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، وضع المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بـالتقييم بغـرض شـرح التطبيـق والمسـؤوليات فيمـا ٢٠٠٦وتم، في عام   -٥
  خلية.يخص التقييم في المنظمة والسعي، خصوصًا، إلى توجيه عمل مكتب خدمات المراقبة الدا

  
وفــي الســنوات الثمــاني األخيــرة زادت األمانــة عــدد التقييمــات البرمجيــة والمواضــيعية علــى صــعيد المنظمــة،   -٦

وعدد التقييمات القطرية. غير أّنها كانت، مـن منظـور مؤسسـي أوسـع، أقـّل نجاحـًا فـي تعزيـز ثقافـة للتقيـيم، ووضـع 
وج قائمــة علــى المشــاركة إزاء التقييمــات. ومــن أســباب سياســة للتقيــيم علــى جميــع مســتويات المنظمــة، وفــي نشــر نهــ

ذلـــك الترتيبـــات المؤسســـية الخاصـــة بوظيفـــة التقيـــيم (بمـــا فـــي ذلـــك انعـــدام آليـــة مباشـــرة لإلشـــراف مـــن قبـــل األجهـــزة 
الرئاسية) وعدم وجود آلية فعالة لتخصيص موارد من الميزانية لوظيفة التقييم. والتـزال معظـم التقييمـات التـي ُتجـرى 

  ن المنظمة تتم بتكليف من آحاد البرامج التقنية.ضم
  
واسترشـــدت سياســـة التقيـــيم بأفضـــل الممارســـات وتجربـــة المنظمـــة الخاصـــة وفريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي   -٧

   ١بالتقييم.
  

  الغرض المنشود
  
دة اسـتخدامه الغرض من هذه السياسة هو تحديد اإلطار العام للتقييم في المنظمة لتعزيز ثقافة التقييم وزيـا  -٨

بأفضل الممارسات وبقواعد ومعايير التقيـيم التـي وضـعها فريـق  ٢في المنظمة كافة وتيسير تقّيد التقييم في المنظمة
  األمم المتحدة المعني بالتقييم.

  
ويشــمل إطــار المنظمــة للمســاءلة عــدة أنــواع مــن التقييمــات. وتــرى المنظمــة أّن جميــع تلــك األنــواع تكتســي   -٩

لتطـوير البـرامج والـتعّلم المؤسسـي. وال تتنـاول السياسـة الراهنـة إّال التقييمـات التـي تنطبـق عليهـا تسـمية أهمية بالغة 
  "التقييم" وتستثني األنواع األخرى من التقييمات مثل الرصد وتقييم األداء والمسوحات ومراجعة الحسابات. 

  
   البيان الخاص بالسياسة

  
ســـمة للمنظمـــة، ويجـــري تنفيـــذها علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة. وهـــو يعـــد التقيـــيم وظيفـــة ذات أهميـــة حا  -١٠

يضــمن المســاءلة واإلشــراف ألغــراض األداء والنتــائج، ويعــّزز الــتعّلم التنظيمــي مــن أجــل ترشــيد السياســة الموجهــة 
  لصّناع القرار، ويدعم التعّلم الفردي.  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
عكـــف الفريـــق علـــى تحديـــد القواعـــد والمعـــايير الخاصـــة بوظيفـــة التقيـــيم اســـتجابة لقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة     ١
٢٠٠٤( ٥٩/٢٥٠.( 

ها المنظمــــــة فــــــي مجــــــال التقيــــــيم تحــــــّل هــــــذه السياســــــة محــــــل اإلرشــــــادات الســــــابقة والمبــــــادئ التوجيهيــــــة التــــــي وضــــــعت    ٢
)WHO/IOS/06.2 ٢٠٠٦، تموز/ يوليو.(  
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  تعريف التقييم 
  

ــــامج، أو "التقيــــيم هــــو عمليــــة تقــــدير، منهجيــــة و   -١١ غيــــر متحيــــزة قــــدر اإلمكــــان، لنشــــاط، أو مشــــروع، أو برن
   ١استراتيجية، أو سياسة، أو موضوع، أو قطاع، أو مجال تنفيذي، أو أداء مؤسسي (...)."

