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  أحدث المعلومات ييم:تقال
  ٢٠١٩-٢٠١٨العمل المقترحة  وخطة

  
  

وتتطلـب  ١الحادية والثالثـين بعـد المائـة.في المنظمة في دورته وافق المجلس التنفيذي على سياسة التقييم  -١
السياسة أن ترفع األمانة تقريرًا سنويًا إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التقييم. وفي حين أن التقرير 

التقريــر ، يتضــمن ٢٠١٨لــى المجلــس فــي دورتــه الثالثــة واألربعــين بعــد المائــة فــي أيــار/ مــايو ع عرضالســنوي ســيُ 
 ٢إلــى المجلــس التنفيــذياألخيــر الســنوي الحــالي ملخصــًا ألحــدث المعلومــات عــن التقــدم المحــرز منــذ تقــديم التقريــر 

 .٢٠١٩-٢٠١٨وخطة العمل المقترحة للتقييم في الثنائية 
  

  التقدم الُمحرزأحدث المعلومات عن 
 
ويواصـل مكتـب  عملية إصالح المنظمـة الجاريـة. منمازال تعزيز التقييم والتعلم المؤسسي عنصرًا حاسمًا  -٢

الـذي ُعـرض علـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة  ٣التقييم تنفيذ إطار تعزيز التقييم والتعلم المؤسسي في المنظمة
ويتضمن اإلطار ستة مجاالت رئيسية للعمل هي التالية: التابعة للمجلس التنفيذي في اجتماعها الحادي والعشرين. 

تهيئــة بيئــة مواتيــة ونظــام لتصــريف الشــؤون؛ والقــدرة علــى التقيــيم والمــوارد؛ وخطــة عمــل التقيــيم ونطاقــه وطرائقــه؛ 
 صيات عملية التقييم واستجابة اإلدارة لها؛ والتعلم المؤسسي؛ واإلبالغ بأعمال التقييم.وتو 

 
التقــارير تــاح جميــع وتُ األســاس لعمــل التقيــيم الجــاري.  ٢٠١٧٤-٢٠١٦لثنائيــة للتقيــيم اخطــة عمــل وأرســت  -٣

 ٥.ف ذلكخال ذكرما لم يُ  المستكملة عن التقييم على الصفحة اإللكترونية المخصصة لمكتب التقييم
  

الـذي كـان فـي عـداد تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة واسُتكمل تقييم مساهمة األمانة في  -٤
الخاصـة واسـتهدف توجيـه اسـتراتيجية المنظمـة  ٢٠١٧في تشرين األول/ أكتـوبر  التقييمات المؤسسية ذات األولوية

التقيـيم  غطـىو اسـتنادًا إلـى الـتعلم المؤسسـي المسـتمد مـن التجـارب الماضـية.  ٢٠٣٠بخطة التنمية المسـتدامة لعـام 
وحــدد ) ٢٠١٥-٢٠٠٠كامــل الفتــرة المشــمولة بأهــداف التنميــة المســتدامة (الــذي أجــراه فريــق خــارجي معنــي بــالتقييم 

                                                           
  ).٢٠١٢) (١(١٣١م تالمقرر اإلجرائي    ١
  .١٤١/٧م تالوثيقة    ٢
٣        A framework for strengthening evaluation and organizational learning in WHO. Geneva: World 

Health Organization (http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-
organizational-learning.pdf?ua=1, accessed 27 October 2017).  

، المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثـين بعـد المائـة، ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م تانظر الوثيقة    ٤
  (باإلنكليزية). ٣ الجلسة الرابعة عشرة، الفرع

  الصفحة اإللكترونية المخصصة لمكتب التقييم متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ٥
/http://www.who.int/about/evaluation/reports/en  ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٧(تم االطالع في.(  
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يات اســتراتيجية لتوجيــه الــنهج المتبــع فــي األمانــة وقــدم توصــمــواطن القــوة والضــعف والتحــديات والممارســات الجيــدة 
 لالستجابة ألهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

  
وٕاطار تعزيز التقيـيم والـتعلم المؤسسـي أيضـًا  سياسة التقييم في المنظمةواندرج االستعراض المستقل لتنفيذ  -٥

علــى ثــالث ُأجريــت هــذه عمليــة و . العــام بإجرائهــافــي التقييمــات المؤسســية ذات األولويــة التــي كلَّــف مكتــب المــدير 
واستعراضًا للتقييم الخارجي  مستقلوتقييمًا خارجيًا أجراه خبير استشاري التقييم الذاتي لمكتب التقييم شملت و مراحل 
التقدم المحرز في تطوير تقييم العملية وكان الغرض من  ١في التقييم. يرينفريق رفيع المستوى مكّون من خبأجراه 

للتقـدم مسـتقًال توجيهيـًا ويتضمن تقييمـًا  ٢٠١٧في حزيران/ يونيو وُقدم التقرير الختامي وظيفة التقييم في المنظمة. 
وتشـمل التوصـيات مـا يلـي: المحرز في تطوير وظيفة التقييم فـي المنظمـة علـى المسـتويين المؤسسـي والالمركـزي. 

