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  إصالح منظمة الصحة العالمية:
  نبذة عن تنفيذ اإلصالح

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
 العالميـة الصـحة جمعيـة التقـري الـذي قُـدم إلـى منـذ المنظمـة إصـالح عمليـة فـي التقـدم التقرير هذا يلخص  -١

عـن الوضـع الـراهن لعمليـة اإلصـالح، ويسـتعرض التقـدم المحـرز فـي كـل  نبـذة التقريـر ويعـرض ١والسـتين. السابعة
 الشـــؤون، وتصـــريف األولويـــات، وتحديـــد البـــرامج( مســـار مـــن مســـارات العمـــل الواســـعة النطـــاق لعمليـــة اإلصـــالح

ويعرض بإيجاز األعمال المستقبلية، كما يصف أثر فاشية مرض فيروس اإليبوال التي ظهـرت فـي غـرب  ؛)واإلدارة
 ٢باإلصالح.واستجابة المنظمة فيما يتعلق  ٢٠١٤أفريقيا في عام 

  
  نبذة

  
المجلــس التنفيــذي والــذي قضــى بإنشــاء عمليــة بعــد مــرور أربــع ســنوات علــى المقــرر اإلجرائــي الــذي اتخــذه   -٢

 حققــت األمانــة تقــدمًا كبيــرًا نحــو تحقيــق جعــل المنظمــة ٢٠١١،٣إصــالح تقودهــا الــدول األعضــاء فــي أيــار/ مــايو 
منظمة أكثر فعالية وكفاءة وشفافية ومساءلة، تضطلع بدور أقوى في تصريف الشؤون الصحية العالمية، وتسـتخدم 

صورة أفضل لتحسين الحصائل الصحية. كما أن التقدم الذي تحقق وُقدمت تقـارير عنـه إلـى مواطن قوتها النسبية ب
الــدول األعضــاء فــي الســنوات األربــع الماضــية علــى نطــاق مســارات اإلصــالح الثالثــة، بمــا فــي ذلــك اإلصــالحات 

أنــه بوجــه عــام ُتعــد  الخاصــة بالتمويــل والتــي اســتحثها االنكمــاش االقتصــادي العــالمي، يثبــت االســتنتاج الــذي مفــاده
 المنظمة اليوم منظمة أقوى مما كانت عليه في بداية عملية اإلصالح.

  
ـــم  وقـــد  -٣ ـــة العمـــل الـــذي ت ـــة اإلصـــالح، وأكـــد أهمي أثبـــت مـــا تحقـــق مـــن تقـــدم ونجاحـــات صـــحة توجـــه عملي

االضــطالع بــه، وخصوصــًا فــي ســياق وظيفــة المنظمــة الخاصــة بوضــع القواعــد، والــدعم الــذي تقدمــه المنظمــة إلــى 
مــة، إذ ســلطت الضــوء البلــدان. وأضــافت الــدروس المســتفادة مــن أزمــة اإليبــوال ُبعــدًا آخــر إلــى مبــادرة إصــالح المنظ

 على الحاجة إلى إصالحات في وظيفة المنظمة الخاصة باالستجابة للطوارئ وفاشيات األمراض.

                                                           
، للجنـــــة "أ" لجمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الســـــابعة والســـــتين (الوثيقـــــة ٢انظـــــر المحضـــــر المـــــوجز للجلســـــة الثانيـــــة، الفـــــرع    ١
  ) (باإلنكليزية).٣سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ع  ص  ج
(الميزانيــة البرمجيــة  ٦٨/٧لالطــالع علــى المعلومــات المفصــلة عــن كــل مجــال مــن مجــاالت اإلصــالح، انظــر الوثيقــة ج   ٢

(المــوارد البشــرية) ووثيقتــي المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الســابعة والثالثــين بعــد  ٦٨/٤٤ج ة) والوثيقــ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحــة 
  (التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية). ١٣٧/٦م ت(التقييم: التقرير السنوي) و ١٣٧/٧م تالمائة 

  ).٨(١٢٩المقرر اإلجرائي    ٣
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ـــذ متفاوتـــة. وفـــي أيـــار/ مـــايو   -٤ ـــة أ ٢٠١٤وتتواصـــل إصـــالحات محـــددة تـــدريجيًا وبـــوتيرة تنفي حاطـــت جمعي
علمــًا بتقريــر المــديرة العامــة الــذي يصــف عمليــة إعــادة هيكلــة اإلطــار الخــاص  الســابعة والســتون العالميــة الصــحة

ومنـذ ذلـك الحـين زادت النسـبة  ١بنتائج اإلصالح، والتي نشأت عن التوصيات الخاصة بالمرحلة الثانية من التقييم.
حتـى  ٪٨٠ى نحـو إلـ ٢٠١٤فـي كـانون الثـاني/ ينـاير  ٪٤٠المئوية للُمخرَجات التي وصلت إلى مرحلة التنفيذ من 

أكبــر تقــدم فــي مجــال البــرامج وتحديــد األولويــات، حيــث وصــلت كــل الُمخرَجــات المتوقعــة إلــى مرحلــة  قاآلن. وتحقــ
مـــن الُمخرَجـــات إلـــى مرحلـــة التنفيـــذ، ولكـــن تبلـــغ  ٪٨٠فـــي مجـــال اإلصـــالحات اإلداريـــة فقـــد وصـــل  التنفيـــذ. أمـــا

