
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   ٦٥/٥ج 
  ٢٠١٢ ريل
 A65/5  

يتنـــاول جميـــع 
لســتين. وهــذا 
ة عـن برنـامج 
وهــي: البــرامج 

، ٢٠١١مـــايو 
. وفـي تمـوز/ 
ت فيهــا فــرص 
 أثنـــاء دورتـــه 
طـار كـل فـرع 
عــد المائـة فــي 
شــرين الثــاني/ 
ر إلــى اإلدالء 
ول األعضــاء 
ن المقــّرر أن 

مضــت،  شــهراً 
 أو اإلسـهاب 
معيـة الصـحة 
لتفصــيل التــي 
لمقترحات في 

شــباط/ ء فــي 
ل العـام للفتـرة 
ـرامج وتحديــد 

نيسان/ أبر ٢

 

ي قريـــرا موّحـــداً 
يــة الخامســة وا
ة عامة شاملة
ح المنظمــة، و

ي فـــي أيـــار/ م
.٢٠١١ لعـام 

صــالح، وُأِتيحــت
لـــس التنفيـــذي
ت قُـدِّمت فـي إط
رتـه الثالثـين بع
لمكتــب فـي تش
 الثــاني/ ينــاير

الـدو ــت مـؤخراً 
نــي، والتــي مــن

ش ١٢ى مــدى 
لمقترحـات و/
هـا أن تقـدم جم
ات المبّينــة بال
ة إسهام هذه ال

ـدول األعضــاء
 لبرنـامج العمـل
ضــاء بشــأن البــر

 ٥

  عالمية
   العام

تعـــّد تقمانـــة أن 
لصــحة العالميـ
ألعضاء بلمحة
لثالثــة إلصــالح

جلـــس التنفيـــذي
جـان اإلقليميـة
ف بشــأن اإلص
ثـــم نظـــر المجل
ـّمت مقترحـات
نفيـذي فــي دورت

ة لطلبــات البيـ
ي فــي كــانون 
ت. وقـد اجتمعــ
 وٕاطارهــا الزمن

٢٠١٥-٢.  

 تطــورات علــى
تنفيـذ ا رز فـي

 التـي يلـزم فيه
ــاالت المقترحــا
ضح عن كيفية

فقــت عليهــا الــد
 مسّودة أولـى 
 الــدول األعض

صحة الع
ن المدير 

مائـــة إلـــى األم
 إلــى جمعيــة ال
 يزّود الدول األ
الموضــوعية ال

تين ودورة المج
اجتماعـات اللج
ات فــي جنيــف
ترنـــت. ومـــن ث
رقـة موّحـدة ضـ
ر المجلـس التن
ت قــد ُأِعــّدت تل
مجلــس التنفيــذي
 عبـر اإلنترنـت
ويــات وفئاتهــا

٠١٤ السنتين 

عّمــا طــرأ مــن 
ة التقـدم الُمحـر

المواضـع -ة 
المجــعديــد مــن 

عطاء فكرة أوض

عــايير التــي اتف
ى للمنظمة في
عمــال اجتمــاع

 لستون

ظمة الص
من حد مقدم

ثالثـــين بعـــد الم
ظمــة) لتقديمــه 
شأن اإلصالح 
ول المجــاالت ا

 الرابعـــة والســـتي
موسـم اخـالل 

إعالميــة للبعثــا
ور عبـــر اإلنت

في ورق ٢٠١١
، نظــر٢٠١٢ 

إلصــالح كانـت
نعقــاد دورة الم
صـلة التشــاور
ر تحديــد األولو
لبرمجية لفترة 

ن معلومــات ع
لثالثـة الرئيسـية
لفـروع الرئيسـية
ــَدت فــي الع ُوحِّ
ئية، وذلك إلع

ت الفئــات والمع
رفيعة المستوى
 تقريــره عــن أع

وال لخامسة
 مؤقت

الح منظ
موّح تقرير

 فـــي دورتـــه الث
لعالميــة (المنظ
وعة وثائق بش
ثــة فــروع تتنــاو

  ون واإلدارة.

صـــحة العالميـــة 
مج اإلصـالح خ
ســات إحاطــة إ
 طريـــق التشـــاو

اني/ نوفمبر 
 الثــاني/ ينـاير 
 مـن برنــامج اإل
 فــي أعقــاب ا

مـن خـالل مواص
ق علــى معــايير
بل والميزانية ال

 مــا اســتجد مــن
ت اإلصـالح ال
كـل فـرع مـن ال
رات أخــرى. وُو
دورته االستثنائ

اســُتخِدمت .ات
ن األولويات الر
 الــرئيس فــي ت

ال العالمية 
الم ل األعمال

إصال
ت

لـــس التنفيـــذي 
ظمــة الصــحة ال

من مجمو جزءاً 
ى ثالثمقّســم إلــ

تصريف الشؤو

د جمعيـــة الص
صلة من برنام
بر ُعِقــدت جلس
لتعليقـــات عـــن
 في تشرين الثا
. وفـي كـانون 
جوانــب محــددة 
دول األعضــاء
حـات محــددة م

تفــاقلال ٢٠١٢
عمل العام المقب

 التقريــر آخــر 
حد من مجـاالت

في ك -ويحّدد 
ت أو تتخــذ قــرار
 التنفيذي في د

  الح.

حديــد األولويــا
ع مجموعة من

علــى طلــب اءً 

ة الصحة 
من جدول ١٢

   عامة
طلـــب المجل 

 إصــالح منظ
 الذي يشكل ج
الح. والتقريــر م
 األولويات وتص

ومنـــذ انعقـــاد 
 عناصر منفص
وأيلــول/ ســبتمب
 بمزيـــد مـــن ال

المعقودة فائية 
روع الرئيســية.
رقــات بشـأن ج
. وُدِعيــت الــد
تهـا علـى مقترح

٢باط/ فبرايــر 
في برنامج العم

وُيــورد هــذا  
كل واحدص في 

ن تفاصيلها، و
مــن التوجيهــات
ضها المجلس 
 أهداف اإلصال

البــرامج وتح 
لوضع ٢٠١٢

، بنــا٢٠١٩-

جمعية 
٢البند 

   
  
  
  

  
  
  
  

لمحة
  
١- 

جوانــب
التقرير
اإلصـال
وتحديد

  
٢- 

ُنوِقشت
يوليــو و
اإلدالء
االستثنا
مـن الفـر
تسـع ور
نــوفمبر
بتعليقاته
فــي شــب
ُتجّسد ف

  
٣- 

ويلّخص
في بيان

م مزيــداً 
استعرض
تحقيق 

  
٤- 

فبراير 
٢٠١٤
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ألشهر المقبلة، فإنها ستحّدد الكيفيـة التـي سـيؤثر بهـا وبمجرد وضع مسّودة برنامج العمل العام خالل ا ١.األولويات
برنــــامج عمــــل اإلصــــالح علــــى بــــرامج المنظمــــة، وبــــذا سيجســــد البرنــــامج المــــذكور العنصــــر التقنــــي لبرنــــامج عمــــل 
اإلصالح، وسيوضح كيفية استخدام المعايير المتفق عليها لتحديد األولويات؛ وكيفية وضع أهداف عالية المستوى؛ 

تفادة مـــن وظـــائف المنظمـــة األساســـية وميزاتهـــا النســـبية ومركزهـــا التنظيمـــي ألغـــراض تركيـــز أعمـــال وكيفيـــة االســـ
المنظمــة. ويــرد مخطــط لبرنــامج العمــل العــام فــي شــكل تخطيطــي مقــرون بمالحظــات تفســيرية فــي وثيقــة مســتقلة، 

وســــتؤثر  ٢٠١٢.٢يو وســــُيعرض للمناقشــــة فــــي لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة وجمعيــــة الصــــحة فــــي أيــــار/ مــــا
. ٢٠١٢التوجيهات المقدمة من الدول األعضاء في وضع أول مسّودة كاملة لكي تناقشها اللجان اإلقليمية في عام 

وسُتعّد مسودات أخرى لكي تستعرضها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في كانون الثـاني/ 
المســّودة األولــى للميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٢ة علــى اللجــان اإلقليميــة فــي عــام . كمــا ســُتعرض ألول مــر ٢٠١٣ينــاير 

المقترحة باستخدام الفئات نفسها المستخدمة في إعداد برنامج العمل العام. ومـن ثـم سـُيعرض علـى جمعيـة الصـحة 
، وذلـك ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر والميزانية البرمجية المقترحـة لفتـرة السـنتين  ٢٠١٣في عام 

  من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة والمجلس التنفيذي.
  
يضــم الفــرع المتعلــق بتصــريف الشــؤون مقترحــات مقدمــة تحــت أربعــة عنــاوين رئيســية،  .تصــريف الشــؤون  -٥

واتخــاذ  هـي: اتبــاع نهـج أكثــر عقالنيــة فـي جدولــة عمليـات تصــريف الشــؤون ومواءمتهـا وتنســيقها؛ وتعزيـز المراقبــة؛
ة؛ ورفع مستوى فعالية المشاركة مع أصـحاب المصـلحة اآلخـرين. وترّكـزت استراتيجياألجهزة الرئاسية لقرارات أكثر 

األعمال في اآلونـة األخيـرة علـى نهـوض الـدول األعضـاء بمهمـة تصـريف شـؤون المنظمـة علـى الصـعيد الـداخلي. 
خـص تبسـيط عمليـة تقـديم التقـارير الوطنيـة إلـى المنظمـة، ويلزم إنجاز أعمال وٕاجراء مشاورات أكثـر تفصـيال فيمـا ي

فضــال عــن المشــاركة مــع ســائر أصــحاب المصــلحة. أمــا فيمــا يتعلــق بالنقطــة األخيــرة، فُيقتــرح رســم خريطــة طريــق 
  موجزة باألنشطة الُمضطلع بها.

  
ُأِعيــد تنظــيم الفصــل المتعلــق بــاإلدارة لــيعكس الحقيقــة القائلــة إن مــن حصــائل اإلصــالح الرئيســية  .اإلدارة  -٦

تقديم دعم أقوى لجميع الدول األعضاء في المجاالت التقني والمعياري والسياساتي. ويتمحور هذا األمر حول بلـوغ 
ب) وتعيـين (لفعـال إلـى جميـع الـدول األعضـاء؛ أ) تقديم الدعم التقنـي والسياسـي ا(األهداف الرئيسية الستة التالية: 

ج) ووضــع آليــة تمويــل تراعــي األولويــات المتفــق عليهــا؛ (مــالك مــوظفين يلبــي االحتياجــات علــى كــل المســتويات؛ 
  ة.استراتيجيو) وٕاجراء اتصاالت (هـ) ونشر ثقافة التقييم؛ (وٕاقامة نظم فعالة للمساءلة وٕادارة المخاطر؛  د)(
  
بموضوع التقييم على وجه الخصـوص، تـورد هـذه الوثيقـة تـدابير اتُِّخـذت إلرسـاء ثقافـة التقيـيم وفيما يتصل   -٧

المسـتقل داخـل المنظمـة فـي إطـار تـدابير اإلصـالح اإلداري الشــاملة. وٕاضـافة إلـى ذلـك، سـيقدم فريـق التقيـيم التــابع 
وسـُتعرض علـى  ٣التقيـيم المسـتقل. عـن المرحلـة األولـى مـن لمراجع الحسابات الخـارجي إلـى جمعيـة الصـحة تقريـراً 

المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الحاديــة والثالثــين بعــد المائــة، مــن خــالل لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة، المســودة 
  .المنّقحة لسياسة التقييم، والتي تتضمن تعليقات أبدتها الدول األعضاء في دورة المجلس الثالثين بعد المائة

  
لكــي تنظــر فيهــا جمعيــة طلــب المجلــس أن ُيضــّمن التقريــر الموّحــد خطــة لتنفيــذ برنــامج اإلصــالح  وأخيــراً   -٨

  ٤الصحة. وترد الخطة بوصفها وثيقة مستقلة.
                                                           

 .٦٥/٤٠جانظر الوثيقة     ١

 .١ إضافة ٦٥/٥الوثيقة ج    ٢

 .٢ إضافة ٦٥/٥الوثيقة ج    ٣

 .٦/ وثيقة معلومات/٦٥الوثيقة ج    ٤
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  وباختصار، فإن الوثائق المقدمة لكي تنظر فيها جمعية الصحة هي كالتالي:  -٩
  التقرير الموّحد  أ)(
  برنامج العمل العام الثاني عشرمسّودة مخطط . ١ إضافة ٦٥/٥الوثيقة ج  ب)(
الحســابات  تقريــر عــن المرحلــة األولــى مــن التقيــيم (مقــدم مــن مراجــع. ٢ إضــافة ٦٥/٥الوثيقــة ج  ج)(

  الخارجي)
  .مسودة خطة التنفيذ .٦/ وثيقة معلومات/٦٥الوثيقة ج  د)(

  
  البرامج وتحديد األولويات  -١
  

تفاصـــيل  ١،عضـــاء بشـــأن البـــرامج وتحديـــد األولويـــاتيبـــّين تقريـــر الـــرئيس عـــن أعمـــال اجتمـــاع الـــدول األ  -١٠
معــايير والفئــات الالزمــة لتحديــد األولويــات ووضــع البــرامج فــي المنظمــة وخريطــة الطريــق واإلطــار الزمنــي الُمقــّرر ال

إلــى جنــب مــع الوظــائف الســت األساســية التــي حــّددها برنــامج العمــل العــام الحــادي عشــر للفتــرة  اســتخدامهما جنبــاً 
في سياق مقترح أولويات في مسودة مخطط برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر والميزانيـة البرمجيـة.  ٢٠١٥-٢٠٠٦

فيعـة المسـتوى التـي ينبغـي أن وعالوة على األولويات، سيعّين برنـامج العمـل العـام مجموعـة محـدودة مـن النتـائج الر 
وحتـــى عـــام  ٢٠١٤ســـنوات الســـت الممتـــدة مـــن عـــام التحققهـــا المنظمـــة بالتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــاء خـــالل فتـــرة 

. ويتفــق تعريــف النتــائج علــى مســتوى التــأثير والحصــائل الــوارد فــي برنــامج العمــل العــام مــع هيكــل سلســلة ٢٠١٩
  ٢دورته االستثنائية.ها المجلس في بالنتائج الجديدة التي رّحب 

  
الخــدمات المؤسســية) الهيكــل الرئيســي للميزانيــة البرمجيــة المقبلــة. وٕاضــافة  وستشــّكل الفئــات الخمــس (زائــداً   -١١

إلى جنب مع وظائف المنظمـة األساسـية لتحديـد األولويـات المبّينـة  إلى ذلك، سُتستخدم المعايير المتفق عليها جنباً 
. وستســــتعرض اللجــــان اإلقليميــــة فــــي ٢٠١٥-٢٠١٤ي ميزانيــــة فتــــرة الســــنتين بمزيــــد مــــن التفصــــيل التــــي ســــترد فــــ

 الـذيالمسّودة األولى للميزانية البرمجية المقترحة للفترة المقبلة، التي سـُترفق بوثيقـة فنيـة تحـدد المنطـق  ٢٠١٢ عام
  ة.اتيجياستر يستند إليه اختيار مخرجات من كل فئة وشرح كيفية استخدام المعايير في اتخاذ قرارات 

  
الفئات والمعايير في مجـال اسـتحداث أدوات المنظمـة الخاصـة بالبرمجـة والتخطـيط، ولكنهـا  ق أساساً وُتطبَّ   -١٢

تخّلــف أيضــا تبعــات علــى نــواحي أخــرى مــن أعمــال المنظمــة. وترســي العمليــة التــي توضــع بموجبهــا تلــك األدوات 
  سابقة هامة إلشراك الدول األعضاء في تحديد األولويات في المستقبل.

