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 التقرير السنويالتقييم: 
    

في دورته الثالثة واألربعين بعد المائة  بصيغتها المعدلة سياسة التقييم في المنظمةالمجلس التنفيذي  اعتمد -١
ــطة  ٢٠١٨.١في عام المعقودة  ــ ــ ـــنويًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذ أنشــ ــ ــــة أن تقدم األمانة تقريرًا ســ ــ ـــياسـ ــ وتتطلب الســ

ــــمن هذا التقريرو التقييم إلى المجلس التنفيذي.  ــ ـــ ــنوي  يتضــ ـــ ــ ــ حرز في تنفيذ عن التقدم المُ ) معلومات ١(ما يلي: الســ
ــة التقييم في ــياســ  ٢؛٢٠١٩-٢٠١٨  العمل بشــــأن التقييم على نطاق المنظمة للثنائية في ذلك خطةالمنظمة، بما  ســ

ــات آلخر تقييم) ٢( ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــأنه ينملخصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ اإلدارة بهـــدف توثيق التعلم التنظيمي المرتبط بـــالنتـــائج  ردودا مـــُأتيحـــت بشــ
التقييم األولي إلطار المشـــاركة مع الجهات  إلجراءوالنهج المقترح ت موجز لالختصـــاصـــاعرض  )٣؛ (والتوصـــيات

  .في هذه االختصاصات وهذا النهج ينظر المجلسكي  الفاعلة غير الدول
  

  التقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ سياسة التقييم
  

 ٣تعزيز القدرة على تنفيذ وظيفة التقييم المؤسسي
  
ــــل مكتب التقييم تنفيذ إطار تعزيز التقييم والتعلم التنظيمي في  -٢ ــ ـــ ــ ــ الذي ُعرض على لجنة  ٤منظمةاليواصـــ

ــرين ـــ ــ ــ ـــ ــ المعقود في كانون الثاني/  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في اجتماعها الحادي والعشـ
تهيئة بيئة مواتية وتصريف الشؤون؛ ) ١(: ةالتالي ويتضمن اإلطار ستة مجاالت عمل رئيسية هي ٢٠١٥.٥  يناير

التوصيات المنبثقة عن التقييم ) ٤(التقييم ونطاقه وطرائقه؛ بشأن عمل الخطة ) ٣(القدرة على التقييم والموارد؛ ) ٢(
  التقييم.ن أعمال ع بليغالت) ٦(التعلم التنظيمي؛ ) ٥(ورد اإلدارة؛ 

  
ــطة في   -٣ ـــاركة نشـــ ـــتقل مشــ ــــارك مكتب التقييم المســ ـــؤون، يشـ ـــريف الشــ ـــل بتهيئة بيئة مواتية وتصــ وفيما يتصــ

ــية ويقدم الدعم  ــ ـــ ــــســ ــ ـــنى ا إلجراءالتقييمات المؤســـ ـــ ــ لتقييمات الالمركزية. وفيما يتعلق بالقدرة على التقييم والموارد، تسـ
ــتويات المنظمة ــطة التقييم على مســ ــيق في أنشــ ــال  تحقيق قدر أكبر من التنســ الثالثة بفضــــل مشــــاركة مراكز االتصــ

في التقييمات المؤسسية والالمركزية الجارية.  الدوائرالتابعة للشبكة العالمية للتقييم على المستوى اإلقليمي ومستوى 
                                                      

  ).٢٠١٨) (٩(١٤٣م تالمقرر اإلجرائي    ١
الوثيقة  ، الملحق، التي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة (انظر١٤٢/٢٧م تالوثيقة    ٢
  .(باإلنكليزية) )٢المحاضر الموجزة للجلسة الحادية عشرة، الفرع  ،٢سجالت/ /١٤٢/٢٠١٨ت  م
 .التقييمات المؤسسية أو المركزية هي تقييمات يجريها مكتب التقييم التابع للمنظمة أو ُيَكلِّف بإجرائها   ٣

٤           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 11 April 2019). 

ـــــــــــة والثالثين بعد المائة (انظر الوثيقة  التنفيذي ، التي أحاط المجلس١٣٦/٣٨م تالوثيقة    ٥ ــــادســ ــ ـــ ــ علمًا بها في دورته الســ
  .(باإلنكليزية) )٤، المحاضر الموجزة للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢سجالت/ /١٣٦/٢٠١٥ت  م
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ــية والتقييمات الالمركزية على دعم خبراء خارجيين، بما في ذلك الخبراء الذين  ـــ ـــ ـــسـ ــ ــ وتعتمد كل من التقييمات المؤســ
  بهم من قائمة خبراء التقييم الذين سبق تأهلهم.  ُيستعان

  
ــ  -٤ ـــ ـــا عـلـى خـطـــ ــ ــ ـــــت اإلدارة الـعـلـيـ ــاق والـطـرائـق، ُأطـلـعـــ ــ ــ ــــل والـنـطــ ــ ـــة الـعـمــ ــ ــا يـخـص خـطـــ ــ ــ ـــل  ةوفـيـمــ ــ   الـعـمـــ

ــــ ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية ــ ــــية والتقييمات الالمركزية المقّررة، وبُ  ملالتي تشـ ــ ـــسـ ــ مع العمل  ت خطةحثالتقييمات المؤســ
ــتقلين لجنة الخبراء  ــ ــاريالمسـ ــ ــتشـ ــ ـــها المجلس  ةاالسـ ــتعرضــ ــ واعتمدها في دورته الثانية التنفيذي في مجال المراقبة واسـ

  ١واألربعين بعد المائة.
  
ـــيات المنبثقة عن التقييم ورد اإلدارة والتعلم التنظيمي،   -٥ ــ ــ ـــ ــ ــ ــبة إلى مجالي العمل المتعلقين بالتوصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ وبالنسـ

ــت ــ ــ ــ ــُتعِرضــ ــ ــ ـــ ـــُتكِملت في عام  التقييمات التي اسـ ــ ـــ ـــأنها ردود اإلدارة ٢٠١٨اســ ــ ـــ  الفرعوُتلخَّص النتائج في  وُأتيحت بشــ
ـــل  ـــ ــــًا . بالتعلم التنظيمي أدناهالمتصــ ــ ـــت المنظمة أيضــ ــ ـــيخ التعلم التنظيمي عملية وأرســـ ــ مع مراعاة في عملها، لترســـ

ـــيات  نتائجال ـــ ــ ــ ــتعراض.  المحددةالمجّمعة والتوصـــ ـــ ـــ ــ ـــابات والتقييم واالســـ ــ ـــ ــ ــ وفي إطار هذه أثناء عمليات مراجعة الحسـ
ــئة عن  والبنيويةالعملية، يحدد مديرو شــــؤون مهام المســــاءلة قائمة مختصــــرة للمســــائل الشــــاملة المتكررة   نتائجالناشــ

ـــادر ــ ـــ ــيات مختلف المصـ ــ ــ ــائلهاوتوصـــ ــ ـــ ــباب الجذرية المحتملة، ويعّدون قائمة بالمســ ــــ ــ التي ينبغي إدماجها في  ، ولألسـ
  .الفريق المعني بالتحّوليسيين، بما في ذلك أصحاب األعمال الرئمسارات العمل الجارية مع 

  
ـــمن بــانتظــام  ٢ث الموقع اإللكتروني لمكتــب التقييمحــدَّ يُ ن أعمــال التقييم، ع بليغيرتبط بــالتوفيمــا   -٦ ـــ ــ ــ ـــ ويتضــ
. Evaluation mattersتصدر نشرة إخبارية بانتظام تحت عنوان  كما. توافرهاالتقييم وردود اإلدارة فور عن تقارير ال

ســتكملة تســتهدف الدول على ذلك، يعقد مكتب التقييم جلســات إعالمية منتظمة بشــأن التقييمات الجارية والمُ وعالوة 
لمراكز االتصــال  على شــبكة اإلنترنتدراســية  حلقاتأيضــًا ينظم و األعضــاء والجهات صــاحبة المصــلحة الداخلية. 

تبادل نتائج التقييمات المؤســـســـية.  من أجل الدوائرالتابعة للشـــبكة العالمية للتقييم على المســـتوى اإلقليمي ومســـتوى 
ـــاء  عقدوتُ  ـــ ـــمل دورات تدريبية لتوجيه اإلدارة العليا ورؤســ ـــ ــأن وظيفة التقييم تشــ ــ ــات إعالمية منتظمة بشــــ ــ ــ ــًا جلســ ــ أيضــــ

  المكاتب الُقطرية للمنظمة وسائر الموظفين.
  
