني بتعزيز المساءلة الجماعية عن النتـائج  ١الفريق التوجيهي لتقييم الجوانب اإلنسانية المشترك بين الوكاالت،
اإلنسانية وبضمان رصد الدروس المستخلصة واالستفادة بها. وبشكل أكثر تحديدًا، يضطلع الفريق بالمسؤولية عن 

ي مجــال التقييمــات الخاصــة بجميــع حــاالت الطــوارئ المصــنفة مــن المســتوى الثالــث علــى نطــاق تقــديم اإلرشــادات فــ
المنظومة، وبالمسؤولية عن إجراء هذه التقييمات. وأخيرًا، فإن المنظمة تشارك كذلك في شبكة التعلم النشط المعنية 

ستهدف اإلسهام في تحسـين جـودة بالمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنسان، وهي شبكة على مستوى المنظومة ت
  تقييم العمل اإلنساني وأنشطة البحث والتعلم المتعلقة به.

  
  خطة العمل بشأن التقييم على نطاق المنظمة واألعمال الجارية األخرى

  
  التقييمات المؤسسية

  
ويعـــرض األســـاس لألنشـــطة الحاليـــة.  ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائيـــة  ةالعمـــل بشـــأن التقيـــيم المعتمـــد ةترســـي خطـــ  -٩

 بشـأن التقيـيم العمل ةخطالواردة في  ٢٠١٧مارس  ملحق هذا التقرير نبذة عن حالة التقييمات المؤسسية في آذار/
. وحـددت الـدول األعضـاء فـي خطـة العمـل ثالثـة تقييمـات مؤسسـية بوصـفها تقييمـات ذات ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائية 

القيــادة واإلدارة ) ٢؛ (المتعلقــة بالصــحة نمائيــة لأللفيــةتحقيــق األهــداف اإل) إســهام األمانــة فــي ١( أولويــة، أال وهــي:
تنفيذ سياسة التقييم فـي المنظمـة وٕاطـار تعزيـز التقيـيم ) ٣( المرحلة الثالثة من تقييم إصالح المنظمة؛ :في المنظمة

  .والتعلم التنظيمي
  

فريــق خــارجي مســتقل حة يجــري تقيــيم إســهام األمانــة فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــ  -١٠
، ويتنــاول إســهام األمانــة علــى ٢٠١٥إلــى عــام  ٢٠٠١، حيــث يشــمل التقيــيم الفتــرة الممتــدة مــن عــام معنــي بــالتقييم

  المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية، ويستهدف التقييم بحث ما يلي:
 ؛األهداف اإلنمائية لأللفية كيف استجابت األمانة العتماد  

  المتعلقة بالصحة مرتبطـة باحتياجـات  األهداف اإلنمائية لأللفيةما إذا كانت استجابة األمانة لغايات
  الدول األعضاء ومتسقة مع والية المنظمة؛

 األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة مـــا هـــي النتـــائج الرئيســـية المتحققـــة بفضـــل إســـهامات األمانـــة فـــي تحقيـــق 
  بين من خالل وظائفها األساسية الست؛المتعلقة بالصحة، وذلك على النحو الم

 ؛األهداف اإلنمائية لأللفية كيف عملت األمانة مع الجهات األخرى من أجل دعم تحقيق  

  ما هـي الـدروس المسـتفادة األساسـية الواجـب وضـعها فـي الحسـبان بالنسـبة إلـى مشـاركة األمانـة فـي
  المتعلقة بالصحة. األهداف اإلنمائية لأللفيةتحقيق 

  
  .٢٠١٧والتقييم حاليًا في مرحلة جمع البيانات، وُيتوقع إتاحة التقرير الختامي في الفصل الثاني من عام 

                                                           
لفريــق التــوجيهي لتقيــيم الجوانــب اإلنســانية المشــترك بــين رئاســة امكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يتــولى    ١

مــديرين المعنيــين بــالتقييم فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة، واالتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب األحمــر الالــذي يضــم  الوكــاالت
برنــامج و  واليونيسـيف،مفوضـية األمـم المتحــدة السـامية لحقـوق اإلنســان، و  دة اإلنمــائي،وبرنــامج األمـم المتحـ والهـالل األحمـر،
  ومنظمة الصحة العالمية.األغذية العالمي، 
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تقييم إصالح المنظمة. يتمثـل الهـدف المرحلة الثالثة من إجراء  فريق خارجي مستقل معني بالتقييمويتولى   -١١
ثقة عن تقييم المرحلة األولـى وتقيـيم المرحلـة الثانيـة المعني في تقييم حالة اإلجراءات المتخذة بشأن التوصيات المنب

والتقــــدم المحــــرز بشــــأن تنفيــــذ وفعاليــــة نهــــج التنفيــــذ الخــــاص بالمنظمــــة علــــى نطــــاق مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة. 
 يستهدف التقييم تقديم توصيات بشأن سُبل الُمضي ُقُدمًا. وسُيقدَّم الملخص التنفيذي لتقرير التقييم الختامي إلى كما

  على أن ُيتاح تقرير التقييم الكامل على الموقع اإللكتروني لمكتب التقييم. ١جمعية الصحة العالمية السبعين،
  

عمليـة مكونـة مـن  سياسـة التقيـيم فـي المنظمـة وٕاطـار تعزيـز التقيـيم والـتعلم التنظيمـيوُيعد استعراض تنفيذ   -١٢
ثالث مراحل تتضـمن التقيـيم الـذاتي مـن جانـب مكتـب التقيـيم، وتقييمـًا خارجيـًا مسـتقًال، والتحقـق عـن طريـق الفـرق. 

، وفـي تعزيـز التقيـيم والـتعلمالمنظمـة ل سياسـة التقيـيم فـي المنظمـة وٕاطـار ويتمثل الغـرض مـن االسـتعراض فـي تقيـيم
 ،جيــه مواصـلة تحســين جــودة وظيفـة التقيــيم فــي المنظمـة بوجــه عــام، وكــذلكتقـديم توصــيات بشــأن وظيفـة التقيــيم لتو 

في توجيه دفة المناقشات والقرارات المعنية بدور مكتب التقييم وموقعه وواليته ومـوارده. وُيتوقـع  ،بشكل أكثر تحديداً 
  .٢٠١٧تقديم التقرير الختامي المعني خالل الفصل الثاني من عام 

  
ة المنظمــة المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعــايير علــى مــرحلتين بــدعم مــن خبــراء خــارجيين جــري تقيــيم وظيفــأُ و   -١٣

مستقلين معنيين بالتقييم. وقد ركزت المرحلة األولى على تحديد نشاط وضع القواعـد والمعـايير فـي المنظمـة واقتُـرح 
جموعــة مختــارة مــن أشــكال ممثلــة فيهــا إطــار لتقيــيم هــذا النشــاط. وتســتند المرحلــة الثانيــة إلــى هــذا اإلطــار لتقيــيم م

