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  الصحة العالمية منظمة إصالح

  تقرير مرحلي عن تنفيذ عملية اإلصالح
  

  العامة المديرة من تقرير
  
  
  

يلخص هذا التقرير التقدم المحرز في إصالح المنظمة منذ التقرير الذي ُقدم إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة   -١
كمــا يعــرض أحــدث المعلومــات عــن التطــورات الحادثــة فــي كــل مجــال مــن مجــاالت اإلصــالح  ١السادســة والســتين.

ويستعرض التحديات في ميـدان التنفيـذ؛ ويصـف  ٢الشؤون واإلدارة)؛ وتصريفالواسعة (البرامج وتحديد األولويات، 
مــن أجــل تعزيــز تخطـــيط أنشــطة اإلصــالح وتعزيــز تنفيــذها ورصــدها فيمــا يتعلـــق  الخطــوات التــي اتخــذتها األمانــة

  بالمرحلة الثانية من تقييم عملية اإلصالح.

  البرمجي اإلصالح
الثـــاني  العـــاماعتمـــدت جمعيــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســتون برنـــامج العمـــل  ٢٠١٣فــي أيـــار/ مـــايو   -٢

  ) وللمــــــرة األولــــــى اعتمــــــدت الميزانيــــــة البرمجيــــــة بأكملهــــــا (القــــــرار ١-٦٦ج ص ع(القــــــرار  ٢٠١٩-٢٠١٤عشــــــر، 
رهـا فـي مجموعـة ). والهدف من اإلصالح البرمجي هـو تحسـين الحصـائل الصـحية التـي يتمثـل محو ٢-٦٦ج ص ع

  األولويات الصحية التي تعتمدها الدول األعضاء.

ويتضــمن برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر سلســلة نتــائج جديــدة للمنظمــة مــع حصــائل ومؤشــرات وغايــات   -٣
محـــددة ومعرفـــة بوضـــوح وســـتبين مســـاهمة المنظمـــة فـــي تحســـين صـــحة الســـكان. وسيشـــكل التقـــدم فـــي تحقيـــق هـــذه 

  اإلصالح.قياس الرئيسي لتأثير هذا المجال من مجاالت الحصائل الصحية الم

                                                           
  (الوثيقــــة  ٣انظــــر المحضــــر المــــوجز للجلســــة الثالثــــة للجنــــة "أ" لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة السادســــة والســــتين، الفــــرع     ١

  .(باإلنكليزية) )٣سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص ع
للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة وجــدول  العشــرين ح مدرجــة فــي جــدول أعمــال االجتمــاعالبنــود ذات الصــلة باإلصــال    ٢

المائـة وكـذلك فـي جـدول أعمـال جمعيـة الصـحة هـذه. ويـرد المزيـد  في دورته الخامسـة والثالثـين بعـد أعمال المجلس التنفيذي
 من التفاصيل في الوثائق ذات الصلة (المشار إليها في جميع أجزاء هذا التقرير).
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األداة الرئيســـية للمســـاءلة المؤسســـية والشـــفافية المؤسســـية. فهـــي  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيـــة  الميزانيـــة وُتعـــد  -٤
الدول األعضـاء لمـوارد المنظمـة  ، وستيسر مراقبةستحقق المواءمة في العمل على نطاق مستويات المنظمة الثالثة

  مصادر، والتي تلزم لدعم إنجاز النتائج البرمجية المتفق عليها.من كل ال

  الشؤون تصريف إصالح
إدخــال طــرق جديــدة لتقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي التحضــير لعمــل  ٢٠١٣تــم منــذ أيــار/ مــايو   -٥

األجهــزة الرئاســية والمشــاركة فيــه، وتشــمل هــذه الطــرق مــا يلــي: وضــع كتيبــات توجيهيــة لألعضــاء المنضــمين إلــى 
). وتصــدر فــي WebExة ويبــيكس (المجلــس التنفيــذي؛ واإلتاحــة اإللكترونيــة لــدورات األجهــزة الرئاســية بواســطة األدا

وتــم المســح اإللكترونــي لجميــع وثــائق جمعيــات  لمحاضــر المــوجزة والحرفيــة المؤقتــة.اصــيغة إلكترونيــة أيضــًا اآلن 
، وُحفظــت فــي المســتودع المؤسســي ٢٠١٣وحتــى عــام  ١٩٤٨الصــحة ودورات المجلــس التنفيــذي، بــدءًا مــن عــام 

  ملفًا رقميًا بكل اللغات الرسمية. ١٦ ٣٥٠لتبادل المعلومات، والذي يشمل اآلن 

والثالثـين بعـد المائـة، والرابعـة والثالثـين بعـد بعد المناقشات التي دارت في دورتي المجلس التنفيذي الثالثة   -٦
المائة وبعد مشاورة غير رسمية مع الدول األعضاء والجهات الفاعلـة غيـر الـدول، ومشـاورة أخـرى غيـر رسـمية مـع 