  .فقط في المسار الخاص بإصالح تصريف الشؤون ٪٧٠ النسبة
 
ومــع ذلــك فــإن التغييــر التنظيمــي الــذي تــم حتــى اآلن غيــر كــاٍف. ومــازال يتعــين القيــام بكثيــر مــن العمــل،   -٥
مــــن أجــــل االنطــــالق اســــتنادًا إلــــى قــــوة الــــدفع فحســــب (مثــــل التقــــدم فــــي تخطــــيط البــــرامج، وتحديــــد األولويــــات،  ال

الخاصـة بالمسـاءلة والشـفافية أيضـًا. واإلصالحات الخاصـة بالتمويـل) ولكـن مـن أجـل مواصـلة تعزيـز اإلصـالحات 
كمــا أن الحاجــة ملحــة إلــى تعزيــز المكاتــب الُقطريــة التابعــة للمنظمــة كــي تخــدم بصــورة أفضــل االحتياجــات الحاليــة 
والمتوقعة التـي تلـزم الـدول األعضـاء. وهنـاك كـذلك عمـل مهـم اليـزال يتعـين القيـام بـه لضـمان االنتهـاء مـن إضـفاء 

ك اإلصـــالحات ودمجهـــا فـــي ممارســـات األعمـــال الروتينيـــة فـــي المنظمـــة. وأخيـــرًا فمـــن الطـــابع المؤسســـي علـــى تلـــ
الضروري التحقيق التام لما تعد به مجاالت إصالح معينة لم تنضج بالكامل بعـد، بمـا فـي ذلـك إصـالحات المـوارد 

وخصوصــًا فــي  البشــرية واالتصــاالت والتقيــيم، وتســريع وتيــرة المســارات الخاصــة بتلــك اإلصــالحات التــي تــأخرت،
 مجالي تصريف الشؤون وٕادارة المعلومات.

  
وأحدثت أيضًا فاشية مرض فيروس اإليبوال آثارًا كبيـرة فـي وتيـرة وتنفيـذ أنشـطة اإلصـالح علـى مـدى العـام   -٦

الفائت. فقد تعين تأخير بعض مبـادرات اإلصـالح، بمـا فيهـا تلـك المتعلقـة بـإدارة المعلومـات، واسـتعراض الشـراكات 
افة، وٕاضـــفاء الطــــابع المؤسســـي علـــى إدارة المشــــاريع، وذلـــك بســــبب إعـــادة تحويـــل مــــوارد المنظمـــة نحــــو المستضـــ

االســتجابة لإليبــوال. وعــالوة علــى هــذا فقــد انخفضــت وتيــرة اإلصــالحات الجاريــة، بمــا فيهــا اإلصــالحات الخاصــة 
الطــابع المتطــور للفاشــية هــو الــذي بـالموارد البشــرية، بســبب العــبء الواقــع علــى هياكــل المنظمـة ونظمهــا اإلداريــة. ف

 وجه الجهود الخاصة بإعادة تخطيط اإلصالحات بالنظر إلى قيود الموارد والقيود العملية على المنظمة. 
  

  اإلصالح البرمجي
  
المنظمة من ة التخطيط والميزنة والتمويل في تستمر اإلصالحات الخاصة بالبرامج والتمويل في تعزيز دور   -٧

أجـــل تنفيـــذ أكثـــر فعاليـــة وكفـــاءة الُمخرَجـــات التـــي وافقـــت عليهـــا الـــدول األعضـــاء، واإلســـهام فـــي تحســـين الحصـــائل 
إلــى اإلصــالحات المطبقــة فيمــا يتعلــق  ٢٠١٧-٢٠١٦الصــحية. وتســتند عمليــة إعــداد الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة 

عملية الميزنة المستندة إلى األولويات، من القاعدة إلى القمة، بالثنائية الحالية. وهي تشمل ما يلي: مواصلة تعزيز 
ـه إليهـا نسـبة  ١٠ والقائمة على النتائج، وهو ما يتجسد في تحديد كل مكتب ُقطري لما يبلغ مـن  ٪٨٠أولويـات توجَّ

تمر النتــائج المخططــة والمــوارد، ويوجــد أساســها فــي عمليــة التخطــيط علــى نطــاق المنظمــة والتــي تشــمل العمــل المســ
 للشبكات الداخلية للبرامج ومجاالت البرامج في عملية إعداد الميزانية.

  
وأسفرت المشاورات مع الدول األعضاء، إلى جانب هذه اآلليات المعززة، عن تحوالت في محاور التركيز   -٨

مســـتجدة، ، تجســـد االحتياجـــات المســـتمرة واالحتياجـــات ال٢٠١٧-٢٠١٦البرمجــي فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة 
) االســـتجابة ٢) تطبيـــق الـــدروس التـــي تعلمناهـــا مـــن مـــرض فيـــروس اإليبـــوال فـــي غـــرب أفريقيـــا؛ (١فـــي ذلـــك ( بمـــا