يرّكــز علــى اإلنجــازات المتوقعــة والمحققــة، فاحصــًا سلســلة النتــائج، والعمليــات، والعوامــل الســياقية   (أ)
  ازات أو انعدامها؛والسببية، من أجل فهم اإلنج

  يرمي إلى تحديد أهمية وأثر وفعالية وكفاءة واستدامة تدخالت المنظمة وٕاسهاماتها؛  (ب)

يـــوفر معلومـــات مفيـــدة ومســـندة بالبّينـــات تتســـم بالمصـــداقية والموثوقيـــة وتمّكـــن مـــن إدراج النتـــائج   (ج)
  ر في المنظمة؛والتوصيات والدروس المستفادة، في الوقت المناسب، في عمليات صنع القرا

  يمّثل جزءًا ال يتجزأ من كل مرحلة من دورة البرمجة وليس مجّرد نشاط يتم في نهاية البرنامج.   (د)
  

   ٢المبادئ والقواعد
  

توفر هذه السياسة إطارًا لوظيفة التقييم وعمليـات التقيـيم لضـمان التطبيـق المنهجـي للمبـادئ الرئيسـية التـي   -١٢
والمبــادئ الرئيســية المبّينــة أدنــاه مترابطــة وتشــّكل األســاس الــذي يقــوم عليــه الــنهج إزاء تحكــم التقيــيم فــي المنظمــة. 

  التقييم في المنظمة. 
  

  الحياد
  

ــز فــي عمليــة واجبــة األداء؛ وهــو يقتضــي صــرامة منهجيــة ودراســة موضــوعية   -١٣ الحيــاد هــو عــدم وجــود تحّي
اد فـي مصـداقية التقيـيم ويحـّد مـن التحّيـز فـي جمـع وعرضًا لإلنجازات المحققة والمشـكالت المطروحـة. ويسـهم الحيـ
  البيانات وتحليلها وصياغة النتائج واالستنتاجات والتوصيات. 

  
وُتجرى جميـع التقييمـات بطريقـة حياديـة علـى جميـع مراحـل عمليـة التقيـيم. ويـتم، لكـل تقيـيم ُيجـرى، إنشـاء   -١٤

  لية. فريق إلدارة التقييم من أجل ضمان اإلشراف على تلك العم
  
  
  

                                                           
علــــى النحــــو المعــــّرف فــــي الوثيقــــة التــــي أعــــدها فريــــق األمــــم المتحــــدة المعنــــي بــــالتقييم والمعنونــــة "قواعــــد التقيــــيم فــــي     ١

  ، UNEG/FN/Norms(2005)األمم المتحدة" (الوثيقة  منظومة
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=21  كــــــانون األول/ ديســــــمبر  ١٤(اطلــــــع عليــــــه فــــــي

٢٠١١((.  
ة األمــم المتحــدة" انظــر الوثيقــة التــي أعــدها فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بــالتقييم والمعنونــة " قواعــد التقيــيم فــي منظومــ    ٢

(اطلـــــــــــــع  UNEG/FN/Norms(2005) ،http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=21(الوثيقـــــــــــــة 
التــي وضــعتها لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة  مبــادئ تقيــيم المســاعدة اإلنســانية)). و٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ١٤عليــه فــي 

، ١٩٩١فـي الميـدان االقتصـادي. بـاريس، منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي،  التابعة لمنظمة التعاون والتنمية
http://www.oecd.org/dataoecd/31/12/2755284.pdf  ٢٠١١ديسمبر  كانون األّول/ ١٤(اُطلع عليه في.(  
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  االستقاللية
  

االســتقاللية هــي التحــّرر مــن ســيطرة الغيــر أو تــأثيرهم بطرقــة غيــر مالئمــة. وتــوفر االســتقاللية المصــداقية   -١٥
لعملية التقييم وتحّد من تضارب المصالح الـذي قـد يظهـر إذا كـان راسـمو السياسـات والمـديرون مسـؤولين، وحـدهم، 

  عن تقييم أنشطتهم. 
  