وأعربت الدول األعضاء  ١قامت األمانة بصياغة إطار للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.الدول األعضاء، 
عـــن تأييـــدها لمـــا يلـــي: تســـجيل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول؛ وتعزيـــز إجـــراءات التحقـــق الواجـــب؛ وتحســـين إدارة 

لجهـات الفاعلـة غيـر المخاطر؛ بما في ذلك حـاالت تعـارض المصـالح؛ وتعزيـز الشـفافية بخصـوص المشـاركة مـع ا
  الدول. وتعمل األمانة على معالجة هذه الجوانب كافة.

أنشــئت لجنــة داخليــة مشــتركة معنيــة بالشــراكات التــي تستضــيفها  )١٠(١٣٢م توعمــًال بــالمقرر اإلجرائــي   -٧
المنظمــة، وعقــدت ثالثــة اجتماعــات. وأقــرت اختصاصــاتها، وبــدأت فــي إعــداد شــروط عامــة الستضــافة الشــراكات، 
وعينت لجنة فرعية من أجل اقتراح مبادئ توجيهية لتنسيق األنشطة اإلقليمية والقطرية التي تضـطلع بهـا الشـراكات 

  تضافة مع األنشطة اإلقليمية والقطرية التي تضطلع بها برامج المنظمة.المس

، اقتراحات لتبسيط تقديم التقارير الوطنية، بمـا فـي ذلـك مواءمـة المنصـات ٢٠١٣وُأعدت، على مدى عام   -٨
ى، وغيــر ذلــك مــن أســاليب تقليــل األمــور بيانــات الحــد األدنــوٕاعــداد اســتبيانات ســنوية موحــدة وتعريــف مجموعــات 

المطلوبــة مــن الــدول األعضــاء. وأعــرب المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة عــن تأييــده لــنهج 
التعامــل مــع تقــديم التقــارير الوطنيــة فــي ســياق اســتراتيجية إدارة المعلومــات بالمنظمــة، وذلــك بعــد مشــاورة مــع الــدول 

  ٢األعضاء.

جــري اآلن تقــديم التقــارير الــواردة مــن اللجــان اإلقليميــة إلــى المجلــس التنفيــذي كخطــوة فــي ســبيل تعزيــز وي  -٩
الشــفافية والتواصــل بــين المســتوى العــالمي واإلقليمــي. ويجســد محتــوى هــذه التقــارير درجــات متفاوتــة مــن التفصــيل 

م  التقـارير فـي تعزيـز المواءمـة بـين والنقاش، ومـن شـأن تـوفير المزيـد مـن اإلرشـادات أن يسـاعد علـى ضـمان إسـها
  األجهزة الرئاسية اإلقليمية والعالمية وفي عملية صنع القرارات االستراتيجية.

                                                           
 ، إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.٦٧/٦الوثيقة ج    ١
) والمحضـر المـوجز للجلسـة الخامسـة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين ٣(١٣٤م تانظر المقـرر اإلجرائـي     ٢

 (باإلنكليزية). )٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة  بعد المائة
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ويجـــري التقـــدم فـــي مواءمـــة جـــداول األعمـــال المؤقتـــة لـــدورات األجهـــزة الرئاســـية. كمـــا تمـــت مواءمـــة الـــنظم   -١٠
ات الترشــــيح لمنصــــب المــــدير اإلقليمــــي، ومراجعــــة أوراق الداخليــــة لألجهــــزة الرئاســــية اإلقليميــــة فيمــــا يتعلــــق بــــإجراء

  مراقب. بصفةاالعتماد، والمشاركة 

وعلى الرغم من التقدم المحرز فإن المعدل اإلجمال للتقدم كان أبطأ منـه فـي مجـاالت اإلصـالح األخـرى.   -١١
ختلفة، مثل عملية صنع ولم تتوصل بعد الدول األعضاء إلى توافق في اآلراء على سبل المضي قدمًا بشان بنود م

  ١القرارات االستراتيجية في دورات األجهزة الرئاسية، ومشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول.