فيمــا يتعلــق بــدور المنظمــة ووظيفتهــا فــي  قــدَّم فيهــا التوصــيات بنــاًء علــى النتــائجوتُ  ،لنشــاط وضــع القواعــد والمعــايير
  .٢٠١٧من عام ني التقرير الختامي في الفصل الثاسُيتاح وضع القواعد والمعايير. و مجال 

  
. تركــز هــذه التقييمــات علــى ٢٠١٧-٢٠١٦اتــب قطريــة للثنائيــة وتــم التخطــيط إلجــراء تقييمــات لثالثــة مك  -١٤

النتائج التي تحققهـا المكاتـب القطريـة، عـالوًة علـى اإلسـهامات مـن خـالل المـدخالت العالميـة واإلقليميـة  الحصائل/
ة التعاون في البلد المعني. وتبحث هذه التقييمات ما يلي: ما إذا كانت الخيارات االستراتيجية المتخذة في استراتيجي

القطــــري (والصــــكوك االســــتراتيجية األخــــرى ذات الصــــلة) تلبــــي االحتياجــــات الصــــحية للبلــــد المعنــــي ومتســــقة مــــع 
األولويات الخاصـة بالحكومـات والشـركاء؛ وٕاسـهام المنظمـة والقيمـة المضـافة التـي تحققهـا فـي التصـدي الحتياجـات 

مـــن تحقيـــق النتـــائج. اســـُتِهل أول تقيـــيم مـــن هـــذه البلـــدان وأولوياتهـــا فـــي مجـــال الصـــحة؛ وكيـــف تمكنـــت المنظمـــة 
  .٢٠١٧التقييمات في المكتب القطري بتايلند، وُيتوقع إتاحة التقرير الختامي خالل الفصل الثاني من عام 

  
التقيــيم الشـامل لالســتراتيجية وخطـة العمــل العــالميتين بشـأن الصــحة العموميـة واالبتكــار والملكيــة اسـُتكِمل و   -١٥

فـي الملخـص  ٢ين بعـد المائـةربعـدورتـه األ. ونظـر المجلـس التنفيـذي فـي ٢٠١٦ديسـمبر  انون األول/في كـالفكرية 
على أن ُيتاح تقريـر التقيـيم الكامـل علـى  ٣التنفيذي لتقرير التقييم الذي سُيقدَّم إلى جمعية الصحة العالمية السبعين،

  ٤الموقع اإللكتروني لمكتب التقييم.
  

                                                           
  .١إضافة  ٧٠/٥٠الوثيقة ج   ١
 (الجلســـة الحاديـــة عشـــرة) فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائـــة والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي ١٤٠/٢٠م تالوثيقـــة    ٢

  .(باإلنكليزية)
  .٧٠/٢١الوثيقة ج   ٣
ـــــــــــم  http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/gspoa_report_final20dec16.pdf?ua=1انظـــــــــــر   ٤ (ت

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢االطالع في 
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ضًا استعراض آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ مكتب التقييم أي أتمو   -١٦
. واسـتهدف االسـتعراض الحصـول علـى رأي مسـتنير مـن الجهـات األساسـية المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

أغراضـــــها فـــــي التقـــــدم الـــــذي أحرزتـــــه اآلليـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق بشـــــأن مـــــدى اآلليـــــة صـــــاحبة المصـــــلحة المعنيـــــة ب
. بشـأن سـبل المضـي قـدماً ، فضًال عن تحديد الثغرات والتحديات المتبقية وٕاصدار التوصيات ٢٠١٥-٢٠١٢ الفترة

علــــى أن ُيتــــاح تقريــــر  ١وســــُيقدَّم الملخــــص التنفيــــذي لتقريــــر االســــتعراض إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعين،
  االستعراض الكامل على الموقع اإللكتروني لمكتب التقييم.

  
علــى طلــب مــن المــديرة العامــة  وأجــرى مكتــب التقيــيم تقييمــًا ألداء شــبكات الفئــات ومجــاالت البــرامج بنــاءً   -١٧

ر والمســــؤوليات بالتشــــاور مــــع فريــــق السياســــات العالميــــة. وتضــــمنت مجــــاالت االســــتعالم األساســــية الوفــــاء بــــاألدوا
الرئيســية التــي تضــطلع بهــا الشــبكات، وعضــوية الشــبكات، والتعــاون القــائم بــين شــبكات الفئــات ومجــاالت البــرامج 

اســـتعرض فريـــق و وتفاعلهـــا مـــع فريـــق السياســـات العالميـــة، وكفايـــة األدوات والوســـائل الموضـــوعة تحـــت تصـــرفها. 
، ويجري الُمضـي قُـُدمًا فـي خطـة العمـل الخاصـة ٢٠١٦وفمبر ن السياسات العالمية تقرير التقييم في تشرين الثاني/

 بتنفيذ التوصيات المعنية.
  

الخاصة بالمهنيين الدوليين التابعين  ٢سياسة التنقل الجغرافيُطِبقت  ٢٠١٦يناير  كانون الثاني/ ٢١وفي   -١٨
م تنفيــذها ســنويًا خــالل مرحلتهــا للمنظمــة المعينــين تعيينــات مســتمرة أو لمــدد محــددة. وســيتم وفقــًا لهــذه السياســة تقيــي

). ومــن ثــم قــام مكتــب التقيــيم بــإجراء التقيــيم الســنوي األول لتنفيــذ السياســة خــالل الفصــل ٢٠١٨-٢٠١٦الطوعيــة (
، حيث بحث التقييم كيفية تنفيذ هذه السياسة، ومـا هـي النتـائج التـي تـم تحقيقهـا حتـى اآلن، ٢٠١٦األخير من عام 

يؤدي تنفيذ السياسة في الوقت الحالي إلى تحقيق الفوائد المستهدفة منها حينما تصبح  وما إذا كان من المحتمل أن
الضـوء  ٢٠١٧ينـاير  السياسة إلزامية، وما هي الدروس المستفادة. وسـلط تقريـر التقيـيم الصـادر فـي كـانون الثـاني/

تواصــل قويــة علــى مــدار  علــى أهميــة بنــاء الثقــة وتشــجيع المشــاركة فــي هــذه العمليــة، وعلــى أهميــة تدشــين حملــة
المرحلـــة الطوعيـــة مـــن هـــذه العمليـــة. كمـــا أصـــدر التقريـــر توصـــيات بخصـــوص تـــواتر العمليـــة ومـــدتها واســـتدامتها، 
وبخصــوص أهميــة الحفــاظ علــى الــذاكرة المؤسســية لمراكــز العمــل. وُيتــاح تقريــر التقيــيم للــدول األعضــاء مــن مكتــب 

 التقييم عند الطلب.
  

