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  االفتراضات والمخاطر وأوجه االعتماد المتبادل
  
توضــيح االفتراضــات التــي يســتند إليهــا وضــع االقتراحــات، وٕادارة وتخفيــف المخــاطر المحتملــة التــي قــد إن   -٥

ــت أنمــن شــأنها جميعــًا حديــد مــدى اعتمــاد اقتراحــات اإلصــالح بعضــها علــى بعــض، تهــدد إمكانيــة تحقيقهــا، وت ر يسِّ
  التنفيذ الناجح لهذه االقتراحات.  

  
ويســــتند تقــــدير المخــــاطر إلــــى إطــــار إدارة المخــــاطر للمنظمــــة والــــذي يشــــمل: تحديــــد المخــــاطر الخارجيــــة   -٦

تمـــال تحقـــق المخـــاطر وآثارهـــا)؛ وٕادارة المخـــاطر وتصـــنيفها؛ وتقـــدير المخـــاطر وتقييمهـــا (اســـتنادًا إلـــى معـــايير اح
وتخفيفهــا؛ ورصــد المخــاطر والتبليــغ بشــأنها. وُتعــد المخــاطر الخارجيــة الموضــحة فــي الجــدول أدنــاه وثيقــة الصــلة 
بإصــالح المنظمــة، وتحظــى بأولويــة قصــوى فيمــا يتعلــق بــإدارة المخــاطر وتخفيفهــا، وقــد تــم دمجهــا فــي ُأطــر إدارة 

  .المخاطر المؤسسية
  
ويرتبط العديد من اقتراحات اإلصالح ببعضها البعض ويعتمد كـل منهـا علـى اآلخـر. ومـن ثـم فـإن تحديـد   -٧

أوجه االعتماد المتبادل بين هذه االقتراحات يكتسي أهمية بالنسبة إلى إدارة المخاطر وٕادارة األداء؛ حيث إن إحراز 
ت األخرى أو يحد منه بقدر كبير. وتسلط أوجه االعتمـاد ز تحقيق المجاالالتقدم في أحد مجاالت اإلصالح قد يعزِّ 

  المتبادل الموضحة في الجدول التالي الضوء على العالقات التي تتسم بأكبر قدر من األهمية.
  

  أوجه االعتماد المتبادل  تقدير المخاطر  االفتراضات الرئيسية  مجال اإلصالح
        اإلصالح البرمجي

عمـــــــل منظمـــــــة الصـــــــحة يـــــــؤثر   األولويات البرمجية ١-١
العالميـــــــــة تـــــــــأثيرًا كبيـــــــــرًا علـــــــــى 
ــــــــــــى  الحصــــــــــــائل الصــــــــــــحية عل
الصـــــــــعيد العـــــــــالمي واإلقليمـــــــــي 

  والوطني

تحـــــــــول األحـــــــــداث الكارثيـــــــــة 
العالميـــــــــــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــــــــــية 
واالقتصــــادية والوبائيــــة (مثــــل 
الفاشـــــــــــــــــــيات) دون تنفيـــــــــــــــــــذ 
  المنظمة عملها المخطط له 

ــــــــة التصــــــــدي  ــــــــف إمكاني تتوق
لألولويــــــات البرمجيــــــة بمزيــــــد 

الفعالية على جميع أوجـه  من
تصـــريف الشـــؤون واإلصـــالح 

  اإلداري األخرى
    إصالحات تصريف الشؤون

سيســــــهم تعزيــــــز اإلشــــــراف مــــــن   اإلشراف ١-٢
جانــــــب األجهــــــزة الرئاســــــية فــــــي 
تحقيــــــــق المزيــــــــد مــــــــن الفعاليــــــــة 

  التنظيمية

  صنع القرار ٤-٢  -
  المساءلة ٤-٣
  التقييم ٥-٣

وضــــــــــــــع الجــــــــــــــدول  ٢-٢
  الزمني والمواءمة

ســــــهل زيــــــادة المواءمــــــة بــــــين ست
األجهــــــــــزة الرئاســــــــــية األقليميــــــــــة 
والعالميـــــــــة بنـــــــــاء توافـــــــــق اآلراء 
بشـــــــــــأن المقـــــــــــررات اإلجرائيـــــــــــة 

  الرئيسية

عـــــدم اتســـــاق المواقـــــف التـــــي 
تتخذها الدول األعضاء علـى 
مســــــــتوى األجهــــــــزة الرئاســــــــية 

  اإلقليمية والعالمية

  المواءمة ٣-٢

مواءمـــــــــــة عمليـــــــــــات تصـــــــــــريف   المواءمة ٣-٢
ــــى أفضــــل الشــــؤون  باالســــتناد إل

ز يالممارســات مـــن شــأنه أن  عـــزِّ
األدوار التـــــــــــي تضـــــــــــطلع بهـــــــــــا 

  األجهزة الرئاسية

-  -  
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  أوجه االعتماد المتبادل  تقدير المخاطر  االفتراضات الرئيسية  مجال اإلصالح
ُيعد عـبء العمـل الـذي تضـطلع   صنع القرار ٤-٢

بــه األجهــزة الرئاســية فــي الوقــت 
الحاضــــر مفرطــــًا، ويــــؤدي ذلــــك 
ـــــات صـــــنع  ـــــى إضـــــعاف عملي إل
القــــــــرار، والحــــــــد مــــــــن مشــــــــاركة 
ـــــدول األعضـــــاء التـــــي  بعـــــض ال

  فتقر إلى المواردت

التوصل إلـى  ىعدم القدرة عل
توافق آراء بشأن وضع برامج 
ــــــــر اســــــــتراتيجية  أقصــــــــر وأكث
  الجتماعات الجهاز الرئاسي

  اإلشراف ١-٢
وضـــع الجـــدول الزمنـــي  ٢-٢

  والمواءمة
  المساءلة ٤-٣

يتســــم المشــــهد الحــــالي للصــــحة   المشاركة ٥-٢
ـــــــة بالتعقيـــــــد واالزدحـــــــام،  العالمي

ى البلـــــدان وتصـــــعب إدارتـــــه علـــــ
ــــى  ــــى المــــوارد عل التــــي تفتقــــر إل

  وجه الخصوص

يؤدي الفشل في إدارة حـاالت 
تضــــــارب المصــــــالح الكبــــــرى 

  إلى خسارة السمعة

تقديم الـدعم إلـى الـدول  ١-٣
  األعضاء

  المساءلة ٤-٣

        اإلصالح اإلداري
ـــــــى  ١-٣ ـــــــدعم إل تقـــــــديم ال

  الدول األعضاء
تحتاج المنظمة إلى التحـول مـن 

ـــــــــــــدم الم خرجـــــــــــــات منظمـــــــــــــة تق
ـــــرامج  المنفصـــــلة مـــــن خـــــالل الب
التقنيـــة إلـــى شـــبكة مترابطـــة مـــن 
المكاتـب تقـدم الــدعم الفعـال إلــى 

  الدول األعضاء 

عدم القدرة على التوصل إلـى 
فهــــم مشــــترك للمزايــــا النســــبية 
للمنظمــــــــات المختلفــــــــة التــــــــي 
ــــــي مجــــــال الصــــــحة  تعمــــــل ف

  العالمية 

  الموارد البشرية ٢-٣
  الشؤون المالية ٣-٣
  ءلةالمسا ٤-٣
  التقييم ٥-٣

منظمة الصـحة العالميـة منظمـة   الموارد البشرية ٢-٣
ـــــة، وتعتمـــــد  قائمـــــة علـــــى المعرف
على موظفين علـى درجـة عاليـة 
مـــن المهـــارة، يتمتعـــون بالمرونـــة 

  ومدفوعين بالحوافز

عدم كفاية إصالحات الموارد 
البشــــرية فــــي منظومــــة األمــــم 

  المتحدة المشتركة

تقديم الـدعم إلـى الـدول  ١-٣
  األعضاء

  الشؤون المالية ٣-٣

ــــــد مــــــن   الشؤون المالية ٣-٣ ــــــوافر المزي مــــــن شــــــأن ت
إمكانيـــــــــــــة التنبـــــــــــــؤ بالتمويـــــــــــــل، 
ومرونتــه، واســتدامته، وشــفافيته، 
أن يــــــؤدي إلــــــى إنجــــــاز أفضــــــل 

  لألولويات

األزمــــة االقتصــــادية العالميــــة 
  الممتدة

  األولويات البرمجية ١-١
تقديم الـدعم إلـى الـدول  ١-٣

  األعضاء
  موارد البشريةال ٢-٣
  المساءلة ٤-٣
  التقييم ٥-٣

الشــفافية والمســاءلة تولــدان الثقــة   المساءلة ٤-٣
واليقـين، مــا ســيؤدي بالتــالي إلــى 
تعزيــز التمويــل، وٕاتاحــة الفــرص 
لتحقيـــــــق المزيـــــــد مـــــــن الفعاليـــــــة 

  والكفاءة

  الموارد البشرية ٢-٣  -
  الشؤون المالية ٣-٣
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  أوجه االعتماد المتبادل  تقدير المخاطر  االفتراضات الرئيسية  مجال اإلصالح
ضـروريًا  إرساء ثقافة التقييم ُيعـد  التقييم ٥-٣

