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  اإلصالحات البرمجية
بــرزت اإلصــالحات البرمجيــة مــن خــالل موافقــة الــدول األعضــاء علــى برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر  -٥

بأكملهـا. وُأعيـد تحديـد مكانـة الميزانيـة البرمجيـة لكـي تصـبح األداة  ٢٠١٥-٢٠١٤وعلى الميزانية البرمجية للثنائية 
والشـــفافية المؤسســـيتين. وفضـــًال عـــن توجيـــه مواءمـــة العمـــل علـــى صـــعيد المســـتويات الثالثـــة األساســـية للمســـاءلة 

للمنظمة، تُيسِّر الميزانية البرمجية مراقبة الدول األعضاء لكامل نطاق موارد المنظمـة الـواردة مـن جميـع المصـادر، 
  والالزمة لدعم تحقيق النتائج البرمجية المتفق عليها.

تحســين المســتمر لعمليــة وضــع الميزانيــة البرمجيــة خــالل األشــهر القادمــة حــول وســوف يتمحــور تركيــز ال -٦
تعزيــز المشــاركة الُقطريــة فــي التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة، ودمــج عمليــات الميزنــة المحكمــة مــن أجــل مواءمــة 

  ١ة.أولويات البلدان والنتائج التي تحققها المنظمة على صعيد مستوياتها الثالثة مع الموارد المتاح

وسيســـتمر العمـــل خـــالل الثنائيـــة القادمـــة علـــى تحديـــد دور شـــبكات الفئـــات بوضـــوح وتعزيـــز هـــذا الـــدور.  -٧
وسيتمحور التركيـز حـول مواءمـة الهياكـل اإلداريـة والتقنيـة علـى صـعيد مسـتويات المنظمـة الثالثـة مـن أجـل تحقيـق 

، وحـول تعزيـز الوظـائف ذات ٢٠١٧-٢٠١٦األهداف البرمجية، واالستناد إلـى اإلصـالحات فـي التخطـيط للثنائيـة 
  األولوية مثل التقييم البرمجي واالمتياز التقني.

وسيجري تعزيز رصـد األداء وتقييمـه وسيشـمل ذلـك عرضـًا واضـحًا لكيفيـة قيـاس مـدى تحقـق النتـائج التـي  -٨
 واآلثــارتخضــع المنظمــة للمســاءلة بشــأنها، وبيــان للصــلة بــين مســاهمة المنظمــة واإلنجــازات فــي مجــال الحصــائل 

  الصحية.

  اإلصالحات الخاصة بتصريف الشؤون
فيما يتعلق بآليات تصريف الشؤون الداخلية، ُأحرز تقدم في تحسين الدور الذي تضطلع به لجنة البرنامج  -٩

والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي المراقبــة، كمــا ُأحــرز تقــدم فــي تعزيــز تبليــغ المجلــس التنفيــذي مــن 
  اللجان اإلقليمية، وفي مواءمة عمليات تصريف الشؤون على صعيد اللجان اإلقليمية.جانب 

وتتخذ األمانة خطوات لتحسين دعم الدول األعضاء في المشاركة في األجهزة الرئاسـية للمنظمـة، بمـا فـي  -١٠
  ٢.ذلك التدابير الرامية إلى تحسين إتاحة عمليات األجهزة الرئاسية ووثائقها عبر شبكة اإلنترنت

وسيكتســي اتفــاق الــدول األعضــاء حــول طبيعــة بنــود جــدول األعمــال وعــددها، وٕادارة القــرارات، والضــوابط  -١١
الخاصة بمناقشـات األجهـزة الرئاسـية، أهميـة حاسـمة لضـمان تحقيـق اإلصـالحات المتوخـاة فـي عمليـة صـنع القـرار 

  ا المجال.المزيد من المقترحات الخاصة بهذ ١٣٤/٦م تاالستراتيجي. وتعرض الوثيقة 

وفيمــا يتعلــق بتعــاون المنظمــة مــع أصــحاب المصــلحة الخــارجيين، حــددت الــدول األعضــاء مبــادئ إطــار  -١٢
السياسات الخاصـة بالمشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. وسـوف ينـاقش المجلـس التنفيـذي المقترحـات بشـأن 

  ٣وضع سياسة وٕاجراءات تشغيلية للمشاركة تتسم بمزيد من الشمول.