علــى طلــب المــدير اإلقليمــي ألفريقيــا، علــى إجــراء تقيــيم منتصــف المــدة  يــيم، بنــاءً كمــا يعكــف مكتــب التق  -١٩
يتم إجراء هذا التقيـيم و . ٢٠٢٠-٢٠١٥ في اإلقليم األفريقيالصحة العالمية برنامج التحول الخاص بأمانة منظمة ل

اة مـع مـوظفي المكتـب المجر  والمقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيينمن خالل مزيج من استعراضات الوثائق، 
اإلقليمــي وأهــم أصــحاب المصــلحة اآلخــرين، ومســح إلكترونــي يشــمل جميــع المــوظفين فــي اإلقلــيم، وزيــارات ميدانيــة 

والمكاتـب القطريـة  الـدعم المشـترك بـين البلـدانعلى نطاق المستويات المختلفة باإلقليم، أي المكتب اإلقليمي وفـرق 
دوغو. وهـــذا التقيـــيم فـــي مرحلـــة جمـــع البيانـــات حاليـــًا، وســـُيقدَّم تقريـــر التقيـــيم فـــي برازافيـــل وهـــاراري وليبرفيـــل وواغـــا

  .٢٠١٧الختامي إلى المدير اإلقليمي ألفريقيا خالل الفصل الثاني من عام 
  

سـيتم  ٣،الوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـاشأن آلية التنسيق العالمية بالخاصة ب طرائقلووفقًا ل  -٢٠
، يتــولى إدارتــه ٢٠١٨ينــاير  حتــى كــانون الثــاني/ ٢٠١٧مــايو  إجــراء تقيــيم أولــي لهــذه اآلليــة فــي الفتــرة مــن أيــار/

قدَّم النتائج إلى جمعية الصحة تُ وس. بغية تقدير نتائج اآللية وقيمتها المضافةمكتب التقييم في شكل تقييم مؤسسي، 
                                                           

  .١إضافة  ٧٠/٢٣الوثيقة ج   ١
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢(تم االطالع في  http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdfانظر    ٢
  .٢والتذييل  ٣حق ، المل٦٨/١١انظر الوثيقة ج   ٣
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الصادرة عن جمعية الصحة العالمية الثامنـة  ٦٨/١١ج طبقًا للوثيقة .الحادية والسبعين من خالل المجلس التنفيذي
بهدف إجراء  ٢٠١٤المعقود في عام  الجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدةوالستين بشأن متابعة ا

قد اجتماعـات ، سـُتعالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهااستعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في مجال 
للفريق المعني بإدارة التقييم ُبغية المساعدة في اختيـار المستشـارين المعنيـين، وتوجيـه إجـراء التقيـيم ومراقبـة جودتـه. 
ومن المقترح أن يتألف هذا الفريـق مـن مسـؤولين فـي جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين كـي ُيجسَّـد التمثيـل اإلقليمـي 

  التقييم. المنصف في الفريق المعني بإدارة
  

  التقييمات الالمركزية
  

مــن للتقييمــات الالمركزيــة، بمــا فــي ذلــك خــدمات الــدعم التقنــي وضــمان الجــودة أيضــًا مكتــب التقيــيم  قــدم  -٢١
  .المركزيةالتقييمات بعض الخالل مشاركته في الفريق المعني بإدارة التقييم إلجراء 

  
 ةخطـــالـــواردة فـــي  ٢٠١٧مـــارس  فـــي الملحـــق ملخـــص بحالـــة التقييمـــات الالمركزيـــة حتـــى آذار/ وُيعـــرض  -٢٢

. وسيتم التبليغ بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصـيات ٢٠١٧-٢٠١٦العمل بشأن التقييم على نطاق المنظمة للثنائية 
  د اإلدارة.المنبثقة عن التقييمات الالمركزية من خالل تقرير التقييم السنوي عند توافر ردو 

  
، في التقرير الخاص باستعراض السنوات الخمس األولى في دورته األربعين بعد المائةوقد نظر المجلس،   -٢٣

، وســـُيقدَّم التقريـــر إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــةمـــن تنفيـــذ 
  ١السبعين.

  
سياسـة التقيـيم فـي منظمـة الصـحة للبلـدان تسـتند يـة فـي إقلـيم األمـريكتين، وبالنسبة إلـى التقييمـات الالمركز   -٢٤

منظمة الصحة للبلدان بشأن التقييمات. كما تعزز قواعد فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ومعاييره إلى األمريكية 
وُيحــتفظ . علــى نطــاق اإلقلــيماســتخدام دليــل ممارســات التقيــيم باعتبــاره أداة مهمــة لمواءمــة أنشــطة التقيــيم  األمريكيــة

بســـجل للتقييمـــات علـــى مســـتوى اإلقلـــيم ويقـــدم مكتـــب التقيـــيم اإلقليمـــي المشـــورة بشـــأن المنهجيـــة المعنيـــة، ويضـــطلع 
بتيســير أنشــطة التخطــيط بمــا فــي ذلــك إعــداد االختصاصــات وبثهــا، ويتــولى اإلشــراف علــى التقييمــات الالمركزيــة 

ن التوجهـــات اإليجابيـــة فـــي اآلونـــة األخيـــرة التكليـــف بـــإجراء المزيـــد مـــن المجـــراة فـــي اإلقلـــيم وضـــمان جودتهـــا. ومـــ
عوضًا عن المساءلة أمام شـركاء التمويـل الخـارجيين. ويـتم حاليـًا إجـراء تقييمـات  التنظيمي التقييمات بغرض التعلم

ــتعلم التنظيمــي وتحقيــق التحســن، وتتضــمن هــذه التقييمــات تكليفــات متعلقــة بمــا يلــ ي: برنــامج غرضــها األساســي ال
، ومركـز طـب الفتـرة المحيطـة الصندوق الدائر لشراء اللقاحـات، و منظمة الصحة للبلدان األمريكيةالتمنيع اإلقليمي ل

بالوالدة بأمريكا الالتينية، وصحة المرأة والصحة اإلنجابية في أوروغواي، ومركز الحمى القالعية للبلـدان األمريكيـة 
تقيمـــًا مـــع مكتـــب التقيـــيم  ١٨لقطريـــة والوحـــدات التقنيـــة فـــي اإلقلـــيم قـــد تبادلـــت فـــي البرازيـــل. وُيـــذكر أن المكاتـــب ا

. وكـذلك يتـولى مكتـب التقيـيم اإلقليمـي تيسـير تنفيـذ التقييمـات المؤسسـية علـى ٢٠١٦-٢٠١٥اإلقليمي فـي الثنائيـة 
يــق العامــل المعنــي الفر المســتوى اإلقليمــي بصــفته عضــوًا فــي الشــبكة العالميــة للتقيــيم، فضــًال عــن كونــه عضــوًا فــي 

  .فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمالتابع ل بأهداف التنمية المستدامة
  

أتــــم المكتــــب اإلقليمــــي لجنــــوب شــــرق آســــيا تقييمــــًا إلســــهامه فــــي صــــحة األمهــــات فــــي  ٢٠١٦وفــــي عــــام   -٢٥
، ويعكــف المكتــب فــي الوقــت الحــالي علــى صــياغة رد اإلدارة. النكــا بــنغالديش وٕاندونيســيا وميانمــار ونيبــال وســري