وأفضـــل بالكامـــل لتجســـيد البيئـــة المتغيـــرة فـــي المنظمـــة  تنفيـــذها /والوثـــائق ذات الصـــلةتحـــديث سياســـة التقيـــيم ) ١(
بقيــادة التقييمــات الالمركزيــة علــى  والتشــديد األكبــر) ٢مــم المتحــدة؛ (علــى نطــاق منظمــات األالممارســات الحاليــة 

وزيـــادة المــــوارد ) ٣(مـــة؛ ممـــا يكتســـي أهميـــة اســـتراتيجية بالنســـبة إلـــى المنظالمـــديرين اإلقليميـــين وكبـــار المـــديرين 
كي ال يقتصر دوره علـى إجـراء تقييمـات مؤسسـية فحسـب بـل يشـمل أيضـًا تـوفير القيـادة المخصصة لمكتب التقييم 

المتصـلة التفاصـيل بعـض دعـم االسـتقالل التنظيمـي مـن خـالل مراجعـة ومواصـلة ) ٤في مجاالت أخرى؛ (الالزمة 
ألداء فيمـا يتعلـق بـاكـي يـؤدي دوره بالكامـل تقيـيم تحديـد وضـع الو ) ٥(وشروط تعيـين رئـيس مكتـب التقيـيم؛ بالتبليغ 
بشـــأن إصـــالح إلدارة القائمـــة علـــى تحقيـــق النتـــائج يكّمـــل التقيـــيم متصـــل بـــامـــن خـــالل إجـــراء تقيـــيم رئيســـي والنتـــائج 

واسـتجابة يم. مـي والتقيـيبـين الـتعلم التنظوالتكامـل واستهالل مناقشـة بشـأن التمييـز ) ٦المنظمة على سبيل المثال؛ (
 .لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبةلاإلدارة هي قيد اإلعداد وستُبحث خالل االجتماع المقبل 

 
وُأجــري تقيــيم وظيفــة المنظمــة المتعلقــة بوضــع القواعــد والمعــايير علــى مــرحلتين بــدعم مــن خبــراء خــارجيين  -٦

ى علــى تحديــد نشــاط وضــع القواعــد والمعــايير فــي المنظمــة واقتُــرح مســتقلين معنيــين بــالتقييم. وركــزت المرحلــة األولــ
فيهــا إطــار لتقيــيم هــذا النشــاط. واســتندت المرحلــة الثانيــة إلــى هــذا اإلطــار لتقيــيم مجموعــة مختــارة مــن أشــكال ممثلــة 

لنتــائج لنشــاط وضــع القواعــد والمعــايير وقُــدمت فيهــا مجموعــة مــن التوصــيات االســتراتيجية والتشــغيلية بنــاًء علــى ا
التقريــر الختــامي عــن التقيــيم فــي تمــوز/ ُقــدم لتعزيــز دور المنظمــة ووظيفتهــا فــي مجــال وضــع القواعــد والمعــايير. و 

 .٢٠١٧يوليو 
  

المكتــب القطــري فــي فــي  ٢٠١٧وأجــرى مكتــب التقيــيم أول تقيــيم مــن تقييمــات المكاتــب القطريــة فــي عــام  -٧
واإلســــهامات مــــن خــــالل تايلنــــد. وتركــــز هــــذه التقييمــــات علــــى الحصــــائل/ النتــــائج التــــي تحققهــــا المكاتــــب القطريــــة 

المنظمـة وكان الغرض الرئيسي مـن التقيـيم تحديـد أفضـل ممارسـات المدخالت العالمية واإلقليمية في البلد المعني. 
. واالســـتخدام الرئيســـي ٢٠١٦-٢٠١٢إلـــى إنجازاتهـــا المحققـــة خـــالل الفتـــرة وتوثيقهـــا اســـتنادًا فـــي تايلنـــد وابتكاراتهـــا 

 ٢٠٢١-٢٠١٧الجديــدة للتعــاون القطــري للفتــرة االســتراتيجية دعــم المكتــب القطــري إذ ينفــذ المتوقــع لهــذا التقيــيم هــو 
 .٢٠١٧ير عن التقييم في آب/ أغسطس ر ُقدم التققد . و المقبلة الثنائية السنواتويضع خطة عمله 