 ألمم المتحدةلتابعة من جانب وحدة التفتيش المشتركة ال اتاستعراض ١٠إجراء  مكتب التقييم حالياً وييسر   -٧

ــتيعاب ) ٢( اج الحد من مخاطر الكوارث في أعمال كيانات منظومة األمم المتحدة؛مإد) ١(وهي التالية:  تعزيز اســ
خطة العمل على نطاق منظومة ) ٣( ؛٢٠٣٠في خدمة خطة التنمية المســتدامة لعام  اتالبحوث المتعلقة بالســياســ

إدارة خدمات الحوســـبة الســـحابية في منظومة األمم ) ٤( الجنســـين وتمكين المرأة؛األمم المتحدة بشـــأن المســـاواة بين 
 لجــان المراجعــة/ الرقــابــة في منظومــة األمم المتحــدة؛) ٦( إدارة التغيير في منظومــة األمم المتحــدة؛) ٥( المتحــدة؛

ــتعراض ) ٧( ــرة في اســـ ــات المعاصـــ ـــات والممارســـ ـــياســ ـــناد الخدمات إلى جهات خارجية في المنظمات التابعة الســ إســ
ــتعراض برامج ا) ٨(لمنظومة األمم المتحدة؛  ــ ـــتركة بين الوكاالت المماثلة التنقل تبادل الموظفين وتدابير سـ في المشــ

ــات لدعم التعلم في منظومة األمم ) ٩المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة؛ ( ـــ ــ ــ ــات والبرامج والمنصـــ ــ ـــ ــ ــياســ ــ ــ ـــ الســ
ــتعراض اإلدارة والتنظيم في ) ١٠المتحدة؛ ( ـــ ــ ـــ ــ ــ ــترك لمكافحة األيدزاسـ ـــ ـــ ــ ــ ــ تقرير  يعرضو . برنامج األمم المتحدة المشـ

ــتركةالمتعلق بالمدير العام  تابعة للمجلس المقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة الو  ٣تقارير وحدة التفتيش المشـــ
ــيات المت ٢٠١٩في أيار/ مايو  الثالثينالتنفيذي في اجتماعها  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــيل عن تنفيذ التوصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــلةالمزيد من التفاصـ ــ ـــ ــ ــ  صــ

  وحدة التفتيش المشتركة. اتباستعراض
                                                      

 .١٤٣/٦م تمن الوثيقة  ١للفقرة  ٣الحاشية  الوارد في مرجعالُيرجى االطالع على    ١

 http://www.who.int/evaluation التـــــــالي: العنوانيمكن االطالع على الموقع اإللكتروني لمكتـــــــب التقييم على    ٢
 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١١االطالع في   (تم

 .EBPBAC30/4الوثيقة    ٣
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ــــر   -٨ ــ ــ ـــات أخرى للمنظمة تجريها كيانات خارجية مكتب التقييموييسـ ــ ــ ــتعراضــ ــ ـــ ــًا اســ ــ ـــ تقييم البما في ذلك  ،أيضــ
ــبكة المتعددة األطراف لتقييم أداء المنظماتمن  ٢٠١٨-٢٠١٧  للفترة ــ ـــدور التقرير الختامي ويُ  ،جانب الشــ توقع صـــ

  .٢٠١٩عن هذا التقييم في أيار/ مايو 
  
ــارك بانتظام في الو   -٩ ـــ ــ ــيط في فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وتشـ ــ ــ ــــو نشــ ــ التي جتماعات االمنظمة عضــ

ــيما األفرقة العاملة المعنية لالفريق يعقدها  ـــ ــ ـــ ـــ ــاء مكاتب التقييم ومختلف فرق العمل التابعة له (والســ ـــ ــ ــ ـــ ــ بحقوق رؤســ
ــات، وال ــ ــياسـ ــتدامة وتقييم الســـ ــين وأهداف التنمية المســـ ــــان ومبادئ المســـــاواة بين الجنســـ المهتمة بتقييم  مجموعةاإلنسـ

 ١اإلنســاني المشــترك بين الوكاالت العمل الفريق التوجيهي لتقييموتواصــل المنظمة المشــاركة في  ).العمل اإلنســاني
من الدروس المسـتخلصـة  رصـد بضـمان في السـياقات اإلنسـانيةالمحققة النتائج يعزز المسـاءلة الجماعية عن الذي 

ــاني  ــ ــــتفادة منها. تقييمات العمل اإلنســـ ــأن التقييمات واالســـ ــ ـــادات بشـــ ــ ــؤولية عن تقديم اإلرشــ ـــ ــطلع الفريق بالمســ ــ ويضـــ
ـــتوى  ــّنفة من المســ ــة بجميع حاالت الطوارئ المصـــ ــًا من حاالت (على نطاق المنظومة  ٣الخاصـــ يعد معظمها أيضـــ

ــنيف المنظمة ٣الطوارئ من الدرجة  ـــب تصـــ ـــو في وأخيرًا، وعن إجراء هذه التقييمات. ) حســ ــارك المنظمة كعضــ تشـــ
تســـهم في تحســـين جودة تقييم  علم النشـــط المعنية بالمســـاءلة واألداء في مجال العمل اإلنســـاني وهي شـــبكةشـــبكة الت

  اإلنسانية.على مستوى المنظومة  العمل اإلنساني وأنشطة البحث والتعلم المتعلقة به
  

ـــافة إلى   -١٠ ــ ـــية لمكتب وٕاضــ ـــ مكتب التقييم  يتعاونالتقييم المركزة على تقييم عمل المنظمة، خطة العمل الرئيسـ
بالتقييم في كيانات أخرى بالمشاركة في تقييمات مشتركة في مجاالت مختارة موضع أيضًا مع جهات نظيرة معنية 

ــترك.  ــ ـــتراتيجي مشــ ــ ـــف المدة اهتمام جوهري واسـ برنامج األمم الذي كّلف ومن األمثلة على هذا التعاون تقييم منتصـــ
ـــترك لمكافحة األيدز ـــ ــ ــ ـــمل و بإجرائه  المتحدة المشـ ـــ ــ ــ ــتراتيجية شـ ــ ــ ـــ  ميزانية الموحدةالو  ٢٠٢١-٢٠١٦للفترة لبرنامج ااســ

ـــاءلة الخاص به للبرنامج ــ ـــ ــ ـــ مكاتب التقييم التابعة لكيانات من ممثلين مع ويعمل مكتب التقييم . ونتائجه وٕاطار المســ
 األمم المتحدة اإلنمائي برنامجلمكافحة األيدز (برنامج األمم المتحدة المشــترك أخرى تشــارك أيضــًا في رعاية إطار 

لمنتصــف المهم المعني بإدارة التقييم إلجراء هذا التقييم فريق الضــمن ف) يواليونيســوصــندوق األمم المتحدة للســكان 
ـــادات تقنية عامة في المدة.  ـــ ـــاهمة عبر إرشـــ ـــ ـــًال عن المســـ ـــ ــ ــتهدف الفريق المعني بإدارة التقييم هذا التقييم، وفضـ ــــ ــ يسـ

ـــمان  ــ ـــ ــتقالً اتخاذ ترتيبات مثلى إلدارة التقييم و  علىالتقييم  نطويأن يضــ ـــ ــ نهج مالئم ومركز على ب مزوداً و  يكون مســـ
ــتخدام  ــلكفالة االســـ ـــداقيةً تحليل العن  هتمخضـــ الذي يمكن إجراؤه من أجل جميع الكيانات  وحيادًا وفائدةً  األكثر مصــ

  وبعد انتهائها.لإلطار مدة المتبقية الالمشاركة في الرعاية خالل 
  

ــًا في اللجنة التوجيهية   -١١ ـــ ــ ــ ـــبة وآثارها على نظام التمنيع وكان مكتب التقييم ممثًال أيضــ ــ ــ ــ لتقييم حمالت الحصــ
ـــرين الذي  ء هذا التقييمكّلف التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع بإجرا وقدالعام  ـــ ــــدر تقرير عنه في تشــ ــ صــ