بشأن عدد بنـود جـداول األعمـال ومشـاريع القـرارات فـي اجتماعـات  ٢٠١٣وتحقق قليل من التقدم في عام   -١٢
ود جـــداول األعمـــال وعـــدد الوثـــائق المعـــدة قبـــل الـــدورات وعـــدد زاد عـــدد بنـــ ٢٠١٢األجهـــزة الرئاســـية. ومقارنـــة بعـــام 

الوثائق جميعًا. ولم تتفق بعد الدول األعضاء على آليات لتبسيط عملها أو لتحسين عملية صنع القـرارات  تصفحا
االستراتيجية. وتجري مالحظـة االنضـباط مـن حيـث عـدد تـدخالت الـدول األعضـاء وطولهـا، ممـا يسـهم فـي تحسـن 

  كفاءة اجتماعات األجهزة الرئاسية.كبير في 

  ةاإلدار  صالحا
  األعضاء الدولإلى  دعمتقديم ال

استعرضــــت األمانـــة تصـــميم وأداء الشـــبكات الداخليـــة، وتحديــــدًا  ٢٠١٣خـــالل النصـــف الثـــاني مـــن عـــام   -١٣
، وذلك بهدف تعزيز التكامل والتنسيق فـي العمـل بشـأن سلسـلة النتـائج علـى نطـاق شبكات الفئة والمجال البرنامجي

مستويات المنظمـة الثالثـة، وٕاضـفاء التماسـك المواضـيعي علـى إعـداد االسـتراتيجيات وتخطيطهـا ورصـدها. ويجـري 
كـــذلك ، و ٢٠١٥-٢٠١٤تعزيـــز هـــذه الشـــبكات مـــن أجـــل تحســـين تحقيـــق النتـــائج ورصـــد تنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة 

  التخطيط للثنائية التالية.

ونوقشت إصالحات المنظمة على المستوى القطري، وخصوصًا تلك المتعلقة باإلدارة في منتـديات إقليميـة   -١٤
وفــي ســبعة اجتماعــات عالميــة لرؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان والمنــاطق واألراضــي (جنيــف، تشــرين الثــاني/ 

جـــراءات لتنفيـــذ اإلصـــالحات علـــى المســـتوى القطـــري. وتلـــك اإلجـــراءات )، كمـــا تـــم دعـــم مجموعـــة إ٢٠١٣نـــوفمبر 
أولويـــات، أال وهـــي: تعزيـــز دور المنظمـــة كجهـــة ميســـرة وحاشـــدة شـــاملة علـــى المســـتوى القطـــري؛  لـــثالثتتصـــدى 

ومواءمة عملية التخطيط وتخصيص الموارد مع أولويـات تعـاون المنظمـة علـى المسـتوى القطـري؛ وحـل المشـكالت 
  الخاصة بالموارد البشرية على المستوى القطري.

  الموارد البشرية

للمـــوارد  لمنقحـــةافيـــذي علمـــًا، فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، باالســـتراتيجية أحـــاط المجلـــس التن  -١٥
وُأجريـــت بالفعـــل إصـــالحات فـــي مجـــال المـــوارد البشـــرية، تشـــمل مـــا يلـــي: إدخـــال تعـــديالت علـــى الئحـــة  ٢البشـــرية.

داريــة؛ وٕاعــداد وتدشــين منصــة المــوظفين، والســيما فيمــا يتعلــق بالتعيينــات المســتمرة؛ وٕانشــاء برنــامج جديــد للتنميــة اإل

                                                           
 .٦٧/٦انظر الوثيقة ج    ١
للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة  الحاديـــة عشـــرةوالمحضـــر المـــوجز للجلســـة  ٢معلومـــات/ /١٣٤م تانظـــر الوثيقـــة     ٢

 (باإلنكليزية). )٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة  ٣والثالثين بعد المائة، الفرع 
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ــيم اإللكترونــي؛ ومواءمــة إجــراءات االختيــار لشــغل الوظــائف الطويلــة المــدة فــي الفئــة المهنيــة والفئــات العليــا؛  التعل
واسـتهالل عمليــة التخطــيط لخالفــة المــوظفين قبــل تقاعــدهم. وستشــكل المــوارد البشــرية األولويــة لإلصــالح فــي الفتــرة 

٢٠١٥-٢٠١٤.  

  وتخصيص الموارد المالية الشؤون

 .٢٠١٥-٢٠١٤اسُتخدم إطار المنظمة الجديد للنتائج في إعداد الميزانية البرمجية   -١٦

) تأســــس الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل، حيــــث ُعقـــد اجتماعـــان فــــي ٨(٦٦ج ص عوعمـــًال بـــالمقرر اإلجرائـــي   -١٧
بلـوغ أهـداف اإلصـالح، أي تحسـين . وتحقـق تقـدم كبيـر فـي ٢٠١٣وتشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٢٠١٣حزيران/ يونيو 

المواءمــة والقــدرة علــى التنبــؤ والمرونــة والشــفافية فيمــا يتعلــق بتمويــل المنظمــة، األمــر الــذي أســفر عــن إتاحــة وتوقــع 
. ويجــري ســد ٢٠١٥-٢٠١٤مــن الميزانيــة البرمجيــة  ٪٨٥تمويــل مــن الــدول األعضــاء ومــن الشــركاء بلــغ مجموعــه 

لخطوات المتخذة لزيادة تعزيز اتباع نهج منسق بشأن تعبئة الموارد وٕادارتها على نواقص  التمويل بما يتماشى مع ا
ويجري تقديم تقييم خارجي لعملية الحوار الخاص بالتمويل إلى  ٢٠١٤١نطاق المنظمة، وسيستمر تطويره في عام 

 ٢جمعية الصحة.

