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والقــدرة علــى االســتجابة والشــفافية  منظمــة تســعى إلــى تحقيــق االمتيــاز؛ وتتســم بالفعاليــة والكفــاءة  )٣(
  والمساءلة (اإلصالح اإلداري).

 مجـــاالت فـــي محـــدداً  اقتراحـــاً  ٤٠ مـــن أكثـــر األعضـــاء الـــدول اعتمـــدت الماضـــيتين، الســـنتين مـــدى وعلـــى  -٣
 عـدة مناقشـة حاليـاً  وتجـري. اإلجرائيـة ومقرراتهـا الرئاسـية األجهـزة قـرارات اعتماد خالل من الثالثة العامة اإلصالح
  .الصدد هذا في أخرى اقتراحات

  البرمجي اإلصالح
ه التــي عليهــا المتفــق العالميــة الصــحية األولويــات مــن مجموعــة  وضــع يحتــل  -٤  فــي المنظمــة أعمــال ســتوجِّ

 الدول مع حوار إجراء األولويات هذه وضع شمل وقد. البرمجي اإلصالح عملية من الصدارة مكان المقبلة األعوام
 داخــل مناقشــات وٕاجــراء ،٢٠١٢ فبرايــر/ شــباط فــي واألولويــات البــرامج عــن اجتمــاع عقــد ذلــك فــي بمــا األعضــاء،

 جمعيـة ورحبـت. اإلنترنـت عبـر المشـاورات مـن وسلسـلة رسـمية غيـر تفـاعالت جانـب إلـى الرئاسية، المنظمة أجهزة
 المســتقبل فــي المنظمــة أعمــال لتنظــيم الســت والفئــات األولويــات تحديــد بمعــايير والســتون الخامســة العالميــة الصــحة
 العمــر؛ طيلــة الصــحة وتعزيــز الســارية؛ غيــر واألمــراض الســارية؛ األمــراض: وهــي التنفيــذي المجلــس اقترحهــا التــي
 الصـحة جمعيـة وطلبـت. التمكينيـة والوظـائف المؤسسـية والخـدمات واالسـتجابة؛ والترصـد والتأهـب الصحية؛ والنظم
 الخامســـة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة قـــدمتهما وٕارشـــادات إطـــار مـــن عليـــه اتُفـــق مـــا اســـتخدام العـــام المـــدير مـــن أيضـــاً 

 عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مسـودة صـياغة فـي نصـاف،إلوا الصـحة بمحـددات يتعلـق فيما وخاصة والستون،
  ٢٠١٥.١-٢٠١٤ للثنائية المقترحة البرمجية والميزانية

 أولويــات" ســت وٕاضــافة ٢ المقترحــة البرمجيــة للميزانيــة جديــد عــرض إلــى أّدى ممــا بالفعــل، ذلــك جــرى وقــد  -٥
 والســتون السادسـة العالميــة الصـحة جمعيــة وسـتنظر ٣.عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مسـودة إلــى برمجيـة" قيـادة
  .سواء حد على ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقترحة البرمجية والميزانية العام العمل برنامج مسودة في

 بينهــا، وفيمــا المختلفــة األمانــة مســتويات عبــر العمــل بهــا ينجــز التــي الطريقــة فــي القيــادة أولويــات وســتؤثر  -٦
 وأولويــات. العالميــة الصــحة مجــال فــي تأثيرهــا المنظمــة فيهــا تمــارس أن يلــزم التــي المجــاالت علــى الضــوء وتســلط
 لأللفيـــة اإلنمائيـــة األهـــداف تحقيـــق بشـــأن العمـــل فـــي واإلســـراع الشـــاملة؛ الصـــحية التغطيـــة فـــي التقـــدم: هـــي القيـــادة
 وتعزيـز الدوليـة؛ الصـحية اللـوائح وتنفيـذ السـارية؛ غيـر األمـراض تطرحـه الذي للتحدي والتصدي بالصحة؛ المتعلقة
 واالقتصــادية االجتماعيـة للمحــددات والتصـدي التكلفــة؛ والميسـورة الجــودة والعاليـة األساســية الطبيـة المنتجــات إتاحـة
 الشـؤون تصـريف في المنظمة دور تدعيم: وهما باإلصالح متعلقتين قيادة بأولويتيّ  ستكملةمُ  وهي. للصحة والبيئية
  . اإلدارة وممارسات ونظم سياسات وٕاصالح

 المنظمـة إسـهام تبـين أن شـأنها من وغايات، بمؤشرات محددة، حصائل العام العمل برنامج وتقترح مسّودة  -٧
 فــي المحــرز للتقــدم األولــي المقيــاس هــي الحصــائل هــذه وســتكون. الســكان صــحة تحســين نحــو المحــرز التقــدم فــي

  .للمنظمة البرمجي اإلصالح

                                                           
 ).٩(٦٥ع ص ج اإلجرائي المقرر انظر    ١

 .٦٦/٧ج الوثيقة    ٢

 .٦٦/٦ج الوثيقة    ٣
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  الشؤون تصريف إصالح
 الثــاني العــام العمــل برنــامج مســودة فــي القيــادة أولويــات إحــدى العالميــة الصــحة فــي االتســاق زيــادة ُتمثِّــل  -٨

 تحســين عــن فضــالً  والوطنيــة، واإلقليميــة العالميــة للعمليــات كحصــيلة الصــحة تحســين تعزيــز ذلــك ويشــمل. عشــر
 هـذين كـال فـي تتزايـد المنظمـة فعاليـة ومافتئـت. العالميـة الصـحة مجـال فـي العاملـة العديـدة المنظمـات بين التنسيق

  :يلي ما ذلك على األمثلة ومن. البرمجية القيادة بأولويات المتعلقة المجاالت في وخاصة المجالين،

 فــي للصــحة بــارز مكــان ضــمان فــي حاســم بــدور واألمانــة المنظمــة فــي األعضــاء الــدول اضــطلعت 
 وحكــومتي اليونيســيف مــع المنظمــة عملــت ذلــك، علــى ءً وبنــا ٢٠.١+ ريــو لمــؤتمر الختاميــة الوثيقــة
 تـوِّج مـا ،٢٠١٥ عـام بعد لما التنمية خطة بشأن الصحة قطاع مشاورات قيادة على والسويد بوتسوانا

 .بوتسوانا في ٢٠١٣ مارس/ آذار في المستوى رفيع اجتماع بعقد
 
 ونتيجــة. البلــدان مــن العديــد إلــى بالنســبة أولويــة الشــاملة الصــحية التغطيــة تحقيــق نحــو التقــدم ُيمثِّــل 

 والصــــحة الخارجيــــة السياســــة مبـــادرة" تشــــمل التــــي البلــــدان ومجموعـــة المنظمــــة بــــين الوثيــــق للتعـــاون
 فـي الخارجيـة والسياسـة العالميـة الصـحة بشأن قراراً  المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت ،"العالمية
 مــن جــزءاً  باعتبارهــا ويوصــي الشــاملة الصــحية التغطيــة أهميــة يؤكــد ،٢٠١٢ ديســمبر/ األول كــانون
 ٢٠١٥.٢ عام بعد ما خطة

 فــي األعضــاء الــدول تفاوضــت ،٢٠١١ عــام فــي المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة مــن واليــة علــى ءً بنــا 
 العالميــة الصــحة جمعيــة ســتنظر الســارية، غيــر لألمــراض شــامل عــالمي رصــد إطــار بشــأن المنظمــة
 حيـث العالميـة، واالتفاقـات األطر وضع في المنظمة دور يبين وهذا ٣.مسودته في والستون السادسة

 لرصـد واضـحة مؤشـرات وهنـاك تحقيقهـا، يتعـين التـي النتـائج بشـأن اآلراء فـي توافـق إلى التوصل يتم
  .المحرز التقدم

 ٢٠١٣ ينـاير/ الثـاني كانون في عقدت التي المائة بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس ونظر  -٩
 الشـــراكات بهـــذه الخاصـــة الترتيبـــات تنســـيق نحـــو خطـــوات واتخـــذ المنظمـــة تستضـــيفها التـــي الشـــراكات وضـــع فـــي

 البرنـــامج للجنـــة عملـــي إطـــار وضـــع العـــام المـــدير مـــن ُطلـــب) ١٠(١٣٢ت م اإلجرائـــي المقـــرر وفـــي. المستضـــافة
 وسُيعرض. الشراكات فرادى استضافة وشروط البرمجي للتقارب  المنتظم باستعراضها يتعلق فيما واإلدارة والميزانية

 عـن دراسـة أيضـاً  األمانـة وتجـري. ٢٠١٤ ينـاير/ الثـاني كـانون فـي التنفيـذي المجلـس علـى االستعراضات هذه أول
  .بالكامل التكاليف استرداد ضمان بهدف الشراكات هذه الستضافة الفعلية التكاليف

 إلــى الحكوميــة غيـر المنظمــات إلشــراك سياسـة إعــداد بشـأن التنفيــذي المجلــس أجراهـا التــي المناقشـة وأدت  -١٠
 فـي التنفيـذي المجلس إلى يقدَّم أن )١: (يلي ما بشأن أخرى أمور جملة ضمن ٤التاليين اإلجرائيين المقررين اتخاذ
 الفاعلـــة األطـــراف مـــع المنظمـــة إلشـــراك شـــاملة مبـــادئ ٢٠١٣ مـــايو/ أيـــار فـــي المائـــة بعـــد والثالثـــين الثالثـــة دورتـــه
 الخاصــــة التجاريــــة والكيانــــات الحكوميــــة غيــــر للمنظمــــات منفصــــلة تشــــغيلية إجــــراءات وتحديــــد الــــدول، غيــــر مــــن

                                                           
 .  المرفق ،٦٦/٢٨٨ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار. إليه نصبو الذي المستقبل    ١

 .A/67/L.36 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار    ٢

 .٦٦/٨ج الوثيقة انظر    ٣
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 مســـودة مـــع الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات مـــع المشـــاركة سياســـة مســـودة إعـــداد مواءمـــة تجـــري وأن) ٢( الســـواء؛ علـــى
 التي بالمبادئ اإلعداد هذا في ُيسترشد أن على الخاصة، التجارية الكيانات مع المنظمة بعالقات الخاصة السياسة
 وضــع فــي اإلضــافية والمشــاورات اإلرشــادات هــذه وستســهم ١.والســتون الخامســة العالميــة الصــحة جمعيــة حــددتها
 علـى المسـودة هـذه وسـتعرض الخاصـة، التجاريـة والهيئـات الحكوميـة غيـر المنظمـات إشـراك بشأن سياسات مسودة
  .٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون في ستعقد التي المائة بعد والثالثين الرابعة دورته في التنفيذي المجلس

 األعضـاء الـدول تقـديم عملية وتعزيز تبسيط لخيارات معمق تحليل بإجراء تكليفاً  التنفيذي المجلس وأصدر  -١١
 االتصــاالت علــى عــالوة القــرارات، تنفيــذ وعــن الصــحية واللــوائح والقــوانين والسياســات الصــحية البيانــات عــن تقــارير
 فــي ســتعقد التــي المائــة بعــد والثالثــين الرابعــة دورتــه فــي المجلــس علــى االقتراحــات وســتعرض. األمانــة وبــين بينهــا
  .٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون

 ٢٠١٢ مـــايو/ أيـــار فـــي عقـــدت التـــي المائـــة بعـــد والثالثـــين الحاديـــة دورتـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس واعتمـــد  -١٢
ز وقــد. الرقــابي دورهــا تعزيــز أجــل مــن واإلدارة والميزانيــة البرنــامج للجنــة المنقحــة االختصاصــات  المجلــس دور ُعــزِّ

 في مرة ألول التقارير هذه وردت وقد الست، اإلقليمية اللجان من تقارير على الحصول طريق عن الرقابي التنفيذي
  .جميعها الست اإلقليمية اللجان من ٢٠١٣ يناير/ الثاني كانون

 هـذه وتشـمل. عملهمـا أسـاليب تحسـين أجـل مـن أيضـاً  خطـوات التنفيذي والمجلس الصحة جمعية واتخذت  -١٣
 أعمــال جــدول وضــع فــي التنفيــذي المجلــس مكتــب هيئــة دور وتعزيــز للحــديث المتــاح الوقــت حــدود إنفــاذ الخطــوات
 الراميـة التـدابير تـدرس أن األمانة من أيضاً  التنفيذي المجلس وطلب. االستراتيجي توجهه وتحديد التنفيذي المجلس

 بهـــدف الورقيـــة الوثـــائق اســـتخدام وتقليـــل الرئاســـية األجهــزة اجتماعـــات إلـــى اإللكترونـــي الوصـــول ســـبل تحســـين إلــى
 األمانـة مـن المقترحـة التغييـرات بشـأن اتفـاق إلـى التوصـل يـتم لم اآلن وحتى. وفعاليتها االجتماعات نجاعة تحسين
 أيـة علـى المترتبـة القانونيـة اآلثـار عـن دراسـة بإعـداد تكليفـاً  المجلـس أصـدر وقـد التنفيـذي، للمجلـس الداخلي للنظام

 الرابعــة دورتــه فــي يالتنفيــذ المجلــس علــى الدراســتين هــاتين نتــائج وســتعرض. الــداخلي النظــام فــي محتملــة تغييــرات
 التركيــــز زيــــادة إلــــى المجلــــس مــــن وســــعياً . ٢٠١٤ ينــــاير/ الثــــاني كــــانون فــــي ســــتعقد التــــي المائــــة بعــــد والثالثــــين

 األعمـال جـدول في بنود إدراج لمعايير خيارات إليه يقدم أن العام المدير من أيضاً  طلب فقد لمداوالته االستراتيجي
  . المائة بعد والثالثين الثالثة دورته في ليدرسها استبعادها أو تأجيلها أو المؤقت

  اإلداري اإلصالح
  األعضاء الدول دعم

 الغموض مسألة تسوية بهدف عمل فرقة العالمية السياسات فريق أنشأ ،٢٠١٢ ديسمبر/ األول كانون في  -١٤
 يـؤدي أن الغمـوض لهـذا ويمكـن. الثالثة المنظمة مستويات من مستوى بكل الخاصة والوظائف األدوار في النسبي
 فاعليـــة مـــن يقلـــل أن شـــأنه مـــن مـــا الثالثـــة، المســـتويات بـــين التنســـيق فـــي نقـــص وٕالـــى العمـــل فـــي االزدواجيـــة إلـــى

 المنظمـة، لعمـل عامـاً  إطـاراً  العمل فرقة وضعت وقد. األعضاء الدول احتياجات تلبية في ثغرات ويخلف المنظمة،
 علــى الخريطــة هــذه طبقــت ثــم ومــن الثالثــة، المســتويات علــى األساســية الســت المنظمــة لوظــائف خريطــة ورســمت
 األساســية الوظــائف هــذه تحويــل كيفيــة وصــف ذلــك أتــاح وقــد. ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة المقترحــة البرمجيــة الميزانيــة

 معـاً  تسـهم أن شـأنها مـن والتـي المنظمـة، مسـتويات مـن مسـتوى لكل المعينة المستهدفة المنجزات من مجموعة إلى
 أيضــاً  الضـوء العمـل فرقـة وسـلطت. أساسـها علـى المنظمــة أداء سـيقاس التـي المنظمـة صـعيد علـى المخرجـات فـي
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 تشـــغيل وٕاجـــراءات اختصاصـــات بوضـــع عليهـــا المؤسســـي الطـــابع إضـــفاء واقترحـــت الفئـــات، شـــبكات أهميـــة علـــى
 فئـات من فئة كل إطار في ورصده وتنسيقه المنظمة عمل لتخطيط الداخلية الشبكات هذه أنشئت وقد. لها معيارية
 هـــذه ستضـــطلع المســـتقبل وفـــي. ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيـــة المقترحـــة البرمجيـــة الميزانيـــة فـــي المقترحـــة الســـت العمـــل

 إجــراء أيضــاً  العالميــة السياســات فريــق وقــرر. عليــه اتفــق لمــا مســتوى كــل إنجــاز ضــمان فــي حاســم بــدور الشــبكات
 نحــو قـدماً  بالمنظمــة يمضـى وأنــه الوظـائف، مـع يتماشــى المنظمـة كــلهي أن لضـمان التنظيمــي للتصـميم اسـتعراض

 عـام مـن الحـق وقت في االستعراض هذا وسيجرى. المنظمة صعيد على المصفوفة بنظام فّعالية أكثر إدارة تحقيق
  .٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية في البرمجية الميزانية لتنفيذ التحضير أثناء ٢٠١٣

. القطريــة للمكاتــب القويــة الريــادة علــى كثيــراً  القطــري المســتوى علــى المنظمــة عمــل فعاليــة زيــادة وتتوقــف  -١٥
 فـــي المنظمـــة مكاتـــب رؤســاء مناصـــب لشـــغل المــؤهلين بالمرشـــحين قائمـــة ٢٠١٠ عـــام فــي ُأعـــدت ،الغـــرض ولهــذا
 مــن أكثــر اآلن تشــمل وهــي كثيــراً  القائمــة هــذه توّســعت وقــد. تنافســية عمليــة خــالل مــن واألقــاليم، والمنــاطق البلــدان
 والمساءلة الفّعالة اإلدارة بشأن محسنة تمهيدية إرشادات على المنظمة مكاتب رؤساء جميع ويحصل. مرشح ٢٠٠
لون كما   .الصحية الدبلوماسية بشأن إجبارية تدريبية دورات في ُيسجَّ

