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

األمانة تقريرًا سنويًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذ أنشطة التقيـيم إلـى  تقدموتتطلب السياسة أن  ١التقييم في المنظمة.
نفيــذ سياســة التقيــيم حــرز فــي ت) معلومــات عــن التقــدم المُ ١المجلــس التنفيــذي. ويقــدم هــذا التقريــر الســنوي مــا يلــي: (

 ٢٠١٧،٢-٢٠١٦العمــــــل بشــــــأن التقيــــــيم علــــــى نطــــــاق المنظمــــــة للثنائيــــــة  فــــــي ذلــــــك خطتــــــاالمنظمــــــة، بمــــــا  فــــــي
اإلدارة بهــدف توثيــق الــتعلم  ردود) ملخصــات آلخــر خمســة تقييمــات ُأتيحــت بشــأنها ٢( ٢٠١٩،٣-٢٠١٨ والثنائيــة

 التنظيمي المرتبط بالنتائج والتوصيات.
  

  األمانة في تنفيذ سياسة التقييم التقدم الذي أحرزته
  

  ٤تعزيز القدرة على تنفيذ وظيفة التقييم المؤسسي
  
ُعــرض علــى لجنــة  الــذي ٥يواصــل مكتــب التقيــيم تنفيــذ إطــار تعزيــز التقيــيم والــتعلم التنظيمــي فــي المنظمــة -٢

البرنـــــامج والميزانيـــــة واإلدارة التابعـــــة للمجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي اجتماعهـــــا الحـــــادي والعشـــــرين فـــــي كـــــانون الثـــــاني/ 
) تهيئـة بيئـة مواتيـة وتصـريف الشـؤون؛ ١التاليـة: ( مجاالت العمل الرئيسية الستةويتضمن اإلطار  ٢٠١٥.٦ يناير

 رد) التوصـيات المنبثقـة عـن التقيـيم و ٤) خطـة عمـل التقيـيم ونطاقـه وطرائقـه؛ (٣) القدرة على التقييم والمـوارد؛ (٢(
 ) التواصل بشأن أعمال التقييم.٦) التعلم التنظيمي؛ (٥اإلدارة؛ (

  
ؤون، يشـــارك مكتـــب التقيـــيم المســـتقل مشـــاركة نشـــطة فـــي وفيمـــا يتصـــل بتهيئـــة بيئـــة مواتيـــة وتصـــريف الشـــ -٣

لتقييمات الالمركزية. وفيما يتعلق بالقدرة علـى التقيـيم والمـوارد، تسـنى تحقيـق إلى االتقييمات المؤسسية ويقدم الدعم 
قــدر أكبــر مــن التنســيق فــي أنشــطة التقيــيم علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة بفضــل مشــاركة مراكــز االتصــال التابعــة 

                                                           
 .)١(١٣١ت مالمقرر اإلجرائي    ١

، الملحق، التي وافق عليها المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة (انظـر الوثيقـة ١٣٨/٤٤م تالوثيقة    ٢
 .(باإلنكليزية) )٣، المحاضر الموجزة للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت  م

المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة (انظـــر ، الملحـــق، التـــي وافـــق عليهـــا ١٤٢/٢٧م تالوثيقـــة    ٣
 .(باإلنكليزية) )٢المحاضر الموجزة للجلسة الحادية عشرة، الفرع 

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

  عمل لتعزيز التقييم والتعلم التنظيمي في المنظمة. جنيف: منظمة الصحة العالمية  إطار   ٥
)http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1  تـــــــــــــم

  ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٢االطالع في 
علمــًا بهــا فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة (انظــر الوثيقــة  التنفيــذي ، التــي أحــاط المجلــس١٣٦/٣٨م تالوثيقــة    ٦
  .(باإلنكليزية) )٤رابعة عشرة، الفرع ، المحاضر الموجزة للجلسة ال٢/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥ت  م
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فـــي التقييمـــات المؤسســـية والالمركزيـــة الجاريـــة.  الـــدوائرللشـــبكة العالميـــة للتقيـــيم علـــى المســـتوى اإلقليمـــي ومســـتوى 
وتعتمد كل مـن التقييمـات المؤسسـية والتقييمـات الالمركزيـة علـى دعـم خبـراء خـارجيين، بمـا فـي ذلـك الخبـراء الـذين 

 . بهم من قائمة خبراء التقييم الذين سبق تأهلهم ُيستعان
  
  وفيمـــــــــا يخـــــــــص خطـــــــــة العمـــــــــل والنطـــــــــاق والطرائـــــــــق، ُأطلعـــــــــت اإلدارة العليـــــــــا علـــــــــى خطتـــــــــي العمـــــــــل  -٤

التقييمــات المؤسســية والتقييمــات الالمركزيــة  علــى مالنتاللتــين تشــ ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة و  ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائيــة 
واستعرضهما المجلس واعتمدهما في مجال المراقبة،  االستشاريين المستقلةالمقّررة، وجرى بحثهما مع لجنة الخبراء 

 ١في دورتيه الثامنة والثالثين بعد المائة والثانية واألربعين بعد المائة بالترتيب.
  
وبالنســــبة إلــــى مجــــالي العمــــل المتعلقــــين بالتوصــــيات المنبثقــــة عــــن التقيــــيم ورد اإلدارة والــــتعلم التنظيمــــي،  -٥

المعنـي  الفـرعبشأنها ردود اإلدارة، وُتلخَّص النتـائج فـي وُأتيحت  ٢٠١٧اسُتعِرضت عدة تقييمات اسُتكِملت في عام 
 بالتعلم التنظيمي أدناه. 

  
بانتظــام،  ٢تحــديث الموقــع اإللكترونــي لمكتــب التقيــيم يجــريوفيمــا يــرتبط بالتواصــل بشــأن أعمــال التقيــيم،  -٦

تصـدر نشـرة إخباريـة بانتظـام تحـت عنـوان  ويتضمن الموقع تقارير التقييم وردود اإلدارة فور أن تصـبح متاحـة. كمـا
وعالوة على ذلك، يعقد مكتب التقييم جلسات إعالمية منتظمة بشـأن  matters Evaluation"أهمية مسائل التقييم" 
ســتكملة تســتهدف الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة الداخليــة. كمــا يــنظم دورات التقييمــات الجاريــة والمُ 
 الدوائرترنت لمراكز االتصال التابعة للشبكة العالمية للتقييم على المستوى اإلقليمي ومستوى دراسية على شبكة اإلن

مـــن أجـــل تبـــادل نتـــائج التقييمـــات المؤسســـية. وتُقـــدَّم أيضـــًا جلســـات إعالميـــة منتظمـــة بشـــأن وظيفـــة التقيـــيم، تشـــمل 
 ظمة وسائر الموظفين.الدورات التدريبية لتوجيه اإلدارة العليا ورؤساء المكاتب الُقطرية للمن

  
، يّسر مكتب التقييم إجراء وحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة األمـم المتحـدة لسـبعة ٢٠١٧وفي عام  -٧

ترتيبات الشراكة مع القطاع الخـاص فـي سـياق خطـة التنميـة  -) األمم المتحدة ١استعراضات على النحو التالي: (
اليـــة والكفـــاءة فـــي خـــدمات الـــدعم اإلداري بتحســـين التعـــاون بـــين ) فـــرص تحســـين الفعّ ٢؛ (٢٠٣٠المســـتدامة لعـــام 

قبول مدى ) ٤) اآلليات والسياسات الخاصة بمعالجة تضارب المصالح في منظومة األمم المتحدة؛ (٣الوكاالت؛ (
حـة ) متطلبات تقديم التقارير إلى الجهـات المان٥العبر المستخلصة؛ ( -توصيات وحدة التفتيش المشتركة وتنفيذها 

) السياســات والممارســات الخاصــة بــالتبليغ عــن المخالفــات فــي المنظمــات ٦علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة؛ (
ـــدريب الـــداخلي فـــي المنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة. ٧التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة؛ ( ـــرامج الت ) ب

نيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي اجتماعهــا تقريــر المــدير العــام المقــدم إلــى لجنــة البرنــامج والميزا يعــرضو 
المزيـد مـن التفاصـيل عـن  ٣، والـذي يتنـاول تقـارير وحـدة التفتـيش المشـتركة٢٠١٨الثامن والعشرين في أيـار/ مـايو 

 تنفيذ التوصيات المتعلقة باستعراض وحدة التفتيش المشتركة. 
  
جريهـا كيانـات خارجيـة، ويعكـف فـي الوقـت الحـالي كما ييسِّـر مكتـب التقيـيم استعراضـات أخـرى للمنظمـة ت -٨

 من جانب الشبكة المتعددة األطراف لتقييم أداء المنظمات. ٢٠١٨-٢٠١٧ للفترة على تيسير إجراء تقييم المنظمة
  

                                                           
 .١٤٣/٦م تمن الوثيقة  ١للفقرة  ٣و ٢ُيرجى االطالع على مرجعي الحاشية    ١

(تـــم  http://www.who.int/evaluation يمكـــن االطـــالع علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لمكتـــب التقيـــيم علـــى الـــرابط التـــالي:   ٢
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠االطالع في 

 .EBPBAC28/4الوثيقة    ٣
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م فـــي بانتظـــاومنظمـــة الصـــحة العالميـــة عضـــو نشـــيط فـــي فريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي بـــالتقييم، وتشـــارك  -٩
برؤساء مكاتب التقييم وبمختلف فرق العمـل التابعـة لـه (والسـيما األفرقـة العاملـة المعنيـة اجتماعات الفريق الخاصة 

المســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان وأهـــداف مبـــادئ و  ،باإلرشـــادات بشـــأن األخالقيـــات ومدونـــة قواعـــد الســـلوك
والجماعــات المهتمــة بتقيــيم العمليــات اإلنســانية والتقيــيم الالمركــزي. وتشــارك المنظمــة أيضــًا فــي  ،التنميــة المســتدامة

نتـائج والمعني بتعزيز المساءلة الجماعية عـن  ١الفريق التوجيهي لتقييم العمليات اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت،
مزيـــد مـــن التحديـــد، ويضـــطلع الفريـــق ب هـــا.منلـــدروس المستخلصـــة واالســـتفادة ضـــمان رصـــد ااإلنســـانية و  العمليـــات

المسؤولية عن تقديم اإلرشادات في مجال التقييمات الخاصة بجميع حاالت الطوارئ المصّنفة من المستوى الثالث ب
على نطاق المنظومة، وبالمسؤولية عن إجراء هذه التقييمات. واضطلعت المنظمة بالقيادة في وضع معـايير تحديـد 

للوقــوف علــى تقييمــات العمليــات اإلنســانية المشــتركة بــين الوكــاالت والخاصــة بأزمــات محــددة  األولويــات وتطبيقهــا
التي ينبغي لفريق التوجيه أن ُيجريها. وفضًال عن ذلـك، فقـد سـاهمت المنظمـة بنشـاط فـي تنقـيح المبـادئ التوجيهيـة 

 بشأن هذه التقييمات.
  

في المنظمة وٕاطار تعزيز التقيـيم والـتعلم التنظيمـي وصدر تقرير االستعراض المستقل لتنفيذ سياسة التقييم  -١٠
 مة لتعزيز وظيفة التقييم في المنظمة على المستويين المؤسسي والالمركزي. ، وقدم توصيات قيّ ٢٠١٧في عام 

  
وتتمثــل إحــدى التوصــيات الحاســمة األهميــة لهــذا التقيــيم المســتقل فــي تنقــيح سياســة التقيــيم فــي المنظمــة  -١١

) ١) (انظـر الملحـق ٢٠١٨والوثـائق المتعلقـة بهـا. وقـد استرشـدت مسـّودة سياسـة التقيـيم ( ٢٠١٢الصادرة فـي عـام 
بمـــدخالت الـــدول األعضـــاء التـــي أســـهمت بهـــا خـــالل المـــداوالت التـــي ُأجريـــت أثنـــاء دورة المجلـــس التنفيـــذي الثانيـــة 

ستشــاريين المســتقلة فــي مجــال ومــداوالت لجنــة الخبــراء اال ٢٠١٨،٢واألربعــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
كمـــا أنهـــا تراعـــي الســـياق التنظيمـــي المختلـــف وأحـــدث القواعـــد  ٢٠١٨.٣المراقبـــة التـــي ُأجريـــت فـــي آذار/ مـــارس 

ــالتقييم  ــالتقييم. وبعــد هــذا التنقــيح، ســُيحّدث دليــل  الُمعتمــدة لــدىوالمعــايير الخاصــة ب فريــق األمــم المتحــدة المعنــي ب
 على ضوء نتائجه. في المنظمة ٤ممارسات التقييم

  
التمييـــز بـــين الـــتعلم  معالجـــةوتمثلـــت توصـــية مهّمـــة أخـــرى لالســـتعراض المســـتقل فـــي أنـــه ينبغـــي للمنظمـــة  -١٢

التنظيمــي والتقيــيم وأوجــه التكامــل بينهمــا. وعــالوة علــى ذلــك، تمثلــت إحــدى توصــيات تقيــيم عمليــة إصــالح منظمــة 
م لتنفيـــذ التوصـــيات التـــي تتحـــدد أثنـــاء نهـــج مـــنظّ  )، المرحلـــة الثالثـــة، فـــي وضـــع٢٠١٧-٢٠١١الصـــحة العالميـــة (

شـاء آليـة عمليات مراجعة الحسابات والتقييم واالستعراض. واستجابًة لكال التوصيتين، تعكـف المنظمـة اآلن علـى إن
مـــع مراعـــاة االســـتنتاجات والتوصـــيات المجّمعـــة الصـــادرة عـــن مختلـــف العمليـــات. وُتعـــالج  لترســـيخ الـــتعلم التنظيمـــي

يجـــري  الـــذياإلدارة  رد) وفـــي ٢٠١٨توصـــيات االســـتعراض المســـتقل األخـــرى أيضـــًا فـــي مســـّودة سياســـة التقيـــيم (
 إعداده.