ـــة،  -١٨ ـــة إلكترونيـــة علـــى اإلنترنـــت للميزانيـــة البرمجي ـــة بواب وهـــي آليـــة شـــفافة لالطـــالع علـــى  ٣ودشـــنت األمان
  المعلومات عن الشؤون المالية للمنظمة وأداة للمساءلة وتقديم التقارير عن النتائج والنفقات.

رحب المجلـس التنفيـذي باقتراحـات المـديرة العامـة لتنفيـذ توصـيات دراسـة  ٢٠١٤وفي كانون الثاني/ يناير   -١٩
علمـًا بتوصـية لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي اجتماعهـا التاسـع  التكاليف اإلدارية والتنظيمية للمنظمـة. وأحـاط

عشـــر، والتـــي تتمثـــل فـــي أن يضـــمن المجلـــس إنشـــاء آليـــة (فـــي إطـــار عمليـــة تخطـــيط الميزانيـــة البرمجيـــة للثنائيـــة 
وترد االقتراحـات  ٤أساس استهالك الخدمات ى) من أجل التخصيص الواقعي والمنصف للموارد عل٢٠١٧-٢٠١٦

  ٥المنقحة في إحدى الوثائق المصاحبة.

وبالتعــاون الوثيــق مــع  الــدول األعضــاء وبــدعم )، ٤(١٣٤م ت) و٩(٦٦ج ص عووفقــًا للمقــررين اإلجــرائيين   -٢٠
مـــن فريـــق عامـــل يقـــوده رئـــيس لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة، يجـــري العمـــل علـــى وضـــع منهجيـــة للتخصـــيص 

  ٦ارد.االستراتيجي للمو 
  
  
  
 

                                                           
  ، متابعة الحوار الخاص بالتمويل.٦٧/٧الوثيقة ج    ١
 متابعة الحوار الخاص بالتمويل: التقييم المستقل. ،٦٧/٨الوثيقة ج    ٢
٣    https://extranet.who.int/programmebudget/. 
والمحضر الموجز للجلسة السادسة للمجلس التنفيذي في دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة  ١٣٤/١١م تانظر الوثيقة     ٤

 (باإلنكليزية). )٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 
 ، تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة.٦٧/١٠الوثيقة ج    ٥
 ، التخصيص االستراتيجي للموارد.٦٧/٩الوثيقة ج    ٦
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 والشفافية المساءلة

إن اآلليـــة التـــي تكفـــل المســـاءلة فيمـــا يتعلـــق بالنتـــائج والمـــوارد، مـــع تحســـين تقيـــيم األداء وتعزيـــز الشـــفافية،   -٢١
ـــنًا للرقابـــة الداخليـــة، ونهجـــًا يتبـــع علـــى نطـــاق المنظمـــة إلدارة المخـــاطر، وٕادارة أقـــوى لتعـــارض  تشـــمل إطـــارًا محسَّ

  .المصالح

آليـــات االمتثـــال والرقابـــة علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة فـــي إطـــار متماســـك وشـــامل للرقابـــة وتـــم دمـــج   -٢٢
ويحــــدد اإلطــــار  ٢٠١٤.٢وقــــد نــــوقش ذلــــك مــــن جانــــب المجلــــس التنفيــــذي فــــي كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١الداخليــــة،

ليــات وتقــديم اإلجــراءات التــي يمكــن مــن خاللهــا أن تطمــئن اإلدارة بشــكل معقــول إلــى أن األغــراض المتعلقــة بالعم
التقــــــارير واالمتثــــــال ســــــتتحقق. ويتســــــع اإلطــــــار لمــــــا يتجــــــاوز األغــــــراض والضــــــوابط الماليــــــة حيــــــث إنــــــه يشــــــمل 

والمشتريات، والسفر، وحمايـة األصـول. ويصـف اإلطـار أدوار األجهـزة الرئاسـية والموارد البشرية، البرامج،  عمليات
الداخليـــة. ويتواصـــل العمـــل بشـــأن اإلطـــار وٕاعـــداد األدوات وكبـــار المـــوظفين وســـائر المـــديرين فـــي ممارســـة الرقابـــة 

  المصاحبة.