 مان االســـتقاللية علـــى المســـتوى التنظيمـــي والمســـتويين الـــوظيفي والســـلوكي. ويجـــب، علـــىوالبـــّد مـــن ضـــ  -١٦
، أن تكون وظيفة التقييم مفصولة عن الوظائف المسؤولة عن تصميم وتنفيـذ البـرامج والعمليـات المستوى التنظيمي

فـي تخطـيط التقييمـات ، أن تكون هنـاك آليـات تضـمن االسـتقاللية المستوى الوظيفي الجاري تقييمها. ويجب، على
، أن تكــون هنــاك مدونــة لقواعــد الســلوك تســتند إلــى المســتوى الســلوكي وتمويلهــا واإلبــالغ عنهــا. كمــا يجــب، علــى

  المبادئ األخالقية. وستسعى تلك المدونة إلى الوقاية من تضارب المصالح أو إدارتها بطريقة مالئمة.
  

ســـة الموضـــوع الخاضـــع لالســـتعراض أو تصـــميمه أو والتقييمـــات ليســـت مســـؤولة، بشـــكل مباشـــر، عـــن سيا  -١٧
إدارته بشكل عام. ويتقّيد موظفو المنظمة الذين يجرون التقييمات بالمبـادئ األخالقيـة وسـلوكيات المـوظفين المبّينـة 
فـــي مجموعـــات السياســـات والممارســـات التـــي تنتهجهـــا المنظمـــة. ويلتـــزم المتعاقـــدون الخـــارجيون بشـــروط المنظمـــة 

ات التعاقـد الخـارجي. والبـّد أن يحـتفظ المقّيمـون بـأعلى مسـتوى مـن النزاهـة المهنيـة والشخصـية أثنـاء الخاصة باتفاقـ
كامــل عمليــة التقيــيم. ومــن المنتظــر مــنهم ضــمان أن تتنــاول التقييمــات االعتبــارات الخاصــة بالجنســين واإلنصــاف؛ 

جتماعيــة والثقافيــة الســائدة فــي البيئــات التــي وأن يراعــوا العوامــل الســياقية، مثــل المعتقــدات والســلوكيات والعــادات اال
  يقومون بتقييمها. 

  
وستمّكن سياسة اإلبالغ عن المخالفات والسياسات ذات الصلة من حماية الموظفين المشاركين في التقييم   -١٨

  من حاالت االنتقام أو التداعيات التي قد تنجم عن عملية التقييم. 
  

  الجدوى 
  

التقيــيم علــى صــنع القــرار وتقتضــي أن تكــون نتــائج التقيــيم مهمــة ومفيــدة وأن ُتعــرض تتعّلــق الجــدوى بــأثر   -١٩
بطريقة واضحة ومختصرة وأن ُيرصد تنفيذها. وتعتمد جدوى التقييم على مدى مالءمتـه مـن حيـث التوقيـت، ووثاقـة 

  على التقارير.  صلته باحتياجات البرنامج وأصحاب المصلحة، ومصداقية العملية والمنتجات، وٕامكانية الحصول
  

وســيتم ضــمان الجــدوى بالســعي، منهجيــًا، إلــى إعطــاء األولويــة لبرنــامج التقيــيم اســتنادًا إلــى معــايير محــّددة   -٢٠
ومشاورة مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ ومتابعة التوصيات بشكل منهجـي؛ وحصـول عامـة النـاس علـى منتجـات 

  النتائج.  التقييم؛ والمواءمة مع إطار اإلدارة القائمة على
  

  النوعية
  

تتعلّــق النوعيـــة باســـتخدام معـــايير التقيـــيم علـــى نحـــو مناســـب وصـــحيح، وعـــرض البّينـــات وتحليلهـــا بطريقـــة   -٢١
  محايدة، وبمدى التساوق بين النتائج واالستنتاجات والتوصيات.  