                                                           
  بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد. ١٣٤/١٠م تانظر الوثيقة     ١
  .بشأن خيارات تحسين صنع القرارات من جانب األجهزة الرئاسية ١٣٤/٦م تانظر الوثيقة     ٢
  ت الفاعلة غير الدول.بشأن إطار المشاركة مع الجها ١٣٤/٨م تانظر الوثيقة     ٣
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ت الــدول األعضــاء التوجيهــات مــن أجــل تعزيــز تعــاون المنظمــة مــع الشــراكات الصــحية المستضــافة؛ وقــدم -١٣
  ١وستجري لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة استعراضات الشراكة المنهجية باالستناد إلى اإلطار المتفق عليه.

يـــد بـــؤرة التركيـــز أمـــا دور المنظمـــة فـــي تعزيـــز االتســـاق فـــي الصـــحة العالميـــة فسيســـتمر فـــي ضـــمان تحد -١٤
بوضـــوح. كمـــا أن تعزيـــز الجهـــود الراميـــة إلـــى تحديـــد مكانـــة الصـــحة وتعزيزهـــا فـــي نطـــاق مـــن العمليـــات العالميـــة 

، والجهـود الراميـة إلـى تسـليط الضـوء علـى ٢٠١٥واإلقليمية والوطنية، على سبيل المثال خطة التنمية لما بعد عـام 
عليهــا أولويــات المنظمــة الخاصــة بالقيــادة، مثــل التغطيــة الصــحية المســائل المتعلقــة بتصــريف الشــؤون التــي تنطــوي 

  ية.الشاملة، من شأنه أن يحسن فعالية الدور الذي تضطلع به المنظمة في مجال تصريف الشؤون الصح

  اإلصالحات اإلدارية
تفاوتــت اإلصــالحات اإلداريــة فيمــا أحرزتــه مــن تقــدم، ففــي حــين بلغــت بعــض اإلصــالحات مرحلــة التنفيــذ  -١٥

  التفصيلي، مازال بعضها اآلخر في مرحلة تحليل السياسات.

وُأحــرز أكبــر قــدر مــن التقــدم فــي اإلصــالحات الخاصــة بالتمويــل. وأســفرت أولــى عمليــات الحــوار الخــاص  -١٦
  ٢بالتمويل عن تحوالت مهمة صوب تحسين إمكانية التنبؤ والمواءمة والمرونة والشفافية في تمويل المنظمة.

المزيــد مــن العمــل الخــاص بإصــالح التمويــل صــوب تعزيــز تعبئــة المــوارد المنســقة علــى صــعيد  وســيوجه -١٧
المنظمــة وصــوب التوســع فــي قاعــدة المســاهمين فــي المنظمــة. كمــا سيســتمر فحــص الحلــول المطروحــة للتحــديات 

نفيـــــذ المتواصـــــل وستســـــتند النهـــــوج إلـــــى الت ٣.رةدااإلو  التنظـــــيمتكـــــاليف تواجـــــه المنظمـــــة فـــــي مجـــــال تمويـــــل  يالتـــــ
٪ خـــالل ١٠الراميـــة إلـــى تـــوفير التكـــاليف التـــي يتوقـــع أن تخفـــض التكـــاليف اإلداريـــة والتنظيميـــة بنســـبة  للمبـــادرات
  .٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائية

ــر البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة إتاحــة تتبــع تــدفقات مــوارد المنظمــة وتقــديم النتــائج  -١٨ وتُيسِّ
واإلصـالحات الراميـة إلـى تعزيـز ضـوابط اإلدارة الداخليـة للمنظمـة والتـي تشـمل اسـتحداث نحـو غيـر مسـبوق.  على
تقــدم أيضــًا توجيهــات جديــدة تســتهدف تحســين الشــفافية والمســاءلة واإلشــراف  ٤الداخليــة، لرقابــةلإداريــة وٕاطــار  لوحــة

ل وٕادارة المخـاطر واألخالقيـات وتتوجـه وحـدة االمتثـا المؤسسي على الموارد على صعيد مستويات المنظمة الثالثة.
التي ُأنشئت مؤخرًا صـوب اتبـاع نهـج أكثـر اسـتراتيجية فـي إدارة المخـاطر علـى صـعيد المنظمـة. وتتمثـل الخطـوات 
التالية التي ستُتخذ في هذه المجاالت في وضع الصيغة النهائية إلطار المساءلة المـنقح وتنفيـذه، واتبـاع نهـج أكثـر 