 باســــم تعــــرف بالمنظمــــة الخاصــــة المعلومــــات ومنتجــــات المعلومــــات لمصــــادر بيانــــات قاعــــدة اآلن وتوجــــد  -١٦
 باللغات الجمهور عامة فيها ليبحث اإلنترنت على اآلن متاحة وهي المعلومات، لتبادل المؤسسي المنظمة مستودع
 ١.وتقاريرهـا وقراراتهـا الرئاسية األجهزة وثائق أحدث تشمل سجل ٥٠ ٠٠٠ من أكثر وفيها جميعها، الرسمية الست
 يونيـو/ حزيـران فـي تدشـينها منـذ مـرة مليـون ١٢ مـن أكثـر زيارتهـا تمـت حيـث بإسـهاب، القاعدة هذه استخدمت وقد

 فضـالً  التنفيـذي والمجلـس العالميـة الصـحة جمعيـة قـرارات جميـع تشـمل لكي البيانات قاعدة توسيع ويجري. ٢٠١٢
  .اإلقليمية المكاتب في المعدة والوثائق المعلومات منتجات عن

  الموارد البشرية
 علـى العـام المـدير مـن المقترحـة التغييـرات المائـة بعـد والثالثـين الثانيـة دورتـه فـي التنفيـذي المجلـس اعتمد  -١٧

  .العاملة القوى مرونة ستعزز تعيين سياسة مسودة إلى استناداً  الموظفين، الئحة

 المســتغرق الوقــت متوســط تقلــيص إلــى أدى ممــا واالختيــار، التعيــين عمليتــي لتبســيط كبيــر جهــد ُبــذل وقــد  -١٨
 أشـهر ٤,٢ إلـى ٢٠١٠ عـام فـي أشـهر ٥,٩ مـن القـرار اتخـاذ إلى المبدئي اإلعالن مرحلة من التعيين عملية لتقدم
  .٢٠١٢ عام في

 سياســة قريــب عمــا وستصــدر. المنظمــة لــدى األداء كفــاءات تطبيــق بشــأن للمــديرين إرشــادي دليــل وصــدر  -١٩
 مــن النهائيــة بالمراحــل األداء إدارة علــى المشــرفين لمســاعدة دليــل يمــر ذلــك علــى وعــالوة. والتقــدير المكافــأة بشــأن
  . إعداده

 اقتراحـات تقيـيم حاليـاً  ويجـري. العام هذا من سبتمبر/ أيلول في اإللكتروني للتعليم عالمية منصة وستدشن  -٢٠
  . اإلدارة لتطوير برنامج إعداد بشأن مقدمة

 التجربـة هـذه إلـى اً واسـتناد. المهنيـة الفئـة مـوظفي لتنقـل مخطـط تنفيـذ فـي الهـادئ المحـيط غـرب إقلـيم وبدأ  -٢١
 مخطــط إعــداد الــراهن الوقــت فــي ويجــري المــوظفين، لتنقــل مخططــات األخــرى اإلقليميــة المكاتــب مــن العديــد اعتمــد
  .الموظفين لتنقل عام
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  المالية الشؤون
الــذي قُـدم إلـى اجتمــاع اسـتثنائي للجنــة  ١حـدد التقريـر الخــاص بمقترحـات تحسـين الشــؤون الماليـة للمنظمـة  -٢٢

عـــّدة تحـــديات تواجـــه نمـــوذج التمويـــل الحـــالي  ٢٠١٢ديســـمبر  البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة ُعقـــد فـــي كـــانون األول/
: غياب المواءمة بين التمويل واألولويات، وعدم القـدرة علـى التنبـؤ، والضـعف، وعـدم كفايـة الشـفافية، وهي للمنظمة

امج والميزانيـة واإلدارة، فـي جملـة نـة في تمويـل المنظمـة. واسـتنادًا إلـى هـذا التقيـيم، أوصـت لجنـة البر وانعدام المرون
أمــور، بــأن تقــر جمعيــة الصــحة العالميــة الميزانيــة البرمجيــة بأكملهــا وأن تقــيم حــوارًا خاصــًا بالتمويــل بهــدف تحســين 

ستكشاف آليات لتسهيل تلقي مبالغ تكميلية لالشتراكات التوافق بين الموارد وأولويات المنظمة، وطلبت إلى األمانة ا
المقدرة على أساس طوعي؛ واستكشاف سبل لتوسيع قاعدة المانحين للمنظمـة؛ واتخـاذ تـدابير لتعزيـز تنسـيق عمليـة 

 تعبئة الموارد وٕادارة الموارد والضوابط المالية الداخلية وٕاعداد التقارير.

ات، أنشـــأ فريـــق السياســـات العالميـــة فرقـــة عمـــل ُتعنـــى بتعبئـــة المـــوارد ولـــدعم تطـــوير وتنفيـــذ هـــذه المقترحـــ  -٢٣
واســـتراتيجيات اإلدارة لتقـــديم توصـــيات إلـــى المـــديرة العامـــة بشـــأن الخطـــوات الالزمـــة لمواصـــلة تعزيـــز تعبئـــة المـــوارد 

 وٕادارتها على نطاق المنظمة.

لمنظمـة بعـين االعتبـار مـن قبـل األجهـزة وسُتؤخذ دراسـة اختُتمـت مـؤخرًا عـن تكـاليف اإلدارة والتنظـيم فـي ا  -٢٤
الرئاسية، كما سيحتاج األمر إلى إجراء مزيد من المناقشات بشأن الُنُهج الرامية إلى تحسين شفافية واستدامة عملية 

 تمويل هذه المجاالت الهامة.

 والشفافية المساءلة

على  ٢٠١٥-٢٠١٤المقترحة للثنائية  والميزانية البرمجية عشر ُوضعت مسّودة برنامج العمل العام الثاني  -٢٥
أساس سلسلة النتائج الجديدة التي ُقدمت إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الخامسـة والسـتين. وتحـدد الميزانيـة البرمجيـة 

المنجزات المسـتهدفة لكـل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة، والتـي سُتسـهم معـًا فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤المقترحة للثنائية 
من المجـاالت البرمجيـة. وتحـدد هـذه المخرجـات مسـؤولية األمانـة ومسـاءلتها وسُتسـهم،  ٣٠من المخرجات في  ٨٢

جنبًا إلى جنب مع اإلجراءات التي تتخذها الدول األعضـاء وسـائر الشـركاء، فـي تحقيـق الحصـائل الصـحية القابلـة 
الحصـائل بـدورها، فـي للقياس في كل مجال برمجي خالل فترة السـنوات السـت لبرنـامج العمـل العـام. وستسـهم هـذه 

نهايـة المطـاف، فـي تحقيــق ثمانيـة أهـداف خاصــة بـاألثر، والتـي لهـا غايــات قابلـة للقيـاس مــن حيـث تحسـين صــحة 
 السكان.

وقد تم وضع إطار إلدارة المخاطر وسجل للمخاطر على نطـاق المنظمـة مـن أجـل المجلـس وسـتنظر فيـه   -٢٦
وقـــد أنشـــئت وحـــدة لالمتثـــال وٕادارة  ٢٠١٣.٢مـــايو  جلـــس فـــي أيـــار/كـــل مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة والم

تعيــين مــوظفي الوحــدة. وستضــطلع هــذه الوحــدة الجديــدة  وجــاريالمخــاطر واألخالقيــات فــي مكتــب المــديرة العامــة، 
 بمسؤولية الحفاظ على إطار إدارة المخاطر على نطاق المنظمة ومراقبته.

  التقييم
، ٢٠١٢خطوات تعزيز التقييم في المنظمة عـن اعتمـاد المجلـس التنفيـذي لسياسـة التقيـيم فـي عـام  أسفرت  -٢٧

واستحداث دليل تقييم تكميلي للمنظمة يتضمن مبادئ توجيهية بشأن إجراء التقييمـات وفقـًا للسياسـات وزيـادة قـدرات 
                                                           

  .EBPBAC/EXO2/2الوثيقة     ١
 .١٣٣/١٠م تالوثيقة     ٢
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نشــاء الشــبكة العالميــة للتقيــيم، التــي تضــم المراجعــة الداخليــة للحســابات والتقيــيم مــع تعيــين مــوظفين إضــافيين. وتــم إ
ممثلين من المستويات الثالثة للمنظمة، من أجل تعزيز ثقافة التقييم وتعزيز القدرات وتحسين آليات مراقبة الجـودة. 

تقييمـات المنظمـة علـى خاصـة بوضع خطة تقييم على نطاق المنظمة، وستعمل قاعدة بيانات قابلـة للبحـث  وجاري
ة تنفيـــذ توصـــيات التقيـــيم. وســـوف تـــؤدي زيـــادة القـــدرات المقـــررة للمراجعـــة الداخليـــة والتقيـــيم، التـــي دعـــم آليـــة متابعـــ

 ، إلى تعزيز وظيفة التقييم المركزية.٢٠١٤و  ٢٠١٣ستتحقق من خالل تعيين موظفين إضافيين في عامي 

 ةحة العالميــة الخامســوقــد قُــدمت المرحلــة األولــى مــن التقيــيم الخــارجي إلصــالح المنظمــة إلــى جمعيــة الصــ  -٢٨
والســـتين وتـــم وضـــع طرائـــق لمرحلـــة ثانيـــة. وســـيجري تنفيـــذ توصـــيات المرحلـــة األولـــى مـــن التقيـــيم فـــي ســـياق تنفيـــذ 

). وقـد أنشـأ المجلـس التنفيـذي فريـق إدارة التقيـيم، الـذي يضـم أعضـاء ٢اإلصالح (علـى النحـو المبـين فـي الملحـق 
علـــى المرحلـــة الثانيـــة مـــن التقيـــيم الخـــارجي، والتـــي ســـيجري إبـــالغ  مـــن مكتـــب المجلـــس التنفيـــذي، لتـــوفير المراقبـــة

. ويتمثـل الهـدف مـن المرحلـة الثانيـة مـن التقيـيم فـي ٢٠١٤يناير عـام  المجلس التنفيذي بنتائجها في كانون الثاني/
 تقييم استراتيجية تنفيذ إصالح المنظمة وتأهب المنظمة لتنفيذ عملية اإلصالح.

، نشـــرت وحــدة التفتـــيش المشـــتركة التابعـــة لألمــم المتحـــدة تقريـــرين عـــن ٢٠١٢ديســـمبر  فــي كـــانون األول/  -٢٩
تحقيق الالمركزية في منظمة الصحة العالمية، (ب) اسـتعراض التنظـيم واإلدارة فـي المنظمـة. ونـوقش التقريـران  (أ)

تنفيـذ اإلصـالح هـذه (انظـر في الدورة الثانية والثالثين بعد المائـة للمجلـس التنفيـذي، وُأدرجـت التوصـيات فـي خطـة 
 ).٣الملحق 

. ويشـمل ٢٠١٣ويجري أيضًا تقييم المنظمة من قبل الشبكة المتعـددة األطـراف لتقيـيم أداء المنظمـات فـي   -٣٠
التقيــيم المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة وســتة مكاتــب قطريــة: إثيوبيــا وغواتيمــاال وٕاندونيســيا وموزامبيــق وباكســتان 

وهـــي تلـــك المتعلقـــة باالســـتراتيجية والتنفيـــذ والعالقــــات وٕادارة  -التقيـــيم أربعـــة أبعـــاد اســـتراتيجية وفيتنـــام. وســـيدرس 
لتقييم الفعالية التنظيمية. وللمرة األولى، سينظر التقييم في مساهمة المنظمة فـي النتـائج علـى المسـتوى  -المعارف 

ة لأللفيــة). وهــذا التقيــيم هــو التقيــيم الرابــع الــذي القطــري (بمــا فــي ذلــك التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائيــ
، بحيــــث تــــوفر تقييمــــًا مســــتقًال لــــألداء ٢٠١٣تجريــــه الشــــبكة للمنظمــــة، وســــوف تصــــبح نتائجــــه متاحــــة فــــي نهايــــة 

 التنظيمي.

 االتصال

تعزيز قدرات االتصال وفّعاليته بشكل ملحـوظ مـع إنشـاء فريـق مركـزي معنـي باالتصـال تـابع للمنظمـة،  تم  -٣١
جنبًا إلى جنب مع التوسع في تدريب الموظفين في مجال االتصاالت، والزيادة الكبيرة في استخدام وسائل التواصل 

شــكل خــاص لالتصــال الســريع، حيــث يتــابع االجتمــاعي. وقــد وفــرت هــذه الــُنُهج الجديــدة لالتصــاالت وســيلة فعالــة ب
 شخص المنظمة على تويتر. ٧٠٠ ٠٠٠أكثر من 

مــن أصــحاب المصــلحة  ٣٥٠٠، فــوفر معلومــات عــن آراء ٢٠١٢وُأجــري اســتطالع آراء عــالمي فــي عــام   -٣٢
ـــائج علـــى الموقـــع الشـــبكي للمنظمـــة ـــة عـــن المنظمـــة. وُنشـــرت النت  ١،الخـــارجيين ومـــوظفي منظمـــة الصـــحة العالمي

هم فـــي إرشـــاد عمليـــة وضـــع اســـتراتيجية اتصـــاالت عالميـــة للمنظمـــة. وســـيتكرر االســـتطالع مـــرة كـــل ســـنتين، وستســـ
 وسوف يوفر أيضًا المعلومات لتقييم التقدم المحرز في العديد من جوانب إصالح المنظمة.

                                                           
١    http://www.who.int/about/who_reform/change_at_who/who_perception_survey/en/index.html. 
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  المنظمة إصالح مخرجات حالة

محـددة والمنجـزات المسـتهدفة الرئيسـية تفاصيل عن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ مخرجـات  ١يتضمن الملحق   -٣٣
 التالية: في كل عنصر من عناصر اإلصالح االثني عشر، وذلك باستخدام المصطلحات

  
 المخرجات حالة المعنى

 العمل بدء المزمع من بعد تبدأ لم المقررة األنشطة

 جارٍ  العمل بعد تكتمل لم لكنها المقررة األنشطة بدأت

 كمل العملاستُ  المخرجات تسليم وتم المقررة األنشطة تمت

 مستمر العمل  المنظمة أعمال في دمجها وتم المقررة األنشطة بدأت

 المهلـــــة غضـــــون فـــــي تكتمـــــل لـــــم لكنهـــــا المقـــــررة األنشـــــطة بـــــدأت
 المقررة األصلية

 جزئياً  كمل العملاستُ 

  
من بـين المخرجـات اإلحـدى والخمسـين المدرجـة حاليـًا فـي خطـة التنفيـذ، كـان مـن المقـرر أن يـتم االنتهـاء   -٣٤
 ٢٠١٤بحلـول نهايـة عـام  ١٤، و٢٠١٣منهـا بحلـول نهايـة  ٢٣، و٢٠١٢منها أو دمجها تمامًا بحلول عام  ٥من 
٪) مــــن ٢٤( ١٢، كــــان قــــد جــــرى اســــتكمال ٢٠١٣مــــارس  /آذار. وبحلــــول نهايــــة ٢٠١٥بحلــــول نهايــــة عــــام  ٩و

  المخرجات أو إدماجها في صلب أعمال المنظمة.

 )٢٠١٣مارس  الجدول: حالة المخرجات في خطة تنفيذ اإلصالح (حتى نهاية آذار/

 حالة المخرجات العدد
 اسُتكمل العمل ٣
  العمل مستمر ٨
  اسُتكمل العمل جزئياً  ١
 العمل جارٍ  ٣٣
 المزمع بدء العمل من ٦

 اإلجمالي ٥١
  

   الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
 
  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٣٥
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  ١الملحق 
  
  

  خطة التنفيذ الرفيعة المستوى والتقرير الخاصان بإصالح المنظمة 
  
ــــد  -١ كــــل مــــن خطــــة التنفيــــذ الرفيعــــة المســــتوى والتقريــــر الخاصــــان بإصــــالح المنظمــــة الوضــــع الحــــالي  ُتجسِّ

لمقترحــات اإلصــالح المختلفــة، وســوف يجــري تحــديثها بانتظــام لكــي تستعرضــها األجهــزة الرئاســية. وســتُقدم تقــارير 
غــرض استعراضــها. وقــد تــم مرحليــة كــل أربعــة أشــهر إلــى لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة ب

تعديل خطة التنفيذ والتقرير لدمج توصيات تقييم المرحلة األولى ووحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة فـي 
، على الترتيب. وتتضمن خطة التنفيـذ الرفيعـة المسـتوى والتقريـر تفاصـيل عـن الحصـائل ومؤشـرات ٣و ٢الملحقين 

المستهدفة الرئيسية والميزانيات على مستوى المخرجات. وهناك خطة تنفيذ شـاملة الحصائل والمخرجات والمنجزات 
وأكثر تفصـيًال وتقريـر لوصـف الحصـائل والمخرجـات المتوقعـة، مـع تفاصـيل عـن األنشـطة والتكـاليف والمسـؤوليات 

  ١والمراحل الرئيسية والمؤشرات ستُتاح على الموقع الشبكي المخصص إلصالح المنظمة.

 المنظمة إصالح عناصر المنظمة إصالح مجاالت

 البرمجية األولويات  ١-١ البرمجي اإلصالح. ١

 الرئاسية األجهزة جانب من المراقبة  ١-٢ الشؤون تصريف إصالح. ٢

 ٢ الرئاسية األجهزة بين والمواءمة التنسيق  ٢-٢ 

  للقرار الرئاسية األجهزة اتخاذ ٣-٢ 

 ٣الوطنية التقارير تقديم عملية تبسيط  ٤-٢ 

 المصلحة أصحاب مع المشاركة  ٥-٢ 

  األعضاء الدول إلى الدعم تقديم  ١-٣ اإلداري اإلصالح. ٣

 البشرية الموارد  ٢-٣ 

 الموارد وتخصيص التمويل  ٣-٣ 

 والشفافية المساءلة  ٤-٣ 

 التقييم  ٥-٣ 

 االتصاالت  ٦-٣ 

 التغيير إدارة  ١-٤ التغيير إدارة. ٤

                                                           
 . http://www.who.int/about/who_reform/en/index.htmlانظر      ١

التنســيق بــين  ٣-٢تحديــد الجــداول الزمنيــة الجتماعــات األجهــزة الرئاســية ومواءمتهــا و ٢-٢دمــج مجــالي اإلصــالح  تــم    ٢
 األجهزة الرئاسية من أجل تجسيد نقاش وقرارات األجهزة الرئاسية على نحو أفضل. 