  
والمبـادئ  بعهـا المنظمـة،ويتم ضمان النوعية من خالل ما يلي: (أ) مواصلة التقّيد بمنهجية التقيـيم التـي تت  -٢٢

(ب) واإلشـراف مــن  التوجيهيـة المنطبقـة وقواعـد ومعـايير التقيــيم التـي وضـعها فريـق األمـم المتحــدة المعنـي بـالتقييم؛
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قبل فريق إدارة التقييم؛ (ج) وٕاجراء استعراض جماعي لتقرير التقييم عندما تكون هناك مبّررات لذلك. وُينظر أيضـًا 
  يات أخرى، مثل االضطالع باستعراض دوري للتقييمات. في إمكانية استخدام آل

  
  الشفافية

  
ــــيم، ومعــــايير االختيــــار،   -٢٣ ــــم بســــبب التقي ــــى عل ــــق الشــــفافية ينبغــــي أن يكــــون أصــــحاب المصــــلحة عل لتحقي

واألغـراض التـي سُتســتخدم مـن أجلهـا النتــائج. وتكتسـي شـفافية العمليــة أهميـة أيضـًا، شــأنها شـأن إمكانيـة الحصــول 
  د التقييم ومنتجاته. على موا

  
ويتم ضمان الشـفافية مـن خـالل النهـوج التاليـة: تكفـل الجهـة التـي تطلـب التقيـيم عمليـة تشـاور مسـتمرة مـع   -٢٤

أصــحاب المصــلحة المعنيــين علــى جميــع مراحــل عمليــة التقيــيم. ويتضــمن تقريــر التقيــيم تفاصــيل منهجيــات التقيــيم، 
لُمتكّبــدة. وطبقــًا لسياســة المنظمــة الخاصــة بالكشــف عــن المعلومــات ســيتم والنهــوج، ومــوارد المعلومــات، والتكــاليف ا

إتاحــــة خطــــط التقيــــيم والتقــــارير واســــتجابات اإلدارة وتقــــارير المتابعــــة ذات الصــــلة للجمهــــور علــــى موقــــع المنظمــــة 
  اإللكتروني الخاص بالتقييم. 

  
  أنواع التقييم 

  
  التالية: تطلب أمانة المنظمة أنواع التقييمات الرئيسية   -٢٥

  
 اســتراتيجية أو ترّكــز علــى مواضــيع مختــارة، مثــل طريقــة عمــل جديــدة أو التقييمــات المواضــيعية  (أ)

موضوع ومتشعب القطاعات أو وظيفة أساسـية؛ أو تتنـاول مسـألة ناشـئة ذات أهميـة مؤسسـية. وتتـيح هـذه 
علـى نطـاق أوسـع. وهـي تقتضـي  التقييمات نظرة ثاقبة عن األهمية والفعاليـة واالسـتدامة وٕامكانيـة التطبيـق

إجراء تحليل متعّمق لموضوع ما والنظر فـي مختلـف الهياكـل التنظيميـة. وقـد يتـراوح نطـاق هـذه التقييمـات 
  بين تقييم المنظمة بأسرها وتقييم أحد مكاتب المنظمة بمفرده.

  
كانيـة التعّمـق فـي ترّكز علـى برنـامج محـّدد. ويـوّفر هـذا الشـكل مـن التقيـيم إم لتقييمات البرمجيةا  (ب)

فهم كيفيـة وأسـباب إنجـاز النتـائج والحصـائل علـى مـدى عـدة أعـوام، ويـدرس أهميتهـا وفعاليتهـا واسـتدامتها 
وكفاءتهـــا. وتتنـــاول التقييمـــات البرمجيـــة اإلنجـــازات فيمـــا يخـــص سلســـة نتـــائج المنظمـــة، وتقتضـــي تحلـــيًال 

مـات البرمجيـة بـين تقيــيم علـى المسـتوى القطــري منهجيـًا للبرنـامج قيـد االســتعراض. وقـد يتـراوح نطــاق التقيي
  وتقييم على المستوى األقاليمي أو العالمي.