  

                                                           
تكــّون الفريــق الرفيــع المســتوى مــن رئيســين للتقيــيم يمــثالن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بــالتقييم (منظمــة األمــم المتحــدة    ١

ـــادرة الدوليـــة  للطفولـــة ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة) أحـــدمهما مستشـــار كبيـــر ســـابق فـــي البنـــك الـــدولي ومفـــوض فـــي مجلـــس المب
) يمثل بلـدان الجنـوب واآلخـر مفـتش كبيـر مـن إدارة تقيـيم السياسـات والعمليـات فـي وزارة الشـؤون الخارجيـة 3ieاألثر ( لتقييم

شــــبكة لجنــــة المســــاعدة اإلنمائيــــة المعنيــــة بتقيــــيم  /منظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان االقتصــــاديلحكومــــة هولنــــدا يمثــــل 
  ).EvalNet(  التنمية
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 جلســة مفتوحـة خــالل أسـاليب انتخابــه فـيو وسـُيجري المجلــس التنفيـذي تقييمــًا لعمليـة انتخــاب المـدير العــام  -٨
رئـيس الـدورة  نـوابفريق معني بإدارة التقيـيم بهـذا العمـل ويتـألف مـن  ويضطلع ١دورته الثانية واألربعين بعد المائة.

ويــدعم  ٢.شــرق المتوســطعضــو فــي المجلــس مــن إقلــيم الحاديــة واألربعــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي ومقررهــا و 
 في التحضير إلجراء هذا التقييم.مكتب التقييم الفريق المعني بإدارة التقييم 

  
آليــة هــي  آليــة التنســيق العالميــة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــاو  -٩

تنســـيق األنشـــطة ومشـــاركة ل اً تيســـير  ٢٠١٤األعضـــاء أنشـــئت فـــي عـــام عالميـــة للتنســـيق والمشـــاركة بقيـــادة الـــدول 
عبــر القطاعــات علــى المســتوى المحلــي والــوطني واإلقليمــي والعــالمي والعمــل صــاحبة المصــلحة المتعــددة  الجهــات

خطـــــة العمـــــل العالميـــــة بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية وتعزيـــــزًا لـــــذلك بهـــــدف المســـــاهمة فـــــي تنفيـــــذ 
فــــي الســــبعون جمعيــــة الصــــحة العالميــــة  تجريــــهتقييمــــًا أوليــــًا وشــــملت اختصاصــــاتها . ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــــا

التقيـــيم فريــق معنــي بـــإدارة التقيــيم يتــألف مـــن  مراقبــةويتــولى  ٣.ليــة وقيمتهــا المضـــافةاآللتقــدير نتـــائج  ٢٠١٧ عــام
الصــحة فــي إجــراء أعضــاء مكتــب جمعيــة ويــدعم مكتــب التقيــيم  مكتــب جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعينأعضــاء 
عن طريـق المجلـس  ٢٠١٨وسُتعرض نتائج التقييم على جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام التقييم. 

 ٤التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة.
  

لشامل لبرنامج المنظمة لزيادة وبناًء على طلب وزارة الشؤون العالمية في كندا كلَّف مكتب التقييم بالتقييم ا -١٠
المثقلـــة بعـــبء ويـــدعم هـــذا البرنـــامج البلـــدان . معنـــي بـــالتقييم لاإلتاحـــة الســـريعة الـــذي يجريـــه فريـــق خـــارجي مســـتق

ة باألســباب الرئيســية للوفــاة لــدى األطفــال دون خاصــخــدمات التشــخيص والعــالج واإلحالــة الاألمــراض لتزيــد تغطيــة 
التــــدبير العالجــــي المجتمعــــي خــــدمات ســــن الخامســــة (اإلســــهال وااللتهــــاب الرئــــوي والمالريــــا) عــــن طريــــق تكثيــــف 

بغيــة  اواســتدامته اوأثرهــ اووجاهتهــ اوكفاءتهــمــن حيــث فعاليتهــا البرنــامج  نتــائج المتكامــل. ويهــدف التقيــيم إلــى تقــدير
تقـديم وُيتوقـع لسياسي وتصميم خدمات التدبير العالجي المجتمعي المتكامل وتنفيذها فـي المسـتقبل. توجيه الحوار ا

