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 الصــــحة ظمــــة
كمـا . كافـةً  مـة

 السياســة ــوير

 المحـرز لتقـدم
ـــم التنفيــذي ن ـ

 الثنائيـــة فـــي م
الـذي أحرزتـه 

 فـي المنظمـة 
 إلـى ٢٠١٣م 

المنعقـدة  مائـة

بتقـديم يـد  -ة 
فريق  أيضاً  ب

اصــات وٕادارة 

. العالميـة قيـيم
لصــلة (علــى 

دارة إ و  ،جـــــــودة
ـــرة  ول فـــي الفت

م 
أبر/ نيسان ٢

منظل رســــمية م
المنظم ـتويات

تنــ أجــل مــن ي

الت حالـة عـن ة
ا المجلــس لــى

التـــام التطبيـــق 
ت عـن التقـدم ا

 نطـاق علـى م
لعـامة بـالتقييم 

الم بعـد ثالثـين

صالح المنظمـة
 ويدعم المكتب
عــداد االختصا

التقي شـبكةظمـة 
ذات ا لعالميــة

م وضـــــــمان الج
جتماعهـــا األو

 ٦

  وي

تقيــــيم سياســــة ة
مسـ علـى يـذها
التنظيمــي ــتعّلم

دوريـة تقـارير م
إل ســنوي تقريــر
 موضـــع ياســـة
معلومـات وثيقـة

لتقيـيمل لسـنوات
الخاصـةجّمعـة 
والث لثانيـةا رتـه

طار عملية إص
الح المنظمة. 
إع ك دعمــه فــي

 أنشـأت المنظ
الالوظــائف  ن

صـــــــد والتقيـــــــيم
ــدت الشـــبكة اج

ر السنو

المائــــة بعــــد ن
تنفي ويجـري ة،

الــ ويعــّزز ئج،

تقـديم الداخليـة 
ت ميقــدتو  ،عليــا
السيا وضـــع تم
الو ورد هـذهتـو  

ال ثنائيـة عمـل 
االنتقاليـة المج 

دور في ،إلدارة

في إط – خلية
يم عملية إصال

بمــا فــي ذلــك، 

،المنظمـة طـاق
لك ممثلــون مــن

والرص التخطيط
). وعقــإلنســـان

: التقرير
  
  

والثالثــــين حاديــــة
المنظمـةة فـي 

ن األداء والنتــائ
  

 المراقبـة مات
الع اإلدارة إلــى

يـــت أن انتظـــار 
 ،ذ التوصـيات

 خطـة بإعـداد 
 العمل ةخط م
واإل والميزانية ج

ت المراقبة الداخ
من تقيي ألولى

مــن التقيــيم، يــة

نط على فعالية
وكــذلك الثالثــة، 

 الخاصـــــــة بـــــــا
اإل وحقـــوق ف

  

 مائة
  المؤقت

التقييم:

الح دورتــــه فــــي
أساسـية وظيفـة

إلشــراف بشــأن
  .الفردي لتعّلم

خـد مكتـب ولى
 إليهــا التقيــيم 

 وفـــي .واإلدارة
صـلة عـن تنفيـذ

  . ييم

  م المحرز
 المنظمـة تقـوم
تقديم تمو . يزنة
البرنامج لجنة 
  

مكتب خدمات 
اطلع بالمرحلة 

الثاني المرحلــة 

بفع منها ستفادة
يات المنظمــة 
ارة الوظـــــــائف

واإلنصـــاف ســـين
    

 ي
بعد الم الثون

دول األعمال 

ف التنفيــــذي س
و التقيـيم أن ـى
المســاءلة وا ل

ال ويدعم قرار،

أن يتـو سياسـة
التــي َخُلــص ت
و والميزانيـــة ج

ديم تقارير مفص
التقي سياسة فيذ

ت عن التقدم
تسـة علـى أن 

والمي للتخطيط
خالل من ،يها

٢٠١٣.٢اير 

، قام ٢٠١٢ 
ييم الذي اضط
م مالمــح نهــج

  .القتراحات

واالسفة التقييم 
ين مــن مســتوي

إدن مـــــــن و ثلـــــــ
 وقضـــايا الجنس

                     
.)١(١٣١م ت
٣٠. 