                                                           
، للجنـــــة "أ" لجمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الســـــابعة والســـــتين (الوثيقـــــة ٢انظـــــر المحضـــــر المـــــوجز للجلســـــة الثانيـــــة، الفـــــرع    ١
  ) (باإلنكليزية).٣سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ع  ص  ج
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تعزيـز إسـهام  - ، مع التركيز على التغطيـة الصـحية الشـاملة٢٠١٥للمناقشات الخاصة بخطة التنمية لما بعد عام 
ل والمراهقين؛ وتسريع التقدم نحـو القضـاء واألطفا والمواليد المنظمة في مجاالت الصحة اإلنجابية وصحة األمهات

) التهديــــدات ٣علــــى المالريــــا؛ والتوســــع فــــي العمــــل الخــــاص بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا؛ (
واألولويـات المســتجدة، مثـل مقاومــة مضـادات الميكروبــات، والتهـاب الكبــد الفيروسـي، والشــيخوخة والخـرف. وعــالوة 

يب الميزنــة وتوحيــدها أســهمت فــي المزيــد مــن الصــقل للميزانيــة المقترحــة الواقعيــة كــي ن مواءمــة أســالإعلــى ذلــك فــ
تعكــس بصــورة أدق التكــاليف المقــدرة لمنجــزات المنظمــة المســتهدفة، وهــذا شــرط أساســي لضــمان أن تــؤدي الميزانيــة 

 البرمجية دورها كأداة أساسية للمساءلة لكل المديرين في المنظمة.
  
حات البرمجية أكثر فأكثر على وضـع الميزانيـة البرمجيـة فـي موضـعها كـأداة أساسـية وقد ساعدت اإلصال  -٩

ذلك ل أيضــًا األســاس لقيــاس أداء المنظمــة فــي تنفيــذها للُمخرَجــات، وكــال لبرمجــة عمــل المنظمــة فقــط ولكــن لتشــكّ 
بالتمويــل فــي إطــار  تعبئــة مــوارد المنظمــة وٕادارتهــا. وقــد بــرهن إدخــال الحــوار الخــاصاألداة التــي تــتم علــى أساســها 

اإلصــالحات الخاصــة بتمويــل المنظمــة علــى تحقيــق أثــر قــوي فــي تحســين تمويــل المنظمــة وتحســين تعبئــة المــوارد 
تقريبـًا منــذ بدايـة الثنائيــة  ٪٢٠المحـددة الهـدف والمنســقة علـى نطــاق المنظمـة. وزادة إمكانيــة التنبـؤ بالتمويـل بنســبة 

. ولــــوحظ تحســــن طفيــــف فــــي مرونــــة التمويــــل. كمــــا أن ٢٠١١-٢٠١٠مقارنــــة بــــالفترة  ٢٠١٥-٢٠١٤فــــي الفتــــرة 
اإلصالحات الخاصة بالتمويل، والتي تستهدف التخصـيص االسـتراتيجي لألمـوال المرنـة المتاحـة للمنظمـة (بمـا فـي 
ذلــك المســاهمات الطوعيــة األساســية واالشــتراكات المقــدرة)، أســهمت أيضــًا إســهامًا كبيــرًا مــن أجــل التمويــل الكامــل 

المنظمـة علـى عمليـة اإلفـراج االسـتراتيجي عـن هـذه األمـوال، والتـي تسـتند  نطـاق زانية البرمجية. وقد اتُفق علىللمي
إلــى تعبئــة المــوارد المحــددة الهــدف علــى نطــاق المنظمــة. ويجمــع التخصــيص االســتراتيجي للمــوارد المرنــة بــين عــدة 

هنــاك المزيــد مــن التفاصــيل الخاصــة بنــواقص التمويــل علــى جوانــب رئيســية إلدارة المــوارد والميزانيــة البرمجيــة. أوًال، 
نطاق المنظمة تتضح في وقت مبكر أكثـر فـي الثنائيـة نتيجـة التحليـل التفصـيلي للمـوارد الحاليـة والمسـتقبلية حسـب 
المجــال البرمجــي وعلــى أســاس الميزانيــة البرمجيــة. ثانيــًا، هنــاك سياســة متفــق عليهــا بشــأن اســتخدام المــوارد المرنــة 

علـــم األمانـــة المســـاهمين عـــن ســـتهدف تعـــويض النـــواقص فـــي تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة. ونتيجـــة لـــذلك يمكـــن أن تُ ت
النــــواقص الحاليــــة والمســــتقبلية علــــى أســــاس الميزانيــــة البرمجيــــة، ويمكــــن أن يســــفر ذلــــك عــــن حــــوار أكثــــر انفتاحــــًا 

مســتويات التمويــل علــى نطــاق  زالــت هنــاك بعــض االخــتالالت فــيومــع ذلــك مابخصــوص أفضــل طريقــة لتمويلهــا. 
الفئات والبرامج، ويلزم االضطالع بالمزيد من العمـل مـن أجـل الـدمج واإلدارة علـى نحـو متكامـل السـتخدام األمـوال 

  االستراتيجية مع احتياجات التعبئة المنسقة للموارد.
 

  إصالح تصريف الشؤون
  

درجات متفاوتة من التقدم خـالل السـنة الماضـية فـي العناصـر الثالثـة إلصـالح تصـريف الشـؤون،  تحققت  -١٠
أال وهــي أســاليب العمــل الداخليــة لألجهــزة الرئاســية للمنظمــة، والمشــاركة الخارجيــة مــع أصــحاب المصــلحة، ودور 

  المنظمة في تصريف الشؤون الصحية العالمية.
 