ُأنشـــيء مكتـــب جديـــد لالمتثـــال وٕادارة المخـــاطر واألخالقيـــات، وتتمثـــل  ٢٠١٣وفـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر   -٢٣
حـد واليته في إسداء المشورة إلى اإلدارة والموظفين بشأن تحديد المخاطر وثغـرات االمتثـال علـى نطـاق المنظمـة وال

منهـــا ورصـــدها، والتوعيـــة بالمعـــايير األخالقيـــة. وســـوف ييســـر هـــذا المكتـــب اتبـــاع نهـــج أكثـــر اســـتراتيجية إزاء إدارة 
 المخاطر.

  التقييم

وعقــد سلســـلة مشــاورات اتفقــت اإلدارة  العليـــا، مــن جميـــع  ٣بعــد اعتمــاد المجلـــس التنفيــذي لسياســة التقيـــيم  -٢٤
مستويات المنظمة، على قائمـة محـددة األولويـات للتقييمـات البرمجيـة التـي سـتدعمها المنظمـة أو ستصـدر تكليفـات 

، ويجــري تقــديم خطــة العمــل هــذه إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الخامســة ٢٠١٥-٢٠١٤بإجرائهــا فــي الثنائيــة 
  ٢٠١٤.٤بعد المائة في أيار/ مايو والثالثين 

والتـي تضـم مـوظفين ينهضـون  ٥أنشئت شبكة التقييم العالمية التابعـة للمنظمـة، ٢٠١٣وفي نيسان/ أبريل   -٢٥
أو تجربــة فيــه، ويمثلــون المســتوى اإلقليمــي والقطــري ومســتوى  بالمســؤولية عــن التقيــيم أو لــديهم اهتمــام بــه أو خبــرة

تمثل مهمة الشبكة في إنشاء وصون آلية إلضفاء الطـابع المؤسسـي علـى عمليـة التقيـيم المقر الرئيسي للمنظمة. وت
ولتعزيزها، كوسيلة من وسائل تحسين أداء البرامج والمساءلة عن النتائج علـى مسـتوى المسـتفيدين منهـا، وذلـك مـن 

ات. وقامـــت الشـــبكة أثنـــاء خـــالل بنـــاء القـــدرات وتبـــادل المعلومـــات والـــدروس المســـتفادة والتخطـــيط القـــائم علـــى البينـــ
بإنشـاء آليـات عملهـا ووضـع خطـة عمـل. وُأنشـئت إحـدى عشـرة  ٢٠١٣اجتماعها األول المعقود فـي نيسـان/ أبريـل 

                                                           
  النص الكامل متاح باإلنكليزية فقط في موقع المنظمة اإللكتروني:    ١

 http://www.who.int/about/who_reform/who-internal-control-framework.pdf. 

ـــــذي فـــــي دورتـــــه الرابعـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة (الوثيقـــــة     ٢   انظـــــر المحضـــــر المـــــوجز للجلســـــة الخامســـــة للمجلـــــس التنفي
 (باإلنكليزية). )٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت
 .٢، الملحق ١سجالت/ /١٣١/٢٠١٢م ت) والوثيقة ١(١٣١م تانظر المقرر اإلجرائي     ٣

 السنوي.، التقييم: التقرير ١٣٥/٥م تالوثيقة     ٤

 .٥إلى  ٢، الفقرات من ١٣٤/٣٨م تانظر الوثيقة     ٥
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فرقة عمل تتولى تنسيقها هيئة عامة، وهي تعمل بوسائل افتراضية من أجل إنجاز المخرجات المتفق عليها. وأثنـاء 
تم التوصل إلى اتفـاق علـى مجـاالت تركيـز الشـبكة فـي  ٢٠١٣ول/ ديسمبر اجتماعها الثاني المعقود في كانون األ

  .٢٠١٥-٢٠١٤الثنائية 

لمــوظفي المنظمــة مــن جميــع أجزائهــا، بهــدف  ٢٠١٣كمــا أن نتــائج مســح أجرتــه الشــبكة فــي تمــوز/ يوليــو   -٢٦
للمــوظفين مــن أجــل تقــدير مــدى تعمــيم سياســة التقيــيم علــى النطــاق المؤسســي، أيــدت بقــوة إنشــاء برنــامج تعليمــي 

  تحسين قدراتهم التقنية في مجال التقييم.

وُوضـعت قـوائم مرجعيــة لضـمان الجـودة مــن أجـل تقـدير جــودة السـجل اإللكترونـي للتقييمــات المجـراة علــى   -٢٧
الـــذي ُوضـــع ضـــمن أداة للـــتعلم  ٢وســـاعدت نتـــائج التقـــدير علـــى إنجـــاز كتيـــب ممارســـات التقيـــيم ١.نطـــاق المنظمـــة
كل آلية إرشادية لنهج ضمان الجودة في المنصة العالمية الجديدة لسجل التقييمات. وتتاح اآلن علنًا اإللكتروني وش

  تقارير التقييم في مستودع المنظمة المؤسسي لتبادل المعلومات.