                                                           
يــرأس الفريــق التــوجيهي لتقيــيم العمليــات اإلنســانية المشــتركة بــين الوكــاالت مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التــابع لألمــم    ١

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومفوضية األمـم المتحـدة  المتحدة، ويضم الفريق مديري التقييم في منظمة األغذية والزراعة،
واالتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـــليب ، لشـــؤون الالجئـــين، واليونيســـيف، وبرنـــامج األغذيـــة العـــالمي، ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة

 .األحمر والهالل األحمر

 ٢، الفـــرع ةعشـــر  ةالحاديـــ الجلســـةللمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة،  المحاضـــر المـــوجزةانظـــر    ٢
 . (باإلنكليزية)

 .EBPBAC28/2انظر الوثيقة    ٣

    ٢٠١٣. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ دليل ممارسات التقييم في المنظمة   ٤
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf نيســــــان/  ١٠، تــــــم االطــــــالع فــــــي

 ).٢٠١٨أبريل 
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  خطة العمل بشأن التقييم على نطاق المنظمة واألعمال الجارية األخرى
  

أساســًا لألنشــطة  ٢٠١٩-٢٠١٨والثنائيــة  ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائيــة  تانمــل التقيــيم المعتمــدتــوفر خططتــا ع -١٣
للتقييمـــات المؤسســـية  ٢٠١٨لهـــذا التقريـــر لمحـــة عامـــة عـــن الوضـــع فـــي آذار/ مـــارس  ٢الحاليـــة. ويقـــدم الملحـــق 

  .٢٠١٧-٢٠١٦والتقييمات الالمركزية المشمولة في خطة عمل التقييم للثنائية 
  

  سيةالتقييمات المؤس
  

نظرًا إلى القيود المفروضة على الميزانية، تعّين تأجيل اثنين مـن التقييمـات المؤسسـية المشـمولة فـي خطـة  -١٤
(تقيــيم االســتعانة بــالموظفين المهنيــين الــوطنيين علــى  ٢٠١٩-٢٠١٨إلــى الثنائيــة  ٢٠١٧-٢٠١٦العمــل للثنائيــة 

علــى  بصــفة خاصــةاريــة المهملــة، مــع التركيــز وتقيــيم البرنــامج الخــاص بــأمراض المنــاطق المد ،المســتوى القطــري
خريطة طريق التنفيذ الحالية المتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة) ولم يمكن إجـراء التقيـيم إال لمكتـب ُقطـري 

 . من المقّرر تقييمهاكان  الثالثة التيمكاتب من الواحد 
  

تقـــارير بشـــأن حصـــائلها إلـــى المجلـــس  وُقـــدمت، اســـُتكملت التقييمـــات المؤسســـية التاليـــة ٢٠١٧وفـــي عـــام  -١٥
أو دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد  ١د)-(أ ٢٠١٧التنفيــذي فــي دورتــه الحاديــة واألربعــين بعــد المائــة فــي أيــار/ مــايو 

  ٢ح):-(ه ٢٠١٨المائة في كانون الثاني/ يناير 
  حلتها الطوعية؛ خالل مر المنظمة بشأن التنّقل الجغرافي  التقييم السنوي األول لتنفيذ سياسة  )أ (
ـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة   )ب ( ـــة المتدنيـــة النوعي ـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبي اســـتعراض آليـــة ال

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة؛ 
  إصالح المنظمة، المرحلة الثالثة؛القيادة واإلدارة في المنظمة: تقييم عملية   )ج (
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٥في اإلقليم األفريقي  تقييم منتصف المدة لبرنامج التحّول الخاص بأمانة المنظمة  )د (
  استعراض تنفيذ سياسة التقييم في المنظمة وٕاطار تعزيز التقييم والتعلم التنظيمي؛   )ه (
  تقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير؛   )و (
  ؛تايلند –ييم المكتب الُقطري تق  )ز (
  ة بالصحة. تقييم مساهمة األمانة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلق  )ح (

 
م إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه وفيمــا يلــي أحــدث المعلومــات التــي اســتجّدت منــذ التقريــر األخيــر المقــدَّ  -١٦

، بشـأن التقـدم الُمحـرز فـي التقييمـات التـي كانـت جاريـة ٢٠١٨الثانية واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
 .٢٠١٧في نهاية عام 

  
المجلــس التنفيــذي تقييمــًا لعمليــة انتخــاب المــدير العــام وأســاليب انتخابــه فــي جلســة مفتوحــة خــالل  أجــرىو  -١٧

وُطلـب  ٣دورته الثانية واألربعين بعد المائة، وتلقى دعم فريق إدارة التقييم ومكتب التقييم في التحضـير لهـذا التقيـيم.
                                                           

 .١٤١/٧م تانظر الوثيقة    ١

 .١٤٢/٢٧م تانظر الوثيقة    ٢

 .١٤٢/٢٦م تالوثيقة    ٣
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الهـا علـى عمليـة انتخـاب المـدير العـام، وأي تنقيحـات األمانة أن تتقدم باقتراح بشأن التعديالت التـي ينبغـي إدخ من
الزمــة لمدونــة قواعــد الســلوك، لعرضــها علــى المجلــس كــي ينظــر فيهــا فــي دورتــه الرابعــة واألربعــين بعــد المائــة فــي 

 ٢٠١٩.١كانون الثاني/ يناير 
  

رية ومكافحتها، في وُأجري تقييم أولي آللية التنسيق العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السا -١٨
، مــن أجــل تقــدير نتائجهــا وقيمتهــا المضــافة. ٢٠١٨وكــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٠١٧الفتــرة الواقعــة بــين أيــار/ مــايو 

م المــوجز إلــى جمعيــة وســُيقدَّ  ٢وأحــاط المجلــس علمــًا بمــوجز التقيــيم األولــي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة،
 ٢٠١٨.٣في أيار/ مايو  الصحة العالمية الحادية والسبعين

  
بناًء على طلب وزارة الشؤون العالمية في كندا، كلَّف مكتب التقييم بـإجراء التقيـيم العـام لبرنـامج المنظمـة و  -١٩

للتوســع فــي اإلتاحــة الســريعة الــذي يجريــه فريــق خــارجي مســتقل للتقيــيم. ويــدعم هــذا البرنــامج البلــدان ذات العــبء 
يـــة بخـــدمات التشـــخيص والعـــالج واإلحالـــة المتعلقـــة باألســـباب الرئيســـية لوفيـــات الثقيـــل فـــي ســـعيها إلـــى زيـــادة التغط

الرئـــوي والمالريــا) بتعزيـــز التـــدبير العالجـــي المجتمعـــي المتكامـــل  وااللتهـــاباألطفــال دون ســـن الخامســـة (اإلســـهال 
مــن أجــل واســتدامتها، ا ومالءمتهــا وأثرهــا للحــاالت. ويهــدف التقيــيم إلــى تقــدير مــدى فّعاليــة نتــائج البرنــامج وكفاءتهــ

إرشــاد الحــوار الخــاص بالسياســات وتصــميم التــدبير العالجــي المجتمعــي المتكامــل للحــاالت وتنفيــذه فــي المســتقبل. 
وُعرضــت نتائجهــا واســتنتاجاتها ونوقشــت توصــياتها فــي  ٢٠١٨مســّودة تقريــر عــن التقيــيم فــي آذار/ مــارس  وقــدمت

. وسـُيتاح التقريـر الختـامي خـالل الربـع الثـاني ٢٠١٨/ أبريـل حلقة عمـل ألصـحاب المصـلحة الرئيسـيين فـي نيسـان
 . ٢٠١٨من عام 

  
الخاصــة بــالمهنيين الــدوليين فــي  ٤ُطِبقــت سياســة التنقــل الجغرافــي ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢١وفــي  -٢٠

ل مرحلتهـــا تقيـــيم تنفيـــذها ســـنويًا خـــال يجـــريالمنظمـــة الُمعينـــين بعقـــود مســـتمرة ومحـــددة المـــدة. ووفقـــًا لهـــذه السياســـة 
). وأصــــــدر مكتــــــب التقيــــــيم التقريــــــر عــــــن التقيــــــيم الســــــنوي األول لتنفيــــــذ السياســــــة فــــــي ٢٠١٨-٢٠١٦الطوعيــــــة (

، ويتـــاح ٢٠١٨. واســـُتكمل التقيـــيم الســـنوي الثـــاني لتنفيـــذ السياســـة فـــي شـــباط/ فبرايـــر ٢٠١٧الثـــاني/ ينـــاير  كـــانون
 التقرير عن هذا التقييم للدول األعضاء بناًء على الطلب.

  
وبناًء على طلب المدير اإلقليمي ألفريقيـا، أجـرى مكتـب التقيـيم أيضـًا تقيـيم منتصـف المـدة لالستعراضـات  -٢١

إلــى كــانون  ٢٠١٧الوظيفيــة للمكاتــب الُقطريــة للمنظمــة فــي اإلقلــيم األفريقــي فــي الفتــرة مــن كــانون األول/ ديســمبر 
فيـــــة فـــــي ضـــــمان أن المنظمـــــة تســـــتجيب . ويتمثـــــل األســـــاس المنطقـــــي لالستعراضــــات الوظي٢٠١٨الثــــاني/ ينـــــاير 

لألولويــات الصــحيحة، وتحديــد المــالك الــوظيفي المناســب والكفــاءات المناســبة الالزمــة ألداء الوظــائف ذات الصــلة 
د وتوقعات الحكومة وشركائها في التنمية الصحية، في الوقت ذاتـه. وكـان الغـرض مـن إلى احتياجات البلباالستناد 

ير مــدى مالءمــة الخطــوات الخاصــة بــنهج االســتعراض الــوظيفي ومــدى تحقيــق الــنهج تقيــيم منتصــف المــدة هــو تقــد
الثغـرات والتحـديات، وتقـديم توصـيات محـددة وقابلـة للتنفيـذ مـن أجـل أهـم للغرض منـه، وتحديـد أفضـل الممارسـات و 

                                                           
 .)٢٠١٨( )٨(١٤٢م تالمقرر اإلجرائي    ١

، والمحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة، ١إضــافة  ١٤٢/١٥م تانظــر الوثيقــة    ٢
 .(باإلنكليزية) ١الجلسة التاسعة، الفرع 

 .١إضافة  ٧١/١٤الوثيقة ج   ٣

    ٢٠١٦الصحة العالمية؛  سياسة المنظمة بشأن التنقل الجغرافي. جنيف: منظمة   ٤
)http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في(.  
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يمـي ألفريقيـا فـي االستعراضات الوظيفية المستقبلية. وقد ُعرض التقريـر عـن التقيـيم علـى المـدير اإلقل جودةتحسين 
  .٢٠١٨شباط/ فبراير 

  
  التقييمات الالمركزية

  
قــدم مكتــب التقيــيم أيضــًا خــدمات الــدعم التقنــي وضــمان الجــودة للتقييمــات الالمركزيــة، بمــا فــي ذلــك مــن  -٢٢

 خالل مشاركته في الفريق المعني بإدارة التقييم إلجراء بعض التقييمات الالمركزية. وسـُيبّلغ عـن التقـدم الُمحـرز فـي
 تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقييمات الالمركزية من خالل تقرير التقييم السنوي عند الحصول على ردود اإلدارة. 

