
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  ٧إضافة  ٥
  ٢٠١٣ناير 

EB132/5 A  

 تشــرين فــي ة
 مــن عمليــة ن

ـررت جمعيـــة 
 ،حات اإلداريـة

 مراجــع تقريـر 
 دورة فيهـا ظـر

 المجلـس فيهـا
 ُنهــج مــن قيــيم

تضـــع فـــي  ن
 ررات إجرائيـة

 والعمــل لتقيــيم
 إضــفاء) أ: (
 اسـتعراض) ب

/١٣٢م ت 
ون الثاني/ ين

 Add.7

  

المعقــودة ثنائية
مــن أولــى رحلــة
وقـــ. التقيـــيم ن
اإلصـالحا  بنـد
 فـي المبــين و

تنظ كـي لتقيـيم

نظـر في كـي يم
التق سياســة فــي

أن التقيـــيم مـــن 
لمقـر وكنتيجـة 
المنظمــة لل ســة

بشــأن لمحدثــة
ب( العالمية؛ ة

كانو ١١ 

  قل 
 الثانية

  

االســتث دورتــه 
كمر المنظمــة ح

مـــن الثانيـــة حلـــة
لصادر تحـت 

النحـو علـى ل،
ال لهـذا لمحـددة

التقيـي لهـذا ددة
فـ عليــه صــوص

الثانيـــة مرحلـــة
القائمـة ألمانـة

سياس الحســبان
بتقاريرهــا ال لــق

الصحة منظمة

  .٢الملحق 

م المستق
المرحلة

ةالعام ةير 

فــي التنفيــذي،
بإصــالح صــة

للمرح صاصـــات
، ال)٩(٦٥ع  ص
المســتقل التقيـيم 
ال األسـاليب ل

المحـد ألساليب
منص هــو مــا ل

للم ينبغـــي أنـــه 
األ مبـادرات طـار

ن توضــع فــي ا
يتعل فيمــا حــدة
م: الثالث باب

 ١سجالت/ /٢

 التقييم
نظمة: ا
  
  

المدير من 

ا المجلــس لــب
الخاص القتراحــات

اختص بـــاقتراح 
ص  جاإلجرائي 

 مـن الثانيــة ـة
حـول ورقـة قـديم

األ عن علومات
الهيكــل ويتبــع .

٢٠١٢.٢  

 مالحظـــة ،ت
إطـ فـي طلع بـه
أنيلــزم  لمثــال،
المتح لألمــم عــة
الب - المتحدة 

١٣١/٢٠١٢ ت

  

 مائة
 قت

أساليب
الح المن

تقرير

طل المنظمــة ح
لال مســتقل يــيم

 أيضـــاً  التقيـــيم
في المقرر ا ،

للمرحلـ مقترحـة
بتق ةالعامـ ةدير 
  .المائة بعد 

معالتقديم  هو 
.المائــة بعــد ن

مايو  ي أيار/

االختصاصـــات 
المضـط لصـلة
ال ســبيل فعلــى
التابع ركةتلمشــ

األمم منظومة
  ٣.العالمية ة

    
EB.  
م ) والوثيقة ١(١

  .٦فة 

 ي
بعد الم الثون

األعمال المؤق 

إلصال

إصــالح عمليــة
تقي إجــراء ،٢٠
أخصـــائيو  ف

امسة والستون
الم ختصاصــات

المـد ومطالبـة 
 والثالثون انية

 هذا التقرير ن
والثالثــين الثانيــة

يها المجلس في

تقريـــر لـــدى م،
ال ذي العمـل ج

ف. التنفيــذي س
ا التفتــيش حــدة

م داخل ظمات
الصحة منظمة

                     
SS2(3)جرائي 

١٣١م تجرائي 
إضاف ١٣٢/٥ت

لس التنفيذ
الثانية والثال 
 من جدول ٥

  ق
ع إطــار فــي 
٠١١ نــوفمبر /
ُكلِّـــف وقـــد ١.ين

الخا ة العالمية
باالخت علمـاً  طـة
الخـارجي، ات
الثا التنفيذي س

من والغرض 
فــي دورتــه ا ي

طات وافق عليه

المهـــم ومـــن 
نتـائج أيضـاً  ن

المجلــس اتخــذها
وح بــه ضــطلع

المنظ على كزية
م في والتنظيم 

                     
نظر المقرر اإلج
نظر المقرر اإلج

م تنظر الوثيقة 

المجل  
الدورة 
٥البند    

  
  
  

  
  