  ارة التغيير من أجل ضمان استدامة هذه التغييرات ودمجها على نطاق المنظمة بأكملها.تركيزًا في التنفيذ وٕاد

وبرزت المبادرات الرامية إلى تعزيـز ثقافـة التقيـيم واالتصـاالت االسـتراتيجية فـي المنظمـة مـن خـالل إعـداد  -١٩
الرئيســـية. خطـــة عمـــل للتقيـــيم علـــى صـــعيد المنظمـــة، وتعزيـــز نهـــج منســـق فـــي االتصـــاالت علـــى نطـــاق المكاتـــب 

وسيشــمل العمــل اإلضــافي فــي مجــاالت اإلصــالح هــذه التوســع فــي قاعــدة ســجالت التقيــيم علــى صــعيد المنظمــة، 

                                                           
  بشأن الشراكات الصحية المستضافة. ١٣٤/٤٢م تانظر الوثيقة     ١
  بشأن الحوار الخاص بالتمويل. ١٣٤/٩م تانظر الوثيقة     ٢
  .كاليف التنظيم واإلدارةتتمويل بشأن  ١٣٤/١١م تانظر الوثيقة     ٣
  للرقابة اإلدارية الداخلية.بشأن إطار المنظمة  19/3EBPBACانظر الوثيقة     ٤
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. وسيمثل ٢٠١٤ووضع الصيغة النهائية الستراتيجية المنظمة الخاصة باالتصاالت وبدء تنفيذها في منتصف عام 
، ٢٠١٥-٢٠١٤مجـاالت اإلصـالح فـي الثنائيـة وضع نهج مبسط إلدارة المعلومـات فـي المنظمـة مجـاًال مهمـًا مـن 

  ١فيما يتعلق بتنظيم البيانات التقنية وغير التقنية وٕايصالها.

وهناك عدد من مجاالت اإلصالح اإلداري التي مازالت في مراحلهـا المبكـرة والتـي أصـبحت رغـم ذلـك فـي  -٢٠
ة بهــا. فعلــى ســبيل المثــال ينبغــي وضــع أفضــل يتــيح اإلســراع فــي تنفيــذها نظــرًا للتقــدم الُمحــرز فــي مجــاالت مرتبطــ

مواءمــة اإلصــالحات فــي مجــال المــوارد البشــرية مــع االحتياجــات البرمجيــة والحقــائق الماليــة. وقــد أحــرزت عناصــر 
الموارد البشـرية تقـدمًا شـمل تبسـيط عمليـات اسـتقدام المـوظفين واختيـارهم، وتحسـين تعلـم المـوظفين وتنميـة قـدراتهم، 

امة العدل. ولكن اإلصالحات في المجـاالت األخـرى التـي أضـفت المزيـد مـن الوضـوح علـى وتعزيز إدارة األداء وٕاق
أولويـــات المنظمـــة، وتوجهـــات التمويـــل التـــي تتـــواءم مـــع طبيعـــة عمـــل المنظمـــة البرمجـــي الطويـــل األجـــل، ستصـــبح 

  ٢البشرية. األساس الذي ُيستند إليه عند إدخال تغييرات أوسع نطاقًا على نموذج المنظمة الخاص بالموارد

وسيستند الحكم على مدى نجاح اإلصالح في النهاية إلى أداء المنظمة على الصعيد الُقطري. ومـن شـأن  -٢١
التنفيــذ الفعــال لإلصــالحات علــى الصــعيدين اإلقليمــي والُقطــري أن ُيــدعِّم اإلصــالحات البرمجيــة واإلداريــة المرتبطــة 

ي، واإلدارة الماليـــة، وتعزيـــز األداء التقنـــي للمـــوظفين، ببعضـــها الـــبعض، بمـــا فـــي ذلـــك البرمجـــة والتخطـــيط التشـــغيل
وتنقــيح نهــوج إدارة المــوارد البشــرية. وســيتمحور تركيــز هــذا العمــل حــول تحســين األداء علــى الصــعيد الُقطــري، مــن 
خالل إطار منقح الستراتيجيات التعاون بين البلـدان يتـواءم مـع االحتياجـات واألولويـات الُقطريـة، لضـمان أن عمـل 

  لمنظمة الخاص بالدعم التقني ودعم السياسات يقدم على نحو فعال يلبي احتياجات الدول األعضاء.ا