  
ويســتمر إقلـــيم األمـــريكتين فــي تنفيـــذ سياســـة التقيــيم الخاصـــة بمنظمـــة الصــحة للبلـــدان األمريكيـــة. واســـتمر  -٢٣

وقــد  ف بهــا داخليــًا.كّلــاء عــدد أكبــر مــن التقييمــات المُ بتقــديم المشــورة إلجــر  ٢٠١٧تطــّور نهجــه إزاء التقيــيم فــي عــام 
وُوضـعت  تمحور تركيز أنشطة التقييم في األعوام األخيرة على تقديم المشـورة بشـأن جـودة المهـام الخاصـة بـالتقييم.

ه فــي ســجل التقييمــات اإلقليمــي، وُوجــ فقــط أداة جيــدة لتحديــد الــدرجات لضــمان إدراج التقييمــات ذات الجــودة الكافيــة
لنزاهـة عمليـة التقيـيم وموضـوعيتها. ووظيفـة  ضرورياً مين الذي ُيعد التركيز بصفة خاصة على أهمية استقالل المقيّ 

تنفيـــذ التقييمـــات المؤسســـية علـــى الصـــعيد يّســـر تُ شـــبكة التقيـــيم العالميـــة،  ، نظـــرًا إلـــى انتمائهـــا إلـــىالتقيـــيم اإلقليمـــي
التقييمـات التاليـة: اسـتراتيجية التمنيـع فـي اإلكـوادور؛ والسياسـة اإلقليميـة ، ُأجريـت ٢٠١٧وفي عـام  اإلقليمي أيضًا.

بشأن الميزانية البرمجية؛ والصـندوق الـدائر لشـراء اللقاحـات التـابع لمنظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة؛ ومركـز طـب 
اي، ومركـز الحمـى القالعيـة الفترة المحيطة بـالوالدة بأمريكـا الالتينيـة، وصـحة المـرأة والصـحة اإلنجابيـة فـي أوروغـو 

للبلـــدان األمريكيـــة فـــي البرازيـــل؛ والتعـــاون التقنـــي وتنســـيق البـــرامج علـــى المســـتوى دون اإلقليمـــي فـــي منطقـــة البحـــر 
وفيما يتعلق بمشروع "مزيدًا من األطبـاء" كـان هنـاك قـدر كبيـر  الكاريبي؛ ومشروع "مزيدًا من األطباء" في البرازيل.

للمؤشرات المتعلقة بالمشروع ومـن البحـوث األكاديميـة فـي هـذا المشـروع. وتسـتمر وظيفـة  من الرصد العالي الجودة
بل إلعـداد اسـتعراض التقيـيم لهـذه المعلومـات علـى المشـورة إلـى اإلدارة بشـأن أفضـل الُسـ تقـديمالرصد اإلقليميـة فـي 

المشـــروع فـــي شـــمول الرعايـــة  نحـــو يمتثـــل لمعـــايير فريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي بـــالتقييم، مـــن أجـــل تقيـــيم مســـاهمة
 الصحية األولية في البرازيل وجودتها، فضًال عن العبر التي يمكن استخالصها من إجراء مثل هذه المشاريع. 

  
وفي محاولة لتبسيط ثقافة التقييم في إقليم جنوب شرق آسيا وتعزيزها ُقدِّم إطـار إقليمـي لتعزيـز التقيـيم مـن  -٢٤

إلـــى الـــدورة الســـبعين للجنـــة اإلقليميـــة  ٢٠١٩٢-٢٠١٨عمـــل إقليميـــة للتقيـــيم للثنائيـــة  وخطـــة ١أجـــل الـــتعلم والتنميـــة
تقريــر ســنوي إلــى اللجنــة  تقــديم. وفضــًال عــن ذلــك، تقتــرح األمانــة ٢٠١٧لجنــوب شــرق آســيا فــي أيلــول/ ســبتمبر 

ت قيــد اإلعــداد، وهمــا: ن مــن التقييمــااالعمــل الــذي ُيجــرى فــي اإلقلــيم بشــأن التقيــيم. وهنــاك حاليــًا اثنــ عــناإلقليميــة 
تقيـيم مكافحـة التبـغ مـن خـالل التـدابير الخاصـة بالسياسـات السـت فـي الـدول األعضـاء فـي إقلـيم جنـوب شـرق  )١(

 ) تقييم التعاون بين المنظمة والمراكز المتعاونة مع المنظمة في إقليم جنوب شرق آسيا.٢آسيا؛ (
  

التحالف العالمي من أجـل اللقاحـات والتمنيـع لتعزيـز  وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، اسُتكمل تقييم منحة -٢٥
. واســــُتكمل تقيــــيم المشـــــروع ٢٠١٧، فــــي أيـــــار/ مــــايو ٢٠١٥-٢٠٠٨النظــــام الصــــحي فــــي كمبوديـــــا، فــــي الفتــــرة 

ى المجتمعـــات اإليضـــاحي بشـــأن تقـــديم الخـــدمات الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية والصـــحة النفســـية علـــى مســـتو 
ر بدء تقيـيم تنفيـذ خطـط وسوف ُينشر عن قريب. ومن المقرّ  ،٢٠١٨في كانون الثاني/ يناير  المحلية في فييت نام

العمل اإلقليمية بشأن األمراض غير السارية والصحة في جميع مراحـل الحيـاة فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ هـذا 
                                                           

 .SEA/RC70/6-INF.DOC 1-Rev.1الوثيقة    ١

 .SEA/RC70/6-INF.DOC 2الوثيقة    ٢
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اض غيــــــر الســــــارية العــــــام كجــــــزء مــــــن تقيــــــيم تنفيــــــذ خطــــــة العمــــــل العالميــــــة للمنظمــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــر 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
  االنتقال من التقييم إلى التعلم التنظيمي

  
وفقــًا للقواعــد التــي يعتمــدها فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بــالتقييم، ينبغــي عنــد التكليــف بــإجراء تقيــيم وعنــد  -٢٦

القـرارات واإلجـراءات.  في إجرائه وجود نية واضحة الستخدام التحليل واالستنتاجات والتوصيات الناجمة عنه توجيه
 ١وتتجلــى الفائــدة مــن التقيــيم فــي اســتخدامه فــي تقــديم المســاهمات المالئمــة والحســنة التوقيــت فــي الــتعلم التنظيمــي.

مثــاًال واضــحًا علــى مثــل هــذا االســتخدام، حيــث  ٢٠٢٣٢-٢٠١٩ ،وُتعــد مســّودة برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر
عنــــد وضــــع  ٢٠١٧مـــن التقييمــــات المؤسســــية التــــي اســـُتكملت فــــي عــــام روعيـــت العبــــر ذات الصــــلة المستخلصــــة 

المسّودة، والسيما تقييم عملية إصالح منظمة الصحة العالمية، المرحلـة الثالثـة، وتقيـيم مسـاهمة األمانـة فـي تحقيـق 
قــة بوضــع أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحة. كمــا اســتخدمت المســّودة نتــائج تقيــيم وظيفــة المنظمــة المتعل

القواعد والمعايير عند اإلشارة إلى تصنيف منتجات وضع القواعد والمعايير، وستسترشد أولويات المنظمـة الخاصـة 
 بالوظيفة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير في المستقبل بتوصيات هذا التقييم على نحو صريح. 

  
، ٢٠١٧ع االســـتراتيجيات خـــالل عـــام ومـــن أجـــل تعزيـــز اســـتخدام البّينـــات المســـتمّدة مـــن التقيـــيم فـــي وضـــ -٢٧

أن  من ناحية ،ستعراضًا منهجيًا لضمان) ا١٢استعرض مكتب التقييم جميع استراتيجيات التعاون الُقطري الجديدة (
تها التقييمــات ُيشــار إليهــا علــى نحــو صــريح وُيسترشــد بهــا فــي تحديــد األولويــات فــي اســتراتيجيات البّينــات التــي ولــدّ 

لتمكــين مــن إثبــات النتــائج لالتعــاون الُقطــري الجديــدة، وضــمان مــن ناحيــة أخــرى أن خطــط التقيــيم المالئمــة ُتوضــع 
 يات المستقبلية.على نحو مستقل في البلدان وتوليد البّينات لالسترشاد بها في تحديد األولو 

 
نتـائج التقييمـات  ٣تتبـع يستمر الذي وضعته المنظمة على التعلم التنظيمي، إطار التقييم تشديدنظرًا إلى و  -٢٨

عنهــا بهــدف تحســين األداء وتوجيــه دفــة العمليــات  الصــادرةونتائجهــا والتوصــيات  المســتكملةالمؤسســية والالمركزيــة 
التتبع أحدث المعلومات حول التقدم الُمحرز في تنفيذ التقييمـات التـي  هذا شملوي ،الرئيسية لصنع القرار والتخطيط

فـي تــاريخ تقريــر التقيــيم الســنوي المقــدم إلــى المجلــس فــي قــد اســُتكملت عنهــا  الصــادرةللتوصــيات  تكــن االســتجابةلـم 
  ٢٠١٧.٤دورته الحادية واألربعين بعد المائة المعقودة في أيار/ مايو 

  
اإلدارة بشـأنها،  رد وتـم ٢٠١٧خمسـة تقييمـات اسـُتكملت خـالل عـام  اسُتعرضتوفي إطار هذا المنظور،  -٢٩

   وخضع تنفيذ توصياتها للتحليل. وُتعرض أهم النقاط فيما يلي.
  
  
  

                                                           
 ١٠ صــــفحة: ٢٠١٦انظــــر القواعــــد والمعــــايير المتعلقــــة بــــالتقييم التــــي يعتمــــدها فريــــق األمــــم المتحــــدة المعنــــي بــــالتقييم،    ١
 ).٢٠١٨، تم االطالع في نيسان/ أبريل http://www.unevaluation.org/document/download/2787اإلنكليزية) (ب(

 .٧١/٤انظر الوثيقة ج   ٢

. يتـاح ٢٠١٨تقرير عن التقييمات المؤسسية والتقييمات الالمركزية: النتائج والتوصيات واإلجراءات والـتعلم، أيـار/ مـايو    ٣
 عند الطلب باللغة اإلنكليزية فقط من مكتب التقييم التابع للمنظمة.

 .١٤١/٧م تالوثيقة  انظر   ٤
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  ١تايلند -تقييم المكتب الُقطري 
  

ز هذه التقييمات على الحصائل/ النتـائج التـي ركّ أجرى مكتب التقييم أول تقييم لمكتب ُقطري في تايلند. وتُ  -٣٠
فـي البلـد المعنـي.  الـي تقـدمها مـن خـالل المـدخالت العالميـة واإلقليميـة مسـاهماتهاتحققها المكاتب القطريـة، وعلـى 

وكان الغرض من التقيـيم أيضـًا هـو تحديـد أفضـل ممارسـات المنظمـة وابتكاراتهـا فـي تايلنـد وتوثيقهـا، باالسـتناد إلـى 
 .٢٠١٦-٢٠١٢تها خالل الفترة إنجازا

  
مـــة فـــي مســـاهمة قيّ  ٢٠١٦-٢٠١٢وخلـــص التقيـــيم إلـــى أن المكتـــب الُقطـــري فـــي تايلنـــد قـــدم خـــالل الفتـــرة  -٣١

العمــوم فــي دعــم خطــط قطــاع الصــحة الــوطني للحكومــة التايلنديــة. وأشــار التقريــر إلــى الــنهج المّتبــع فــي تصــميم 
ـــة ٢٠٢١-٢٠١٧اســـتراتيجية المنظمـــة للتعـــاون الُقطـــري  ، الـــذي ســـلط الضـــوء علـــى الشـــراكات مـــع الجهـــات الفاعل

الوطنيـــة خـــارج قطـــاع الصـــحة وأرســـى عمليـــة شـــفافة وتشـــاورية لتحديـــد األولويـــات. وتضـــمنت التوصـــيات مـــا يلـــي: 
المسـاهمة النشــيطة لفريــق المكتــب الُقطــري فــي أنشــطة تصــريف الشــؤون الخاصــة باســتراتيجية التعــاون الُقطــري  )١(

ه مـــع ســـائر الشـــركاء الـــوطنيين دعمـــًا لتنفيـــذ أولويـــات االســـتراتيجية وأنشـــطتها، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة ومشـــاركت
) ضـــمان أن المكتـــب الُقطـــري يتمتـــع بالقـــدرة علـــى تنفيـــذ خطـــط عملـــه التـــي تتجـــاوز أولويـــات ٢البـــرامج ورصـــدها؛ (

في سبيل تعزيز الربط بـين  ٢٠٢١-٢٠١٧لفترة ) بلورة نظرية تغيير في ا٣استراتيجية التعاون الُقطري وأنشطتها؛ (
ـــة الثنائيـــة  ٢٠٢١-٢٠١٧اســـتراتيجية التعـــاون الُقطـــري  ـــائج والمنجـــزات المســـتهدفة والميزانيـــات البرمجي وكامـــل النت

) تعزيز دمج البعد الجنساني وسائر أبعاد المحـددات االجتماعيـة للصـحة، حسـب ٤المقررة على الصعيد الُقطري؛ (
) اســتعراض تطــور مســاهمة المكتــب الُقطــري ٥فيــذ االســتراتيجية وســائر أنشــطة المكتــب الُقطــري؛ (االقتضـاء، فــي تن

 المقدمة إلى الحكومة التايلندية وعالقته بها خالل دورات استراتيجية التعاون الُقطري األخيرة.
  