  .٢٠١٨الثاني/ نوفمبر 
  

  المنظمة واألعمال الجارية األخرىخطة العمل بشأن التقييم على نطاق 
  

ساس لألنشطة الحالية. ويقدم الملحق األ ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  ةالتقييم المعتمدبشأن عمل ال ةخط رسيت  -١٢
ــع في آذار/ مارس الوارد في  ــية والتقييمات الالمركزية  ٢٠١٩هذا التقرير لمحة عامة عن الوضـ للتقييمات المؤســـسـ

  .٢٠١٩-٢٠١٨التقييم للثنائية بشأن عمل الفي خطة  درجةالم
  

                                                      
ـــــانية لألمم المتحدة امكتب  تولىي   ١ ـــؤون اإلنسـ ـــيق الشـــ ــترك بين  العملالفريق التوجيهي لتقييم رئاســــــة تنســـ ــ ــاني المشــ ـــ اإلنسـ

ـــم ذي الالوكاالت  ـــ ــ ـــ ــ منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة من كبار ممثلي التقييم عددًا من الممثلين المعنيين بيضـ
 ف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصــحة العالميةيألمم المتحدة لشــؤون الالجئين واليونيســالســامية لمفوضــية الاإلنمائي و 

 والهالل األحمر.واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
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  التقييمات المؤسسية
  

ــا  -١٣ ــل التقييمــ ــُتكمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ناســ ــ ـــ ــ ــ ــــســـ ــ ـــ ــ ــ ـــانالمؤســ ــ يـ ــاليــ ـــأن التقييم المعتمــــدة في  انالوارد انالتــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــل بشـ ـــة العمـ   خطـ
ة واألربعين بعد المائة في ثالثحصائل إلى المجلس التنفيذي في دورته الالوُقدم تقرير بشأن  ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 

ــيق العالمية للمنظمة ) ٢تقييم عملية انتخاب المدير العام؛ () ١( ٨٢٠١:١أيار/ مايو  ـــ ــ ـــ ــ ــ التقييم األولي آللية التنسـ
  بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  
ــتجّدت منذ التقرير األخير المقدَّ   -١٤ ــ ــ ـــ ــ ــ م إلى المجلس التنفيذي في دورته وفيما يلي أحدث المعلومات التي اســ
خطة العمل بشــأن  الواردة فيبشــأن التقدم الُمحرز في التقييمات  ٢٠١٨ أيار/ مايوة واألربعين بعد المائة في لثالثا

  .٢٠١٩-٢٠١٨التقييم على نطاق المنظمة للثنائية 
  

في  تقييم من هذا القبيلأول هذا التقييم ويعد في رواندا ة ثاني تقييم للمكاتب القطريوأجرى مكتب التقييم   -١٥
ــــائل/ النتائج التي تحققها المكاتب القطرية وعلى . اإلقليم األفريقي ــ ــ ـــ ــ وتركز تقييمات المكاتب القطرية على الحصـــ

ـــتويين اإلقليمي والعالمي. ـــ ــ ـــ ــهامات في البرنامج القطري على المسـ ــ ـــ ـــ اإلنجازات وكان الغرض من التقييم تحديد  اإلســ
ـــات المنظمة وتوثيق  والتحديات والثغرات ــــل ممارســ والتقرير . ٢٠١٧-٢٠١٤وابتكاراتها في رواندا خالل الفترة أفضـ

  متاح على الموقع اإللكتروني لمكتب التقييم. ٢عن التقييم
  

ــة التنقل الجغرافي، ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢١وفي   -١٦ ــ ـــ ــ ـــياســ ــ ــ ـــة ب ٣ُطِبقت ســــ ــ ــ المهنيين الموظفين الخاصــــ
ـــتمرة ومحـــددة  ــ ـــ ــ ــ ــة تنفيـــذًا طوعيـــاً و  المـــدة.الـــدوليين في المنظمـــة الُمعينين بعقود مســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــيـــاســـ ــ ــ ــ ـــ خالل أول  ُنفـــذت الســ

واستنادًا إلى ة. مرحلهذه التنفيذها خالل ل سنوي تقييمإجراء ونصت السياسة على . )٢٠١٨-٢٠١٦(  سنوات  ثالث
ذات الصـــلة وأخذًا في الحســـبان التغييرات التنظيمية  ٢٠١٧و ٢٠١٦نتائج التقييمات التي ســـبق إجراؤها في عامي 

ــياســــة،  التي طرأت ــنوي  ُحددبعد بدء تنفيذ هذه الســ  المرحلة الطوعية للســــياســــةلتنفيذ  عامكتقييم  ختاميالالتقييم الســ
ـــة المقبلة وتنفيذها. والتقرير عن التقييم ــياســ ــ ــميم مرحلة السـ ــلة لتوجيه تصـــ ــ متاح  ٤بهدف تقديم االقتراحات ذات الصـ

  على الموقع اإللكتروني لمكتب التقييم.
  

لمركز اإلقليمي ألنشـطة صـحة البيئة التابع للمكتب اإلقليمي لشـرق المتوســط. لتقييمًا وأجرى مكتب التقييم   -١٧
ــات واالبتكارات. وتمثَّ كان و  ـــ ـــل الممارسـ ل الغرض من هذا التقييم تحديد اإلنجازات والتحديات والثغرات وتوثيق أفضـــ

مساعدة البلدان ل لشرق المتوسط المبذولةمن جهود المكتب اإلقليمي  خلصةالدروس المست توفيرالهدف النهائي في 
ــلة بتغير المناخ المخاطر على التصـــدي للمخاطر البيئية و  ــحة، وتحديد أكثر الخيارات  التي تتعرض لهاالمتصـ الصـ

ــتقبل. وركَّ  وكفاءةً  فعاليةً  ـــ ــ المركز منذ مع مراعاة عمل ، ٢٠١٧-٢٠١٤ز التقييم على الفترة لتطور المركز في المســ
ــائه في عام ــ ـــطعن تقرير الرض . وعُ ١٩٨٥  إنشــ ــ ــرق المتوسـ في كانون الثاني/  هذا التقييم على المدير اإلقليمي لشــــ

  .٢٠١٩يناير 
                                                      

 .١٤٣/٦م تانظر الوثيقة    ١

 انظر التقرير عن التقييم على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
https://www.who.int/docs/default-source/documents/evaluation/report-rwanda-country-
office.pdf?sfvrsn=cc30cbbe_2   

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٢(تم االطالع في 
٣                           WHO geographical mobility policy. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf, accessed 12 April 2019). 

   انظر التقرير عن التقييم على الموقع اإللكتروني التالي:   ٤
https://www.who.int/docs/default-source/documents/evaluation/summative-evaluation-implementation-
mobility-policy.pdf?sfvrsn=21c5ad18_2   

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٢(تم االطالع في 
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ـــلالبرنـــامج للتقييم إجراء بـــف مكتـــب التقييم لَّ وكَ   -١٨ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــة، بـــ متصــ ــداريـــة المهملـ ــأمراض المنـــاطق المـ التركيز بـ
ــذ الحــــاليــــة  خــــاصال ــأن على خريطــــة طريق التنفيــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــة بشـــ ــة المهملــ ــداريــ الغرض من هــــذا . و أمراض المنــــاطق المــ

ــت  هو  التقييم ــ ــ ـــ ــ ــ ــــةتقييم إنجازات البرنامج والدروس المســ ــ ـــ ــ ــ ــتويات المنظمة الثالثة.  خلصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ من عملية التنفيذ على مسـ
ـــيــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــااإلالــتــقــيــيــم   وثــّقوســ ــ ـــار ات ز نــجــــ ـــ ـــة فــي إطــ ــ ــات والــثــغــرات الــمــواجــهـــ ــ ــ ــديــ ــ ــــة والــتــحــــ ــ ـــامــج خــالل الــمــحــقــقــ ــ   الــبــرنـــ
ــــو  ٢٠١٧–٢٠١٦ نائيةوالث ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية ــ ــةيوفر الدروس المســ ــــ ـــميم  تخلصــ ــ ــــتراتيجية لتصـــ ــ ــيات اســ ـــ وتوصـــ

ــياقفي  أمراض المناطق المدارية المهملةخالل معالجة مخّلفات   الخطوات المقبلة وتفعيلها، من ــ ـــ ــ ــ ـــ برنامج العمل  سـ
  .٢٠١٩التقييم خالل الربع الثاني من عام عن تقرير ال وسُيتاح. ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشرالثالث العام 