 .٢٠١٨التقرير الختامي بحلول آذار/ مارس 
  

الخاصــة بــالمهنيين الــدوليين فــي  ٥ُطبقــت سياســة التنقــل الجغرافــي ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢١وفــي  -١١
ووفقـــًا لهـــذه السياســـة يجـــري تقيـــيم تنفيـــذها ســـنويًا خـــالل مرحلتهـــا المـــدة.  مســـتمرة ومحـــددةبعقـــود  المنظمـــة المعينـــين

أصــــدر مكتــــب التقيــــيم التقريــــر عــــن التقيــــيم الســــنوي األول لتنفيــــذ السياســــة فــــي قــــد و ). ٢٠١٨-٢٠١٦الطوعيــــة (
تنفيـذ سـبل  فحصالـذي سـي. وُيجري المكتب حاليًا التقيـيم السـنوي الثـاني لتنفيـذ السياسـة ٢٠١٧الثاني/ يناير  كانون

أن يــؤدي تنفيــذ السياســة فــي الوقــت الحــالي إلــى تحقيــق حققــت حتــى اآلن ومــدى احتمــال توالنتــائج التــي  السياســة
وُيتوقــع تقــديم التقريــر عــن التقيــيم فــي والــدروس المستخلصــة.  المســتهدفة منهــا حينمــا تصــبح السياســة إلزاميــة الفوائــد
 ول األعضاء بناًء على الطلب.للدالتقرير وسُيتاح  ٢٠١٨الثاني/ يناير  كانون

  
  

                                                           
  ).٢٠١٢( ١٥-٦٥عج ص والقرار  ١٤١/٦م تالوثيقة    ١
 ).٢٠١٧) (١(١٤١م تالمقرر اإلجرائي    ٢

 .١، الملحق والتذييل ١إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ٣

 .٢إضافة  ١٤٢/١٥م تالوثيقة    ٤

٥                           WHO geographical mobility policy. Geneva: World Health Organization; 2016 
(http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf, accessed 27 October 2017). 
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ويثابر مكتب التقيـيم علـى تقـديم خـدمات الـدعم التقنـي وضـمان الجـودة للتقييمـات الالمركزيـة وقـد ُمثّـل فـي  -١٢
الفريــق المعنــي بــإدارة التقيــيم فــي إطــار التقيــيم الخــارجي المســتقل لفريــق التنســيق الــدولي المعنــي بتــوفير اللقاحــات. 

إتاحـة اللقاحـات المعنيـة وتوفيرهـا بسـرعة وفـي الوقـت اإلنصـاف فـي ضـمان وتتمثل والية فريـق التنسـيق الـدولي فـي 
المخزونـات االحتياطيـة العالميـة الطارئـة مـن اللقاحـات. وكـان  ويـدير الفريـق أيضـاً مـراض المناسب إبان فاشيات األ

رارات الراميــة إلــى تحســين تصــريف شــؤون فريــق توجيــه القــ ٢٠١٧-٢٠٠٦الغــرض مــن التقيــيم الــذي يغطــي الفتــرة 
التنســيق وآليتــه المتصــلة بــإدارة المخزونــات االحتياطيــة الطارئــة مــن اللقاحــات الخاصــة بــأمراض محــددة وتركيباتهــا 

وتعزيز شفافية عمليات صنع القرارات واالرتقاء بتواصـل الفريـق علـى المسـتويين  ة هذه المخزونات والتركيباتوٕاتاح
 .٢٠١٧لخارجي. وُقدم التقرير الختامي عن هذا التقييم في تشرين األول/ أكتوبر الداخلي وا
  

تيســـير إجـــراء االستعراضـــات مـــن جانـــب وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة التابعـــة لألمـــم ويواصـــل مكتـــب التقيـــيم  -١٣
ويبلَّغ عن هذا التعاون بصورة منفصلة ضمن تقرير سنوي يقدَّم إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة المتحدة 

 دورتها المعقودة في أيار/ مايو.للمجلس التنفيذي في 
  

استعراضات أخرى للمنظمة تجريها كيانات خارجية ويسهل حاليًا تقييم المنظمة وييسر مكتب التقييم أيضًا  -١٤
 الشبكة المتعددة األطراف لتقييم أداء المنظمات.من جانب  ٢٠١٨-٢٠١٧ة للفتر 

  
جتماعات ومشاركة منتظمة في اال فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمفي  مكثفةوتشارك المنظمة مشاركة  -١٥

التوجيهي لتقييم وتشارك أيضًا في الفريق  ومختلف فرق العمل التابعة له. لرؤساء مكاتب التقييم التي يعقدها الفريق
لمساءلة الجماعية عن النتـائج اإلنسـانية ويضـمن اسـتيعاب االذي يعزز  ١الجوانب اإلنسانية المشترك بين الوكاالت