مـن دسـتور المنظمـة،  ٦٥-٦١د وفقـًا للمـوا‘ تبسيط عملية تقديم التقارير الوطنية’ ٤-٤-٢تمت ترقية مجال اإلصالح     ٣
 بما ُيجسد التوسع في المنجزات المستهدفة الرئيسية. ،٤-٢إلى مجال اإلصالح المنفصل باستخدام األدوات الحديثة 
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 االفتراضات والمخاطر وأوجه االعتماد المتبادل

سوف يتيسر التنفيذ الناجح القتراحات اإلصالح بتوضيح االفتراضـات التـي يسـتند إليهـا وضـع االقتراحـات   –٢
وٕادارة وتخفيف المخاطر المحتملة التـي قـد تهـدد إمكانيـة تحقيقهـا وتحديـد أوجـه اعتمـاد اقتراحـات اإلصـالح بعضـها 

 على بعض.

ســـتند تقيــــيم المخــــاطر إلــــى إطــــار المنظمــــة إلدارة المخـــاطر والــــذي يشــــمل: تحديــــد المخــــاطر الخارجيــــة وي  -٣
وتصـنيفها؛ وتقيـيم المخـاطر وتحديـد األولويـات؛ والتخفيـف؛ وتنفيــذ عمليـة التخفيـف مـن المخـاطر؛ ورصـد المخــاطر 

ح المنظمــة، وتحظــى بأولويــة واستعراضــها. والمخــاطر الخارجيــة الموضــحة فــي الجــدول أدنــاه وثيقــة الصــلة بإصــال
 قصوى فيما يتعلق بإدارة المخاطر وتخفيفها.  

ويرتبط العديد من اإلصالحات المقترحـة بعضـها بـبعض ويعتمـد بعضـها علـى بعـض. ويتسـم تحديـد أوجـه   -٤
فــي أحــد  االعتمــاد المتبــادل بــين هــذه االقتراحــات بأهميــة فيمــا يتعلــق  بــإدارة المخــاطر وٕادارة األداء؛ فــإحراز التقــدم

ز اإلنجازات في مجاالت أخرى أو يحد منها بقدر كبيـر. وتسـلط أوجـه االعتمـاد المتبـادل  مجاالت اإلصالح قد يعزِّ
 الموضحة في الجدول التالي الضوء على العالقات التي تتسم بأكبر قدر من األهمية.

 أوجه االعتماد المتبادل المخاطر االفتراضات الرئيسية مجال اإلصالح

    ح البرمجياإلصال

يـــؤثر عمـــل منظمـــة الصـــحة  األولويات البرمجية ١-١
العالميـــــة تـــــأثيرًا كبيـــــرًا علـــــى 
الحصائل الصحية علـى كـل 
مــــــــــــن الصــــــــــــعيد العــــــــــــالمي 

 واإلقليمي والوطني  

األحـــــــــــــــــــــــداث السياســـــــــــــــــــــــية 
واالقتصـــــــــــــــــادية والوبائيـــــــــــــــــة 
ــــــــــل  ــــــــــة (مث ــــــــــة الكارثي العالمي

 الفاشيات) 

تتوقــــــــف إمكانيــــــــة التصــــــــدي 
لألولويـــــات البرمجيـــــة بمزيـــــد 
مـــــــن الفعاليـــــــة علـــــــى جميـــــــع 
أوجــــــــــه إصــــــــــالح تصــــــــــريف 
الشـــــؤون واإلصـــــالح اإلداري 

 األخرى 

    إصالح تصريف الشؤون

سيســـهم تعزيـــز المراقبـــة مـــن  المراقبة ١-٢
جانــب األجهــزة الرئاســية فــي 
تحقيــــق المزيــــد مــــن الفعاليــــة 

 التنظيمية

عــــدم االتفــــاق علــــى وظــــائف 
المراقبــــة المنفصــــلة لمختلــــف 
األجهــــــزة الرئاســـــــية والمـــــــدير 

 العام

 صنع القرار ٣-٢

تبســيط عمليــة اإلبــالغ  ٤-٢
 على الصعيد الوطني

 المساءلة ٤-٣

 التقييم ٥-٣

ستســهل زيــادة المواءمــة بــين  التنسيق والمواءمة ٢-٢
األجهــــزة الرئاســـــية اإلقليميـــــة 

اآلراء والعالميــــة بنــــاء توافــــق 
بشـــــــــأن القـــــــــرارات الرئيســـــــــية 
وتــــؤدي إلــــى تقويــــة األجهــــزة 

 الرئاسية

ــــي  عــــدم اتســــاق المواقــــف الت
تتخــــــــذها الــــــــدول األعضــــــــاء 
علــــــــــــى مســــــــــــتوى األجهــــــــــــزة 
الرئاسية اإلقليمية والعالمية  

 صنع القرار ٣-٢
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عــبء العمــل الــذي تضــطلع  صنع القرار ٣-٢
بــــــه األجهــــــزة الرئاســــــية فــــــي 
الوقــت الحاضــر مفــرط، ممــا 
يؤدي إلـى إضـعاف عمليـات 
ــــــرار، والحــــــد مــــــن  صــــــنع الق
مشـــــــــــاركة بعـــــــــــض الـــــــــــدول 
ــــى  األعضــــاء التــــي تفتقــــر إل

 الموارد

عـــــدم القـــــدرة علـــــى التوصـــــل 
إلــى توافــق آراء بشــأن وضــع 
جــداول أعمــال أقصــر وأكثــر 
اســـــــــــــتراتيجية الجتماعـــــــــــــات 

 األجهزة الرئاسية

 المراقبة ١-٢

 التنسيق والمواءمة ٢-٢

 المساءلة ٤-٣

عمليـــــة اإلبـــــالغ  تبســـــيط ٤-٢
 على الصعيد الوطني

ســـــــــــيؤدي تبســـــــــــيط عمليـــــــــــة 
اإلبـــــــــــالغ علـــــــــــى الصـــــــــــعيد 
الوطني إلـى تحسـين األسـس 
ـــــــي يســـــــتند إليهـــــــا صـــــــنع  الت

 القرار الوطني والعالمي

تعقيد وتكلفة تحسين اإلبـالغ 
 واالتصاالت

 المراقبة  ١-٢

 االتصاالت ٦-٣

المشهد الحالي للصحة  يتسم  المشاركة  ٥-٢
ــــــة،  العالميــــــة بالتعقيــــــد والبلبل
وتصــــــــــعب إدارتــــــــــه بشــــــــــكل 
خـــــاص علـــــى البلـــــدان التـــــي 

 تفتقر إلى الموارد 

الفشـــــــــل فـــــــــي إدارة حـــــــــاالت 
 تضارب المصالح الكبرى 

تقديم الدعم إلـى الـدول  ١-٣
 األعضاء

 المساءلة ٤-٣

    اإلصالح اإلداري

تقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول  ١-٣
 األعضاء

تحتــاج المنظمــة إلــى التحــول 
مـــن منظمـــة تقـــدم مخرجـــات 
ــــرامج  منفصــــلة مــــن خــــالل ب
تقنية إلى شبكة مترابطة مـن 
المكاتـــب تقـــدم الـــدعم الفعـــال 

 إلى الدول األعضاء 

عـــــدم القـــــدرة علـــــى التوصـــــل 
إلـــــــى فهـــــــم مشـــــــترك للمزايـــــــا 
النســـبية للمنظمـــات المختلفـــة 
التـــــــــي تعمـــــــــل فـــــــــي مجـــــــــال 

  الصحة العالمية  

 البشريةالموارد  ٢-٣

 الشؤون المالية ٣-٣

 المساءلة ٤-٣

 التقييم ٥-٣

منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة  الموارد البشرية ٢-٣
منظمة قائمـة علـى المعرفـة، 
وتعتمـــد علـــى مـــوظفين علـــى 
درجــــــة عاليــــــة مــــــن المهــــــارة 
ويتسمون بالمرونة والحماس

عـــــــــــدم كفايـــــــــــة إصـــــــــــالحات 
المــوارد البشــرية فــي منظومــة 

 األمم المتحدة المشتركة

تقديم الدعم إلـى الـدول  ١-٣
 األعضاء

 الشؤون المالية ٣-٣

ســوف تســمح إمكانيــة التنبــؤ  الشؤون المالية ٣-٣
بالتمويــــــــــــل بدرجــــــــــــة أكبــــــــــــر 
ومرونــــة التمويــــل واســــتدامته 
وشــــــــفافيته بإنجــــــــاز أفضــــــــل 

 لألولويات 

ـــة  األزمـــة االقتصـــادية العالمي
 الممتدة

 األولويات البرمجية ١-١

ل تقديم الدعم إلـى الـدو  ١-٣
 األعضاء

 الموارد البشرية ٢-٣

  المساءلة ٤-٣
 التقييم ٥-٣

الشــــفافية والمســــاءلة تولـــــدان  المساءلة ٤-٣
الثقـــة واليقــــين، ممــــا ســــيؤدي 
بالتــــالي إلــــى تقويــــة التمويــــل 

تنســـــــيق غيـــــــر كـــــــاٍف آلليـــــــة 
 المساءلة الداخلية

 الموارد البشرية ٢-٣

 الشؤون المالية ٣-٣
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ـــــــــق  ـــــــــرص لتحقي وٕاتاحـــــــــة الف
 المزيد من الفعالية والكفاءة 

ثقافـــــــــــة التقيـــــــــــيم ضـــــــــــرورية  التقييم ٥-٣
 لإلصالح  

عــــــــدم ربــــــــط نتــــــــائج التقيــــــــيم 
 بالتعلم التنظيمي

 المساءلة ٤-٣

يســــــتلزم التقــــــدم التكنولــــــوجي  االتصاالت ٦-٣
الســــــــــريع وزيــــــــــادة إمكانيــــــــــة 
الوصـــــــول إلـــــــى المعلومـــــــات 
ــــى  ــــر جــــذري عل إدخــــال تغيي
الطريقــــة التــــي تتواصــــل بهــــا 

 مع الجمهور  المنظمة

عــــــــــــدم التصــــــــــــدي لمســــــــــــألة 
ــــــــــر المنصــــــــــفة  اإلتاحــــــــــة غي
 للمعلومات ولشبكة اإلنترنت

 تقديم التقارير الوطنية ٤-٢

تقديم الدعم إلـى الـدول  ١-٣
 األعضاء

    إدارة التغيير

يتطلـــــــب إصـــــــالح المنظمـــــــة  إدارة التغيير ١-٤
مخططًا إلدارة التغيير   نهجاً 

تقديم الدعم إلـى الـدول  ١-٣ االفتقار إلى التمويل 
 األعضاء

 إدارة األداء واإلبالغ 

مـــن هـــذا التقريـــر "األثـــر" المنشـــود مـــن  ٢ُتجســـد األهـــداف الثالثـــة إلصـــالح المنظمـــة الـــواردة فـــي الفقـــرة   -٥
هــذه األهــداف  اإلصــالح فــي سلســلة النتــائج التــي اعتمــدتها المنظمــة مــؤخرًا. وســيقاس التقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق

 بالطرق التالية:  

 وسائل التحققمؤشر أهداف إصالح المنظمة

إحراز التقدم في مؤشـرات األثـر الصـحي المعتمـدة فـي برنـامج العمـل العـام 
 الثاني عشر 

استنادًا إلـى  ٢٠١٦إجراء تقييم مرحلي في عام 
(أ) تقيــــيم المرحلــــة الثانيــــة (ب) وتقــــارير تقيـــــيم 

  السنوات  أداء المنظمة الثنائية
اسـتنادًا إلـى  ٢٠٢٠إجراء تقدير نهائي في عام 

 تقييم برنامج العمل العام الثاني عشر 

النسبة المئوية للدول األعضـاء وممثلـي أصـحاب المصـلحة اآلخـرين الـذين 
 قيموا فعالية وأداء المنظمة بتقدير ممتاز أو جيد.  

الــرأي العــالمي الثــاني للمنظمــة  إجــراء اســتطالع
 واالستطالعات التالية

استنادًا إلـى  ٢٠١٦إجراء تقييم مرحلي في عام إجراء تقييم نوعي لالتساق في مجال الصحة العالمية
تقيــيم المرحلــة الثانيــة واســتطالع الــرأي العــالمي 

  الثاني للمنظمة 
اسـتنادًا إلـى  ٢٠٢٠إجراء تقييم نهـائي فـي عـام 

 امج العمل العام الثاني عشر تقييم برن

إعـــــــداد تقـــــــارير تقيـــــــيم أداء المنظمـــــــة الثنائيـــــــة أداء المنظمة؛ التقييم المجمَّع إلنجاز المخرجات المخطط لها
 السنوات
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ويتطلب إحراز التقدم في تنفيذ اإلصالحات، وٕانجاز المخرجات، وتحقيق الحصـائل المطلوبـة، إطـارًا وآليـة   -٦
للرصد من أجل التقييم الروتيني للتقدم الُمحرز مقارنة بخطة التنفيذ؛ وتحديد مواضع االختناقـات واتخـاذ اإلجـراءات 

 التصحيحية؛ والتحقق من اإلنجازات.  

يـــة الرصـــد، ســـيتم إصـــدار تقـــارير مرحليـــة منتظمـــة وتقـــديمها إلـــى لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين واســـتنادًا إلـــى آل  -٧
االستشــارية فــي مجــال المراقبــة. وستشــكل هــذه التقــارير القاعــدة التــي ستســتند إليهــا التقــارير الدوريــة المرفوعــة إلــى 

 األجهزة الرئاسية.

الـــذي طلبتـــه الـــدول األعضـــاء وتقـــارير وحـــدة وقـــد أســـهمت المرحلـــة األولـــى مـــن التقيـــيم المســـتقل للمنظمـــة   -٨
التفتــيش المشــتركة لألمــم المتحــدة عــن اإلدارة والالمركزيــة فــي المنظمــة فــي إثــراء هــذه الخطــة والتقريــر بالمعلومــات. 
وستســهم المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم المســتقل فــي هــذه العمليــة مــن خــالل تقيــيم تنفيــذ اســتراتيجية إصــالح المنظمــة 

 مة لتنفيذ عملية اإلصالح.وتأهب المنظ

 إدارة التغيير

يمثــل التواصــل والمشــاركة علــى نحــو فّعــال مــع أصــحاب المصــلحة الــداخليين والخــارجيين وظيفــة حاســمة   -٩
األهمية في إدارة التغيير المتأصل فـي عمليـة اإلصـالح، ومـن ثـم فـإن اسـتراتيجية االتصـاالت تمثـل عنصـرًا رئيسـيًا 

غييـر. ويسـاعد إذكـاء الـوعي والفهـم، وبنـاء االلتـزام، والتمكـين مـن المشـاركة علـى إيجـاد من عناصـر عمليـة إدارة الت
 بيئة يجد التغيير فيها ترحيبًا بدًال من المقاومة.

وتشمل العناصر الرئيسية الستراتيجية االتصاالت والمشاركة تحليًال ألصحاب المصـلحة وخطـة للمشـاركة   -١٠
وال تشمل استراتيجية االتصاالت والمشاركة عمليات تصريف الشؤون الرسمية  واالتصاالت وخطة لتنفيذ اإلصالح.

 إلصالح المنظمة والتي تتعلق بالتشاور والتوثيق؛ حيث تدار هذه العناصر وفقًا إلجراءات المنظمة المعتادة.  

منشــــأة وليســــت هنــــاك حاجــــة إلــــى إنشــــاء هياكــــل جديــــدة لتنفيــــذ إصــــالحات المنظمــــة، باســــتثناء الهياكــــل ال  -١١
. وســـتتولى واألخالقيـــات وٕادارة المخـــاطر المكتـــب المعنـــي باالمتثـــالخصيصـــًا كمخرجـــات لعمليـــة اإلصـــالح، مثـــل 

اإلدارات والهياكـل والمكاتــب القائمــة المنــوط بهــا واليــة ومســؤولية فـي مجــال محــدد مــن مجــاالت اإلصــالح، المضــي 
 بالعمل قدمًا في هذا المجال.

المدير العام والمـديرون اإلقليميـون، بصـفتهم فريـق السياسـات العالميـة، مسـؤولين  وُيعد المدير العام ونائب  -١٢
عن توفير التوجيه والمراقبة فيما يتعلق بالمنظمة والمساءلة أمـام الـدول األعضـاء. ويتـولى نائـب المـدير العـام قيـادة 

 ددة بشأن اإلصالح.  لوضع اقتراحات مح اً إدارة التغيير، وتكوين األفرقة المخصصة حسبما يكون مناسب

ويضـطلع المـديرون العـاّمون المســاعدون ومـديرو إدارة البـرامج بمسـؤولية مراقبــة تنفيـذ إصـالحات المنظمــة   -١٣
داخل دوائرهم أو أقاليمهم والتبليغ بشأنه. ويجري تنسيق عملهم مـن خـالل اجتماعـات المـديرين العـامين المسـاعدين 

 مديري إدارة البرامج.  واجتماعات نواب المديرين اإلقليميين/

ويضطلع مديرو اإلدارات ورؤساء مكاتب المنظمة في البلدان والمناطق واألراضي، بصفتهم مديري مراكز   -١٤
 الميزانية في المنظمة، بمسؤولية تنفيذ اإلصالحات في نطاق مسؤولياتهم ومساءلتهم.  