  
ــًا لَّ وكَ   -١٩ ـــ ــــتعانة بالموظفين الل إجراء تقييمبف مكتب التقييم أيضـ ـــتوى القطري مهنيينالســ ــ . الوطنيين على المسـ

منظمــة على النيون الوطنيون في تنفيــذ واليــة مهالــدور الــذي يؤديــه الموظفون التقييم هو تقييم ال ذاهــ والغرض من
ــاء الرامية إلى تحقيق  ــتوى القطري بشــــكل فعال دعمًا لجهود الدول األعضــ الوطنية المتعلقة بالصــــحة.  غاياتهاالمســ

ــيركز التقييم  ــ ــ ــ ــتعانة  على طرقالوطنيون و  المهنيونعلى الدور الذي يؤديه الموظفون  بالتحديدوســ ـــ ــ ــ منظمة بهم الاسـ
 قوثّ هاراتهم وكفاءاتهم بقدر أكبر من الفعالية في المستقبل. وسيالسبل التي يمكن من خاللها استخدام م ستكشفوي

ستخدمها اإلدارة في توتوصيات  خلصةات والتحديات وأفضل الممارسات ويوفر الدروس المستز نجاالتقييم أيضًا اإل
ــتقبل  ــ ــ ـــ ــ ـــات وعمليات  لتوجيهالمســ ـــ ــ ــ ــياســـ ــ ــ ـــ ــ ـــنع الســ ــ ـــ ــ ــُيتاح التقرير عن التقييم خالل . اتالقرار صـــ ــ ـــ ــ ــ  الربع الثاني منوســ

  .٢٠١٩  عام
  

ــنغال ينالقطري ينالمكتبتقييم العمل جار على و   -٢٠ ـــ ـــاً  في الهند والســ ـــ ـــُيتاح التقرير عن تقييم المكتب . أيضـ ـــ وسـ
ــنغال  ٢٠١٩القطري في الهند خالل الربع الثاني من عام  ــ ــ ـــليم التقرير عن تقييم المكتب القطري في السـ ــ ويتوقَّع تســ

ـــتــان ومن . ٢٠١٩من عــام ربع الثــالــث في أوائــل ال ـــ ــ ــ ــ المقرر إجراء تقييمــات أخرى للمكــاتــب القطريــة في قيرغيزســـ
  .٢٠١٩ونيجيريا وميانمار قبل منتهى عام 

  
المعقودة في كــانون الثــاني/  المجلس التنفيــذي في دورتــه الثــانيــة واألربعين بعــد المــائــةطلــب وبنــاًء على   -٢١

ـــتهل ٢٠١٨  يناير ــاً مكتب التقييم أ، اســـ ــ ـــاً  يضــ ـــتعراضـــ ـــتوى  ألربعين عاماً  اســـ ـــحية األولية على المســـ من الرعاية الصـــ
ــتعراض و . القطري ـــ ــ ـــ ــحية األولية على هو ما يليالغرض من االسـ ـــ ــ ــ : (أ) توثيق التقدم المحرز في تنفيذ الرعاية الصــ

تقديم (ب)  ؛ةمواجهالتحديد اإلنجازات وقصــص النجاح وأفضــل الممارســات والتحديات الرئيســية بالصــعيد العالمي، 
ــحية الوطنية واإلقليمية والعالمية توصـــيات بشـــأن الخطو  ــتراتيجيات والخطط الصـ ات القادمة لتســـريع وتيرة تنفيذ االسـ

ــتدامة ـــ ـــحية األولية وأهداف التنمية المسـ ــ ــــاملة/ الرعاية الصـ ـــحية الشــ ــــُيعرض التقرير عن  .المتعلقة بالرعاية الصـــ وســ
  .٢٠٢٠في كانون الثاني/ يناير  االستعراض على المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة

  
  التقييمات الالمركزية

  
قدم مكتب التقييم أيضًا خدمات الدعم التقني وضمان الجودة للتقييمات الالمركزية، بما في ذلك من خالل   -٢٢

ــاءمشـــاركته في الفريق المعني بإدارة التقييم  . وســـُيبّلغ عن التقدم الُمحرز في تنفيذ التوصـــيات الصـــادرة عند االقتضـ
  ردود اإلدارة.  تتوافر ماتقرير التقييم السنوي عند المستكملة عبرعن التقييمات الالمركزية 

  
كان لمنظمة. و في التدريب اللغوي اإللكتروني وأجرى خبير اســـتشـــاري خارجي مســـتقل اســـتعراضـــًا خارجيًا ل  -٢٣

ــتعراض  ــ ـــ ـــل تدريب لغوي ممكن لجميع الموظفين على الغرض من هذا االســ ـــ ــ ــاعدة اإلدارة العليا في توفير أفضـ ــ ــ مســـ
بأكثر الطرق فعاليًة. وصــدر التقرير من هذا التدريب يســتفيد أكبر عدد ممكن من الموظفين  بجعل ،نطاق المنظمة

  .٢٠١٨في تشرين الثاني/ نوفمبر 
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ــــري الخــامس التقييم الخــارجي و   -٢٤ ــ ـــ ــ ــ للبرنــامج الخــاص للبحــث والتطوير والتــدريــب على بحوث اإلنجــاب البشــ
ـــكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  ــ ـــ ــ ــ ــندوق األمم المتحدة للسـ ــ ـــ ــ ــ ــــترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصــ ــ ــ ـــ المشــ

ـــحة العالمية والبنك الدولي ( ـــ ــ ــــيق المعنية كّلفت  هو تقييم )٢٠١٧-٢٠١٣ومنظمة الصــ ــ ــ ــات والتنســ ـــ ــ ــ ــياسـ ـــ ـــ لجنة الســ
  .٢٠١٩وصدر التقرير بشأنه في آذار/ مارس  ٢٠١٨في كانون األول/ ديسمبر واسُتكمل بإجرائه  بالبرنامج

  
ــالميـــة وتـــأخر   -٢٥ ـــأنتقييم تنفيـــذ خطـــة العمـــل العـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاريـــة ومكـــافحتهـــا  بشـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   الوقـــايـــة من األمراض غير السـ

ـــبب القيود المالية.  ٢٠٢٠-٢٠١٣لفترة ل ـــتعقد األمانة اجتماعًا لمجموعة و بســ ـــلحة ســ ـــاحبة المصـــ ممثلة للجهات صــ
ـــريكة الدولية وتعمل خالل الربع الثاني من عام ــ ــاء والجهات الشـ ــ ـــمل الدول األعضــ من أجل إجراء تقييم  ٢٠١٩  تشـــ

ـــحة  ـــ ــيقدَّم تقرير عن النتائج إلى جمعية الصــ ــ ــ ــف المدة. وســ ــ ـــ للتقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية في منتصـ
  ١الل المجلس التنفيذي.العالمية الثالثة والسبعين من خ

  
ـــف المدة آللية موظفي إدارة البرامج فريقي، وفي اإلقليم األ  -٢٦ ـــ ــ ــ ــُتكمل تقييم منتصـ ــ ـــ ــ ـــرين اســ ـــ ــ في اإلقليم في تشـــ

ــُتكمــل. ٢٠١٨األول/ أكتوبر  ـــ ــ ـــ ــ  ٢٠١٩في كــانون الثــاني/ ينــاير  داء األكــالتقييم البرنــامج اإلقليمي لمكــافحــة  واســـ
ــــاء على أمراضلأما تقييم الهياكل الداعمة ويجري إعداد رد اإلدارة.  ــ ـــ ــ ـــع للقضــ ـــ ــ ــ ــروع الخاص الموســـ ـــ ــ ــ ـــ المناطق  لمشـ

ــودان من المقرر بدء تقييم فهو في مراحله النهائية. وأخيرًا،  المدارية المهملة ــ لمعالجة المتعلقة باتدخالت جنوب السـ
ـــ مراض المناطق المدارية المهملةالكيميائية الوقائية أل ــف المدة للمشـــ ــ التحالف العالمي ل من روع المموَّ وتقييم منتصــ

  .٢٠١٩من أجل اللقاحات والتمنيع في جنوب السودان خالل الربع الثالث من عام 
  

ــحــة للبلــدان وفي إقليم األمريكتين،   -٢٧ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــابع لمنظمــة الصـ يقــدم مكتــب خــدمــات المراقبــة الــداخليــة والتقييم الت
ــورة  األمريكية ـــأن المنهجية و المشــ ــل بالتقييمات الالمركزية. بشـ ــُتكمل ٢٠١٨وفي عام تخطيط التقييم فيما يتصــ ، اســ

ويجري تقييم البرنامج اإلقليمي للتمنيع وتقييم التعاون التقني منظمة الصــحة للبلدان األمريكية. تقييم ســياســة ميزانية 
ًا من التقارير عن التقييمات أصــدر المكتب القطري في البرازيل عددقد و على المســتوى دون اإلقليمي في الكاريبي. 