  من أجل اإلصالح
  المساءلة ٤-٣  -

يســـــــــــتلزم التقـــــــــــدم التكنولـــــــــــوجي   االتصاالت ٦-٣
الســريع وزيــادة إمكانيــة الوصــول 
إلــــى المعلومـــــات إدخـــــال تغييـــــر 
ــــــــى الطريقــــــــة التــــــــي  جــــــــذري عل
تتواصــــــــل بهــــــــا المنظمــــــــة مــــــــع 

  الجمهور 

اإلتاحـة عدم التصدي لمسألة 
لمعلومــــــات غيــــــر المنصــــــفة ل

  شبكة اإلنترنتلو 

قديم الـدعم إلـى الـدول ت ١-٣
  األعضاء

        إدارة التغيير
يتطلـــب إصـــالح المنظمـــة نهجـــًا   إدارة التغيير ١-٤

  مخططًا إلدارة التغيير
غيـــــاب التمويـــــل لـــــدعم تنفيـــــذ 

  اقتراحات اإلصالح
تقديم الـدعم إلـى الـدول  ١-٣

  األعضاء
  

  إدارة األداء والتبليغ
  
ة "األثـــر" المرجـــو مـــن اإلصـــالح فـــي سلســـلة النتـــائج التـــي جســـد هـــذه األهـــداف الثالثـــة إلصـــالح المنظمـــتُ   -٨

  اعتمدتها المنظمة مؤخرًا. وسيقاس التقدم الُمحرز صوب تحقيق هذه األهداف بالطرق التالية:
  

  وسائل التحقق  المؤشر
إحــراز التقــدم فــي مؤشــرات األثــر الصــحي التــي اعُتمــدت فــي برنــامج 

  العمل العام الثاني عشر
يســـتند إلـــى (أ)  ٢٠١٦فـــي عـــام إجـــراء تقـــدير مبـــدئي 

المرحلـــة الثانيـــة مــــن التقيـــيم (ب) وتقـــارير تقيــــيم أداء 
  المنظمة الثنائية السنوات 

يســتند إلــى تقيــيم  ٢٠٢٠إجــراء تقــدير نهــائي فــي عــام 
  برنامج العمل العام الثاني عشر

نســـبة الـــدول األعضـــاء وممثلـــي أصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين الـــذين 
  ظمة على أنهما ممتازان أو جيدان.قيموا فعالية وأداء المن

إجــراء االســتطالع الثــاني للــرأي العــالمي فــي المنظمــة 
  واالستطالعات التالية 

يســـــتند إلـــــى  ٢٠١٦إجـــــراء تقـــــدير مبـــــدئي فـــــي عـــــام   إجراء التقييم النوعي التساق الصحة العالمية
المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم واســتطالع الــرأي العــالمي 

  في المنظمة
يســتند إلــى تقيــيم  ٢٠٢٠ير نهــائي فــي عــام إجــراء تقــد

  برنامج العمل العام الثاني عشر
إعــــداد تقــــارير تقيــــيم أداء المنظمــــة التــــي تصــــدر كــــل   أداء المنظمة؛ التقييم المجمَّع إلنجاز المخرجات المخطط لها

  سنتين
  
مطلوبـة، إطـار وآليـة يتطلب إحراز التقدم في تنفيذ اإلصالحات، وٕانجاز المخرجات، وتحقيق الحصائل الو   -٩

للرصد من أجـل التقيـيم الروتينـي للتقـدم الُمحـرز مقارنـة بخطـة التنفيـذ؛ وتحديـد أعنـاق الزجاجـات واتخـاذ اإلجـراءات 
  التصحيحية؛ والتحقق من اإلنجازات 
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ســيتم إصــدار التقــارير المرحليــة المنتظمــة (كــل أربعــة أشــهر) وبثهــا باالســتناد إلــى آليــة الرصــد. وستشــكل و   -١٠
  هذه التقارير القاعدة التي ستستند إليها التقارير السنوية لجمعية الصحة العالمية. 

  
وســتتأكد الــدول األعضــاء مــن أن التقــدم المبلَّــغ عنــه قــد وثِّــق علــى نحــو موضــوعي بفضــل عمليــة التحقــق   -١١

لب إلـى لجنـة الخبـراء المستقل من التقارير المرحلية. وليست هناك حاجة إلـى المزيـد مـن آليـات التحقـق حيـث سـُيط
  المستقلين االستشارية في مجال المراقبة االضطالع بهذا الدور. 

  
وستســهم المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم المســتقل للمنظمــة الــذي طالبــت بــه الــدول األعضــاء فــي هــذه العمليــة   -١٢

  أيضًا عن طريق تقييم التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلصالحات.
  

  رــيـيـغـتـإدارة ال
  

د التواصل والمشاركة الفعالين مع أصحاب المصلحة الـداخليين والخـارجيين وظيفـة حاسـمة األهميـة فـي ُيع  -١٣
إدارة التغيير المتأصل في عملية اإلصالح، ومن ثم فـإن اسـتراتيجية االتصـاالت تمثـل عنصـرًا رئيسـيًا مـن عناصـر 

التمكين من المشاركة على إيجاد بيئة يرحَّب فيها عملية إدارة التغيير. ويساعد إذكاء الوعي والفهم، وبناء االلتزام، و 
  بالتغيير بدًال من مقاومته. 

  
وتشــــمل العناصــــر الرئيســــية الســــتراتيجية االتصــــاالت والمشــــاركة (أ) إجــــراء تحليــــل أصــــحاب المصــــالح؛   -١٤
ت ووضــع خطــة المشــاركة واالتصــاالت؛ (ج) ووضــع خطــة تنفيــذ اإلصــالح. وال تشــمل اســتراتيجية االتصــاال (ب)

والمشــاركة عمليــات تصــريف الشــؤون الرســمية إلصــالح المنظمــة والتــي تتعلــق بالتشــاور والتوثيــق؛ حيــث تــدار هــذه 
  العناصر وفقًا إلجراءات المنظمة المعتادة.

  
وليســت هنــاك حاجــة إلــى إنشــاء هياكــل جديــدة لتنفيــذ إصــالحات المنظمــة، باســتثناء الهياكــل التــي ُأنشــئت   -١٥

ة اإلصالح، مثل مكتب األخالقيات ووحدة االمتثال وٕادارة المخاطر. وسـتتولى اإلدارات، خصيصًا كمخرجات لعملي
والهياكل، والمكاتب القائمة المنوط بهـا واليـة ومسـؤولية مجـال محـدد مـن مجـاالت اإلصـالح، المضـي قـدمًا بالعمـل 

  في هذا المجال. 
  

ليميون، بصفتهم فريق السياسات العالميـة مسـؤولين وُيعد المدير العام، ونائب المدير العام، والمديرون اإلق  -١٦
عن تقديم التوجيـه واإلشـراف علـى المنظمـة، والخضـوع للمسـاءلة أمـام الـدول األعضـاء. ويتـولى نائـب المـدير العـام 

  قيادة إدارة التغيير، وتكوين األفرقة المخصصة لوضع االقتراحات المحددة بشأن اإلصالح. 
  

ون المســاعدون ومــديرو إدارة البــرامج بمســؤولية اإلشــراف علــى تنفيــذ إصــالحات ويضــطلع المــديرون العــامّ   -١٧
المنظمـــة فـــي داخـــل المجموعـــة أو اإلقلـــيم والتبليـــغ بشـــأنه. ويجـــري تنســـيق عملهـــم مـــن خـــالل اجتماعـــات المـــديرين 

  العامين المساعدين واجتماعات نواب المديرين اإلقليميين/ مديري إدارة البرامج.
  

و اإلدارات ورؤساء مكاتب المنظمة في البلدان والمناطق واألراضي، بصفتهم مديري مراكز ويضطلع مدير   -١٨
  الميزانية في المنظمة، بمسؤولية تنفيذ اإلصالحات في مجال مسؤولياتهم ومساءلتهم. 

  
ر ويتولى فريق دعم اإلصالح في مكتب المدير العام تقديم الـدعم إلـى كـل مـن المـدير العـام، ونائـب المـدي  -١٩

العام، وفريق السياسات العالمية، والمكاتب المنفِّذة، عـن طريـق تيسـير وضـع خطـة التنفيـذ وٕاطـار الرصـد، وتحـديث 
  الخطة وٕاطار الرصد، وٕاعداد التقارير عن التقدم الُمحرز. 
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  (بآالف الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥–٢٠١٤و ٢٠١٣–٢٠١٢ميزانية برنامج إصالح المنظمة 
  

  المجموع  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  مجال اإلصالح
        اإلصالح البرمجي

  ٣٥٠  -  ٣٥٠  األولويات البرمجية ١-١
        إصالح تصريف الشؤون

  -  -  -  اإلشراف ١-٢
  -  -  -  وضع الجدول الزمني والمواءمة ٢-٢
  -  -  -  المواءمة ٣-٢
  -  -  -  صنع القرار ٤-٢
  ٧٨٥  -  ٧٨٥  المشاركة ٥-٢

        اإلصالح اإلداري
  ٢ ٤٩١  ٢٩٠  ٢ ٢٠١  الدعم إلى الدول األعضاءتقديم  ١-٣
  ٦ ٢٢٣  ٤ ٤٥٠  ١ ٧٧٣  الموارد البشرية ٢-٣
  ٣ ٣٨٤  -  ٣ ٣٨٤  الشؤون المالية ٣-٣
  ٥ ١٢٦  -  ٥ ١٢٦  المساءلة ٤-٣
  ١ ٥٧٩  -  ١ ٥٧٩  التقييم ٥-٣
  ٢ ٠٠٠  -  ٢ ٠٠٠  االتصاالت ٦-٣