اتيجية التعــاون أن هنــاك إطــارًا لرصــد البــرامج ذات األولويــة الســتر  ٢إدارتــه، ردوأكــد المكتــب الُقطــري فــي  -٣٢
وتقييمهــا، ُوضــع بالتشــاور مــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين، وأنــه يشــمل مؤشــرات محــددة  ٢٠٢١-٢٠١٧الُقطــري 

لتنســيق الفرعيــة التــي لكــل برنــامج مــن البــرامج ذات األولويــة. وسيشــارك ممثــل المنظمــة فــي تايلنــد فــي رئاســة لجنــة ا
ركة المكتـــب الُقطـــري الرفيعـــة المســـتوى فـــي جميـــع اللجـــان مشـــاكمـــا أن رصـــد االســـتراتيجية وتقييمهـــا، ُتشـــرف علـــى 

الفرعيــة للبــرامج مكفولــة. وقــد ُأدمجــت نظريــة تغييــر فــي هــذا اإلطــار الــذي يحتــوي أيضــًا علــى فــرع خــاص بتعمــيم 
المؤشرات الخاصة بمبادئ المسـاواة بـين الجنسـين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي جـدول مؤشـرات كـل برنـامج مـن 

 ولوية. وفضًال عن ذلك، أعد المكتب الُقطري دليًال عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني.البرامج ذات األ
  

ــين االتحــاد األوروبــي/ لكســمبرغ ــيم الشــراكة ب ــة بشــأن الت - تقي ــة الصــحية منظمــة الصــحة العالمي غطي
  )٢٠١٦-٢٠١١( الشاملة

  
منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن التغطيــة  - ُأجــري تقيــيم خــارجي للشــراكة بــين االتحــاد األوروبــي/ لكســمبرغ -٣٣

من أجل تقدير نتائجها وٕانجازاتهـا ومسـاهمتها فـي تعزيـز قـدرة المنظمـة علـى دعـم  ٢٠١٦-٢٠١١الصحية الشاملة 
) دعـم ١بلـدًا تغطيـه الشـراكة. وتنـاول التقيـيم تقـدير مـدى نجـاح الشـراكة فيمـا يلـي تحديـدًا: ( ٢٠وزارات الصحة في 

                                                           
  انظر التقرير عن التقييم:    ١

http://www.who.int/about/evaluation/thailand_country_office_evaluation_report.pdf?ua=1  تم االطالع في)
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠

  اإلدارة على الرابط التالي:  ردانظر    ٢
http://www.who.int/about/evaluation/thailand_country_office_evaluation_mr.pdf?ua=1  ــــــي ــــــم االطــــــالع ف (ت

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠
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ـــادة التغطيـــة بالخـــدمات الصـــحية رســـم السياســـات واالســـترا تيجيات والخطـــط الصـــحية القويـــة وتنفيـــذها مـــن أجـــل زي
) تحسـين القـدرات التقنيـة والمؤسسـية والمعـارف ٢األساسية والحماية من المخاطر المالية واإلنصاف فـي الصـحة؛ (

ات، والســيما علــى والمعلومــات الالزمــة للــُنظم الصــحية وتكييــف الخــدمات ومــا يتصــل بــذلك مــن حــوار بشــأن السياســ
) ضــــمان أن الجهــــات الدوليــــة والوطنيــــة صــــاحبة المصــــلحة تلتــــف علــــى نحــــو متزايــــد حــــول ٣الصــــعيد الُقطــــري؛ (

يمكــن االطــالع علــى و السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الُقطريــة وتمتثــل لســائر مبــادئ فّعاليــة المعونــة. 
 ١التغطية الصحية الشاملة.تقرير التقييم على الموقع اإللكتروني للشراكة بشأن 

  
وخلــص إلــى أن الشــراكة قــد قــدمت مســاهمة  ،وركــز التقيــيم بوصــفه تقييمــًا أوليــًا، علــى العبــر المستخلصــة  -٣٤

كبيــرة فــي تعزيــز دور المكتــب الُقطــري للمنظمــة كجهــة استشــارية رئيســية لــوزارة الصــحة فيمــا يتعلــق بإصــالح قطــاع 
الُقطري. وشملت مجاالت التركيز المستمر ما يلي: الحفاظ على مرونة خرائط  الصعيدالصحة وعملية تحّوله على 

الطريــق الُقطريــة؛ وتعزيــز تمويــل الصــحة وخبــرة الــُنظم الصــحية فــي البلــد؛ ونقــل قــدر أكبــر مــن ســلطة صــنع القــرار 
لسياســات إلــى أن اوالمــوارد إلــى المســتوى الُقطــري فــي المرحلــة القادمــة، والتوّســع فــي أنشــطة الشــراكة مــن الحــوار بشــ

 دعم تنفيذ السياسات.
  

أعــادت األمانــة تأكيــد التزامهــا بتقــديم المزيــد مــن الــدعم التقنــي إلــى البلــدان بشــأن تمويــل  ٢اإلدارة، ردوفــي  -٣٥
الصـــحة وتعزيـــز الـــُنظم الصـــحية، وباســـتقدام المزيـــد مـــن المستشـــارين ذوي الخبـــرة فـــي تمويـــل الصـــحة فـــي المرحلـــة 

  الُقطري. القادمة للشراكة. وفضًال عن ذلك، يجري إعداد دليل تقني لدعم التنفيذ على الصعيد 
  

  تأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةاإلطار الخاص بال
  

الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة الفريـق المعنـي باسـتعراض اإلطـار الخـاص بالتأهـب  استعرض اإلطارَ  -٣٦
ونظـرت جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعون فـي  ٣بعـد خمـس سـنوات مـن التنفيـذ. ٢٠١٦لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة 

المـدير العـام  مـن) الـذي طلـب ١٠(٧٠ج ص عر اإلجرائـي واعتمـدت المقـرّ  ٢٠١٦،٤عـام لريـق االسـتعراض تقرير ف
فـــي جملـــة أمـــور "أن يســـرع وتيـــرة المضـــي ُقـــدمًا بالتوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر الفريـــق المعنـــي باســـتعراض اإلطـــار 

الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين عــن الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة" و"أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة 
حرز في تنفيذ هذا المقرر اإلجرائي، بما في ذلك بيان حالة االستجابة للتوصيات الواردة في تقرير الفريـق التقدم المُ 

المعني باستعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة". وسوف ُيقدَّم تقرير عن التقـدم الُمحـرز فـي 
  ٥) إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.٢٠١٧) (١٠(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي تنفيذ 

                                                           
  انظر التقرير الكامل عن التقييم:    ١

http://uhcpartnership.net/wp-content/uploads/2017/12/FinalReportFormativeEvaluationUHC-w-Annexes-1.pdf  تــــــــم)
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠االطالع في 

  اإلدارة على الرابط التالي:  ردانظر    ٢
http://www.who.int/about/evaluation/mr_eu_lux_uhc_p_march2018.pdf?ua=1  نيســان/  ١٠(تــم االطــالع فــي

 ).٢٠١٨أبريل 

اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى.    ٣
    ٢-٤-٧: الفرع ٢٠١١جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241503082_eng.pdf?ua=1 نيســـــان/  ١٠، تـــــم االطـــــالع فـــــي
 ).  ٢٠١٨أبريل 

 ، الملحق.٧٠/١٧الوثيقة ج   ٤

 .٧١/٢٤الوثيقة ج   ٥
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  ٢٠١٦١-٢٠١٣خطة التنفيذ الرفيعة المستوى  -شراكة التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ةمساهم
  

الفوائــد فــي اإلطــار الخــاص  آليتــي تقاســمُتعــد مســاهمة شــراكة التأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة إحــدى  -٣٧
كــنهج جديــد وابتكــاري إزاء الشــراكة مــن أجــل  ٢٠١٢بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة. وبــدأت مســاهمة الشــراكة فــي عــام 

تعزيــــز التأهــــب للجــــوائح. ومــــن خــــالل هــــذا الــــنهج، يقــــدم مصــــنعو اللقاحــــات ووســــائل التشــــخيص والمستحضــــرات 
لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا،  التابعــة للمنظمــة ون الشــبكة العالميــةالصــيدالنية الخاصــة بــاألنفلونزا الــذين يســتخدم

مساهمة شراكة سنوية إلى المنظمة، وُتستخدم هذه األموال في تعزيز القدرات الخاصة بالتأهب واالستجابة للجـوائح 
وب تحقيـــق فـــي البلـــدان الناميـــة الضـــعيفة القـــدرات. وكـــان الهـــدف مـــن التقيـــيم الخـــارجي هـــو تقـــدير مـــدى التقـــدم صـــ

، وقيــاس أثــر هــذه األمــوال علــى ٢٠١٦-٢٠١٣المخرجــات والحصــائل المحــددة فــي خطــة التنفيــذ الرفيعــة المســتوى 
 تأهب المجتمع العالمي لألنفلونزا الجائحة وتحديد العبر المستخلصة.

  
وخلص التقييم إلـى أن جميـع مجـاالت العمـل قـد أحـرزت تقـدمًا صـوب الغايـات، وأفـاد أصـحاب المصـلحة  -٣٨
ي العمـوم، بـأن الـدول األعضـاء أصـبحت أكثـر تأهبـًا ممـا كانـت عليـه قبـل تلقيهـا لـدعم مسـاهمة الشـراكة. وتشـمل ف

المجاالت التـي يلـزم تحسـينها تعزيـزًا للتنفيـذ فـي المرحلـة القادمـة، مـا يلـي: تحسـين تصـميم اإلطـار المنطقـي لتحديـد 
قــديم تعريــف أوضــح لألثــر علــى الصــعيد العــالمي الصــالت بــين األنشــطة وتحقيــق المخرجــات والحصــائل واألثــر وت

واإلقليمــي والُقطــري؛ وتحســين مســتوى التفاصــيل فــي التقــارير المقدمــة وزيــادة الوضــوح بشــأن معــايير تحديــد البلــدان 
 ذات األولوية.

  
ــــة أ ٢اإلدارة، ردوفــــي  -٣٩ ــــع أكــــدت األمان ــــى نطــــاق جمي ــــدم عل مجــــاالت العمــــل والمخرجــــات ن مؤشــــرات التق

حة والمؤشــرات المرتبطــة بهــا قــد ُوضــعت وهــي جــزء مــن خطــة التنفيــذ الجديــدة الرفيعــة المســتوى والحصــائل الواضــ
لتقــارير، ويجــري العمــل علــى إدراج اقواعــد الماليــة للمنظمــة فــي إعــداد . وتسترشــد األمانــة بال٢٠٢٣-٢٠١٨ للفتــرة

التفاصــيل الخاصــة بتنفيــذ مســاهمة الشــراكة علــى البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة. وفضــًال 
عــن ذلــك، يجــري اآلن شــريطة موافقــة الــدول األعضــاء، تبــادل بيانــات المؤشــرات الخاصــة بالقــدرة المختبريــة والقــدرة 

اكز المعنية باألنفلونزا المتعاونة مع المنظمـة فـي الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي على الترصد، مع المر 
، ُنقحــت ٢٠٢٣-٢٠١٨لهــا، حســب االقتضــاء. وكــذلك، فإنــه بموجــب خطــة التنفيــذ الرفيعــة المســتوى الجديــدة للفتــرة 

ار البلدان التي سـُتجرى فيهـا أنشـطة بنـاء معايير تحديد البلدان ذات األولوية وُأعدت الموجزات الُقطرية لتيسير اختي
 القدرات. 