تقييم وتناول . Mais Médicosالالمركزية أكبر من أي مكتب آخر في اإلقليم وارتبطت هذه التقارير أساسًا بمشروع 
للصندوق الدائر. وتنسق وظيفة التقييم على المستوى اإلقليمي  تشغيليمهم آخر على المستوى اإلقليمي النموذج ال

تقييم البرنامج الخاص شاركة في مأيضًا مع مكتب التقييم من أجل إجراء تقييمات مؤسسية في إقليم األمريكتين، بال
ــتوى القطابأمراض المناطق المدارية المهملة وتقييم  ــ ــ ــتعانة بالموظفين المهنيين الوطنيين على المســـ ــ ــ والتقييم  ريالســـ

وشــملت أنشــطة وضــع . آللية التنســيق العالمية للمنظمة بشــأن الوقاية من األمراض غير الســارية ومكافحتهااألولي 
ــة منقحة للتقييم تعكس  ـــ ــياسـ ـــ ـــات إعداد سـ ــ ــياسـ ـــ ــــة التقييم في المنظمة السـ ــياســ ــ بتكييفها مع ، ٢٠١٨لعام عن كثب ســ

  لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية.الظروف المحددة 
  

ـــرق المتوســـــط،   -٢٨ ــف المدة لخريطة طريق عمل المنظمة في إقليم شـــــرق وفي إقليم شــ ــتعراض منتصـــ ُأّجل اســـ
ــبب خطط التحّول الجارية في اإلقليم وُمنحت األولوية باألحرى لوضــــع رؤية جديدة ٢٠٢١-٢٠١٧المتوســــط ( ) بســ

. وتستند هذه الرؤية إلى خريطة ٢٠١٨اسُتهل تنفيذها في تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠٢٣إلقليم شرق المتوسط لعام 
  .٢٠١٨واألنشطة البارزة المنفذة في أوائل عام الطريق السابقة 

  
ــأن التقييم للثنائية   -٢٩ ــ ــيا تنفيذ خطة عمله اإلقليمية بشــ ــرق آســــ ــ ـــل إقليم جنوب شــ وفقًا  ٢٠١٩٢-٢٠١٨ويواصـــ

ـــيا في أي ــرق آســ ـــيغة المقدمة إلى الدورة الســـــبعين للجنة اإلقليمية لجنوب شـــ ــمن ومن . ٢٠١٧لول/ ســـــبتمبر للصــ ضـــ
ــتكمل اإلقليم تقييمًا لتنفيذ درجًا في خطة العمل المذكورة تقييمًا مُ  ١٦ ــ ـــحية إلقليم جنوب اســـ ـــ ــندوق الطوارئ الصـ ــ صـــ

                                                      
  .٢٦، الفقرة ٧٢/١٩انظر الوثيقة ج   ١
تقييمات إضـــافية متصـــلة بصـــحة األســـرة واعتبارات نوع  ٣التي ُحّدثت الحقًا لتشـــمل  SEA/RC70/6-INF.DOC.2الوثيقة    ٢

  الجنس ودورة الحياة.
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وٕاضــافة وأربعة تقييمات أخرى في مراحل التخطيط. وهناك ســتة تقييمات قيد التنفيذ ســنوات.  ١٠شــرق آســيا خالل 
ــُتكمل إلى ذلك،  ــــ ــ ــيا ( MPOWERتقييم مكافحة التبغ عن طريق تدابير برنامج اسـ ــ ــ ـــرق آســـ ــ ـــ تقييم في إقليم جنوب شـ

 ٢٠١٩وأخيرًا، بدأ المكتب اإلقليمي في أوائل عام ويجري إعداد رد اإلدارة.  ٢٠١٨في عام  )٢٠١٧ممدد من عام 
  تقييم مجاالته الرئيسية الثمانية ذات األولوية.

  
  التنظيمي االنتقال من التقييم إلى التعلم

  
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، ينبغي عند التكليف بإجراء تقييم وعند إجرائه  المعتمدة فيوفقًا للقواعد   -٣٠

ــتخدام  ــ ـــ ــــحة السـ ــ ــتنتاجات  وأتحليل ما ينجم عنه من وجود نية واضــ ــ ـــ ــيات  وأاسـ ــ ــ القرارات واإلجراءات.  توجيهلتوصــ
ـــتخدامه في  ــ ـــ ــ ــّ وتتجلى فائدة التقييم في اسـ ــ ـــ ــ ـــاهمات مالئمة وحســ ــ ـــ ــ وتعزيزًا  ١نة التوقيت في التعلم التنظيمي.تقديم مسـ

استعراض  ٢٠١٨واصل مكتب التقييم خالل عام التقييم في وضع االستراتيجيات،  المستمّدة منالستخدام البّينات 
واالسترشاد  لتقييماتالتي ولّدتها اليضمن اإلشارة الصريحة إلى البّينات الُقطري الجديدة جميع استراتيجيات التعاون 

للتمكين  ناحية ووضــع خطط التقييم المالئمةمن  في اســتراتيجيات التعاون الُقطري الجديدةبها في تحديد األولويات 
من في المســتقبل  من إثبات النتائج على نحو مســتقل في البلدان وتوليد البّينات لالســترشــاد بها في تحديد األولويات

  .ناحية أخرى
  

ــديدنظرًا إلى و   -٣١ ــعته المنظمة على التعلم التنظيمي، إطار التقييم تشـــ ــتمر الذي وضـــ تتبع نتائج التقييمات  يســـ
بهدف تحسين األداء وتوجيه العمليات الرئيسية لصنع  ٢عنها الصادرةوالتوصيات  المستكملةالمؤسسية والالمركزية 

  .القرار والتخطيط
  

ــــتوفي إطار هذا المنظور،   -٣٢ ــ ــُتعرضـ ـــ ــُتكملت خالل عام التي ييمات تقال اســ ـــ اإلدارة  ردود وُأتيحت ٢٠١٨اســ
  البارزة. عرض النقاطيرد أدناه و  .بشأنها

  
  تقييم عملية انتخاب المدير العام

  
ـــة مفتوحةجري تقييم عملية انتخاب المدير العام في أُ   -٣٣ دورة الثانية واألربعين بعد المائة ُعقدت خالل ال جلســـ

ــد بتقرير الفريق . ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  للمجلس التنفيذي في ــ ــ ـــ ــ ــ ـــترشــ ـــ ــ ــ ـــ وُطلب من األمانة أن تتقدم باقتراح يســ
ــــل بالتعديالت التي ينبغي إدخالها على عملية انتخاب المدير العام  ٣المعني بإدارة التقييم ــ ومداوالت المجلس ويتصـــ

ــلوك ــ ـــ ــــها على المجلس كي ينظر فيها  وأي تنقيحات الزمة لمدونة قواعد الســ ــ في دورته الرابعة واألربعين بعد لعرضـــ
ــــّمن تقرير األمانة المقدم إلى الدورة الرابعة واألربعين بعد المائـة  ٢٠١٩.٤المائة في كانون الثاني/ يناير  ــ ــ ـــ ــ وتضــ

ـــة واقترح  اقتراحات وخيارات لينظر فيها المجلس ٥للمجلس ــ ـــ ــ ـــ ــلوك الخاصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ إدخال تعديالت على مدونة قواعد السـ
  تحسين تنفيذها من الناحية العملية.بهدف  بانتخاب المدير العام

                                                      
١         See the United Nations Evaluation Group’s Norms and standards for evaluation, 2016: p. 10 

(http://www.unevaluation.org/document/download/2787, accessed 12 April 2019). 

٢        A report on corporate and decentralized evaluations: findings, recommendations, actions and 
learning, May 2019. Available in English only on request from the WHO Evaluation Office. 