وباإلضافة إلى ذلك، فقد وصل إلى المراحل النهائية التقييم المعني بإسهام المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسـيا فـي 

                                                           
  .٧٠/١٧الوثيقة ج   ١
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المســـؤولين الطبيـــين المعنيـــين تنفيـــذ برنـــامج التمنيـــع الـــوطني ببـــنغالديش، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى برنـــامج 
  .لترصدبا
  

، حــرص المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ علــى إجــراء تقييمــات بصــفة منتظمــة ٢٠٠٩ومنــذ عــام   -٢٦
توجيه دفة مواصلة التغيير وصنع القـرار فـي  ، وذلك بهدففي سياق إصالح المنظمة هلجمع البيِّنات بشأن مبادرات

تطــور التقيــيم المقــرر فــي البدايــة لبرنــامج  مجــال السياســات مــن أجــل تحســين الــدعم المقــدم للــدول األعضــاء. وقــد
. وُوثِّقــت العديــد مــن المبــادرات ٢٠١٦اإلصــالح اإلقليمــي ليأخــذ شــكل نشــاط للوقــوف علــى الوضــع الــراهن فــي عــام 

اإلقليمية والقطرية المختلفة، وأشار التحليل الناتج في هذا الصدد إلى ضرورة أن يركز المكتب اإلقليمي جهوده في 
ال وٕادارة المـــوارد البشـــرية والشـــراكات، لتقـــديم الـــدعم التقنـــي للبلـــدان علـــى نحـــو فعـــال وفـــي التوقيـــت مجـــاالت االتصـــ

المالئم. كما يلزم أيضًا االستمرار في تحسين الطريقة التي تعمل بها المنظمة علـى مسـتوياتها الثالثـة، مـع التركيـز 
دث بهـا فرقـًا، ومـع تحسـين المعلومـات المتعلقـة على تقديم الدعم من المنظمة في األماكن التي يمكـن للـدعم أن يحـ

باألعمال. وباإلضافة إلى ذلك، ُيجرى اآلن تقييمان على المستوى القطري هما: تقييم مشروع تعزيز النظم الصحية 
فــي كمبوديــا، والمشــروع اإليضــاحي المعنــي بــاألمراض غيــر الســارية وتقــديم خــدمات الصــحة النفســية علــى مســتوى 

  في فييت نام.المجتمع المحلي 
  

  االنتقال من التقييم إلى التعلم التنظيمي
  

والتوصــيات المنبثقــة عنهــا ونتائجهــا المنجــزة المؤسســية والالمركزيــة نتــائج التقييمــات  ١واَظــب علــى تتبــعيُ   -٢٧
ظيمـي العمليات الرئيسية لصنع القرار والتخطيط نظرًا إلى التشديد علـى الـتعلم التندفة بهدف تحسين األداء وتوجيه 

ويتضــمن هــذا التتبــع أحــدث المعلومــات حــول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ التقييمــات  فــي إطــار المنظمــة بشــأن التقيــيم.
السابقة التي لم يـتم االسـتجابة للتوصـيات المنبثقـة عنهـا اسـتجابة كاملـة فـي تـاريخ تقريـر التقيـيم السـنوي المقـدم إلـى 

 ٢٠١٦.٢مايو  المعقودة في أيار/ ةة والثالثين بعد المائتاسعفي دورته الالمجلس 
  

ُأتيحـت بشـأنها ردود اإلدارة، وخضـع  ٢٠١٦عليـه، تـم اسـتعراض خمسـة تقييمـات منجـزة خـالل عـام  وبناءً   -٢٨
  تنفيذ نتائجها والتوصيات المنبثقة عنها للتحليل. وُتعَرض أهم النقاط فيما يلي.

  
  ٣تقييم وجود المنظمة في البلدان

  
المعنية بالتقدم المحرز بشأن إسهام المنظمة في نات توفير البيِّ تمثل الغرض من هذا التقييم المؤسسي في   -٢٩

تحقيــق األهــداف الموضــوعة علــى المســتوى القطــري وفــي الحصــائل الخاصــة بالمنظمــة علــى نطاقهــا األوســع. كمــا 
ى مسـتويات المنظمـة الثالثـة، بمـا فـي ذلـك استهدف التقييم أيضًا تحديد المجاالت التي يمكن إحداث التآزر بها عل

التعــاون فيمــا بــين البلــدان وفيمــا بــين األقــاليم مــن أجــل تحقيــق أقصــى إســهام مشــترك فــي بلــوغ األهــداف الموضــوعة 
علــى المســتوى القطــري. وُحــدِّد نطــاق التقيــيم بخمســة أســئلة رفيعــة المســتوى شــكلت، مجتمعــًة، محتــواه الموضــوعي. 

مقابلة أثنـاء الزيـارات التـي  ٢٠٠. وُأجري ما يربو على فريق خارجي مستقل معني بالتقييمنب وُأجري التقييم من جا
                                                           

. ُيتـاح عنـد ٢٠١٧مـايو  : النتائج، والتوصـيات، واإلجـراءات، والـتعلم. أيـار/التقييمات المؤسسية والالمركزيةتقرير بشأن    ١
  الطلب من مكتب التقييم التابع للمنظمة.

  .١٣٩/٩م تانظر الوثيقة    ٢
  انظر تقرير التقييم الكامل:    ٣

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/prepublication-country-presence-evaluation.pdf?ua=1 
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢(تم االطالع في 
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تمـت لثمانيـة بلـدان عبــر أقـاليم المنظمـة السـتة، واســُتكِمل ذلـك بمسـح عـالمي شــمل الـدول األعضـاء والشـركاء علــى 
  الصعيد القطري.

  
الــدور الــذي تضــطلع بــه علــى المســـتوى  وخلــص التقيــيم إلــى ضــرورة قيــام المنظمــة باســـتعراض وتوضــيح  -٣٠

القطــري والغــرض المتــوخى منــه، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تقيــيم األداء علــى المســتوى القطــري، والتأكــد مــن 
القطـري أو اتفاقـات التعـاون  التعـاونوجود روابط مع االتفاقات المبرمة على المستوى القطـري مـن قبيـل اسـتراتيجية 

ـح القيمـة المضـافة لمسـتويات المنظمـة المختلفـة، علـى أن يشـمل ذلـك التأكـد مـن  الثنائية السـنوات. ويتعـين أن ُتوضَّ
تناسب وجود المنظمة في البلدان وقدراتها على المستوى القطـري مـع االحتياجـات القطريـة ومـن اتسـاق هـذا الوجـود 

ية المنظمة العالمية. وينبغي أن يشمل هذا ضمان توافر المهارات القياديـة المالئمـة لـدى وتلك القدرات مع استراتيج
ممثلــي المنظمــة القطــريين وموظفيهــا عــالوًة علــى عمليــات اإلدارة المعياريــة الالزمــة لتنفيــذ التوصــيات المتفــق عليهــا 

  ومتابعتها.
  