        إدارة التغيير
  ٢ ٧٠٠  -  ٢ ٧٠٠  إدارة التغيير ١-٤

  ٢٤ ٦٣٨  ٤ ٧٤٠  ١٩ ٨٩٨  مجموعال
  

  .٪١٣ال تشمل الميزانية تكاليف دعم البرامج بنسبة  ملحوظة:
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  اإلصالح البرمجي: األولويات   ١-١
  

تقـع عمليــة تحديـد األولويــات علـى نحــو صـريح فــي صـميم إصــالح المنظمـة، فقــد تطـورت المنظمــة ونمــت   -٢٠
توســعة علــى نحــو يفــوق طاقتهــا. وال تتســم عمليــة تحديــد علــى مــر الســنين لتجــد نفســها ملتزمــة بالتزامــات مفرطــة وم

األولويــات باالســتراتيجية وال بــالتركيز. ويظهــر أفضــل تعبيــر عــن أولويــات المنظمــة بالنســبة إلــى ثنائيــة محــددة فــي 
ه الميزانية البرمجية الثنائية. وتسترشد هـذه الميزانيـة بالتوجيـه االسـتراتيجي الـوارد فـي برنـامج عمـل عـام يخضـع بـدور 

لتـــأثير األهـــداف والوظـــائف المحـــددة فـــي دســـتور المنظمـــة. ومـــن ثـــم فـــإن إعـــداد برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر 
) والميزانيـــات البرمجيـــة المقترحـــة لهـــذه الفتـــرة يمثـــل الوســـيلة الرئيســـية للتعبيـــر عـــن إصـــالح عمليـــة ٢٠١٩-٢٠١٤(

  يات في المنظمة. و تحديد األول
  

  الحصيلة
لمنظمــة والتصــدي لهــا بطريقــة منهجيــة تتســم بالشــفافية والتركيــز، وتمويلهــا بالمواءمــة مــع تحديــد أولويــات ا  ١-١

  األولويات المتفق عليها
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    المؤشرات

  انظر الميزانية  ٢٠١٥ -٢٠١٤مؤشرات الحصائل في الميزانية البرمجية المقترحة 
  البرمجية المقترحة

٢٠١٥-٢٠١٤  

  انظر الميزانية
  البرمجية المقترحة

٢٠١٥-٢٠١٤  
  )لدوالرات األمريكيةاالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات

  المجموع  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢
، ٢٠١٩-٢٠١٤عرض الرؤية واألولويات بشأن الصحة العالمية للفتـرة  ١-١-١

د ة برنامج العمـل العـام والتي تشتمل على اآلثار والحصائل المحددة، في شكل مسوَّ
الثــاني عشــر العتمادهــا مــن جانــب الــدول األعضــاء فــي جمعيــة الصــحة العالميــة 

  السادسة والستين
  المنجزات الرئيسية:

  توُصل اجتماع الدول األعضاء إلـى توافـق آراء بشـأن معـايير تحديـد األولويـات
  والفئات البرمجية في عمل المنظمة 

 دة المنقحة لبرنام إصدار ضـها مـن اج العمل العام الثـاني عشـر بعـد استعر المسوَّ
  ٢٠١٢جانب اللجان اإلقليمية في عام 

 دة المنقحة لبرنامج العمل العام الثـاني عشـر بعـد استعر  صدارإ ضـها مـن االمسوَّ
  جانب المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة

٣٥٠  -  ٣٥٠  

، والــذي يشــتمل ٢٠١٥-٢٠١٤عـرض نطــاق عمــل المنظمــة فــي الفتــرة  ٢-١-١
دة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة  علــى اآلثــار المرتبطــة بالحصــائل، فــي شــكل مســوَّ

العتمادها من جانب الدول األعضاء في جمعية الصـحة العالميـة  ٢٠١٥-٢٠١٤
  ادسة والستينالس

  المنجزات الرئيسية:
 التوصل إلى توافق آراء بشأن المجاالت البرمجية الرئيسية في عمل المنظمة  
  ــــة المقترحــــة إصــــدار ــــة البرمجي دة المنقحــــة للميزاني بعــــد  ٢٠١٥-٢٠١٤المســــوَّ

  ٢٠١٢ضها من جانب اللجان اإلقليمية في عام ااستعر 
 ــــة صــــدارإ ــــة البرمجي دة المنقحــــة للميزاني بعــــد  ٢٠١٥-٢٠١٤المقترحــــة  المســــوَّ

  استعراضها من جانب المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة

-  -  -  

  ٣٥٠  -  ٣٥٠  المجموع
  

، حيـث قـد ُأدرجـت ٢٠١٥-٢٠١٤ليسـت هنـاك أي تكـاليف إضـافية إلعـداد برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر والميزانيـة البرمجيـة المقترحـة ملحوظة: 
  يشمل ذلك اجتماع الدول األعضاء بشأن البرامج وتحديد األولويات.و . ٢٠١٣-٢٠١٢كاليف بالفعل في الميزانية البرمجية المقترحة هذه الت
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  إصالح تصريف الشؤون: اإلشراف   ١-٢
  

تمــارس منظمــة الصــحة العالميــة اإلشــراف مــن خــالل أجهزتهــا الرئاســية، التــي تتمثــل فــي جمعيــة الصــحة   -٢١
مجلـــس التنفيـــذي، واللجـــان اإلقليميـــة، واللجـــان الفرعيـــة ذات الصـــلة التـــي أنشـــأها كـــل جهـــاز مـــن هـــذه العالميـــة، وال

األجهزة. ويضطلع المجلس التنفيـذي ولجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه بـدور يتسـم بأهميـة خاصـة، ومـن 
  ثم فقد كان محور تركيز اإلصالحات بغية تعزيز اإلشراف على المنظمة. 

  
  الحصيلة

  تعزيز اإلشراف من جانب األجهزة الرئاسية ١-٢
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    المؤشر

ـــدول األعضـــاء الـــذين يشـــعرون بالرضـــا عـــن تصـــريف  نســـبة ممثلـــي ال
  شؤون المنظمة (التقييم النوعي في استطالع اآلراء)

-  -  

  )ألمريكيةادوالرات الالف الميزانية المقدرة (بآ  الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢

ــة واإلدارة وتوســيع نطــاق  ١-١-٢ ــامج والميزاني ــة البرن تعزيــز لجن
دورها ليشمل اإلشراف علـى رصـد وتقيـيم التنفيـذ البرمجـي والمـالي 

  على صعيد مستويات المنظمة الثالثة
  المنجزات الرئيسية:

  ُوالميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس  جســد تقــارير لجنــة البرنــامجت
  التنفيذي التوسع في نطاق دورها

-  -  -  

تعزيــز الــدور االســتراتيجي والتنفيــذي واإلشــرافي للمجلــس  ٢-١-٢
  التنفيذي

  المنجزات الرئيسية:
  ُجســـــد التقـــــارير التـــــي يرفعهـــــا المجلـــــس إلـــــى جمعيـــــة الصـــــحة ت

ز العالميــــــة الــــــدور االســــــتراتيجي والتنفيــــــذي واإلشــــــرافي ا لمعــــــزَّ
  للمجلس

-  -  -  

  تعزيز الدور اإلشرافي للجان اإلقليمية والهيئات الفرعية ٣-١-٢
  المنجزات الرئيسية:

  ُجسد التقارير التي ترفعها اللجان اإلقليميـة إلـى المجلـس الـدور ت
  ز للجان اإلشرافي المعزَّ 

-  -  -  

  -  -  -  المجموع
  

الــرأي العــالمي فــي المنظمــة الــذي ُيجــرى كــل ســنتين. وستســتند مؤشــرات  ســيتم تقيــيم مؤشــر الحصــيلة مــن خــالل اســتطالعملحوظــات:  
  المخرجات إلى التقييم النوعي للتقارير الصادرة عن لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، والمجلس التنفيذي، واللجان اإلقليمية. 