عم إلى المدير العام ونائب المدير العام وفريق ويتولى فريق دعم اإلصالح في مكتب المدير العام توفير الد  -١٥
السياسـات العالميـة والمكاتــب المنفِّـذة، وذلــك عـن طريــق تيسـير تطــوير خطـة التنفيــذ وٕاطـار الرصــد وتحـديث الخطــة 

 وٕاطار الرصد وٕاعداد التقارير عن التقدم الُمحرز.  
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 اإلصالح البرمجي: األولويات  ١-١

ت فــي صــميم عمليــة إصـالح المنظمــة، فقــد تطــورت المنظمــة ونمــت علــى مــر يقـع التحديــد الصــريح لألولويــا  -١٦
الســنين لتجــد نفســها اآلن وقــد أفرطــت فــي التزاماتهــا وتوّســعها. وال تتســم عمليــة تحديــد األولويــات باالســتراتيجية وال 

. فهــذه الميزانيــة بــالتركيز. ويظهــر أفضــل تعبيــر عــن أولويــات المنظمــة فــي ثنائيــة مــا فــي الميزانيــة البرمجيــة الثنائيــة
تعتمد علـى التوّجـه االسـتراتيجي الـوارد فـي برنـامج عمـل عـام يتـأثر بـدوره باألهـداف والوظـائف المحـددة فـي دسـتور 

) والميزانيات البرمجية المقترحة لهذه ٢٠١٩-٢٠١٤المنظمة. ومن ثم فإن إعداد برنامج العمل العام الثاني عشر (
 عن إصالح عملية تحديد األولويات في المنظمة.   الفترة هو الوسيلة الرئيسية للتعبير

تحديــد أولويــات المنظمــة والتصــدي لهــا بطريقــة منهجيــة تتســم بالشــفافية والتركيــز، وتمويلهــا  ١-١الحصــيلة 
 بالمواءمة مع األولويات المتفق عليها  

٢٠١٥ لعام المحدد الهدف األساسية البيانات الحصيلة مؤشرات
   للعمل العام برنامج في اعتمادها تم التي الحصيلة مؤشرات

 

 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
 )األمريكية الدوالرات

عـــــرض الرؤيـــــة واألولويـــــات بشـــــأن الصـــــحة  ١-١-١
، والتـــي تشـــتمل علـــى ٢٠١٩-٢٠١٤العالميـــة للفتـــرة 

دة برنـــامج  اآلثـــار والحصـــائل المحـــددة، فـــي شـــكل مســـوَّ
ــدول  ــاني عشــر العتمادهــا مــن جانــب ال العمــل العــام الث
 ١٦٠ جارٍ  العمل ٢٠١٣األعضاء في جمعية الصحة العالمية السادسة والستين  

    المستهدفة الرئيسية: المنجزات

  اجتمــــاع الــــدول األعضــــاء يتوصــــل إلــــى توافــــق آراء
بشأن معـايير تحديـد األولويـات والفئـات البرمجيـة فـي 

 عمل المنظمة 
 فبراير /شباط

 العمل اسُتكمل ٢٠١٢

  دة المنقحـــة لبرنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر المســـوَّ
بعد استعراضـها مـن جانـب اللجـان اإلقليميـة فـي عـام 

٢٠١٢    
 يناير /الثاني كانون

 العمل اسُتكمل ٢٠١٣

 دة  عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل لبرنـــامج المنقحـــة المســـوَّ
 دورتــــه فــــي التنفيــــذي المجلــــس مــــن استعراضــــها بعــــد

 العمل اسُتكمل ٢٠١٣ مايو /أيار   المائة بعد والثالثين الثانية

-٢٠١٤تقديم نطاق عمل المنظمة في الفترة  ٢-١-١
ـــــى مخرجـــــات محـــــددة مرتبطـــــة ٢٠١٥ ، المشـــــتمل عل

دة الميزانية البرمجية المقترحة بالحصائل، في شك ل مسوَّ
العتمـــاده مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء  ٢٠١٥-٢٠١٤

  جارٍ  العمل ٢٠١٣ في جمعية الصحة العالمية السادسة والستين  
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 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
 )األمريكية الدوالرات

    :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 مــن الرئيســية البرمجيــة المجــاالت بشــأن اآلراء توافــق 
   المنظمة عمل

 فبراير /شباط
 العمل اسُتكمل ٢٠١٢

 المقترحـــة البرمجيـــة للميزانيـــة المنقحـــة المســـودة تقـــديم 
 جانـب مـن استعراضـها عقب ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية
 دورتـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس إلـــى اإلقليميـــة، اللجـــان
 فيها ينظر لكي المائة بعد والثالثين الثانية

 يناير /الثاني كانون
 العمل اسُتكمل ٢٠١٣

 المقترحـــة البرمجيـــة للميزانيـــة المنقحـــة المســـودة تقـــديم 
 جانـب مـن استعراضـها عقب ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية

ـــــذي، المجلـــــس ـــــة إلـــــى التنفي ـــــة الصـــــحة جمعي  العالمي
  جارٍ  العمل ٢٠١٣ مايو /أيار      فيها تنظر لكي والستين السادسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A66/4            Annex 1  ١الملحق         ٦٦/٤ج

16 

   المراقبةإصالح تصريف الشؤون:   ١-٢

منظمــة الصـــحة العالميــة المراقبـــة مــن خـــالل أجهزتهــا الرئاســية، التـــي تتمثــل فـــي جمعيــة الصـــحة  تمــارس  -١٧
العالميـــة، والمجلـــس التنفيـــذي، واللجـــان اإلقليميـــة، واللجـــان الفرعيـــة ذات الصـــلة التـــي أنشـــأها كـــل جهـــاز مـــن هـــذه 

ة لـه بـدور يتسـم بأهميـة خاصـة، ومـن األجهزة. ويضطلع المجلس التنفيـذي ولجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـ
 ثم فقد كانا محور تركيز اإلصالحات بغية تعزيز مراقبة المنظمة.  

 من جانب األجهزة الرئاسية المراقبةتعزيز   ١-٢الحصيلة 

 ٢٠١٥ لعام المحدد الهدف األساسية البيانات الحصيلة مؤشرات

 يشــــعرون الــــذين األعضــــاء الــــدول لممثلــــي المئويــــة النســــبة
   المنظمة شؤون تصريف عن بالرضا

 تدريجي تحسين 

 

 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
 )األمريكية الدوالرات

تعزيــــــز لجنــــــة البرنــــــامج والميزانيــــــة واإلدارة  ١-١-٢
وتوســـيع دورهـــا ليشـــمل مراقبـــة رصـــد وتقيـــيم التنفيـــذ 

 - مستمر العمل ٢٠١٣ البرمجي والمالي على مستويات المنظمة الثالثة 

   المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  اختصاصـــــــات منقحـــــــة للجنـــــــة البرنـــــــامج والميزانيـــــــة
 واإلدارة.

 يناير /الثاني كانون
 العمل اسُتكمل ٢٠١٢

  التقارير التي تقدمها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
 إلى المجلس التنفيذي تجسد دور اللجنة الموسَّع 

 يناير /الثاني كانون
  مستمر العمل ٢٠١٢

زيــادة الــدور االســتراتيجي والتنفيــذي والرقــابي  ٢-١-٢
 - مستمر العمل ٢٠١٣ للمجلس التنفيذي

   :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 جمعيــة إلــى التنفيــذي المجلــس يقــدمها التــي التقــارير 
ـــد الصـــحة  والتنفيـــذي االســـتراتيجي الـــدور زيـــادة تجسِّ

 التنفيذي للمجلس واإلشرافي
 /أيار من اعتباراً 
  مستمر العمل ٢٠١٣ مايو

زيادة الدور الرقابي للجان اإلقليمية والهيئـات  ٣-١-٢
 - مستمر العمل ٢٠١٣ الفرعية

   :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 المجلــس إلــى اإلقليميــة اللجــان ترفعهــا التــي التقــارير 
    للجان الرقابي الدور زيادة ُتجسد

 كانون من اعتباراً 
  مستمر العمل٢٠١٣ يناير /الثاني

: ســيتم تقيــيم مؤشــرات الحصــائل مــن خــالل اســتطالع الــرأي العــالمي للمنظمــة الــذي ُيجــرى كــل ســنتين. وستســتند ملحوظــات
مؤشــرات المخرجــات إلــى التقيــيم النــوعي للتقــارير الصــادرة عــن لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة والمجلــس التنفيــذي واللجــان 

 اإلقليمية.  
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  لمواءمة  إصالح تصريف الشؤون: التنسيق وا  ٢-٢
 

ـحة فـي دسـتور المنظمـة. ولكـي   -١٨ ال تعمل األجهزة الرئاسية بمعزل بعضها عن بعض؛ والـروابط بينهـا موضَّ
تعمل هذه األجهزة بفعالية واتساق، ينبغـي ترشـيد الجـدول الزمنـي لالجتماعـات، ومواءمـة بنـود جـدول األعمـال ذات 

  قرارات المناسبة على كل مستوى من المستويات.  الصلة لتسهيل التوصل إلى توافق في اآلراء واتخاذ ال
  

    الشؤون تصريف ومواءمة تنسيق  ٢-٢ الحصيلة
 

 ٢٠١٥ لعام المحدد الهدف األساسية البيانات الحصيلة مؤشرات

مواءمــة جــداول أعمــال اجتماعــات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة 
 بشأن المسائل ذات الصلة 

 تدريجية مواءمة 

 ٪١٠٠ بنسبة مواءمة  *أقاليم ٤ مواءمة النظام الداخلي لألجهزة الرئاسية العالمية واإلقليمية

 

 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
 )األمريكية الدوالرات

ــة الجتماعــات األجهــزة  ١-٢-٢ ترشــيد الجــداول الزمني
 -العمل اسُتكمل ٢٠١٣ الرئاسية

    المستهدفة الرئيسية: المنجزات

  قــــرار بشــــأن الجــــداول الزمنيــــة الجتماعــــات األجهــــزة
 الرئاسية 

 يناير /الثاني كانون
 العمل اسُتكمل ٢٠١٣

زيادة الـروابط بـين اللجـان اإلقليميـة واألجهـزة  ٢-٢-٢
 - مستمر العمل ٢٠١٢ الرئاسية العالمية

    :الرئيسية المستهدفة المنجزات

  اإلقليمية وتقـديم مـدخالت فـي جميـع تعليقات اللجان
ــــــــة  االســــــــتراتيجيات والسياســــــــات والصــــــــكوك القانوني

 العالمية مثل االتفاقيات واللوائح والمدونات
 /أيار من اعتباراً 
  مستمر العمل ٢٠١٢ مايو

  جمعيــــــة الصــــــحة ُتحيــــــل بنــــــود معينــــــة إلــــــى اللجــــــان
اإلقليميــــــة كــــــي تســــــتفيد مــــــن المنظــــــورات اإلقليميــــــة 

 المتنوعة
 /أيار من اعتباراً 
  مستمر العمل ٢٠١٢ مايو

  ــــــة ــــــف االســــــتراتيجيات العالمي ــــــة تكّي اللجــــــان اإلقليمي
 وتنفذها حسب االقتضاء  

 /أيار من اعتباراً 
  مستمر العمل ٢٠١٢ مايو

  عـــن  مـــوجزاً رؤســـاء اللجـــان اإلقليميـــة يقـــدمون تقريـــرًا
 مداوالت اللجان بصورة روتينية إلى المجلس

 /أيار من اعتباراً 
  مستمر العمل ٢٠١٢ مايو
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 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
 )األمريكية الدوالرات

 فيما اإلقليمية اللجان عبر الممارسات مواءمة ٣-٢-٢
 أوراق واســـتعراض اإلقليميــين المــديرين بتســمية يتعلــق
 ٢٠١٢    المراقبين ومشاركة االعتماد

 العمل اسُتكمل
 - جزئياً 

    :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 المجلــس إلــى اإلقليميــة اللجــان ترفعهــا التــي التقــارير 
 العمل اسُتكمل ٢٠١٢ للجان الرقابي الدور زيادة ُتجسِّد

 تكليـــف أو االعتمـــاد أوراق الســـتعراض لجـــان تعيـــين 
 أوراق اســــتعراض بمهمــــة اإلقليميــــة اللجــــان مــــوظفي
 ٢٠١٢   االعتماد

 العمل اسُتكمل
  *جزئياً 

 الــداخلي النظــام فــي صــلة ذات قواعــد إدراج ضــمان 
 إلـــــى المـــــراقبين دعـــــوة مـــــن اإلقليميـــــة اللجـــــان تمّكـــــن

 دول االقتضــــاء، حســــب فيهــــا بمــــا دوراتهــــا، حضــــور
 دوليــة حكوميــة ومنظمــات أخــرى أقــاليم مــن أعضــاء

 ٢٠١٢    حكومية غير ومنظمات
 العمل اسُتكمل

  *جزئياً 

  
 آسـيا شـرق لجنـوب اإلقليمـي والمكتـب ألفريقيـا اإلقليمـي المكتـب باسـتثناء: ٣ إضـافة ١٣٢/٥ت م الوثيقـة انظر   *
 األخـرى اإلقليميـة اللجـان جميـع قامـت) ٢٠١٣ لعـام اإلقليميتين لجنتيهما أعمال جدول إلى البند هذا أضافا اللذان(

 المـراقبين ومشـاركة الوفـود اعتمـاد أوراق باسـتعراض يتعلـق فيمـا الصـحة جمعية طلب على بناء ممارساتها بمواءمة
  .اللجان أعمال في
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  إصالح تصريف الشؤون: اتخاذ القرارات االستراتيجية   ٣-٢
 

عند مناقشة إصالحات عمليات تصريف الشؤون، حددت الدول األعضاء عددًا من الخطوات المهمـة مـن   -١٩
أجل تعزيز اتخاذ القرارات االستراتيجية مـن جانـب األجهـزة الرئاسـية. وتشـمل هـذه الخطـوات مواءمـة جـداول أعمـال 

ئاســـية مـــع أولويـــات المنظمـــة المتفـــق عليهـــا علـــى النحـــو الـــذي يجســـده برنـــامج العمـــل العـــام والميزانيـــة األجهـــزة الر 
البرمجيــة؛ وٕاضــفاء المزيــد مــن االنضــباط علــى المــداوالت بشــأن بنــود جــدول األعمــال؛ وتوحيــد الــنهج المتبــع بشــأن 

لتحضـير الجتماعـات األجهـزة الرئاسـية القرارات؛ وتحسين الدعم الذي تقدمه األمانة إلى الدول األعضاء مـن أجـل ا
عــن طريــق تــوفير الوثــائق فــي الوقــت المناســب، وتــوفير جلســات إحاطــة للــدول األعضــاء؛ وتعزيــز عمليــة التبليــغ 

  الوطنية وتبسيطها.  
  

  تعزيز اتخاذ القرارات االستراتيجية من جانب األجهزة الرئاسية   ٣-٢الحصيلة 
 

 ٢٠١٥ لعام المحدد الهدف األساسية البيانات الحصيلة مؤشرات

مدى اتساق جـداول أعمـال األجهـزة الرئاسـية مـع برنـامج العمـل 
 تدريجي تحسين ينطبق ال العام والميزانية البرمجية، ومواءمتها

 فـي الرسـمية اللغـات بجميـع الرئاسـية األجهـزة وثـائق توفير 
 ٪١٠٠ *٪٦٠ المحدد النهائي الموعد غضون

  

 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
)األمريكية الدوالرات

األجهــزة الرئاســية تفحــص القــرارات وُتِحــد مــن  ١-٣-٢
 - مستمر العمل ٢٠١٣ متطلبات التبليغ واألطر الزمنية 

    المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  المجلـــس التنفيـــذي ُيِحـــد مـــن عـــدد مشـــاريع القـــرارات
بناًء على تقدير لقيمتهـا االسـتراتيجية وآثارهـا الماليـة 

  مستمر العمل ٢٠١٣ واإلدارية ومتطلبات التبليغ واألطر الزمنية 

ــــة  ٢-٣-٢ ــــس وجمعي ــــل المجل تحســــين أســــاليب عم
الصحة العالمية بما في ذلك وضع نهـوج موحـدة بشـأن 

 - جارٍ  العمل ٢٠١٣ القرارات/ المقررات اإلجرائية  

    :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 للثنــي المــداوالت علــى االنضــباط مــن المزيــد إضــفاء 
 علــى والتركيــز المطولــة الوطنيــة التقــارير تقــديم عــن

  مستمر العمل ٢٠١١ من اعتباراً  المعني البند مضمون

 للحــدود الــرئيس وٕانفــاذ" المــرور إشــارات" نظــام تنفيــذ 
  مستمر العمل مستمر العمل الزمنية

 فــي بمــا للمعــايير، المجلــس مكتــب أعضــاء اســتخدام 
 فــي األولويــات تحديــد فــي المســتخدمة المعــايير ذلــك

 البنــود اســتعراض لــدى العــام، العمــل برنــامج مســودة
  مستمر العمل ٢٠١٣ المجلس أعمال جدول في إلدراجها المقدمة
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 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
)األمريكية الدوالرات

 أجــل مــن الــداخلي نظامــه تعــديل فــي ينظــر المجلــس 
  جارٍ  العمل مستمر العمل القرارات مشاريع تقديم في التأخر مسألة معالجة

 التي للملخصات استخدامها تحسِّن الرئاسية األجهزة 
 الرســــمية، الســــجالت فــــي والــــواردة الــــرئيس، يقــــدمها
ــــــى ــــــك أن مفهومــــــاً  يكــــــون أن عل  محــــــل يحــــــل ال ذل