 التواصل

فــي تــوفير  ٣مــن أصــحاب المصــلحة، بخصــوص رؤيــتهم للمنظمــة، ٣٥٠٠يــتم اســتخدام نتــائج مســح شــمل   -٢٨
  راتيجية أعم للمنظمة بشأن التواصل، وهي قيد اإلعداد.مدخالت الست

فـي  )من المقر الرئيسي وجميع المكاتب اإلقليمية وبعض المكاتب القطرية(موظف  ٨٠٠وتم تدريب نحو   -٢٩
ــــى مختلــــف جوانــــب االتصــــاالت االســــتراتيجية.  ٢٠١٣عــــام  التــــدريب فــــي مجــــال االتصــــاالت الخاصــــة  وأتــــيحعل

موظفـــًا مـــن ثالثـــة بلـــدان (الصـــين والفلبـــين وفييـــت نـــام) فـــي إقلـــيم غـــرب المحـــيط  ١٥٠بالمخـــاطر والطـــوارئ لعـــدد 
موظفـًا مـن أربعـة  ١٣٠لشتي) في إقليم جنوب شـرق آسـيا، و -موظفًا من بلدين (إندونيسيا وتيمور ١٢٠الهادئ، و

وريـة مولـدوفا موظفـًا مـن بلـدين (جمه ٨٠رق المتوسـط، وبلدان (مصر والمغـرب وباكسـتان والصـومال) فـي إقلـيم شـ
فردًا (بمن في ذلك مراكـز االتصـال المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة) مـن عـدة  ٣٠وتركيا) في اإلقليم االوروبي، و

أنشئت شبكة اتصاالت الطوارئ، وُنشر أعضاؤها في حاالت الطوارئ  ٢٠١٣بلدان في إقليم األمريكتين. وفي عام 
ــــة (المصــــنفة فــــي المســــتوى  . وفــــي ٢٠١٣طــــار الخــــاص باالســــتجابة للطــــوارئ) فــــي عــــام فــــي اإل ٣األخطــــر كاف

فــردًا مــن مــوظفي المنظمــة والشــركاء االحتيــاطيين والمستشــارين، أتــم كــل مــنهم عمليــة تــدريب  ٥٠هنــاك  المجمــوع
ُنشر نصفهم تقريبًا  ثمتحضيرًا لنشرهم في حاالت الطوارئ  ٢٠١٤و ٢٠١٣أيام في عامي ١٠ميداني مكثف مدتها 

في جمهورية أفريقيا الوسطى والفلبين والجمهورية العربية السورية وغرب أفريقيا فـي إطـار اسـتجابة المنظمـة لفاشـية 
  اإليبوال.

مـــن أجـــل تعزيـــز وجـــود المنظمـــة فـــي وســـائل اإلعـــالم االجتمـــاعي.  ٢٠١٣وُبـــذلت جهـــود مكثفـــة فـــي عـــام   -٣٠
شـــخص مقارنـــة بعـــدد  ٦٧٥ ٠٠٠" لصـــفحتها نحـــو likeظمـــة، الـــذين نشـــروا "عـــدد مؤيـــدي المنالفيســـبوك بلـــغ  فعلـــى
ــًا WHO. أمــا علــى تــويتر فيبلــغ عــدد متــابعي الحســاب٢٠١٢شــخص فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  ٤٠ ٥٢٠ @ حالي
صــنفت  ٢٠١٣). وفــي عــام ٢٠١٢متــابع فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣١١ ٠٠٠مليــون متــابع (مقارنــة بعــدد  ١,٢١

الدوليــة لتغريــداتها علــى تــويتر" منظمــة الصــحة العالميــة  ة التــويتر" بشــأن "كيفيــة نشــر المنظمــاتدراســة "دبلوماســي
                                                           

١    https://extranet.who.int/evaluationregistry/Report.aspx. 