  
زانيـــة واإلدارة، والمجلـــس، واللجـــان اإلقليميـــة وهيئاتهـــا ليســـت هنـــاك تكـــاليف إضـــافية لعمليـــة تعزيـــز الـــدور اإلشـــرافي للجنـــة البرنـــامج والمي
-٢٠١٤والميزانيـة البرمجيـة المقترحـة  ٢٠١٣-٢٠١٢الفرعية، حيث إن هذه التكاليف قد أدرجت بالفعل في الميزانية البرمجية المعتمدة 

٢٠١٥.  
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  إصالح تصريف الشؤون: وضع الجدول الزمني والمواءمة   ٢-٢
  

ـال تعمل األجهز   -٢٢ حة فـي دسـتور المنظمـة. ولكـي ة الرئاسـية بمعـزل أحـدها عـن اآلخـر؛ والـروابط بينهـا موضَّ
تعمل هذه األجهزة بفعالية واتساق، ينبغـي ترشـيد الجـدول الزمنـي لالجتماعـات، ومواءمـة بنـود جـدول األعمـال ذات 

  ستويات.الصلة لتسهيل التوصل إلى توافق اآلراء وصنع القرار المناسب على كل مستوى من الم
  

  الحصيلة
  عملية ترشيد الجدول الزمني ومواءمة تصريف الشؤون ٢-٢

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    المؤشرات
مواءمـــة جـــداول أعمـــال اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة 

  بشأن المسائل ذات الصلة (التقييم النوعي)
-  -  

  )ألمريكيةاالرات دو الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

  ترشيد الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية ١-٢-٢
  المنجزات الرئيسية:

  ـــــــــي ـــــــــيح الجـــــــــدول الزمن عـــــــــرض االقتراحـــــــــات بشـــــــــأن تنق
لالجتماعــــات علــــى المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الثانيــــة 

  والثالثين بعد المائة

-  -  -  

ــــادة ا ٢-٢-٢ ــــة واألجهــــزة زي ــــين اللجــــان اإلقليمي ــــروابط ب ل
  الرئاسية العالمية

  المنجزات الرئيسية:
 وتقــديمها للمــدخالت فــي  بالتعليقــات اللجــان اإلقليميــة إدالء

ــــــة  ــــــع االســــــتراتيجيات والسياســــــات والصــــــكوك القانوني جمي
  االتفاقيات، واللوائح، والمدوناتالعالمية مثل 

 للجـــان اإلقليميـــة إحالـــة جمعيـــة الصـــحة لبنـــود معينـــة إلـــى ا
  من المنظورات اإلقليمية المتنوعةكي تستفيد 

  العالميـــــة قيـــــام اللجـــــان اإلقليميـــــة بتكييـــــف االســـــتراتيجيات
  وتنفيذها حسب االقتضاء

  تقــديم رؤســاء اللجــان اإلقليميــة تقريــر مــوجز عــن مــداوالت
  بصورة روتينية إلى المجلس اللجان

-  -  -  

  -  -  -  المجموع
  

)، ٩(٦٥جفـــي المقـــرر اإلجرائـــي  ٢-٢-٢الصـــحة العالميـــة المنجـــزات الرئيســـية المحـــددة بموجـــب النقطـــة  عيـــةجماعتمـــدت ملحوظـــات: 
  ).٤(  الفقرة

  
ليســت هنــاك تكــاليف إضــافية لعمليــة ترشــيد الجــدول الزمنــي وتحســين المواءمــة، حيــث إن هــذه التكــاليف قــد أدرجــت بالفعــل فــي الميزانيــة 

  .٢٠١٥-٢٠١٤نية البرمجية المقترحة والميزا ٢٠١٣-٢٠١٢البرمجية المعتمدة 
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  إصالح تصريف الشؤون: المواءمة   ٣-٢
  

وضع كل جهاز من األجهزة الرئاسية للمنظمة نظامه الداخلي لضـمان اتبـاع اإلجـراءات الواجبـة فـي تنفيـذ   -٢٣
وجـه التنـاقض ظهـر عـدد مـن أفقـد وظائفه الدستورية. ونظرًا ألن هذه الـُنظم الداخليـة قـد تطـورت علـى مـر السـنين، 

في التطبيق، والسيما فيما يتعلق بترشيح المديرين اإلقليميين، واستعراض أوراق االعتماد، ومشاركة المـراقبين. ومـن 
ز األدوار التي تضطلع بها األجهزة الرئاسية.      شأن تنسيق هذه اإلجراءات باالستناد إلى أفضل الممارسات أن يعزِّ

  
  الحصيلة

  ريف الشؤون لألجهزة الرئاسية العالمية واإلقليميةمواءمة عمليات تص ٣-٢
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    المؤشر

مواءمة عمليات تصريف الشؤون لألجهزة الرئاسية العالميـة 
  واإلقليمية

  ٪١٠٠متوائمة بنسبة   -

  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

مواءمــــــة الممارســــــات علــــــى صــــــعيد اللجــــــان  ١-٣-٢
ــــين،  ــــديرين اإلقليمي ــــق بترشــــيح الم ــــا يتعل ــــة فيم اإلقليمي

  واستعراض أوراق االعتماد، ومشاركة المراقبين
  المنجزات الرئيسية:

 مليـــة تحديـــد المعـــايير الخاصـــة باختيـــار المرشـــحين وع
  تقييم جميع مؤهالت المرشحين

 عنيــة بــأوراق االعتمــاد، أو إســناد مهمــة تعيــين لجــان م
إلــى أعضــاء مكتــب اللجنــة اســتعراض أوراق االعتمــاد 

  اإلقليمية
  ضـــمان وجـــود إجـــراءات مالئمـــة فـــي النظـــام الــــداخلي

تمكـــن اللجــــان اإلقليميـــة مــــن أن تـــدعو المــــراقبين إلــــى 
حضور دوراتها، بما في ذلـك حسـب االقتضـاء، الـدول 

لمنظمــات الحكوميــة األعضــاء مــن األقــاليم األخــرى، وا
  الدولية، والمنظمات غير الحكومية

-  -  -  

  -  -  -  المجموع
  

)، ٩(٦٥جفـــي المقـــرر اإلجرائـــي  ٢-٣-١الصـــحة العالميـــة المنجـــزات الرئيســـية المحـــددة بموجـــب النقطـــة  جمعيـــةاعتمـــدت ملحوظـــات: 
  ).٥(  الفقرة

  
ث إن هذه التكاليف قد أدرجت بالفعـل فـي الميزانيـة البرمجيـة ليست هناك تكاليف إضافية لعملية مواءمة ممارسات تصريف الشؤون، حي

  .٢٠١٥-٢٠١٤والميزانية البرمجية المقترحة  ٢٠١٣-٢٠١٢المعتمدة 
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  إصالح تصريف الشؤون: صنع القرار االستراتيجي   ٤-٢
  

ن عند مناقشة إصالحات عمليات تصريف الشؤون، حددت الدول األعضاء عددًا من الخطوات المهمـة مـ  -٢٤
أجـل تحســين صـنع القــرار االســتراتيجي مـن جانــب األجهـزة الرئاســية. وتشــمل هـذه الخطــوات مواءمـة جــداول أعمــال 
األجهـــزة الرئاســـية مـــع أولويـــات المنظمـــة المتفـــق عليهـــا علـــى النحـــو الـــذي يجســـده برنـــامج العمـــل العـــام والميزانيـــة 

جــدول األعمــال؛ وتوحيــد الــنهج المتبــع بشــأن  البرمجيــة؛ وٕاضــفاء المزيــد مــن االنضــباط علــى المــداوالت حــول بنــود
القرارات؛ وتحسين الدعم الذي تقدمه األمانة إلى الدول األعضاء مـن أجـل التحضـير الجتماعـات األجهـزة الرئاسـية 
عــن طريــق تــوفير الوثــائق فــي الوقــت المناســب، وتقــديم جلســات اإلحاطــة للــدول األعضــاء؛ وتعزيــز عمليــة التبليــغ 

   الوطنية وتبسيطها.
  

  الحصيلة
  تعزيز صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية ٤-٢

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    المؤشرات
مدى مواءمة جداول أعمـال األجهـزة الرئاسـية مـع األولويـات التـي 

  ينص عليها برنامج العمل العام الثاني عشر
-  ١٠٠٪  

الرسـمية فـي غضـون تقديم وثائق الجهـاز الرئاسـي بجميـع اللغـات 
  المهلة الزمنية المحددة

  ٪١٠٠  امن المقرر وضعه

  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

على ها حدود فرضفحص األجهزة الرئاسية للقرارات، و  ١-٤-٢
  ة بهاعلقمتطلبات التبليغ واألطر الزمنية المت

  ات الرئيسية:المنجز 
 عــــدد مشــــاريع القــــرارات علــــى المجلــــس التنفيــــذي حــــد  فــــرض

ــــــــــــاءً  ــــــــــــدير قيمتهــــــــــــا االســــــــــــتراتيجية، وآثارهــــــــــــا  بن ــــــــــــى تق عل
واإلداريـــــــة، ومتطلبـــــــات التبليـــــــغ، واألطـــــــر الزمنيـــــــة  الماليـــــــة

   ١المتصلة بها.

-  -  -  

تحســــين أســــاليب عمــــل المجلــــس وجمعيــــة الصــــحة  ٢-٤-٢
وحــدة بشــأن القــرارات/ العالميــة بمــا فــي ذلــك وضــع النهــوج الم

  المقررات اإلجرائية
  المنجزات الرئيسية:

  إضفاء المزيد من االنضباط على المداوالت للثني عن تقـديم
التقــــارير الوطنيــــة المطولــــة، والتركيــــز علــــى مضــــمون البنــــد 

     ٢المعني
 ٢تنفيذ نظام "إشارات المرور" وٕانفاذ الرئيس للحدود الزمنية    

-  -  -  

  
                                                           

 )(ج).٢، الفقرة الفرعية (EBBSS2(2)انظر المقرر اإلجرائي    ١  

 )(د).٢، الفقرة الفرعية (EBBSS2(2)انظر المقرر اإلجرائي    ٢  
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  )ألمريكيةادوالرات الة المقدرة (بآالف الميزاني  الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

  اســـتخدام أعضـــاء مكتـــب المجلـــس للمعـــايير، بمـــا فـــي ذلــــك
المعايير المستخدمة في تحديد األولويات فـي مسـودة برنـامج 
العمـــل العــــام، فـــي اســــتعراض البنــــود المقدمـــة إلدراجهــــا فــــي 

    ١جدول أعمال المجلس
  نظــر المجلــس فــي تعــديل قواعــده ونظامــه الــداخلي مــن أجــل

  ١معالجة مسألة التأخر في تقديم مشاريع القرارات
 لملخصات التـي يقـدمها ل هاتحسين األجهزة الرئاسية استخدام