  
الفئات الرئيسية كوسيلة لتنظيم جداول أعمال جمعيات الصحة المقبلة وغيرها مـن اجتماعـات وقد ُتستخدم   -١٣

األجهــزة الرئاســية بقصــد تبســيط مناقشــة البنــود الوثيقــة الصــلة ببعضــها مــن جــدول األعمــال. كمــا تمثــل هــذه الفئــات 
ــاً  هــيكالً  لحاليــة، ألن باإلمكــان اســتخدامها ة اســتراتيجيللميزانيــة البرمجيــة المقترحــة أفضــل مــن األغــراض اال تنظيمي

لتحديد المساهمات الطوعية على مستوى أعلى. وزيادة على ذلك، فإن العـدد المحـدود مـن الفئـات الرفيعـة المسـتوى 
أكبــر مــن المرونــة ألجــل توثيــق عــرى مواءمــة الخطــط  الموجــود علــى الصــعيد القطــري يمــنح المكاتــب القطريــة قــدراً 

 نية.التنفيذية مع األولويات الوط
  

                                                           
 .٦٥/٤٠من الوثيقة ج ٣-١التذييالت انظر     ١

 .EBSS2/2من الوثيقة  ١٦٦انظر الفقرة     ٢
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 التي يلزم البت فيها ١المسألة 

الــرئيس المتعلــق بأعمــال اجتمــاع الــدول األعضــاء بشــأن البــرامج وتحديــد تأييــد تقريــر  إلــى مــدعوة الصــحة جمعيــة
  ) والمعايير والفئات واألطر الزمنية المبّينة في تذييالت التقرير الثالثة.٦٥/٤٠جالوثيقة األولويات (

 إلى تقديم توجيهات بشأن مواصلة وضع مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر. والجمعية مدعوة أيضاً 

  
  تصريف الشؤون  -٢

  
فيما يلي المبادئ التي اتفق عليها المجلس التنفيذي في مقّرره اإلجرائي الـذي اتخـذه فـي دورتـه االسـتثنائية   -١٤

  ١:بشأن تصريف شؤون المنظمة ٢٠١١في تشرين الثاني/ نوفمبر 
  

  من الضروري أن تكون عملية تصريف الشؤون عملية شاملة تمامًا وتحترم مبدأ التعددية؛  (أ) "
  

إن لألجهــزة الرئاســية للمنظمــة دورًا رئيســيًا فــي تحديــد األولويــات، مــع اضــطالع جمعيــة الصــحة   (ب)
  والمجلس التنفيذي بدور استشاري وتنفيذي وٕاشرافي معزز؛ استراتيجيبدور سياساتي و 

  
  ينبغي أن تسعى المنظمة إلى تعزيز اآلليات والهياكل القائمة وتحقيق االستفادة القصوى منها؛  (ج)

  
  ينبغي أن يوجه برنامج العمل العام عمل األجهزة الرئاسية؛  (د)
  

  ينبغي أن تستهدي المشاركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين بما يلي:  (ه)
تخــاذ القــرارات فــي المنظمــة علــى أكبــر تظــل المحافظــة علــى الطــابع الحكــومي الــدولي ال  )١(

  قدر من األهمية؛
ات، الـــذي ســـتراتيجييتعـــّين أن يســـتند باســـتمرار وضـــع القواعـــد والمعـــايير والسياســـات واال  )٢(

ُيشكل محور عمل المنظمة، إلى االستخدام المنهجي للبينات، وأن يحظى باستمرار بالحماية من 
  تأثير أي شكل من المصالح الراسخة؛

يتعــّين علــى أي مبــادرة جديــدة أن تكــون لهــا فوائــد واضــحة وأن ُتضــيف قيمــة مــن حيــث   )٣(
  إثراء السياسات أو زيادة القدرة الوطنية من منظور الصحة العمومية؛

ينبغــــي أن يكــــون لالعتمــــاد علــــى اآلليــــات القائمــــة األســــبقية علــــى إنشــــاء منتــــديات أو   )٤(
ـــوفير تحليـــل وا ـــدة، مـــع ت ضـــح للطريقـــة التـــي ُيمكـــن بهـــا ألي تكـــاليف اجتماعـــات أو هياكـــل جدي

  .إضافية أن تؤدي إلى حصائل أفضل
  
  ووافق المجلس كذلك على ما يلي:  -٢

ينبغـــي تعزيـــز لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي. وينبغـــي، علـــى وجـــه   (أ)
لمـالي علـى مسـتويات المنظمـة الخصوص، أن يشمل دورها اإلشراف على رصد وتقيـيم التنفيـذ البرمجـي وا

  الثالثة؛
                                                           

  .EBSS(2)المقّرر اإلجرائي     ١
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ينبغــــي الوصــــول إلــــى المســــتوى األمثــــل لمــــدة وموعــــد وتسلســــل دورات المجلــــس التنفيــــذي ولجنــــة   (ب)
البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة، أو تعـــديل موعـــد هـــذه األمـــور أو تمديـــدها، حســـب االقتضـــاء، بـــدًال مـــن عقـــد 

  دورات إضافية للمجلس التنفيذي؛

وم المجلــس التنفيــذي بــدور فــي وضــع حــد لعــدد مشــاريع القــرارات، بنــاًء علــى تقــدير ينبغــي أن يقــ  (ج)
  ة وآثارها المالية واإلدارية، ومتطلبات التبليغ وُأطره الزمنية؛ستراتيجيلقيمتها اال

إن المقترحـــــات التاليـــــة الخاصـــــة بتحســـــين أســـــاليب عمـــــل المجلـــــس التنفيـــــذي وجمعيـــــة الصـــــحة،   (د)
علـى النظـام الـداخلي وينبغـي تنفيـذها علـى الفـور: فينبغـي أن تصـبح المـداوالت تتطلب إدخال تعديالت  ال

تكــون   أكثر انضباطًا للثني عن تقديم التقارير الوطنية المطولة، والتركيز على مضمون البند المعني؛ وأن 
  القاعدة فيها هي نظام "إشارات المرور" وأن ينفذ الرئيس الحدود الزمنية؛

ويـــة الـــروابط بـــين عمـــل اللجـــان اإلقليميـــة وعمـــل المجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة ينبغـــي تحســـين وتق  (ه)
  الصحة؛

يجـــب أن يعـــزز المـــدير العـــام الـــدعم المقـــدم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي تحضـــيرها لعمـــل األجهـــزة   (و)
الرئاســية ومشــاركتها فيــه، بالتعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتقــديم الوثــائق العاليــة 

  الجودة في موعدها المحدد بكل اللغات الرسمية؛

ينبغــي تعزيــز الحــوار والتعــاون مــع أصــحاب المصــلحة اآلخــرين، حســب االقتضــاء، مــع مراعــاة   (ز)
  أهمية المشاركة التامة للدول األعضاء وٕادارة حاالت تعارض المصالح؛

صحة العالمية أن تشارك، (ب) من دستور منظمة ال٢(أ) و٢ينبغي للمنظمة، بناًء على المادتين   (ح)
وتتــولى القيــادة والتنســيق، حســب االقتضــاء، عبــر منظومــة األمــم المتحــدة ومــع الوكــاالت الدوليــة األخــرى، 

  فيما يتعلق بالمسائل التي لها تأثير في الصحة؛

ينبغـــي فـــي األمـــد الطويـــل تحـــري الخيـــارات الخاصـــة بوضـــع إطـــار لتوجيـــه التواصـــل بـــين جميـــع   (ط)
  النشطين في مجال الصحة."أصحاب المصلحة 

  
دعـا الـرئيس الـدول األعضـاء  ٢٠١٢،١وفي ملخـص لمناقشـات أجراهـا المجلـس فـي كـانون الثـاني/ ينـاير   -١٥

ـــة واإلدارةإلـــى اإلدالء بتعليقـــات علـــى مســـّودة االختصاصـــات المنقحـــة ل ـــامج والميزاني ـــة البرن وعلـــى المقترحـــات  لجن
ان اإلقليميـــة واألجهـــزة الرئاســـية العالميـــة ومواءمـــة ممارســـات اللجـــان المقدمـــة بشـــأن توثيـــق عـــرى الـــروابط بـــين اللجـــ

  اإلقليمية.
  

وأشـــار الـــرئيس إلـــى أنـــه ســـيلزم إجـــراء مناقشـــات أخـــرى بشـــأن مشـــاركة المنظمـــة مـــع أصـــحاب المصـــلحة   -١٦
أكبــر مــن ذاك الــذي يؤديــه فــي مجــال المراقبــة فيمــا  علــى أنــه ينبغــي أن يــؤدي المجلــس دوراً  اآلخــرين. واتُِّفــق أيضــاً 

يتعلــق بالشــراكات التــي تنخــرط فيهــا المنظمــة، بمــا فيهــا تلــك التــي فــي ضــيافتها. وتتنــاول الفقــرات أدنــاه هــذه المســألة 
  بمزيد من التفصيل.

  

                                                           
(الـــنص  ٢المحضـــر المـــوجز للجلســـة الثالثـــة عشـــرة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثالثـــين بعـــد المائـــة، الفـــرع انظـــر     ١

  .اإلنكليزي)
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ألعمــال ، فقــد تركــزت ا٢٠١٢بمــا قدمتــه الــدول األعضــاء مــن توجيهــات فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  وعمــالً   -١٧
علـــى األهـــداف األربعـــة الرئيســـية التاليـــة: ترشـــيد الجدولـــة الزمنيـــة لالجتماعـــات وضـــمان مواءمـــة عمليـــات تصـــريف 
الشــؤون علــى نحــو أفضــل؛ وتعزيــز دور المجلــس التنفيــذي فــي مجــال المراقبــة؛ والتشــجيع علــى اتخــاذ قــرارات أكثــر 

يــادة فعاليــة المشــاركة مــع ســائر أصــحاب المصــلحة. ة فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية؛ والتشــجيع علــى ز اســتراتيجي
  وسيستند بلوغ األهداف األربعة جميعها إلى ما تقدمه األمانة من دعم أكثر فعالية وكفاءة وفي الوقت المناسب.

  
 التي يلزم البت فيها ٢المسألة 

 .١٤قرة تأييد مقررات المجلس اإلجرائية واالستنتاجات الواردة في الف إلى مدعوة الصحة جمعية

  
  ومواءمتها وتنسيقهاجدولة عمليات تصريف الشؤون 

  
  جدولة عمليات تصريف الشؤون

  
الهـــدف مـــن تغييـــر الجـــدول الزمنـــي الجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية هـــو تحســـين فعاليـــة تصـــريف الشـــؤون،   -١٨

لضمان حسن التنسيق بين مختلف عناصر العمليـة الشـاملة لتصـريف الشـؤون وعمليـات تصـريفها علـى  وخصوصاً 
الصعيدين العـالمي واإلقليمـي. ويلـزم أن يراعـي اإلصـالح أدوار ومسـؤوليات كـل واحـد مـن األجهـزة والعالقـات التـي 

  تربطها ببعضها والتكاليف المترتبة على عملية التغيير.
  

حـات عـّدة بشـأن الجـدول الزمنـي السـنوي الجتماعـات األجهـزة الرئاسـية. ويتمثـل الخيـار األول وُقدِّمت مقتر   -١٩
لجنــة البرنــامج فــي اســتبقاء جــدول االجتماعــات الزمنــي الحــالي. أمــا الخيــار الثــاني فهــو تحويــل موعــد اجتماعــات 

واجتماعــات المجلــس التنفيــذي مجتمعــة إلــى أوائــل شــهر شــباط/ فبرايــر، مّمــا ســيتيح فتــرة أطــول  والميزانيــة واإلدارة
اجتماعـات اللجنـة المـذكورة  عـن السـنة السـابقة. وُتعقـد حاليـاً  للتحضير إّبان مطلع العام وإلعداد تقرير أكثـر اكتمـاالً 

ماعــات اللجنــة. لــذا فــإن الخيــار الثالــث هــو مــن اجت والمجلــس بالتتــابع، إذ ُتعقــد دورة المجلــس فــي موعــد قريــب جــداً 
لجنــة  تحديــد فتــرة فاصــلة بــين اجتماعــات اللجنــة ودورة المجلــس، وهــو خيــار يتماشــى مــع الــدور المعــّزز الــذي تؤديــه

للنظـر فـي توصـيات اللجنـة  أدناه)، ويتيح أمام المجلس وقتـاً  ٣٦إلى  ٣٤(انظر الفقرات  البرنامج والميزانية واإلدارة
هذا المقترح في سياق الدورة السنوية الحالية، فإن  ُنّفذ. وٕاذا االجتماعات المعقودة تباعاً  لذي تتيحه حالياً أطول من ا

بعقــد اجتمــاع فــي كــانون األول/ ديســمبر، وهــو بــذلك اجتمــاع  لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارةأحــد عيوبــه هــو إلــزام 
  تقارير المعّدة خالل العام.يسبق توفير ما يلزم من تقارير مالية وغيرها من ال

  
أمـا المقتــرح الرابـع واألكثــر جذريـة فيتمثــل فــي ربـط اجتماعــات اللجـان اإلقليميــة بـاألجهزة الرئاســية العالميــة   -٢٠

فـــي تسلســـل خطـــي واحـــد علـــى مـــدار الســـنة التقويميـــة. وتفيـــد فرضـــية المقتـــرح بـــأن تبـــدأ الـــدورة باجتماعـــات اللجـــان 
والمجلــس التنفيــذي، لتــؤدي بــدورها إلــى عقــد اجتماعــات  نــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارةلجاإلقليميــة تليهــا اجتماعــات 

  جمعية الصحة.
  

ويمكن من الناحية النظرية اسـتهالل الـدورة فـي أي وقـت مـن العـام. ولكـن إذا اضـطلعت األجهـزة الرئاسـية   -٢١
لمنطقـي لتوقيـت نشـر التقـارير الماليـة أن أدنـاه)، فـإن فمـن ا ٩٥بدور في الحوار حول شؤون التمويـل (انظـر الفقـرة 

لجنـة البرنـامج والميزانيـة يفضي إلـى اسـتهالل اجتماعـات اللجـان اإلقليميـة فـي مطلـع العـام، لتُنقـل بـذلك اجتماعـات 
ن هـذا الخيـار مزايـا والمجلس إلى أيار/ مايو واجتماعات جمعية الصحة إلى الربع األخيـر مـن العـام. ويـؤمِّ  واإلدارة

  ريطة إتاحة األماكن الالزمة لجمعية الصحة في وقت الحق من العام.حقيقية ش



  A65/5  ٦٥/٥ج

7 

  
  زم البت فيهاالتي يل ٣المسألة 

  مطلوب من جمعية الصحة تقديم إرشادات بشأن أفضل خيار لجدولة اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة:
  ال تغيير: استبقاء الجدول الزمني الحالي  (أ)

  فبراير البرنامج والميزانية واإلدارة والمجلس إلى مطلع شهر شباط/ تغيير موعد اجتماعات لجنة  (ب)
  زيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين اجتماعات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ودورات المجلس   (ج)
تنقــيح الــدورة الســنوية لالجتماعــات لتبــدأ باجتماعــات اللجــان اإلقليميــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير   (د)

  ي باجتماعات جمعية الصحة في الربع األخير من العام.وتنته

  
  التنسيق

 
إن اعتبــار اجتماعــات األجهــزة الرئاســية سلســلة واحــدة يوّطــد العالقــة بــين مختلــف العناصــر. وقــد نوقشــت   -٢٢

العالقـة التـي أعاله العالقة القائمة بين لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة والمجلـس، الـذي أقـّر فـي دورتـه االسـتثنائية 
ـــذ القـــرارات.  ـــذي ُيحتمـــل أن يؤديـــه المجلـــس "كبوابـــة" فيمـــا يتصـــل بتنفي ـــدور ال ـــة الصـــحة، وخاصـــة ال تربطـــه بجمعي

  الصلة األخيرة التي يتعين استعراضها فتربط اللجان اإلقليمية بالمجلس التنفيذي. أما
  

تحـدد أن دور اللجـان اإلقليميـة هـو  من دستور المنظمـة التـي ٥٠وترد وظائف اللجان اإلقليمية في المادة   -٢٣
"صياغة سياسات ناظمة للمسائل ذات الطابع اإلقليمي البحـت". علـى أن المـادة تسترسـل فـي اإلشـارة إلـى أن علـى 
اللجان "أن تسدي المشورة إلى المنظمة، عن طريق المدير العام، فيما يخص الشؤون الصحية الدولية التي تتجاوز 

ي". وبذا فإن دور اللجان اإلقليمية األساسي هو تجسيد احتياجات األقاليم وأولوياتها كّل فيما أهميتها النطاق اإلقليم
. على أن جـداول أعمـال اللجـان اإلقليميـة تصريف شؤون المنظمة عموماً عملية يخصه، إال أنها جزء ال يتجزأ من 

غي. وثمة مشكلة محددة تتعلق باالفتقار كما ينب وجداول أعمال المجلس التنفيذي ال ُتواءم مع بعضها البعض دوماً 
إلى آلية رسمية ُيبّلغ بها المجلس بما تناقشه اللجان اإلقليمية مـن مسـائل. وعلـى النقـيض مـن ذلـك ال تُتبـع ممارسـة 

ذات أهمية عامة تستلزم الحصول علـى مـدخالت مـن منظـور  متسقة لتضمين جداول أعمال اللجان اإلقليمية بنوداً 
ء بنــود مــن قبيــل مســودة برنــامج العمــل العــام والميزانيــة البرمجيــة المقترحــة، التــي يلــزم استعراضــها إقليمــي، باســتثنا

  .أيضاً 
 
ولن ُيطلب من اللجـان اإلقليميـة فـي المسـتقبل تقـديم تعليقـات ومـدخالت بشـأن مسـودة برنـامج العمـل العـام   -٢٤

ات والسياســــات والصــــكوك القانونيــــة تراتيجيســــوالميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة فحســــب، وٕانمــــا أيضــــا بشــــأن جميــــع اال
يقضــي بــأن ُتحــال مــن  العالميــة، مثــل االتفاقيــات واللــوائح والمــدونات. وسيســتتبع ذلــك أن تتخــذ جمعيــة الصــحة قــراراً 

اآلن فصــاعدا جميــع البنــود التــي تنــدرج ضــمن نطــاق هــذه الفئــات إلــى اللجــان اإلقليميــة، وأن ُيطلــب مــن المــديرين 
عـن ذلـك يجـوز أن يقـرر المجلـس وجمعيـة الصـحة  هذه البنـود فـي جـداول أعمـال اللجـان. وفضـالً  اإلقليميين إدراج

إحالة بنود معينة إلى اللجان اإلقليمية قبل إجراء مزيد من المداوالت بشأنها أو اتخاذ قرار نهائي فيها لالستفادة من 
  مختلف وجهات نظرها اإلقليمية. 