  االستجابة لمقتضيات المرحلة الثانية من تقييم عملية إصالح المنظمة 
ركــزت  ٣إعمــاًال للمقــرر اإلجرائــي الصــادر عــن المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة، -٢٢

 ٤المرحلة الثانية من التقييم المستقل للمنظمة على مدى تأهب المنظمة لتنفيذ برنامج عمـل اإلصـالح تنفيـذًا كـامًال.
وتتمحــور المشــورة الصــادرة عــن فريــق التقيــيم المســتقل حــول أربــع توصــيات تــرد مناقشــتها علــى نحــو أكثــر تفصــيًال 

  يلي. فيما

  ءلتها ملكية الدول األعضاء ومسا :١التوصية 

يتمحور تركيز التوصـية األولـى حـول المسـؤولية المزدوجـة التـي تقـع علـى عـاتق الـدول األعضـاء واألمانـة  -٢٣
في نجاح عملية اإلصالح، حيث إن قرارات الدول األعضاء وٕاجراءاتها فيمـا يتعلـق بـإدارة عمليـات تصـريف شـؤون 

  المنظمة سُتحدِّد في النهاية مدى نجاح عملية إصالحها.

فريــق التقيـيم المســتقل إلــى أن إدارة مخـاطر اإلصــالح يجـري تنفيــذها بالفعــل، وقـد استعرضــت لجنــة  وأشـار -٢٤
ـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــة صـــياغة مبدئيـــة إلطـــار إدارة مخـــاطر اإلصـــالح علـــى صـــعيد  الخب

                                                           
  بشأن تبسيط التبليغ الوطني والتواصل مع الدول األعضاء. ١٣٤/٧تم انظر الوثيقة     ١
  بشأن استراتيجية الموارد البشرية المنقحة. ٢/ معلومات/١٣٤م تانظر الوثيقة     ٢
  ).١٤(١٣٢م تالمقرر اإلجرائي     ٣
  .١٣٤/٣٩م تانظر الوثيقة     ٤
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ارة االسـتراتيجية للمخـاطر، مجاالت العمـل. وسـوف ُيـدمج هـذا اإلطـار فـي نهـج ُيتَّبـع علـى صـعيد المنظمـة فـي اإلد
وســـوف ُيميِّـــز علـــى النحـــو الموصـــى بـــه بـــين مســـؤوليات األمانـــة ومســـؤوليات الـــدول األعضـــاء فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة 
المخاطر. ومن شأن تعزيز نهج إدارة األعمال في تنفيذ اإلصالح أن ييسر إدارة المخـاطر علـى نحـو أكثـر فعاليـة، 

 هيكـــل أوســـع نطاقـــًا إلدارة المخـــاطر (الـــُنظم والقواعـــد والعمليـــات والمبـــادئبمـــا فـــي ذلـــك تـــدريب المـــوظفين وٕانشـــاء 
  التوجيهية وما إلى ذلك).

  تحسين إدارة الفوائد من خالل تعزيز نظرية التغيير في عملية اإلصالح :٢التوصية 
فــي عمليــة فــي الوقــت الحاضــر تُبلَّــغ األجهــزة الرئاســية واللجــان االستشــارية للمنظمــة بشــأن التقــدم الُمحــرز  -٢٥

يقـوم علــى أسـاس سلســلة لنتــائج اإلصـالح. وقــد أكــد  ١اإلصـالح باالســتناد إلـى إطــار رفيــع المسـتوى للرصــد والتنفيــذ
فريق التقييم المستقل أن إحكام سلسلة النتائج يكتسي أهمية قصوى من أجل دعم الرصد الفعـال وتحقيـق الحصـائل 

ز إشراف الدول األعضاء واآلثار المرغوبة، وأن التبليغ المنتظم من خالل ه ذا اإلطار يزيد من درجة الشفافية ويعزِّ
  على التقدم في عملية اإلصالح.