  
تركز على العمل الذي تقوم به المنظمـة فـي بلـد مـا أو إقلـيم مـا التقييمات الخاصة بمكتب محّدد   (ج)

   أو في المقّر الرئيسي فيما يخص أغراض المنظمة والتزاماتها.
  

  تنفيذي، حسب تقديره، إجراء تقييم ألي من جوانب المنظمة. وقد يطلب المجلس ال  -٢٦
  

  التقييمات الخارجية
  
قــد تطلــب األجهــزة الرئاســية إجــراء تقييمــات مــن قبــل مقّيمــين خــارجيين مســتقلين عــن األمانــة. وقــد يطلــب   -٢٧

خارجيـة لعمـل أصحاب المصلحة اآلخرون، مثل الـدول األعضـاء أو الجهـات المانحـة أو الشـركاء، إجـراء تقييمـات 
  المنظمة بغرض تقييم األداء والمساءلة أو قبل وضع الثقة في عمل المنظمة. 
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وستتعاون األمانة تعاونًا كامًال في التقييمات الخارجية من خـالل عمليـة للكشـف عـن المعلومـات المناسـبة   -٢٨
وتيسير القيام بها. وسُيعلن عن نتائج تلك التقييمات الخارجية، عند إتاحتها، في موقع المنظمة اإللكتروني الخاص 

  بالتقييم. 
  

  ت تخطيط التقييمات وٕادراجها في قائمة األولويا
  

ســتقوم المنظمــة بإعــداد خطــة عمــل ثنائيــة للتقيــيم علــى صــعيد المنظمــة فــي إطــار دورة المنظمــة للتخطــيط   -٢٩
  والميزنة. 

  
وســيتم إعــداد خطــة العمــل بالتشــاور مــع كبــار مســؤولي اإلدارة فــي المقــر الرئيســي واألقــاليم ومــع رؤســاء   -٣٠

علـى أسـاس  إلى معايير محّددة. وستحّدث هذه الخطة سـنوياً  مكاتب المنظمة في البلدان والمناطق واألقاليم استناداً 
تقرير سنوي يقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة والمجلس التنفيذي، علـى أن تقـدم خطـط العمـل إلـى المجلـس 

  التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة كي يوافق عليها. 
  

  اختيار مواضيع التقييم: ١الية عند إعداد معاييريتعين مراعاة الفئات الت  -٣١
  متطلبات المنظمة فيما يتعلق بما يلي: االلتزامات العالمية أو الدولية أو اإلقليمية؛ واالتفاقـات المعينـة

 مع أصحاب المصلحة أو الشركاء أو المانحين؛ وطلبات األجهزة الرئاسية.

  والوظــائف األساســية لبرنــامج العمــل العــام؛ ومســتوى أهميــة المنظمــة فيمــا يتعلــق بمــا يلــي: األولويــات
االســتثمار؛ والمخــاطر المتأصــلة؛ والشــؤون أو الشــواغل الخاصــة بــاألداء فيمــا يتصــل بتحقيــق النتــائج 

 المتوقعة.

  جدوى المنظمة فيما يتعلق بما يلي: شأن متشعب القطاعات أو مسألة تتصل بموضوع أو برنـامج أو
وظفين أو التثقيف المؤسسي (االبتكار)؛ ودرجـة الميـزة النسـبية التـي تتمتـع سياسة؛ وٕامكانية تثقيف الم

  بها المنظمة.
  

  منهجية التقييم 
  
  ٢فيما يلي العناصر الرئيسية لعملية التقييم.  -٣٢
  

  التصميم 
  

  ستتضمن اختصاصات التقييم معلومات تفصيلية عن العناصر التالية:   -٣٣

  سياق التقييم؛  (أ)

  تقييم وأهدافه؛الغرض من ال  (ب)
                                                           

معــايير  تفاصــيل بخصــوص اإلرشــادات مــن المزيــد للحصــول علــى التقيــيم لممارســة المنظمــة دليــليرجــى االطــالع علــى     ١
 االختيار.