لـى تماشـي نتـائج التقيـيم مـع التقييمـات المشـابهة بالتقرير الشامل وأشارت إ ١األمانة في رد إدارتهارحبت و   -٣١
الشـبكة المتعـددة و  وحـدة التفتـيش المشـتركة التابعـة لألمـم المتحـدة التي ُأجريت من قبل، مثل التقييمـات التـي أجرتهـا

األمانــة االعتــراف بالقيمــة العاليــة للعمــل الــذي تقــوم بــه  وكــان مــن دواعــي ســرور. األطــراف لتقيــيم أداء المنظمــات
نظمة، في ظل إسهامات مهمة في تحقيق األهداف المتعلقة بالصحة على المستوى القطري، والسيما مـن خـالل الم

وخبرتها في مجال الصحة، عالوًة علـى دورهـا القيـادي فـي مجـال وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير 
  وجهة فاعلة محايدة. جهة منظمةالصحة ودورها ك

  
مانة أن التوصيات مفيدة ومتماشية مع الجهود الجارية فـي مجـال إصـالح المنظمـة. ويجـري واستنتجت األ  -٣٢

العمل بالفعل علـى عـدة إجـراءات رئيسـية. وسيتواصـل تنقـيح سلسـلة النتـائج ضـمن إطـار النتـائج الخـاص بالمنظمـة 
بــالتخطيط االســتراتيجي لتجســيد الحصــائل علــى المســتوى القطــري. وقــد اســُتِهل تنقــيح اإلرشــادات واألدوات الخاصــة 

والعملــي، وسيســتند هــذا التقيــيم إلــى األدوات والنهــوج الحاليــة مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى االحتياجــات القطريــة. 
وُأنِجــز عمــل تحليلــي بشــأن اســتثمارات المنظمــة فــي بعــض األقــاليم، وســوف يســاعد هــذا علــى المزيــد مــن التوضــيح 

علـى المسـتوى القطـري. ويعكـف فريـق عامـل معنـي باسـتراتيجيات التعـاون  بالنسبة لمسألة القيمة المضـافة للمنظمـة
القطري، يمثل الفريـق شـتى مسـتويات المنظمـة، علـى اسـتعراض وتنقـيح اإلرشـادات الخاصـة باسـتراتيجيات التعـاون 

وتقيــيم القطــري علــى مســتوى العــالم. ويتضــمن هــذا إدراج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي التيــار العــام لعمــل المنظمــة 
  اآلثار المترتبة على تنفيذ الخطة االستراتيجية.

  
  ٢تقييم أثر منشورات المنظمة

  
بــالنظر إلــى انتشــار عينــة مــن  أثــر منشــورات المنظمــة المؤسســي هــو تقيــيم كــان الغــرض مــن هــذا التقيــيم  -٣٣

منتجات المعلومات الخاصة بالمنظمة وفائدتها واستخدامها، في شكل تقديرات ألثـر هـذه المنشـورات. وطـرح التقيـيم 
  سنوات. ١٠منشور تقريبًا على مدار  ١٥ ٠٠٠أربعة أسئلة رفيعة المستوى وشمل 

  

                                                           
(تـــــــم  http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopresenceincountries.pdf?ua=1انظـــــــر    ١

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢االطالع في 
ـــــــــــم  http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/evaluation-report-nov2016.pdf?ua=1انظـــــــــــر    ٢ (ت

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢االطالع في 
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العاليــة الجــودة والكبيــرة األثــر، وأن المهنيــين  وخلــص التقيــيم إلــى أن المنظمــة تصــدر عــددًا مــن المنشــورات  -٣٤
ومشــورة  فــي مجــال الصــحة فــي أنحــاء العــالم يتطلعــون لمنظمــة الصــحة العالميــة مــن أجــل الحصــول علــى إرشــادات

إلـــى الجمـــاهير، إذ ال تصـــل  لتـــزال ثمـــة فـــرص للتحســـن يتعلـــق أحـــد مجاالتهـــا بالوصـــو مســـندة بالبّينـــات. ولكـــن ال
مـــل إلـــى الجمـــاهير المســـتهدفة بهـــا. وُيوصـــى بتحســـين مســـتوى التخطـــيط بشـــأن بـــث منشـــورات المنظمـــة بشـــكل كا

المنشــورات والتبليــغ بهــا وترجمتهــا. ويوصــي التقيــيم باتبــاع اســتراتيجية للمنشــورات تحــدد دور المنشــورات فــي تحقيــق 
لخــاص بترجمــة األهــداف المؤسســية والبرامجيــة، بمــا فــي ذلــك رصــد منظومــة االلتــزام ضــمن اإلطــار األوســع نطاقــًا ا

  المعرفة.
  

أن التقيــيم زود المنظمــة بمجموعــة مــن التوصــيات صــيغت بهــدف تحقيــق  ١األمانــة فــي رد إدارتهــاوأبــرزت   -٣٥
أثر أكبر لمنشـورات المنظمـة فـي المسـتقبل. واعتبـرت األمانـة بوجـه عـام أنـه ليسـت كـل التوصـيات تجسـد االعتبـار 
ا المحسوب للموازنة بين الجـودة وحسـن التوقيـت أو بـين النفقـات واالنتشـار، رغـم أن معظـم اإلجـراءات الموصـى بهـ

  محبذة ومجدية وستؤدي إلى تحسين كفاءة أنشطة النشر بالمنظمة.
  

ويجـــري العمـــل بالفعـــل لســـد بعـــض الثغـــرات التـــي تـــم تحديـــدها. واســـتجابًة للتوصـــية التـــي تطلـــب مـــن األمانـــة  -٣٦
خر مســــتجدات السياســــات وســــيتم اســــتعراض أتوضــــيح سياســــة المنشــــورات الخاصــــة بالمنظمــــة، سُيوضــــع جــــدول بــــ

وذلــك بهــدف تبســيطها. وتشــترك لجــان النشــر الموجــودة فــي جميــع المكاتــب اإلقليميــة وعــدد مــن  سياســات النشــر،
اإلدارات بالمقر الرئيسي بشكل مباشر في تعزيز إجراءات المنظمة الحالية المعنية بالنشر. وتركز خدمات الترجمـة 

مســتوى، وتشـجع سياســة المنظمــة بالمنظمـة علــى المحتـوى الخــاص بــاألجهزة الرئاسـية والمحتــوى المؤسسـي الرفيــع ال
المعنيـــة بـــاالطالع المفتـــوح المؤسســـات األخـــرى علـــى ترجمـــة المحتـــوى، وذلـــك بهـــدف التوســـع المنهجـــي فـــي إتاحـــة 
منشــورات المنظمــة. وتتضــمن األولويــات االســتراتيجية الجديــدة لمكتبــة المنظمــة بــالمقر الرئيســي، بالنســبة للفتــرة مــن 

  وات إدارة المعلومات، ولكن ذلك سيتطلب استثمارًا كبيرًا.، تعزيز أد٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٦عام 
  

للبرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريب فــي مجــال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين االســتعراض الخــارجي 
  ٢اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

  
إجـــراء بحـــث مفصـــل لمعظـــم جوانـــب عمـــل البرنـــامج الخـــاص. وأقـــر كـــان الغـــرض مـــن االســـتعراض هـــو   -٣٧

االســتعراض بــأن البرنــامج الخــاص حقــق علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضــية أهدافــه بشــكل كبيــر واســتعاد موقعــه 
  كطرف فاعل يحظى باالحترام على الصعيد الميداني.