ة انخفـض عـدد بنـود جـدول األعمـال ووثـائق مـا قبـل الـدورة فيمـا يتعلـق بـدورة وفيما يتعلق باألجهزة الرئاسـي  -١١

المجلس التنفيذي السادسـة والثالثـين بعـد المائـة مقارنـة بالـدورة السـابقة، ولكـن مـن السـابق ألوانـه تحديـد مـا إذا كـان 
الــذي  راألعضــاء، األمــزال االنضــباط ملحوظــًا فيمــا يتعلــق بعــدد مــداخالت الــدول ال. ومــاهــذا االتجــاه سيســتمر أم 

يساعد على حدوث تحسن كبير في كفاءة اجتماعات األجهزة الرئاسية. ولم تتوصل بعد الدول األعضاء إلى توافق 
في اآلراء على آليات تبسيط عملهـا أو تحسـين عمليـة اتخـاذ القـرار. وبنـاًء علـى طلـب المجلـس فـي دورتـه السادسـة 

مــن المقــرر أن  ١،شــاملة للــدول األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون والثالثــين بعــد المائــة لعقــد عمليــة تشــاور
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. وتحظــى ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١٣ُيعقــد أول اجتمــاع مفتــوح للــدول األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون فــي 
. ونــاقش الفريــق، الــذي يضــم ممثلــين ٢٠١٥العمليــة بالــدعم مــن فريــق عامــل اجتمــع للمــرة األولــى فــي آذار/ مــارس 

عضـــاء مـــن كـــل األقـــاليم، طائفـــة واســـعة مـــن المواضـــيع، ومنهـــا إدارة جـــداول أعمـــال األجهـــزة الرئاســـية، للـــدول األ
؛ وجدولــة االجتماعــات؛ ودور األمانــة؛ والمســائل الخاصــة جرائيــة، ودورات األجهــزة الرئاســيةوالقــرارات والمقــررات اإل

عطيـت األولويـة للبنـود التـي نوقشـت، وسـوف بالمواءمة والتنسيق والتي تشكل جزءًا من دعائم اإلصالح األخرى. وأ
  لمناقشتها. ٢٠١٥ُتعرض على الدول األعضاء في أيار/ مايو 

 
كبير في إعداد إطار المشـاركة مـع لثالثين بعد المائة، إحراز تقدم والحظ المجلس، أثناء دورته السادسة وا  -١٢

الجهات الفاعلة غير الـدول، وأن مـن الضـروري، مـع ذلـك، إدخـال المزيـد مـن التحسـينات، وخصوصـًا، علـى سـبيل 
)، وذلـــك كـــي تعتمـــد اإلطـــار جمعيـــة ٣(١٣٦م تالمثـــال ال الحصـــر، المســـائل الـــواردة فـــي ملحـــق المقـــرر اإلجرائـــي 

أن تقــدم  وة الـدول األعضــاء إلــىالمجلــس، فــي نفـس المقــرر اإلجرائــي، دعــ رالصـحة العالميــة الثامنــة والسـتون. وقــر 
 مســّودة فــي حــذفها، أو إضــافتها أو النصــوص علــى التعــديالت إدخــال إلــى المــديرة العامــة اقتراحــات محــددة بشــأن

 وثيقــةال ملحــق فــي الــواردة المحــددة األربــع الــدول والسياســات غيــر الفاعلــة الجهــات مــع للمشــاركة الجــامع اإلطــار
بهــذا المقــرر اإلجرائــي عقــدت المــديرة العامــة اجتماعــًا حكوميــًا دوليــًا مفتــوح العضــوية مــن أجــل  . وعمــالً ١٣٦/٥ت  م

). وبنـاًء علـى ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١ -آذار/ مارس ٣٠مناقشة النصوص المقترحة من الدول األعضاء (جنيف، 
اصــر المتفــق عليهــا والعناصــر ، التــي تبــين العن٦٨/٥نتــائج ذلــك االجتمــاع الحكــومي الــدولي يجــري تقــديم الوثيقــة ج

التي لم يتفق عليهـا بعـد فـي مسـودة إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة 
 الثامنة والستين من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. 

  
مع منظومة األمم المتحدة علـى مسـتويات المنظمـة الثالثـة. وأجريـت مناقشـات  وعززت المنظمة مشاركتها  -١٣

منتظمة مع المكاتب اإلقليميـة لضـمان االتسـاق والمواءمـة وٕادراج وجهـات النظـر اإلقليميـة فـي مواقـف المنظمـة فـي 
 مــن بالحــد عنــيالم الثالــث العــالمي المتحــدة ، أو مــؤتمر األمــم٢٠١٥عمليــات مــن قبيــل خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

)، أو المناقشات الخاصـة بتمويـل التنميـة، والهـدف ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٨-١٤الكوارث (سنداي، اليابان،  أخطار
المنشـود مــن ذلــك هــو ضـمان أن تظــل الصــحة تشــكل جـزءًا هامــًا مــن المــداوالت الـدائرة علــى صــعيد السياســات فــي 

اعتمـدت الجمعيـة العامـة األسـاس الرئيسـي إلدمـاج أهـداف  منظومة األمم المتحدة. فعلى سـبيل المثـال فإنـه بعـد أن
تولــت منظمــة الصــحة العالميــة قيــادة  ٢٠١٤،١التنميــة المســتدامة فــي خطــة التنميــة المســتقبلية فــي أيلــول/ ســبتمبر 

 صـحية حيـاة بأنمـاط الجميـع تمتع ، أي "ضمان٣العمل بشأن وضع مؤشرات لهدف التنمية المستدامة المقترح رقم 
جميع األعمار"، وبشأن الغايـات المتعلقـة بالصـحة فـي أهـداف أخـرى، كأسـاس لإلطـار  في للجميع الرفاهية وتعزيز

 الخاص برصد تنفيذ إطار أهداف التنمية المستدامة.
  