  
ــــنهج ضــــمان مشــــاركة اللجــــان اإلقليميــــة بمــــدخالتها فــــي وضــــع ومــــن الحصــــائل الرئيســــية التبــــاع   -٢٥ هــــذا ال

ات تبـرز حاجـة إلـى تكييفهـا وتنفيـذها علـى الصـعيد ستراتيجيات عالمية، ولكن بمجرد االتفاق على هذه االاستراتيجي
  ات أخرى خاصة بكل إقليم.استراتيجياإلقليمي ال إلى وضع 
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أقـــوى فـــي إنجـــاز أعمـــال المجلـــس: أي أن تعـــد  ليميـــة دوراً وينبغـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى أن تـــؤدي اللجـــان اإلق  -٢٦
تقــارير عــن المواقــف اإلقليميــة إزاء بنــود معينــة وتطــرح مســائل جديــدة وتلفــت انتبــاه المجلــس إلــى اآلثــار اإلقليميــة 
المترتبــة علــى البنــود المدرجــة فــي جــدول أعمالــه. ومــا مــن ســبيل فــي الوقــت الــراهن للقيــام بــذلك، ســواء مــن الناحيــة 

  ومن المقترح أن يتخذ هذا التفاعل الشكلين التاليين: ١إطار النظم الداخلية لمختلف الهيئات. العملية أو في

يقــدم رؤســاء اللجــان اإلقليميــة إلــى المجلــس تقــارير دوريــة مــوجزة عــن مــداوالت اللجــان، ينصــب   (أ)
مسـودات  علـى البنـود المدرجـة فـي جـدول أعمـال المجلـس وعلـى المـدخالت المقدمـة بشـأن تركيزها تحديـداً 

ات والسياسات واالتفاقيات وغيرها من الصـكوك القانونيـة العالميـة. وسيتواصـل تقـديم التعليقـات ستراتيجياال
على الميزانية البرمجية المقترحة ومسودة برنـامج العمـل العـام عـن طريـق المـدير العـام كمـا هـو الحـال فـي 

  الوقت الراهن.

تــدرج علــى  جلــس التنفيــذي، فــي تقاريرهــا المــوجزة، بنــوداً يجــوز للجــان اإلقليميــة أن تقتــرح علــى الم  (ب)
جدول أعمال المجلس في إطار األولويات المتفق عليها في برنامج العمل العـام، وكـذلك مسـودات قـرارات 

  بخصوص بنود مدرجة في جدول أعمال المجلس التنفيذي.
  

كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء مكتـــب للتواصـــل بـــين اللجـــان اإلقليميـــة والمجلـــس يوصـــى بـــأن يحضـــر  وتعزيـــزاً   -٢٧
المجلس التنفيذي ("هيئة المكتب") اجتماعات اللجنة اإلقليمية الخاصة به، األمر الذي سيساعد علـى طـرح منظـور 
إقليمــي فــي تلــك االجتماعــات، ويتــيح المجــال أمــام اســتعراض المقترحــات اإلقليميــة بشــأن بنــود جــداول األعمــال فــي 

  مجلس.مناقشات هيئة المكتب لجداول أعمال ال
  

  التي يلزم البت فيها  ٤المسألة 
جمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى الموافقــة علــى المقترحــات المقدمــة بشــأن تعزيــز موائمــة أعمــال اللجــان اإلقليميــة مــع 

  أعاله.  ٢٧إلى  ٢٢أعمال المجلس التنفيذي على نحو ما ورد في الفقرات من 

  
  المواءمة

  
تنــوع الــنظم الداخليــة والممارســات التشــغيلية الفــروق فــي الثقافــات والتقاليــد بــين األقــاليم كافــة.  يعكــس جزئيــاً   -٢٨

ومــع أن الــدول األعضــاء تســّلم بقيمــة التنــوع، فقــد طلبــت مواءمــة بعــض جوانــب تصــريف الشــؤون اإلقليميــة لضــمان 
اعة العــدل والمســاءلة والشــفافية فــي اتبــاع ممارســة قانونيــة ســليمة ولزيــادة الفعاليــة فــي تصــريف الشــؤون ولتعزيــز إشــ

  المنظمة كلها.
 
وفيما يلي المجاالت التي يكتسي فيها تحقيق قدر أكبر من المواءمة أهمية بالغـة: عمليـة ترشـيح المـديرين   -٢٩

  اإلقليميين؛ واستعراض أوراق االعتماد؛ والقواعد الناظمة لمشاركة المراقبين.
  

قليميـين، تسـّلط الممارسـات الفضـلى المتبعـة فـي المنظمـة وفـي غيرهـا مـن وفيما يتعلق بترشيح المديرين اإل  -٣٠
المنظمـات الضــوء علــى أهميــة المبــادئ التاليــة: اإلنصـاف والشــفافية والتشــديد علــى مــؤهالت المرشــحين الشخصــية. 

تطلــب  بعــض اللجــان اإلقليميــة إجراءاتهــا لتتماشــى مــع عمليــة ترشــيح المــدير العــام. ويوصــى بــأن وقــد نّقحــت فعــالً 

                                                           
  ) من دستور منظمة الصحة العالمية على االضطالع بهذا الدور. ه(٥٠تنص المادة     ١
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جمعيــة الصــحة/ المجلــس مــن اللجــان اإلقليميــة التــي لــم تــنّقح إجراءاتهــا بعــد بشــأن ترشــيح المــديرين اإلقليميــين أن 
) معـــايير الختيـــار ١هـــذه اللجـــان بـــأن تعـــد مـــا يلـــي: ( مـــع المبـــادئ المـــذكورة أعـــاله وتوصـــى أيضـــاً  تنّقحهـــا تمشـــياً 
إمــا بواســطة فريــق مخصــص لــذلك يقــدم توصــيات إلــى  ) وعمليــة لتقيــيم جميــع مــؤهالت المرشــحين،٢المرشــحين؛ (

 -قائمــة التصــفية مــن المرشــحين  اللجنــة بكامــل عضــويتها، أو مــن خــالل إجــراء مقــابالت مــع مــن ُيــدرج اســمه علــى
  إال المرشحين المتمتعين بالقدر الالزم من الدعم. دماً كفل بالتالي بفضل أحد األسلوبين أال يمضي قُ لي
  

ق االعتمـــاد الصــادرة عـــن الســلطات الحكوميــة المعنيـــة وموافقــة الهيئـــة الدوليــة المعنيـــة ويضــمن تقــديم أورا  -٣١
فيما يتعلق بتمثيل الدول األعضاء، التي ينبغي أن تقوم بدعم من األمانة، بتقييم  عليها اتباع ممارسة سليمة قانونياً 

علـى النقـيض مـن و مدى صالحية أوراق االعتماد من الناحية التقنية، بوصف ذلـك مـن أفضـل الممارسـات الدوليـة. 
أنشــأت بعــض و  .فــاوتيشــوبها الت اســتعراض أوراق اعتمــاد الــدول األعضــاءبشــأن  المتبعــة حاليــاً الممارســة ذلــك فــإن 

 لجـان أخـرىفيما تتكفل األمانـة بنفسـها فـي  أوراق االعتماد،معنية بالتحقق من صحة اللجان اإلقليمية لجانًا رسمية 
  المثيرة للجدل. قضايا، مّما قد يتيح فرصة انتقاد األمانة في الصحتهامسؤولية التحقق من ب
  

اإلقليمية ما يلي: اشتراط أن يكون من يصدر أوراق االعتماد ويمكن أن تطلب جمعية الصحة من اللجان   -٣٢
هــو رئــيس الدولــة أو الحكومــة أو وزيــر الشــؤون الخارجيــة أو وزيــر الصــحة أو أي ســلطة أخــرى مختصــة؛ واشــتراط 

  تعيين لجان معنية بأوراق االعتماد أو إسناد مهمة النظر في أوراق االعتماد إلى موظفي اللجنة.
  

ظم الداخلية الحالية لمعظم اللجان اإلقليمية إال على مشاركة المنظمات اإلقليمية في أعمالها. وال تنص الن  -٣٣
أما موضوع المراقبين فالمسألة بكل بساطة تكمن في مواءمة الممارسة المتبعة في جميع األقاليم ليكون هناك نظـام 

اجتماعاتهـا مـن المـراقبين، بمـا فـي ذلـك  واضح يتيح المجال أمام اللجان اإلقليمية لـدعوة مـن ترغـب فـي أن يحضـر
  الدول األعضاء من أقاليم أخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

  
  التي يلزم البت فيها  ٥المسألة 

جمعية الصحة العالمية مدعوة إلى الموافقة على المقترحات المقدمة بشأن زيادة مواءمـة أعمـال اللجـان اإلقليميـة 
يتعلق بترشيح المديرين اإلقليميين، واسـتعراض أوراق االعتمـاد، ومشـاركة المـراقبين، علـى النحـو المبـّين فـي  فيما

  أعاله. ٣٣إلى  ٢٨الفقرات من 

  
  المراقبة التي تضطلع بها األجهزة الرئاسية

  
ــة واإلدارة  -٣٤ ــامج والميزاني ــة البرن ــز دور لجن تتنــاول لجنــة البرنــامج : المقتــرح الرئيســي المطــروح هــو أال تعزي

والميزانيــة واإلدارة المســائل اإلداريــة والتنظيميــة فحســب، وٕانمــا عليهــا أيضــا أن تضــطلع بــدور رقــابي علــى المســائل 
  البرمجية.

  
عنـــد طلـــب الـــدول األعضـــاء أعيـــد تنظـــيم اختصاصـــات لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة بحســـب  ونـــزوالً   -٣٥

ودور لجنـة  لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـةت لتعكس إنشـاء المجال لزيادة توضيحها، وحّدث
ـــة  ـــامج والميزاني ـــدة لجنـــة البرن ـــزم االختصاصـــات الجدي ـــيم. وتل ـــداني الرصـــد والتقي ـــة واإلدارة فـــي مي البرنـــامج والميزاني

لمجلـس التنفيـذي إلـى اء، إرشادات وتقديم توصيات، حسب االقتضـا قديماالضطالع بعمليات استعراض وتواإلدارة ب
مجموعتين من المسائل هما: تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها؛ والشؤون المالية واإلدارية. وزيـادة علـى ذلـك  بشأن

تحــّدد هــذه االختصاصــات مجــاالت يمكــن فيهــا للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة أن تتصــرف بالنيابــة عــن المجلــس 
  التنفيذي.
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رئيســية التــي طرحتهــا الــدول األعضــاء بشــأن هــذه المســألة فيمــا أبدتــه مــن تعليقــات خــالل وتكمــن النقطــة ال  -٣٦
 دورة المجلــــس الثالثــــين بعــــد المائــــة فــــي أن اإلصــــالح يلــــزم أن يتخطــــى موضــــوع تعــــديل االختصاصــــات. وتنفيــــذاً 

دارة ليشـمل المزيـد لمقترحات الدول األعضاء سيوسع في المستقبل نطاق جدول أعمال لجنة البرنامج والميزانيـة واإل
لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة بدور أكبر في مراقبة التقييم من شؤون البرامج واألداء. وٕاضافة إلى ذلك ستضطلع 

المسـتقل وفيمـا يتعلـق بــالحوار المقتـرح حـول التمويـل. وقــد تسـتلزم هـذه التغييـرات تمديــد فتـرة اجتماعـات اللجنـة ليــوم 
حـــوار مســـتنير بشـــأن الطائفـــة األعـــم مـــن المســـائل البرمجيـــة المدرجـــة علـــى جـــدول  آخـــر. وســـيكون لضـــمان إجـــراء

  األعمال آثار على وفود الدول األعضاء وحضور موظفي األمانة. 
  

ولــدى اللجــان اإلقليميــة آليــات مشــابهة تضــطلع بفضــلها اللجــان الدائمــة وغيرهــا مــن اللجــان الفرعيــة بــدور   -٣٧
تجربة اللجـان اإلقليميـة علـى النقطـة المبينـة أعـاله التـي تفيـد بأنـه يلـزم  وتؤكد مجدداً استشاري في الهيئة األساسية. 

إتاحــة مـــا يكفـــي مـــن الوقـــت بـــين اجتماعـــات هـــذه اللجـــان واجتماعـــات الهيئـــة الرئاســـية األساســـية التـــي تســـدي إليهـــا 
  المشورة هذه اللجان.

  
  التي يلزم البت فيها  ٦المسألة 

بأن لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ستواصـل فـي اجتماعهـا فـي أيـار/  حاطة علماً جمعية الصحة مدعوة إلى اإل
ـــة،  ـــه الثالثـــين بعـــد المائ مـــايو اســـتعراض اختصاصـــاتها المنقحـــة بصـــيغتها المعروضـــة علـــى المجلـــس فـــي دورت

  وستعرضها على المجلس ليتخذ فيها القرار النهائي في دورته الحادية والثالثين بعد المائة. 

  
  ة في اجتماعات األجهزة الرئاسيةستراتيجياتخاذ القرارات اال

  
يتنــاول هــذا الفــرع إدارة القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة، ويســتند إلــى تــدابير اتفــق عليهــا المجلــس بالفعــل فــي   -٣٨

  أعاله).  ١٤) (ج) و(د) في الفقرة ٢دورته االستثنائية (انظر الفقرتين الفرعيتين (
  

في كم هائل من بنود جدول األعمال والمقررات اإلجرائية والقرارات المتعلقة  األجهزة الرئاسية حالياً وتنظر   -٣٩
فــي وضــع حــد لعــدد مشــاريع القــرارات، بنــاء علــى تقيــيم  بهــا. ومــع أن المجلــس التنفيــذي قــادر علــى أن "يــؤدي دوراً 

يـزال ضـمان إجـراء نقـاش أكثـر ال ١يـغ وأطـره الزمنيـة"،المالية واإلدارية، ومتطلبـات التبل وآثارهاة ستراتيجيأهميتها اال
  في هذا المضمار. ة يشّكل تحدياً استراتيجيتنظيما و 

  
التأخر في استالم مشـاريع القـرارات مشـاكل إضـافية، وخاصـة إن لـم ُيـتح وقـت كـاف لتقـدير القيمـة  ويطرح  -٤٠

حليل اآلثار المالية أو البرنامجية أو اإلداريـة التي تضيفها على أساس قرارات سابقة اتُِّخذت في الموضوع ذاته، ولت
المترتبة على اعتمادها بالنسبة إلى األمانة. وٕاضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء مزيد مـن الصـياغة 

  أو إنشاء أفرقة عاملة أخرى فإن ذلك يمكن أن يتعارض مع سير العمل.
  

إلى دورة المجلس االستثنائية بأن تسترشد األجهزة الرئاسـية العالميـة واقترح المدير العام من قبل في تقريره   -٤١
في عملها بخطة عمل متوسطة األجل. وقد أثار هذا المقترح تساؤلين يلخصان على النحو التالي: هل في االلتـزام 

لخطــة عــن بخطــة محــددة الكثيــر مــن الجمــود ومخــاطرة باســتبعاد المســائل الجديــدة أو المســتجدة؛ وبمــا تتميــز هــذه ا
  برنامج العمل العام؟

                                                           
  .EBSS/2/2011/REC/1)(ج)، في الوثيقة ٢، الفقرة الفرعية (EBSS2(2)انظر المقرر اإلجرائي     ١
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 ومــا إن تعتمــد الــدول األعضــاء برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر بعــد تفكيــر ملــي، فإنــه ســيعرض ســبيالً   -٤٢
أفضــل لهيكلــة النقــاش فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية، مــن دون تقلــيص مرونــة المنظمــة الالزمــة لتنــاول المســائل 

ا تجميع بنـود جـدول األعمـال المترابطـة تحـت عـدد محـدود مـن العنـاوين، بمـا الجديدة. وستيّسر الفئات المتفق عليه
أو التداخل بين البنود والقـرارات المرتبطـة ببعضـها ويسـّهل مناقشـتها  يقلل ازدواجية التعليقات ويبرز أوجه التآزر و/

جــدول أعمــال علــى نحــو أبســط. ويمكــن أن يطبــق أعضــاء مكتــب المجلــس أولويــات برنــامج العمــل العــام إلعــداد 
المجلس وبوصفها معـايير إضـافية لتقـديم توصـيات بشـأن مـا تقترحـه الـدول األعضـاء أو اللجـان اإلقليميـة مـن بنـود 

  جديدة لجدول األعمال.
  