  
  ٣فريق التنسيق الدولي المعني بتوفير اللقاحات

  
اللقاحـات االحتيـاطي العـالمي  تتمثل والية فريق التنسيق الدولي المعني بتـوفير اللقاحـات فـي إدارة مخـزون -٤٠

المخّصــص لحــاالت الطــوارئ، لضــمان اإلتاحــة المنصــفة والتخصــيص الســريع للقاحــات فــي الوقــت المناســب أثنــاء 
الفاشـــــيات واألزمـــــات اإلنســـــانية، باســـــتخدام المعـــــايير المســـــّندة بالبّينـــــات. وُأجـــــري التقيـــــيم الخـــــارجي الـــــذي غطـــــى 

                                                           
، http://www.who.int/about/evaluation/pip_evaluation_report.pdf?ua=1انظـــر التقريـــر الكامـــل عـــن التقيـــيم:    ١

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠(تم االطالع في 

(تــم االطــالع فــي  http://www.who.int/about/evaluation/mr_pip.pdf?ua=1اإلدارة علــى الــرابط التــالي:  ردانظــر    ٢
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠

(تـــــــم  http://www.who.int/about/evaluation/icg_evaluation.pdf?ua=1التقريـــــــر الكامـــــــل عـــــــن التقيـــــــيم:  انظـــــــر   ٣
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠االطالع في 



  EB143/6    ١٤٣/٦م ت

11 

ي القرارات الراميـة إلـى تحسـين تصـريف شـؤون الفريـق وآليتـه المتعلقـة بغرض االسترشاد به ف ٢٠١٧-٢٠٠٦ الفترة
ة ومكوناتهـــا وٕاتاحتـــه، وشـــفافية عمليـــات صـــنع عّينـــبـــإدارة المخـــزون االحتيـــاطي مـــن اللقاحـــات المضـــادة ألمـــراض م

 القرار، واالتصاالت الداخلية والخارجية للفريق. 
  

م ذات األولويـة، رحبـت بهـا األمانـة. وخلـص التقيـيم وأصدر التقييم عددًا من التوصيات في مجـاالت التقيـي -٤١
بــين جملــة أمــور، إلــى أنــه مــن شــأن الفريــق أن يســتفيد مــن تقســيم أوضــح للعمــل والمســؤوليات بــين جميــع أصــحاب 
المصلحة المعنيين ومن تعزيز هيكل تصريف الشؤون. وفي حـين أن التقيـيم أقـر بـأن الفريـق كـان جيـد األداء علـى 

الماضية، وأن معظم أصحاب المصلحة الدوليين والُقطـريين أعربـوا عـن تقـديرهم ألدائـه، فهنـاك  مدى العشرين عاماً 
ددت في تعريف النطاق واألدوار داخل الفريق. وفيمـا يتعلـق باالتصـاالت والشـفافية، رأى مجاالت يمكن تحسينها حُ 

ـــدولي مـــن التقيـــيم أنـــه ينبغـــي إجـــراء تقـــدير لالحتياجـــات المختلفـــة ألصـــحاب المصـــلحة فـــي  آليـــة فريـــق التنســـيق ال
 المعلومات، واالستناد إلى حصائله في وضع خطة لالتصاالت.

  
بأنهـــــا نظمـــــت اجتماعـــــًا رفيـــــع المســـــتوى للفريـــــق فـــــي تشــــــرين األول/ أفـــــادت األمانـــــة  ١،وفـــــي رد اإلدارة -٤٢

، لمناقشـــة توصـــيات التقيـــيم واالتفـــاق علـــى اإلجـــراءات التـــي يلـــزم اتخاذهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك صـــياغة ٢٠١٧ أكتـــوبر
االختصاصات من أجل إنشاء لجنة لإلشراف على تصريف شؤون الفريـق والتكليـف بوضـع إطـار للمسـاءلة واألداء 

تقـدم بالفعـل فـي ت، وقـد ُأحـرز الخاصـة باالتصـاال لآللية. وفضًال عن ذلك، أقرت األمانة بضـرورة تعزيـز أنشـطتها
 هذا المضمار.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
   المقرر اإلجرائي التالي:مشروع  اعتماد والنظر في بهذا التقريرالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -٤٣

ـــــي مشـــــروع سياســـــة التقيـــــيم الرســـــمي المقـــــدم مـــــن األمانـــــة ـــــس التنفيـــــذي، بعـــــد النظـــــر ف  ٢المجل
  ٣التقييم. سياسة اعتمد

                                                           
(تــم االطــالع فــي  http://www.who.int/about/evaluation/mr_icg.pdf?ua=1اإلدارة علــى الــرابط التــالي:  ردانظــر    ١
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠

  .١٤٣/٦م تالوثيقة    ٢
 .١الملحق    ٣
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  ١الملحق 
  

  )٢٠١٨( مشروع سياسة التقييم
  
  

  المعلومات األساسية
  
سياســة التقيـــيم  ٢٠١٢المجلــس التنفيـــذي فــي دورتـــه الحاديــة والثالثـــين بعــد المائــة فـــي أيــار/ مـــايو  أعتمــد -١

عقب ذلك دليل ممارسات التقيـيم فـي المنظمـة فـي ُنشر و  ١األولى في المنظمة، كجزء من عملية إصالح المنظمة.
 ٢٠١٣.٢عام 

  
، ُنقلــت وظيفــة التقيــيم مــن مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة لتصــبح وحــدة ٢٠١٤آب/ أغســطس  ١ وفــي -٢

مكتب المدير العام، ُتعنى بدعم التقييم المستقل. وكخطوة رئيسـية أولـى، ُوضـع إطـار لتعزيـز التقيـيم ل تابعةمنفصلة 
ــــي المنظمــــة ــــتعلم التنظيمــــي ف ــــي دورتــــه ال ٣وال ــــس التنفيــــذي ف ــــدِّم إلــــى المجل سادســــة والثالثــــين بعــــد المائــــة فــــي وُق

فـــي توجيـــه العمـــل الخـــاص  )، دور أساســـي٢٠١٢جانـــب سياســـة التقيـــيم (وكـــان لهـــذا اإلطـــار إلـــى  ٢٠١٥.٤ عـــام
، اســـتهل مكتـــب المـــدير العـــام استعراضـــًا ٢٠١٧بـــالتقييم فـــي المنظمـــة خـــالل الســـنوات القليلـــة الماضـــية. وفـــي عـــام 

ت إحـداها علـى ضـرورة تنقـيح م توصيات حاسمة األهمية، نصّ ق النتائج وقدّ مستقًال لوظيفة التقييم في المنظمة، وثّ 
 ٢٠١٢.٥سياسة التقييم الصادرة في عام 

  
"قياس األثـر مـن أجـل الخضـوع للمسـاءلة وٕادارة النتـائج" كجـزء مـن التحـوالت التنظيميـة  وستقوم المنظمة بـ -٣

ووفقـــًا للمســـّودة أيضـــًا "ســـيتطلب هـــذا  ٢٠٢٣.٦-٢٠١٩ ،المتوخـــاة فـــي مســـّودة برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر
التركيز على األثر كشفًا مقنعًا عـن مسـاهمة المنظمـة فـي كـل هـدف ومسـاهمة كـل مسـتوى مـن مسـتوياتها". ويـدعم 

 ) هذا التحول التنظيمي.٢٠١٨مشروع سياسة التقييم (
  

                                                           
 ).٢٠١٢( )١(١٣١م تانظر أيضًا المقرر اإلجرائي و ؛ ١٣١/٣م تالوثيقة    ١

    ٢٠١٣الصحة العالمية؛  . جنيف: منظمةدليل ممارسات التقييم في المنظمة   ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf?ua=1 ــــــــي ــــــــم االطــــــــالع ف نيســــــــان/  ١٠، ت

 ).  ٢٠١٨  أبريل

  نيف: منظمة الصحة العالمية؛تقييم والتعلم التنظيمي في المنظمة. جإطار عمل لتعزيز ال   ٣
)http://www.who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1 تـــــــــــــــــــــــــــــــم ،

  ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٢االطالع في 
، التــي أحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بهــا فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة (انظــر الوثيقــة ١٣٦/٣٨م تالوثيقــة    ٤
 ).(باإلنكليزية) ٤عشرة، الفرع  ، المحاضر الموجزة للجلسة الرابعة٢/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥ت  م

  انظر التقرير الكامل عن التقييم:    ٥
http://www.who.int/about/evaluation/who_evalutation_funcion_review.pdf?ua=1  نيســــــــــان/  ١٠(تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي

 ).  ٢٠١٨  أبريل

 .٧١/٤الوثيقة ج   ٦
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د الســنوات األخيــرة. ويحــدّ  وقــد تطــورت البيئــة الخارجيــة التــي تعمــل فيهــا المنظمــة أيضــًا تطــورًا كبيــرًا فــي -٤
ر القمــة موالتحــّول فــي قطــاع العمــل اإلنســاني فــي أعقــاب مــؤت ٢٠١٥اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة فــي عــام 

اتجاهــات جديــدة إلجــراء التقيــيم. ولــذا فــإن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أعــادت  ٢٠١٦العــالمي للعمــل اإلنســاني 
أيضـــًا  عليهـــاأكـــد و  ٢٠١٤،١عـــام  فـــي فـــي قـــرار أصـــدرته فـــي مجـــال التقيـــيم التأكيـــد علـــى أهميـــة القـــدرات الوطنيـــة

االســـتعراض الشـــامل الـــذي يجـــري كـــل أربـــع ســـنوات لسياســـة األنشـــطة التنفيذيـــة التـــي تضـــطلع بهـــا منظومـــة األمـــم 
د كذلك على ضـرورة تعزيـز التقييمـات المشـتركة والذي شدّ  ٢٠١٦،٢المتحدة من أجل التنمية، الذي ُأجري في عام 

، أيضـاً  ٢٠١٦فـي عـام و والتقييمات على نطاق المنظومة لدعم تنفيذ أهداف التنميـة المسـتدامة بمزيـد مـن الفّعاليـة. 
 ٣نقح فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم القواعد والمعايير التي يعتمدها.

  
) يراعـــي توصـــيات االســـتعراض المســـتقل لوظيفـــة ٢٠١٨يم (وعــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن مشـــروع سياســـة التقيــ -٥

التقيــيم وجميــع التغييــرات الداخليــة والخارجيــة ذات الصــلة، ويسترشــد بأفضــل الممارســات الدوليــة فــي وضــع اإلطــار 
  الخاص بوظيفة التقييم لألمانة.

  
  الغرض

  
ـــيم فـــي المنظمـــة،  -٦ ـــد اإلطـــار العـــام للتقي ـــيم يتمثـــل الغـــرض مـــن هـــذه السياســـة فـــي تحدي وتعزيـــز ثقافـــة التقي

واستخدامه على نطاق المنظمة، وتيسير امتثال التقييم في المنظمة ألفضل الممارسات وللقواعد والمعايير الخاصة 
 بالتقييم التي يعتمدها فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم.

  
تلــك األنــواع تكتســي وتــرى المنظمــة أن جميــع مســاءلة عــدة أنــواع مــن التقييمــات. ويشــمل إطــار المنظمــة لل -٧

أهميـة بالغـة لتطـوير البـرامج والـتعّلم المؤسسـي. وال تتنــاول السياسـة الراهنـة إال التقـديرات التـي تنطبـق عليهـا تســمية 
التي ُتجرى في المنظمة مثل الرصد وتقييم األداء والمسـوح ومراجعـة  التقديرات"التقييم" وتستبعد األنواع األخرى من 

 الحسابات.
  

  سةبيان السيا
  
لمنظمـة، ويجـري تنفيـذها علـى مسـتويات المنظمـة الثالثـة. ويضـمن التقيـيم فـي ايعد التقييم وظيفـة أساسـية  -٨

ز الــتعلم التنظيمــي مــن أجــل تزويــد صــانعي القــرار بمــا يحتــاجون إليــه مــن المســاءلة ومراقبــة األداء والنتــائج، ويعــزّ 
 .رسم السياسات ودعم التعلم الفرديمعلومات ل

  
  
  

                                                           
  ). بناء القدرة على تقييم األنشطة اإلنمائية على الصعيد الُقطري ٢٠١٤( ٦٩/٢٣٧القرار    ١
)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/69/237%20&Lang=E تـــــم االطـــــالع فـــــي ،

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠

). االستعراض الشامل الذي ُيجرى كل أربـع سـنوات لسياسـات األنشـطة التنفيذيـة التـي تضـطلع ٢٠١٧( ٧١/٢٤٣القرار    ٢
نيســـــان/  ١٠، تـــــم االطـــــالع فـــــي http://undocs.org/A/RES/71/243بهـــــا منظومـــــة األمـــــم المتحـــــدة مـــــن أجـــــل التنميـــــة. (

 ).  ٢٠١٨  أبريل

اإلنكليزيــــــة) ب( ٢٠١٦القواعــــــد والمعــــــايير المتعلقــــــة بــــــالتقييم التــــــي يعتمــــــدها فريــــــق األمــــــم المتحــــــدة المعنــــــي بــــــالتقييم،    ٣
)http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في .( 
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  التقييم تعريف
  
إلمكان، لنشاط أو مشروع أو برنـامج أو اسـتراتيجية أو منهجية وغير متحيزة قدر ا التقييم هو عملية تقدير -٩

أو أداء مؤسســي. وهــو يحلــل مســتوى اإلنجــازات فــي مجــال النتــائج  سياســة أو موضــوع أو قطــاع أو مجــال تنفيــذي
والسـببية، باسـتخدام المعـايير المناسـبة  والعوامـل السـياقيةير المتوقعة، بفحص سلسلة النتائج والعمليـات المتوقعة وغ

دة بالبّينـات م التقيـيم معلومـات مفيـدة ومسـنّ مثل مدى المالءمـة والفّعاليـة والكفـاءة واألثـر واالسـتدامة. وينبغـي أن يقـدِّ 
المناســب، فــي  تتســم بالمصــداقية والموثوقيــة وتمّكــن مــن إدراج النتــائج والتوصــيات والــدروس المســتفادة، فــي الوقــت

 ١عمليات صنع القرار الخاصة بالمنظمة وبأصحاب المصلحة.
  