  .١٤٢/٢٦ت مالوثيقة    ٣
 ).٨(١٤٢ت مانظر المقرر اإلجرائي    ٤

 .١٤٤/٣٥ت مالوثيقة    ٥
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  ١التقييم العام لبرنامج المنظمة للتوسع في اإلتاحة السريعة
  

ــؤون العــالميــة في كنــدا،  -٣٤ ـــ ــ ـــ ــ ــ عــام للتقييم الخـارجي إجراء تقييم بــمكتــب التقييم كلَّف  بنــاًء على طلــب وزارة الشـ
ــريعة ـــع في اإلتاحة الســـ البلدان ذات العبء الثقيل في ســـــعيها إلى زيادة ودعم هذا البرنامج . لبرنامج المنظمة للتوســ

األطفال دون ســن الخامســة (اإلســهال  فاةتغطية خدمات التشــخيص والعالج واإلحالة المتعلقة باألســباب الرئيســية لو 
مـــدى ر التقييم وقـــدّ  تعزيز التـــدبير العالجي المجتمعي المتكـــامـــل للحـــاالت.من خالل وااللتهـــاب الرئوي والمالريـــا) 

ــتدامتهافعالية  ـــ ــ ـــميم بهدف توجيه  نتائج البرنامج وكفاءتها ومالءمتها وأثرها واسـ ــ ـــات وتصـــ ــ ــ ــــياسـ ــ الحوار الخاص بالســ
  .التدبير العالجي المجتمعي المتكامل للحاالت وتنفيذه في المستقبل

  
ــب توفيرها في إطار برنامج   -٣٥ ــتنتج التقييم أن خدمات التدبير العالجي المجتمعي المتكامل للحاالت حســ واســ

ــريعة ا ــع في اإلتاحة السـ ــاملة لتوسـ ــحية الشـ ــد ثغرات كبيرة في االســـتراتيجيات الوطنية للتغطية الصـ عن يمكن أن تسـ
ـــحية  ــهال وأمراض الجهاز طريق إتاحة الخدمات الصــ ــية لألطفال الذين يحتاجون إلى عالج المالريا واإلســـ ــاســـ األســـ

ــريطة  ــحية األولية، شــ ــول إلى مرافق الرعاية الصــ ــر لهم الوصــ ــب غير أنه ال يتيســ التنفســــي الحادة في الوقت المناســ
ـــتدامة تمويل هذه الخدمات.  ـــ ــ ــيات على ما يلي: (اســ ــ ـــ ــــمان عدم فقدان اإلنجازات ا) ١وركزت التوصـــ ــ ــ لتي حققها ضــ

ـــريعةابرنامج  ــع في اإلتاحة السـ ـــريكة لتوســ ـــتدامة التمويل؛ ( لكفالة، من خالل العمل مع الحكومات الشـ إدراج ) ٢اسـ
ـــر المعمول به تنفيذ البرنامج عبر الجهات الفاعلة غير الدول كخيار بديل محتمل للنهج  والمتمثل في التنفيذ المباشـــ

ـــها توطيد الدروس التي ) ٣عبر الحكومات؛ ( ــ ــ ــ ـــ ـــتخلصـــ ــ ـــ ــ ــ ـــين فهم دور البرنامج اســـ ــ ـــ ــ ـــ ـــرها ودعم البحوث لتحســ ـــ ــ ــ ـــ ونشــ
ـــاركة المجتمعية وفعاليتها في  ــ ـــتراتيجيات المشـــ ـــ ـــتعراض  التدبير العالجي المجتمعي المتكامل للحاالتاســ ــ وٕاجراء اســـ

في  التدبير العالجي المجتمعي المتكامل للحاالتمنهجي لمســـائل المســـاواة بين الجنســـين في العرض والطلب على 
ــياقات االجتماعية والثقافية؛ ( التدبير العالجي المجتمعي تركيز دعم المنظمة التقني والبرمجي على ) ٤مختلف الســـ

ت الصــحة والجهات الشــريكة اإلنمائية من أجل تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة والحد اوزار  لدى المتكامل للحاالت
  .جتمعي المتكامل للحاالتالتدبير العالجي الممن وفيات األطفال عبر خدمات 

  
ــريكة التقنية والمموِّ  ٢رد اإلدارةاألمانة في  ذكرتو   -٣٦ ــفوف الجهات الشـــ ــ لة في أنها عملت على الدعوة في صـ

في إطار تمويل اســـتراتيجيات رئيســـية  التدبير العالجي المجتمعي المتكامل للحاالتالبلدان المعنية إلى دعم تعزيز 
ــتراتيجية والمبادرات الجديدة  ــ ـــ ـــحة الطفل والمالريا ومامثل الخطط االســ ــ ـــ ــة بصـ ـــ ــ زالت تدعم هذه البلدان لتنفيذ الخاصــ

ــتدامة  ــــ ــ ـــ ــ عزى وٕاذ أحاطت األمانة علمًا بأن نجاح البرنامج يُ . التدبير العالجي المجتمعي المتكامل للحاالتخطة اســ
عقد أفادت بأن المنظمة ســـتضـــطلع بدور نشـــط في وزارة الصـــحة، القيادي لدور الالمنظمة على أســـاســـًا إلى تشـــديد 

ـــريكة بغرض تحديد  اتاجتماع ــ ــ ـــ ــ ـــدي لها. في ثغرات الللجهات الشـــ ــ ــ ـــ ــ ــحي والتصــــ ــ ــ ــ ـــ ــ وُتغتنم فرص عقد النظام الصــ
ــواء على  ـــليط األضــ ــتخلصــــة االجتماعات الوطنية لتبادل التقارير الدورية عن التنفيذ والتقييم وتسـ على الدروس المســ

ســيما بشــأن اســتراتيجيات وال التدبير العالجي المجتمعي المتكامل للحاالتوالبحوث جارية بشــأن المســتوى الوطني. 
استعراض منهجي للمساواة بين الجنسين في ومن المقرر إجراء المشاركة المجتمعية ومسائل المساواة بين الجنسين 

  .٢٠٢٠بحلول حزيران/ يونيو  مل للحاالتالتدبير العالجي المجتمعي المتكا

                                                      
  ) على الموقع اإللكتروني التالي: التقرير عن التقييم (المتاح باللغات اإلنكليزية والفرنسية والبرتغاليةانظر    ١

https://www.who.int/about/what-we-do/evaluation/corporate-evaluations/programmatic-   
evaluations/summative-evaluation-of-the-who-rapid-access-expansion-programme-(2018)   

  ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٢(تم االطالع في 
  : انظر رد اإلدارة على الموقع اإللكتروني التالي   ٢

https://www.who.int/docs/default-source/documents/evaluation/management-response-
race.pdf?sfvrsn=84673973_2   

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٢(تم االطالع في 
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  ١رومانيا -تقييم المكتب القطري 
  

مكتب االتفاقات التعاونية المبرمة كل ســـنتين بين حكومة رومانيا و  لمكتب القطري في رومانيااتقييم شـــمل   -٣٧
إقليم أول تقييم للمكـاتـب القطريـة ُيجرى في وكـان هـذا التقييم  .٢٠١٧-٢٠١٤في الفترة  منظمـة اإلقليمي ألوروبـاال
ـــي  كــانوعلى غرار جميع تقييمــات المكــاتــب القطريــة، . لمنظمــة األوروبيا ـــ ــ ــ ـــ من هــذا التقييم تحــديــد الغرض الرئيســ

ـــات المنظمة وابتكاراتها في رومانيا. اإلنجازات والتحديات والثغرات وتوثيق  ــل ممارســـ ــ ـــر التقييم على  مولأفضــ يقتصـــ
  .في البرنامج القطري شمل أيضًا المساهمات على المستويين اإلقليمي والعالمي بلنتائج المكتب القطري 

  
ــية في رومانيا وخلص التقييم عمومًا   -٣٨ ــاســ ــريكة أســ خالل الفترة قيد االســــتعراض إلى اعتبار المنظمة جهة شــ

لالرتقاء بعناصر برنامج العمل الصحي الوطني. واعتبار قيادتها أساسية والمستوى التقني على مستوى السياسات 
سنوات لتلبية احتياجات  ٥أو  ٤لمدة  إعداد أداة أطول أمدًا للتخطيط االستراتيجي) ١وشملت التوصيات ما يلي: (

ــــر  العملمد والتوجهات التي تحددها حكومة رومانيا وبرنامج األ والطويلة رومانيا األكثر بنيويةً  ــ ــ ــ ـــ العام الثالث عشــ
ــبية للمنظمة؛ ( ــ ــ ـــتدامة والميزة النســ ـــ ــمان تمتع م) ٢وأهداف التنمية المســ ــ ــ طري بالقدرات والموارد تب المنظمة القُ كضــ

ـــم إلى رومانيا  ــالح النظام الصــــحي الطويل األمد؛ (المطلوبة لتقديم الدعم الحاسـ تدعيم الوظائف ) ٣إذ تســــتهل إصــ
ـــاعد المنظمة على  ــ ــية التي تســـ ــ ــ ـــاســ ـــ ــين ) ٤؛ (والحفاظ عليهاتعزيز فعالية الدعم الذي تقدمه إلى رومانيا األســ ــ ــ تحســ

  الشراكات االستراتيجية على المستوى الُقطري.
  