الـــرئيس، والـــواردة فـــي الســـجالت الرســـمية، مـــع فهـــم أن ذلـــك 
    ١يحل محل القرارات الرسمية ال

 د وص التع ارات بخص راح خي ام اقت ة للنظ يالت الممكن
ود جدول  ل عدد بن زة الرئاسية من أجل تقلي الداخلي لألجھ

    ٢األعمال والقرارات

      

تعزيز الدعم المقدم إلى الدول األعضاء في تحضيرها  ٣-٤-٢
لعمــل األجهــزة الرئاســية ومشــاركتها فيــه بالتعــاون مــع المكاتــب 

ليـة الجـودة اإلقليمية، وخصوصًا فيما يتعلق بتقـديم الوثـائق العا
  في موعدها المحدد بكل اللغات الرسمية؛  

  مؤشرات المخرجات:
  إعداد كتيب عن المسائل اإلجرائية إلحاطـة رؤسـاء المجلـس

  التنفيذي ورؤساء لجان جمعية الصحة
  ـــــل اجتماعـــــات ـــــات قب ـــــة للبعث ـــــد جلســـــات إحاطـــــة إعالمي عق

  الجهاز الرئاسي

-  -  -  

فقـًا للمـواد مــن تبسـيط عمليـة رفـع التقـارير الوطنيـة و  ٤-٤-٢
  من دستور المنظمة باالستعانة باألدوات الحديثة ٦٥إلى  ٦١

  مؤشرات المخرجات:
  تقـــديم ورقـــة تعـــرض الخيـــارات المقترحـــة بشـــأن ســـبل تبســـيط

ـــــى  ـــــدول األعضـــــاء والتواصـــــل معهـــــا إل ـــــل ال ـــــغ مـــــن قب التبلي
  المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة

-  -  -  

  -  -  -  المجموع
  

مـن جانـب جمعيـة الصـحة العالميـة الخامسـة  ٣-٤-٢إلـى  ١-٤-٢ اط مناعُتمدت المنجزات الرئيسية المحددة بموجب النق ملحوظات:
  والستين والمجلس التنفيذي في دورته االستثنائية الخاصة باإلصالح.

  
حيـث إن هـذه التكـاليف قـد أدرجـت بالفعـل  ليست هناك تكـاليف إضـافية لتحسـين صـنع القـرار االسـتراتيجي مـن جانـب األجهـزة الرئاسـية،

  .  ٢٠١٥-٢٠١٤والميزانية البرمجية المقترحة  ٢٠١٣-٢٠١٢في الميزانية البرمجية المعتمدة 
  
  

                                                           
 ).٧)، الفقرة (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي     ١  

 )(أ).٨)، الفقرة الفرعية (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي     ٢  
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  إصالح تصريف الشؤون: المشاركة   ٥-٢
  

إن تنــامي عــدد المنظمــات التــي تعمــل فــي مجــال الصــحة يــؤدي إلــى ضــرورة توضــيح التعــاريف الخاصــة   -٢٥
ع قواعــد أفضــل للمشــاركة، وٕاتاحــة الفــرص للحــوار بــين أصــحاب المصــلحة المتعــددين بخصــوص بالمسـؤولية، ووضــ

القضـــايا الصـــحية العالميـــة، بهـــدف مواءمـــة األولويـــات وتســـريع التقـــدم صـــوب تحقيـــق األهـــداف الصـــحية الوطنيـــة 
ب المصـــلحة واإلقليميــة والعالميــة. وقــد أكــدت الــدول األعضــاء علـــى أنــه ينبغــي أن تســتهدي المشــاركة مــع أصــحا

) تظل المحافظة على الطابع الحكومي الدولي التخـاذ القـرارات فـي المنظمـة علـى أكبـر قـدر ١اآلخرين بما يلي:  (
يتعـــّين أن يســـتند باســـتمرار وضـــع القواعـــد والمعـــايير والسياســـات واالســـتراتيجيات، الـــذي ُيشـــكل و ) ٢مـــن األهميـــة؛ (

نــات، وأن يحظــى باســتمرار بالحمايــة مــن تــأثير أي شــكل مــن محــور عمــل المنظمــة، إلــى االســتخدام المنهجــي للبيِّ 
يتعّين على أي مبادرة جديدة أن تكون لها فوائد واضحة وأن ُتضيف قيمة مـن حيـث إثـراء و ) ٣المصالح الراسخة؛ (

ينبغــي أن يكــون لالعتمــاد علــى اآلليـــات و ) ٤السياســات أو زيــادة القــدرة الوطنيــة مــن منظــور الصـــحة العموميــة؛ (
ئمة األسبقية على إنشاء منتـديات أو اجتماعـات أو هياكـل جديـدة، مـع تـوفير تحليـل واضـح للطريقـة التـي ُيمكـن القا

   ١بها ألي تكاليف إضافية أن تؤدي إلى حصائل أفضل.
  

    الحصيلة
  تعزيز المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة اآلخرين  ٥-٢

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    المؤشرات
من جانـب المجلـس فـي دورتيـه  ابعد مناقشته امن المقرر تحديده

  الثانية والثالثين بعد المائة والثالثة والثالثين بعد المائة.
-  -  

  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

والتنســيق، حســب مشــاركة المنظمــة وتوليهــا القيــادة  ١-٥-٢
االقتضــاء، عبــر منظومــة األمــم المتحــدة ومــع الوكــاالت الدوليــة 

  األخرى، فيما يتعلق بالمسائل التي لها تأثير في الصحة
  المنجزات الرئيسية:

  تبـــوُّء الصـــحة مكانـــة اســـتراتيجية فـــي برنـــامج مرحلـــة مـــا بعـــد
  ٢٠١٥عام 

  متابعـــــة االجتمـــــاع الرفيـــــع المســـــتوى لألمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن
  قاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاالو 

  برنامج التغطية الشاملة بالخدمات الصحيةوضع  

٧٠٥  -  ٧٠٥  

السياســـة الخاصـــة بمشـــاركة منظمـــة الصـــحة وضـــع  ٢-٥-٢
  العالمية مع المنظمات غير الحكومية

  المنجزات الرئيسية:
  إعــــداد مســــودة ورقــــة سياســــات عــــن مشــــاركة المنظمــــة مــــع

لينظـر فيهـا المجلـس التنفيـذي فـي  المنظمات غير الحكوميـة
  دورته الثانية والثالثين بعد المائة

٤٠  -  ٤٠  

  

                                                           
 .EBBSS2(2)انظر المقرر اإلجرائي  ١
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  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

وضـــع السياســـة الخاصـــة بالمشـــاركة مـــع الكيانـــات  ٣-٥-٢
  التجارية الخاصة

  المنجزات الرئيسية:
  رقـــة سياســـات عـــن العالقـــات مـــع الكيانـــات التجاريـــة إعـــداد و

الخاصـــة لينظــــر فيهـــا المجلــــس التنفيــــذي فـــي دورتــــه الثالثــــة 
  والثالثين بعد المائة

٤٠  -  ٤٠  

تعزيز مشاركة الدول األعضاء في الشراكات وٕاشرافها  ٤-٥-٢
  عليها

  المنجزات الرئيسية:
  إعــــداد تقريــــر عــــن ترتيبــــات استضــــافة المنظمــــة للشــــراكات

ية والمقترحــــات بشــــأن مواءمــــة العمــــل مــــع الشــــراكات الصــــح
الُمستضــافة لينظــر فيــه المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة 

  والثالثين بعد المائة

-  -  -  

  تعزيز اتساق الشؤون الصحية العالمية ٥-٥-٢
  المنجزات الرئيسية:

  إعــداد تقريــر عــن تصــريف الشــؤون الصــحية العالميــة لينظــر
  في دورته الثانية والثالثين بعد المائةفيه المجلس التنفيذي 

  استكشـــاف الخيـــارات الخاصـــة بإطـــار لتوجيـــه التفاعـــل بـــين
    ١جميع أصحاب المصلحة الناشطين في مجال الصحة.