  وتوجد في المنظمة فئتان من التقييمات. -١٠
أو التكليــف بهــا أو إجراءهــا، وتشــمل تقييمــات  تهــايتــولى مكتــب التقيــيم إدار و التقييمــات المؤسســية   )أ (

  والتقييمات الخاصة بمكاتب محددة.البرامج والتقييمات المواضيعية 
تُــدار أو يكلَّــف بهــا أو ُتجــرى خــارج إطــار مكتــب التقيــيم المركــزي أي التــي قييمــات الالمركزيــة الت  )ب (

تســـتهلها الـــدوائر التابعـــة للمقـــر الرئيســـي أو المكاتـــب اإلقليميـــة أو المكاتـــب القطريـــة وتتـــألف مـــن تقييمـــات 
  أساسًا. وفي هذه الحالة، يتولى مكتب التقييم المركزي ضمان الجودة والدعم التقني.  برمجية ومواضيعية

  
  المبادئ والقواعد

  
ر هـــذه السياســـة إطـــارًا لضـــمان التطبيـــق المنهجـــي لمبـــادئ التقيـــيم الرئيســـية التـــي يعتمـــدها فريـــق األمـــم تـــوفّ  -١١

المبـــادئ الرئيســـية المبّينــة أدنـــاه مترابطـــة وتشـــّكل  المتحــدة المعنـــي بـــالتقييم علــى وظيفـــة التقيـــيم فـــي المنظمــة. وهـــذه
تقييمـات الالمركزيـة األساس الذي يقـوم عليـه الـنهج إزاء التقيـيم فـي المنظمـة، وتنطبـق علـى التقييمـات المؤسسـية وال

 سواًء بسواء.
  

  ٢الحياد
  

شـرط الحيـاد علـى  تتمثل العناصر الرئيسية للحياد في الموضوعية والنزاهة المهنية وعـدم التحّيـز. وينطبـق -١٢
جميع مراحل عملية التقييم، بما في ذلك التخطيط للتقييم، وصـياغة الواليـة والنطـاق، واختيـار فريـق التقيـيم، وتـوفير 

 تقييم وصياغة النتائج والتوصيات.اإلتاحة أمام أصحاب المصلحة، وٕاجراء ال
  

يم يجــب أال يكونــوا (أو ُيتوقــع أن ن أن يكونــوا محايــدين، مــا يعنــي أن أعضــاء فريــق التقيــيمــوينبغــي للمقيّ  -١٣
لتقيــيم أو االموضــوع قيــد يكونــوا فــي المســتقبل القريــب) مســؤولين مســؤولية مباشــرة عــن تحديــد السياســة أو تصــميم 

 إدارته.
  
  

                                                           
(باإلنكليزيـة)  ١٠ صـفحة: ٢٠١٦القواعد والمعايير المتعلقة بـالتقييم التـي يعتمـدها فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم،    ١
)http://www.unevaluation.org/document/download/2787 ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في.( 

(باإلنكليزيـة)  ١١ صـفحة: ٢٠١٦بـالتقييم،  القواعد والمعايير المتعلقة بـالتقييم التـي يعتمـدها فريـق األمـم المتحـدة المعنـي   ٢
)http://www.unevaluation.org/document/download/2787 ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في.( 
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  االستقاللية
  

ُتعد استقاللية التقييم ضـرورية للحفـاظ علـى المصـداقية، وتـؤثر االسـتقاللية علـى الطـرق التـي ُيسـتخدم بهـا  -١٤
ضـين لضـغوط غيـر مشـروعة طـوال عمليـة التقيـيم. وتتضـمن مين بأن يظلوا محايدين وغير معرّ التقييم وتسمح للمقيّ 

  االستقاللية السلوكية واالستقاللية التنظيمية.  جانبين رئيسيين، وهمااستقاللية وظيفة التقييم 
يــر مشــروع مــن جانــب القــدرة علــى التقيــيم دون التعــرض لتــأثير غ االســتقاللية الســلوكيةوتتطلــب   )أ (

مــون بكامــل الحريــة فــي إجــراء العمــل التقييمــي بحيــاد، دون أن يتعرضــوا ويجــب أن يتمتــع المقيّ  أي طــرف.
لمخاطر التأثير السلبي على تطورهم المهني، ويجب أن يكونوا قادرين على التعبير بحريـة عـن تقـديراتهم. 

ى المعلومــات عــن موضــوع التقيــيم التــي ينبغــي ل اســتقاللية وظيفــة التقيــيم أساســًا لحريــة الوصــول إلــوتشــكّ 
  عليها.  يطلعوامين أن للمقيّ 

عـن وظـائف  ةمسـتقل مكانـةأن توضع وظيفة التقييم المركـزي فـي  االستقاللية التنظيميةوتتطلب   )ب (
تستلزم  اإلدارة، وأن تتولى مسؤولية تحديد برنامج التقييم، وأن تتوافر لها الموارد الكافية إلجراء عملها. كما

االستقاللية التنظيمية أن يتمتع مديرو التقييم بالسلطة التقديرية الكاملة فيما يتعلق بتقديم تقارير التقييم إلى 
إلشراف أحد األجهزة الرئاسية للمنظمة  ، وأن يخضعوا مباشرةً ى المناسب من مستويات صنع القرارالمستو 

و/ أو رئيســها التنفيــذي. ويتمتــع رئــيس التقيــيم باالســتقاللية فــي التكليــف بإعــداد تقــارير التقيــيم المضــمونة 
لالطـالع العـام دون تـأثير غيـر مشـروع مـن  جها ونشـرها وبثهـا مباشـرةً لجودة على النحو الواجب وفي إنتاا

  ١جانب أي طرف.
  

يســوا مســؤولين مســؤولية مباشــرة عــن سياســة الموضــوع الخاضــع لالســتعراض أو تصــميمه أو مــون لوالمقيّ  -١٥
ويلتـزم  ٢سـلوكيات األخالقيـة للمـوظفين.الإدارته العامة. ويتقّيد موظفـو المنظمـة الـذين يجـرون التقييمـات بالمبـادئ و 

أن يحـــتفظ المقّيمـــون بـــأعلى  المتعاقـــدون الخـــارجيون بشـــروط المنظمـــة الخاصـــة باتفاقـــات التعاقـــد الخـــارجي. والبـــدّ 
 مستوى من النزاهة المهنية والشخصية طوال عملية التقييم بأكملها. ومن المنتظر منهم ضـمان أن تعـالج التقييمـات

المتعلقة بنوع الجنس واإلنصـاف؛ وأن تراعـي العوامـل السـياقية مثـل المعتقـدات والعـادات والتقاليـد الخاصـة  الجوانب
 م.يلثقافية الخاضعة للتقيبالبيئات االجتماعية وا

  
وســـتمّكن سياســـة اإلبـــالغ عـــن المخالفـــات والسياســـات ذات الصـــلة، مـــن حمايـــة المـــوظفين المشـــاركين فـــي  -١٦

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

  الجدوى
  

الســــتخدام التحليــــل واالســــتنتاجات ينبغــــي عنــــد التكليــــف بــــإجراء تقيــــيم وعنــــد إجرائــــه وجــــود نيــــة واضــــحة  -١٧
مـــن التقيـــيم فـــي اســـتخدامه فـــي تقـــديم  الجـــدوىتوجيـــه القـــرارات واإلجـــراءات. وتتجلـــى  فـــي والتوصـــيات الناجمـــة عنـــه

المســـاهمات المالئمـــة والحســـنة التوقيـــت فـــي الـــتعلم التنظيمـــي وعمليـــات صـــناعة القـــرار المســـتنيرة والمســـاءلة بشـــأن 

                                                           
(باإلنكليزيـة)  ١١ صـفحة: ٢٠١٦األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم،  القواعد والمعايير المتعلقة بـالتقييم التـي يعتمـدها فريـق   ١
)http://www.unevaluation.org/document/download/2787 ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في.( 

 ٢٠١٧. جنيــــــف: منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة؛ ٢٠١٧لمهنــــــي، نيســــــان/ أبريــــــل مدونــــــة األخالقيــــــات وقواعــــــد الســــــلوك ا   ٢
)http://www.who.int/about/ethics/code_of_ethics_full_version.pdf ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في .( 
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يمــات أيضــًا فــي تقــديم مســاهمة تتجــاوز المنظمــة بتوليــد المعــارف وتمكــين أصــحاب النتــائج. ويمكــن اســتخدام التقي
 ١المصلحة.

  
ة ومفيــدة وأن ُتعــرض تتعلّــق الجــدوى بــأثر التقيــيم علــى صــنع القــرار وتقتضــي أن تكــون نتــائج التقيــيم مهّمــو  -١٨

يـــث التوقيـــت، بطريقـــة واضـــحة ومختصـــرة وأن ُيرصـــد تنفيـــذها. وتعتمـــد جـــدوى التقيـــيم علـــى مـــدى مالءمتـــه مـــن ح
حتياجــــات البرنــــامج وأصــــحاب المصــــلحة، ومصــــداقية العمليــــة والمنتجــــات، وٕامكانيــــة الحصــــول علــــى اله ومالءمتــــ
 التقارير.

  
وسيكون ضمان الجـدوى بتحديـد أولويـات برنـامج التقيـيم علـى نحـو منهجـي، باالسـتناد إلـى معـايير محـّددة  -١٩

ة للتوصــــيات؛ وٕاتاحــــة منتجــــات التقيــــيم إتاحــــة عامــــة؛ ومشــــاورة أصــــحاب المصــــلحة المعنيــــين؛ والمتابعــــة المنهجيــــ
  والمواءمة مع إطار اإلدارة القائمة على النتائج.

  
  الجودة

  
تتعّلق الجودة باستخدام معايير التقييم على نحـو مالئـم ودقيـق، وعـرض البّينـات وتحليلهـا بطريقـة محايـدة،  -٢٠

 واالتساق بين النتائج واالستنتاجات والتوصيات.
  

ضــمان الجــودة مــن خــالل مــا يلــي: (أ) االمتثــال المســتمر لمنهجيــة التقيــيم التــي تتبعهــا المنظمــة  ســيتحققو  -٢١
على النحو الموضح في دليل ممارسات التقيـيم فـي المنظمـة، والمبـادئ التوجيهيـة المنطبقـة وقواعـد ومعـايير التقيـيم 

ضـــمان جــودة جميـــع التقييمــات المركزيـــة؛ المعتمــدة لــدى فريـــق األمــم المتحـــدة المعنــي بـــالتقييم؛ (ب) آليــة مســتقلة ل
التقيـــيم المســـتقل لجـــودة التقـــارير الختاميـــة للتقييمـــات المؤسســـية والالمركزيـــة. وســـيغطي ضـــمان الجـــودة عمليـــة  (ج)

  التقييم ومنتجاته سواًء بسواء.
  

  الشفافية
  

ـــ -٢٢ ـــيم وترّس ز ملكيـــة وتعـــزّ  خ االئتمـــان وتبنـــي أواصـــر الثقـــةُتعـــد الشـــفافية عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر التقي
 ٢.أصحاب المصلحة وتزيد من الخضوع للمساءلة العامة. وينبغي أن تتاح منتجات التقييم إتاحة عامة

  
الشــــفافية ينبغــــي أن يكــــون أصــــحاب المصــــلحة علــــى علــــم بســــبب التقيــــيم، ومعــــايير االختيــــار،  ولتحقيــــق -٢٣

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

  
بــإجراء  ُتصــدر التكليــفتكفــل الجهــة التــي و ه. ضــمان الشــفافية مــن خــالل النهــوج الموضــحة أدنــا تحققوســي -٢٤

 عملية تشاور مستمرة مع أصحاب المصلحة المعنيين في جميع مراحل عملية التقييم. ويتضمن تقريـرإجراء التقييم 
وطبقـًا لسياسـة المنظمـة الخاصـة التقييم تفاصيل منهجيات التقييم والنهوج ومصادر المعلومـات والتكـاليف الُمتكّبـدة. 