  مستمر العمل ٢٠١٣ الرسمية القرارات

  بنــــــاء قــــــدرات أعضــــــاء المجلــــــس الجــــــدد وأعضــــــاء
  جارٍ  العمل ٢٠١٣ المكتب الجدد وتدريبهم

 جــــــدول  خيــــــارات بشــــــأن معــــــايير إدراج البنــــــود فــــــي
األعمــــال المؤقــــت للمجلــــس التنفيــــذي أو اســــتبعادها 

  جارٍ  العمل ٢٠١٣ منه أو تأجيلها 

  خيارات مقترحة بشأن تعـديالت يتعـّين إدخالهـا علـى
النظـــام الـــداخلي لألجهـــزة الرئاســـية مـــن أجـــل تحديـــد 

  جارٍ  العمل ٢٠١٣ عدد بنود جدول األعمال والقرارات  

 فـي األعضـاء الـدول إلـى المقـدم الدعم تعزيز ٣-٣-٢
ــــه ومشــــاركتها الرئاســــية األجهــــزة لعمــــل تحضــــيرها  في
 يتعلـق فيمـا وخصوصـاً  اإلقليميـة، المكاتب مع بالتعاون
 بكــل المحــدد الموعــد فــي الجــودة عاليــة وثــائق بتــوفير
 ١٠٠ جارٍ  العمل ٢٠١٤ الرسمية اللغات

    :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 المجلــس رؤســاء لعلــم اإلجرائيــة المســائل عــن كتيــب 
 ٢٠١٢   الصحة جمعية لجان ورؤساء التنفيذي

 العمل اسُتكمل
  جزئياً 

 اجتماعــــات قبــــل للبعثـــات إعالميــــة إحاطــــة جلســـات 
  جارٍ  العمل مستمر العمل   الرئاسية األجهزة

 األجهـــزة الجتماعـــات اإللكترونـــي الوصـــول تحســـين 
  جارٍ  العمل ٢٠١٣ من اعتباراً  التسجيل أساس على ووثائقها الرئاسية

 اجتماعـات عقـد جـدوى خيـارات تشـمل دراسة، إجراء 
 قدر بأقل العالمية الصحة وجمعية التنفيذي المجلس

 الورقية الوثائق من
 يناير /الثاني كانون

  جارٍ  العمل ٢٠١٤

  .٢٠١٣يناير  البيانات األساسية للمجلس التنفيذي الثاني والثالثين بعد المائة، كانون الثاني/   *
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  إصالح تصريف الشؤون: تبسيط عملية اإلبالغ على الصعيد الوطني   ٤-٢
 

فقــد طلبــت  إن إبــالغ الــدول األعضــاء للمنظمــة بالمعلومــات أمــر أساســي بالنســبة لعمــل المنظمــة. ولــذلك  -٢٠
الدول األعضاء إلى األمانة اقتراح خيارات بشأن كيفية تحديث وتحسين وتبسيط عمليـة اإلبـالغ اسـتنادًا إلـى تحليـل 
مفصل لممارسـة عمليـة اإلبـالغ الحاليـة، مـن حيـث نقـاط قوتهـا وضـعفها وتكاليفهـا. وينبغـي أن يتنـاول هـذا التحليـل 

وقـــرارات األجهـــزة الرئاســـية ومقرراتهـــا اإلجرائيـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك،  األبعـــاد الثالثـــة للبيانـــات والسياســـات الصـــحية
ســتُّتخذ الخطــوات األولــى فــي ســبيل إنشــاء منصــة شــبكة خارجيــة للتواصــل الرســمي بــين مســتويات األمانــة الثالثــة 
والـــدول األعضـــاء يمكـــن الوصـــول إليهـــا عبـــر األمانـــة بأســـرها، كمـــا يمكـــن لجهـــات االتصـــال فـــي الـــدول األعضـــاء 

  صول إليها.الو 
  

  معها والتواصل الوطني الصعيد على األعضاء الدول إبالغ عملية تبسيط ٤-٢ الحصيلة
 

٢٠١٥ لعام المحدد الهدف األساسية البيانات الحصيلة مؤشرات
 البيانـات مـن دنيا مجموعة عن تُبلغ التي األعضاء الدول نسبة

 تحديده المقرر من صفر الجمعية قرارات وتنفيذ الوطنية والسياسات والقوانين الصحية

 الخارجيـــة الشـــبكة منصـــة تســـتخدم التـــي األعضـــاء الـــدول عـــدد
 تحديده المقرر من صفر بانتظام

 

 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
)األمريكية الدوالرات

عملية مبسطة لإلبالغ علـى الصـعيد الـوطني  ١-٤-٢
ـــات الصـــحية،  ـــوانين الصـــحية، بالبيان والسياســـات والق

 ١٣٠ جارٍ  العمل ٢٠١٤ وتنفيذ قرارات األجهزة الرئاسية 

    المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 الصـعيد على اإلبالغ عملية تبسيط بشأن مقترحات 
ـــوطني ـــدول مـــع والتواصـــل ال  فـــي بمـــا األعضـــاء، ال

 الصلة ذات المالية المعلومات ذلك
 يناير /الثاني كانون

 جارٍ  العمل  ٢٠١٤

 

 والمؤشــــــرات البيانــــــات مــــــن دنيــــــا مجموعــــــة تحديــــــد 
 فــي بهــا موصــى إضــافية مجموعــة وكــذلك الصــحية
  الحالية اإلبالغ لممارسة مفصل تحليل نتائج سياق

 يناير /الثاني كانون
 جارٍ  العمل ٢٠١٤

 

 ــــــة ــــــالغ آلي ــــــوانين السياســــــات عــــــن إب  الصــــــحية والق
 الوطنية

 يناير /الثاني كانون
 جارٍ  العمل ٢٠١٤

 

 األجهــــــزة قــــــرارات تنفيــــــذ عــــــن واقعيــــــة إبــــــالغ آليــــــة 
 .  اإلجرائية ومقرراتها الرئاسية

 يناير /الثاني كانون
 جارٍ  العمل ٢٠١٤
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 الوضع المستهدف الموعد المخرجات

-٢٠١٢ ميزانية
 بآالف( ٢٠١٣
)األمريكية الدوالرات

 اإلبـــــــالغ يشـــــــمل واحـــــــد مخطـــــــط ســـــــنوي اســـــــتبيان 
 االســـــتبيانات عـــــدد مـــــن والحـــــدّ  المعتـــــاد، المطلـــــوب
  األخرى المرسلة

 يناير /الثاني كانون
  جارٍ  العمل ٢٠١٤

 مســـتودع مـــع اإلبـــالغ أنـــواع لكافـــة مواءمـــة منصـــة 
 الـدول تقـارير جميـع فيـه تُنشـر اإلنترنـت شبكة على

ــــاح الصــــلة وذات الالزمــــة األعضــــاء  ألغــــراض وُتت
  األعضاء الدول بين فيما تبادلها

 يناير /الثاني كانون
  جارٍ  العمل ٢٠١٤

 ٥٠ جارٍ  العمل ٢٠١٤ االعضاء الدول بين لالتصاالت منصة ٢- ٤- ٢

    :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 ألغـراض وتجربتهـا خارجيـة شـبكة منصة استحداث 
 األمانــــة مســــتويات بــــين فيمــــا الرســــمية االتصــــاالت

   األعضاء والدول الثالثة
 يناير /الثاني كانون

  جارٍ  العمل ٢٠١٤
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  إصالح تصريف الشؤون: المشاركة  ٥-٢
  

عــدد المنظمــات العاملــة فــي مجــال الصــحة الحاجــة إلــى زيــادة وضــوح التعــاريف الخاصــة تنشــأ عــن تنــامي   -٢١
بالمســؤولية ووضــع قواعــد أفضــل للمشــاركة وٕاتاحــة الفــرص للحــوار بــين أصــحاب المصــلحة المتعــددين بخصــوص 

الوطنيـة  القضايا الصحية العالمية بهدف مواءمة األولويات وتسريع وتيرة التقدم مـن أجـل تحقيـق األهـداف الصـحية
واإلقليمية والعالمية. وقد شددت الدول األعضاء علـى ضـرورة أن تسـتهدي المشـاركة مـع سـائر أصـحاب المصـلحة 

) تظـــل المحافظـــة علـــى الطــابع الحكـــومي الـــدولي التخـــاذ القـــرارات فــي المنظمـــة علـــى أكبـــر قـــدر مـــن ١بمــا يلـــي: (
يير والسياســات واالســتراتيجيات الــذي يشــكل محــور ) ويتعــين أن يســتند باســتمرار وضــع القواعــد والمعــا٢األهميــة؛ (

عمــل المنظمــة إلــى االســتخدام المنهجــي للبينــات وأن يحظــى باســتمرار بالحمايــة مــن تــأثير أي شــكل مــن المصــالح 
) ويتعين على أي مبادرة جديدة أن تكون لها فوائد واضحة وأن تضيف قيمة من حيث إثراء السياسات ٣الراسخة؛ (

) وينبغي أن يكون لالعتماد على اآلليات القائمة األسبقية ٤الوطنية من منظور الصحة العمومية؛ (أو زيادة القدرة 
على إنشاء منتـديات أو اجتماعـات أو هياكـل جديـدة مـع تـوفير تحليـل واضـح للطريقـة التـي يمكـن بهـا ألي تكـاليف 

  ١إضافية أن تؤدي إلى حصائل أفضل.
  

  عالة مع سائر أصحاب المصلحة: توثيق عرى المشاركة الف٥-٢الحصيلة 
  

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
النسـبة المئويــة للبلــدان المالحــظ فيهـا أن المنظمــة تقــدم الــدعم 

ـــــي مجـــــال  الرئيســـــي لتنســـــيق جهـــــود الحكومـــــات/ الشـــــركاء ف
  ٪٨٥  ٪٨٠  الصحة

  

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
المشاركة في معالجة المسائل المؤثرة فـي  ١-٥-٢

الصــــحة وتـــــولي زمـــــام القيـــــادة والتنســـــيق حســـــب 
االقتضــــاء بخصــــوص هــــذه المســــائل علــــى نطــــاق 

  -  العمل جار  ٢٠١٥  منظومة األمم المتحدة والوكاالت الدولية األخرى
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  تحديــد مكانــة اســتراتيجية للصــحة فــي خطــة مــا
    العمل جار  ٢٠١٥  ٢٠١٥بعد عام 

  متابعة االجتماع الرفيع المستوى لألمم المتحـدة
بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية 

    العمل جار  العمل مستمر  ومكافحتها
 العمل جار  ٢٠١٣  برنامج عمل التغطية الصحية الشاملة    

                                                           
  .EBSS2(2)انظر المقرر اإلجرائي     ١
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  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
 ـــوائح  تنفيـــذ ـــوائح الصـــحية الدوليـــة (الل أحكـــام الل

    العمل جار  ٢٠١٥  )٢٠٠٥
  تعزيــز فــرص الحصــول علــى المنتجــات الطبيــة

    العمل جار  ٢٠١٥  األساسية والعالية الجودة والميسورة الكلفة
  ـــــــة تنـــــــاول المحـــــــددات االقتصـــــــادية واالجتماعي

    العمل جار  ٢٠١٥  والبيئية للصحة
واإلجراءات التشـغيلية المبادئ والسياسات  ٢-٥-٢

  ٨٠  العمل جار  ٢٠١٤  للمشاركة مع الجهات الفاعلة من غير الدول
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  ـــــة سياســـــات عـــــن مشـــــاركة إعـــــداد مســـــودة ورق
المنظمــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة لينظــر 
فيهــــــا المجلــــــس التنفيــــــذي فــــــي دورتــــــه الثانيــــــة 

  والثالثين بعد المائة
يناير  الثاني/كانون 

    استكمل العمل  ٢٠١٣
  وضــــــــع مســــــــودة مبــــــــادئ وٕاجــــــــراءات تشــــــــغيلية

 ءً لمشــاركة الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول بنــا
علـــى مشـــاورات مـــع الـــدول األعضـــاء لتقـــديمها 
إلـــى المجلـــس فـــي دورتـــه الثالثـــة والثالثـــين بعـــد 

    العمل جار  ٢٠١٣مايو  أيار/  المائة
 سياسة خاصـة بالمشـاركة مـع المنظمـات  وضع

علــى مشــاورات مــع الــدول  ءً غيــر الحكوميــة بنــا
  األعضاء والمنظمات غير الحكومية

يناير  كانون الثاني/
٢٠١٤  

بدء  زمعمن الم
    العمل

  وضــــع سياســــة خاصــــة بعالقــــات المنظمــــة مــــع
علـى مشـاورات  بنـاءً الكيانات التجارية الخاصـة 

التجاريــــــــة مــــــــع الــــــــدول األعضــــــــاء والكيانــــــــات 
  الخاصة

يناير  كانون الثاني/
٢٠١٤  

بدء  زمعمن الم
    العمل

تعزيـــــز مشـــــاركة الـــــدول األعضـــــاء فـــــي  ٣-٥-٢
  ٢٠١٥  الشراكات وٕاشرافها على هذه الشراكات

بدء  زمعمن الم
  ٥٠  العمل

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  ستضــافة الإعــداد تقريــر عــن ترتيبــات المنظمــة

 تنســــيقلشـــراكات الصـــحية والمقترحــــات بشـــأن ا
العمــــل مــــع الشــــراكات المستضــــافة لينظــــر فيــــه 
المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة والثالثـــين 

  بعد المائة
يناير  كانون الثاني/
    استكمل العمل  ٢٠١٣

 يناير  كانون الثاني/  إطار استعراض الشراكات المستضافة
٢٠١٤  

بدء  زمعمن الم
    العمل

  األجهـــــــــــزة الرئاســـــــــــية للشـــــــــــراكات اســـــــــــتعراض
  المستضافة

اعتبارًا من كانون 
يناير  الثاني/

٢٠١٥  
بدء  زمعمن الم

    العمل
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  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
  ــــــــة الستضــــــــافة دراســــــــة عــــــــن التكــــــــاليف الفعلي

  الشراكات
يناير  كانون الثاني/
٢٠١٤  

بدء  زمعمن الم
    العمل

تعزيـــــز االتســـــاق فـــــي ســـــياق الشـــــؤون  ٤-٥-٢
  -  العمل جارٍ   ٢٠١٥  الصحية العالمية

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  إعــــداد تقريــــر عــــن تصــــريف الشــــؤون الصــــحية

العالمية لينظر فيه المجلس التنفيذي فـي دورتـه 
    العمل جار  ٢٠١٣مايو  أيار/  الثانية والثالثين بعد المائة

  ـــــارات الخاصـــــة بوضـــــع إطـــــار استكشـــــاف الخي
لتوجيــه التفاعــل بــين جميــع أصــحاب المصــلحة 

  ٢٠١٥  ١مجال الصحةالناشطين في 
بدء  زمعمن الم

    العمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 )(ط).٢، الفقرة الفرعية (EBSS2(2)انظر المقرر اإلجرائي    ١
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  اإلصالح اإلداري: تقديم الدعم إلى الدول األعضاء  ١-٣
  

تنظــيم عمــل األمانــة وتنفيــذه علــى نحــو يلبــي  ضــمان إلــى اإلصــالح مــن عناصــر عنصــرالهــذا  يهــدف  -٢٢
. ويشـــمل ذلـــك كفالـــة أعلـــى درجـــة مـــن الفعاليـــة فـــي اســـتخدام هيكـــل المنظمـــة األعضـــاء المتغيـــرة لـــدولا احتياجـــات
 إتاحـة رتيّسـ دارةلـإل ُنظـم وتطـوير االزدواجيـة مـن حـدت بطـرق المسـتوياتعلـى مختلـف  دواراأل وتعريـف ،الالمركـزي

  .والتنظيمية التقنية الحدود عبر تاوالخبر  المعارف
  

  تقديم الدعم التقني والسياسي الفعال إلى جميع الدول األعضاء  ١-٣الحصيلة 
  

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
ــــة مــــع  ــــة والمكيف ــــة المحدث عــــدد اســــتراتيجيات التعــــاون القطري

  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
x 

)٢٠١٣(  
١٢٩  

)٢٠١٥(  
المرشحين المؤهلين في قائمة المرشحين المؤهلين لشـغل  عدد

  ٣٠٠  ٢١٩  مناصب رؤساء المكاتب التابعة للمنظمة
  

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
زيادة مواءمة خصائص حضور المنظمة  ١-١-٣

علــــى الصــــعيد القطــــري مــــع احتياجــــات البلــــدان 
  ٢٠١٥  وأولوياتها

بدء  زمعمن الم
  ٢٠٠  العمل

        :الرئيسية المستهدفة المنجزات
  تجديــد أو وضــع اســتراتيجيات للتعــاون القطــري

فـــي جميـــع البلـــدان باالســـتناد إلـــى إطـــار مـــنقح 
  ٢٠١٥  لمواءمتها مع احتياجات البلدان وأولوياتها

بدء  زمعمن الم
    العمل

  مكتـب مواءمة خطط التوظيف والموارد في كل
  ٢٠١٥  قطري مع استراتيجيات التعاون القطري

بدء  زمعمن الم
    العمل

  ٥٩٣  العمل مستمر  ٢٠١٥  تدعيم المكاتب القطرية ٢-١-٣
        :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 قائمـــــــة بأســـــــماء المرشـــــــحين المـــــــؤهلين  إعـــــــداد
الختيــار رؤســاء المكاتــب التابعــة للمنظمــة فــي 
  البلدان والمناطق واألقاليم على أساس التنافس

اعتبارًا من عام 
    العمل مستمر  ٢٠١٢

  تعزيز التوجيه األولـي لرؤسـاء مكاتـب المنظمـة
ـــــــــى الدبلوماســـــــــية  ـــــــــدريب عل لكـــــــــي يشـــــــــمل الت

ـــــــة والمســـــــاءلة  ـــــــي مجـــــــال والمهـــــــارات اإلداري ف
  الصحة

