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      نبذة عن تنفيذ اإلصالح  

  للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة 
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين المقدم إلى

  
عقــد االجتمــاع الثــاني والعشــرين للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي جنيــف تــم   -١

وايرلنـــدا  برئاســـة الســـيدة كـــاثرين تايســـون (المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى ٢٠١٥مـــايو  أيـــار/ ١٥و ١٤يـــومي 
 ٥.٢-٣و ٨-٢ اللجنة جدول أعمالها، مع حذف البندين واعتمدت ١.الشمالية)

  
والتقدم المحرز حتى اآلن، أكدت  ٣وٕاذ ترحب بتقرير المديرة العامة عن النبذة المقدمة عن تنفيذ االصالح  -٢

اللجنــة علــى أهميــة تنفيــذ اإلصــالح والحاجــة الماســة إليــه، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتعزيــز المكاتــب القطريــة، وأعــادت 
تأكيد التزامها الخاص بدعم الجهود الرامية إلى زيادة تسريع وتيرة التقدم. وأكدت اللجنة على ضرورة اتسـاق أنشـطة 

 ءً مــن الــروتين اليــومي، وأن يــتم رصــد التنفيــذ بنــا اً يات المنظمــة الثالثــة، وعلــى أن تصــبح جــزءاإلصــالح عبــر مســتو 
على مؤشرات واضحة. وقد ذكرت الدول األعضاء األمانـة بضـرورة إدراج الـدروس المسـتفادة مـن جهـود االسـتجابة 

  لفاشية اإليبوال في األعمال األخرى المرتبطة باإلصالح.
  
مواصــلة الجهــود الراميــة إلــى زيــادة المســاءلة علــى جميــع مســتويات المنظمــة. وأكــدت  وأشــارت اللجنــة إلــى  -٣

مـع عـدم االمتثـال. وشـجعت  اً اللجنة كذلك على ضرورة توطيد ثقافة قوية تعتمد على المساءلة وعـدم التهـاون مطلقـ
 ءً لمســاءلة كجــز األمانــة علــى مواصــلة جهودهــا فــي هــذا المجــال مــع إيــالء اهتمــام خــاص لمــا يلــي: ضــمان توطيــد ا

لوحـات يتجزأ من العمل اليومي للمنظمـة؛ وتنسـيق وظـائف وأدوات االمتثـال عبـر المكاتـب الرئيسـية (عـن طريـق  ال
). ودعــم بــدء تعمــيم مراجعــات اإلدارة وتنظــيم البرنــامج علــى جميــع مســتويات المتابعــة اإلداريــة علــى ســبيل المثــال

عمليــة تعمــيم ســجل المخــاطر، والتــي تمــر اآلن بمرحلــة التحقــق.  المنظمــة. وأشــارت اللجنــة إلــى التقــدم المحــرز فــي
عــن التــدريب وبنــاء القــدرات.  الً بأهميــة السياســة الجديــدة المتعلقــة بــالتبليغ عــن المخالفــات فضــ اً وأقــرت اللجنــة أيضــ

 تقــر بالتقــدم المحــرز فــي مجــال الشــفافية والمســاءلة، تســلط اللجنــة الضــوء علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز عمــل وٕاذ
  .االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقياتمكتب 

  
وأعربت اللجنة عن استمرار قلقها إزاء تبـاطؤ تقـدم اإلصـالحات المتعلقـة بتصـريف الشـؤون، وتطلعهـا إلـى   -٤

توصــيات الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية للــدول األعضــاء. كمــا ســلطت الضــوء علــى الحاجــة إلــى تقــديم وثــائق 
  قت المناسب.األجهزة الرئاسية في الو 
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وحــددت الــدول األعضــاء المجــاالت التــي تحتــاج إلــى جهــود إضــافية، بمــا فــي ذلــك االتصــاالت الداخليــة   -٥
واالستراتيجية. وأشارت إلى الحاجة إلى التحسين المتواصل لما يلي: البوابة اإللكترونيـة، وٕاعـداد التقـارير البرمجيـة، 

  وتيرة االنتهاء من وضع استراتيجية المنظمة الخاصة باالتصاالت. والموارد البشرية. وتم مطالبة األمانة بتسريع
  

ألهميـــة فريـــق السياســـات العالميـــة كهيئـــة استشـــارية للمـــديرة العامـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاألداء التنظيمـــي  اً وٕادراكـــ  -٦
  المؤسسي، وجهت اللجنة تحية إشادة لفريق السياسات العالمية على ما أواله من قياده ورعاية.

  
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  

والسـتون علمــًا الثامنـة وصـت اللجنـة، بالنيابـة عــن المجلـس التنفيـذي، بــأن تحـيط جمعيـة الصـحة العالميــة أ  -٧
  .٦٨/٤ج في الوثيقة والواردالمديرة العامة المقدم من بالتقرير 
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