وخالصــة القــول فــإن التــدابير المقترحــة لتيســير إدارة القــرارات هــي كــاآلتي: (أ) يتعــين أن يســتعين أعضــاء   -٤٣
المستخدمة في تحديد أولويات برنامج العمل العام، في استعراض البنود التـي يتعـين  مكتب المجلس بمعايير، كتلك

إدراجها في جدول أعمال المجلس، على أساس أنه كلما قّل عدد البنود قّل كذلك عدد القرارات والمقررات اإلجرائية 
عية الصحة في إدارة ما ُيقّدم المرتبطة بها؛ (ب) وضمان أن يتمتع المجلس بالصالحيات نفسها التي تتمتع بها جم

(ج) وقصــر شــروط التبليــغ عــن جميــع القــرارات علــى ســت حــاالت كحــد أقصــى، مــا لــم تقــرر  ١مــن قــرارات متــأخرة؛
جمعيـــة الصـــحة العالميـــة خـــالف ذلـــك؛ (د) وزيـــادة االســـتعانة بملخصـــات الـــرئيس فـــي الحـــاالت التـــي ُيـــرى فيهـــا أن 

  إصدار قرار رسمي غير ضروري.
  

  لتي يلزم البت فيهاا ٧المسألة 
بشـأن تبسـيط عمليـة اتخـاذ  ٤٣جمعية الصحة العالمية مدعوة إلى الموافقة على المقترحـات الملخصـة فـي الفقـرة 

  القرار في اجتماعات األجهزة الرئاسية. 
  

  المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة اآلخرين 
  

الحوار والتعاون مـع أصـحاب المصـلحة اآلخـرين، وافق المجلس في دورته االستثنائية على ضرورة تعزيز   -٤٤
  ٢حسب االقتضاء، مع مراعاة أهمية المشاركة التامة للدول األعضاء وٕادارة حاالت تعارض المصالح.

  
إنمـا هـي جانـب ضـروري مـن جوانـب  -بمعناها العام  -وٕاقامة الشراكات مع أصحاب المصلحة اآلخرين   -٤٥

عديـدة، سـواء مـع المجتمـع المـدني أم المنظمـات  مية ويمكن أن تتخذ أشكاالً ريادة المنظمة في مجال الصحة العمو 
غير الحكومية أم هيئات القطاع الخاص أم مع طائفة واسعة من المنظمات المعنية بالصـحة داخـل منظومـة األمـم 

  المتحدة وخارجها. وتتفاعل هذه الجهات على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية.
  

شــاغالن أساســيان علــى النقــاش الــذي دار بشــأن هــذه المســائل. أولهمــا مــا هــو الســبيل الــذي يكفــل  وهــيمن  -٤٦
الحفــاظ علــى األهميــة القصــوى للطــابع الحكــومي الــدولي الــذي تتســم بــه عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي المنظمــة عنــدما 

يــع أشــكال التفاعــل مــع يتفاعــل أصــحاب المصــلحة اآلخــرون مــع األجهــزة الرئاســية فــي المنظمــة؟ وفيمــا يخــص جم
أصــحاب المصــلحة اآلخــرين، مــا الســبيل إلــى حمايــة أعمــال المنظمــة مــن أي شــكل مــن أشــكال تضــارب المصــالح؟ 

أعــاله). ويتعــين اآلن تحويــل هــذا المبــدأ إلــى  ١٤المجلــس هــذان الشــاغالن مــن حيــث المبــدأ (انظــر الفقــرة  بــددوقــد 
  ممارسة.

                                                           
من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية علـى أنـه " ... ال ُينـاقش أي مقتـرح أو ُيعـرض للتصـويت  ٥٠تنص المادة     ١

  عليه في أي اجتماع ... ما لم تعمم نسخ منه على الوفود كافة قبل ذلك بيومين على أقل تقدير".
  .EBSS/2/2011/REC/1)(ز)، الوثيقة ٢، الفقرة الفرعية (EBSS2(2)المقرر اإلجرائي انظر     ٢
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وجه التحديد، فقد اتفق على أن تشارك المنظمة فـي جميـع المسـائل التـي وبالنسبة إلى األمم المتحدة على   -٤٧
تؤثر في الصحة وتتولى الريادة فيها وتنسقها، حسب االقتضاء، في منظومة األمم المتحدة كّلها ومع سائر الهيئات 

  ١الدولية.
  

ولـن تقتصـر حـاالت  وفيما يتعلق بالعمل التقني، ستواصل المنظمـة طلـب آراء المنظمـات غيـر الحكوميـة.  -٤٨
التفاعل على النطاق العالمي. ويتزايد استخدام المبادرات على الصعيدين اإلقليمي والقطري، مثـل الشـراكة الصـحية 

  ات الصحية الوطنية.ستراتيجيالدولية والصحة والمواءمة في أفريقيا لدعم تطوير السياسات واال
  

المبــادئ التــي تحكــم عالقــات المنظمــة مــع المنظمــات غيــر وكمــا اقتــرح المجلــس، يلــزم اســتعراض وتحــديث   -٤٩
الحكوميــة، األمــر الــذي سيقتضــي تقصــي الســبل الكفيلــة بتمكــين المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن المنظمــات 
المعنية بالصحة من أن تشارك في اجتماعات األجهزة الرئاسية اإلقليميـة والعالميـة وتبـدي آراءهـا فيهـا، مـع ضـمان 

النشغال الكثيرين إزاء إمكانية تضـارب المصـالح، فـإن  ملية اتخاذ القرار من صالحية الحكومات. ونظراً أن تبقى ع
التحدي األساسي هو استكشاف كيفية التمييز بين مختلف أنواع الكثير من المنظمات غيـر الحكوميـة التـي تتفاعـل 

  مع المنظمة.
 
تـؤدي إلـى عقـد الـدورة  غيـر رسـمية إجـراء مشـاورات والخطوة القادمـة بشـأن المنظمـات غيـر الحكوميـة هـي  -٥٠

الخامســة والســتين لجمعيــة الصــحة العالميــة. ومــن المقتــرح أن تعقــد خــالل جمعيــة الصــحة جلســة إحاطــة إعالميــة 
بشأن مسألة عالقات التفاعل مع المنظمات غير الحكومية ستسعى األمانة أثناءها إلى التعبير عن وجهـات النظـر 

  ا في نهاية المطاف في ورقة تُقّدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة.التي يمكن إدراجه
  

والعالقــات مــع الكيانــات التجاريــة الخاصــة ليســت مشــمولة حاليــًا إال بالتوجيــه الــداخلي الخــاص بــالموظفين   -٥١
الـــوارد أدنــــاه تحـــت عنـــوان اإلصــــالح (انظـــر أيضـــًا الفـــرع المعنــــي بشـــأن المســـاءلة والشــــفافية وتضـــارب المصـــالح 

اإلداري). ويلـــزم تكثيـــف العمـــل وٕاجـــراء مزيـــد مـــن المشـــاورات بغيـــة إعـــداد سياســـة ينظـــر فيهـــا المجلـــس. وســـُتجرى 
مشاورات طوال الستة أشهر القادمة وتقدم مسودة ورقة عن السياسات إلـى المجلـس فـي دورتـه الثالثـة والثالثـين بعـد 

  .٢٠١٣مايو  المائة في أيار/
  

ويتناول هذا الفرع من الوثيقة عمل المنظمة بالشراكة مـع سـائر أصـحاب المصـلحة بصـفة عامـة غيـر أنـه   -٥٢
مــن المهــم أيضــًا التركيــز علــى دور المنظمــة بوصــفها جهــة شــريكة (وعضــوًا بشــكل متــواتر فــي مجلــس الشــراكات 

  ٢الصحية الرسمية، المستقلة منها وتلك التي تستضيفها المنظمة).
  

شــــارت مناقشــــات ســــابقة إلــــى أن المجلــــس يضــــطلع بــــدور أقــــوى فــــي إدارة عالقــــة المنظمــــة بالشــــراكات وأ  -٥٣
لهذه الغاية، ُيقتـرح أن يصـبح دور المنظمـة فـي الشـراكات الصـحية الرسـمية بنـدًا ثابتـًا مـن جـدول  الصحية. وتحقيقاً 

رته الثانية والثالثين بعد المائة تقريرًا األعمال ينظر فيه المجلس. وقد طلب المجلس من األمانة أن تقدم إليه في دو 
إلــى جنــب مــع مــا ُيبــذل مــن جهــود أخــرى راميــة إلــى تنســيق العمــل مــع  عــن ترتيبــات االستضــافة فــي المنظمــة جنبــاً 

  الشراكات المستضافة.
                                                           

انظــر أيضــًا تقريــر األمانــة عــن التعــاون داخــل منظومــة األمــم المتحــدة ومــع ســائر المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، الوثيقــة     ١
  .٦٥/٣٩ج
ويشــير إلــى "عالقــات التعــاون  ٦٣/٤٤رد فــي الوثيقــة جذي يــشــيًا مــع التعريــف الــيســتخدم مصــطلح الشــراكة الرســمية تم    ٢

خاطر والفوائد سعيًا إلى بلوغ مرمًى مشترك. ولكل شراكة من هذا النوع هيئتهـا المسـتقلة الرسمية بين عدة منظمات تتقاسم الم
  لتصريف الشؤون".



  A65/5  ٦٥/٥ج

13 

وخالصـة القــول، فـإن خريطــة الطريـق لتعزيــز فعاليـة المشــاركة مـع ســائر أصـحاب المصــلحة تنطـوي علــى   -٥٤
أ) إجراء مشاورات مع المنظمات غير الحكومية بشأن تفاعلها مع العمل التقني (رات عمل مترابطة هي: ثالثة مسا

تصـــريف الشـــؤون فـــي المنظمـــة، تشـــمل جلســـة إحاطـــة إعالميـــة خـــالل الـــدورة الخامســـة والســـتين لجمعيـــة الصـــحة و 
وٕاجــراء سلســلة منظمــة مــن ب) (؛ ٢٠١٣ينــاير  العالميــة وتــؤدي إلــى رفــع تقريــر إلــى المجلــس فــي كــانون الثــاني/

المشــاورات بشــأن عالقــة المنظمــة بالكيانــات التجاريــة الخاصــة تعتمــد علــى المبــادئ التوجيهيــة الراهنــة وتفضــي إلــى 
ج) واسـتعراض لترتيبــات االستضـافة فــي (؛ ٢٠١٣مــايو  إعـداد مســودة وثيقـة سياســات تُقـّدم إلــى المجلـس فــي أيـار/

ينـاير  ع الشراكات المستضافة لكي ينظر فيها المجلس فـي كـانون الثـاني/المنظمة ومقترحات بشأن تنسيق العمل م
٢٠١٣.  

 

  التي يلزم البت فيها ٨المسألة 
مسارات العمل الثالثة المتصلة بمشاركة المنظمة مع سـائر أصـحاب المصـلحة إقرار جمعية الصحة مدعوة إلى 

  أعاله. ٥٤حسبما يرد تلخيصه في الفقرة 

  
دورتـه االســتثنائية مـن المـدير العـام أن يقـدم مقترحــات بشـأن كيفيـة تبسـيط عمليـة رفــع وطلـب المجلـس فـي   -٥٥

مـن دسـتور المنظمـة باالسـتعانة بـاألدوات الحديثـة. والعمـل علـى هـذه  ٦٥إلـى  ٦١التقارير الوطنية وفقًا للمواد مـن 
قريــر منفصــل يطــرح علــى المســألة هــو قيــد التحضــير فــي الســياق األوســع لترشــيد رفــع التقــارير الصــحية. وســيعد ت

  .٢٠١٣يناير  المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/
  
  اإلصالح اإلداري  -٣
  

توجيهات بشـأن اإلصـالح اإلداري. وفـي دورتـه االسـتثنائية  EBSS2(3)قدم المجلس في المقرر اإلجرائي   -٥٦
رحـــب بمقترحـــات المـــدير العـــام بشـــأن اإلصـــالح اإلداري وطلـــب فـــي " ٢٠١١نـــوفمبر  المعقـــودة فـــي تشـــرين الثـــاني/

، المضـي قُـدمًا فـي ةستراتيجيمعرض إقراره بضرورة القيام بأعمال تكميلية والسيما فيما يتعلق بتخصيص الموارد اال
  إعداد المقترحات في المجاالت التالية: 

 الفعالية والمواءمة والكفاءة التنظيمية؛  (أ)

  المنظمة؛تمويل   (ب)
  سياسات وٕادارة الموارد البشرية؛  (ج)
  التخطيط واإلدارة والمساءلة القائمة على النتائج؛  (د)
  ة.ستراتيجياالتصاالت اال  (ه)

  
  وُطِلب من المدير العام مواصلة إعداد ما يلي:  -٥٧

ل مقتــرح مبــّين بالتفصــيل بخصــوص وضــع آليــات لتعزيــز إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل ومرونــة الــدخ  (أ)
  لما تحدده الدول األعضاء من أولويات؛ دعماً 

مقترح مبّين بالتفصيل بشأن إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ الصحية العمومية ورفع تقرير عـن   (ب)
  ؛ ٢٠١٢ذلك إلى المجلس التنفيذي في دورته الثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
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الميزانية البرمجية وبرنامج العمل العام للفتـرة مـن عـام مقترحات بصدد تحديد إطار زمني إلعداد   (ج)
ة المتوســـطة األجـــل، ســـتراتيجيفصـــاعدًا، مـــع مراعـــاة الخبـــرات الجيـــدة الُمستشـــفة بشـــأن الخطـــة اال ٢٠١٤

وتحليــل لمزايــا وعيــوب تعــديل دوريــة الميزانيــة البرمجيــة لتصــبح ثــالث ســنوات، وتقريــر عــن ذلــك يقــدم إلــى 
  ؛ ٢٠١٢لخامسة والستين في أيار/ مايو جمعية الصحة العالمية ا

مسّودة سياسة تقييم رسمية، تضم آلية إلشراف األجهـزة الرئاسـية علـى التقيـيم فـي إطـار االسـتنارة   (د)
ببصيرة لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة، وتقرير عن ذلك ُيقدم إلى المجلس التنفيذي 

  ؛٢٠١٢في كانون الثاني/ يناير  في دورته الثالثين بعد المائة
توضــــيح بشــــأن المقترحــــات المتعلقــــة بتعزيــــز الشــــبكات والعالقــــات بــــين المكاتــــب اإلقليميــــة وبــــين   (ه)

مجموعات المكاتب الُقطرية داخل األقاليم وفيما بينها؛ وبشأن تعزيـز القـدرة علـى تعبئـة المـوارد وخصوصـًا 
  على المستوى الُقطري؛

ة جديدة لتخصيص الموارد كـي تنظـر فيـه لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة مقترح بشأن وضع آلي  (و)
  .٢٠١٢مايو  التابعة للمجلس التنفيذي خالل اجتماعها السادس عشر في أيار/

  
وقـررت الــدول األعضــاء إجــراء تقيــيم مسـتقل لتقــديم مــدخالت فــي عمليــة اإلصـالح بفضــل نهــج مكــّون مــن   -٥٨

األولـى مـن اســتعراض المعلومـات الموجـودة بـالتركيز علــى التحـديات التـي تواجههــا  مـرحلتين، بحيـث تتـألف مرحلتــه
المنظمــة فــي مجــال التمويــل والمســائل الخاصــة بمــالك المــوظفين، وتصــريف الــدول األعضــاء للشــؤون الداخليــة فــي 

وحـة فـي المجلـس المنظمة، واالضطالع حيثما أمكن بالمتابعة إلعداد مزيد مـن المعلومـات ردًا علـى األسـئلة المطر 
  التنفيذي في دورته االستثنائية.

  
االسـتعراض الخـاص بالمرحلـة األولـى علـى خريطـة طريـق  وقررت الدول األعضاء كذلك أن يشتمل أيضاً   -٥٩

للمرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم، وهــي مرحلــة تهــدف إلــى إبــالغ جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين عــن طريــق 
فـي برنـامج العمـل العـام. وستسـتند المرحلـة  رته الثانية والثالثين بعـد المائـة بوصـفها مـدخالً المجلس التنفيذي في دو 

الثانية من التقييم إلى نتائج المرحلة األولى والمشاورات األخرى مع الدول األعضاء، مع التركيز بوجه خاص على 
الت عمليـــة اإلصـــالح فإنـــه ســـُيجرى االتســـاق بـــين مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة وأدائهـــا. وبوصـــف التقيـــيم أحـــد مـــدخ

  بالتوازي مع جوانب أخرى من هذه العملية.
  

وطلب المجلس من المدير العام تحديد الكيان المناسب للمرحلة األولـى مـن التقيـيم والمضـي بالتشـاور مـع   -٦٠
لين االستشـارية فـي وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة ومراجع الحسابات الخارجي ولجنة الخبـراء المسـتق

مجــال المراقبــة فــي إعــداد نهــج للتقيــيم المكــون مــن مــرحلتين بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وعرضــه علــى المجلــس 
  التنفيذي في دورته الثالثين بعد المائة لكي ينظر فيه.