اعتبارًا من عام 
    العمل مستمر  ٢٠١٢



  A66/4            Annex 1  ١الملحق         ٦٦/٤ج

27 

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
ــآزر والتعــاون علــى  ٣-١-٣ تعزيــز المواءمــة والت

  ٤٥٠  العمل جار  ٢٠١٤  نطاق المنظمة
        :الرئيسية المستهدفة المنجزات

  إنشــــــاء فرقــــــة عمــــــل تابعــــــة للمنظمــــــة ومعنيــــــة
بــاألدوار والمســؤوليات علــى مختلــف مســتويات 

    استكمل العمل  ٢٠١٣ مايو أيار/  المنظمة
  تعزيــز قــدرات وحــدات الــدعم القطــري ووظائفهــا

فـــي المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة تمشـــيًا 
  ٢٠١٣  مع توصيات وحدة التفتيش المشتركة

بدء  زمعمن الم
    العمل

  اســــتعراض الهيكــــل التنظيمــــي لتعزيــــز الفعاليــــة
اإلداريــة والتشــغيلية تمشــيًا مــع توصــيات وحــدة 

  ٢٠١٤  التفتيش المشتركة
بدء  زمعمن الم

    العمل
  ٧٣٠  العمل جار  ٢٠١٥  تحسين إدارة المعارف ٤-١-٣

        :الرئيسية المستهدفة المنجزات
  إنشــاء قاعــدة بيانــات عامــة يمكــن البحــث فيهــا

    العمل جار  ٢٠١٥  وتضم موارد المنظمة ونواتجها المعرفية
  سياســـــــــــــــــة المنظمـــــــــــــــــة واســـــــــــــــــتراتيجيتها إلدارة

  ٢٠١٥  المعلومات
بدء  زمعمن الم

    العمل
  تعزيز االمتياز التقني ٥-١-٣

٢٠١٤  
بدء  زمعمن الم

  ٢٠٠  العمل
 إنشاء فرقة عمل لتعزيز االمتياز التقني  

٢٠١٣  
بدء  زمعمن الم

    العمل
 وضع استراتيجية لتعزيز االمتياز التقني  

٢٠١٤  
بدء  زمعمن الم

    العمل
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  اإلصالح اإلداري: الموارد البشرية  ٢-٣
  

تعتمـــد المنظمـــة بوصـــفها منظمـــة قائمـــة علـــى المعرفـــة علـــى مـــوظفين متمتعـــين بمهـــارات رفيعـــة المســـتوى   -٢٣
ـــة نتيجـــة  ـــل قـــدرة المنظمـــة علـــى االحتفـــاظ بمثـــل هـــذه القـــوى العامل ـــالحوافز. وتعرَق ـــة ومـــدفوعين ب ـــين بالمرون ومتحل

لقصـيرة األجـل غيـر متـوائم مـع طبيعـة لسياسات وممارسات تنظيمية غالبًا ما تكون بالية ونموذج لتمويل المشاريع ا
البرامج الطويلة األجل التي يتسم بها قسم كبير من عمل المنظمة. ويستند إصـالح المـوارد البشـرية إلـى اسـتراتيجية 
للمـــوارد البشـــرية تنطبـــق علـــى نطـــاق المنظمـــة وتســـتهدف تبســـيط اإلجـــراءات لتعيـــين المـــوظفين واختيـــارهم والعقـــود 

األداء والمســاءلة وزيــادة فــرص التنقــل داخــل المنظمــة وتحســين الكفــاءات عــن طريــق الــتعلم  لتــوظيفهم وتعزيــز إدارة
  وتنمية المهارات.

  
  التوفيق بين المالك الوظيفي واالحتياجات على جميع مستويات المنظمة  ٢-٣الحصيلة 

  
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

التعيين المستكملة فـي غضـون  إلجراءاتالنسبة المئوية 
  يوماً  ١٨٠

٦٥٪  
)٢٠١٣(  

٩٠٪  
)٢٠١٥(  

  

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
وضـــع اســـتراتيجية للمـــوارد البشـــرية تشـــمل  ١-٢-٣

نموذجــًا عــن تخطــيط القــوى العاملــة وتطــوير المســار 
  ١٢٣٠  العمل جار  ٢٠١٣  االستراتيجيةالمهني من الناحية 

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
 العمل جار  ٢٠١٣  تنقيح استراتيجية الموارد البشرية في المنظمة    
 ءً اقتراح تعديالت تـدخل علـى الئحـة المـوظفين بنـا 

علـــى مســـودة سياســـة خاصـــة بـــالتعيين تـــدعم قـــوى 
عاملـــــــة تتســـــــم بالمرونـــــــة لينظـــــــر فيهـــــــا المجلـــــــس 

  التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة
يناير  كانون الثاني/
    استكمل العمل  ٢٠١٣

  وضع خطة للمـوارد البشـرية تشـمل قواعـد وبيانـات
  ٢٠١٤  أساسية بشأن التوظيف لكل مكتب رئيسي

المزمع بدء  من
    العمل

  ١٥٠  العمل جار  ٢٠١٤  تبسيط إجراءات التعيين واالختيار ٢-٢-٣
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  تنسيق السياسـات والممارسـات الخاصـة بـالتوظيف
    العمل جار  ٢٠١٣  على مستوى المكاتب الرئيسية كافة
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  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
 توصـــــيف وظيفـــــي عـــــام لفئـــــات المـــــوظفين  إعـــــداد

الرئيســــــية بمــــــا فيهــــــا فئــــــات المــــــوظفين اإلداريــــــين 
وأخصـــائيي الوبائيـــات والمنســـقين التقنيـــين للشـــؤون 
الصـــــحية والمـــــوظفين المعنيـــــين باالتصـــــاالت فـــــي 

    العمل جار  ٢٠١٣  حاالت الطوارئ الصحية
  إعــــداد قــــوائم شــــاملة بأســــماء المــــوظفين "المتحقــــق

هم" فــــي الفئــــات المــــذكورة آنفــــًا مســــبقًا مــــن مــــؤهالت
علـــى أســـاس إعالنـــات الوظـــائف الشـــاغرة العامـــة 

  واالختيار التنافسي
اعتبارًا من عام 

٢٠١٣  
من المزمع بدء 

    العمل
  تـــدابير ترمـــي إلـــى تعزيـــز المســـاواة بـــين الجنســـين

ورفــع التقــارير عــن التقــدم المحــرز إلــى اجتماعــات 
  ٢٠١٤  األجهزة الرئاسية

المزمع بدء  من
    العمل

  ٧٠  العمل جار  ٢٠١٣  إطار التنقل والتناوب ٣-٢-٣
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 علــــى  ءً وضــــع نظــــام عــــالمي للتنقــــل والتنــــاوب بنــــا
الخبــرات الخاصــة بــالنظم اإلقليميــة وعلــى تخطــيط 

  القوى العاملة على الصعيد العالمي
اعتبارًا من عام 

    العمل جار  ٢٠١٣
  ٤٨١  العمل جار  ٢٠١٣  تعزيز تعلم الموظفين وتنمية مهاراتهم ٤-٢-٣

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  ــــي تشــــمل ــــتعلم اإللكترون ــــة لل إنشــــاء منصــــة عالمي

نظامـًا إلدارة شــؤون الــتعلم وتســتند إلــى نهــج الــتعلم 
    العمل جار  ٢٠١٣  المختلط

 العمل جار  ٢٠١٣  وضع برنامج للتنمية اإلدارية    
  ٢٧٨  العمل جار  ٢٠١٣  تحسين إدارة األداء ٥-٢-٣

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  اســتحداث نظـــام جديـــد وأداة جديـــدة لتطـــوير األداء

    العمل جار  ٢٠١٣  وٕادارته
  (ب) وضــع سياســات بشــأن (أ) المكافــآت والتقــدير

  ٢٠١٣  وتحسين األداء
من المزمع بدء 

    العمل
  تعزيز إقامة العدل ٦-٢-٣

٢٠١٤  
المزمع بدء  من

  ٥٠  العمل
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 إعداد دراسة عن إقامة العدل في المنظمة  
٢٠١٣  

من المزمع بدء 
    العمل

 تنقيح نظام إقامة العدل  
٢٠١٤  

من المزمع بدء 
    العمل
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  اإلصالح اإلداري: الشؤون المالية  ٣-٣
  

تمويـل المنظمـة منـذ بـدء عمليـة إصـالح المنظمـة وتمثلتـا حددت قضيتان رئيسيتان إطار المناقشات بشأن   -٢٤
فـــي أفضـــل ســـبيل لمواءمـــة األولويـــات التـــي اتفقـــت عليهـــا األجهـــزة الرئاســـية التابعـــة للمنظمـــة مـــع األمـــوال المتاحـــة 
لتمويلها وفي سبل ضمان تعزيز إمكانية التنبؤ بالتمويل واستقراره للنهـوض بتخطـيط أكثـر واقعيـة يقـوم علـى تحقيـق 

تائج وٕادارة فعالة للموارد ورفع مستوى الشفافية والمساءلة. وعلـى الـرغم مـن أن االرتقـاء بالتمويـل أمـر يـدعم تنفيـذ الن
عمل المنظمـة علـى أمثـل وجـه وخصوصـًا علـى المسـتوى القطـري، فمـن المسـلم بـه أيضـًا أن تحسـين أداء المنظمـة 

ويــل المنظمــة علــى اتخــاذ خطــوات تســتهدف تعزيــز يعــد وســيلة لالرتقــاء بتمويــل المنظمــة. وعليــه، ركــز إصــالح تم
شفافية التمويل وٕامكانية التنبؤ به ومرونتـه وتـدعيم التخطـيط والميزنـة القـائمين علـى تحقيـق النتـائج وتحسـين تنسـيق 

  تعبئة الموارد واستعادة التكاليف اإلدارية والتنظيمية وضمان الشفافية في تخصيص الموارد.
  

  ويل وتخصيص الموارد مع األولوياتمواءمة التم  ٣-٣الحصيلة 
  

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
النســـبة المئويـــة الممولـــة مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة حســـب الفئـــة 

  والمكتب الرئيسي في بداية الثنائية
٥٥٪  

)٢٠١٣(  
  على األقل ٪٧٠

)٢٠١٥(  
الدخل واإلنفاق مع الميزانية البرمجية المعتمدة حسـب  مواءمة

  ٪١٠٠اكتمال المواءمة   عدم اكتمال المواءمة  الفئة والمكتب الرئيسي
  

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ة الميزاني
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
تعزيـــز شـــفافية تمويـــل المنظمـــة وٕامكانيـــة  ١-٣-٣

  ١٢٥٠  العمل جار  ٢٠١٣  التنبؤ به ومرونته
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  عقــد اجتمــاع اســتثنائي للجنــة البرنــامج والميزانيــة
  واإلدارة لبحث موضوع تمويل المنظمة

 كانون األول/
    استكمل العمل  ٢٠١٢ديسمبر 

  ــــامج العمــــل العــــام ــــة الصــــحة لبرن اعتمــــاد جمعي
مـــع  والميزانيـــة البرمجيـــة تيســـيرًا لمواءمـــة المـــوارد

    العمل جار  ٢٠١٣مايو  أيار/  األولويات
  إجـــــراء حـــــوار بشـــــأن التمويـــــل لتشـــــجيع إمكانيـــــة

  التنبؤ بالتمويل والحد من تخصيص األموال
 -يونيو حزيران/

 كانون األول/
    العمل جار  ٢٠١٣ديسمبر 

  إنشاء بوابة على شـبكة اإلنترنـت لتعقـب تـدفقات
  على الفور هاالموارد والنتائج واإلبالغ عن

يونيو  حزيران/
    العمل جار  ٢٠١٣

  ـــــــــة ـــــــــديم أمـــــــــوال تكميلي ـــــــــة تق استكشـــــــــاف إمكاني
لالشــــتراكات المقــــدرة علــــى أســــاس طــــوعي مــــع 

    العمل جار  ٢٠١٣  البلدان المهتمة
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  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ة الميزاني
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
وضـــع آليـــة للتخطـــيط والميزنـــة القـــائمين  ٢-٣-٣

ـــا ـــائج بن ـــق النت ـــى تحقي ـــائج  ءً عل ـــى سلســـلة النت عل
  ٦٥٢  العمل جار  ٢٠١٣  الجديدة
        المستهدفة الرئيسية: المنجزات

 استكمل العمل  ٢٠١٢  وضع سلسلة نتائج جديدة    
  وضــــــع منهجيــــــة لحســــــاب تكــــــاليف المخرجــــــات

    العمل جار  ٢٠١٣  الموحد
  وضـــــع منهجيـــــة لتقيـــــيم إســـــهام المخرجـــــات فـــــي

    العمل جار  ٢٠١٣  الحصائل وٕاسهام الحصائل في اآلثار
التخطـــيط المتسلســـل لتجســـيد احتياجـــات  ٣-٣-٣

  ٢٠١٥  البلدان
من المزمع بدء 

  -  العمل
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 تنقيح عملية التخطيط المؤسسي  
٢٠١٣  

من المزمع بدء 
    العمل

  وضــع مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفتــرة
  ٢٠١٥  على أساس العملية الجديدة ٢٠١٧-٢٠١٦

من المزمع بدء 
    العمل

  ٤٥٧  العمل جار  ٢٠١٣  نطاق المنظمةتحسين تعبئة الموارد على  ٤-٣-٣
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  اقتـــراح سياســـات بشـــأن إدارة المـــوارد مـــن جانـــب
فرقــــة العمــــل التابعــــة للمنظمــــة والمعنيــــة بتعبئــــة 

    العمل جار  ٢٠١٣مايو  أيار/  الموارد وٕادارتها
  العمل جار  ٢٠١٣  وضع خطة لتعبئة الموارد على نطاق المنظمة    
تحســــــــين تمويــــــــل التكــــــــاليف اإلداريــــــــة  ٥-٣-٣

  ٣٩٤  العمل جار  ٢٠١٤  والتنظيمية
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 مارس  آذار/  دراسة التكاليف اإلدارية والتنظيمية في المنظمة
    استكمل العمل  ٢٠١٣

  تنقـــيح الـــنهج المعتمـــد لتمويـــل التكـــاليف اإلداريـــة
    العمل جار  ٢٠١٤مايو  أيار/  والتنظيمية في المنظمة

  -  العمل جار  ٢٠١٤  وضع آلية جديدة لتخصيص الموارد ٦-٣-٣
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 العمل جار  ٢٠١٣مايو  أيار/  مبادئ ضمان الشفافية في تخصيص الموارد    
  تطبيــق مبــادئ تخصــيص المــوارد علــى الميزانيــة

  ٢٠١٤  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية للفترة 
المزمع بدء  من

    العمل
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  اإلصالح اإلداري: المساءلة والشفافية  ٤-٣
  

تتوقع الدول األعضاء تعزيز المساءلة بشـأن النتـائج والمـوارد وتـدعيم تقيـيم األداء وزيـادة الشـفافية. ونتيجـة   -٢٥
فة إلى تعزيز لذلك، يعد تحسين مستوى المساءلة والشفافية عنصرًا أساسيًا من معظم االقتراحات اإلصالحية. وٕاضا

قدرات المنظمـة فـي مجـالي مراجعـة الحسـابات والمراقبـة هنـاك مجـاالت محـددة لتحسـين مسـتوى المسـاءلة والشـفافية 
علـى احتياجـات البلـدان وتحسـين إطـار المراقبـة  ءً تشمل ما يلي: وضع نهج للتخطيط القائم على تحقيـق النتـائج بنـا

رة المخاطر ووضع نهـج إلدارة المخـاطر علـى نطـاق المنظمـة واعتمـاد الداخلية بدعم من وحدة معنية باالمتثال وٕادا
  سياسة لإلفصاح عن المعلومات وتعزيز إدارة حاالت تضارب المصالح.