التقييمـات وبالتحديد، يضطلع الفريق بالمسـؤولية عـن تقـديم اإلرشـادات بشـأن الدروس المستخلصة واالستفادة منها. 
ـــة الدائمـــة الخاصـــة بحـــاالت الطـــوارئ المصـــنفة مـــن ا لمســـتوى الثالـــث علـــى نطـــاق منظومـــة العمـــل اإلنســـاني للجن

وعن إجراء هذه التقييمـات. ويـدعم مكتـب التقيـيم بصـفته عضـوًا فـي الفريـق التـوجيهي تنفيـذ المشتركة بين الوكاالت 
ـــتعلم النشـــط المتقييمـــات األعمـــال اإلنســـانية المشـــتركة بـــين الوكـــاالت.  عنيـــة وتشـــارك المنظمـــة أيضـــًا فـــي شـــبكة ال

وهي شبكة على مستوى المنظومة تسهم في تحسين جودة تقييم العمـل ي بالمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنسان
 اإلنساني وأنشطة البحث والتعلم المتعلقة به.

  
، لـــم تمـــوَّل ميزانيـــة مكتـــب التقيـــيم ٢٠١٧-٢٠١٦ونتيجــة للقيـــود المفروضـــة علـــى الميزانيـــة خـــالل الثنائيــة  -١٦
. وعليه، لـم يتسـن اسـتكمال مـا يلـي: ٢٠١٧-٢٠١٦لتنفيذ خطة العمل المعتمدة للتقييم في الثنائية  ٪٨٦بنسبة  إال

االســتعانة بــالموظفين المهنيــين الــوطنيين علــى المســتوى القطــري؛ وتقيــيم البرنــامج المتصــل بــأمراض المنــاطق تقيــيم 
ــالتركيز الخــاص علــى  المنــاطق المداريــة المهملــة؛ أن أمــراض خريطــة طريــق التنفيــذ الحاليــة بشــالمداريــة المهملــة ب

 .٢٠١٩-٢٠١٨ُنقلت هذه التقييمات بالتالي إلى الثنائية وتقييم مكتبين قطريين. و 
  

                                                           
ريــق التــوجيهي لتقيــيم الجوانــب اإلنســانية المشــترك بــين يتــولى مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية رئاســة الف   ١

الوكــاالت الــذي يضــم المــديرين المعنيــين بــالتقييم فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة واالتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب األحمــر 
األغذيـة العـالمي والهالل األحمر ومفوضية األمم المتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـين ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة وبرنـامج 

ومنظمة الصحة العالمية بمشاركة شبكة التعلم النشـط المعنيـة بالمسـاءلة واألداء فـي مجـال العمـل اإلنسـاني والمجلـس الـدولي 
 للمؤسسات الخيرية وصندوق األمم المتحدة للسكان بصفة مراقب.
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  ٢٠١٩-٢٠١٨خطة العمل المقترحة للتقييم في الثنائية 
  

المنظمة خطة عمل ثنائية السنوات للتقييم على نطاق المنظمـة كجـزء مـن تضع ن أسياسة التقييم  تقتضي -١٧
ــتعلم  ضــمنلتخطــيط والميزنــة. وتل تهــادور  خطــة العمــل الثنائيــة الســنوات المســاءلة ومراقبــة األداء والنتــائج وتعــّزز ال

 .المؤسسي على نحو تسترشد به السياسات والقرارات التشغيلية
 
التقييمات المؤسسية/ المركزية والتقييمات الالمركزية  ٢٠١٩-٢٠١٨وتشمل خطة العمل المقترحة للثنائية  -١٨
ُمقـّرر إجراؤهــا، وقـد ُوضــعت بالتشـاور مــع الـزمالء مــن كبـار المــوظفين علـى نطــاق المنظمـة، والســيما فيمـا يتعلــق ال

بالتقييمات الالمركزية. وُبحثت خطة العمل أيضًا مع لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة خـالل 
 .٢٠١٧اجتماعها الذي ُعقد في تشرين األول/ أكتوبر 

  
وفـي هـذا الصــدد، سـيتولى مكتــب التقيـيم إدارة التقييمـات المؤسســية/ المركزيـة المقترحــة أو التكليـف بهــا أو  -١٩

 إجراءها، وتشمل التقييمات تقييمات البرامج والتقييمات المواضيعية والتقييمات الخاصة بمكاتب محددة.
  