  
ن وحــدة وفــي ســياق العالقــات القائمــة مــع وحــدة التفتــيش المشــتركة التابعــة لألمــم المتحــدة طلــب المجلــس مــ  -٦١

  التفتيش المشتركة أن تقوم بتحديث تقريريها بشأن ما يلي: 
البـاب الثالـث: منظمـة  -إضفاء طـابع الالمركزيـة علـى المنظمـات داخـل منظومـة األمـم المتحـدة   (أ)

  الصحة العالمية؛
  ١استعراض اإلدارة والتنظيم في منظمة الصحة العالمية.  (ب)

                                                           
مــأخوذ مــن المقــررات اإلجرائيــة الصــادرة عــن المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه  ٦١إلــى  ٥٦الــنص الــوارد فــي الفقــرات مــن     ١

  ).EBSS/2/2011/REC/1االستثنائية (انظر الوثيقة 
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في وثـائق خاصـة عـن وضـع آليـات لتعزيـز إمكانيـة التنبـؤ  ٢٠١٢ير ينا ونظر المجلس في كانون الثاني/  -٦٢
وتوضـــيح بشـــأن المقترحـــات المتصـــلة بالعالقـــات القائمـــة بـــين  ٢وٕانشـــاء صـــندوق احتيـــاطي؛ ١بالتمويـــل ومرونتـــه؛

المكاتب اإلقليمية، وتلك القائمة بين المكاتب الُقطرية داخل األقاليم وفيما بينها، وبشأن تعبئة الموارد وال سيما على 
  ٤كما نظر المجلس في تقارير عن التقييم. ٣المستوى القطري.

  
فـــرع تحـــديثًا للمعلومـــات عـــن التقـــدم المحـــرز فيمـــا يتصـــل باإلصـــالح ويتضـــمن الجـــزء المتبقـــي مـــن هـــذا ال  -٦٣

اإلداري ويبرز المقررات اإلجرائية التي ينبغي أن تتخذها جمعية الصحة العالمية. ويتمحور تنظيم الفـرع حـول سـتة 
ك ب) وتعيـــين مـــال(أ) تقـــديم الـــدعم التقنـــي والسياســـي الفعـــال إلـــى جميـــع الـــدول األعضـــاء؛ (أهـــداف رئيســـية هـــي: 

د) وٕاقامة (ج) ووضع آلية تمويل تراعي األولويات المتفق عليها؛ (موظفين يلبي االحتياجات على كل المستويات؛ 
 ة.استراتيجيو) وٕاجراء اتصاالت (هـ) ونشر ثقافة التقييم؛ (نظم فعالة للمساءلة وٕادارة المخاطر؛ 

  
  تقديم الدعم التقني والسياسي الفعال إلى جميع الدول األعضاء

  
تدعم أعمال المنظمة جميع الدول األعضاء أي الدول التي يكون للمنظمـة فيهـا حضـور فعلـي وتلـك التـي   -٦٤

البلــدان  جميــع ال يكــون لهــا فيهــا مثــل هــذا الحضــور. وليســت عمليــة تعزيــز الــدعم وزيــادة فعاليتــه تلبيــة الحتياجــات
أن تحقيق النجاح فـي البلـدان التـي  مجرد عنصر من عناصر اإلصالح بل هي حصيلة رئيسية منه. ومن الواضح

يكــون فيهــا للمنظمــة وجــود فعلــي مرهــون بتــدعيم مكاتــب المنظمــة الموجــودة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق وكــذلك 
بجوانب أخرى من اإلصالح اإلداري على مسـتويات المنظمـة كافـة (سياسـات المـوارد البشـرية والتمويـل وتخصـيص 

  مخاطر والتقييم واالتصاالت).الموارد والمساءلة وٕادارة ال
  

كما يتطلب تكليل الدعم المقدم إلى الدول األعضاء بالنجاح تحسين جودة أعمال المنظمة، ال عـن طريـق   -٦٥
إلقليمية كذلك. وفي هـذا مكاتب المنظمة فحسب، وٕانما عن طريق أعمال المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ودون ا

اآلن علــى تعزيــز قــدرة كــل بلــد علــى االســتجابة واتســاق الــدعم المقــدم إليــه فــي  يــزال التركيــز ينصــب حتــىالصــدد ال
المقام األول. على أن أنشطة المنظمة في مجال وضع القواعد والمعايير التي تسـتفيد منهـا الـدول األعضـاء بشـكل 

  جماعي من حيث الجودة والوجاهة أمر يكتسي األهمية ذاتها.
  

المنظمــة الفعلــي ُأحــِرَز تقــدم ملحــوظ منــذ اســتهالل عمليــة اإلصــالح. وجــرى بحضــور  وفيمــا يتعلــق تحديــداً   -٦٦
تعزيــز ممارســة تفــويض الســلطة إلــى رؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق فيمــا يتصــل بالمســائل 

ًا أوثــق مــع حجــم مســتوى التفــويض تكييفــ وُكيِّــفالبرمجيــة والماليــة واإلداريــة والمســائل المرتبطــة بــالموارد البشــرية. 
  البرامج القطرية ومدى تعقيدها.

  
وٕاضــافة إلــى ذلــك، يتواصــل تعزيــز عمليــة تقيــيم أداء رؤســاء مكاتــب المنظمــة الــذين يشــاركون فــي عمليــة   -٦٧

  درجة التي تستهدف أعضاء الفريق القطري التابع لألمم المتحدة. ١٨٠التقييم على مستوى 
  
  

                                                           
 .٥إضافة  ١٣٠/٥م ت الوثيقة    ١

 .٦إضافة  ١٣٠/٥م ت الوثيقة    ٢

 .٧إضافة  ١٣٠/٥م ت الوثيقة    ٣

 .٩إضافة  ١٣٠/٥م ت و ٨إضافة  ١٣٠/٥م ت الوثيقتان    ٤
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أدنـــاه) وســـوف يطبـــق  ١٠١إلـــى  ٩٧للرقابـــة الداخليـــة (انظـــر الفقـــرات مـــن إطـــار المنظمـــة ويجـــري تـــدعيم   -٦٨
اإلطار على المستوى القطري لتحسين تنفيذ البرامج وٕادارة الشؤون المالية؛ ويتواصل إضفاء الطابع المؤسسي علـى 

  على معايير متفق عليها. تقييم أداء المكاتب القطرية بناءً 
  

التطــورات الطارئــة فــي المســتقبل محــور  ســُتحّولعديــد مــن عمليــات التقيــيم وتبديــدًا للشــواغل المبينــة فــي ال  -٦٩
التركيــز إلــى الــدور الريــادي الــذي يضــطلع بــه رؤســاء مكاتــب المنظمــة، وذلــك لتمكيــنهم بوجــه خــاص مــن أداء دور 
أكثـــر حزمـــًا فـــي تيســـير الحـــوار السياســـي بـــين مختلـــف أجهـــزة الحكومـــات ومـــع المجتمـــع المـــدني والمنظمـــات غيـــر 

  حكومية وجميع الشركاء اآلخرين في مجال الصحة داخل القطر.ال
  

وتشمل التدابير المتخذة في هذا المضمار اختيار أفضل المرشحين قدر اإلمكان من خالل تحسين عملية   -٧٠
االختيار؛ وتطوير مسار مهني يجتذب األفراد طوال مرحلة ارتقائهم لسـلم المناصـب الرفيعـة بشـكل مطـرد؛ وتقصـي 

  ات تنسيق رتب المناصب على المستوى القطري مع األنداد في منظومة األمم المتحدة.إمكاني
  

ويجري تدعيم هذا النهج بواسطة برنامج مكثف لتنمية القدرات لتعزيز قدرة رؤساء مكاتب المنظمة وفـرقهم   -٧١
لكترونـي اإللزامـي بإشـراف واإلشراف على الحوار السياسي واالنخراط في إقامة شراكات فعالة ممـا يشـمل التعلـيم اإل

دبلوماســيات الصــحة العالميــة بهــدف االرتقــاء بمهــارات الرؤســاء فــي مجــاالت محاضــر ودورة تدريبيــة مباشــرة بشــأن 
  الدبلوماسية والتفاوض وٕاقامة الشراكات.

  
ومــن الفوائــد المتوقــع جنيهــا مــن تنميــة القــدرات زيــادة فــرص تــدعيم دور المنظمــة كجهــة حاشــدة ووســيطة   -٧٢
ات والخطـط الصـحية سـتراتيجييرة بالثقة تيسر إسـهامات الشـركاء فـي مجـالي الصـحة والتنميـة فـي السياسـات واالجد

  مجموعة الصحة حسب االقتضاء في حاالت الطوارئ.الوطنية وتدير كذلك 
  

وتتــــيح تكنولوجيــــا االتصــــاالت والمعــــارف الحديثــــة المجــــال اآلن أمــــام اعتمــــاد نهــــج مبتكــــرة ومرنــــة لتبــــادل   -٧٣
ــاح اآلن فــي الســياق نفســه فــرص الحصــول افتراضــياً   المعــارف واألفكــار والخبــرات علــى نطــاق المنظمــة ككــل. وتُت

  المراكز المتعاونة مع المنظمة ومؤسسات أخرى عامة ووطنية.بشكل فوري على خبرات إضافية من 
  

لقـدرة المنظمـة علـى االسـتجابة. ومـن  ات التعاون القطرية تعزيزاً استراتيجيوسيتواصل تشذيب عملية إعداد   -٧٤
الضروري التدّرج في توسيع نطـاق هـذه العمليـة للتوصـل إلـى وضـع يمكـن فـي إطـاره ألي بلـد وضـع برنـامج تعـاون 

  متفق عليه مع المنظمة بصرف النظر عما إذا كان للمنظمة مكتب تابع لها في ذاك البلد.
  

ات التعاون القطرية خطوة ضرورية على طريق تعزيـز اتيجياستر ومع أن االتفاق على األولويات في إطار   -٧٥
القـــدرة علـــى تلبيـــة احتياجـــات البلـــدان، فإنـــه يلـــزم تجســـيد تلـــك األولويـــات فـــي عمليـــات تخصـــيص المـــوارد وتخطـــيط 

برنـــامج العمـــل العـــام والميزانيـــة البرمجيـــة العمليـــات. وســـتزود الفئـــات األوســـع نطاقـــًا المتفـــق عليهـــا لوضـــع مســـودة 
  الجديدتين األفرقة القطرية بقدر أكبر من المرونة في هذا الصدد. المقترحة

  
وتسلط هذه النقطة األخيرة األضواء على النقطة األعم التي مفادها أن فعالية دعـم البلـدان مرهونـة بفعاليـة   -٧٦

والمسـؤوليات بـين المهـام  واضـحاً  النظم اإلدارية على مستويات المنظمة كافة، وهو أمر يتطلب بوجه خـاص تمييـزاً 
فحسب وٕانما من حيث الخدمات التي تقدمها فعـًال. وتـرد  على مختلف المستويات، ال فيما يتعلق بكيفية عملها معاً 

  المهام والمسؤوليات بالتفصيل في الجدول التالي.
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  المستوى القطري
  

  التعاون التقني
قيــادة أنشــطة تــوفير التعــاون التقنــي أو التوســط للحصــول عليــه مــع الــدول األعضــاء مــن خــالل وضــع 

  وتحديد المجاالت التي تتطلب الدعم التقني والتدعيم المؤسسي. مع البلدان؛ة للتعاون استراتيجي
  

  المشورة والحوار في مجال السياسات
لبلـدان مشـاركة اتيسـير كـذلك المسـتوى القطـري و السياسات على في مجال حوار المشورة وقيادة التوفير 

  في السياسات والحوارات اإلقليمية والعالمية.على نطاق أوسع 
  

  والمعايير القواعد
عالميــة  مبــادئ توجيهيــة وأدوات ومنهجيــاتو ومعــايير  للمشــاركة الفعالــة فــي وضــع قواعــددعــم البلــدان 

  القطري. ها على الصعيدوتنفيذها الستخداموتكييفها 
  

  وتبادلهاتوليد المعارف 
لرصـد الالزمـة  دعم جمع البيانات الوطنية (بما في ذلك بيانات الترصد والخبرات واالتجاهـات القطريـة)

  لبحوث.اومساندة  هاواستخدام نشرهاو  هاوتحليل في العالمالحالة الصحية 
  

  الحشد
ات الصــحة الوطنيــة الفاعلــة فــي مجــال الصــحة وتنســيق أنشــطتها دعمــًا لتطــور طــراف ألحشــد طاقــات ا

  واستجابة لطوارئ الصحة العمومية.
  

  المستوى اإلقليمي
  

  التعاون التقني
على المستوى  اتودعم تعزيز المؤسس مع البلدانات التعاون استراتيجيتقديم الدعم التقني الالزم لوضع 

 توجــد فيهــاوقيــادة التعــاون مــع الــدول األعضــاء التــي ال  ؛وتــدعيم التعــاون التقنــي بــين البلــدان ؛القطــري
  ة.المنظممكاتب 

  
  المشورة والحوار في مجال السياسات

ات العالميـة سـتراتيجيالسياسات والمساهمة في إعداد السياسات واالفي مجال مشورة ال آلية لتبادلتوفير 
والـــدعوة بشـــأن  ؛السياســـات مجـــالة فيمـــا يتصـــل بالمشـــورة والحـــوار فـــي المنظمـــمكاتـــب لالـــدعم  وتقـــديم

  اإلقليمية. المسائل الصحية
  

  والمعايير القواعد
ات العالميـــــة مـــــع ســـــتراتيجيومواءمـــــة االهـــــا؛ دوات أو تكييفاألمنهجيـــــات و التوجيهيـــــة و المبـــــادئ الوضـــــع 

  الخصائص اإلقليمية.
  

  وتبادلهاتوليد المعارف 
علــى  هاماواســتخد نشــرهاو  هــاوتحليل منهــا بيانــات الترصــد) والتحقــق هــالبيانــات الصــحية (بمــا فياتجميــع 

عبـر المستخلصـة والتحليـل المقـارن للخبـرات القطريـة اإلقليميـة وال ؛اإلقليمي وتحليل االتجاهـاتالمستوى 
  .برمته اإلقليم ة على مستوىهممالممارسات الجيدة بشأن الموضوعات ال وتبادلمنها 
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  الحشد
الدول  مشاركةوتيسير  ؛الصحية اإلقليمية واألقاليمية والمنتدياتالرئاسية اإلقليمية األجهزة طاقات  حشد

  األعضاء في المبادرات اإلقليمية والتنسيق مع الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
  

  التمكين
  ة.المنظممكاتب إلى تقديم الدعم بشأن المسائل التنظيمية واإلدارية 

  
  المقر الرئيسي

  
  التقنيالتعاون 

  على المستوى القطري. اتعزيز المؤسسدعم تلمكاتب القطرية بشأن المسائل التقنية و إلى االدعم  تقديم
  

  والمعايير القواعد
  ات العالمية.ستراتيجيووضع المنهجيات واألدوات واال ؛والمعايير القواعدقيادة أنشطة صياغة 

  
  وتبادلهاتوليد المعارف 

العــالمي وتحليـــل علــى الصـــعيد  هاواســـتخدام هاونشــر  بيانــات الترصـــد) ومنهـــاتوحيــد البيانـــات الصــحية (
والتوســط فــي تبــادل  ؛بالمســائل ذات األهميــة العالميــة انوالبحــث واالبتكــار المتعلقــ ؛االتجاهــات العالميــة

  بين األقاليم.عبر المستخلصة الخبرات وال
  

  الحشد
ألساســـية صـــاحبة الشـــأن لصـــالح المبـــادرات وحشـــد الجهـــات ا ؛األجهـــزة الرئاســـية العالميـــة حشـــد طاقـــات

  على المستوى العالمي. الصحةصياغة جدول أعمال دور قيادي في الصحية العالمية واالضطالع ب
  

  المشورة والحوار في مجال السياسات
فــي ميــدان ة العالميــة ســتراتيجيوتنســيق الســلع اال ؛الصــحة العموميــةبشــأن سياســات العالميــة الصــياغة 

  العالمية. والدعوة بشأن المسائل الصحيةلصحة العمومية ا
  

  التمكين
  المسائل التنظيمية واإلدارية.فيما يخص إلشراف والمساءلة لسياسات ونظم وأطر  وضع

  
 تسـهم أن الميزانيـة البرمجيـة إعـداد عند الموارد بها وتخصص الُمخرجات بها ُتعرَّف التي الطريقة وبإمكان  -٧٧
  .المنظمة أنحاء شتى في الوظائف اتساق وتدعيم تعزيز في
  

  فيها البت التي يلزم ٩المسألة 
 التقني والسياساتي المقـدم للـدول تعزيز الدعم مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية

  .األعضاء
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  تعيين مالك موظفين يلبي االحتياجات على كل المستويات
  