ويقوم كل من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليميـة، علـى نحـو متسـق، بـدعم المكاتـب الُقطريـة فـي المشـاركة   -١٤
طريـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة. وعلـــى ســـبيل المثـــال هنـــاك دليـــل جديـــد بشـــأن إعـــداد اســـتراتيجية فـــي إطـــار الفـــرق القُ 

المنظمــة للتعــاون مــع البلــدان يشــجع بقــوة علــى المواءمــة والتبــادل بــين االســتراتيجية وٕاطــار األمــم المتحــدة للمســاعدة 
ألولويـة لـدى الفـرق الُقطريـة التابعـة اإلنمائية. وقد قوت المنظمة دورها في تعزيـز ودمـج الصـحة فـي المسـائل ذات ا

وحــده تضــمن نحــو ثلثــي أطــر المســاعدة اإلنمائيــة عناصــر صــحية فــي نتائجــه أو  ٢٠١٢لألمــم المتحــدة. وفــي عــام 
 .٢٠١٤في عام  ٪٩١مخرجاته، ولكن هذا الرقم ارتفع إلى 
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  اإلصالحات اإلدارية
  

  المساءلة
  

بغيــــة تعزيــــز المســــاءلة التنظيميــــة والقيــــادة علــــى مســــتوى اإلدارة العليــــا أسســــت المــــديرة العامــــة المشــــاركة   -١٥
المنتظمة لفريق السياسات العالمية التابع للمنظمة والـذي يتـألف مـن المـديرة العامـة ونائـب المـديرة العامـة والمـديرين 

توى لألمانــة، والتــي عقــدت فــي المتوســط أربعــة اجتماعــات اإلقليميــين. وقــد أدخلــت هــذه الهيئــة القياديــة الرفيعــة المســ
زة لإلدارة المؤسسية التي تحصل على معلوماتها من عملية  رسمية سنويًا خالل السنوات السبع الماضية، ثقافة معزَّ

حسـين اتخاذ القرار الجماعية والقوامة التنظيمية المحسَّنة. وقد أدى هذا االتساق المعزز علـى نطـاق المنظمـة إلـى ت
التركيــز علـــى المســـائل االســتراتيجية والبرمجيـــة واإلداريـــة الرئيســية ذات الصـــلة بالمخـــاطر التــي تواجههـــا المنظمـــة، 
وذلـــك مـــن أجـــل تحســـين التقـــارب فـــي أنشـــطة المنظمـــة علـــى صـــعيد تحقيـــق المكاتـــب الرئيســـية للنتـــائج المشـــتركة، 

في الهياكل اإلدارية والتنسيقية المناسـبة. كمـا أن عليا وى اإلدارة الوضمان مواءمة ودمج القرارات المتخذة على مست
فريــق السياســات العالميــة يبحــث ويوجــه تصــميم وتنفيــذ العناصــر الحاســمة لبرنــامج إصــالح المنظمــة، بمــا فــي ذلــك 
المواءمــة بــين النهــوج المتبعــة علــى نطــاق المكاتــب الرئيســية مــن أجــل ضــمان إنجــاز اإلصــالحات الخاصــة بتمويــل 

ـــادة الـــدعم بالسياســـات والـــدعم التقنـــي. وقـــام فريـــق المنظمـــة، و  التعبئـــة المنســـقة للمـــوارد علـــى نطـــاق المنظمـــة، وزي
، ببحــث مســائل إداريــة شــملت تنفيــذ ٢٠١٥و ٢٠١٤السياســات العالميــة، أثنــاء اجتماعاتــه التــي ُعقــدت فــي عــامي 

ــــالموارد البشــــرية، والتخ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــــة البرمجيــــة  صــــيص االســــتراتيجي لحيــــز ، واإلصــــالحات الخاصــــة ب
، والمســــائل االســــتراتيجية والبرمجيــــة الرئيســــية، ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــــة، والتخطــــيط للميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة 

، وفاشــية مــرض فيــروس ٢٠١٥فيهــا القضــاء علــى ســمنة األطفــال، والصــحة فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  بمــا
 اإليبوال.

  
االمتثـــال علـــى مســـتويات المنظمـــة  وزيـــادةعـــدة مبـــادرات أخـــرى تقـــدمًا مـــن أجـــل تعزيـــز المســـاءلة  وحققـــت  -١٦

 الثالثة.