فسـُتدار أو يكلَّـف بهـا أو ُتجـرى خـارج  في خطة العمـل الثنائيـة السـنواتأما التقييمات الالمركزية المقترحة  -٢٠
 الدوائر التابعة للمقـر الرئيسـي أو المكاتـب اإلقليميـة أو المكاتـب القطريـةمكتب التقييم المركزي أي ستستهلها  إطار

وفــي هــذه الحالــة، ســيتولى مكتــب التقيــيم المركــزي ضــمان الجــودة أساســًا.  تقييمــات برمجيــة ومواضــيعيةوتتــألف مــن 
ب كتّيــويتحقــق االتســاق والمواءمــة علــى صــعيد المنظمــة عــن طريــق التقيــد باإلرشــادات الــواردة فــي  التقنــي.والــدعم 

 ومن خالل شبكة التقييم العالمية. ١المنظمة عن ممارسات التقييم
  

وتفــي التقييمــات المقترحــة فــي خطــة العمــل الثنائيــة الســنوات بمعيــار واحــد أو أكثــر مــن معــايير االختيــار  -٢١
 المنظمة واألهمية بالنسبة إلى المنظمة والفائدة بالنسبة إلى المنظمة. تطلباتلمحددة في سياسة التقييم: مالتالية ا

  
  التقييمات المؤسسية التي يتولى مكتب التقييم التكليف بها أو إدارتها أو إجراءها

  
هـــي مــــزيج مـــن التقييمــــات  ٢٠١٩-٢٠١٨التقييمـــات المؤسســـية/ المركزيــــة المقـــرر إجراؤهـــا فــــي الثنائيـــة  -٢٢

 ومجموعـــة مـــن التقييمـــات الجديـــدة. ٢٠١٧-٢٠١٦لثنائيـــة للتقيـــيم االممـــددة والتقييمـــات المنقولـــة مـــن خطـــة عمـــل 
وهـي  ٢٠١٩-٢٠١٨فـي الثنائيـة  والمقـرر اسـتمرارها ٢٠١٧المستهلة في عـام والتقييمات الممددة تغطي التقييمات 

آللية التنسـيق العالميـة التابعـة للمنظمـة والمعنيـة ) والتقييم األولي ٢) تقييم عملية انتخاب المدير العام؛ (١التالية: (
 لبرنامج المنظمة لزيادة اإلتاحة السريعة.) والتقييم الشامل ٣بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؛ (

 
 :٢٠١٩-٢٠١٨ي التقييمات المؤسسية المقترحة في الثنائية وترد فيما يل -٢٣

 تقييم االستعانة بالموظفين المهنيين الوطنيين على المستوى القطري؛ 

 ٢التقييم المؤسسي إلطار المنظمة لإلدارة القائمة على النتائج؛ 

                                                           
١                              WHO evaluation practice handbook. Geneva: World Health Organization; 2013 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf, accessed 30 October 2017).  
التقييم الذي ُأجري مؤخرًا إلصـالح المنظمـة، المرحلـة الثالثـة، وسـيهدف تقيـيم إطـار المنظمـة لـإلدارة القائمـة علـى  لتكملة   ٢

  النتائج إلى إتاحة منظور عام مستقل خاص بنتائج المنظمة وأدائها نظرًا إلى تعزيز النهج القائم على النتائج في المنظمة.
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  ؛٣تقييم حالة طوارئ واحدة من الدرجة 

  ١الفاعلة غير الدول؛التقييم األولي إلطار المشاركة مع الجهات 

  خالل مرحلتها الطوعية؛ سياسة التنقل الجغرافيالتقييم السنوي الثالث لتنفيذ 

  تقيـــيم البرنـــامج المتصـــل بـــأمراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة بـــالتركيز الخـــاص علـــى خريطـــة طريـــق
 التنفيذ الحالية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة؛

 ٢)؛٢٠٢٠ -٢٠١٦عمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة (االستراتيجية وخطة ال تقييم 

 ) ٣).١٠إلى  ٦من تقييمات المكاتب القطرية  
  

والمكاتـب القطريـة واإلدارات التابعـة  ٥التـي تتـولى المكاتـب اإلقليميـة ٤التقييمات الالمركزية
  للمقر الرئيسي التكليف بها أو إدارتها

  
فـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا هـــو تقيـــيم  MPOWER٦إن تقيـــيم مكافحـــة التبـــغ عـــن طريـــق تـــدابير برنـــامج  -٢٤

 .٢٠١٨توقع الحصول على نتائجه في أوائل عام يُ المركزي ممدد 
 
 :٢٠١٩-٢٠١٨وترد فيما يلي التقييمات الالمركزية المقترحة في الثنائية  -٢٥

  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا خطة العمل العالمية بشأن الوقاية مـن تنفيذ تقييم 
 ؛)٢٠١٧-٢٠١٦المنقولة من الثنائية (