  
  المساءلة والشفافية وٕادارة المخاطر على المستوى اإلداري  ٤-٣الحصيلة 

  
  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة

نســبة المخــاطر المؤسســية المقترنــة بخطــط االســتجابة المعتمــدة 
  ال تنطبق  والمنفذة

١٠٠٪  
)٢٠١٥(  

  

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
  ١٨٤٤  العمل جار  ٢٠١٥  تحسين إطار المساءلة والمراقبة الداخلية ١-٤-٣

        المستهدفة الرئيسية: المنجزات
  وضـــــــــع إجـــــــــراءات تشـــــــــغيلية موحـــــــــدة خاصـــــــــة

بـــــاإلجراءات اإلداريـــــة وشـــــؤون الســـــفر والمـــــوارد 
    العمل جار  ٢٠١٣  البشرية والشؤون المالية والمشتريات

  رصـــــد األداء واالمتثـــــال علـــــى أســـــاس مقـــــاييس
    العمل جار  ٢٠١٣  ولوحات متابعة موحدة 

  إنشـــاء مكتـــب معنـــي باالمتثـــال وٕادارة المخـــاطر
    العمل جار  ٢٠١٣  واألخالقيات

  توحيد إجراءات تفويض السلطة واتفاقـات األداء
  ٢٠١٣  الخاصة بكبار الموظفين

من المزمع بدء 
    العمل

  إجراء تقييم مستقل وشامل على نطـاق المنظمـة
  ٢٠١٥  لنظام اإلدارة العالمي

من المزمع بدء 
    العمل

  اســـــــــــــــــــتراتيجية طويلـــــــــــــــــــة األجـــــــــــــــــــل وضـــــــــــــــــــع
والعمليـــات الخاصـــة بمركـــز الخـــدمات  للوظـــائف
  ٢٠١٤  العالمي

من المزمع بدء 
    العمل
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  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
    العمل مستمر  ٢٠١٣  تحسين إطار إدارة المخاطر ٢-٤-٣

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  وضــــــع إطــــــار إلدارة المخــــــاطر تحــــــت إشــــــراف

 باالمتثــــــــال وٕادارة المخــــــــاطر المكتــــــــب المعنــــــــي
  واألخالقيات

  العمل مستمر  ٢٠١٣

حسبت ميزانيته تحت 
المكتب  ١-٤-٣

المعني باالمتثال وٕادارة 
  المخاطر واألخالقيات

 العمل مستمر  ٢٠١٣  إعداد سجل بالمخاطر على نطاق المنظمة    
  -  العمل جار  ٢٠١٣  سياسة لإلفصاح عن المعلومات ٣-٤-٣

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
 مســودة سياسـة لإلفصــاح عـن المعلومــات  وضـع

علــــــى أفضــــــل الممارســــــات المتبعــــــة فــــــي  ءً بنــــــا
    العمل جار  ٢٠١٣  المنظمات الدولية لتنظر فيها األجهزة الرئاسية

  تنقــــــــيح نظــــــــم إدارة الوثــــــــائق وسياســــــــات حفــــــــظ
المعلومـــــــــات لـــــــــدعم سياســـــــــة اإلفصـــــــــاح عـــــــــن 

    العمل جار  ٢٠١٣  المعلومات
حـــــــاالت تضـــــــارب تعزيـــــــز فعاليـــــــة إدارة  ٤-٤-٣

  -  العمل جار  ٢٠١٣  المصالح
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 استكمل العمل  ٢٠١٢  مراجعة سياسة إعالن كشف المصالح    
  تنقــــــيح السياســــــة والممارســــــات إلعــــــالن كشــــــف

  ٢٠١٣  على توصيات المراجعة ءً المصالح بنا
من المزمع بدء 

    العمل
 إنشاء مكتب لألخالقيات  

  العمل جار  ٢٠١٣

حسبت ميزانيته تحت 
المكتب  ١-٤-٣

المعني باالمتثال وٕادارة 
  المخاطر واألخالقيات

تعزيــــز القــــدرة علــــى مراجعــــة الحســــابات  ٥-٤-٣
  ٢٧٣٤  استكمل العمل  ٢٠١٢  والمراقبة

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  تعيـين المزيـد مـن المـوظفين المعنيـين بالمراجعــة

    العملاستكمل   ٢٠١٢  الداخلية للحسابات
 استكمل العمل  ٢٠١٢  تعيين المزيد من الموظفين المعنيين بالتحقيقات    
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  اإلصالح اإلداري: التقييم  ٥-٣
  

هــو وظيفــة حاســمة تنفــذ علــى جميــع مســتويات المنظمــة وتعــزز المســاءلة أمــام أصــحاب المصــلحة  التقيــيم  -٢٦
الرئيســيين وتــنهض بــالتعلم المؤسســي والفــردي. وقــد شــددت الــدول األعضــاء علــى ضــرورة إرســاء "ثقافــة التقيــيم" فــي 

عــالوة علــى ذلــك، طلبــت المنظمــة ممــا يــؤدي إلــى وضــع سياســة للتقيــيم وتنفيــذها تحــت إشــراف األجهــزة الرئاســية. و 
كمـا طلبـت مـن وحـدة التفتـيش المشـتركة التابعـة لألمـم  ١الدول إجـراء تقيـيم مسـتقل لعمـل المنظمـة فـي عـدة مراحـل.

  ٢المتحدة تحديث تقريرين سابقين عن األخذ بالالمركزية في المنظمة وعن شؤون التنظيم واإلدارة في المنظمة.
  

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

المنهجي لبرامج المنظمة وفقـًا للمعـايير ومتطلبـات  التقييم
الجــودة التــي تنطــوي عليهــا السياســة المتبعــة فــي المنظمــة 
واإلبالغ المنتظم عن خطط العمل الخاصة بـالتقييم علـى 
نطــــاق المنظمــــة والتقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ اســــتنتاجات 

  ٪١٠٠  ال تنطبق  التقييم ونتائجه
  

  ضعالو   الموعد المستهدف  المخرجات

- ٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
ـــة  ١-٥-٣ ـــيم تشـــمل آلي وضـــع سياســـة للتقي

  ٩٢١  العمل جار  ٢٠١٣  إلشراف األجهزة الرئاسية على عمليات التقييم
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  اعتمـــاد األجهـــزة الرئاســـية لسياســـة المنظمـــة
    استكمل العمل  ٢٠١٢  للتقييم

  المزيـــــــد مـــــــن المـــــــوظفين المعنيـــــــين تعيـــــــين
    العمل جار  ٢٠١٣  بالتقييم

  ــــيم عــــرض خطــــة عمــــل ســــنوية بشــــأن التقي
  على األجهزة الرئاسية

اعتبارًا من كانون 
يناير  الثاني/

    العمل مستمر  ٢٠١٣
  وضـــــع قائمـــــة لجـــــرد عمليـــــات التقيـــــيم فـــــي

    العمل جار  ٢٠١٣  المنظمة على شبكة اإلنترنت

                                                           
 .٧إضافة  ١٣٢/٥ت  مانظر الوثيقة    ١

  .٦إضافة  ١٣٢/٥ت  مانظر الوثيقة    ٢
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  ضعالو   الموعد المستهدف  المخرجات

- ٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
  وتعزيز القدرات على النهوض بثقافة التقييم

كــل مســتويات المنظمــة عبــر شــبكة عالميــة 
    العمل جار  ٢٠١٣  تشغيلية خاصة بالتقييم

  تقديم تقريـر سـنوي عـن أنشـطة التقيـيم التـي
تشمل تعزيز المساءلة واستخالص الدروس 

    العمل مستمر  ٢٠١٤  إلى األجهزة الرئاسية
  ٥٠٠  العمل جار  ٢٠١٤  إجراء تقييم مستقل للمنظمة ٢-٥-٣

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  إجــراء المرحلــة األولــى مــن التقيــيم المســتقل

التــــي تنطــــوي علــــى اســــتعراض المعلومــــات 
الراهنـــة بـــالتركيز علـــى التحـــديات المواجهـــة 
فــــــي تمويــــــل المنظمــــــة وقضــــــايا التوظيــــــف 
وتصريف الدول األعضاء للشؤون الداخلية 

    استكمل العمل  ٢٠١٢  في المنظمة
 ورقــة عــن األســاليب المحــددة إلجــراء  إعــداد

المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم لكــي ينظــر فيهــا 
المجلــــــــس التنفيــــــــذي فــــــــي دورتــــــــه الثانيــــــــة 

  والثالثين بعد المائة
يناير  كانون الثاني/
    استكمل العمل  ٢٠١٣

  إعداد تقرير عن المرحلة الثانيـة مـن التقيـيم
  الخارجي لكي تستعرضه األجهزة الرئاسية

يناير  اني/كانون الث
    العمل جار  ٢٠١٤

اضـــطالع وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة  ٣-٥-٣
بتحديث تقريريها عن (أ) األخذ بالالمركزية في 
المنظمـــــة (ب) واســـــتعراض شـــــؤون التنظـــــيم 

  ١٢٠  استكمل العمل  ٢٠١٣  واإلدارة في المنظمة
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

  عـن تقديم وحدة التفتيش المشتركة لتقريريها
(أ) األخــــذ بالالمركزيــــة فــــي المنظمــــة (ب) 
واســـــــتعراض شـــــــؤون التنظـــــــيم واإلدارة فـــــــي 

  المنظمة
 كانون األول/

    استكمل العمل  ٢٠١٢ديسمبر 
  إدراج توصيات وحدة التفتيش المشتركة في

  خطة تنفيذ عملية اإلصالح
يناير  كانون الثاني/
    استكمل العمل  ٢٠١٣
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  اإلداري: االتصاالت اإلصالح  ٦-٣
  

هنــاك عــدة عوامــل أســهمت فــي الحاجــة إلــى إصــالح عمــل المنظمــة فــي مجــال االتصــاالت وهــي التاليــة:   -٢٧
ســرعة التغيــرات الطارئــة علــى مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وتغيــر محــيط المنظمــات المشــاركة فــي ميــدان الصــحة 

صـحة وعـن عمـل المنظمـة وظهـور تحـديات صـحية العالمية وتنامي طلـب الجمهـور علـى معلومـات إضـافية عـن ال
جديــدة. ويســتهدف إصــالح االتصــاالت فــي المنظمــة التصــدي لهــذه المســائل عــن طريــق تعزيــز القــدرات الخاصــة 
باالتصاالت الداخلية وتحسين التنسيق بين مختلـف مسـتويات المنظمـة وٕانشـاء منصـات اتصـاالت عاليـة المردوديـة 

  استخدامها والقياس المنتظم لمدى فهم الجمهور لعمل المنظمة.مثل وسائط التواصل االجتماعي و 
  

  : تحسين االتصاالت االستراتيجية٦-٣الحصيلة 
  

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
النســـبة المئويـــة لممثلـــي الـــدول األعضـــاء وســـائر أصـــحاب 

  ألداء المنظمة المصلحة المعبرين عن تقييم جيد أو ممتاز
٧٧٪  

)٢٠١٣(  
٨٥٪  

)٢٠١٥(  
  

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
  ٨٥٠  العمل جار  ٢٠١٣  تعزيز القدرات في مجال االتصاالت ١-٦-٣

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  تــــــدريب مختلــــــف فئــــــات المــــــوظفين فــــــي مجــــــال

  االتصاالت
اعتبارًا من عام 

    العمل مستمر  ٢٠١٢
  إنشــــاء شــــبكة التصــــاالت الطــــوارئ تتكــــون مــــن

أشـــــخاص معنيـــــين باالتصـــــاالت ســـــبق تـــــدريبهم 
    العمل جار  ٢٠١٣  لنشرها في حاالت الطوارئ

  ٤٠٠  العمل جار  ٢٠١٣  تعزيز تنسيق االتصاالت ٢-٦-٣
        المنجزات المستهدفة الرئيسية:

 فريـــــق مركـــــزي معنـــــي باالتصـــــاالت فـــــي  إنشـــــاء
    استكمل العمل  ٢٠١٢  المقر الرئيسي

 وضع استراتيجية المنظمة الخاصة باالتصاالت  
٢٠١٣  

من المزمع بدء 
    العمل

  عقـــــــــد منتـــــــــدى اتصـــــــــاالت عـــــــــالمي لمـــــــــوظفي
االتصــــــاالت فــــــي المنظمــــــة كــــــل ســــــنتين وعقــــــد 

  ٢٠١٣  اجتماعات تنسيق افتراضية كل ثالثة أشهر
المزمع بدء  من

    العمل
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  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
 وضع استراتيجية لالتصاالت الداخلية  

٢٠١٣  
من المزمع بدء 

    العمل
  ٦٠٠  العمل جار  ٢٠١٤  إنشاء منصات اتصاالت عالية المردودية ٣-٦-٣

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  اســـتخدام منصـــات وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي

  في المقر الرئيسي واألقاليم
عام  اعتبارًا من
    العمل مستمر  ٢٠١١

 العمل مستمر  ٢٠١٣  إنشاء منصة فيديو متطورة    
  تحــديث موقــع المنظمــة علــى اإلنترنــت وتحســين

  ٢٠١٣  إمكانية البحث فيه واالستفادة منه
من المزمع بدء 

    العمل
  إدراج تكنولوجيـا المعلومــات كبنــد ثابــت مــن بنــود

جـــدول أعمـــال فريـــق السياســـات العالميـــة وتقـــديم 
ســــــنوي إلــــــى لجنــــــة البرنــــــامج والميزانيــــــة  تقريــــــر
  واإلدارة

اعتبارًا من عام 
٢٠١٤  

من المزمع بدء 
    العمل

تحسين فهم الجمهور وأصـحاب المصـلحة  ٤-٦-٣
  ١٥٠  العمل مستمر  ٢٠١٥  لعمل المنظمة

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  إجـــــــــــراء اســـــــــــتطالع عـــــــــــالمي آلراء أصـــــــــــحاب

  المصلحة كل سنتين
عام  اعتبارًا من
    العمل مستمر  ٢٠١٢

ـــــــدعيم سياســـــــة واســـــــتراتيجية بشـــــــأن  ٥-٦-٣ ت
  ٢٠١٤  المنشورات

من المزمع بدء 
  ٥٠  العمل

        المنجزات المستهدفة الرئيسية:
  تقيــــيم سياســــة المنظمــــة وممارســــتها فــــي مجــــال

  ٢٠١٤  النشر
من المزمع بدء 

    العمل
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  إدارة التغيير  ١-٤
  

اإلصـالحات أفضـل الممارســات فـي إدارة التغييـر عـن طريـق مـا يلـي: (أ) التعبيــر سـوف ُيظهـر تنفيـذ هـذه   -٢٨
الواضح عن غرض اإلصالح ونطاقـه ومقـاييس نجاحـه؛ (ب) والتخطـيط الشـامل لتحقيـق هـذه النتـائج؛ (ج) ووضـع 

كة مـع إطار للرصد من أجل قياس التقـدم المحـرز وتقييمـه واإلبـالغ عنـه؛ (د) ووضـع اسـتراتيجية اتصـاالت للمشـار 
الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة الخارجيين والموظفين من أجل الحفاظ علـى الـوعي والثقـة وااللتـزام (هــ) 

  ووضع إطار تنظيمي إلدارة التغيير.
  
  

  : تنسيق تنفيذ إصالح المنظمة ورصده وتقييمه١-٤الحصيلة 
  

  ٢٠١٥الهدف المحدد لعام   البيانات األساسية  مؤشرات الحصيلة
بة المئوية للمخرجات التي استكملت أو يسير تنفيذها في النس

  المسار الصحيح ضمن خطة تنفيذ إصالح المنظمة
٢٥٪  

)٢٠١٣(  
١٠٠٪  

)٢٠١٥(  
  

  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
  -  العمل جار  ٢٠١٣  خطة تنفيذ إصالح المنظمة ١-١-٤

        :الرئيسية المستهدفة المنجزات
  عــرض خطــة تنفيــذ رفيعــة المســتوى علــى المجلــس

  التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة
 يناير كانون الثاني/
    استكمل العمل  ٢٠١٣

  تحــديث خطــة التنفيــذ الشــاملة المحســوبة التكــاليف
والمتاحــة علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــي اســتنادًا 

  جرائية لألجهزة الرئاسيةإلى المقررات اإل
 يناير كانون الثاني/
    استكمل العمل  ٢٠١٣

إطار رصد عملية إصـالح المنظمـة واإلبـالغ  ٢-١-٤
  -  العمل جار  ٢٠١٣  عنها

        :الرئيسية المستهدفة المنجزات
 العمل جار  ٢٠١٢ مايو أيار/  وضع إطار رفيع المستوى للتنفيذ والرصد    
 تقارير عن التنفيذ كل أربعة أشهر إلى لجنة  تقديم

الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة 
  لكي تستعرضها وتتحقق منها

 شباط/اعتبارًا من 
    العمل جار  ٢٠١٣ فبراير

 أيار/اعتبارًا من   تقديم تقارير منتظمة إلى األجهزة الرئاسية 
    العمل جار  ٢٠١٢ مايو
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  الوضع  الموعد المستهدف  المخرجات

-٢٠١٢ الميزانية
(بآالف  ٢٠١٣

  الدوالرات األمريكية)
االتصــاالت والمشــاركة الخاصــة اســتراتيجية  ٣-١-٤

ــدول األعضــاء وســائر  بإصــالح المنظمــة مــن أجــل ال
  أصحاب المصلحة والموظفين

اعتبارًا من عام 
  ١٤٠  العمل جار  ٢٠١١

        :الرئيسية المستهدفة المنجزات
  إنشاء موقـع إلكترونـي علـى اإلنترنـت وموقـع آخـر

  على اإلنترانت عن عملية إصالح المنظمة
عام  اعتبارًا من
    العمل مستمر  ٢٠١١

  إصــــــدار رســـــــالة إخباريـــــــة عـــــــن عمليـــــــة إصـــــــالح
أعــــــــــداد فــــــــــي  ٣( Change@WHOالمنظمــــــــــة؛ 

  السنة)
اعتبارًا من عام 

    العمل جار  ٢٠١٢
  ـــة عقـــد اجتماعـــات لإلعـــالم والتشـــاور بشـــأن عملي

  إصالح المنظمة مع الدول األعضاء والموظفين
اعتبارًا من عام 

    العمل جار  ٢٠١١
اعتبارًا من عام   دعم إدارة التغيير والهيكل التنظيمي ٤-١-٤

  ٢٨٠٠  العمل جار  ٢٠١١
        :الرئيسية المستهدفة المنجزات

 أيار/اعتبارًا من   إنشاء فريق لدعم اإلصالح 
    العمل جار  ٢٠١١ مايو

  ــــــــة ــــــــة عمــــــــل تابعــــــــة للمنظمــــــــة ومعني إنشــــــــاء فرق
    استكمل العمل  ٢٠١١  باإلصالح اإلداري
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والبيـان  )٪١٣(باسـتثناء تكـاليف دعـم البـرامج بنسـبة  ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائيةميزانية إصالح المنظمة 
  ٢٠١٥-٢٠١٤التفصيلي حتى 

  

  مجال اإلصالح
  التكاليف المتوقعة

  ١الدوالرات األمريكية) (بآالف
٢٠١٣- ٢٠١٢  

  ٢باب الميزانية
٢٠١٥- ٢٠١٤  

      اإلصالح البرمجي
  ٣-٦  ١٦٠  األولويات البرمجية  ١-١

      إصالح تصريف الشؤون
  ١-٦  -  المراقبة  ١-٢
  ١-٦  -  التنسيق والمواءمة  ٢-٢
  ١-٦  ١٠٠  صنع القرار  ٣-٢
  ١-٦  ١٨٠  تبسيط اإلبالغ على الصعيد الوطني  ٤-٢
  ١-٦  ١٣٠  المشاركة  ٥-٢