٢    WHO evaluation practice handbook. Geneva: World Health Organization; 2013. 

٣    http://www.who.int/about/who_reform/change_at_who/who_perception_survey/en/#.Ux3cW_ldV8E. 
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ـــدخول فـــي حـــوار) مـــن بـــين  ـــرد عليهـــا وال ضـــمن المنظمـــات الدوليـــة الخمـــس األكثـــر تحـــاورًا (أي طـــرح األســـئلة وال
  منظمة. ١٠١المنظمات التي شملها المسح وبلغ عددها 

  ٢٠١٥-٢٠١٤إصالح المنظمة ومجال التركيز الرئيسي للثنائية المرحلة الثانية من تقييم 
علمـًا بهـا فـي عـام  التنفيـذي إن المرحلة الثانية من التقييم المستقل إلصالح المنظمة، التـي أحـاط المجلـس  -٣١

ُصــممت مــن أجــل تقيــيم التقــدم المحــرز فــي اإلصــالح وجاهزيــة المنظمــة لتنفيــذ برنــامج عمــل اإلصــالح،  ٢٠١٤،١
لالزمة للنجاح. ورأى التقييم أنه على الرغم من التقدم في بعض مبادرات اإلصالح فإن المعـدالت وتحديد الشروط ا

ــًا  تفاوتــت بــين مختلــف المبــادرات، وأن عمليــة اإلصــالح فــي مجملهــا، وهــي مشــروع طمــوح، سيســتغرق إنجازهــا وقت
  طويًال. كما أعطى سلسلة توصيات من أجل تسريع وتعزيز تنفيذ عملية اإلصالح.

) تعزيـز نظريـة اإلصـالح مـن أجـل إنشـاء إطـار ١وتجاوبًا مع توصـيات فريـق التقيـيم شـرعت األمانـة فـي (  -٣٢
) إدخال مشروع أكثر هيكلية وتغيير نهج اإلدارة فيما يتعلق باإلصـالح، مـع ٢أقوى لرصد نتائج اإلصالح وأدائه؛ (

لبـرامج/ للمشـاريع علـى شـبكة اإلنترنـت ) إنشـاء أداة ل٣( التخطيط التفصيلي بخصوص مخرجات عمليـة اإلصـالح؛
  ٢من أجل رصد عملية اإلصالح.

هنــاك نظريــة تغييــر محســنة، تحــدد بوضــوح كيــف تتــرابط أنشــطة اإلصــالح وتضــمن تعريــف هــذه الــروابط   -٣٣
ورســم خريطتهــا بوضــوح علــى جميــع مســتويات سلســلة النتــائج، ســهلت تبســيط ومواءمــة هيكــل مخرجــات وحصــائل 

وبالتـالي فقـد سـهلت تخطـيط جميـع األنشـطة الداعمـة ذات الصـلة والمنجـزات المسـتهدفة. كمـا مـن جديـد،  اإلصالح
  أتاحت تحديد مؤشرات أنسب لرصد عملية التغيير. 

ـــائج اإلصـــالح كـــل المخرجـــات الســـابقة،  -٣٤ ولكنـــه يوثـــق بصـــورة أوضـــح أثـــر  ٣ويتضـــمن اإلطـــار الجديـــد لنت
أنــــه يؤكــــد بصــــورة  ابســــيطة ومتســــقة بشــــأن اإلصــــالح. كمــــ اإلصــــالح، ومــــن ثــــم فإنــــه يســــهل تبليــــغ رســــالة أنشــــطة
علــى كيفيــة ارتبــاط أنشــطة اإلصــالح بــأغراض اإلصــالح الرئيســية الثالثــة. وهيكــل النتــائج أبســط وأوضــح،  أوضــح
). وُرفــــع مســــتوى أثــــر الحصــــيلة ٤٧بــــدًال مـــن  ٢٨) والمخرجــــات (١٢بــــدًال مــــن  ٨عــــدد أقــــل مــــن الحصـــائل ( مـــع

قـدم إلـى الـدول األعضـاء ليصـبح أثـرًا تسـهم فيـه جميـع مجـاالت اإلصـالح األخـرى، حيـث لتعزيز الـدعم الم المحددة
إنه يجسد على نحو أفضل المنطق الذي مفاده أن كل اإلصالحات تسهم في تعزيـز تقـديم الـدعم مـن المنظمـة إلـى 

  البلدان.

نجازات، وتحديـد أيـة إجـراءات ويدعم إطار النتائج المعدل أيضًا الرصد المستمر للتقدم المحرز، وتبليغ اإل  -٣٥
تصــــحيحية الزمــــة، بمــــا فــــي ذلــــك مســــودة لمجموعــــة مــــن مؤشــــرات األداء الرئيســــية مشــــفوعة بالبيانــــات المرجعيــــة 

  ومستويات األداء المستهدفة لكل مقياس.