  سنوات؛ ١٠تنفيذ صندوق الطوارئ الصحية إلقليم جنوب شرق آسيا خالل تقييم 

  ؛إللكترونيااللغوي تقييم التدريب 

                                                           
  ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عالقرار    ١
 ).٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عقرار ال   ٢

الحصـائل/ النتـائج التـي تحققهـا المكاتـب القطريـة المعنيـة واإلسـهامات مـن خـالل ستركز تقييمات المكاتب القطرية علـى    ٣
ـــك، ستســـتهدف التقييمـــات تحليـــل فعاليـــة بـــرامج المنظمـــة  ـــد المعنـــي. وعـــالوة علـــى ذل المـــدخالت العالميـــة واإلقليميـــة فـــي البل

بلــد وتقــدير مــدى وجاهتهــا االســتراتيجية ضــمن الســياق الــوطني. وســتنظَّم هــذه التقييمــات بالتشــاور مــع مكتــب ومبادراتهــا فــي ال
خدمات المراقبـة الداخليـة والمكاتـب اإلقليميـة المعنيـة بهـدف تجنـب ازدواجيـة الجهـود. وفـي الوقـت الحـالي، مـن المقـرر إجـراء 

  نمار ورومانيا وتقييمات أخرى ينبغي تحديدها.تقييمات للمكاتب القطرية في الهند وقيرغيزستان وميا
ألنه من المرجح إضافة المزيد من التقييمات خالل األشهر القادمـة. وسـُيبّلغ عـن هذه قائمة مؤقتة بالتقييمات الالمركزية    ٤

 المستجدات المقبلة في التقارير القادمة التي تقدَّم إلى األجهزة الرئاسية بشأن التقييم.

، انظـــر ٢٠١٩-٢٠١٨لـــى معلومـــات إضـــافية عـــن خطـــة عمـــل تقيـــيم إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا فـــي الثنائيـــة للحصـــول ع   ٥
  (على الموقع اإللكتروني التالي:  SEA/RC70/6-INF.DOC.2الوثيقة 

http://www.searo.who.int/mediacentre/events/governance/rc/70/sea-rc70-6infdoc2.pdf?ua=1 تـــم االطـــالع فـــي ،
  ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٣٠
، انظـــر الصـــفحة اإللكترونيـــة المخصصـــة لمبـــادرة MPOWERللحصـــول علـــى معلومـــات إضـــافية عـــن تـــدابير برنـــامج    ٦

، تـــــم االطـــــالع فـــــي /http://www.who.int/tobacco/mpower/enاإللكترونـــــي التــــالي: التحــــرر مـــــن التبـــــغ (علــــى الموقـــــع 
  ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر   ٣٠
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 تقييم برنامج القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية في اإلقليم األوروبي؛ 

  التقييم الخارجي للبرنـامج الخـاص للبحـث والتطـوير والتـدريب علـى بحـوث اإلنجـاب البشـري المشـترك
 ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـةبين برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان 

 )؛٢٠١٧-٢٠١٣( ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

  بشــــأن الصــــحة اإلنجابيــــة وصــــحة األم والوليــــد والطفــــل اســــتخدام المبــــادئ التوجيهيــــة للمنظمــــة تقيــــيم
 وتأثيرها المتصور على الصعيد القطري في إقليم جنوب شرق آسيا؛والمراهق 

  شرق المتوسط؛قليمي لالتابع للمكتب اإل ألنشطة صحة البيئة المركز اإلقليميتقييم 

 ٢٠٢١-٢٠١٧شرق المتوسط (عمل المنظمة إلقليم  استعراض منتصف المدة لخريطة طريق.( 
  

 وترد معلومات إضافية عن هذه التقييمات المؤسسية والتقييمات الالمركزية في ملحق هذه الوثيقة. -٢٦
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
ــــى اإلحاطــــة علمــــًا المجلــــس  -٢٧ ــــى نطــــاق خطــــة عمــــل  اعتمــــادو  هــــذا التقريــــربمــــدعو إل ــــيم عل المنظمــــة التقي

 .٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
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  الملحق
  
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة للثنائية 
  

الفئة في برنامج العمل   المبرر  التقييم مجال  نوع التقييم
، العام الثاني عشر

٢٠١٩- ٢٠١٤  
  المركزيةالتقييمات المؤسسية/ 

تقيـــــيم عمليـــــة انتخـــــاب المـــــدير العـــــام (الممـــــدد مـــــن   مواضيعي
  )٢٠١٧  عام