 البشـــرية المـــوارد سياســـات لتحســـين المنظمـــة ككـــل فـــي األعمـــال مـــن واســـعة مجموعـــة تنفيـــذ اآلن يجـــري  -٧٨
دِّدت معينــة ُحــ مشــكالت تعــالج التــي المجــاالت مــن اســتراتيجي عــدد حــول اإلصــالح برنــامج ويتمحــور. وممارســاتها

 جمعيــات مــع الحــوار بــدأ وقــد. وكفاءتهــا المنظمــة فــي العاملــة القــوى إدارة فعاليــة تســهيل شــأنها مــن كعناصــر مســبقاً 
  تشاورية. االضطالع بعملية خالل من التفصيل من بمزيد التالية الجوانب تناول وسيتواصل الموظفين

  
   واألداء التعّلم وشؤون الموظفين قدرات إدارة تنمية

  
 مكاتـــب رؤســـاء تمكـــين وهـــي المـــوظفين، أال قـــدرات بتنميـــة يتعلـــق فيمـــا الرئيســـية ُنوِقَشـــت أعـــاله األولويـــة  -٧٩

كــذلك  وسُتســتخدم. الصــحة مجــال فــي القيــادي الــذي يضــطلعون بــه الــدور فعاليــة لزيــادة) فــرقهم وأعضــاء( المنظمــة
 الخاصــة الــتعلُّم بــرامج إعــداد ككــل لتوجيــه المنظمــة صــعيد علــى أوســع نطــاق علــى العــام العمــل برنــامج أولويــات

  .بالموظفين
  

 اإللكتروني التعّلم استخدام زيادة برمتها على طاق المنظمةن العالي المردودية على التعلُّم تحقيق وسيتوقف  -٨٠
 يخضـع الـذي الـتعلُّم فيهـا يحظـى ثقافـة لتعزيـز العمل من المزيد ويلزم إجراء. اإلنترنت شبكة على التعلُّم إدارة وُنظم

 من يتجزأ ال جزءاً  عليها المتفق التعلم أهداف من المزيد تحقيق وسيصبح .واسع نطاق على بالقبول الذاتي للتوجيه
 التجريبــي النظــام مــن العبــر المستخلصــة يعكــس األداء إدارة فــي مالئــم نهــج اتبــاع) أ:  (يلــي ممــا بــدعم األداء إدارة
هـي قيـد  عامة بانتهاج سياسة والروادع الحوافز وتطبيق) ب( يجري تنفيذه حاليًا؛ الذي القدرات وتنمية األداء إلدارة

تـدني األداء دون المسـتوى  اسـتمرار والشكر والجـزاءات/ التبعـات ألغـراض معالجـة والتقدير اإلعداد بشأن المكافآت
  .المطلوب

  
  مرونة أكثر عاملة قوى

  
 للبـرامج بسرعة لما يستجد من احتياجـات تستجيب بالمرونة لكي تتسم عاملة تمتلك المنظمة قوة أن ينبغي  -٨١

 الســـرعة ويتمتعـــون وجـــه علـــى اســـتقدامهم يمكـــن أفـــراد مـــن العاملـــة القـــوة هـــذه تتـــألف ويجـــب أن. التمويـــل ولتذبـــذب
االحتياجـــات المســـتجدة  لتلبيـــة المنظمـــة، ويمكـــن اســـتخدامهم عمـــل برنـــامج لتنفيـــذ ومهـــارات يلـــزم مـــن كفـــاءات بمـــا

العقـود المبرمـة  عـددهم أم أنـواع حيـث سـواء مـن -بتكلفة معقولـة تتحملهـا المنظمـة  للبرامج، ويمكن تكييفهم بسرعة
  .وعلى نحو يحترم حقوق الموظفين -معهم

  
 الموجــودة التــدابير مــن عــدد وهنــاك. عناصــر، أولهــا يتعلــق بــالتوظيف المقــّرر اتباعــه ثالثــة الــنهج ويشــمل  -٨٢

 الرئيسـية اتسـتراتيجياال وتتمثـل. المنظمـة فـي التوظيـف عمليـة وسـرعة وكفـاءة فعاليـة لضـمان سـُتعزز والتي بالفعل
تكّلـــل  وقـــد. المختـــارين بأســـماء المرشـــحين الشـــاملة القـــوائم وٕاعـــداد العـــام، الـــوظيفي التوصـــيف اســـتخدام تشـــجيع فـــي

 .المنظمــة مكاتــب رؤســاء وخاصــة توظيــف الحساســة، المناصــب فــي المشــترك التوظيــف تنفيــذ عمليــة بالنجــاح فعــالً 
 الجـدد، المـوظفين تعيـين دفتسـته التـي للمبـادرات الرئيسـية العناصـر الفـرص وتكافؤ والشفافية العدالة مبادئ وتظل
 الجانب هذا يستند أن وينبغي. الرئيسية المناصب لشغل والتخطيط من ذوي األداء العالي الجودة، الموظفين وترقية
  .الرفيع المستوى األداء ذوي الموظفين من تحديد سيتيح الذي الموظفين لتعاقب التخطيط تحسين إلى األخير

  
 التوظيـف، وهـي مرونـة يمكـن مسـتويات بـإدارة يتعلـق فيمـا المرونـة مـن بمزيـد المنظمةويلزم ثانيًا أن تتسم   -٨٣

 مـن الحـد يمكـن كمـا. األمـد طويلـة بالتزامـات تجاههم المنظمة تتعهد الذين الموظفين أعداد إدارة خالل من تحقيقها
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 المتاحـة مختلـف الخيـارات استكشـاف اآلن ويجـري. التوظيـف مسـتويات علـى التعـديالت بإدخـال المرتبطة التكاليف
  .األهداف تلك مراعاة مع القائمة والسياسات القواعد لتعديل

  
 توظيــف مــن فبــدالً . المــوظفين غيــر مــن العــاملين بفعاليــة أكبــر مــن عقــود المنظمــة وينبغــي ثالثــًا أن تســتفيد  -٨٤

 مـع العقـود مـن غيرهـا أو االستشـاريين الخبـراء عقود استخدام في النظر يمكن توسعًا، تشهد في برامج جدد عاملين
 مـــن وغيرهـــا معهـــا المتعاونـــة المراكـــز شـــبكة مـــن تســـتفيد أن المنظمـــة كـــذلك وبإمكـــان. المـــوظفين غيـــر األشـــخاص
 غيــر مــع العقــود اســتخدام عــدم علــى الضــروري التأكيــد مــن ولكــن. النهــوض بعملهــا دعــم فــي الخــارجيين شــركائها
  .المؤسسية الخدمات إلدارة أو للمنظمة األساسية الوظائف لتنفيذ الموظفين

  
  أكثر قدرة على التنقل عاملة قوى

  
المختلفـــة، وســـتزداد أهميتـــه بـــاطراد  الجغرافيـــة المواقـــع بـــين التحـــرك إلـــى المنظمـــة فـــي تعبيـــر التنقـــل يشـــير  -٨٥

 الرئيســيةالمكاتــب  داخــل ســواء -ككــل  المهنــي علــى صــعيد المنظمــة جوانــب تطــوير المــوظفين مــن بوصــفه جانبــاً 
  .إجبارياً  الذي يصبح فيه التنقل المدى هي تناولها ينبغي رئيسية وثمة مسألة .بينها فيما واألقاليم أو

  
 تتسـم بطـابع عـالي التقنيـة كمنظمـة منظمـة فـي فـوراً  المـوظفين كافـة علـى اإلجبـاري التنقل فرض وال يمكن  -٨٦

 والمــوظفين المنظمــة، مكاتــب المــوظفين (كرؤســاء كــوادر لــبعض بالنســبة العالميــة، علــى أنــه إجبــاري فعــالً  الصــحة
 مـــن هـــذا التنقـــل قاعـــدة ُتطبـــق علـــى العديـــد وسيصـــبح تـــدريجياً ) الهـــادئ المحـــيط غـــرب إقلـــيم العـــاملين فـــي الـــدوليين
 المهنــي، التطـور مـن يتجـزأ ال جـزءاً  ليصــبح التنقـل دمـج ضـمان إحـراز النجــاح علـى وسـيتوقف. اآلخـرين المـوظفين

 وعلـى ،)المسـتمرة التعيينـات مـنح من مثـل( السياسة هذه موضوعة موضع التنفيذ توجه واضحة حوافز وجود وعلى
 مــن المزيــد يحقــق كافــة بمــا المنظمــة علــى مســتويات المــوظفين وتعاقــب العــاملين شــؤون وتخطــيط التوظيــف إدارة

  . تلك التي تعرب عنها أسرهم ضاً أي من شواغل وٕانما على ما يعرب عنه األفراد أال تقتصر المراعاة وعلى التكامل،
  

بوصــف ذلــك  اختيــاراتهم، وموظفيهــا فــي المنظمــة ودعــم موضــع التنفيــذ لتوجيــه فعالــة ويجــب وضــع أدوات  -٨٧
رســم صــورة  إلــى المهــارات حصــر وســيؤدي. التنقــل خــالل مــن المهنــي للتطــوير المتكامــل الــنهج مــن يتجــزأ ال جــزءاً 
. وخبـرات مهارات من المنظمة داخل يتوفر لما شامل ودليل مزايا من الموظفين من موظف كل به يتسم لما واقعية
 الثغــرات وتحليــل المهنــي، والتطــوير البشــرية، المــوارد وتخطــيط للتوظيــف، فعالــة أداة حصــر المهــارات ســيوفر كمــا

 إلكترونيــة بــأداة المهــارات حصــر وســوف ُيســتكمل .التــدريب احتياجــات وتحديــد الخــارجي، واالتصــال التعاقــد إلبــرام
  .  المستقبلية بالمناصب تتعلق التي الخيارات في النظر على الموظفين تساعد التي المهنية المسارات خرائط لرسم

  
  فيها البت التي يلزم ١٠المسألة 
  .وممارساته التوظيف سياسات مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية

  
  عليها المتفق األولويات صوب التمويل اتباع نهج لتوجيه

  
 الــذي للعمــل واضــحة رؤيــة تحديــد فــي المنظمــة تمويــل تحســين عمليــة فــي البدايــة نقطــة تتمثــل أن ينبغــي  -٨٨

 مـالي غطـاء إطـار فـي التخطـيط المنظمـة ويجـب علـى. تحققهـا أن تتوقع التي وللنتائج المنظمة، به تقوم أن ينبغي
 احتسـاب إلـى اإلجمـالي اإلطـار هـذا داخـل التخصـيص عمليـة تسـتند أن علـى للـدخل، واقعـي تقـدير إلـى يسـتند عام

المـوارد وٕامكانيـة التنبـؤ  مـا ُأنِجـز مـن أعمـال فـي السـابق بشـأن تعبئـة الفـرع هذا ويضم. المتوقعة المخرجات تكاليف
  . الداخلية وابطوالض المالية التقارير الموارد وٕاعداد وتخصيص النتائج على المبنية والميزنة بالتمويل
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 الميزنة وتخصيص الموارد المبنيان على النتائج
 
 مـن بـدءاً  سـنوات سـت مـدى علـى المنظمـة لعمـل اً استراتيجي إطاراً  عشر الثاني العام العمل برنامج سيضع  -٨٩

 مــن محــدودة مجموعــة البرنــامج علــى وســينص. للميزانيــة ثنائيــة دورات ثــالث يغطــي ،٢٠١٤ ينــاير/ الثــاني كــانون
 الحصــائل مســتوى علــى( المســتوى الرفيعــة النتــائج مــن مجموعــة ويحــدد المنطقيــة، أســبابها إلــى ويشــير األولويــات

 فــي مخطــط شــكل فــي المــوجز مســودة علــى االطــالع ويمكــن. المعنيــة الزمنيــة الفتــرة خــالل تحقيقهــا ينبغــي) واألثــر
  .١إضافة  ٦٥/٥ج الوثيقة

  
وألن البرنــامج يتجــاوز  .المنظمــة لعمــل ةاســتراتيجي رؤيــة عشــر الثــاني العــام العمــل مســّودة برنــامج وســتقدم  -٩٠

تحقيقـه  يمكـن أن يأمـل العـالم ويبّين ما ، فإنه ينص بوضوح على نتائج عملها،"اإلدارية الناحية من األمانة يهم ما"
بفضـل توظيـف  - الشـركاء مـن وغيرهـا المنظمـة وأمانة األعضاء الدول بتعاون - الصحة تحسين مجال في واقعياً 
األدق بشـأن  ةسـتراتيجياال األفـق والتوجيهـات واسـعة فـإن البرنـامج يجمـع بـين رؤيـة لـذا. االسـتثمارات من محدد قدر

 المتوســطة ةســتراتيجياال تخصــيص المــوارد بــين الفئــات واإلنجــازات عاليــة المســتوى، التــي ســبق أن قــدمتها الخطــة
  .األجل

  
 فئـــات مجموعـــة حـــول نظامـــه وســـيتمحور وقيمهـــا، ومبادئهـــا المنظمـــة مهمـــة العـــام العمـــل برنـــامج وســـيحّدد  -٩١

 باسـتخدام إطارهـا تحـدَّد التـي األولويـات تتناول وال. ٢٠١٢ فبراير/ شباط في األعضاء الدول عليها اتفقت ومعايير
 العمــل، فئـات مــن فئـة ضـمن نطــاق كـل تنـدرج التــي األولويـات تمثــل حيـث. المنظمـة بــه تقـوم مـا كــل المعـايير تلـك

وسـُتدرج . للمنظمة األساسية والوظائف عليها المتفق المعايير تطبيق إلى استناداً  المحددة التشديد والتركيز مجاالت
فــي الميزانيــة البرمجيــة  –التفصــيل  مــن بمزيــد األولويــات تحــدد - بالمخرجــات أشــمل فــي الميزانيــة البرمجيــة قائمــة

  .  ٢٠١٥-٢٠١٤المقترحة للثنائية 
  

البرمجيــة  الميزانيــة لوضــع ستســتخدم التــي المــوارد تخصــيص آليــة علــى قــدم وســاق إلنشــاء العمــل ويجــري  -٩٢
 مســتوى علــى( المنجــزات تكــاليف احتســاب إلــى سيســتند التخصــيص أن هــو ســيتبع الــذي المبــدأ المقترحــة، علــى أن

 تنفيـذ كيفيـة حـول التفاصـيل مـن المزيـد عـرض وسـيتم.  حـدة علـى المنظمـة مسـتويات مـن مسـتوى لكل) المخرجات
  .اإلقليمية اللجان إلى المقترحة المقدمة الميزانية البرمجية مسودة في عملياً  ذلك

  
   ومرونته بالتمويل التنبؤ إمكانية زيادة

  
 الــدول بــين عليهــا المتفــق األهــداف بــين أفضــل تحقيــق اتســاق ضــمان إلــى المنظمــة إصــالح عمليــة تســعى  -٩٣

 المائـة، بعـد الثالثـين دورتـه فـي التنفيذي المجلس مناقشات وتشير. األهداف تلك لتمويل المتاحة والموارد األعضاء
 اتخـاذ ضـرورة إلـى التفكيـر الملـي مـن جانـب األمانـة، عمليـات مـن األعضاء والمزيـد الدول إضافة إلى التشاور مع

  : وهي أال التمويل، بشأن فعال حوار إلجراء أمثل نهج استحداث أجل من المترابطة الخطوات من عدد

 فــي إدراره فــي الثنائيــة علــى نحــو ال يســتند إلــى مــا ُأِدّر منــه المتوقــع فــي التنبــؤ بالــدخل التــدقيق  (أ)
 فــالتنبؤ. والمحتملــة الحاليــة المانحــة الجهــات مــع إجــراء حــوار مســتمر إلــى أيضــاً  فحســب، وٕانمــا الماضــي
  .واقعية ميزانية وضع سيكفل الدقيق

بمزيــــد مــــن التفصــــيل فــــي إطــــار تلــــك  األولويــــات وعلــــى مــــا ُيبــــّين مــــن مخرجــــات علــــى االتفــــاق  (ب)
  .وحدها البرمجية من مسؤوليات الحكومات الميزانية على االتفاق يظل ومن الضروري أن. األولويات
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 أن علــى الــدول غيــر ومــع ســواها مــن الــدول مــن المانحــة الجهــات مــع التمويــل حــول إرســاء حــوار  (ج)
منهـا مـا  بعـدة وسـائل، ذلـك تحقيـق ويمكن. األعضاء كافة الدول أمام تدقيق مفتوحاً  حوارال يبقى باب هذا

المجـال  تتـيح افتراضية آلية أو/ و) التبرعات بالضرورة جمع ال يستهدف( المستوى رفيع يلي: إقامة حدث
  .المتبقية الثغرات ومواضع العامة الميزانية على السبل الكفيلة بتمويل لالطالع المهتمة أمام األطراف

عـن طريـق  المرونـة ُيعـزز أن عليهـا متفق فئات المبني على األولويات تحديد أيضا إلطار يمكن  (د)
  .الفئات مستوى على المساهمات تخصيص حصر على التشجيع