  يرجى االطالع على دليل المنظمة لممارسة التقييم للحصول على المزيد من اإلرشادات بخصوص التقييم.    ٢
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النطاق والصلة بالميزانية البرمجية وبرنـامج العمـل العـام (لبيـان مـا هـو مشـمول بـالتقييم، ومـا هـو   (ج)
  غير مشمول به)؛

  معايير التقييم (بما في ذلك األهمية واألثر والكفاءة والفعالية واالستدامة) وأسئلة التقييم الرئيسية؛  (د)

  ول التقييم والجمهور)؛ مستخدمو نتائج التقييم (مسؤ   (ه)

  المنهجية (النهج الخاص بجمع البيانات وتحليلها ومشاركة أصحاب المصلحة)؛   (و)

  فريق التقييم (الحجم والمعارف والمهارات والمؤهالت)؛   (ز)

  ؛)ميزانيةالتنظيم و الزمني و الجدول التشتمل على (خطة عمل تفصيلية   (ح)

  ؛لمنشودة (بما في ذلك إعداد تقرير واستراتيجية توزيع والمتابعة)االنتائج   (ط)

  الفريق المخصص المعني بإدارة التقييم (بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالموظفين التقنيين).  (ي)
  

  الفريق المخصص المعني بإدارة التقييم 
  

حجم التقييم وطابعـه يتولى الُمكِلف بالتقييم تشكيل فريق مخصص معني بالتقييم، عندما يكون ذلك مبّررًا ب  -٣٤
أو  المعقـــد، للمســـاعدة علـــى إجـــراء التقيـــيم ومراقبـــة جودتـــه. ويجـــوز أن يتـــألف هـــذا الفريـــق مـــن خبـــراء خـــارجيين و/

موظفين من المنظمة. وتشمل وظـائف ذلـك الفريـق المخصـص اسـتعراض االختصاصـات ومسـّودة التقريـر واإلدالء 
سـتمر، بالتقــدم المحــرز وينبغــي أن يكــون الفريــق علــى اســتعداد بتعليقـات عليهــا. ويجــري إبــالغ الفريــق، علــى نحــو م

  للرّد على استفسارات فريق التقييم وتقديم اقتراحات كي ينظر فيها. 
  

  اختيار الفريق 
  

  ينبغي مراعاة العناصر التالية في اختيار أعضاء فريق التقييم:   -٣٥

  خبرة تقنية وقطاعية؛  (أ)

  لكمي والنوعي وخبرة في هذا المجال؛فهم متعّمق لمنهجية التقييم ا  (ب)

  خبرة سابقة في إجراء استعراضات وتقييمات؛  (ج)
  

  ويجب أن تكفل عملية االختيار أال يكون ألي من أعضاء فريق التقييم تضارب في المصالح.  -٣٦
  

لتقيـيم ويكون رئيس فريق التقييم مسؤوًال عن التفاعالت بين أعضـاء الفريـق وسـيتحّمل مسـؤولية مخرجـات ا  -٣٧
  عمومًا.

  
  التقرير 

  
وٕاعـــداد تقريـــر كتـــابي مـــن الشـــروط األساســـية لعمليـــة التقيـــيم. ويكـــون تقريـــر التقيـــيم النهـــائي منظمـــًا بشـــكل   -٣٨

  منطقي ومشتمًال على نتائج مسندة بالبّينات واستنتاجات ودروس مستفادة وتوصيات. 
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  والبّد للتقرير أن:   -٣٩

  ذات الصلة بغرض وأهداف التقييم إجماًال؛ال يحتوي إّال على المعلومات   (أ)

  يشرح الغرض من التقييم ويورد في مرفقه االختصاصات؛  (ب)

  يرّد على األسئلة الرئيسية الواردة في االختصاصات؛  (ج)