ــتراتيجي تدمج كخطوة أولى  ٢وبّين المكتب القطري في رد إدارته  -٣٩ االتفاق أن العملية الجديدة للتخطيط االســ
ــتراتيجية للتعاون الثنائي  ــ ــ ـــرعلى األولويات االســ ـــ ــًال  ،خالل فترة تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشــ ــ ـــ مما يتيح أصــ

ــتراتيجية تكون أطول من فترة  ـــ ــ ــ ــة لتنفيذ خطة اسـ ــ ـــ ــ ــنتينالفرصـ ـــ ــ ــ وفي إطار عملية . االتفاقات التعاونية المبرمة كل سـ
ــتراتيجي،  ــرية في المكتب القُ التخطيط االســـ ــتعراض قدرات الموارد البشـــ ــ ـــو طري يجري اسـ األولويات األطول  ءفي ضــ
ـــاركة مع الجهات الدعم الُقطري. ويلتزم المكتب القُ أمدًا المحددة في خطة  ــمية للمشـــ ـــ ـــع آليات رسـ ــ ــًا بوضـ ــ طري أيضــ

قدرته على عقد االجتماعات وتوسيع نطاق قاعدة الجهات الشريكة له بهدف تعزيز لدعم صاحبة المصلحة المعنية 
  ي رومانيا.تحسين المساهمة في االرتقاء بوضع الصحة ف

  
ــاصــــات اال ــاركة مع الجهات الفاعلة والنهج المقترح ختصــ إلجراء التقييم األولي إلطار المشــ

  غير الدول
  

  السياق
  

ــتون في القرار   -٤٠ ــحة العالمية التاســــعة والســ ــاركة ٢٠١٦( ١٠-٦٩ع ص جاعتمدت جمعية الصــ ) إطار المشــ
ــحـــة مع الجهـــات الفـــاعلـــة غير الـــدول.  ــ ـــ ــ ــ ـــ أن يجري في من المـــدير العـــام وعالوة على ذلـــك، طلبـــت جمعيـــة الصـ

ـــاركة  ٢٠١٩  عام ـــد تقديم النتائج جنبًا إلى جنب مع أي  ،عمل المنظمة في وأثرهتقييمًا أوليًا لتنفيذ إطار المشـــ بقصـــ
ـــأن تنقيح اإلطار إلى المجلس التنفيـذي في كانون الثـاني/ ينـاير  ـــ ــ ـــ ــ ــ البرنامج  ، من خالل لجنـة٢٠٢٠مقترحات بشـ

ـــأن التقييم للثنائية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته  .هوالميزانية واإلدارة التابعة ل ـــ ــملت خطة العمل بشــ ــ ــ وشــ
                                                      

  انظر التقرير عن التقييم على الموقع اإللكتروني التالي:    ١
https://www.who.int/docs/default-source/documents/evaluation/report-romania-country-
office.pdf?sfvrsn=336f7e53_2   

  ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٢(تم االطالع في 
  انظر رد اإلدارة على الموقع اإللكتروني التالي:   ٢

 https://www.who.int/docs/default-source/documents/evaluation/romania-country-office-evaluation-
management-response.pdf?sfvrsn=6c35aadf_2   

  ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٢(تم االطالع في 
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ـــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول باعتباره تقييمًا  الثانية واألربعين بعد المائة بالتالي تقييمًا أوليًا لتنفيذ إطار المشــ
ــي ـــســـ ــات الهدف من . ٢٠١٩-٢٠١٨ة التي ينبغي إجراؤها في الثنائية من التقييمات المؤســ ــاصـــ وتحدد هذه االختصـــ

  هذا التقييم األولي ونطاقه والنهج العام المتبع إلجرائه.
  
  هدفال
  

ـــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول   -٤١ ــع تنفيذ إطار المشــــ ــ ـــود من التقييم األولي هو تقييم وضـــ ــ الهدف المنشــ
ـــينطوي التقييم على ما يلي: (أ) في عمل المنظمةوتأثيره  ـــ ــ ـــات توثيق . وســ ـــ ــ ــل الممارســ ـــ ــ ــية وأفضـــ ــــ ــ اإلنجازات الرئيســ

تقديم التوصيات ؛ (ب) ٢٠١٦والتحديات والثغرات ومجاالت التحسين في تنفيذ اإلطار منذ اعتماده في أيار/ مايو 
  إلطار.تتيح التنفيذ الكامل والمتماسك والمتسق لالخطوات المقبلة التي عند االقتضاء بشأن 

  
  النطاق والنهج

  
ــمل التقييم تنفيذ اإلطار   -٤٢ ـــ ــيشــــ ــ ـــ ـــتويات المنظمةســ ـــ ــ بالتفاعل مع مختلف مجموعات الجهات  ١على جميع مسـ

  ٢الفاعلة غير الدول التي يشملها اإلطار.
  

والكفاءة وستسترشد عملية التقييم باالعتبارات المتصلة بمعايير التقييم الرئيسية المتمثلة في مدى المالءمة   -٤٣
  المعلومات عما يلي: يحوالفعالية واالستدامة واألثر وتت

  ؛١٠-٦٩ع ص جتنفيذ اإلطار، بما في ذلك المتطلبات المحددة في القرار 
  ّدة؛العمليات المنفذة والمنتجات المول 
 العوامل التمكينية والتحديات المواجهة؛ 
 في عمل المنظمة.لإلطار تأثير العام ال  

  
الحصـول على الرأي المسـتنير للدول األعضـاء والجهات الفاعلة غير الدول باعتبارها من األهمية بمكان و   -٤٤

ــول على هذا الرأي عن طريق مقابالت مع مقدمي المعلومات  ـــ ــلحة األولية. ويمكن الحصـــ ــ ــ ـــاحبة المصــ ــ الجهات صـــ
  .الرئيسيين و/ أو مسح إلكتروني

  
  سيما ما يلي:ية والنوعية، والألساليب الكمّ ن اوسُيجرى التقييم باستخدام مجموعة م  -٤٥

 لجنة الخبراء و ، بما فيها وثائق األجهزة الرئاســـية مثل تقارير األمانة اســـتعراض مكتبي للوثائق المتاحة
ـــارية  ــ ــتشـــ ـــ ــ ــتقلين االسـ ــ ــ ــلة  في مجال المراقبةالمســ ــ ــ المقدمة إلى المجلس التنفيذي، ولمواد األمانة المتصــ

 بتنفيذ اإلطار؛ بالعمليات والمنتجات المرتبطة
  ــوح إلكترونية مقابالت مع ـــ ــيين و/ أو مســـ ــ ـــ ــمية  متاحة(مقدمي المعلومات الرئيسـ ـــ ــ بلغات المنظمة الرسـ

ــية ــمل الجهات صـــاحبة المصـــلحة الرئيسـ بما فيها الدول األعضـــاء والجهات الفاعلة غير  ،الســـت) تشـ
ــراكات والجهات الفاعلة غير الدولأمانة الدول و  ــ ـــ ــ ــائر الموظفين للمنظمة دارة العليا اإلو  إدارة الشـــ ـــ ــ ـــ وســ

ـــال المعينة  ــ ــــمن األمانة مثل مراكز االتصـــ ــ ـــاركة مع الجهات التقنيين المعنيين ضــ ـــ المعنية بإطار المشــ
  الفاعلة غير الدول.