اإلطار الخاص بنتائج اإلصالح في شكله الحالي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها، ولكنه ال يوضح  ويحدد -٢٦
ســوف توضــع نظريــة للتغييــر  العواقــب والســبل التــي تقــود إلــى التغييــر فــي المنظمــة. ومــن أجــل تنفيــذ هــذه التوصــية

وسلسلة لنتائج اإلصالح معززتان. ومن شأن إضفاء المزيد من الوضوح على نظرية التغيير في عمليـة اإلصـالح، 
أن يحســــن إدارة اإلصــــالح وأن يــــؤدي إلــــى تحديــــد المؤشــــرات المالئمــــة لرصــــد التغييــــر. كمــــا ســــُيمكِّن مــــن تحديــــد 

  األهمية وبين األنشطة الداعمة التي ال تسفر عن تحوالت جوهرية.األولويات والتمييز بين الخطوات الحاسمة 

وستظل هذه العملية متسقة مع سلسلة النتائج الخاصـة بالمنظمـة وتسـتند إلـى إطـار رصـد اإلصـالح القـائم  -٢٧
الذي اعتمدته الدول األعضاء، ولكنهـا ستضـمن أيضـًا تحديـد الـروابط ذات الصـلة والمنطقيـة بـين مسـتويات سلسـلة 

ئج المختلفـــة والتـــي يعتمـــد كـــل منهـــا علـــى اآلخـــر، ورســـم خـــرائط هـــذه الـــروابط. وســـُتعرض خطـــة منقحـــة لتنفيـــذ النتـــا
  .٢٠١٤اإلصالح تستند إلى هذه الروابط المحددة حديثًا على األجهزة الرئاسية في أيار/ مايو 

الممارسـات فـي البــرامج وقـد اسـتخدم فريـق التقيـيم المسـتقل إطـارًا تحليليـًا فـي هـذا التقيـيم يسـتند إلـى أفضـل  -٢٨
الراميــة إلــى إحــداث تحــول. وســُيدمج اإلطــار المكــون مــن خمــس مراحــل والــذي يوضــح الــدورة الكاملــة للتغييــر فيمــا 
ـــيم ووضـــع االســـتراتيجية والتصـــميم واإلنشـــاء والتنفيـــذ والتشـــغيل  يتعلـــق بكـــل مخـــرج مـــن مخرجـــات اإلصـــالح (التقي

لمنقحـة. وسـيؤدي دمـج هـذا اإلطـار إلـى تـوفير أسـاس متسـق يقـوم واالستعراض)، في خطة تنفيذ إصالح المنظمة ا
عليـــه تخطـــيط أنشـــطة اإلصـــالح وتقـــديمها وٕاعـــادة موازنـــة التركيـــز بحيـــث يتحـــول مـــن المنجـــزات والمخرجـــات إلـــى 

  حصائل اإلصالح وآثاره.

وفضــًال عــن ذلــك ســوف يوضــع إطــار لرصــد مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة باإلصــالح. وســوف ُتحــدَّد  -٢٩
 مجموعة محدودة من هـذه المؤشـرات علـى صـعيد الحصـائل والمخرجـات، تتـواءم مـع إطـار نظريـة التغييـر، وتشـمل

   المستويات األساسية ومستويات األداء المستهدفة لكل مؤشر.

هذه الجهود أيضًا على توجيه أنشطة اإلصالح صوب المجاالت التـي سـيتحقق منهـا أكبـر قـدر  وستساعد -٣٠
من االستفادة. وسُتجسَّد األطر الزمنية المنقحـة لتنفيـذ مبـادرات اإلصـالح باالسـتناد إلـى مسـاهمتها االسـتراتيجية فـي 

م منقحـة فـي منصـة إلكترونيـة ُتسـتخدأهداف اإلصالح، في خطـة تنفيـذ اإلصـالح المنقحـة. وسـُتدمج خطـة التنفيـذ ال
  .في تخطيط عملية اإلصالح ورصدها والتبليغ بشأنها

                                                           
  ).٩(٦٥ج ص عالمقرر اإلجرائي     ١
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  إعادة مواءمة أنشطة التغيير واالتصاالت باالستناد إلى تقييم كامل ألثرها على المنظمة :٣التوصية 

، نهجـًا تشمل المحددات المهمة للنجاح في تفعيل عملية إصالح المنظمة وٕاضفاء الطابع المؤسسي عليهـا -٣١
موجهـًا إلــى إدارة التغييـر يالئــم مسـتوى اآلثــار الناتجـة عــن اإلصـالح ونوعهــا؛ وشـبكة تغييــر داخليـة أساســية لتفعيــل 
عمليـــة اإلصـــالح علـــى صـــعيد المنظمـــة؛ واســـتراتيجية شـــاملة للتواصـــل والمشـــاركة مخصصـــة ألصـــحاب المصـــلحة 

إلى أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم، فبعض جوانب هذا الخارجيين والداخليين. وتشير المرحلة الثانية من التقييم 
  النجاح تحتاج إلى الدعم لضمان استدامة مبادرات اإلصالح.