  يشرح المنهجية الُمستخدمة لجمع المعلومات وتحليلها؛  (د)

  يشير إلى أّية قيود يواجهها التقييم؛  (ه)

  ّينات التي تستند إليها االستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات. يشتمل على الب  (و)
  

   ١تمويل التقييم
  
  يكفل المدير العام توافر الموارد الكافية لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالتقييم على صعيد المنظمة.   -٤٠
  

ء مكاتـب المنظمـة القطريـة ويجب على المديرين اإلقليميين والمديرين العامين المساعدين والمديرين ورؤسا  -٤١
ضمان ما يكفي مـن المـوارد لتنفيـذ العناصـر الخاصـة بهـم مـن خطـة التقيـيم الشـاملة للمنظمـة كافـة. والبـّد أن يكـون 
توافر ميزانية مناسبة للتقييم جزءًا ال يتجزأ من خطة العمل التشغيلية المندرجة ضـمن برنـامج مـا، وأن تـتم مناقشـتها 

  المصلحة أثناء مرحلة تخطيط كل مشروع/ برنامج/ مبادرة. حسب االقتضاء مع أصحاب 
  

ولدى تحديد المبلغ الالزم لتمويل التقييم في المنظمة تم النظر في التقديرات التي قـدمتها منظمـات أخـرى.   -٤٢
ص وتشير تلك التقديرات إلى إمكانية احتواء مجمل الميزانية البرمجية، ضمن عناصرها األساسية، على مبلغ ُيخصّ 

  ٪ من الميزانية. ٥٪ و٣ألغراض التقييم وتتراوح قيمته بين 
  

  المساءلة واإلشراف 
  
يحـــّدد إطـــار المســـاءلة نقطـــة االنطـــالق ونقطـــة الوصـــول فيمـــا يخـــص تـــدفق الســـلطة؛ والغـــرض المنشـــود   -٤٣
لفـرع أدوار ذلك التدفق. كما يحّدد مساءلة أصحاب السلطة ومسؤوليتهم فـي ممارسـة تلـك السـلطة. ويحـّدد هـذا ا من

  الجهات الرئيسية الفاعلة في عملية التقييم، فضًال عن آلية الرصد الُمستخدمة لتنفيذ سياسة التقييم. ٢ومسؤوليات
  

  األدوار والمسؤوليات
  

  بما يلي:  ٣يقوم المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية  -٤٤

  تحديد سياسة التقييم والتعديالت الالحقة، عند اللزوم؛  (أ)
                                                           

  سيتم، في إطار عمل إضافي، تناول مصادر تمويل التقييمات.    ١
األدوار  بخصـــــوص التفاصـــــيل نمـــــ المزيـــــد للحصـــــول علـــــى التقيـــــيم لممارســـــة المنظمـــــة دليـــــليرجـــــى االطـــــالع علـــــى     ٢

 والمسؤوليات الفردية في مجال التقييم.

  المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له.    ٣
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  اإلشراف على وظيفة التقييم ضمن المنظمة؛  (ب)

  (ج) تشجيع أداء التقييمات كوسيلة لإلسهام في عمليتي التخطيط وصنع القرار؛

اإلسهام في خطة العمل الثنائية الخاصة بالتقييم على صعيد المنظمة من خالل بحث المواضيع   (د)
  ذات األهمية الخاصة بالنسبة للدول األعضاء؛

  لعمل الثنائية الخاصة بالتقييم على صعيد المنظمة؛إقرار خطة ا  (ه)

النظـــر فـــي التقريـــر الســـنوي المتعلـــق بتنفيـــذ خطـــة العمـــل الثنائيـــة الخاصـــة بـــالتقييم علـــى صـــعيد   (و)
  المنظمة، واإلحاطة علمًا به. 