                                                           
ـــــذي فـــــي دورتـــــه الرابعـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة (الوثيقـــــة     ١   انظـــــر المحضـــــر المـــــوجز للجلســـــة الخامســـــة للمجلـــــس التنفي
 .١معلومات/ /٦٧بة ج(باإلنكليزية). وانظر أيضًا الوثيقة المصاح )٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت
للجلسـة الخامسـة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة  المحضر المـوجزو  ١٣٤/٥ت  مانظر الوثيقة     ٢

 (باإلنكليزية). )٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة 
 .٦٦/٤الوثيقة ج    ٣
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 وتم أيضًا االضطالع بالتخطيط التفصيلي للثنائيـة الحاليـة. ولتهيئـة بيئـة تمكينيـة للتغييـر تـم تجميـع خطـط  -٣٦
والـنظم) وخطـط إدخالهـا  مشاريع كل منجز محدد من المنجزات المستهدفة لإلصالح (بما في ذلك األدوات والموارد

ضــمن خطــة شــاملة لتنفيــذ عمليــة اإلصــالح، مــع ربــط خطــط المشــاريع والمنجــزات المســتهدفة بمــا يتصــل بهــا مــن 
  ١مخرجات وحصائل اإلصالح المعرفة حديثًا.

ذ الشـاملة هـذه فـي أداة إدارة قائمـة علـى شـبكة اإلنترنـت وسـتدعم رصـد التقـدم فـي ويجري دمج خطة التنفيـ  -٣٧
اإلصــــالح وتقــــديم التقــــارير عنــــه علــــى نحــــو تفصــــيلي. وهــــي تيســــر إعــــداد خطــــط المشــــاريع التفصــــيلية للمنجــــزات  

. ومـن خـالل المستهدفة  الخاصة باإلصالح، والتي تتضـمن األطـر الزمنيـة والمراحـل الرئيسـية والمتطلبـات الميزنيـة
تتبــع المخرجــات والمنجــزات المســتهدفة والنفقــات مــن المــوارد علــى أســاس الميزانيــات المقــدرة، ســتتيح أيضــًا الشــفافية 
واالســتمرارية والكفــاءة فــي رصــد التقــدم المحــرز فــي تحقيــق الغايــات الموضــوعة وتقــديم التقــارير عنــه، وفــي رصــد 

  الح وتقديم التقارير عن ذلك.الوضع السائد والتقدم فيما يتعلق بأنشطة اإلص

ونظــــرًا ألن عمليــــة اإلصــــالح تتحــــول عــــن سياســــة التحليــــل إلــــى التنفيــــذ فــــإن هنــــاك موضــــوعين رئيســــيين   -٣٨
، أال وهما: تركيز الجهود إلى اإلصالحات التي تعود ٢٠١٥-٢٠١٤سيوجهان جهود اإلصالح على مدى الثنائية 

سسـي علـى عمليـة التغييـر، وهـو أمـر تسـرعه عمليـة اإلصـالح مـن بأكبر فائدة علـى المنظمـة، وٕاضـفاء الطـابع المؤ 
  خالل اتباع منهج أكثر استراتيجية في إدارة التغيير.

تحديـــد العواقـــب التـــي ســـتترتب علـــى مبـــادرات  أجـــلوســـوف تواصـــل األمانـــة تقـــدير اآلثـــار واالســـتعداد مـــن   -٣٩
اإلصـــالح بالنســـبة إلـــى مختلـــف مجموعـــات أصـــحاب المصـــلحة، واالحتياجـــات ذات الصـــلة بكـــل مبـــادرة علـــى كـــل 
مســـتوًى مـــن مســـتويات المنظمـــة. وســـوف تشـــكل نتـــائج هـــذه التقـــديرات أســـاس التخطـــيط للتـــدخالت الخاصـــة بـــإدارة 

تطـوير أنشـطة التـدريب واألدوات والمـوارد التـي سـيحتاج إليهـا الموظفـون و التغيير والتواصل، وسـوف توجـه تخطـيط 
ـــة قـــدرات  ـــدريب المـــوظفين المتعلـــق باإلصـــالح مـــن خـــالل آليـــات تنمي لتنفيـــذ أنشـــطة اإلصـــالح. وسيتســـع نطـــاق ت
ت الموظفين وآليات التعلم، وسيجري، بانتظام، استعراض العمليات والنظم ذات الصلة باإلصـالح بغيـة تحديـد عقبـا

التنفيــذ. وبــرغم أن هنـــاك مبــادرات متوقعــة فـــي كــل مجــال مـــن مجــاالت اإلصــالح فإنهـــا ستســتند إلــى أي عالقـــات 
اعتماد متبادل من أجل تحقيق الكفاءة. وباإلضافة إلى ذلك فإن التدخالت الخاصة بالتواصل والمسـتندة إلـى تقـدير 

تصــميم المعلومــات بمــا يناســب الجمهــور المتلقــي، األثــر ســتجري بلورتهــا والتوســع فيهــا وتحــديثها بانتظــام. وســيتم 
  وستجري مواءمة الخطط الخاصة  باالتصاالت مع نهج إصالح أشمل وأكثر استراتيجية فيما يتعلق بإدارة التغيير.

   الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٤٠
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 .١معلومات/ /٦٧انظر الوثيقة المصاحبة ج    ١