-  -  -  

  ٧٨٥  -  ٧٨٥  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 )(ط).٢(الفرعية الفقرة  ،EBBSS2(2)ائي انظر المقرر اإلجر    ١  
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  تقديم الدعم إلى الدول األعضاء :اإلصالح اإلداري  ١-٣
  

األمانـة منظمـًا ومقــدمًا بطـرق تلبـي االحتياجــات يهـدف عنصـر اإلصـالح هــذا إلـى ضـمان أن يكــون عمـل   -٢٦
أكثـر فعاليـة للهيكـل الالمركـزي للمنظمـة؛ وتعريـف أدوار  اً الصحية المتغيـرة للـدول األعضـاء. ويشـمل ذلـك اسـتخدام

المستويات المختلفة بأساليب تكفل الحد من االزدواجية؛ واستحداث ُنظم إدارة تيسِّـر إتاحـة المعـارف والخبـرات عبـر 
  ود التقنية والتنظيمية. الحد

  
  الحصيلة

  فعالية الدعم التقني والسياساتي المقدم إلى جميع الدول األعضاء ١-٣
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    المؤشرات

  من المقرر وضعه  امن المقرر وضعه  مؤشر األداء لوظيفة الدعم التقني والسياساتي (من المقرر وضعه)
  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   تالُمخرجا

  المجموع  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢
تعزيــــز مواءمــــة خصــــائص الوجــــود الُقطــــري للمنظمــــة مــــع  ١-١-٣

  احتياجات البلدان وأولوياتها
  المنجزات الرئيسية:

  ،تجديد أو وضع استراتيجيات التعـاون بـين البلـدان فـي جميـع البلـدان
  ى إطار منقح للمواءمة مع احتياجات البلدان وأولوياتهاباالستناد إل

  مواءمة خطط التوظيف والموارد لكل مكتب من المكاتب الُقطرية مـع
  استراتيجيات التعاون بين البلدان

٢٠٠  -  ٢٠٠  

  تعزيز المكاتب الُقطرية ٢-١-٣
  المنجزات الرئيسية:

 منظمـــة إعــداد قائمــة بالمرشــحين المـــؤهلين الختيــار رؤســاء مكاتــب ال
  في البلدان واألراضي والمناطق، من خالل عملية تنافسية

   تحســـين التوجيـــه المبـــدئي لرؤســـاء مكاتـــب المنظمـــة ليشـــمل التـــدريب
  على دبلوماسية الصحة، والمهارات اإلدارية، والمساءلة

٧٧١  -  ٧٧١  

  تعزيز المواءمة والتآزر والتعاون على صعيد المنظمة ٣-١-٣
  المنجزات الرئيسية:

 ء فرقة عمل المنظمـة المعنيـة بـاألدوار والمسـؤوليات فـي مختلـف إنشا
  مستويات المنظمة

  تعزيـــز قـــدرات ووظـــائف وحـــدات الـــدعم الُقطـــري فـــي المقـــر الرئيســـي
والمكاتـــــب اإلقليميـــــة، بمـــــا يتماشـــــى مـــــع توصـــــيات وحـــــدة التفتـــــيش 

  المشتركة

٤٥٠  -  ٤٥٠  

  تحسين إدارة المعارف ٤-١-٣
  المنجزات الرئيسية:

 ـــــات عامـــــة يمكـــــن البحـــــث فيهـــــا وتشـــــمل المـــــوارد إعـــــداد قا عـــــدة بيان
  والمنتجات المعرفية الخاصة بالمنظمة

 تقييم سياسة وممارسات المنظمة الخاصة بالنشر  
 وضع سياسة واستراتيجية إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمة  

١ ٠٧٠  ٢٩٠  ٧٨٠  

  ٢ ٤٩١  ٢٩٠  ٢ ٢٠١  المجموع
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  الموارد البشرية  :اإلصالح اإلداري  ٢-٣
  

نظرًا ألن منظمة الصحة العالمية منظمة قائمة على المعرفة، فهي تعتمد على موظفين علـى درجـة عاليـة   -٢٧
مــن المهــارة، يتمتعــون بالمرونــة ومــدفوعين بــالحوافز. ولكــن يعــوق قــدرة المنظمــة علــى االحتفــاظ بمثــل هــذه القــوى 

ا عليهـا الـزمن، وأسـلوب تمويـل المشـاريع قصـيرة العاملة السياسات والممارسات التنظيمية التي كثيرًا ما تكون قد عف
األجل الذي ال يتواءم مـع طبيعـة البـرامج طويلـة األجـل التـي تمثـل جانبـًا كبيـرًا مـن عمـل المنظمـة. ويسـتند إصـالح 
المـــوارد البشـــرية إلـــى اســـتراتيجية للمـــوارد البشـــرية تشـــمل المنظمـــة بأكملهـــا، وتســـفر عـــن تبســـيط عمليـــات اســـتقدام 

ختيــــارهم، وتبســــيط عقــــود المــــوظفين، وتعزيــــز إدارة األداء والمســــاءلة، وزيــــادة حركــــة التــــنقالت داخــــل المــــوظفين وا
  المنظمة، وتحسين الكفاءات من خالل تنمية القدرات والتعلم.

  
  الحصيلة

  توفير المالك الوظيفي الذي يالئم االحتياجات على جميع مستويات المنظمة ٢-٣
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   سيةالبيانات األسا    مؤشرات الحصيلة
  من المقرر وضعه  امن المقرر وضعه  امن المقرر وضعه

  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

وضـــع اســـتراتيجية للمـــوارد البشـــرية تشـــمل نموذجـــًا  ١-٢-٣
  ر المهنييلتطو للتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية وا

  المنجزات الرئيسية:
 تنقيح استراتيجية الموارد البشرية للمنظمة  
  تقـــديم االقتراحـــات بشـــأن الئحـــة المـــوظفين، باالســـتناد إلـــى

دة لسياســة التعيـــين  دعــم قـــوى عاملــة تتســـم ترمــي إلـــى مســوَّ
بالمرونــة، لينظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة 

  والثالثين بعد المائة

٧٧١  ٤٥٠  ٣٢١  

  تبسيط عمليات استقدام الموظفين واختيارهم ٢-٢-٣
  المنجزات الرئيسية:

  مواءمة سياسات وممارسات استقدام المـوظفين علـى صـعيد
  المكاتب الرئيسية كافة

  إعــداد التوصــيف الــوظيفي العــام لفئــات المــوظفين الرئيســية
بمـــا فـــي ذلـــك الموظفـــون اإلداريـــون، وأخصـــائيو الوبائيـــات، 

ن التقنيون فـي مجـال الصـحة، وخبـراء االتصـاالت والمنسقو 
  في الطوارئ الصحية

  إعداد قوائم شاملة للموظفين الذين سبق التحقـق مـن تـأهلهم
للفئــــات الــــواردة أعــــاله، باالســــتناد إلــــى إعالنــــات الوظــــائف 

  الشاغرة العامة واالختيار من خالل عملية تنافسية

١ ٠٣٣  ٦٠٠  ٤٣٣  

  اءتحسين عملية إدارة األد ٣-٢-٣
  المنجزات الرئيسية:

 استحداث نظام وأداة لتطوير وٕادارة األداء  
  وضـــع سياســـات بشـــأن (أ) المكافـــأة والتقـــدير (ب) وتحســـين

  األداء

١ ٥٢٣  ١٣٠٠  ٢٢٣  
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  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات

  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢
  لتناوبتنفيذ إطار التنقالت وا ٤-٢-٣

  المنجزات الرئيسية:
  وضـــع مخطـــط شـــامل لحركـــة التـــنقالت والتنـــاوب باالســـتناد

إلـى الخبـرات الخاصـة بالمخططـات اإلقليميـة وخطـط القـوى 
  العاملة العالمية

١ ١٧٠  ١١٠٠  ٧٠  

  تحسين تنمية قدرات الموظفين وتعلمهم ٥-٢-٣
  المنجزات الرئيسية:

  نظــام إلدارة إنشــاء منصــة عالميــة للــتعلم اإللكترونــي تشــمل
  التعلم، وتستند إلى نهج مختلط للتعلم

 وضع برنامج التنمية اإلدارية  

١ ٧٢٦  ١٠٠٠  ٧٢٦  

  ٦ ٢٢٣  ٤ ٤٥٠  ١ ٧٧٣  المجموع
  
  اإلصالح اإلداري: الشؤون المالية  ٣-٣
  

منذ بداية عملية إصالح المنظمة، حـدَّدت قضـيتان إطـار المناقشـات المتعلقـة بتمويـل المنظمـة، أال وهمـا:   -٢٨
مواءمـــة األولويـــات التـــي اتفقـــت عليهـــا األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة علـــى أفضـــل وجـــه مـــع األمـــوال المتاحـــة  يـــةكيف

وكيفيــة كفالــة إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل واســتقراره بدرجــة أكبــر مــن أجــل تعزيــز تخطــيط قــائم علــى تحقيــق  ؛التمويلهــ
لشفافية والمساءلة.  وعلى الرغم مـن أن تحسـين التمويـل تسم بمزيد من الواقعية وٕادارة فعالة للموارد وزيادة ايالنتائج 

هنـــاك اعتـــراف أيضـــًا بـــأن تعزيـــز أداء فيـــدعم التنفيـــذ األمثـــل لعمـــل المنظمـــة، وخصوصـــًا علـــى المســـتوى الُقطـــري، 
المنظمــة يشــكل أيضــًا وســيلة مــن الوســائل الكفيلــة بتحســين تمويــل المنظمــة. وبالتــالي فــإن إصــالح تمويــل المنظمــة 

اتخــاذ خطــوات لزيــادة شــفافية التمويــل وٕامكانيــة التنبــؤ بــه ومرونتــه؛ وتعزيــز التخطــيط والميزنــة القــائمين يركــز علــى 
ســــتعادة التكــــاليف التنظيميــــة واإلداريــــة؛ وشــــفافية عمليــــة اعلــــى تحقيــــق النتــــائج؛ وتحســــين تنســــيق تعبئــــة المــــوارد؛ و 

  تخصيص الموارد. 
  