  ٦  المتطلبات 

تقيــيم االســتعانة بــالموظفين المهنيــين الــوطنيين علــى   مواضيعي
  المستوى القطري

  ٦  الفائدة

التقيــــيم المؤسســــي إلطــــار المنظمــــة لــــإلدارة القائمــــة   مواضيعي
  على النتائج

  ٦  الفائدة األهمية/

  ٥  الفائدة األهمية/  ٣تقييم حالة طوارئ واحدة من الدرجة   مواضيعي
التقييم األولي إلطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة   مواضيعي

  ٢٠١٩غير الدول في عام 
  ٦  الفائدة المتطلبات/

 سياسـة التنقـل الجغرافـيالتقييم السنوي الثالث لتنفيـذ   مواضيعي
  خالل مرحلتها الطوعية

  ٦  المتطلبات

آلليــــــة التنســــــيق العالميــــــة التابعــــــة التقيــــــيم األولــــــي   برمجي
للمنظمــــــة والمعنيــــــة بالوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر 

  )٢٠١٧(ممدد من عام السارية ومكافحتها 

  ٢  الفائدة المتطلبات/

لبرنـــــامج المنظمـــــة لزيـــــادة اإلتاحـــــة التقيـــــيم الشـــــامل   برمجي
  )٢٠١٧(ممدد من عام  السريعة

  ٣و ١  الفائدة المتطلبات/

تقيــيم البرنــامج المتصــل بــأمراض المنــاطق المداريــة   برمجي
المهملة بالتركيز الخاص على خريطة طريق التنفيذ 

  الحالية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة

  ١  الفائدة األهمية/

االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن  تقيـــيم  برمجي
  )٢٠٢٠-٢٠١٦الشيخوخة والصحة (

  ٣  الفائدة

خــــاص بمكتــــب 
  محدد

  ٦  الفائدة  )  ١٠إلى  ٦تقييمات المكاتب القطرية (من 

  التقييمات الالمركزية
تقييم تنفيذ صندوق الطوارئ الصحية إلقليم جنوب   مواضيعي

  سنوات ١٠آسيا خالل  شرق
  ٥  الفائدة األهمية/

  ٦  الفائدة  إللكترونياتقييم التدريب اللغوي   مواضيعي
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الفئة في برنامج العمل   المبرر  التقييم مجال  نوع التقييم
، العام الثاني عشر

٢٠١٩- ٢٠١٤  
تقيـــــيم برنـــــامج القضـــــاء علـــــى الحصـــــبة والحصـــــبة   برمجي

  األلمانية في اإلقليم األوروبي
  ١  الفائدة األهمية/

خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن تقيــيم تنفيــذ   برمجي
  ٢٠٢٠-٢٠١٣مكافحتها األمراض غير السارية و 

  ٢  الفائدة المتطلبات/

تقيـــــيم مكافحـــــة التبـــــغ عـــــن طريـــــق تـــــدابير برنـــــامج   برمجي
MPOWER ممـدد مـن  في إقليم جنوب شـرق آسـيا)

  )٢٠١٧عام 

  ٢  الفائدة األهمية/

 التقيــيم الخــارجي للبرنــامج الخــاص للبحــث والتطــوير  برمجي
ـــدريب علـــى بحـــوث اإلنجـــاب البشـــري المشـــترك  والت
بـــــين برنــــــامج األمـــــم المتحــــــدة اإلنمـــــائي وصــــــندوق 

المتحــــــدة للســــــكان ومنظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة  األمــــــم
 للطفولــــة ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة والبنــــك الــــدولي

)٢٠١٧-٢٠١٣  (  

  ٣  الفائدة المتطلبات/

تقيــــيم اســــتخدام المبــــادئ التوجيهيــــة للمنظمــــة بشــــأن   برمجي
لصــــــحة اإلنجابيــــــة وصــــــحة األم والوليــــــد والطفــــــل ا

والمراهــق وتأثيرهــا المتصــور علــى الصــعيد القطــري 
  في إقليم جنوب شرق آسيا

  ٣  الفائدة األهمية/

التــابع  ألنشــطة صــحة البيئــة تقيــيم المركــز اإلقليمــي  برمجي
  ٢٠١٨شرق المتوسط في عام قليمي لللمكتب اإل

  ٣  الفائدة األهمية/

اســــتعراض منتصــــف المــــدة لخريطــــة طريــــق عمـــــل   برمجي
 )٢٠٢١-٢٠١٧شــــرق المتوســــط (المنظمــــة إلقلــــيم 

  ٢٠١٩في عام 

  ٦  الفائدة األهمية/

  
  

=     =     =  