 حـــول األنشـــطة هـــذه تتمحـــور أن شـــريطة اإلضـــافية المـــوارد ةئـــبعت أنشـــطة الـــنهج هـــذا يســـتثني ال  ه)(
  .عليها المتفق البرمجية الميزانية لمعايير تخضع وأن التمويل، الناقصة األولويات

  
 ربـــط فـــي واإلدارة، والميزانيـــة البرنـــامج لجنـــة تجريـــه الـــذي التمويـــل حـــول للحـــوار األساســـي الهـــدف ويتمثـــل  -٩٤

 حـــددتها التـــي األولويــات واحتـــرام المناســـب النحــو علـــى تمويلهـــا ضــمان بمســـؤولية الميزانيـــة علــى االتفـــاق مســؤولية
  .الرئاسية األجهزة

  
 البرنـــامج لجنـــة اجتمـــاع أعقـــاب فـــي اإلداريـــة األجهـــزة اجتماعـــات بـــدورة يتعلـــق فيمـــا الحـــوار توقيـــت ويبـــدأ  -٩٥

 موعـد بحلـول المسـتطاع قـدر على الميزانية تمويل وذلك بهدف استكمال التنفيذي، واإلدارة ودورة المجلس والميزانية
 البرنــامج ولجنــة ينــاير/ الثــاني كــانون فــي اإلقليميــة دورة اجتماعــات اللجــان بــدء شــأن ومــن. الصــحة جمعيــة انعقــاد

 أن) أعـاله ٢١ الفقـرة انظـر( العـام نهايـة الصـحة فـي وجمعيـة مـايو،/ أيـار فـي التنفيذي واإلدارة والمجلس والميزانية
 المفروضـة اللوجيستية للقيود نظراً  ولكن والجمعية. المجلس بين التمويل حول الحوار إلجراء الوقت من المزيد يتيح
  .الحالية السنوية الدورة مع الحوار حول التمويل مواءمة أيضاً  يمكن

  
  التي يلزم البت فيها ١١المسألة 
 مـــن بمزيـــد بتناولـــه والمطالبـــة التمويـــل حـــول حـــوار بإرســـاء الخـــاص الـــنهج إلـــى اعتمـــاد مـــدعوة الصـــحة جمعيـــة
  .المائة بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس على لعرضه التفصيل

  
  منظمة خاضعة للمساءلة وقادرة على إدارة المخاطر بفعالية

  
الجــزء مــن التقريــر وضــع سياســات بشــأن المســاءلة والرقابــة الداخليــة وٕادارة المخــاطر والشــفافية  هــذا يتنــاول  -٩٦

المزمعة لضمان تنفيذها، بما في ذلك إنشـاء مكتـب كما يحدد خططًا للترتيبات المؤسسية والكشف عن المعلومات. 
 جديد لألخالقيات.

  
  إطار المراقبة الداخلية

  
مــا ُأدِخــل مــن  بســبب الــزمن عليــه عفــا قــد بعضــها فــإن المنظمــة، فــي قائمــة داخليــة وجــود ضــوابط وبــرغم  -٩٧

 العـالمي اإلدارة نظـام إلـى التحـول مـع أدخلـت التـي النظـام عن عدم كفـاءة تطبيـق ضـوابط فضالً  تنظيمية؛ تغييرات
 عـدم إلـى قصـور فهـم المسـتخدمين أو ُيرد ذلك وقد. الفعالية لزيادة إلكترونية بعملية اليدوية التحقق عملية الستبدال

  .االمتثال مدى لرصد التحقق عمليات كفاية
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  :في المنظمة الداخلية الرقابة وفيما يلي العناصر األربعة المكونة إلطار  -٩٨

  واإلجراءات؛ السياسات لكافة الواضح التوثيق  (أ)

 مـــن وظيفـــة كـــل أداء عـــن المســـؤول الشـــخص وتحديـــد والمســـؤوليات، لـــألدوار الواضـــح التعريـــف  (ب)
  المسؤولين؛ لألشخاص االقتضاء حسب التدريب وتوفير الوظائف،

 للسياســـــات المختلفـــــة األدوار إلـــــيهم ُتســـــند الـــــذين المـــــوظفين امتثـــــال لضـــــمان االمتثـــــال ورصـــــد  (ج)
  واإلجراءات؛

أي يجـب  النتـائج، وتحقيـق الضـوابط بـين العالقـة وفهـم ثقافة رصينة في مجال المسـاءلة، وٕارساء  (د)
  .للبرامج الجيدة اإلدارة لتعزيز كوسيلة بل بحتة، إدارية على أنها ممارسة أال ُينظر إلى الضوابط

  
 مع االتفاقات على التفاوض وتتضمن. مالية قبعوا عليها تترتب التي اإلجراءات كافة اإلطار وسيغطي  -٩٩

 عدد هناك ذلك، عن وفضالً . البرامج وٕادارة والسفر؛ والخدمات، السلع وعقود الموظفين، وتعيين المانحة، الجهات
  .القرارات اتخاذ أعقاب في الصحيحة اإلدارية اإلجراءات التي تكفل اتباع واإلدارية المحاسبية الضوابط من
  

  : اإلطار لتحديث المتخذة يلي الخطواتوفيما   -١٠٠

  اإلنترنت؛ على كلياً  متاحة اآلن وهي المنظمة وُحدِّثت بالكامل، ُنقِّحت أدلة  (أ)

 الـــتحكم نقـــاط وهـــي تحـــدد الداخليـــة، والتنظيميـــة اإلداريـــة لجميـــع اإلجـــراءات جديـــدة ُأِعـــّدت نمـــاذج  (ب)
   في اإلجراءات كافة؛ المشاركين الموظفين لمسؤوليات الواضح التعريف وتتيح الرئيسية

ـــدِّدت العمليـــات  (ج)  باســـتخدام اإلجـــراءات علـــى قـــدم وســـاق تحـــديث اآلن ويجـــري األولويـــة، ذات وُح
. الضــيافة ونفقــات وُأنِجــزت بعــض األعمــال، مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بشــؤون الســفر. أعــاله النمــاذج المبّينــة

  ؛٢٠١٢ يونيو/ حزيران نهاية بحلول األولوية ذات غ من إنجاز العملياتأن ُيفرَ  المتوقع ومن

 يتعلـــق فيمـــا األداء عـــن األساســـية المعلومـــات تـــوفر التـــي" اإلداريـــة القيـــاس أجهـــزة لوحـــة"ُأِعـــّدت   (د)
 لإلجـراءات االمتثـال مـن التحقق من المديرين لتمكين اإلدارية، اإلجراءات وبعض األولوية ذات بالعمليات

 فــي جميــع وُيســتهل تطبيقهــا العــالمي اإلدارة بنظــام اللوحــة تُــربط هــذه وســوف. ومســتمر نظــامي نحــو علــى
 المســــاءلة عمليــــة لتحســــين أيضــــا بوصــــفها أداة سُتســــتخدم ثــــم ، ومــــن٢٠١٢ نهايــــة عــــام بحلــــول المكاتــــب
  .اإلدارية

  
ا كافــة لمســؤولياتهم كمــ فهــم المــوظفين لضــمان التقــارير وٕاعــداد التــدريب أدوات مــن ويلــزم كلــك تــوفير مزيــد  -١٠١
 علــى مــن التصــديق ٢٠١٢ نهايــة عــام بحلــول المــديرين تمكــين كبــار اإلصــالح مــن الجانــب هــذا وســيكفل. ينبغــي
 المنظمـة نطـاق علـى سـنوية شـهادات إصـدار العـام كيمـا يتسـنى للمـدير واإلجـراءات، تطبيق جميع الضـوابط صحة

  ".الداخلية الرقابة بيان" خالل ككل من
  

  فيهاالتي يلزم البت  ١٢المسألة 
  .في المنظمة الداخلية الرقابة إطار بشأن وضع الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية
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 إطار المساءلة
  

تعتمد المنظمة نهجًا لإلدارة يقوم على تحقيق النتائج ويدعو إلى تفـويض المسـؤولية، والسـلطة، والمحاسـبة   -١٠٢
بين هذه العناصـر، أي المسـؤولية، والسـلطة، والمسـاءلة، ويحـدد مـن أيـن  في بيئة المركزية. ويجمع إطار المساءلة

تتـــدفق الســـلطة، ولمـــن تصـــل، وأليـــة غايـــة، ولمســـاءلة مـــن يخضـــع الموظفـــون، ومـــا هـــي طبيعـــة مســـؤوليتهم فـــي 
 ممارستها.

  
وستواصـــل المنظمـــة فـــي إطـــار عمليـــة اإلصـــالح تطـــوير إطـــار للمســـاءلة يحـــدد بجـــالء مصـــفوفة عالقـــات   -١٠٣
ساءلة (بين األمانة والـدول األعضـاء وداخـل األمانـة)، وأبعـاد هـذه المسـاءلة (البرمجيـة، والتنظيميـة، واالئتمانيـة، الم

واإلداريـــة، والمســـلكية)؛ وســـبل ممارســـة المســـاءلة ورصـــدها (مـــن خـــالل تقـــدير أداء الميزانيـــة البرمجيـــة، وٕادارة أداء 
ليات الهيئـــات ضـــمن األمانـــة واألجهـــزة الرئاســـية المســـؤولة عـــن )، وأدوار ومســـؤو المـــوظفين، والتقيـــيم المســـتقل مـــثالً 

 اإلشراف على المساءلة في مختلف األصعدة.
  

وكما سبقت اإلشارة أعاله فإن تصميم الميزانية البرمجية الجديـدة لتصـبح أداة أساسـية فـي مسـاءلة المـدراء   -١٠٤
. وتُناقش أدناه جوانب محددة أخرى من مهمةالعلى مختلف المستويات عن النتائج المحققة هو من بين األولويات 

  المساءلة.
 

 إدارة المخاطر
  

تلقــى مســألة إدارة المخــاطر العنايــة حاليــًا مــن خــالل مســارين للعمــل. وقطعــت الجهــود شــوطًا بعيــدًا بالفعــل   -١٠٥
نتظمــة لســجل فيمــا يتعلــق بــإدارة المخــاطر التنظيميــة نتيجــة قيــام مســؤولي المخــاطر المعينــين بعمليــات اســتعراض م

فيجــري وضــع إطــار وســجل للمخــاطر المؤسســية اســتنادًا إلــى  ســتراتيجيللمخــاطر التنظيميــة. أمــا علــى المســتوى اال
 مشورة لجنة الخبراء المستقلين االستشارية والعبر المستخلصة في مجال التنظيم.

  
ر الماليـــة الجســـيمة المنظمـــة ككـــل) الخســـائنطـــاق وتشـــمل مجـــاالت المخـــاطر المؤسســـية المحتملـــة (علـــى   -١٠٦

أو تقلبات العمالت التشغيلية للمنظمـة)؛ وفقـد ثقـة البلـدان األعضـاء بسـبب  (ومنها االنخفاض الشديد في الدخل و/
القصور البالغ في أداء المنظمة، أو العجز عن الوفاء بااللتزامـات الدوليـة؛ والحـوادث التـي تـؤدي إلـى عرقلـة بالغـة 

 الستمرار العمل.
  

عمل تفصيلي يجري في هذه المجاالت بشأن تحديد المخاطر، وتقديرها، وتقييم أثرها. ويتضمن ذلك وثمة   -١٠٧
الجهـــود المتعلقـــة بتحليـــل إمكانيـــة التخفيـــف مـــن حـــدة الخســـائر الماليـــة عبـــر تغييـــر عملـــة االشـــتراكات المقـــدرة فـــي 

هياكل اإلدارة وتصريف الشؤون فـي المنظمة. وسُتربط بوضوح مسؤولية إدارة المخاطر، واإلبالغ عنها، ورصدها، ب
  المنظمة.

 
 تضارب المصالح

  
يتعلــق جانــب خــاص مــن جوانــب إدارة المخــاطر بالتضــارب المتصــور أو الفعلــي للمصــالح. وتعتمــد نزاهــة   -١٠٨

وشــرعية المشــورة التقنيــة والسياســية التــي تقــدمها المنظمــة علــى كيفيــة تفاعلهــا مــع الشــركاء اآلخــرين والطريقــة التــي 
 ر فيها إلى هذا التفاعل.ُينظ
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وُتعنى المنظمة بمسألة تضـارب المصـالح مـن ثالثـة منـاظير هـي: تضـارب مصـالح المـوظفين؛ وتضـارب   -١٠٩
مصــالح الخبــراء الــذين يــزّودون المنظمــة بمشــورة مســتقلة؛ وتضــارب المصــالح المؤسســي المتولــد عــن التفاعــل مــع 

 الشركاء وأصحاب المصلحة الخارجيين.
  

ويعتبر التزام موظفي المنظمـة بالعمـل لخدمـة المصـلحة الخاصـة للمنظمـة ولتفـادي تضـارب المصـالح مـع   -١١٠
 وظائفهم جزءًا من الشروط األساسية للخدمة المحددة في النظامين اإلداري واألساسي للموظفين.

  
ت الماليـة تقـديم بيـان وُيشترط على جميع المـوظفين الكبـار والمـوظفين المنخـرطين فـي التوريـد أو المعـامال  -١١١

سنوي بالمصالح التي يرون أنها قد تتعارض مع وظائفهم. ويقرر مكتب المدير العام اتخاذ التدابير العالجية بشأن 
 ذلك عند الحاجة. ويستند النظام حاليًا إلى التقدير الذاتي لكل موظف معني.

  
هـا تطالـب المـوظفين المعنيـين بالكشـف بصـورة وبخالف ذلك فإن أمانة األمم المتحدة، وصناديقها، وبرامج  -١١٢

كاملة وخاضعة للتحقق المستقل عن المصـالح الماليـة وغيرهـا عنـد تجاوزهـا لعتبـة محـددة. وهـذا الـنهج أشـد صـرامة 
وشفافية، إال أنه أعلى تكلفة بكثير حيث أنه يتطلب التعاقـد مـع شـركة استشـارية إلجـراء التحليـل المـالي للمعلومـات 

 تحلل األمانة التكاليف والفوائد المحتملة للنهج المذكور.المقدمة. وس
  

وتتســم اإلدارة الموثوقــة والشــفافة للتضــارب المتصــور أو الفعلــي للمصــالح فــي صــفوف الخبــراء المســتقلين   -١١٣
سـمة. الذين يوفرون المشورة المستقلة للمنظمة، والسيما دعمـًا لوظائفهـا المعياريـة واالستشـارية السياسـية، بأهميـة حا

آلية منقحة لإلفصـاح واإلدارة بشـأن مصـالح الخبـراء المـدعوين إلـى  ٢٠١٠وأصدر المدير العام في حزيران/ يونيو 
توفير المشورة لألمانة. وتمثل اآللية المنقحة تحسينًا مهمًا على العـرف السـابق؛ وفـي الوقـت ذاتـه كشـف اسـتعراض 

إلـى االتسـاق فـي التنفيـذ ونوعيـة االمتثـال. وسـتعمل األمانـة  ُأجري مؤخرًا عن عدد من أوجه القصـور وعـن االفتقـار
فــي ضــوء تلــك االســتنتاجات علــى إذكــاء الــوعي والتعريــف باآلليــة الجديــدة وٕاضــفاء الطــابع المركــزي علــى رصــدها 

 واإلشراف عليها قدر المستطاع.
  

ية التــي تتخــذها المنظمــة أمــا مســألة تضــارب المصــالح المؤسســية، أي تصــور أن القــرارات التقنيــة والسياســ  -١١٤
تتــأثر بــإفراط بمصــالح الشــركاء وأصــحاب المصــلحة الخــارجيين الــذين تتعــاون معهــم أو تتلقــى مــنهم التمويــل، فهــي 

 أكثر المسائل تعقيدًا من حيث اإلدارة.
  

 ويتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين حاجة المنظمـة إلـى أن تتعـاون وتتشـاور مـع طائفـة واسـعة  -١١٥
مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة، العامــة منهــا والخاصــة، وتعبئــة المــوارد منهــا، مــع الحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى 
نزاهتها كمنظمة لوضع المعايير والسياسات. وباستثناء الكيانات التي ال تنخرط المنظمة معها من منطلق المبادئ، 

الئمــة التعــاون المحتمــل مــع كيانــات، ومؤسســات، والتــي تتصــدرها شــركات التبــغ، فــإن األمانــة تقــوم بتقيــيم مــدى م
 ومنظمات األطراف الثالثة على أساس كل حالة على حدة.