األمانـــة تقييمـــًا مجمعـــًا لألثـــر والتأهـــب لتحديـــد آثـــار مبـــادرات اإلصـــالح علـــى مختلـــف جماعـــات  وســـُتجري -٣٢
أصحاب المصلحة، واالحتياجات المتعلقة بكل مبادرة من مبادرات اإلصالح على صعيد كل مستوى من مستويات 

ت الخاصــة بـإدارة التغييــر المنظمـة. وسُتشـكِّل هــذه اآلثـار واالحتياجــات األسـاس الــذي سيسـتند إليـه تخطــيط التـدخال
واالتصاالت. ويوفر اإلطار الذي يقترحه تقرير التقييم نهجًا مالئمًا لتحديد الشروط الالزمة للتغييـر ويصـنف اآلثـار 

  باالستناد إلى الهياكل واألدوار والمهارات والقدرات والثقافة والسلوكيات.

د الالزمـــة، بحيـــث يكـــون الموظفـــون المتـــأثرون وســـيوجه التقيـــيم تخطـــيط وٕاعـــداد التـــدريب واألدوات والمـــوار  -٣٣
هلين علــى نحــو أفضــل لتنفيــذ أنشــطة اإلصــالح. وســيجري التوســع فــي تــدريب المــوظفين فــي المجــاالت المتعلقــة ؤ مــ

باإلصــــالح مــــن خــــالل تنميــــة قــــدرات المــــوظفين وآليــــات الــــتعلم، وســــيجري اســــتعراض العمليــــات والــــُنظم الخاصــــة 
العقبــات فــي ســبيل التنفيــذ. ومــن المتوقــع تنفيــذ هــذه المبــادرات فيمــا يتعلــق بكــل  باإلصــالح بانتظــام مــن أجــل تحديــد

مجال من مجـاالت اإلصـالح علـى حـدة، ومـع ذلـك فسـوف تـدعم أوجـه اعتمـاد بعضـها علـى بعـض حيثمـا ُوجـدت، 
  من أجل تعظيم الفعالية.

ـــع ألثـــر عمليـــة اإلصـــالح، فضـــًال عـــ -٣٤ ن عمليـــات التخطـــيط وســـتؤدي عمليـــة تشـــاورية لوضـــع التقيـــيم الُمجمَّ
الموضــحة أدنــاه، إلــى تــوفير قاعــدة للتعامــل مجــددًا مــع عوامــل التغييــر البالغــة األهميــة. وسيســاعد هــذا التعامــل فــي 
فحــص األثـــر المتوقـــع لإلصــالحات، وتحديـــد الرســـائل الرئيســية التـــي ســـتوجه إلــى المـــوظفين والشـــركاء الخـــارجيين، 

حات. وسيساعد هذا النوع من التعامل أيضًا في معالجة أوجه القصـور وتحديد المساءلة بشأن أنشطة تنفيذ اإلصال
فــي القــدرة علــى التغييــر، وتيســير إدخــال التعــديالت الخاصــة بضــمان الجــودة علــى عمليــة التنفيــذ حســب االقتضــاء، 

  يد المخاطر الناشئة عن التنفيذ.حدوت

األثـر سـوف تخضـع للتنقـيح والتوسـع وبالمثل فـإن التـدخالت الخاصـة باالتصـاالت والتـي تسـتند إلـى تقيـيم  -٣٥
فــي نطاقهــا والتحــديث علــى نحــو منــتظم. وسُيســرَّع تنفيــذ االســتراتيجية الُمجمَّعــة لالتصــاالت الخاصــة باإلصــالح، 
باالستناد إلى أنشطة االتصاالت الحالية. وسُتصمم المعلومات خصيصًا لتناسب الجماهير المتلقية، وتوضع خطط 

  نهج لإلصالح يتسم بمزيد من الشمول ويقوم على اإلدارة االستراتيجية للتغيير. االتصاالت بحيث تتواءم مع

وأشار فريق التقييم المستقل إلى غياب األنشطة الواضحة التي تتعلق بإدارة التغييـر والتـي تسـتهدف الـدول  -٣٦
القائمـة.  األعضاء مباشرة، وتتجاوز مشـاركة هـذه الـدول فـي عمليـة اإلصـالح مـن خـالل عمليـات تصـريف الشـؤون

