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 إصالحات تصريف الشؤون
 
 نوفمبر /تأييد المقرر اإلجرائي الصادر عن الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي في تشرين الثاني  )٢(

  ؛بشأن تعزيز أساليب عمل وأدوار األجهزة الرئاسية وتبسيطها وتحسينها ٢٠١١١
 
  ]؛ جدول الزمني الحالي الجتماعات األجهزة الرئاسيةاستبقاء ال [  أ) (  )٣(

 
  أو
 

تغييــر موعــد اجتمــاع لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي ودورة  [  (ب)
  ]؛برايرف /المجلس التنفيذي إلى بداية شباط 

 
  أو
 

رنــامج والميزانيــة واإلدارة ودورات زيــادة الفتــرة الزمنيــة الفاصــلة بــين اجتماعــات لجنــة الب [  (ج)
  ؛] المجلس

 
  أو
 

/ تنقيح الدورة السنوية لالجتماعات لتبدأ باجتماعات اللجان اإلقليمية في كـانون الثـاني [  (د)
  ؛م ]يناير وتنتهي باجتماعات جمعية الصحة في الربع األخير من العا

  
 ليمية والمجلس التنفيذي؛تأييد االقتراحات بشأن تعزيز المواءمة بين اللجان اإلق  )٤(
 
تأييد االقتراحات بشأن زيادة المواءمـة علـى صـعيد اللجـان اإلقليميـة فيمـا يتعلـق بترشـيح المـديرين   )٥(

 اإلقليميين واستعراض أوراق االعتماد ومشاركة المراقبين؛
  
علــــى  عرضاإلحاطـــة علمـــًا بـــأن االختصاصـــات المنقحــــة للجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة ســـتُ   )٦(

 المجلس التنفيذي في دورته الحادية والثالثين بعد المائة؛ 
 
 تأييد االقتراحات بشأن تبسيط عملية اتخاذ القرارات وتحسين اجتماعات األجهزة الرئاسية؛  )٧(
 
  :مطالبة المدير العام بما يلي  )٨(

 
نفيــذي تقــديم ورقــة عــن مشــاركة المنظمــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى المجلــس الت  (أ)

  ؛٢٠١٣في دورته الثانية والثالثين بعد المائة في بداية 
 

تقديم مسودة ورقة عن السياسات في مجـال العالقـة مـع الكيانـات التجاريـة الخاصـة إلـى   (ب)
  ؛٢٠١٣مايو / المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والثالثين بعد المائة في أيار

  
تقديم تقرير عن ترتيبات استضافة المنظمة للشراكات الصحية والمقترحات بشأن تنسـيق   (ج)

العمل مع الشراكات الُمستضافة إلى المجلس التنفيذي فـي دورتـه الثانيـة والثالثـين بعـد المائـة فـي 
  ؛٢٠١٣بداية 
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ئق دعـم عمليـة إعـداد الوثـافـي  استرشـاد المـدير العـام بالمبـادئ التاليـة ،وفضًال عن ذلك
  :) (أ) و(ب) و(ج)٨التي تنص عليها الفقرات الفرعية (

  
تظـــل المحافظـــة علـــى الطـــابع الحكـــومي الـــدولي التخـــاذ القـــرارات فـــي المنظمـــة   )١(

  على أكبر قدر من األهمية؛
  
يتعّين أن يستند باستمرار وضع القواعـد والمعـايير والسياسـات واالسـتراتيجيات،   )٢(

إلــــى االســــتخدام المنهجــــي للبيِّنــــات، وأن يحظــــى الــــذي ُيشــــكل محــــور عمــــل المنظمــــة، 
  باستمرار بالحماية من تأثير أي شكل من المصالح الراسخة؛

 
يتعّين على أي مبادرة جديدة أن تكون لها فوائد واضـحة وأن ُتضـيف قيمـة مـن   )٣(

  حيث إثراء السياسات أو زيادة القدرة الوطنية من منظور الصحة العمومية؛
 
لالعتماد على اآلليات القائمة األسبقية على إنشاء منتديات أو  ينبغي أن يكون  )٤(

اجتماعـــات أو هياكـــل جديـــدة، مـــع تـــوفير تحليـــل واضـــح للطريقـــة التـــي ُيمكـــن بهـــا ألي 
 تكاليف إضافية أن تؤدي إلى حصائل أفضل؛

 
 اإلصالحات اإلدارية

  
 ستوى التقنيات والسياسات؛اإلحاطة علمًا بالتقدم الُمحرز في مجال دعم الدول األعضاء على م  )٩(
 
 اإلحاطة علمًا بالتقدم الُمحرز في مجال سياسات التوظيف وممارساته؛  )١٠(
 
مطالبــة المـــدير العـــام اســـتنادًا إلـــى إرشـــادات جمعيــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتين، بصـــقل   )١١(

المنظمــة، وعرضــها علــى المقترحــات إلضــفاء المزيــد مــن الشــفافية وٕامكانيــة التنبــؤ والمرونــة علــى تمويــل 
 المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة؛

  
 اإلحاطة علمًا بالتقدم الُمحرز في مجال وضع إطار الرقابة الداخلية للمنظمة؛  )١٢(
 
اإلحاطة علمًا بالتقدم الُمحـرز فـي مجـاالت المسـاءلة وٕادارة المخـاطر وتضـارب المصـالح وٕانشـاء   )١٣(

  قيات؛مكتب لألخال
 
اإلحاطـــة علمـــًا بـــأن مســـّودة سياســـة تقيـــيم المنظمـــة ســـُتعرض علـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه   )١٤(

 الحادية والثالثين بعد المائة؛
 
حاطـــة علمـــًا بنتـــائج وتوصـــيات تقريـــر المرحلـــة األولـــى مـــن التقيـــيم المســـتقل الـــذي قدمـــه اإل   (أ)  )١٥(

  ١ي؛مراجع الحسابات الخارج
  

الختصاصات كما هو موضح في ا وفقضي قدمًا بالمرحلة الثانية من التقييم المستقل الم   (ب)  
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي؛
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 ي مجال االتصاالت االستراتيجية؛اإلحاطة علمًا بالتقدم الُمحرز ف  )١٦(
 
ائية بشــأن تأييــد مقــررات المجلــس اإلجرائيــة واالســتنتاجات التــي توصــل إليهــا خــالل دورتــه االســتثن  )١٧(

اإلصــالح فيمــا يتعلــق بالفعاليــة والمواءمــة والكفــاءة التنظيميــة، وتمويــل المنظمــة، وسياســات وٕادارة المــوارد 
  ١؛البشرية، والتخطيط واإلدارة والمساءلة القائمة على النتائج، واالتصاالت االستراتيجية

 
إلــى جمعيــة الصــحة بشــأن ي، مــن خــالل المجلــس التنفيــذ مطالبــة المــدير العــام برفــع تقريــر ســنوي  )١٨(

  .التقدم الُمحرز في تنفيذ عملية إصالح المنظمة
  
  
 

=     =     = 
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