      اإلصالح اإلداري
  ١-٦  ٢ ١٧٣  تقديم الدعم إلى الدول األعضاء  ١-٣
  ٤-٦  ١ ٢٥٨  الموارد البشرية  ٢-٣
  ٤-٦  ٢ ٧٣٣  الشؤون المالية  ٣-٣
  ٢-٦  ٤ ٥٧٨  المساءلة  ٤-٣
  ٢-٦  ١ ٥٤١  التقييم  ٥-٣
  ٥-٦  ٢ ٠٥٠  االتصاالت  ٦-٣

      إدارة التغيير
  ١-٦  ٢ ٩٤٠  التغيير إدارة  ١-٤

    ١٧ ٨٤٣  المجموع
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢٠١٣-٢٠١٢غير مدرجة في الميزانية البرمجية األصلية للفترة     ١

ـــــوحــــددت ميزانيتهــــا ضــــمن الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة للفت ٢٠١٥-٢٠١٤تقــــررت تكــــاليف اإلصــــالح فــــي الفتــــرة     ٢ رة ــ
٢٠١٥-٢٠١٤. 
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  ٢الملحق 
  

  إدماج التوصيات المقدمة في المرحلة األولى من التقييم الخارجي للمنظمة
  

إجـراء  ٢٠١١المجلس التنفيذي في دورته االسـتثنائية بشـأن اإلصـالح التـي عقـدت فـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  قرر
تقيـيم مسـتقل القتراحـات إصـالح المنظمـة مـن أجـل توجيــه عمليـة إصـالح المنظمـة كمرحلـة أولـى مـن عمليـة مؤلفــة 

قتراحــات إصــالح المنظمــة قــد حــددت وركــزت المرحلــة األولــى مــن التقيــيم علــى معرفــة إن كانــت ا ١مــن مــرحلتين.
طائفــة كافيــة مــن المســائل التــي يلــزم معالجتهــا فــي إطــار عمليــة اإلصــالح وانبثقــت عــن هــذه المرحلــة سلســلة مــن 

  التوصيات ُأدمجت وُوضعت مفصلة في خطة تنفيذ اإلصالح على النحو التالي:
  

 التوصية  
العناصر ذات الصلة 
في خطة تنفيذ عملية 

 إصالح المنظمة

يتعـين تــوخي الحـذر عنــد إقامـة الــروابط بـين األجهــزة الرئاسـية فــي المقـر الرئيســي  ١
والمكاتــب اإلقليميــة ألن مــن شــأن هــذه الــروابط أن تــؤثر تــأثيرًا كبيــرًا فــي االتســاق 

 التنظيمي وتمد المنظمة بمحور تركيز استراتيجي.

٢-٢-٢ 

يلزم إعـادة تصـميم هياكـل المسـاءلة والمسـؤولية علـى مسـتويات تصـريف الشـؤون  ٢
الثالثة أي على مستويات المكاتب القطرية والمكاتـب اإلقليميـة والمكتـب الرئيسـي 
العالمي مع مراعاة النهج البرمجي الجديد وآلية تخصيص الموارد وتركيـز البلـدان 

فر الــروابط المطلوبــة بفضــل نظــام علــى تخطــيط البــرامج وتنفيــذها. ويمكــن أن تتــو 
 متين لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج ونظام فعال إلدارة األداء وتطويره.

 ٢-٣-٣؛ ٣-١-٣

يبـــدو أن التركيـــز القطـــري هـــو موضـــوع متكـــرر فـــي اقتـــراح اإلصـــالح ابتـــداء مـــن  ٣
ووصـوًال إلـى تنفيـذ البـرامج. وال بـد مـن  صياغة البرامج ومرورًا بتخصيص الموارد

وضع استراتيجية مفصلة تربط بين مختلف جوانب التغييرات المقترحة إلى جانب 
 الدعم الهيكلي واإلجرائي.

١-٣ 

ال مفر من وضع آلية للحصول على تعليقات منتظمة من أجل تقـديم الضـمانات  ٤
الضروري أن تتـزود المنظمـة بسياسـة للتقيـيم تنطـوي  بشأن أنشطة المنظمة. ومن

 على منجزات مستهدفة واضحة لتقييم البرامج بانتظام.

٥-٣ 

الضروري أن تحظى هذه الطائفة الواسعة من التغييرات بالقبول على مختلف  من ٥
المســتويات. ويلــزم وضــع خطــة للــدعوة توضــح آثــار اســتراتيجية التغييــر وتحديــد 
عوامــل التغييــر وٕاعــداد خطــة مفصــلة إلدارة التغييــر مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل 

 بعد الحصول على الموافقة من السلطات المعنية.

١-٤ 

يلــــزم تحســــين اإلجــــراءات الداخليــــة الحاليــــة وتعــــديلها لتنفيــــذ التغييــــرات المقترحــــة  ٦
 ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة في تنفيذ مجاالت يشملها "اإلصالح اإلداري".

١-٤ 

                                                           
  .EBSS2(3)انظر المقرر اإلجرائي    ١
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 التوصية  
العناصر ذات الصلة 
في خطة تنفيذ عملية 

 إصالح المنظمة

من المفهوم أن اقتراح اإلصالح ال يزال فـي عـداد األعمـال الجاريـة ألن عناصـره  ٧
مــن الدارســة. ومــع ذلــك تعلــق أهميــة قصــوى علــى  المختلفــة تمــر بمراحــل مختلفــة

تحديد المخرجات والحصائل واآلثار المرغوبة وتصميم المؤشرات لقياسها ووضـع 
 آلية للرصد والحصول على التعليقات. 

 ٢-١-٤؛ ١-١-٤

تقتــرح المنظمــة برنــامج إصــالح شــامل ينطــوي علــى العمــل علــى عــدد كبيــر مــن  ٨
خطــة لتحديـد األولويــات تســمح بتحقيــق تغييــر  الجبهـات. ويوصــى بإمكانيــة إعــداد

سلس وتدريجي. ويمكن أن تميز هذه الخطة أيضًا بين عناصر التغيير المقترحة 
 على أساس مستويات الموافقة الالزمة.

١-١-٤ 

ينبغي أن تبين استراتيجية التنفيذ المتطلبات من المـوارد الماليـة والبشـرية والزمنيـة  ٩
 والتقنية.

١-١-٤ 

يمكن النظر في إجراء مشاورات مع جهات مانحة من غير الدول األعضاء لفهم ١٠
 شواغلها. وقد تكون هذه التعليقات مهمة إلعداد استراتيجية واقعية.

١-٣-٣ 

يتوقــف نجــاح االقتــراح أيضــًا علــى إجــراء تغييــرات فــي سياســات المــوارد البشــرية. ١١
وٕاذ تنطــوي سياســات المــوارد البشــرية علــى جوانــب غيــر مرنــة مالزمــة، فقــد يتحــتم 
علــــى المنظمــــة أن تلجــــأ إلــــى إيجــــاد حلــــول مبتكــــرة. ومــــن الموصــــى بــــه احتمــــال 

 أوضاع مماثلة. االلتفات إلى أفضل الممارسات المتبعة في منظمات تمر ب

٢-٣ 

يــرتبط نجــاح أيــة اســتراتيجية تغييــر ارتباطــًا مباشــرًا بفهــم أصــحاب المصــلحة لمــا ١٢
المقتــرح المداومــة علــى التواصــل المنــتظم  تشــمله االســتراتيجية مــن مكاســب. ومــن

مع جميع الجهات المعنية بشـأن التقـدم المحـرز فـي اقتـراح اإلصـالح ممـا يسـاعد 
 على تهيئة البيئة السليمة لتنفيذ عملية اإلصالح. 

٣-١-٤ 

يتألف اقتراح اإلصالح المقـدم مـن عناصـر شـديدة التـرابط ويسـتلزم نجـاح العمليـة ١٣
 اإلقرار بهذا الترابط وحبكه في استراتيجية التنفيذ. 

 ٢-١-٤؛ ١-١-٤
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  ٣الملحق 
  

  إدماج توصيات وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة
  بشأن اإلدارة والالمركزية في المنظمة

  
نــزوًال عنــد طلــب المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه االســتثنائية بشــأن اإلصــالح التــي عقــدت فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

، أجرت وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة وحدثت عمليات استعراض (أ) األخذ بالالمركزيـة فـي ٢٠١١
الصحة العالمية؛ (ب) واسـتعراض شـؤون التنظـيم الجزء الثالث: منظمة  –المنظمات ضمن منظومة األمم المتحدة 

وأدمجت توصيات وحدة التفتيش المشتركة وُوضعت مفصلة فـي خطـة تنفيـذ  ١واإلدارة في منظمة الصحة العالمية.
  عملية اإلصالح على النحو التالي:

  
العناصر ذات الصلة  التوصية  

في خطة تنفيذ عملية 
 اإلدارة    إصالح المنظمة

للمــدير العــام أن يســتعرض الهيكــل التنظيمــي الحــالي للمقــر الرئيســي مــن ينبغــي  ١
أجل تعزيز الفعالية اإلدارية والتشغيلية بما يتماشى مع التغييـرات المقـرر الموافقـة 

 عليها في عملية اإلصالح الجارية.

٣-١-٣ 

فـــي ســـياق اإلصـــالح اإلداري الجـــاري، ينبغـــي للمـــدير العـــام أن يســـتعرض عـــدد  ٢
مناصــــب المــــديرين العــــامين المســــاعدين وأن يضــــع لهــــم توصــــيفات وظيفيــــة وأن 
يحيط المجلس التنفيذي علمًا بالتدابير الراميـة إلـى تعزيـز شـفافية عمليـة اختيـارهم 

 وتعيينهم. 

٢-٢-٣ 

مواصـلة تطـوير نظـام اإلدارة العـالمي علـى أسـاس ينبغي للمدير العام أن يضمن  ٣
تقيــيم مســـتقل شـــامل علـــى صـــعيد المنظمـــة لتصـــميمه وتجـــارب تشـــغيله والـــدروس 

 المستفادة.

١-٤-٣ 

ينبغــــي للمــــدير العــــام أن يضــــع خطــــة طويلــــة األجــــل لوظــــائف مركــــز الخــــدمات  ٤
 العالمي وعمله، بما في ذلك تصريف شؤونه وتمويله.

١-٤-٣ 

 ٥-٦-٣للمدير العام التكليف بإجراء تقييم خارجي إلعداد المنشورات في المنظمة.ينبغي  ٥

ينبغـــــي للمـــــدير العـــــام أن يتخـــــذ تـــــدابير لتـــــدعيم إدارة المحتـــــوى المركـــــزي لشـــــبكة  ٦
المنظمـــــــة الداخليـــــــة وملكيتـــــــه وأن يضـــــــمن أن لـــــــدى المـــــــوظفين معرفـــــــة أفضـــــــل 

 أفضل الستخدامها.بالمعلومات المهنية المتاحة في المنظمة وٕامكانية 

٢-٦-٣ 

ينبغي للمدير العام أن يضع خطة عمـل ملموسـة لضـمان رصـد سياسـات المـوارد  ٧
 البشرية على نحو أفضل وتنفيذها بمزيد من االتساق عبر المنظمة. 

١-٢-٣ 
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    التوصية  
ينبغي للمدير العام أن يقدم نموذجًا تعاقديًا يجسد على النحو المناسب احتياجات  ٨

 ويأخذ في الحسبان أساليب التمويل القائمة. تغيرةالتوظيف الم
١-٢-٣ 

ينبغــي للمــدير العــام أن يضــع ويعــزز، بالتشــاور مــع المــديرين اإلقليميــين، سياســة  ٩
للتنقـــل علـــى صـــعيد المنظمـــة عبـــر مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة كلهـــا مـــع أهـــداف 

 ملموسة ومجموعة من المؤشرات التي يتعين رصدها.

٤-٢-٣ 

ينبغي للمدير العام أن يضع، مع المديرين اإلقليميين المعنيـين، خطـة عمـل ذات ١٠
أهـــداف ومؤشـــرات مـــن أجـــل تحســـين التـــوازن بـــين الجنســـين وأن يقـــدم تقريـــرًا عـــن 
تنفيــذها إلــى المجلـــس التنفيــذي كجــزء مـــن التقــارير المقدمــة بانتظـــام عــن المـــوارد 

 البشرية. 

٢-٣ 

ينبغي للمجلس التنفيذي أن يوصي بأن تدعم الدول األعضاء جهود المدير العام ١١
في سبيل زيادة إمكانية التنبؤ بالتمويل، بما في ذلك عن طريـق تـوفير مسـاهمات 

 طوعية أكثر مرونة ومتعددة السنوات. 

١-٣-٣ 

 ينبغــي للمــدير العــام أن ينشــئ آليــة رســمية مناســبة لعمليــة تخصــيص المــوارد مــن١٢
 أجل تحسين الشفافية ومشاركة مختلف األطراف الفاعلة في المنظمة.

٦-٣-٣ 

ينبغـــي للمـــدير العـــام أن يضـــمن إدمـــاج آليـــات االمتثـــال والمراقبـــة علـــى مختلـــف ١٣
 المستويات في إطار متسق وشامل للمراقبة الداخلية. 

١-٤-٣ 

للمـــدير العـــام أن يضـــمن وضـــع سياســـة بعيـــدة األجـــل بشـــأن إدارة المبـــاني  ينبغـــي١٤
 ودعم تنفيذها بواسطة معايير وٕارشادات على صعيد المنظمة.

ليس هذا األمر جزءًا 
من اإلصالح ومن 
المقرر اإلبالغ عن 

ذلك في إطار 
المخطط العام لتجديد 

 المباني

ــــدة األجــــل إلدارة ١٥ ــــة أن تســــتعرض السياســــة البعي ــــة الصــــحة العالمي ينبغــــي لجمعي
 المباني وأن توفر التمويل الالزم لتنفيذها.

ينبغــي للمــدير العــام أن يــدرج البــرامج العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات فــي جــدول ١٦
 أعمال فريق السياسات العالمية من أجل ضمان توفير ما يلزم من دعم وموارد.

٣-٦-٣ 

فريـق األمـم المتحـدة ينبغي للمدير العام أن يسـتهل اسـتعراض النظـراء مـن جانـب ١٧
المعنــي بــالتقييم بشــأن وظيفــة التقيــيم فــي المنظمــة مــن أجــل االســتفادة مــن أفضــل 
الممارسات الراسخة في منظومة األمم المتحدة وتوفيق وظيفة التقييم في المنظمة 

األمم المتحدة المعني بالتقييم، وأن يقدم اسـتعراض تمامًا مع قواعد ومعايير فريق 
 .٢٠١٤النظراء هذا إلى المجلس التنفيذي في موعد ال يتجاوز عام 

تجري وحدة التفتيش 
المشتركة استعراضًا 
في الوقت الراهن في 

 األمم المتحدة
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 الالمركزية 

العناصر ذات الصلة 
في خطة تنفيذ عملية 

 إصالح المنظمة

للمجلـــس التنفيـــذي أن ُيكِمـــل، فـــي ســـياق عمليـــة إصـــالح المنظمـــة الجاريـــة  ينبغـــي ١
حاليـــًا، استعراضـــًا شـــامًال لعمليـــة تصـــريف الشـــؤون علـــى المســـتوى اإلقليمـــي وأن 
يطرح اقتراحـات ملموسـة لتحسـين عمـل اللجـان واللجـان الفرعيـة اإلقليميـة وأن ُيـتم 

 يمية.مواءمة نظمها الداخلية لكي تنظر فيها اللجان اإلقل

١-٣-٢ 

ينبغـــــي للمـــــدير العـــــام أن يرصـــــد، بالتشـــــاور مـــــع المـــــديرين العـــــامين المســـــاعدين  ٢
الشــبكات واالجتماعــات الســنوية فــي مجــاالت  والمــديرين اإلقليميــين، إقامــة وعمــل

 العمل التقنية واإلدارية على مستويات المنظمة الثالثة.

٣-١-٣ 

اإلقليميـين، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء، االتفـاق  ينبغي للمـدير العـام والمـديرين ٣
علـــى معـــايير للقـــدر األدنـــى مـــن التواجـــد القطـــري المتـــين. وينبغـــي أيضـــًا وضـــع 

 معايير وٕاجراءات الفتتاح المكاتب الفرعية وٕاغالقها تبعًا لتغير االحتياجات. 

١-١-٣ 

المناســبة لجعــل وضــع ينبغــي للمــدير العــام والمــديرين اإلقليميــين اتخــاذ اإلجــراءات  ٤
وحـــدات/ وظـــائف الـــدعم القطـــري متســـمًا بقـــدر أكبـــر مـــن االســـتراتيجية فـــي المقـــر 
الرئيسي واألقاليم وتعزيز قدراتها وتدعيم دورها الخاص بالمواءمة واتخاذ القرارات.

٣-١-٣ 

ينبغي للمدير العام أن ينقح، بالتشاور مع فريق السياسات العالمية، فئـات رؤسـاء  ٥
القطريـــة ورتـــبهم والســـلطات المفوضـــة إلـــيهم فـــي الوقـــت الـــراهن بحيـــث  المكاتـــب

 تتماشى مع حجم المكاتب القطرية وقدرتها واحتياجاتها التشغيلية.

١-١-٣ 

للمدير العام والمديرين اإلقليميين أن يدرجوا في ميزانياتهم البرمجية وخطط  ينبغي ٦
عملهــم أهــدافًا وأنشــطة ومؤشــرات محــددة تتعلــق بتعزيــز التعــاون بــين البلــدان وبــين 

 األقاليم وأن يضمنوا التنبؤ بالتمويل الكافي لتنفيذها. 

٣-١-٣ 
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