واقترح الفريق أن تتولى األمانة رسـم خـرائط آراء أصـحاب المصـلحة واهتمامـاتهم فـي هـذا الصـدد. ويمكـن بعـد ذلـك 
 استخدام هذه الخرائط كقاعدة لتعزيز المشاركة مع الدول األعضاء قبل انعقاد اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمـة

 .على نجاح عملية اإلصالح بهدف معالجة المسائل المستجدة التي قد تؤثر
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وضــع السياســات إلــى تنفيــذها تعزيــز تخطــيط أنشــطة اإلصــالح وتنســيقها علــى المــدى  يتطلــب التحــول مــن -٣٧
القصـــير وعلـــى المـــدى الطويـــل. وعلـــى الصـــعيد اإلداري، ســـتتخذ األمانـــة خطـــوات صـــوب بنـــاء قـــدرتها علـــى إدارة 

ودعمـــه.  م التـــدريب الشـــامل علـــى إدارة المشـــاريع إلـــى المـــوظفين المســـؤولين عـــن تنفيـــذ اإلصـــالحالبـــرامج. وســـُيقدَّ 
وسيشمل ذلك التدريب على جميع األدوات والمـوارد اإلضـافية التـي ستسـتخدم فـي تعزيـز تنفيـذ اإلصـالح، والتـدريب 

  األساسي والتدريب على إدارة المشاريع لتوجيه عمليات استكمال المشاريع والتقييم التالي لتنفيذ المشاريع.

بــرامج اإلصــالح ورصــدها، وُتجــرَّب ويبــدأ تنفيــذها وعلــى مســتوى العمليــات ستوضــع أداة إلكترونيــة إلدارة  -٣٨
علــى كامــل نطــاق المبــادرات مــن أجــل دعــم التخطــيط التفصــيلي والرصــد والتبليــغ عــن التقــدم فــي عمليــة اإلصــالح. 

  ومن شأن هذه األداة أن تحقق ما يلي:

والمراحل  تيسير وضع الخطط التفصيلية للمشاريع الخاصة بمنجزات اإلصالح، ودمج اُألطر الزمنية  ●
  الرئيسية، والمتطلبات الميزنية؛

  التمكين من تتبع إنفاق الموارد في كل مجال من مجاالت اإلصالح؛  ●

دمـــج إطـــار النتـــائج المـــنقح ومؤشـــرات اإلصـــالح، إلتاحـــة تعزيـــز إدارة األداء الخـــاص بتقـــدم عمليـــة   ●
  اإلصالح.

  التنفيذ؛دمج اإلطار الخاص بالمخاطر لتحديد العقبات في سبيل   ●

تكييف ُنظم تكنولوجيا المعلومـات القائمـة، ومـع ذلـك فسـوف ُتصـمَّم خصيصـًا بحيـث تلبـي احتياجـات   ●
  برنامج اإلصالح؛

توفير إمكانية تتبع الدول األعضاء للتقدم الُمحرز في عملية اإلصالح في الزمن الحقيقي وعلى نحو   ●
  يتسم بالشفافية .

نــة مــن أجــل اإلصــالح بمــا يتماشــى مــع اإلطــار المكــون مــن خمــس وســوف تُــنقح عمليــات التخطــيط والميز  -٣٩
مراحل لضمان التنسيق وٕادارة الموارد بطريقة موحـدة علـى صـعيد المبـادرات الخاصـة باإلصـالح. ولمـا كانـت تكلفـة 

، ستضـمن خطـط التشـغيل أن ٢٠١٥-٢٠١٤أنشطة اإلصالح مقررة في إطار الميزانية البرمجية المعتمـدة للثنائيـة 
ومتوائمــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ات الخاصــة باإلصــالح محــددة علــى صــعيد خطــط العمــل الثنائيــة الســنوات للفتــرة المنتجــ

معهـــا. وســـيتيح ذلـــك اســـتمرار وفعاليـــة الرصـــد والتبليـــغ بشـــأن تقـــدم عمليـــة اإلصـــالح صـــوب الحصـــائل واألهـــداف 
لمخرجـات والمنجـزات، ورصـد المتعلقة باألثر، ورصد حالـة أنشـطة اإلصـالح والتقـدم الُمحـرز فيهـا مـن خـالل تتبـع ا

  إنفاق الموارد مقارنة بالميزانيات المقدرة.

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٤٠
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