  تنقيح سياسة التقييم بشكل دوري، حسب االقتضاء.   (ز)
  

ويقـدم تقـاريره مباشـرة إلـى المـدير العـام،  م علـى وظيفـة التقيـيمومكتب خدمات المراقبـة الداخليـة هـو القـيّ   -٤٥
وتقريرًا سنويًا بشأن المسائل المتصلة بـالتقييم فـي المنظمـة كـي ينظـر فيـه المجلـس التنفيـذي. والمكتـب مسـؤول عـن 

  الوظائف التالية المتعلقة بالتقييم: 

  لمنظمة؛ قيادة عملية إعداد خطة عمل الثنائية للتقييم على صعيد ا  (أ)

  إبالغ كبار مسؤولي اإلدارة بشأن قضايا التقييم ذات األهمية بالنسبة للمنظمة عمومًا؛   (ب)

  تيسير إسهام نتائج التقييم والدروس المستفادة في تخطيط البرامج؛   (ج)

  تنسيق تنفيذ إطار التقييم على مستويات المنظمة الثالثة؛  (د)

  إلدارة للتقييمات؛إنشاء وصون نظام لتتبع استجابات ا  (ه)

  إنشاء وصون سجل إلكتروني للتقييمات الُمضطلع بها على جميع مستويات المنظمة؛   (و)

  إنشاء وصون قائمة بالخبراء من ذوي الخبرة في مجال التقييم؛  (ز)

  توفير المواد اإلرشادية والمشورة لتحضير التقييمات وٕاجرائها ومتابعتها؛   (ح)

  م كي تمتثل لمتطلبات السياسة؛ استعراض تقارير التقيي  (ط)

تعزيـــز قـــدرات مـــوظفي المنظمـــة فـــي مجـــال التقيـــيم (يمكـــن القيـــام بـــذلك، مـــثًال، مـــن خـــالل إتاحـــة   (ي)
  المنهجيات الموحدة الخاصة بالتقييم أو توفير تدريبات في مجال التقييم)؛

  ر العام؛تقديم تقرير سنوي عن أنشطة التقييم إلى المجلس التنفيذي عن طريق المدي  (ك)

  دعم استعراض السياسة وتحديثها بشكل دوري، عند اللزوم.  (ل)
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  استخدام نتائج التقييم 
  

  استعمال التوصيات ومتابعتها
  

تعكس التوصيات الواردة في تقارير التقييم القيمـة التـي تضـيفها عمليـة التقيـيم. ولكـل تقيـيم مسـؤول محـّدد،   -٤٦
امج أو مكتب أو مشـروع. ويتحّمـل مسـؤول التقيـيم مسـؤولية اسـتعمال نتـائج مثل الموظف المسؤول عن دائرة أو برن

  التقييم وٕاعداد خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ التوصيات. 
  

ويكفـــل مســـؤول التقيـــيم إصـــدار االســـتجابة المالئمـــة مـــن قبـــل اإلدارة فـــي الوقـــت المناســـب وتوجيههـــا إلـــى   -٤٧
  ي، أو إلى المدير اإلقليمي، في األقاليم والبلدان. مساعد المدير العام المالئم في المقّر الرئيس

  
ويتـــولى مكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة رصـــد متابعـــة تنفيـــذ توصـــيات التقيـــيم بطريقـــة منهجيـــة، وتنســـيق   -٤٨

الجهــود مــع مســؤولي التقيــيم. ويصــدر مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة تقــارير دوريــة عــن حالــة التقــدم المحــرز فــي 
ات لفائــدة كبــار مســؤولي اإلدارة، ويقــدم تقريــرًا ســنويًا إلــى المجلــس التنفيــذي مــن خــالل لجنــة البرنــامج تنفيــذ التوصــي

  والميزانية واإلدارة. 
  

  الكشف عن تقارير التقييم ونشرها
  

  تتيح المنظمة تقارير التقييم طبقًا لسياستها الخاصة بالكشف عن المعلومات.   -٤٩
  

  دة من التقييمات واإلبالغ عنها ونشرها حسب االقتضاء. ويتم انتقاء الدروس المستفا  -٥٠
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  
  المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بمسّودة السياسة هذه والنظر في اعتمادها.  -٥١
  
  
  

=     =     =  