  الحصيلة
  ص الموارد مع األولوياتمواءمة التمويل وتخصي ٣-٣

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    مؤشرات الحصيلة
  ٪١٠٠  ٪٤٥  نسبة الميزانية البرمجية الممولة في بداية الثنائية

مواءمة الدخل والنفقات مع الميزانية البرمجية حسب الفئـة والمكتـب 
  الرئيسي

-  ١٠٠٪  

  )ألمريكيةاوالرات دالالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢

زيــــادة شــــفافية تمويــــل المنظمــــة وٕامكانيــــة التنبــــؤ بــــه  ١-٣-٣
  ومرونته

  المنجزات الرئيسية:
  عقـــد االجتمـــاع االســـتثنائي للجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة

  لمناقشة تمويل المنظمة

١ ٣٥٠  -  ١ ٣٥٠  
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  )ألمريكيةاوالرات دالالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢

  الميزانيــة البرمجيــة اعتمــاد جمعيــة الصــحة لبرنــامج العمــل العــام و
  لتسهيل مواءمة الموارد مع األولويات

  إقامة حوار بشأن السياسات لتعزيز إمكانية التنبؤ بالتمويل والحـد
  من تخصيص األموال

  إنشـــاء بوابـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لتتبـــع تـــدفق المـــوارد والنتـــائج
  والتبليغ بشأنها في الزمن الحقيقي

 الغ تكمي ى استكشاف إمكانية تقديم مب درة عل ة لالشتراكات المق لي
  مع البلدان المھتمة أساس طوعي

      

إنشـــاء آليـــة للتخطـــيط والميزنـــة القـــائمين علـــى تحقيـــق  ٢-٣-٣
  النتائج باالستناد إلى سلسلة النتائج الجديدة

  المنجزات الرئيسية:
 وضع سلسلة نتائج جديدة  
 وضع منهجية موحدة الحتساب تكاليف المخرجات  
 جيــــــة لتقــــــدير مــــــدى إســــــهام المخرجــــــات فــــــي إنجــــــاز وضــــــع منه

  الحصائل وٕاسهام الحصائل في تحقيق األثر

٨٠٤  -  ٨٠٤  

  التخطيط المتسلسل لمراعاة احتياجات البلدان  ٣-٣-٣
  المنجزات الرئيسية:

 تنقيح عملية التخطيط المؤسسي  

-  -  -  

  تحسين تعبئة الموارد على نطاق المنظمة ٤-٣-٣
  المنجزات الرئيسية:

 راح سياســــات إدارة المــــوارد مــــن جانــــب فرقــــة عمــــل المنظمــــة اقتــــ
  المعنية بتعبئة وٕادارة الموارد

 وضع خطة على نطاق المنظمة لتعبئة الموارد  

٩١٤    ٩١٤  

        
  ويل التكاليف اإلدارية والتنظيميةتحسين تم ٥-٣-٣

  المنجزات الرئيسية:
 دراسة التكاليف اإلدارية والتنظيمية في المنظمة  

٣١٦    ٣١٦  

  إنشاء آلية جديدة لتخصيص الموارد ٦-٣-٣
  المنجزات الرئيسية:

  المعايير والمنهجيات الالزمـة لتحقيـق التخصـيص الـداخلي وضع
  للموارد على نحو يتسم بالشفافية

-  -  -  

  ٣ ٣٨٤  -  ٣ ٣٨٤  المجموع
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  اإلصالح اإلداري: المساءلة والشفافية  ٤-٣
  

تتطلـــع الـــدول األعضـــاء إلـــى المزيـــد مـــن المســـاءلة بشـــأن النتـــائج والمـــوارد، وتعزيـــز تقيـــيم األداء، وزيـــادة   -٢٩
صـالح تقريبـًا. الشفافية. ونتيجة لذلك ُيعد تحسين المساءلة والشفافية عنصرًا أساسيًا في جميع االقتراحـات بشـأن اإل

وفضـــًال عـــن تعزيـــز قـــدرات المنظمـــة فـــي مجـــال مراجعـــة الحســـابات والمراقبـــة، تشـــمل المجـــاالت المحـــددة لتحســـين 
المســـاءلة والشـــفافية مـــا يلـــي: وضـــع نهـــج للتخطـــيط القـــائم علـــى تحقيـــق النتـــائج باالســـتناد إلـــى احتياجـــات البلـــدان؛ 

تثـال وٕادارة المخـاطر؛ ووضـع نهـج إلدارة المخـاطر علـى نطـاق وتحسين إطار المراقبة الداخلية بدعم من وحـدة االم
  المنظمة؛ واعتماد سياسة بشأن اإلفصاح عن المعلومات؛ وتعزيز إدارة تضارب المصالح. 

  
  الحصيلة

  المساءلة اإلدارية والشفافية وٕادارة المخاطر  ٤-٣
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

  ٪١٠٠  -  يات المراجعة المقفلة في غضون ستة أشهرنسبة عمل
  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات

  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢
  تحسين المساءلة وٕاطار المراقبة الداخلية ١-٤-٣

  المنجزات الرئيسية:
 سـفر، وضع اإلجراءات التشغيلية الموحدة للعمليـات اإلداريـة؛ وال

  والموارد البشرية، والشؤون المالية، والمشتريات
  رصــــد األداء واالمتثــــال باالســــتناد إلــــى قياســــات موحــــدة ولوحــــة

  المتابعة
 إنشاء وحدة االمتثال وٕادارة المخاطر  
 توحيد عمليات تفويض السلطة واتفاقات األداء لكبار الموظفين  

١ ٣٩٦  -  ١ ٣٩٦  

  وضع إطار محسن إلدارة المخاطر ٢-٤-٣
  المنجزات الرئيسية:

  دارة المخــــاطر يشــــمل معــــايير تحديــــد المخــــاطر إلوضــــع إطــــار
وأولوياتهــــــــا، واختصاصــــــــات القــــــــائمين علــــــــى إدارة المخــــــــاطر، 

ن يــــتم ذلـــك تحــــت والسياســـة الخاصـــة بــــإدارة المخـــاطر، علـــى أ
  إشراف وحدة االمتثال وٕادارة المخاطر

 إعداد سجل المخاطر المؤسسية  

-  -  -  

  وضع سياسة اإلفصاح عن المعلومات ٣-٤-٣
  المنجزات الرئيسية:

  وضــع مشــروع سياســة اإلفصــاح عــن المعلومــات باالســتناد إلــى
أفضــل الممارســات فــي المنظمــات الدوليــة لتنظــر فيهــا األجهــزة 

  الرئاسية
 ح ُنظـــم إدارة الوثـــائق وسياســـات االحتفـــاظ بالمعلومـــات مـــن تنقـــي

  أجل دعم سياسة اإلفصاح عن المعلومات

-  -  -  
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  )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف   الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

  زيادة فعالية إدارة تضارب المصالح ٤-٤-٣
  المنجزات الرئيسية:

 مراجعة سياسة اإلعالن عن المصالح  
  تنقــيح سياســة وممارســات اإلعــالن عــن المصــالح باالســتناد إلــى

  توصيات المراجعة 
 نشاء مكتب األخالقياتإ  

٩٩٦  -  ٩٩٦  

  تعزيز قدرات مراجعة الحسابات والمراقبة ٥-٤-٣
  المنجزات الرئيسية:

 تعيين عدد إضافي من الموظفين للمراجعة الداخلية  
 تعيين عدد إضافي من الموظفين للتحقيقات  

٢ ٧٣٤  -  ٢ ٧٣٤  

  ٥ ١٢٦  -  ٥ ١٢٦  المجموع
  
  التقييم :اإلصالح اإلداري  ٥-٣
  

ز المسـاءلة أمـام قييم وظيفة حاسمة األهميـة، وهـو ينفـذ علـى مسـتويات المنظمـة الثالثـة، حيـث يعـزِّ ُيعد الت  -٣٠
أكدت الدول األعضاء على الحاجة إلى إرسـاء قد أصحاب المصلحة الرئيسيين، ويدعم التعلم المؤسسي والفردي. و 

أن يـــتم ذلـــك تحـــت إشـــراف األجهـــزة "ثقافــة التقيـــيم" فـــي المنظمـــة، ودعـــت إلــى وضـــع سياســـة للتقيـــيم وتنفيـــذها علــى 
وطلبـت إلـى وحـدة  ١الرئاسية. وفضًال عـن ذلـك طالبـت بـإجراء تقيـيم مسـتقل لعمـل المنظمـة، ينفَّـذ فـي مراحـل عـدة،

التفتــيش المشــتركة التابعــة لألمــم المتحــدة تحــديث تقريــرين ســابقين عــن األخــذ بالالمركزيــة فــي المنظمــة، واســتعراض 
   ٢المنظمة.شؤون التنظيم واإلدارة في 

  
    الحصيلة

  تعزيز ثقافة التقييم ٥-٣
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية    مؤشرات الحصيلة

ــًا لسياســة المنظمــة، وتنفيــذ  إجــراء تقيــيم بــرامج المنظمــة بانتظــام وفق
  التوصيات الناتجة عن عمليات التقييم في غضون ستة أشهر

-  ١٠٠٪  

  )ألمريكيةادوالرات البآالف الميزانية المقدرة (  الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

ـــة إلشـــراف األجهـــزة ل وضـــع سياســـة ١-٥-٣ ـــيم تشـــمل آلي لتقي
  الرئاسية على عمليات التقييم

  المنجزات الرئيسية:
  مـــن جانـــب األجهـــزة  التقييمالخاصـــة بـــ لمنظمـــةااعتمـــاد سياســـة

  الرئاسية

٨٩٩  -  ٨٩٩  

                                                           
 .٧إضافة  ١٣٢/٥م تانظر الوثيقة     ١  
 .٦، إضافة ١٣٢/٥م تانظر الوثيقة     ٢  
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  )ألمريكيةادوالرات البآالف الميزانية المقدرة (  الُمخرجات
  المجموع  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٢٠١٣- ٢٠١٢