السياق
  
١- 

/الثــاني
مـــرحلتين
الصحة
اإلحاط
الحسابا
المجلس

  
٢- 

التنفيــذي
واشتراط

  
٣- 

الحسبان
ا أخــرى
تض الــذي

الالمرك
 اإلدارة

  
  

           
انظ    ١
انظ    ٢
انظ    ٣
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  التقييم تنظيم
  

  المصدرة للتكليف الجهة
  
  .المرحلة هذه صاحب وهو التقييم من الثانية المرحلة بإجراء الذي أصدر التكليف هو التنفيذي المجلس  -٤
  

  الهدف
  
 قـد المنظمـة بإصـالح الخاصـة االقتراحـات كانـت إذا مـا معرفـة علـى التقيـيم مـن األولـى المرحلة ركزت لقد  -٥

 بشـأن توصـيات أم ال، ووضـعت اإلصـالح عمليـة فـي لهـا التصـدي يتعـين التـي المسائل كافية من مجموعة حددت
 االتسـاق بشـان األمانـة لعمـل الالزمـة التقييم. ووفرت هذه التوصـيات المعلومـات من الثانية للمرحلة الطريق خريطة
  . وفي أدائها الثالثة المنظمة مستويات بين
  
ومــدى اســتعداد المنظمــة لتنفيــذ اإلصــالح  اســتراتيجية تقيــيم هــو التقيــيم هــدف المرحلــة الثانيــة مــن وســيكون  -٦

 التغييــر إدارة مســائل كانــت إذا مــا الخصــوص لتقــدير وجــه علــىممت هــذه المرحلــة مــن التقيــيم وُصــ. لــذلك المنظمــة
  .النحو المالئم أم ال على لها التصديتم و  وضعت في الحسبان قد التنفيذ سبيل تعترض التي والعقبات

  
  الرئيسية واألسئلة والمعايير النطاق

  
 اختصاصــات فــي العمــل نطــاق بشــأن االقتراحــات مــن عــدداً  التقريــر الخــارجي فــي الحســابات مراجــع قــدم  -٧

ضـمن خمـس فئـات مـن  االقتراحـات هـذه تصـنيف ُيمكـن اإلصـالح برنـامج إطـار وفـي ١.التقيـيم مـن الثانيـة المرحلة
 واألدوار الهياكــل) ب( االســتراتيجية؛) أ: (وهــي أال عليهــا، يركــز أن للتقيــيم ُيمكــن المواضــيع الواســعة النطــاق التــي

ُســبل  تعتــرض التــي العقبــات) ه( ؛والشــفافية المســاءلة) د( الداخليــة؛ الشــؤون تصــريف )ج( والعمليــات؛ والصــكوك
  . التغيير

  
اإلدارة وتصـــريف  مجـــالي فـــي وللعمـــل التكميلـــي الـــذي يجـــري ،الواســـعة والمواضـــيع لنطـــاق العمليـــة ونظـــراً   -٨

 جاهزيـة المنظمـة علـى التقييم يركز أن األمانة تقترح المشتركة، التفتيش وحدة مثل خارجية أطراف ِقبل من الشؤون
 فـي بهـا الموصـى الرئيسـية المسـائل التقيـيم سـيتناول الفعاليـة، معايير وباستخدام. اإلصالحعملية  في قدماً  للمضي
  :ما يلي تقييمبالكامل من خالل  اإلصالحات لتنفيذ المنظمة بمدى استعداد يتعلق فيما األولى المرحلة تقييم تقرير

  .األولى المرحلة توصيات على بناءً  المتخذة اإلجراءات حالة  )١(

 ذلـك فـي بمـا ،التغييـر إدارة اسـتراتيجية كفايـة ومـدى باإلصـالح الخاصة االقتراحات تنفيذ أساليب  )٢(
  :يلي ما

 اإلصالح اقتراحات عناصر مختلف أولويات تحديد 

 التغيير عوامل تحديد 

 اإلصالح  عملية دعم على المساءلة هياكل قدرة 

                                                           
   .٢إضافة  ٦٥/٥الوثيقة ج انظر    ١



  EB132/5 Add.7    ٧إضافة  ١٣٢/٥ت  م

3 

 اإلصالح القتراحات الالزمة الموارد 

 اإلصالح اقتراحات لتنفيذ الزمنية تحديد األطر  

 اإلصالح عملية في التقدم لقياس األداء تعريف مؤشرات  

 تعامل مع العوائق ومواضع االتكالة للوضع استراتيجي  

 اإلصالح عملية تنفيذمن أجل  الداخلية والهياكل على اإلجراءات إدخال التغييرات. 
  