لس التنفيذ
والثال الثالثة 
من جدو ١-٧

  ة
المجلــــس أقــــرّ  
علـى تـنص ١،ة

يكفــلعلــى أنــه 
الق لصانعي ة

الس وتقتضي 
التوصــيات يــذ
البرنـــامج لجنـــة 

وتقد ٢٠١٥-
تنفي مجال في 

 المعلومات
تنص السياس 
ل المنظمة دورة
عليه للموافقة س

ينا ون الثاني/

وطوال عام 
التقيي إلى فريق

تقيــيم فــي رســم
اال تقديم طلب

ولتعزيز ثقاف 
ــي  الشــبكة ممثل

 المثـــــــال، ممث
وتبادلهـــا، و ف

                     
ممقرر اإلجرائي 

/١٣٢م توثيقة 

المجل  
الدورة 
٧البند    

  
  
  

مقدمة
  
١- 

العالمية
تــنص ع
الموجهة

  
٢- 
تنفي فــي
الل ـــــخ

٢٠١٤
األمانة

  
أحدث

  
٣- 

د إطار
المجلس
في كانو

  
٤- 

إالعون 
إدارة الت
طعملية 

  
٥- 

 وتضــم
لـــــــــسبي

المعـــارف
           

الم   ١
الوث   ٢
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 المسـتخدمة والمنهجيـات باعـهات الواجـب الـنهج نوقشت التي المواضيع وشملت. ٢٠١٣أبريل  نيسان/ ٥إلى  ٤ من
 ؛المنظمــــة نطــــاق العمــــل ثنائيــــة الســــنوات للتقيــــيم علــــى خطــــة فــــي بنــــودالإدراج  معــــايير) أ: (يلــــي بمــــا يتعلــــق فيمــــا

 ؛التقيـــيم تقـــاريرتقـــديم ل شـــامل إطـــار وضـــع) ج( ؛التقيـــيم نـــواتج جـــودة ومراقبـــة الجـــودة لضـــمان نظـــام إنشـــاء )ب(
علــى  التقيــيم قــدرات تعزيــز) و( الجــرد التقييمــي؛ إدارة) ه( ؛ونشــرها التقيــيم نتــائج واســتخدام المســتفادة الــدروس )د(

 يكّمـل التقيـيم ممارسـات عـن كتيباً مكتب خدمات المراقبة الداخلية  أعد ذلك، إلى وباإلضافة. برمتها منظمةنطاق ال
 جـــراءاتاإل يوثّــقالتقييم و بــ الخاصـــة والمســؤوليات األدوارالكتيــب يّوضـــح و  .سياســة التقيــيم التـــي تنتهجهــا المنظمــة

  .للسياسة وفقاً  التقييمات إجراء فيمساعدة الموظفين  وأساليبالرئيسية واألدوات 
  
 شـبكةال أنشـأت التقيـيم، نـواتج جـودة مراقبـة نظـام بشـأن األعضـاء الـدول طرحتها التي وتجاوبًا مع المسائل  -٦

برمتها تلتزم  المنظمة نطاقعلى  جريتأً  التي التقييمات أن من لتحققل وجود ضوابط لضمان مرجعية وقوائم آليات
 احتياجـات تلبيـة مـع بـالتقييم، المعنـي المتحـدة األمـمفريـق  وضـعها التـي تلـكك المهنيـة، الجودة معايير) أ: (بما يلي

 الشبكةتكفل  أن المتوخى ومن. سياسة التقييم التي تنتهجها المنظمة) ب( ،المعلوماتمن  المستهدفين المستخدمين
مدى و  سياسة التقييم التي تنتهجها المنظمةل الفردية التقييمات امتثال تقييمالتي تستهدف  الجودة استعراضاتإجراء 

  .اإلنسان وحقوق إزاء قضايا الجنسينالمتبعة  المعنية بالسياسات هادتقيّ 
  
علــى نطــاق  وكفــاءة بفعاليــة التقيــيم سياســةتنفيــذ  ضــمان غيــةبُ الجــودة  ضــمان نظــام كــذلك شــبكةوناقشــت ال   -٧

 الجوانـب علـى والتدريب ،الدوريةات تقييموال ،ونواتجهالتقييم  لمواد النظراء استعراض النظام هذايشمل سو . المنظمة
  .التقييم وظيفةو  تقييمال نواتج صالحية لضمان منظمةعلى نطاق ال دموحّ  بشكل ستخدمتُ  أن ينبغي التي المحددة

  
 سياسـةبهـا باشـتراطات االلتـزام ب المبلّـغ اتتقييمـمدى امتثال ال مكتبيقيس ال ،يالتقييمجرد ال إدارة لتعزيزو   -٨

 المرجعيـــة القـــوائم هـــذه ســـتخدمتُ  وســـوف. أعـــاله المـــذكورة الجـــودة لمراقبـــة ةيـــالمرجع قـــوائمال باســـتخدام وذلـــك التقيـــيم،
  .اإللكتروني المخصص للتقييم موقعال في إدراجها قبل تقارير الجرد التقييمي الحالية مالءمةمدى  من للتحقق

  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  
  التقرير. ب علماً  اإلحاطة إلى مدعوّ  التنفيذي المجلس  -٩
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