                                                           
(باإلنكليزيـة)  ١٠ صـفحة: ٢٠١٦القواعد والمعايير المتعلقة بـالتقييم التـي يعتمـدها فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم،    ١
)http://www.unevaluation.org/document/download/2787 ٢٠١٨ان/ أبريل نيس ١٠، تم االطالع في.( 

(باإلنكليزيـة)  ١٢ صـفحة: ٢٠١٦القواعد والمعايير المتعلقة بـالتقييم التـي يعتمـدها فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم،    ٢
)http://www.unevaluation.org/document/download/2787،  ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠تم االطالع في.( 
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ح عــن المعلومــات ســتُتاح خطــط التقيــيم والتقــارير وردود اإلدارة وتقــارير المتابعــة ذات الصــلة إتاحــة عامــة باإلفصــا
  على موقع المنظمة اإللكتروني الخاص بالتقييم.

  
  المصداقية

  
تستند المصداقية إلى االستقاللية والحياد والمنهجيـة الدقيقـة. وتشـمل و ينبغي أن يكون التقييم ذا مصداقية.  -٢٥

عناصـــر المصـــداقية األساســـية شـــفافية عمليـــات التقيـــيم، والنهـــوج الشـــاملة للجميـــع التـــي تتضـــمن جميـــع أصـــحاب 
م النزيـه المصلحة، والُنظم القويـة لضـمان الجـودة. وُتسـتمد نتـائج التقيـيم (أو اسـتنتاجاته) والتوصـيات، مـن االسـتخدا

الموضـوعية والموثـوق فيهـا والصـالحة وبالتحليـل الكمـي والنـوعي الـدقيق والحكيم ألفضل البيانات المتاحة والصريح 
للبّينــات. وتتطلــب المصــداقية إجــراء التقييمــات وٕادارتهــا علــى نحــو أخالقــي علــى أيــدي مقّيمــين يتمتعــون بالمهــارات 

  ١المهنية والثقافية.
  

  األخالقيات
  

جرى التقييم باّتباع أسمى معايير النزاهة واحترام المعتقدات والعـادات والتقاليـد الخاصـة بالبيئـات يجب أن يُ  -٢٦
االجتماعية والثقافية وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ومبدأ "عدم اإلضرار" فيما يتعلق بالمسـاعدة اإلنسـانية. 

 وأن يضـــمنوا، المقدمـــة معلومـــاتالاظ علـــى ســـرية ويجـــب أن يحتـــرم المقّيمـــون حقـــوق المؤسســـات واألفـــراد فـــي الحفـــ
حماية البيانات الحساسة وعدم إمكانية تتبعها لمعرفة مصدرها، وأن يتحققـوا مـن صـحة البيانـات الـواردة فـي التقريـر 

لمقدمي المعلومـات  المستنيرة الموافقةمون على عن طريق مقدمي المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يحصل المقيّ 
ة على استخدام المعلومات الخاصة. وعند اكتشاف بّينات تـدل علـى حـدوث مخالفـات، يجـب إبـالغ الهيئـة المختّصـ

  ٢حقيقات المعني) عنها بسرية.ت(مثل مكتب مراجعة الحسابات أو ال
  

  حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين 
  

القيم والمبادئ الخاصـة بحقـوق اإلنسـان والمسـاواة بـين الجنسـين المعتـرف بهـا عالميـًا، فـي  يلزم أيضًا دمج -٢٧
مــون ومــديرو التقيــيم مســؤولين عــن ضــمان احتــرام هــذه القــيم ومعالجتهــا وتعزيزهــا، جميــع مراحــل التقيــيم. وُيعــد المقيّ 

  ٣دعمًا لاللتزام بمبدأ "عدم السماح بتخلف أحد عن الركب".
  

  التقييمات أنواع
  

  ُتصدر أمانة المنظمة التكليف بإجراء أنواع التقييمات الرئيسية التالية: -٢٨
التي ترّكـز علـى مواضـيع مختـارة، مثـل طريقـة عمـل جديـدة أو اسـتراتيجية  التقييمات المواضيعية  )أ (

ات وتتيح هذه التقييمـة ذات أهمية مؤسسية. مسألة مستجدّ أو موضوع شامل أو وظيفة أساسية؛ أو تتناول 
                                                           

 ١١-١٠ الصـــفحات: ٢٠١٦القواعـــد والمعـــايير المتعلقـــة بـــالتقييم التـــي يعتمـــدها فريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي بـــالتقييم،    ١
 ).٢٠١٨  نيسان/ أبريل ١٠، تم االطالع في http://www.unevaluation.org/document/download/2787(باإلنكليزية) (

 ١٢-١١ الصـــفحات: ٢٠١٦القواعـــد والمعـــايير المتعلقـــة بـــالتقييم التـــي يعتمـــدها فريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي بـــالتقييم،    ٢
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في http://www.unevaluation.org/document/download/2787(باإلنكليزية) (

(باإلنكليزيـة)  ١٢ صـفحة: ٢٠١٦القواعد والمعايير المتعلقة بـالتقييم التـي يعتمـدها فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم،    ٣
)http://www.unevaluation.org/document/download/2787 ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٠، تم االطالع في.( 
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نظــرة ثاقبــة عــن مــدى المالءمــة والفّعاليــة واالســتدامة وٕامكانيــة التطبيــق علــى نطــاق أوســع. وهــي تقتضــي 
تحليــل متعّمــق لموضــوع مــا وتشــمل مختلــف الهياكــل التنظيميــة. وقــد يمتــد نطــاق هــذه التقييمــات مــن تقيــيم 

  المنظمة بأسرها إلى تقييم مكتب وحيد من مكاتب المنظمة.
ويوّفر هذا الشـكل مـن التقيـيم إمكانيـة التعّمـق  التي ترّكز على برنامج محّدد. التقييمات البرمجية  )ب (

في فهم كيفية وأسباب إنجاز النتائج والحصائل على مـدى عـدة أعـوام، ويفحـص مـدى مالءمتهـا وفّعاليتهـا 
وتقتضـي  نتـائج المنظمـة، بسلسـلةواستدامتها وكفاءتها. وتتناول التقييمات البرمجيـة اإلنجـازات فيمـا يتعلـق 

تحلــيًال منهجيــًا للبرنــامج قيــد االســتعراض. وقــد يمتــد نطــاق التقييمــات البرمجيــة مــن التقيــيم علــى المســتوى 
  أو العالمي. اإلقليميالقطري إلى التقييم على المستوى 

التــي ترّكــز علــى العمــل الــذي تقــوم بــه المنظمــة فــي بلــد مــا أو  التقييمــات الخاصــة بمكتــب محــّدد  )ج (
   لمقّر الرئيسي فيما يخص أغراض المنظمة والتزاماتها.إقليم ما أو في ا

 
  وقد يصدر المجلس التنفيذي، حسب تقديره، تكليفًا بإجراء تقييم ألي جانب من جوانب المنظمة. -٢٩
  

  التقييمات الخارجية والتقييمات المشتركة
  

مقّيمـين خـارجيين مسـتقلين عـن األمانـة. وقـد  علـى أيـديبإجراء تقييمات  تكليفاً  األجهزة الرئاسية ُتصدرقد  -٣٠
ُيكّلف أصحاب المصلحة اآلخرون، مثل الدول األعضاء أو الجهات المانحة أو الشركاء، بـإجراء تقييمـات خارجيـة 

 لعمل المنظمة بغرض تقييم األداء والمساءلة أو قبل وضع الثقة في عمل المنظمة.
  

لومـات التقييمـات الخارجيـة مـن خـالل عمليـة لإلفصـاح عـن المع إجـراء وستتعاون األمانة تعاونًا كامًال فـي -٣١
وســُيعلن عــن نتــائج التقييمــات الخارجيــة، عنــدما تتــوافر، فــي موقــع المنظمــة اإللكترونــي المالئمــة وتيســير إجراءهــا. 

 الخاص بالتقييم.
  

  تخطيط التقييمات وتحديد أولوياتها
  

نطــاق المنظمــة فــي إطــار دورة المنظمــة للتخطــيط  ســتتولى المنظمــة إعــداد خطــة عمــل ثنائيــة للتقيــيم علــى -٣٢
 والميزنة.

  
وستوضع خطة العمل بالتشاور مع اإلدارة العليا في المقر الرئيسي واألقاليم ومـع رؤسـاء مكاتـب المنظمـة  -٣٣

إلـى في البلدان والمناطق واألقاليم باالستناد إلى معايير محّددة. وسـتحّدث الخطـة الثنائيـة السـنوات سـنويًا باالسـتناد 
التقريــر الســنوي المقــدم إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة والمجلــس التنفيــذي. وتُقــدم خطــط العمــل إلــى المجلــس 

 التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة كي يعتمدها.
  

  اختيار مواضيع التقييم: ١وسُينظر في الفئات التالية عند وضع معايير -٣٤
نـة فيما يتعلـق بااللتزامـات العالميـة أو الدوليـة أو اإلقليميـة؛ واالتفاقـات المعيّ  المؤسسيةالمتطلبات   )أ (

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

ختيـــار يرجــى الرجــوع إلـــى دليــل ممارســـات التقيــيم فـــي المنظمــة لالطــالع علـــى المزيــد مـــن اإلرشــادات بشـــأن معــايير اال   ١
 المفّصلة.
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فيمــا يتعلـــق باألولويــات والوظــائف األساســية لبرنـــامج العمــل العــام؛ ومســـتوى  المؤسســيةاألهميــة   )ب (
المتأصــــلة؛ والشــــؤون أو الشــــواغل الخاصــــة بــــاألداء فيمــــا يتعلــــق بتحقيــــق النتــــائج  االســــتثمار؛ والمخــــاطر

  المتوقعة؛
فيمـــا يتعلـــق بمســـألة أو موضـــوع أو برنـــامج أو سياســـة شـــاملة؛ وٕامكانيـــة تعلـــم  المؤسســـيةالجـــدوى   )ج (

  الموظفين أو التعلم المؤسسي (االبتكار)؛ ودرجة الميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة.
  

  التقييم منهجية
  
ستسترشد منهجية وعمليـة التقيـيم فـي التقييمـات المؤسسـية والتقييمـات الالمركزيـة بالقواعـد والمعـايير التـي و  -٣٥

حة في دليل ممارسات التقييم في المنظمة ، وهي موضّ ٢٠١٦اعتمدها فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم في عام 
 اعتماد هذه السياسة).  بعد(الذي سُينّقح 

  
وُيعــد مكتــب التقيــيم مســؤوًال أيضــًا عــن وضــع إطــار يــوفر اإلرشــادات وضــمان الجــودة والمســاعدة التقنيــة  -٣٦

  والدعم الخاص بإضفاء الطابع الفني على وظيفة التقييم الالمركزي.
  

  توفير الموارد الالزمة لوظيفة التقييم
  
ة الســنوات للتقيــيم علــى نطــاق المنظمــة يكفــل المــدير العــام تــوافر المــوارد الكافيــة لتنفيــذ خطــة العمــل الثنائيــ -٣٧

التــي ال تشــمل التقييمــات التــي ينبغــي إجراؤهــا فحســب، بــل وجميــع األنشــطة الالزمــة لضــمان تعزيــز ثقافــة التقيــيم 
 وٕاضفاء الطابع المهني على سلوك التقييم على نطاق المنظمة.

  
المساعدين ومديري مكاتب المنظمة  ويجب على نواب المدير العام والمديرين اإلقليميين والمديرين العامين -٣٨

خطـة عمـل التقيـيم علـى نطـاق المنظمـة.  فـي، ضمان كفاية الموارد لتنفيذ العناصر الخاصـة بهـم ئهاورؤسا القطرية
ويجب أن يكون توافر ميزانية مناسبة للتقييم جزءًا ال يتجزأ من خطة العمل التشغيلية للبرنامج، وأن تجري مناقشتها 

 .تخطيط لكل مشروع/ برنامج/ مبادرةحسب االقتضاء مع أصحاب المصلحة في مرحلة ال
  

د تحديـــد المبلـــغ الـــالزم لتمويـــل وظيفـــة التقيـــيم فـــي المنظمـــة، وتشـــمل العوامـــل التـــي ينبغـــي النظـــر فيهـــا عنـــ -٣٩
دور وظيفــة التقيــيم فــي إضــفاء الصــبغة لتقييمــات التــي يلــزم النظــر فيهــا؛ يلــي: واليــة المنظمــة وحجمهــا؛ أنــواع ا مــا

ا يتعلـق وفيمـ تعزيزهـا.ودعـم  ،راكات التقيـيمالمؤسسية على التقييم الالمركزي والقـدرات الوطنيـة الخاصـة بـالتقييم وشـ
إلـى  )JUI/REP/2014/6(بوضع اُألسس المرجعية المالية، خلصت وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمـم المتحـدة 

  ١من نفقات المنظمة. ٪٣,٠و ٪٠,٥أن المنظمات ينبغي أن تنظر في تمويل يتراوح بين 
  

  المساءلة واإلشراف
  

منهـا. كمـا يحـّدد أوجـه المسـاءلة التـي يخضـع  الغـرضو يحّدد إطار المسـاءلة عالقـات السـلطة بـين األفـراد  -٤٠
تهم فـي ممارسـة تلـك السـلطة. ويحـّدد هـذا الفـرع أدوار ومسـؤوليات الجهـات الرئيسـية الها أصحاب السـلطة ومسـؤولي

  الفاعلة في عملية التقييم وآلية الرصد الُمستخدمة في تنفيذ سياسة التقييم.
  