  التقييم إدارة فريق
  
وتحديـد توجهـات  الخبـراء االستشـاريين اختيـار علـى المسـاعدة أجـل مـن التقيـيم إلدارة فريـق تكـوين سيجري  -٩

. التقريــر دةوالتعليــق علــى مســوّ  االختصاصــات الموافقــة علــى عــن مســؤوالً  وســيكون. اجودتهــ ومراقبــة التقيــيم عمليــة
 فريـق استفسـارات عـن لإلجابـة وينبغـي أن يكـون متاحـاً  المحـرز، بالتقـدم فريق إدارة التقييم علمًا، أوًال بأول وسيحاط
 وسـيتلقى ،التنفيـذي المجلـس أعضاء مكتـب من التقييم إدارة فريق وسيتألف. فيها للنظر االقتراحات وأن يقدم التقييم
  .بعمله اضطالعه في األمانة من الدعم

  
   أخصائيو التقييم

  
 المعـارف مـن مناسبة مجموعة لديهم مستقلين خارجيين استشاريين من خبراء التقييم ينبغي أن يتألف فريق  -١٠

 أن وُيقتــرح. اإلصــالح التنظيمــي تتنــاول التــي التقييمــات إجــراء فــي خبــرة وكــذلك التقيــيم، موضــوع بشــأن والمهــارات
 تقـديم إلـى االستشـاريين الخبـراء كبـار فيـه ُيـدعى اقتراحـاتتقديم  طلب خالل من الخبراء االستشاريين اختيار يجري

أسـاس مـا يوافـق عليـه فريـق  علـى االقتراحـات وسـُتدرس. المعتمدة لالختصاصات وفقاً  التقييم إجراء بشأن اقتراحات
 فـي األمانـة مـن الـدعم التقيـيم فريـق وسـيتلقى. والتكـاليف التقنيـة الكفاءة تقوم على مزيج من معايير إدارة التقييم من

  . التقييمإجراء 
  

  )٢٠١٤يناير  إلى كانون الثاني/ ٢٠١٣يناير  الزمني (من كانون الثاني/ اإلطار
  

  :الزمني اإلطارفيما يلي بيان   -١١
 الثـاني كـانون: المائـة بعـد والثالثـين الثانية دورته في التقييم إدارة فريق إنشاءقيام المجلس التنفيذي ب /

 ؛٢٠١٣ يناير

 فبرايـر/ شـباط: التقييم إدارة فريق ِقبل من النهائي شكلها في لالختصاصات العريضة الخطوط وضع 
 ؛٢٠١٣

 ؛٢٠١٣ مارس/ آذار: االقتراحاتتقديم  طلب إصدار 

  ؛٢٠١٣اختيار فريق التقييم من ِقَبل فريق إدارة التقييم: أيار/ مايو 

 كانون: المائةالتنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد  المجلس فيه ينظر كي الختامي عرض التقرير 
 .٢٠١٤ يناير/ الثاني
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  الميزانية
  

 الخاصـة بـالتقييم االستشـارات تكـاليف تتـراوح أن حسـب االختصاصـات وتشـكيل فريـق التقيـيم، المقّدر، من  -١٢
الخبــراء  أجــور التفــاوت فــي الحســبان فــي ذلــك ويأخــذ. أمريكــي دوالر ٣٠٠ ٠٠٠ودوالر أمريكــي  ١٢٠ ٠٠٠ بــين

 لمـدة عضـوين يضم لفريق يوميًا، أمريكي دوالر ٢٥٠٠ودوالر أمريكي  ١٠٠٠ بين تتراوح مثالً االستشاريين، وهي 
 التكــاليف مــن ذلــك وغيــر والســفر العامــة إضــافية للمصــاريف مــوارد تخصــيص أيضــاً  وســيلزم. تقريبــاً  عمــل يــوم ٦٠

  . أمريكي دوالر ٥٠ ٠٠٠ حدود في تكون أن المقدرمن و  المباشرة،
  

  المنشودة النتيجة
  

 ســُيتاح كمــا المصــلحة، أصــحاب وســائر والشــركاء األعضــاء الــدول للتقيــيم علــى الختــامي التقريــر ســُيعمَّم  -١٣
 ردودوســـيناقش المجلـــس التنفيـــذي التقريـــر إلـــى جانـــب  .اإلنترنـــت شـــبكة علـــى المنظمـــة موقـــع فـــي الجمهـــور لعامـــة
  .٢٠١٤يناير  في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة التي ستعقد في كانون الثاني/ ،األمانة

  
  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء

  
  .التقييم إدارة فريق وٕانشاء األساليب واعتماد اإلحاطة علمًا بالتقريرهو التنفيذي  المجلس من المطلوب  -١٤
  
  
  

=     =     =  