 فـــي تجربتـــه وتمـــت الُقطريـــة، للمكاتـــب واإلداري البرمجـــي األداء الســـتعراض منـــتظم نهـــج ُوضـــع  ) أ(
 علـى ويحـدد موحـدة، منهجيـة الـنهج ويتبـع. ونيبـال إثيوبيـا وٕاندونيسـيا فـي للمنظمة الُقطرية التابعة المكاتب

 .والبرمجية التنظيمية اإلدارة في التحسين ومجاالت الممارسات أفضل منتظم نحو

ُأدخلــت لوحــات المتابعــة اإلداريــة فــي كــل المكاتــب الرئيســية مــن أجــل رصــد األداء علــى مســتوى   ) ب(
 مراكز الميزانية وتحديد المجاالت التي قد يلزم فيها اتخاذ تدابير تصحيحية.

نفيذ إطار الرقابة الداخلية تم إعداد دليل للمديرين وقائمة مرجعية للضـوابط الداخليـة، وتـم دعمًا لت  (ج)
  إدخالهما على نطاق المنظمة.

أنشــــئت وظــــائف خاصــــة باالمتثــــال فــــي كــــل المكاتــــب الرئيســــية، وٕان كانــــت تكليفاتهــــا ومجــــاالت   (د)
  مسؤوليتها حاليًا تختلف اختالفًا طفيفًا بين المكاتب الرئيسية.

/ أيــــار فــــي المخــــاطر تحديــــد تــــم حيــــث مــــرحلتين، علــــى المؤسســــية للمخــــاطر تــــم إدخــــال ســــجل  (ه)
  .٢٠١٤المخاطر في أيلول/ سبتمبر  من بالحد خاص تحليل وأجري ٢٠١٤ مايو
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االنتهاء من إعداد السياسة الجديـدة بشـأن اإلبـالغ عـن المخالفـات والحمايـة مـن االنتقـام، وبـدأ  تم  (و)
. وتحــدد السياســة إجــراءات واضــحة لإلبــالغ عــن اإلســاءات وتــدابير ٢٠١٥آذار/ مــارس  ٩ســريانها فــي 

  قوية للحماية من االنتقام.

، ٢٠١٤عـــام  فـــي المســـاعدين لعـــامينا والمـــديرين العـــام المـــدير بـــين للمســـاءلة اتفـــاق تجريـــب تـــم  (ز)
  وتجري مراجعته حاليًا.

  
ــًا إعــداد إطــار مركــزي للمواءمــة فــي االمتثــال بــين الوحــدات علــى جميــع مســتويات المنظمــة  -١٧ . ويجــري حالي

إلى ذلك بدأ العمل على تجميع كل المبادرات ذات الصلة بالمساءلة ضمن خطـة عمـل مشـتركة واحـدة،  وباإلضافة
 وذلك بهدف التنسيق والمواءمة بين األنشطة. 

  
وجميـع اإلنجـازات المــذكورة أعـاله إنجــازات هامـة ألنهــا ترسـي األسـاس الــالزم لتعزيـز المســاءلة. ومـع ذلــك   -١٨

الحســابات. وقــد زاد كثيــرًا وعــي المــديرين هــو خفــض عــدد مالحظــات مراجعــة  اآلنفهنــاك هــدف لــم يتحقــق حتــى 
واهتمــــامهم بالحاجــــة إلــــى المســــاءلة واالمتثــــال للسياســــات واإلجــــراءات، ولكــــن التــــدابير المــــذكورة أعــــاله لــــم ُتطبــــق 

 مؤخرًا، ومن المتوقع أن يظهر أثرها على مالحظات مراجعة الحسابات في المستقبل القريب.  إال
  
  وارد البشريةالم
  

وعلى الرغم مـن تـأخر  ،٢٠١٤ت باألولوية في عام يل إصالح الموارد البشرية أحد المجاالت التي حظمثّ   -١٩
  تقدم في المجاالت التالية:تم إحراز من جراء اندالع فاشية مرض فيروس اإليبوال، فقد  ة اإلصالحأنشط

تــم تعــديل عمليــة اختيــار رؤســاء المكاتــب الُقطريــة التابعــة للمنظمــة، حيــث ُنقحــت االختصاصــات   (أ)
  وتمــــت مواءمــــة عمليــــة االختيــــار مــــع أولويــــات القيــــادة المحــــددة فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر 

. وجـــــــرت جولـــــــة اختيـــــــارات أولـــــــى فـــــــي إطـــــــار العمليـــــــة الجديـــــــدة فـــــــي تشـــــــرين الثـــــــاني/ ٢٠١٩-٢٠١٤
 . ٢٠١٥، ومن المقرر تنفيذ جوالت مستقبلية في شباط/ فبراير وآذار/ مارس ٢٠١٤ نوفمبر

ُنفـذت عمليــة االختيـار لشــغل وظـائف الفئــة الفنيـة الدوليــة، والتـي تمــت مواءمتهـا، وســتُفعَّل عمليــة   (ب)
  االختيار لشغل وظائف فئة الموظفين المعيَّنين محليًا، والتي تمت مواءمتها، هذا العام.