 
الخـــاص وحيـــزه المحـــدد، وذلـــك بهـــدف وُطِلـــب أن ينظـــر االســـتعراض فـــي التوجـــه االســـتراتيجي للبرنـــامج   -٣٨

ــارًا مــن عــام  فصــاعدًا. وظهــرت خــالل االســتعراض ثمانيــة موضــوعات  ٢٠١٧اإلســهام فــي البرنــامج الخــاص اعتب
للتحليل، أال وهي: حيز البرنامج الخاص، وبناء القدرات، والشراكات، والحفاظ على التزامات الجهات المشاركة فـي 

وتخطـــيط تعاقـــب المـــوظفين، وتمويـــل البرنـــامج الخـــاص، والحصـــول علـــى الخبـــرة الرعايـــة، وٕادارة مســـارات العمـــل، 
  التقنية.

                                                           
(تـم  http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/mr_whopublications.pdf?ua=1انظر    ١

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢االطالع في 
  التقييم الكامل:  انظر تقرير   ٢

http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/sixth-external-review-report.pdf?ua=1  تــــم االطــــالع)
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢في 
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وتضمنت بعـض التوصـيات الرئيسـية المنبثقـة عـن االسـتعراض مـا يلـي: ينبغـي أن يسـتمر تركيـز البرنـامج   -٣٩
جــال الخــاص علــى تنفيــذ البحــث، وينبغــي أن يؤكــد توجهــه الحــالي فــي االنســحاب مــن دعــم البحــث والتطــوير فــي م

المنتجات عن طريـق أموالـه الخاصـة؛ إذا تـولى البرنـامج الخـاص إدارة صـندوق تمويـل البحـث والتطـوير فـي مجـال 
المنتجــات الصــحية، يلــزم تحديــد مخــاطر القيــام بــذلك بوضــوح وتخفيــف وطأتهــا؛ ينبغــي علــى البرنــامج الخــاص فــي 

لشــــراكات، مــــع ضــــمان تغطيــــة تكــــاليف الخطــــة االســــتراتيجية القادمــــة أن يبــــين بشــــكل واضــــح نهوجــــه فــــي مجــــال ا
ــــامج الخــــاص مالئمــــًا لتركيــــزه  ــــي تلــــك الشــــراكات وتوضــــيح التوقعــــات؛ ينبغــــي أن يكــــون هيكــــل البرن المــــدخالت ف

  االستراتيجي.
  

إلى ما تقدم، فـإذا اسـتمر البرنـامج الخـاص فـي هـذه الوظيفـة، فـي مجـال بنـاء القـدرات، فينبغـي  وباإلضافة  -٤٠
التـدريب فـي حـة لتحسـين نظـم إدارة المشـاريع الخاصـة بتقصي سبل التعاون مع المؤسسات األخرى. وثمة حاجة ملّ 

ة الصـحة العالميـة. وبوجـه ، وقد يشمل هذا الدخول في مفاوضات مكثفـة مـع منظمـمجال أمراض المناطق المدارية
عام، يستفيد البرنامج الخاص من كونه برنامجًا توجد به منظمات عدة فـي منظومـة األمـم المتحـدة بوصـفها جهـات 
مشــاركة فــي الرعايــة، وهــو الوضــع الــذي ينبغــي المحافظــة عليــه. ويلــزم القيــام بالمزيــد مــن العمــل لشــرح أهميــة عمــل 

الرعايــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الســبل الممكنــة لتحقيــق االســتفادة مــن الفوائــد  البرنــامج الخــاص للجهــات المشــاركة فــي
المشــتركة. وعنــد تقــديم الجهــات المانحــة تمــويًال مخصصــًا، فمــن المهــم أن تقتصــر مشــاركة البرنــامج الخــاص علــى 

تكـاليف الخاصـة االتفاقات التي يستطيع التعامل معها بشكل فعال من الناحية اإلدارية والتي يغطـي ذلـك التمويـل ال
  بها بالكامل.

  
أنه يجري التصدي لعدد من القضايا المطروحة في التوصـيات فـي  ١في رد إدارتهبرنامج الخاص الوأبرز   -٤١

ـــة  ٢٠٢٣-٢٠١٨اســـتراتيجية  الجـــاري وضـــعها فـــي الوقـــت الحـــالي. ويجـــري النظـــر فـــي البيانـــات الواضـــحة المعني
التدخالت والتنفيذ، جميعًا، في عملية وضع االستراتيجية، ويشمل  بالبحث والتطوير وبالشراكات وبالبحث في مجال

ذلك الهيكل التنظيمي المالئم لالستراتيجية. ويمضي البرنامج الخاص ُقُدمًا في التعاون مع المنظمات األخرى، وقد 
شـترك بـين البرنامج الخاص للبحث والتطـوير والتـدريب علـى بحـوث اإلنجـاب البشـري المبدأت بالفعل مناقشات مع 

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي
واسُتهلت المناقشات بمجاالت الفوائد المشتركة. كما يتواصـل بـذل الجهـود لتعيـين المشـاريع المحـددة محـل االهتمـام 

 لحالية للجهات المشاركة في الرعاية بشكل أوثق.المشترك، بهدف تيسير إدارة األولويات ا
 

 ٢االستعراض الختامي لبرنامج التحالف من أجل الشفافية في مجال األدوية
  

إدارة استعراض المرحلة الثانية من برنامج التحالف من أجل الشفافية في مجال األدوية بتكليف مـن ُأجري   -٤٢
. وتمثـل الغـرض األساسـي مـن االسـتعراض فـي تقـديم معلومـات المنظمـةاألدوية األساسـية والمنتجـات الصـحية فـي 

ـــة الثانيـــة مـــن هـــذا البرنـــامج، عـــالوًة علـــى توجيـــه دفـــة  متعمقـــة بخصـــوص اإلنجـــازات والتحـــديات الخاصـــة بالمرحل
  .استراتيجية المنظمة للعمل المستقبلي في مجال الشفافية والتصريف الجيد للشؤون في القطاع الصيدالني بالبلدان

  

                                                           
(تـــــــــــــــــم  http://www.who.int/tdr/publications/about-tdr/reviews/summary-sixth-external-review.pdf?ua=1انظـــــــــــــــــر    ١

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢االطالع في 
(تـــم االطـــالع  http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22491en/s22491en.pdfتقريـــر التقيـــيم الكامـــل: انظـــر    ٢

  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢في 
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علـى النتـائج المـأخوذة مـن البلـدان السـبعة المشـاركة، خلـص االسـتعراض إلـى أن التحـالف نجـح فـي  وبناءً   -٤٣
تحقيق أهدافه. وتمثلت المحددات الرئيسـية للنجـاح فـي رفـع قـدرات المجـالس الوطنيـة واالرتقـاء بجـودة الـدعم التقنـي 

ر الــذي حققتــه التوقعــات الــواردة فــي اإلطــار المنطقــي الــذي يــتم الحصــول عليــه. وقــد فــاق أداء معظــم البلــدان واألثــ
  للمشروع.