 تعيين عدد إضافي من الموظفين للتقييم  
 م على األجهزة الرئاسيةيعرض خطة العمل السنوية للتقي  
 وضع قائمة لتقييمات المنظمة على شبكة اإلنترنت  

      

  إجراء تقييم مستقل لمنظمة الصحة العالمية ٢-٥-٣
  المنجزات الرئيسية:

  إجــراء المرحلــة األولــى مــن التقيــيم والتــي تتــألف مــن اســتعراض
يـز علـى التحـديات التـي تواجههـا المعلومات الموجودة مـع الترك

المنظمـــــــة فـــــــي مجـــــــال التمويـــــــل والمســـــــائل الخاصـــــــة بمـــــــالك 
ـــدول األعضـــاء للشـــؤون الداخليـــة فـــي  المـــوظفين، وتصـــريف ال

  المنظمة
  إعــداد ورقــة عــن األســاليب المحــددة للمرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم

لينظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد 
  المائة 

  رفع تقرير عن المرحلة الثانية من التقييم الخارجي الستعراضـه
  من ِقبل األجهزة الرئاسية

٥٣٠  -  ٥٣٠  

        
تحـــديث وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة لتقريريهـــا عـــن (أ)  ٣-٥-٣

كزيــة فــي المنظمــة، (ب) واســتعراض شــؤون التنظــيم األخــذ بالالمر 
  واإلدارة في المنظمة
  المنجزات الرئيسية:

  تقـــــــديم وحـــــــدة التفتـــــــيش المشـــــــتركة تقريريهـــــــا عـــــــن (أ) األخـــــــذ
بالالمركزيــــة فـــــي المنظمــــة، (ب) واســـــتعراض شــــؤون التنظـــــيم 

  واإلدارة في المنظمة

١٥٠  -  ١٥٠  

  ١ ٥٧٩  -  ١ ٥٧٩  المجموع
  

 االتصاالتاإلصالح اإلداري:   ٦-٣

ســاهمت عوامــل عــدة فــي الحاجــة إلــى إصــالح عمــل المنظمــة فــي مجــال االتصــاالت، أال وهــي: التغيــرات   -٣١
السريعة التي تطرأ على تكنولوجيا المعلومات؛ والمشهد المتغيِّر للمنظمات التي تشارك في مجال الصحة العالميـة؛ 

مـــن جانــب الجمهــور العـــام؛ وظهــور التحـــديات وزيــادة الطلــب علـــى المعلومــات عـــن الصــحة وعــن عمـــل المنظمــة 
الصــحية الجديــدة. وتســعى عمليــة إصــالح االتصــاالت فــي المنظمــة إلــى التصــدي لهــذه المســائل عــن طريــق زيــادة 
القــــدرات الخاصــــة باالتصــــاالت الداخليــــة؛ وتحســــين التنســــيق بــــين مختلــــف مســــتويات المنظمــــة؛ وٕانشــــاء واســــتخدام 

ثــل وســائل التواصــل االجتمــاعي؛ والقيــاس المنــتظم لمــدى فهــم الجمهــور لعمــل منصــات االتصــال العاليــة المــردود م
  المنظمة.

  
  
  
  



     EB132/INF./3            ٣معلومات/ /١٣٢ت  م

22 

  الحصيلة
 تحسين االتصاالت االستراتيجية ٦-٣

 ٢٠١٥الهدف المحدد لعام  البيانات األساسية   مؤشرات الحصيلة

نســبة أصــحاب المصــلحة الــذين ينظــرون نظــرة جيــدة أو ممتــازة إلــى 
 مي والنوعي لالستطالع العالمي لآلراء)عمل المنظمة (التقييم الك

- - 

 )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف  الُمخرجات

 المجموع ٢٠١٥- ٢٠١٤ ٢٠١٣- ٢٠١٢

  تعزيز القدرات في مجال االتصاالت ١-٦-٣
  المنجزات الرئيسية:

 تقديم التدريب على االتصاالت إلى مختلف فئات الموظفين  
 تصاالت الطـوارئ تتكـون مـن خبـراء االتصـاالت إنشاء شبكة ال

 السابق تدريبهم الستخدامها في حاالت الطورائ

٨٥٠ - ٨٥٠ 

  تعزيز تنسيق االتصاالت ٢-٦-٣
  المنجزات الرئيسية:

 اء فريق االتصاالت المركزية في المقر الرئيسيإنش  
  وضع استراتيجية المنظمة الخاصة باالتصاالت  
  إقامــــة منتــــدى عــــالمي لالتصــــاالت لمــــوظفي االتصــــاالت فــــي

المنظمــــة كــــل ســــنتين، وعقــــد اجتماعــــات التنســــيق االفتراضــــية 
  فصلياً 

 وضع استراتيجية االتصاالت الداخلية 

٤٠٠ - ٤٠٠ 

  التصاالت العالية المردود إنشاء منصات ا ٣-٦-٣
  المنجزات الرئيسية:

  اســـــتخدام منصـــــات وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي فـــــي المقـــــر
  الرئيسي وفي األقاليم

 إنشاء منصة للفيديو  
  ترقيــــة الموقــــع اإللكترونــــي للمنظمــــة وتحســــين إمكانيــــة البحــــث

 واالستخدام

٦٠٠ - ٦٠٠ 

تحســـــين فهـــــم الجمهـــــور وأصـــــحاب المصـــــلحة لعمـــــل  ٤-٦-٣
  مةالمنظ

  المنجزات الرئيسية:
 إجراء استطالع آراء عالمي ألصحاب المصلحة كل سنتين 

١٥٠ - ١٥٠ 

 ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ المجموع
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  إدارة التغيير  ١-٤
  

ســــوف تتجلــــى أفضــــل الممارســــات فــــي إدارة التغييــــر فــــي تنفيــــذ هــــذه اإلصــــالحات مــــن خــــالل مــــا يلــــي:   -٣٢
مـــدى نجاحـــه؛ (ب) والتخطـــيط الشـــامل لتحقيـــق هـــذه الصـــياغة الواضـــحة لغـــرض اإلصـــالح، ونطاقـــه، وقيـــاس  (أ)

النتـــائج؛ (ج) ووضـــع إطـــار الرصـــد لقيـــاس وتقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز والتبليـــغ عنـــه؛ (د) ووضـــع اســـتراتيجية اتصـــاالت 
للمشاركة مع الدول األعضاء، وأصحاب المصلحة الخارجيين اآلخـرين، والمـوظفين، مـن أجـل الحفـاظ علـى الـوعي 

   هـ) ووضع إطار تنظيمي إلدارة التغيير.والثقة وااللتزام؛ (
  

  الحصيلة
 تنسيق تنفيذ إصالح المنظمة ورصده وتقييمه ١-٤

 ٢٠١٥الهدف المحدد لعام البيانات األساسية   مؤشرات الحصيلة

ـــــي يجـــــري  ـــــة للمنظمـــــة الت ـــــي الخطـــــة التنفيذي ـــــواردة ف ـــــود ال نســـــبة البن
 .استكمالها أو يسير تنفيذها على المسار الصحيح

 تم إنجازه -

 )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف  الُمخرجات

 المجموع٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٣-٢٠١٢

  خطة تنفيذ إصالح المنظمة ١-١-٤
  المنجزات الرئيسية:

  إعـــــداد خطـــــة تنفيـــــذ رفيعـــــة المســـــتوى لعرضـــــها علـــــى المجلـــــس
  التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة

 طة تنفيذ شاملة واحتساب تكاليفها وٕاتاحتها على الموقع وضع خ
اإللكتروني للمنظمة، وتحديثها وفقـًا للمقـررات اإلجرائيـة لألجهـزة 

 الرئاسية

- - - 

  إطار الرصد والتبليغ الخاص بإصالح المنظمة ٢-١-٤
  المنجزات الرئيسية:

 وضع إطار التنفيذ والرصد الرفيع المستوى  
 كــــل أربعــــة أشــــهر إلــــى لجنــــة الخبــــراء  رفــــع تقــــارير عــــن التنفيــــذ

ـــــة لكـــــي تستعرضـــــها  المســـــتقلين االستشـــــارية فـــــي مجـــــال المراقب
 وتتحقق منها

- - - 

وضع استراتيجية االتصاالت والمشاركة الخاصة بإصـالح  ٣-١-٤
المنظمــة مــن أجــل الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة اآلخــرين 

  والموظفين 
  المنجزات الرئيسية:

 كترونـي إلصـالح المنظمـة والموقـع اإللكترونـي إنشاء الموقع اإلل
  الداخلي

  ـــــــــــــة بشـــــــــــــأن إصـــــــــــــالح المنظمـــــــــــــة؛ إصـــــــــــــدار رســـــــــــــالة إخباري
Change@WHO    

  إحاطــــة الــــدول األعضــــاء والمــــوظفين بشــــأن إصــــالح المنظمــــة
 والتشاور معهم

١٠٠ - ١٠٠ 
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 )ألمريكيةادوالرات الالميزانية المقدرة (بآالف  الُمخرجات

 المجموع٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٣-٢٠١٢

  دعم إدارة التغيير وهيكلها التنظيمي ٤-١-٤
  المنجزات الرئيسية:

 فريق دعم اإلصالح  
 عمل المنظمة المعنية باإلصالح اإلداري فرقة 

٢٦٠٠  ٢٦٠٠ 

 ٢٧٠٠ - ٢٧٠٠ المجموع
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