دارة األداء وما يتضمنه من سياسات داعمة لمكافـأة األداء إلبالفعل االنتهاء من إعداد إطار  وتم  (ج)
 .وسُيفَعل هذا العامالمنشود تدابير خاصة بتقويم األداء دون المستوى من وتقديره، و 

الجـــدد فـــي المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة. وهـــو يغطـــي  وتـــم إدخـــال برنـــامج شـــامل لتوجيـــه المـــوظفين  )د(
 وسيتم تقديمه بشكل شهري. ،مجموعة كبيرة من الموضوعات

جرت مناقشة مستفيضة إلطار تنقل الموظفين وسياسة التنقل الجغرافي للموظفين، وسيبدأ التنفيذ   )ه(
، ومنهـا ٢٠١٥عـام  ، رهنًا بسلسـلة مـن الخطـوات األساسـية التـي مـن المقـرر أن تُتخـذ فـي٢٠١٦في عام 
 .التعديالت التي ستقوم جمعية الصحة بإدخالها على الالئحة الخاصة بالموظفيناعتماد 
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  التقييم
  

ُنقلــت وظيفــة التقيــيم مــن مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة لتصــبح وحــدة قائمــة بــذاتها داخــل مكتــب المــدير   -٢٠
والنمـاذج  ممارسـاتلأجرت الوحدة الجديدة التي تم إنشاؤها مراجعـة لوظيفـة التقيـيم فـي المنظمـة وأفضـل ا . وقدالعام

. وقـام المجلـس التنفيـذي فـي بشـكل أكبـر القائمة في سائر الكيانات األخرى بهدف اقتراح إطار لتعزيز هذه الوظيفة
التقيـيم بشـكل  وظيفـةعليه تم تعزيز  وبناءً  ١،بالتقييم دورته السادسة والثالثين بعد المائة بالنظر في التقرير الخاص

؛ المــوظفينالتقيــيم مــن خــالل تعيــين المزيــد مــن  مكتــبفــي تنفيــذ اإلطــار. ويــتم اآلن تعزيــز  عــن التقــدم الً فضــأكبــر، 
التقييمــــات، والمراجعــــات، فيمـــا يتعلــــق بالمؤسســــي االتصــــال وظيفـــة االضــــطالع بمهمــــة مســـؤول  اً ى أيضــــتــــول وقـــد

ت الخارجية؛ وكجزء من تتبع التوصيات الناجمة عن عمليـة التقيـيم واسـتجابة اإلدارة لهـا والـتعلم التنظيمـي، والتقديرا
فـي التقريـر السـنوي للتقيـيم  التحليـلتم استعراض أحدث ثمانية تقييمات على سبيل االرتياد وسيتم عرض نتائج هـذا 

في إجـراء بعـض  قدماً  وقد تم المضي ٢.الثين بعد المائةالذي سيتم تقديمه للمجلس التنفيذي في دورته السابعة والث
إجــراء مراجعــة  الســابق لــألوان. ومــن ٢٠١٥-٢٠١٤التقييمــات المؤسســية التــي حــددتها خطــة عمــل التقيــيم للثنائيــة 

  لنتائج وتأثيرها على أنشطة التقييم المذكورة أعاله.ل
  

  االتصال
  
والسـيما فـي مجـالي التواصـل إبـان المخـاطر  المنظمـة فـيقـدرات االتصـال تعزيـز خالل العام الماضـي تـم   -٢١

المنظمــة لفاشــية مــرض فيــروس  ٕان كانــت اســتجابةو فــي ووســائل اإلعــالم االجتمــاعي.  هاوحــاالت الطــوارئ، وتواجــد
إبـان التصـاالت االسـتراتيجية ل ضـرورة إجـراء المزيـد مـن التحسـيناإليبوال التي اندلعت في غرب أفريقيا قد أظهـرت 

لصــورة والعالقــات الخارجيــة واالتصــاالت الداخليــة بالمنظمــة. وسيوضــح المســح الثــاني الــذي ســيتم إجــراؤه  ئالطــوار 
  أكبر على تأثير تعزيز أنشطة التواصل حتى اآلن. ةلمح سيوفرالمنظمة في األذهان و 

  
  التغيير اإلصالح وٕادارة ذعملية تنفيالمزيد من الفرص لتعزيز 

  
جهود اإلصـالح  ستسترشدإلى القاعدة، ف ةمن القم التنفيذعملية  تواصل تكثيف نظرًا ألن عملية اإلصالح  -٢٢
تـم إعـداد العديـد مـن األليـات  ،مسـتويات المنظمـة الثالثـة. وبالنسـبة للمكاتـب القطريـةعلـى أنشطة التنفيـذ المتعمقـة ب

وتشــمل هــذه اآلليــات: الحتياجــات البلــدان.  وفقــاً  خصيصــاً  أعــدتالتــي  اإلصــالحمبــادرات تنفيــذ المختلفــة لضــمان 
إطـــالق  )٢( ٣؛لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة الـــذي أوضـــحته وعلـــى النحـــ ةالبرمجيـــة واإلداريـــالمراجعـــات  )١(

التــي يــتم اختيارهــا لتنفيــذ اإلصــالح مــع التركيــز بشــكل مكاتــب القطريــة ومراكــز الميزانيــة االرتياديــة فــي ال تاالختبــارا
علـــى إعـــداد منهجيـــة لتقيـــيم ســـبل تنفيـــذ اإلصـــالح  )٣(وٕادارة التغييـــر؛  ،والمشـــروع ،خـــاص علـــى المـــوارد البشـــرية

. وســيتم التعويــل علــى هــذه تالمؤشــرا نمجموعــة مــمراكــز الميزانيــة اســتنادًا إلــى  ىوعلــى مســتو القطــري  المســتوى
علـــى  ة بنـــاءً قيـــاس نجـــاح هـــذه األنشـــط اإلصـــالح، وســـيتملتحديـــد المجـــاالت التـــي تحظـــى باألولويـــة لتنفيـــذ  جالنتـــائ

  المؤشرات نفسها. ةمجموع
  
  

                                                           
فـي دورتـه السادسـة ، والخـاص بـالمجلس التنفيـذي ٤ لفـرعا، ةعشـر  ةالرابعـ لجلسـةليمكن االطالع على المحضـر المـوجز    ١

 والثالثين بعد المائة.

