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  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة
  
  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي تقرير لجنة البرنامج والميزانية

  المقدم إلى جمعية الصحة العالمية السبعين
  
  
عرض أحـد أعضـاء فريـق التقيـيم الخـارجي المسـتقل التقريـر المتعلـق بالمرحلـة الثالثـة مـن تقيـيم عمليـة إصـالح   -١

 ١.اآلن ت الماثلـــة حتـــىالمنظمـــة، وســـلط الضـــوء علـــى اإلنجـــازات الرئيســـية التـــي تحققـــت والـــدروس المســـتفادة والتحـــديا
  إجراًء داعمًا. ٢٧توصيات وثالث أولويات و ١٠وتضمن التقرير 

  
والحظــت الــدول األعضــاء أن المنظمــة تمــر بمرحلــة حاســمة، مــع وجــود فرصــة فريــدة ســانحة إلعــادة تصــميم   -٢

ســـيما فـــي ظـــل االنتخابـــات المقبلـــة للمـــدير العـــام، والقيـــادة الجديـــدة لألمـــم المتحـــدة، وقـــرارات ، والنفســـها وتغييـــر وضـــعها
، والضـغوط الماليـة وغيرهـا مـن الضـغوط ٢٠٣٠الجمعية العامة بما في ذلك تلك المتعلقة بخطة التنمية المسـتدامة لعـام 

  كاهل المنظمة. علىالواقعة 
  
قــدمتها التقــارير األربعــة عــن تنفيــذ عمليــة اإلصــالح. ورحبــت مــة التــي للنبــذة العاوأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها   -٣

بالتقــدم المحــرز، واعترفــت باإلنجــازات المتعلقــة باإلصــالح اإلداري واعتمــاد إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر 
  الدول، وأشارت إلى أنه كان يتعين على المدير العام الجديد مواصلة األعمال المتعلقة باإلصالح.

  
سـيما علـى الصـعيد القطـري، فـي مجـال البـرامج، وال وهناك حاجة إلى المزيد من العمل لدفع اإلصـالحات قـدماً   -٤

عمــال المطروحــة فــي األوتصــريف الشــؤون. وأعربــت الــدول األعضــاء عــن مخاوفهــا إزاء العــدد المتزايــد مــن بنــود جــدول 
مما أفضى إلى عرقلة أداء األجهزة الرئاسـية  –الوثائق  اجتماعات األجهزة الرئاسية، وحجم التوثيق، والتأخر في إصدار

  به عن ضعف ما شوهد من تقدم ومالءمة اإلصالحات للموظفين. التبليغلعملها. كما أعربت عن قلقهم إزاء ما تم 
  
ســـيما فيمـــا يتعلـــق بمـــا يلـــي: تحديـــد اتجـــاه واضـــح ولويـــات والتوصـــيات المقترحـــة، والوســـلمت اللجنـــة بأهميـــة األ  -٥

للمنظمة كجزء مـن برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر؛ وتحديـد إذا مـا كانـت أولويـات اجتماعـات األجهـزة الرئاسـية تتمثـل 
في بناء توافق اآلراء أو اتخاذ القرارات االستراتيجية، وٕاذا ما كان اختصـاص المجلـس التنفيـذي ينبغـي أن ينحصـر علـى 

  وره التنفيذي؛ وٕاطالق إمكانيات إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.د
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
فــي جمعيــة الصــحة العالميــة  ىأوصــت اللجنــة بــأن يقــوم المجلــس التنفيــذي، فــي أعقــاب المناقشــة التــي ســتجر   -٦

السبعين، بالنظر في الموضوع في دورته الثانية واألربعين بعد المائة كبند موضوعي مدرج في جدول األعمـال المؤقـت. 
، ٧٠/٥٠وأوصت اللجنة، نيابـة عـن المجلـس التنفيـذي، بـأن تحـيط جمعيـة الصـحة علمـًا بالتقـارير الـواردة فـي الوثـائق ج
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