  
وتمثلــت التوصــيات األساســية المنبثقــة عــن االســتعراض فــي أنــه ينبغــي علــى المنظمــة أن تســتغل الخبــرات   -٤٤

والدروس المستفادة من التحـالف فـي تعزيـز األدوار التـي تضـطلع بهـا المجـالس المتعـددة القطاعـات كـدوافع رئيسـية 
ييــر فــي مجــال السياســات الدوائيــة الوطنيــة، والســيما الــدور الــذي تضــطلع بــه هــذه المجــالس فــي تعزيــز الشــفافية للتغ

والمساءلة والحوار المعني بالسياسات. كما ينبغـي علـى المنظمـة أن تنظـر فـي إدمـاج الـنهج الخـاص بالتحـالف فـي 
  ي القطاع الصيدالني بالبلدان.عملها األوسع نطاقًا المعني بالشفافية والتصريف الجيد للشؤون ف

  
ــــرزت   -٤٥ ــــة فــــي رد إدارتهــــا وأب ــــذ نشــــأته فــــي أنهــــا دعمــــت التحــــالف فــــي األمان ــــدان الســــبعة المشــــاركة من البل
  . وُنفِّذ هذا أوًال من خالل تقديم الدعم التقني ثم الحقًا من خالل المشاركة في إدارة البرنامج.٢٠٠٩ عام
  

دعمت المنظمة استحداث تطبيق للهاتف المحمول لجمـع البيانـات الخاصـة بأسـعار األدويـة وتوافرهـا،  وقد  -٤٦
وجاء ذلك استجابًة منها للتوصية الصادرة لها بالنظر في إدماج النهج الخـاص بالتحـالف فـي عملهـا األوسـع نطاقـًا 

بلـدًا هـذا التطبيـق حتـى اآلن فـي جمـع  ١٥المعني بالشفافية والتصريف الجيد للشؤون في مجـال األدويـة. واسـتخدم 
  البيانات، ويتوقف توسيع نطاق استخدام التطبيق ليشمل المزيد من البلدان على مدى توافر الموارد.

  
  ٢٠١٥١ لمشاورات الثنائية بين المنظمة والجهات المساهمة في إطار الحوار الخاص بالتمويلااستعراض 

  
ــ  -٤٧ فــي إطــار خطــة اإلصــالح الطموحــة ُبغيــة ضــمان  ٢٠١٣ل فــي عــام بــدأ حــوار المنظمــة الخــاص بالتموي
للمنظمــة فــي ظــل مشــهد ســريع التطــور فــي مجــال الصــحة علــى مســتوى  برمجيــةالميزانيــة لالتمويــل الكامــل لوفير تــ

علـى أقـل تقـدير مـن التمويـل الخـاص بالميزانيـة البرمجيـة  ٪٧٠العالم. وتتمثل األهداف األساسية للحوار في تأمين 
، والحــد مــن المواءمــة والمرونــة والقــدرة علــى التنبــؤ والشــفافيةقبــل بدايــة الثنائيــة عــالوًة علــى تجســيد وتعزيــز مبــادئ 

ه بأنـ ٢٠١٣فـي عـام  واسـتراتيجيات إدارتهـا فرقة عمل المنظمة المعنية بتعبئـة المـواردضعف التمويل. كما أوصت 
كوسـيلة لتـدعيم األسـس التـي يسـتند ، وذلـك الجهـات المسـاهمة ينبغي على المنظمـة عقـد مشـاورات ثنائيـة مـع كبـرى

  إليها الحوار الخاص بالتمويل وتعزيز تعبئة موارد المنظمة على نطاق أوسع.
  

م توصــيات وكــان الهــدف األساســي مــن االســتعراض هــو اســتقاء الــدروس مــن المشــاورات الثنائيــة ُبغيــة تقــدي  -٤٨
عمليــة بشــأن تعزيــز تنفيــذ شــتى المشــاورات الثنائيــة فــي إطــار الحــوار الخــاص بالتمويــل الراميــة إلــى المســاعدة علــى 
التــأثير فــي اعتمــاد الجهــات المســاهمة للمبــادئ التــي يســتند إليهــا الحــوار الخــاص بالتمويــل، وُبغيــة تحقيــق المســتوى 

  لمانحة والحوار معها على نطاق أوسع.األمثل لنهج المنظمة المعني بمشاركة الجهات ا
  

مــة ومهمــة وخلــص التقيــيم إلــى أن المشــاورات الثنائيــة فــي إطــار الحــوار الخــاص بالتمويــل ُتعتبــر فرصــة قيّ   -٤٩
للحوار وبناء العالقات، ولكن طبيعة هذه المشاورات تتفاوت بشكل كبير، ولم يكن مـن الواضـح كيـف سـيتم التفريـق 

                                                           
  انظر تقرير التقييم الكامل:    ١

http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1  تـــم االطـــالع فـــي)
  ).٢٠١٧مايو  أيار/ ٢
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جتماعات المنتظمة المعقودة بين المنظمة وكل جهة مساهمة. وكان للمشاورات أثر إيجابي بين هذه المشاورات واال
علــى العالقــات والفهــم المشــترك بــين الجهــات المســاهمة والمنظمــة، بيــد أنــه تحــددت ضــرورة أن تكتســب المشــاورات 

الحافظة الخاصة بكل جهة صبغة استراتيجية أكبر وأن تركز بشكل أقوى على التقدم المحرز والنتائج المتحققة في 
مساهمة. كما أشـار التقريـر أيضـًا إلـى أنـه يجـب إدمـاج المشـاورات الثنائيـة فـي إطـار الحـوار الخـاص بالتمويـل فـي 
استراتيجية المشاركة مع الجهـات المسـاهمة األوسـع نطاقـًا وفـي نهـج شـامل أكثـر وضـوحًا لتعبئـة المـوارد المؤسسـية 

ن تلعـب المشـاورات الثنائيـة فـي إطـار الحـوار الخـاص بالتمويـل دورًا "تحفيزيـًا" واالتصاالت، والهـدف مـن ذلـك هـو أ
أكبر في تشجيع العمل نحو زيادة التمويل والمواءمة مع مبادئ الحوار الخـاص بالتمويـل. واسـتنتج االسـتعراض أنـه 

  شات االستراتيجية.يغلب على المناقشات التقنية المحددة في النهج الحالي أن تشغل حيزًا كبيرًا من المناق
  

ومتابعًة لالستعراض، بدأت األمانة استعراضـًا مفصـًال للعمليـة الخاصـة بهيكـل المشـاورات الثنائيـة، وشـمل   -٥٠
ذلــك ضــرورة تعزيــز المشــاركة فــي هــذه العمليــة علــى الصــعيد اإلقليمــي. وُنفِّــذت العمليــة الجديــدة الموصــى بهــا فــي 