 .١٣٧/٧م تالوثيقة    ٢

 .١٣٦/٣م توالوثيقة  EBPBAC21/5نظر الوثيقة ا   ٣
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. وســـتوفر الشـــبكة فـــي األقـــاليم اإلقليميـــة بإعـــداد خطـــط لتنفيـــذ جميـــع مجـــاالت اإلصـــالح وقامـــت المكاتـــب  -٢٣
منبـرًا لتبــادل الخبــرات  وجميــع األقــاليم المعنيـة بتنفيــذ اإلصـالح والتــي تتــألف مـن كبــار المــوظفين فـي المقــر الرئيسـي

  .األخرأنشطة كل مكتب من  ولتعلم ،الرئيسية بشكل دوري بين المكاتب
  

في المقر الرئيسي دعم تنفيذ عملية اإلصالح من خـالل  ذات الصلة أصحاب وحدات األعمالوسيواصل   -٢٤
 مبـادرات اإلصـالحتنفيذ ، وكذلك عن طريق للمنظمة المستويات الثالثة عبروظيفية البين الشبكات تحقيق التكامل 

التحقــق مــن صــحة و  ،فــي أنشــطة اإلصــالح االشــتراك مــع األقــاليم والبلــدانبــذل جهــود كبيــرة لتحســين و ، االرتياديــة
  لتطبيق السياسات واألطر. الالزمين والدعم رشاداتوتقديم اإل ،المفاهيم

  
دارة المشــروع بشــكل روتينــي إوتــم تعمــيم عمليــة تخطــيط وتحــديث ورصــد مبــادرات اإلصــالح كأحــد أنشــطة   -٢٥

أداة إلدارة المشــروع تعتمــد علــى شــبكة اإلنترنــت، ومــن المتوقــع أن اب وحــدات األعمــال باســتخدام ع أصــحلــدى جميــ
 ،٢٠١٥لوحـــدات األعمـــال المعنيـــة بنهايـــة عـــام  اليـــومي يـــتم تعمـــيم جميـــع الجوانـــب الوظيفيـــة لإلصـــالح فـــي العمـــل

مسؤولية التنسيق وٕاعداد التقارير األنشطة التي تم الشروع فيها سيتم استكمالها حسب المخطط، وستقع يعني أن   ما
  على عاتق المجاالت الوظيفية (من قبيل الموارد البشرية والتقييم على سبيل المثال). تماماً 

  
إجراء تقيـيم مفصـل لقيـاس مـدى تـأثير أنشـطة اإلصـالح علـى مختلـف مجموعـات أصـحاب المصـلحة  وتم  -٢٦

مبـادرات اإلصـالح علـى مسـتويات  نومدى تـأهبهم لـه، وسـتعطي النتـائج لمحـة عـن النتـائج المتوقعـة لكـل مبـادرة مـ
ناهيـك الخاصـة بالتواصـل،  تالوالتـدخ رالمنظمة الثالثة. وتعتبر نتـائج هـذا التقيـيم األسـاس فـي تطـوير إدارة التغييـ

لتنفيـذ اإلصـالح  ةأنها توجه عملية اتخاذ المزيد من الخطوات لبناء القدرات والتدريب كأحد المتطلبات األساسـيعن 
بالفعـل التـدخالت التـي  عـدادها وتنفيـذها علـى هـذا األسـاسبنجاح. وتشمل أنشطة إدارة التغيير والتواصـل التـي تـم إ

والمواءمــة فيمــا بــين المجــاالت الوظيفيــة وعلــى مســتوى المكاتــب  بــين المجــاالت الوظيفيــة، تهــدف إلــى التنســيق فيمــا
  الموظفين بهدف زيادة مستوى معارفهم وقبولهم لمبادرات اإلصالح.والتعامالت بشكل أساسي مع  الرئيسية،

  
، ستركز جهـود بوالعلى الدروس المستفادة من فاشية مرض فيروس اإلي وعلى مدى األشهر المتبقية وبناءً   -٢٧

للمكاتــب القطريــة، وتعزيــز األداء فــي ذلــك المزيــد مــن التعزيــز  )١( التنفيــذ بشــكل أساســي علــى المجــاالت التاليــة:
المســــتوى مــــن خــــالل إعــــداد مجموعــــة قويــــة مــــن المؤشــــرات لقيــــاس األداء علــــى المســــتوى القطــــري واالرتقــــاء بــــه؛ 

الحتياجـات الـتعلم فـي كـل مبـادرات اإلصـالح، وعبـر جميـع مسـتويات القدرات وتدعيمها وٕاعطاء األولوية  بناء )٢(
مـن تغييـرات عنـد  اإلصـالح الالزمـة، وتلبيـة التوقعـات الناشـئة عمـا يحدثـهة الثالثة لضـمان تـوفير المهـارات المنظم

  االقتضاء.
    

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٨
  
  

=    =    =  