  
وفي هـذا الصـدد فـإن بالمسـتطاع تصـميم التقيـيم بمـا يكفـل تفـادي أيـة مخـاطر ماسـة بالسـمعة، أو مخـاطر   -١١٦

ة التعــاون مــع كيــان أو مؤسســة أو قانونيــة، أو سياســية، أو غيرهــا مــن المخــاطر علــى المنظمــة عنــد بتهــا فــي مســأل
منظمة أو عدم التعاون معها. وتوفر المبادئ التوجيهيـة الحاليـة بشـأن التعـاون مـع المؤسسـات التجاريـة إطـارًا عامـًا 
وتوجيهًا لألمانة، غير أنها ُتعنى فحسب بمسـألة التعـاون مـع الكيانـات التجاريـة الخاصـة، فـي حـين أن التقيـيم آنـف 

 ن أوسع نطاقًا بكثير.الذكر يجب أن يكو 
  



  A65/5  ٦٥/٥ج

26 

ومع أن هذه األوجه الثالثة لتضارب المصـالح تتطلـب ُنهجـًا متمـايزة، فإنهـا تشـكل جوانـب مختلفـة للمسـألة   -١١٧
الجذريـــة ذاتهـــا والتـــي تتطلـــب تنســـيقًا وٕاشـــرافًا مركـــزيين. لـــذا فـــإن مكتـــب األخالقيـــات (انظـــر أدنـــاه) سيضـــطلع بـــدور 

  صالح.تنسيقي وٕاشرافي في إدارة تضارب الم
 

 الشفافية وسياسة الكشف عن المعلومات
  

 EBSS2(3)(د) مـــن المقـــّرر اإلجرائـــي )١دير العـــام فــي الفقـــرة الفرعيـــة (طلــب المجلـــس التنفيـــذي إلـــى المـــ  -١١٨
وضـــع سياســـة للكشـــف عـــن المعلومـــات. ويجـــري العمـــل حاليـــًا لصـــياغة هـــذه السياســـة التـــي تســـتند إلـــى المبـــادئ 

من تحليل للوكاالت األخرى المتعددة األطـراف. وسـتُقدم مسـّودة السياسـة المـذكورة إلـى  والممارسات المثلى المستقاة
  .٢٠١٣يناير  المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/

 
 مكتب األخالقيات الجديد

  
ات والوظــــــائف المتعلقــــــة أرســــــت المنظمــــــة، عبــــــر قواعــــــدها وسياســــــاتها، طائفــــــة مــــــن المعــــــايير واإلجــــــراء  -١١٩

باألخالقيات، بمـا فيهـا اإلعـالن عـن المصـالح، وحمايـة المبلغـين عـن المخالفـات، وطلبـات القيـام بأنشـطة خارجيـة، 
ومنع سوء السلوك، والغش، والمضايقة. وبغية تعزيز اإلشراف علـى السـلوك األخالقـي للمـوظفين، وللنهـوض بـإدارة 

ا، فقــد طلــب المجلــس فــي دورتــه الخاصــة إلــى المــدير العــام المضــي قــدمًا سياســة اإلعــالن عــن المصــالح وٕاجراءاتهــ
 ١بمقترح إنشاء مكتب لألخالقيات يجمع كل تلك الوظائف الموزعة حاليًا على عدة إدارات ضمن المنظمة.

  
"قواعــد األخــالق فــي منظومــة ومــع مراعــاة االســتنتاجات الهامــة لتقريــر وحــدة التفتــيش المشــتركة المعنــون   -١٢٠
وعقب اسـتعراض للنمـاذج والممارسـات المثلـى لمكاتـب األخالقيـات فـي القطـاع العـام،  ٢٠١٠٢لعام  مم المتحدة"األ

يلــي:  فــإن مكتــب األخالقيــات المقتــرح سيضــطلع بــدور علــى مســتوى المنظمــة ككــل، وســيقوم  فــي جملــة أمــور بمــا
مكاتب متمايزة فـي  توفرها حاليًا إدارات/ إضفاء الطابع المركزي على وظائف األخالقيات وتقديم المشورة التي )١(

) االضــطالع بــدور نشــط فــي إذكــاء وعــي المــوظفين واإلدارة، وعلــى كــل مســتويات المنظمــة، بمعــايير ٢المنظمــة؛ (
المنظمـــة المتعلقـــة بالســـلوك األخالقـــي، والســـلوك والممارســـات التجاريـــة، علـــى النحـــو المحـــدد فـــي قواعـــد المنظمـــة 

ــــادئ ) وضــــع "مدو ٣ولوائحهــــا؛ ( ــــة ســــلوك المنظمــــة" (لتحــــل محــــل مجموعــــة السياســــات والممارســــات بشــــأن المب ن
) تـوفير المشـورة والتوجيـه لـإلدارة والمـوظفين فـي جميـع مسـتويات المنظمـة ٤والتصرفات األخالقية فـي المنظمـة)؛ (

غ عنهـــا بشـــأن ) إدارة تخطـــيط التحقيقـــات، وٕاجرائهـــا، واإلبـــال٥بشـــأن تـــرويج المعـــايير األخالقيـــة ضـــمن المنظمـــة؛ (
الحــاالت المزعومــة لســوء الســلوك وخــرق المعــايير األخالقيــة علــى نحــو مــا هــو وارد فــي قواعــد المنظمــة، ولوائحهــا، 

 ومدوناتها.
 

 فيها البت يلزم التي ١٣ المسألة

 وتضـــارب المخـــاطر، وٕادارة المســـاءلة، مجـــال فـــي المحـــرز بالتقـــدم علمـــاً  اإلحاطـــة إلـــى مـــدعوة الصـــحة جمعيـــة
  .واألخالقيات المصالح،

  
  

                                                           
 .EBSS/2/2من الوثيقة  ١٨٨. انظر أيضًا الفقرة EBSS2(3)(د) من المقّرر اإلجرائي )١(انظر الفقرة الفرعية     ١

 .JIU/REP/2010/3الوثيقة     ٢
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  إرساء ثقافة التقييم
  

 سياسة التقييم
  

يعتبر التقييم أحد الجوانب الالزمة للنهوض بالمساءلة في المنظمة. على أنه بالنظر إلى أهمية التقييم في   -١٢١
 البرنامج الشامل إلصالح المنظمة فإنه ُيعالج كفرع مستقل في هذا التقرير.

  
األعضاء في مشاورات الحقـة عـن دعـم تعزيـز التقيـيم فـي المنظمـة، وُدعـي  وأعرب المجلس وكذلك الدول  -١٢٢

األمين العام إلى تقديم نسخة معدلة من مسّودة سياسة التقييم، تضم التعليقات، لتنظر فيها لجنة البرنامج والميزانيـة 
 .٢٠١٢مايو  واإلدارة في اجتماعها في أيار/

  
التقيــيم فــي مختلــف أرجــاء المنظمــة، وســتوفر إطــارًا مؤسســيًا موّحــدًا وســتدعم هــذه السياســة ثقافــة واســتخدام   -١٢٣

للتقييم في المستويات الثالثة للمنظمة، وستيسر االمتثال للممارسات المثلى ولقواعد ومعايير فريق التقييم في األمـم 
 المتحدة.

 

 فيها البت يلزم التي ١٤ المسألة

 دورتــه فــي المجلــس إلــى ســُترفع المنظمــة فــي التقيــيم سياســة مســّودة بــأن علمــاً  اإلحاطــة إلــى مــدعوة الصــحة جمعيــة
 اجتماعهــا فــي واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة تستعرضــها أن بعــد وذلــك العتمادهــا المائــة بعــد والثالثــين الحاديــة
  .عشر السادس

  
 ثقافة التقييم

  
تعليقــات الــدول األعضــاء علــى الحاجــة إلــى عــالوة علــى اعتمــاد سياســة التقيــيم فــي المنظمــة فقــد شــددت   -١٢٤

تعزيز ثقافة التقييم في المنظمة ورعاية جهود التعلم المتعلقـة بـالتقييم فـي مختلـف وحـدات المنظمـة. وسـيتطلب ذلـك 
مــا يلــي: (أ) أن يغــدو التقيــيم مكونــًا أصــيًال وذا تمويــل كــاف مــن مكونــات التخطــيط التشــغيلي فــي المقــر الرئيســي، 

الفرق القطرية؛ (ب) وتعزيز نظام لضمان الجودة يروِّج الممارسات المثلى عبـر تـوفير أدوات داعمـة  واألقاليم، وفي
مثل مبادئ توجيهية واضحة بشأن التقييم، والطرق، وقواعد بيانـات النـواتج والتوصـيات، وقـوائم الخبـراء الخـارجيين، 

تـــرويج وملكيـــة وظيفـــة التقيـــيم علـــى جميـــع وتحليـــل للخبـــرات والعبـــر المستخلصـــة؛ (ج) واتبـــاع نهـــج منســـق لتيســـير 
 المستويات في المنظمة، بما في ذلك آلية لتقدير أداء التقييم على الصعيد العملي في المنظمة.

  
، فــإن ٢٠١٣وفــي الفتــرة الفاصــلة وكمســاهمة فــي تطــوير خطــة عمــل التقيــيم وميزانيــة أنشــطة التقيــيم لعــام   -١٢٥

مبادئ توجيهية مفصلة، وطـرق، وٕاجـراءات للتقيـيم لمسـاندة أداء عمليـات  أنشطة التقييم ستركز على ما يلي: وضع
التقييم المنفردة؛ وتحديد المسؤوليات واألدوار الوظيفية فيما يتعلق بالتقييم بما يكفل إدماج وظيفة التقييم في مختلف 

  الزمة للتقييم.أرجاء المنظمة؛ وتوفير التوجيه بشأن سبل وضع التقديرات المتعلقة بماهية الموارد ال
 

 التقييم المستقل
  

بالعرض الذي تقدم به مراجع الحسابات الخـارجي  ٢٠١٢يناير  رحب المجلس التنفيذي في كانون الثاني/  -١٢٦
لالنطالق بالمرحلة األولى من تقييم خارجي مستقل على مرحلتين يستند إلى االختصاصات المحدَّثة ويشـتمل علـى 

 التفتيش المشتركة في منظومة األمم المتحدة.المساهمة الواردة من وحدة 



  A65/5  ٦٥/٥ج

28 

مساهمة في عملية اإلصالح عبر استعراضها لمـدى  ١وتوفر المرحلة األولى من التقييم، التي تم إنجازها،  -١٢٧
كمــال، وشــمول، وكفايــة مقترحــات اإلصــالح التــي صــاغتها أمانــة المنظمــة فــي مجــاالت المســائل الماليــة، والمــوارد 

لشـــؤون. وٕالـــى جانـــب اســـتعراض المرحلـــة األولـــى وعمليـــة التحقـــق فقـــد طلـــب إلـــى خبـــراء تقيـــيم البشـــرية، وتصـــريف ا
المرحلة األولى أيضًا مقترح خريطة طريق للمرحلة الثانية من التقييم تسـتند إلـى نتـائج المرحلـة األولـى، مـع التركيـز 

 خصوصًا على االتساق بين المستويات الثالثة للمنظمة وعملها. 
 

 فيها البت يلزم التي ١٥ المسألة

 عرضــها حســبما المســتقل التقيــيم مــن األولــى المرحلــة وتوصــيات بنتــائج علمــاً  اإلحاطــة إلــى مــدعوة الصــحة جمعيــة
 مــن الثانيــة المرحلــة إجــراء بشــأن التوجيــه مــن المزيــد تــوفير وٕالــى الخــارجي الحســابات لمراجــع التــابع التقيــيم فريــق
  .التقييم

 
مــن وحــدة التفتــيش المشــتركة تحــديث اثنــين مــن  EBSS2(3)٢المقــّرر اإلجرائــي كمــا طلــب المجلــس فــي   -١٢٨

الجــزء الثالــث: منظمــة الصــحة العالميــة،  –بالالمركزيــة فــي منظمــات األمــم المتحــدة تقاريرهــا الســابقة، والمتعلقــين 
ن لوحـــدة التفتـــيش . وقـــد بـــدأ هـــذا العمـــل وسيســـهم التقريـــران الناجمـــاوبـــاإلدارة والتنظـــيم فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة

  المشتركة ونتائج المرحلة الثانية للتقييم في تنوير التطوير المقبل لبرنامج اإلصالح.
 

 منظمة تبرز بفعالية إسهاماتها وٕانجازاتها في ميدان الصحة العالمية
  

يتمثــل الهــدف األول لإلصــالح فــي تحســين تنســيق جهــود االتصــاالت علــى نطــاق المنظمــة ككــل. ويرمــي   -١٢٩
إلــى تعزيــز الكفــاءة؛ وتطــوير القــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة لنشــر مــوظفي االتصــاالت خــالل حــاالت ذلــك 

الطـــوارئ فـــي أي موقـــع تـــدعو الحاجـــة فيـــه إلـــيهم، إلـــى جانـــب اإلجـــراءات التشـــغيلية المعتـــادة التصـــاالت الطـــوارئ؛ 
 مانحة.وٕارساء صلة أقوى بين االتصاالت، وتعبئة الموارد، وقوامة الجهات ال

  
انطالقــــًا مــــن مجموعــــة مركزيــــة لتــــوفير خــــدمات  خبــــراء االتصــــاالت فــــي المقــــر الرئيســــي حاليــــاً ويعمــــل   -١٣٠

االتصاالت إلى كل اإلدارات. ويجري العمـل علـى وضـع إجـراءات تشـغيلية موّحـدة أوليـة التصـاالت الطـوارئ. كمـا 
تب اإلقليميـة والقطريـة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل يوفَّر التدريب للموظفين في مجال االتصاالت مع تركيز على المكا

استخدام المواد اإللكترونية. وتشمل الفوائد المنتظـرة جهـود االتصـاالت المشـتركة المتعلقـة بالمناسـبات ذات األولويـة 
 وأيام الصحة العالمية، ومعلومات اتصاالت موجزة منتظمة لكل مكاتب المنظمة في البلدان، واألقاليم، والمناطق.

  
وسيبدأ تطوير شبكة اتصاالت الطوارئ باستحداث وحدات نموذجية تدريبية ودورة تدريبيـة أوليـة. وستنشـئ   -١٣١

هذه الشبكة في نهاية المطاف مجموعة من خبراء االتصاالت على امتداد المنظمة ممن يتمتعون بالتدريب المسبق 
أسـابيع فـي حـال انـدالع فاشـيات األمـراض، أو  ٦أسـابيع و ٤وبالمهارات الالزمة لالنتشار بسـرعة لمـدة تتـراوح بـين 

 وقوع كوارث أو حاالت طوارئ أخرى لمساندة المكاتب القطرية أو اإلقليمية أو المقر الرئيسي.
  

أما الهدف الثـاني فهـو تطـوير منصـات تتسـم بالفعاليـة والمردوديـة لالتصـاالت، وتتـيح للمـوظفين والشـركاء   -١٣٢
ء عبـــر اســـتخدام قصـــص النجـــاح التـــي تصـــف أثـــر عمـــل المنظمـــة، واالســـتعانة إبـــراز مـــا تقـــوم بـــه المنظمـــة بجـــال

                                                           
 .٢ إضافة ٦٥/٥انظر الوثيقة ج    ١

 .EBSS2(3)من المقّرر اإلجرائي  ٧انظر الفقرة     ٢
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ـــاطقين الفعـــالين، واالســـتعمال الحكـــيم لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي، واالحتكـــاك النشـــط بوســـائل  بالمناصـــرين والن
ت، وضـمان اإلعالم وتثقيفها، وتوظيف االستثمارات في تكنولوجيا البث ووسائل اإلعالم المستندة إلى شبكة اإلنترنـ

وصول المزيد من المواد اإلعالمية المتعددة اللغات إلى جمهور أوسع في الدول األعضاء. وقد تحقق تقدم في هذا 
الشأن، والسيما فيما يتعلق بشبكات التواصل االجتمـاعي. ومـن المزمـع تشـكيل مجـالس صـحفية الطـالع المحـررين 

 على التصورات الصحية الطارئة.
  

هو إرساء نظام منتظم لمعرفة آراء واحتياجات الجمهور العـام والجهـات صـاحبة المصـلحة  والهدف الثالث  -١٣٣
ة شـاملة لالتصـاالت علـى مسـتوى المنظمـة واستعراضـها بشـكل دوري. اسـتراتيجيمما سيوفر مساهمة مهمة لتطوير 

ت لتــوفير اإلنــذار وستخضــع المخــاطر الماســة بالســمعة إلــى إدارة صــارمة عبــر تعزيــز نظــام الرقابــة علــى االتصــاال
المبكر، واالستجابة النشـطة، والعمـل المشـترك مـع األمـم المتحـدة والشـركاء اآلخـرين بشـأن الشـواغل المشـتركة. وقـد 
ُأنجزت منهجية واستبيان االستقصاء القاعدي آلراء الجهات صاحبة المصـلحة تقريبـًا وسـيطلق هـذا االستقصـاء فـي 

وقت ذاته استقصاء أولي آلراء الموظفين. وسيتم االسترشاد بنتـائج هـذين . كما سُيطلق  في ال٢٠١٢أبريل  نيسان/
 ة العالمية المقبلة لالتصاالت.ستراتيجياالستقصائين عند وضع اال

 

 فيها البت يلزم التي ١٦ المسألة

  .ةستراتيجياال االتصاالت ميدان في المحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية
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