. ويجـري وضـع خطـط المشـاركة بشـأن عـدد مـن ٢٠١٦ل األخيـر مـن عـام المشاورات الثنائية المعقودة خالل الفص
الجهات المساهمة الرئيسية في المنظمة. ويجري القيام بالمزيد من العمل لوضع توصيات قابلة للتنفيـذ بشـأن كيفيـة 

 جعل نهج تعبئة الموارد في المنظمة أكثر تركيزًا.
  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

  .بهذا التقريرمدعو إلى اإلحاطة علمًا المجلس   -٥١
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  الملحق
  

  ٢٠١٧ مارس /آذار في ،٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية التقييمات حالة: المنظمة في التقييم مكتب
  
  

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ أتاريخ البداية 
 ٨ف ٧ف ٦ف ٥ف ٤ف ٣ف ٢ف ١ف

 ب٢٠١٧-٢٠١٦التقييمات المؤسسية/ المركزية في خطة العمل بشأن التقييم المعتمدة على نطاق المنظمة 
تموز/  تقييم وجود المنظمة في البلدان

        مستكمل ٢٠١٥ يوليو

التقيــيم الشــامل لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار 
 والملكية الفكرية

أيلول/ 
     مستكمل ٢٠١٥ سبتمبر

كانون األول/  تقييم أثر منشورات المنظمة
      مستكمل ٢٠١٥ديسمبر 

  تقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير
  )٢/ المرحلة ١(المرحلة 

   جارٍ  

اســـتعراض آليـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/ المـــزورة/ 
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

   جارٍ  

   جارٍ     تقييم إسهام األمانة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة
   جارٍ      استعراض تنفيذ سياسة التقييم في المنظمة وٕاطار تعزيز التقييم والتعلم التنظيمي

   جارٍ      الثالثة من تقييم إصالح المنظمةالقيادة واإلدارة في المنظمة: المرحلة 

  جارٍ      تقييمات لثالثة مكاتب قطرية
 مقرر       التقييم األولي آللية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

 جالتقييمات المؤسسية اإلضافية
       مستكمل    تقييم أداء شبكات الفئات ومجاالت البرامج

 التقييم السنوي الثاني    التقييم السنوي األول    التقييمات السنوية لتنفيذ سياسة التنقل الجغرافي في المنظمة خالل مرحلتها الطوعية
تقيــــــــيم منتصــــــــف المــــــــدة لبرنــــــــامج التحــــــــول الخــــــــاص بأمانــــــــة المنظمــــــــة فــــــــي اإلقلــــــــيم 

 ٢٠٢٠-٢٠١٥ األفريقي
   مقرر     
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 ٢٠١٧ ٢٠١٦ أتاريخ البداية 
 ٨ف ٧ف ٦ف ٥ف ٤ف ٣ف ٢ف ١ف

 د ٢٠١٧- ٢٠١٦ المنظمة نطاق على المعتمدة التقييم بشأن العمل خطة في الالمركزية التقييمات
 الـوطني التمنيـع برنـامج تنفيـذ فـي آسـيا شـرق لجنـوب اإلقليمـي المكتـب بإسـهام المعنـي التقييم

  بالترصد المعنيين الطبيين المسؤولين برنامج على خاص بشكل التركيز مع ببنغالديش،
/ أيلول
    جارٍ ٢٠١٥ سبتمبر

 فـــي األمهـــات صـــحة فـــي آســـيا شـــرق لجنـــوب اإلقليمـــي المكتـــب بإســـهام المعنـــي التقيـــيم
 النكا وسري ونيبال وميانمار وٕاندونيسيا بنغالديش

/ األول تشرين
       مستكمل٢٠١٥ أكتوبر

/ الثاني تشرين  األدوية مجال في الشفافية أجل من التحالف لبرنامج الختامي االستعراض
       مستكمل٢٠١٥ نوفمبر

 المنــاطق أمــراض مجــال فــي والتــدريب للبحــث الخــاص للبرنــامج الخــارجي االســتعراض
 ومنظمة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج اليونيسيف بين المشترك المدارية
  العالمية الصحة

 
 مستكمل

     

     مستكمل   الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطار استعراض
 فــي البلــدان إبقــاء - الهــادئ المحــيط غــرب إقلــيم فــي اإلقليمــي اإلصــالح برنــامج تقيــيم
 التركيز محور

      مستكمل 

 التغطيــة بشــأن العالميـة الصــحة منظمـة-لكســمبرغ /األوروبـي االتحــاد بـين الشــراكة تقيـيم
 الشاملة الصحية

   جارٍ   

  جارٍ    كمبوديا في الصحية النظم تعزيز مشروع تقييم
 الصــــحة خـــدمات وتقــــديم الســـارية غيــــر بـــاألمراض المعنــــي اإليضـــاحي المشــــروع تقيـــيم

  نام فييت في المحلي المجتمع مستوى على النفسية
   جارٍ   

 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ تقيـــيم
 ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

    جارٍ     

 مــــن الوقايــــة بشــــأن الهــــادئ المحــــيط غــــرب بــــإقليم اإلقليميــــة العمــــل خطــــط تنفيــــذ تقيــــيم
 ومكافحتها السارية غير األمراض

 مقرر       
  
  فصل. :ف
 هـو التقييمـات بـه تظهـر الـذي والترتيـب ،)٢٠١٧-٢٠١٦( الحاليـة الثنائيـة فـي بـدأت التـي للتقييمـات بـدء تـاريخ يوجـد ال. األخيـرة الثنائيـة خـالل بـدأت وبالتـالي ٢٠١٥-٢٠١٤ بالثنائيـة الخاصـة العمـل خطـة من ُنقلت التي للتقييمات بالنسبة البدء تاريخ ُأدرج أ 

  .به بدأت الذي الترتيب
  :التالية التقييمات توقيت تحديد بعد يتم لم ب 

  المهملة المدارية المناطق أمراض بشأن الحالية التنفيذ طريق خارطة على خاصة بصفة التركيز مع المهملة، المدارية المناطق بأمراض المعني البرنامج تقييم  -
  .الوطني المستوى على وطنيين مهنيين بموظفين االستعانة تقييم  -

  .٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية المنظمة نطاق على العمل خطة على الموافقة بعد بإجرائها المكلف التقييمات ج 
  :التالية التقييمات توقيت تحديد بعد يتم لم د 

  المتوسط شرق إقليم في العمل أداء اتفاقات خالل من معهم متعاقد وأفراد مستشارين جانب من المنفذ العمل تقييم  -
  المتوسط شرق بإقليم الشركاء ولدى البلدان في القدرات بناء جهود تقييم  -
  األوروبية للجماعة التابع الصحية البشرية الموارد بهجرة الخاص المشروع تقييم  -
  .الوطنية الصحية والخطط واالستراتيجيات السياسات بشأن القطري التعلم برنامج تقييم  -