                                                           
(باإلنكليزيـة)  ١٦ صـفحة: ٢٠١٦القواعد والمعايير المتعلقة بـالتقييم التـي يعتمـدها فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بـالتقييم،    ١
)http://www.unevaluation.org/document/download/2787 ، ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٢تم االطالع في.( 
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  األدوار والمسؤوليات
  

  بما يلي: ١المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يقوم -٤١
  تحديد سياسة التقييم والتعديالت الالحقة، حسب االقتضاء؛  )أ (
  اإلشراف على وظيفة التقييم في المنظمة؛  )ب (
  التشجيع على إجراء التقييمات للمساهمة بالمدخالت في عمليتي التخطيط وصنع القرار؛  )ج (
بشـأن البنـود ذات  لسنوات للتقييم علـى نطـاق المنظمـةالثنائية ااإلسهام بالمدخالت في خطة العمل   )د (

  األهمية الخاصة بالنسبة إلى الدول األعضاء؛
النظـر فـي التقريـر السـنوي بشـأن و اعتماد خطة العمل الثنائية السنوات للتقييم على نطاق المنظمة؛   )ه (

  ة علمًا به؛تنفيذ خطة العمل الثنائية السنوات للتقييم على نطاق المنظمة، واإلحاط
  تنقيح سياسة التقييم دوريًا، حسب االقتضاء.  )و (

  
إلـى المـدير العـام،  ويقـدم تقـاريره مباشـرةً  ومكتب خدمات المراقبـة الداخليـة هـو القـّيم علـى وظيفـة التقيـيم -٤٢

والمكتـب مسـؤول  ويقدم تقريرًا سنويًا بشأن المسـائل المتعلقـة بـالتقييم فـي المنظمـة كـي ينظـر فيـه المجلـس التنفيـذي.
  عن الوظائف التالية المتعلقة بالتقييم:

  قيادة عملية إعداد خطة العمل الثنائية السنوات للتقييم على نطاق المنظمة؛  )أ (
  إبالغ اإلدارة العليا بشأن المسائل المتعلقة بالتقييم ذات األهمية على نطاق المنظمة؛  )ب (
  الت في التخطيط للبرامج؛تيسير استخدام نتائج التقييم والدروس المستفادة كمدخ  )ج (
  تنسيق تنفيذ إطار التقييم على نطاق مستويات المنظمة الثالثة؛  )د (
  إنشاء نظام لتتبع استجابات اإلدارة للتقييمات والحفاظ عليه؛  )ه (
  إنشاء سجل إلكتروني للتقييمات الُمنّفذة على نطاق المنظمة والحفاظ عليه؛  )و (
  الحفاظ على قائمة الخبراء في مجال التقييم؛  )ز (
  المشورة لتحضير التقييمات وٕاجرائها ومتابعتها؛تقديم ير المواد اإلرشادية و توف  )ح (
  استعراض تقارير التقييم للوقوف على مدى امتثالها لمقتضيات السياسة؛  )ط (
تعزيــز قــدرات مــوظفي المنظمــة فــي مجــال التقيــيم (إتاحــة منهجيــات التقيــيم الموّحــدة أو التــدريب فــي   )ي (

  مجال التقييم، على سبيل المثال)؛
  تقديم تقرير سنوي عن أنشطة التقييم إلى المجلس التنفيذي عن طريق المدير العام؛  )ك (
  دعم استعراض السياسة وتحديثها دوريًا، حسب االقتضاء.  )ل (

  

                                                           
  المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له.   ١
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العــــام مــــديرًا مــــؤهًال تقنيــــًا علــــى رأس مكتــــب التقيــــيم بعــــد التشــــاور مــــع المجلــــس التنفيــــذي.  المــــديرُيعــــّين و  -٤٣
 المجلس التنفيذي قبل إنهاء خدمة صاحب هذا المنصب. يستشير المدير العام كما
  

  استخدام نتائج التقييمات
  

  تنفيذ التوصيات ومتابعتها
  

التوصيات الواردة فـي تقـارير التقيـيم القيمـة التـي تضـيفها عمليـة التقيـيم. ولكـل تقيـيم مسـؤول محـّدد،  دتجسّ  -٤٤
مثل الموظف المسؤول عن دائرة أو برنامج أو مكتب أو مشـروع. ويتحّمـل المسـؤول عـن التقيـيم مسـؤولية اسـتعمال 

 نتائج التقييم وٕاعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات.
  

اإلدارة على النحو المالئم وفي الوقت المناسـب وتوجيهـه إلـى نائـب  ردالتقييم صدور  ويكفل المسؤول عن -٤٥
 المدير العام/ مساعد المدير العام المعني في المقّر الرئيسي، أو إلى المدير اإلقليمي في األقاليم والبلدان.

  
علــى نحــو منهجــي، بتنســيق وُينشــئ المــدير العــام آليــة لضــمان المتابعــة الفّعالــة لتنفيــذ توصــيات التقييمــات  -٤٦

الجهــود مــع المســؤولين عــن التقيــيم. وتُقــدَّم تقــارير الحالــة الســنوية بشــأن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ التوصــيات إلــى 
  المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة.

  
  اإلفصاح عن تقارير التقييم وبثها

  
 ا يتماشى مع سياستها الخاصة باإلفصاح عن المعلومات.تجعل المنظمة تقارير التقييم متاحة بم -٤٧
  

  تُنشر حسب االقتضاء.و وُتستخلص الدروس المستفادة من التقييمات وُيبّلغ عنها  -٤٨
  

  االتصاالت
  
، سيبدأ العمل بها إلى جانب الدليل المنّقح لممارسات التقيـيم فـي ٢٠١٨اعتماد السياسة الصادرة عام  بعد -٤٩

المنظمـة مـن خــالل خطـة لالتصــاالت، مـن أجــل تعزيـز ثقافـة التقيــيم علـى نطــاق مسـتويات المنظمــة الثالثـة وٕايجــاد 
  ي المنظمة.فهم مشترك للمعايير والتوقعات واالستخدام المحتمل لسياسة التقييم ف
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  ٢الملحق 
 

  الحالة الراهنة للتقييمات الُمدرجة في خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة الُمعتمدة 
  ٢٠١٨آذار/ مارس ، في ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة 

  
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ أتاريخ البدء 

 ٤الربع  ٣الربع  ٢الربع  ١الربع  ٤الربع  ٣الربع  ٢الربع  ١الربع 
 ب٢٠١٧- ٢٠١٦التقييمات المؤسسية/ الالمركزية الُمدرجة في خطة العمل المعتمدة بشأن التقييم على نطاق المنظمة 

  تموز/  تقييم وجود المنظمة في البلدان
        اسُتكمل ٢٠١٥ يوليو

التقييم الشامل لتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار 
 والملكية الفكرية

أيلول / 
     اسُتكمل٢٠١٥ سبتمبر

كانون األول/  تقييم أثر منشورات المنظمة
     اسُتكمل٢٠١٥ديسمبر 

  اسُتكمل   القواعدتقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع 
اســـــتعراض آليـــــة الـــــدول األعضـــــاء بشـــــأن المنتجـــــات الطبيــــــة المتدنيــــــة النوعيــــــة/ المـــــزورة/ 

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
   اسُتكمل 

 اسُتكمل    تقييم مساهمة األمانة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة
   اسُتكمل     استعراض تنفيذ سياسة التقييم في المنظمة وٕاطار تعزيز التقييم والتعلم التنظيمي

   اسُتكمل     القيادة واإلدارة في المنظمة: تقييم إصالح المنظمة، المرحلة الثالثة
  تم إنجاز تقييم واحد (تايلند)       تقييم ثالثة مكاتب قطرية

 ٧١ج ص عو ١٤٢م تُقدِّم التقرير إلى         آللية التنسيق العالمية المعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها يالتقييم األول
  ج تقييمات مؤسسية أخرى

      اسُتكمل   تقييم أداء شبكات الفئات ومجاالت البرامج
  التقييم السنوي األول     خالل مرحلتها الطوعية التقييم السنوي لتنفيذ سياسة المنظمة بشأن التنّقل الجغرافي

 اسُتكمل
اسُتكمل التقييم السنوي الثاني  

 ٢٠١٨  في شباط/ فبراير
   اسُتكمل      ٢٠٢٠-٢٠١٥ تقييم منتصف المدة لبرنامج التحّول الخاص بأمانة المنظمة في اإلقليم األفريقي

 ٢٠١٨اسُتكمل في كانون الثاني / يناير         العالميةتقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة 
 قيد اإلجراء         تقييم برنامج المنظمة للتوسع في اإلتاحة السريعة

  د التقييمات الالمركزية في خطة العمل المعتمدة بشأن التقييم على نطاق المنظمة
التمنيــع الــوطني فــي تقيــيم مســاهمة المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا فــي تنفيــذ برنــامج 

  بنغالديش، مع التركيز بصفة خاصة على برنامج المسؤولين الطبيين المعنيين بالترصد
أيلول/ 

    اسُتكمل٢٠١٥ سبتمبر
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 ٢٠١٧ ٢٠١٦ أتاريخ البدء 
 ٤الربع  ٣الربع  ٢الربع  ١الربع  ٤الربع  ٣الربع  ٢الربع  ١الربع 

تقييم مساهمة المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا في مجـال صـحة األمهـات فـي بـنغالديش 
  وٕاندونيسيا وميانمار ونيبال وسري النكا

األول/  تشرين
        اسُتكمل ٢٠١٥أكتوبر 

تشرين الثاني/   االستعراض الختامي لبرنامج التحالف من أجل الشفافية في مجال األدوية
       اسُتكمل ٢٠١٥نوفمبر 

التقيـــيم الخـــارجي للبرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتـــدريب فـــي مجـــال أمـــراض المنـــاطق المداريـــة 
المتحــدة اإلنمــائي والبنــك الــدولي ومنظمــة الصــحة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم 

 العالمية

 
 اسُتكمل

     

     اسُتكمل   استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
إبقـاء البلـدان فـي محـور  -تقييم برنـامج اإلصـالح اإلقليمـي فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ 

 التركيز
     اسُتكمل 

منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن التغطيــة  - بــين االتحــاد األوروبــي/ لكســمبرغتقيــيم الشــراكة 
 الصحية الشاملة

   اسُتكمل  

   اسُتكمل    تقييم مشروع تعزيز النظام الصحي في كمبوديا
تقيــيم المشــروع اإليضــاحي بشــأن تقــديم الخــدمات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية والصــحة 

  النفسية على مستوى المجتمعات المحلية في فييت نام
 ٢٠١٨اسُتكمل في كانون الثاني / يناير   

تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية  تقيـــيم
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها في الفترة 

 قيد التنفيذ      
تقيــيم تنفيــذ خطــط عمــل إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيـــر 

 السارية ومكافحتها
 قيد التنفيذ        

  
  .بدئها لترتيب وفقاً  التقييمات وترد. ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية في بدأت التي للتقييمات البدء تاريخ ُيذكر وال. السابقة الثنائية في بالتالي بدأت والتي ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية العمل خطة من المرّحلة التقييمات حال في البدء تاريخ ُيذكر  أ
  :التمويل توافر لعدم ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية إلى التالية التقييمات ُأرجئت  ب

  المهملة المدارية المناطق أمراض بشأن الحالية التنفيذ طريق خريطة على خاصة بصفة التركيز مع المهملة، المدارية المناطق أمراض برنامج تقييم  -
  .الُقطري الصعيد على الوطنيين المهنيين الموظفين استخدام تقييم  -
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية المنظمة نطاق على العمل خطة اعتماد بعد بإجرائها ُكلف التي التقييمات  ج
  :بعد ُيقرر لم التالية التقييمات توقيت  د

  المتوسط شرق إقليم في العمل أداء اتفاقات خالل من معهم متعاقد وأفراد مستشارين جانب من الُمنّفذ 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 الُقطري التعلم برنامج تقييم  -