                                                      
  ليمية والمكاتب القطرية والكيانات المنشأة في ظل المنظمة والشراكات المستضافة.المقر الرئيسي والمكاتب اإلق   ١
  المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية.   ٢
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ــلوب المنهجي ل  -٤٦ ــ ـــ ـــاملة واألسـ ــ ــع العملية الشـــ ــ ــ ــتخضــ ـــ ــ ـــات التقييم الخاص  المحددةلمبادئ وسـ ــ في دليل ممارســـ
ولقواعـــد ومعـــايير التقييم والمبـــادئ التوجيهيـــة األخالقيـــة المتعلقـــة بـــالتقييم لفريق األمم المتحـــدة المعني  ١منظمـــةالبـــ

لمنظمة بشأن المساواة بين الجنسين واإلنصاف لوسيتقّيد االستعراض أيضًا باستراتيجيات التقييم الشاملة  ٢بالتقييم.
  .تحليالت قدر اإلمكانالو مصنفة الانات بيالوحقوق اإلنسان ويشمل  الضعيفة يةالسكانالفئات و 
  

  عملية التقييم
  

ـــيُ   -٤٧ ــ ــتقل معني بالتقييم  جريســ ــ ــيلم من خالل عطاء مفتوح. يختاره مكتب التقييم التقييم فريق خارجي مســـ ــ ــ وسـ
ـــوع محل التقييم  اً مالئم إلماماً الفريق المعني بالتقييم  ـــ ـــلة في بمزيج من المهارات و ب ويتمتعبالموضـــ ــ ــ الخبرة ذات الصــ

ــع تابعة لإجراء تقييمات مماثلة في منظمات متعددة األطراف أو منظمات  ــ ـــ ــ ــ ــيضــ ــ ــ ـــ ــ منهجية التقييم ألمم المتحدة. وســ
  ويجري التحليل ويقدم تقريرًا عن النتائج، بما في ذلك التوصيات.

  
ـــيقدم مكتب التقييم الدعم الالزم إلى الفريق المعني بالتقييم خالل عملية ا  -٤٨ ــ ـــ ــ ـــتكمال المنهجية لتقييم (وســــ ــ ـــ ــ ــ اســ

  وتحديد الوثائق والبيانات ذات الصلة).وتيسير عملية التقييم 
  

ــطلع   -٤٩ ـــارية في مجال المراقبةوســــتضــ ــتشـ ـــتقلين االســ ــم.  لجنة الخبراء المسـ ــاري حاســ ـــتشــ ل بدور اسـ ـــَ وســــيواصـ
يشمل النظر في االختصاصات طوال عملية التقييم والتشاور معها بشأن التقييم في المراحل الرئيسية مما إطالعها 

  والنتائج والتوصيات.
  

  اإلطار الزمني المقترح
  ــة واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي ــ ــات والنهج المقترح في الدورة الخامسـ ــ ــاصـ النظر في االختصـــ

 ٢٠١٩في أيار/ مايو 

  ٢٠١٩حزيران/ يونيو  :(طلب تقديم االقتراحات)إصدار العطاء المفتوح 

 ٢٠١٩آب/ أغسطس  –تموز/ يوليو  :ريق المعني بالتقييماختيار الف 

  الختـــامي لينظر فيـــه المجلس التنفيـــذي من خالل لجنـــة البرنــامج والميزانيـــة واإلدارة في تقـــديم التقرير
  ٢٠٢٠كانون الثاني/ يناير 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

ــات والنهج المقترح والنظر في  بهذا التقريرالمجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -٥٠ إلجراء االختصــــاصــ
  .التقييم األولي إلطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

   

                                                      
١                       WHO Evaluation Practice Handbook. Geneva: World Health Organization; 2013. 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf?sequence=1, 
accessed 12 April 2019).  

٢         Norms and Standards for Evaluation. New York: United Nations Evaluation Group; 2016 and 
UNEG Ethical Guidelines for Evaluation, United Nations Evaluation Group Foundation Document, 
UNEG/FN/ETH(2008) (http://www.unevaluation.org/document/detail/102) (both accessed 12 April 
2019). 
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  الملحق
  

  الحالة الراهنة للتقييمات الُمدرجة في خطة عمل التقييم على نطاق المنظمة الُمعتمدة
  ٢٠١٩، في آذار/ مارس ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة 

  
    ٢٠١٩  ٢٠١٨  
  ٤الربع   ٣الربع   ٢الربع   ١الربع   ٤الربع   ٣الربع   ٢الربع   ١الربع   أتاريخ البدء  

ـــية/ المركزية  ـــ ــ ـــســ ــ ــ ــ ــأن التقييم على نطاقالمدرجة التقييمات المؤسـ ــ ــ ــ  في خطة العمل المعتمدة بشــ
  ٢٠١٩-٢٠١٨  المنظمة

                  

  تموز/   تقييم عملية انتخاب المدير العام
                استكمل  ٢٠١٧يوليو 

  تموز/   التقييم األولي آللية التنسيق العالمية المعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
              استكمل  ٢٠١٧يوليو 

  تموز/   اإلتاحة السريعةالتقييم العام لبرنامج المنظمة للتوسع في 
              استكمل  ٢٠١٧يوليو 

        استكمل        التقييم السنوي الثالث لتنفيذ السياسة بشأن التنقل الجغرافي خالل مرحلتها الطوعية
    السنغال  الهند  رومانيا  رواندا      تقييمات المكاتب القطرية

          استكمل        اإلقليمي لشرق المتوسطتقييم المركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة التابع للمكتب 
تقييم برنامج أمراض المناطق المدارية  المهملة، بالتركيز الخاص على خريطة طريق التنفيذ الحالية بشأن 

  أمراض المناطق المدارية المهملة
      قيد اإلجراء      

      قيد اإلجراء        تقييم االستعانة بالموظفين الوطنيين على المستوى القطري
  قيد اإلجراء              باستعراض أربعين عامًا من الرعاية الصحية األولية على المستوى القطري 

    مقرر إجراؤه              )٢٠٢٠-٢٠١٦تقييم االسترايتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة (
  مقرر إجراؤه                ٢٠١٩التقييم األولي في عام  –إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 

  مقرر إجراؤه                بتقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد والمعايير على المستوى القطري 
  مقرر إجراؤه                  التقييم المؤسسي إلطار اإلدارة القائمة على النتائج للمنظمة

                    (ينبغي تحديدها) ٣تقييم حالة من حاالت الطوارئ من الدرجة 
  
  .بدئها لترتيب وفقاً  التقييمات وترد. ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في بدأت التي لتقييماتفي حال ا البدء تاريخ ُيذكر وال. السابقة الثنائية في بالتالي والمستهلة ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية العمل خطة من المرّحلة التقييمات حال في البدء تاريخ ُيذكر  أ

  .٢٠١٨التنفيذي إجراءها في كانون الثاني/ يناير إضافية طلب المجلس  تقييمات  ب
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ـــالتقييمات الالمركزية الُمدرجة في   ن التقييم على نطاق المنظمةأخطة العمل المعتمدة بشـــــ
  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة 

  
  التقييم المستكمل

 تقييم التدريب اللغوي اإللكتروني -

ـــترك بين  التقييم الخارجي للبرنامج - ـــ ـــري المشــ ـــ الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشــ
ــكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة  ــ ـــ ـــندوق األمم المتحدة للســ ــ ـــ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـ

 )٢٠١٧-٢٠١٣الصحة العالمية والبنك الدولي (

 في إقليم جنوب شرق آسيا MPOWERتقييم مكافحة التبغ عن طريق تدابير برنامج  -

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

  التقييم قيد اإلجراء

ـــحة األم والوليد والطفل والمراهق  - ـــحة اإلنجابية وصــ ـــأن الصــ ـــتخدام المبادئ التوجيهية للمنظمة بشــ تقييم اســ
  شرق آسيا وتأثيرها المتصور على الصعيد القطري في إقليم جنوب

  
  غير المستهلالتقييم المقرر إجراؤه/ 

 ٢٠٢٠-٢٠١٣تقييم تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  -

  تقييم برنامج القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية في اإلقليم األوروبي -
  

  الجارية  يةبسبب خطط التحّول اإلقليماالستعراض المؤجل 

  )٢٠٢١-٢٠١٧استعراض منتصف المدة لخريطة طريق عمل المنظمة في إقليم شرق المتوسط ( -
 
 

=      =    = 


