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لكــــي منظمــــة الإصــــالح عمليــــة ة عــــن تنفيــــذ تقــــارير منتظمــــزويــــد األجهــــزة الرئاســــية باألمانــــة توستواصــــل   -٣
لكـي لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجـال المراقبـة أربعة أشهر إلى كل م تقارير مرحلية قدّ . وستُ تستعرضها

  .ستعرضهات
  
  اإلصالحات البرمجية: األولويات  ١-١
  

مــع األولويــات مــا يتمشــى لهــا بياألولويــات ومعالجتهــا بطريقــة منهجيــة وشــفافة ومركــزة وتمو تحديــد  –الحصــيلة 
 المتفق عليها

  
  بلوغ الهدف  ٢٠١٥ في الموعد المستهدف  مؤشر الحصيلة

  من المقرر   مؤشرات الحصيلة المعتمدة في برنامج العمل العام
  تحديده

  من المقرر 
  تحديده

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

فــي الحصــائل اآلثــار و تحديــد مــع  ٢٠١٩-٢٠١٤فــي الفتــرة لميــة لصــحة العابشــأن اواألولويــات الرؤيــة طــرح    ١-١-١
    ن.يالدول األعضاء في جمعية الصحة العالمية السادسة والستكي تقرها برنامج العمل العام الثاني عشر لمسودة 

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
معـايير حـول توافـق فـي اآلراء إلى الدول األعضاء جتماع توصل ا  •

  لمنظمةفي االبرنامجية العمل تحديد األولويات وفئات 
  اسُتكِمل  ٢٠١٢شباط/ فبراير 

عقــــب المنقحــــة تقــــديم مســــودة برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر   •
لكـي استعراضها من جانب اللجان اإلقليمية إلـى المجلـس التنفيـذي 

  دورته الثانية والثالثين بعد المائة يدرسها في

  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

عقــــب المنقحــــة م مســــودة برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر تقــــدي  •
ــــس التنفيــــذي استعراضــــها مــــن جانــــب  ــــى المجل ــــة الصــــحة إل جمعي

  العالمية السادسة والستين لكي تنظر فيها

    ٢٠١٣أيار/ مايو 

  
مقترنًا بتحديـد مخرجـات مرتبطـة بالحصـائل، بوصـفه  ٢٠١٥-٢٠١٤عرض نطاق عمل المنظمة في الثنائية    ٢-١-١
علــى الــدول األعضــاء لكــي تقرهــا فــي جمعيــة الصــحة العالميــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للثنائيــة ال

   السادسة والستين
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

فــي البرنامجيــة جــاالت العمــل محــول توافــق فــي اآلراء التوصــل إلــى  •
  لمنظمةا

  اسُتكِمل  ٢٠١٢شباط/ فبراير 

ــــــديم   • ــــــة المنقحــــــة للممســــــودة التق ــــــة المقترحــــــة للثنائي ــــــة البرمجي يزاني
عقب استعراضها مـن جانـب اللجـان اإلقليميـة إلـى  ٢٠١٥-٢٠١٤

ـــذي  ـــين بعـــد  لكـــي يدرســـها فـــيالمجلـــس التنفي ـــه الثانيـــة والثالث دورت
  المائة

  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

ــــــديم   • ــــــة تق ــــــة المقترحــــــة للثنائي ــــــة البرمجي المســــــودة المنقحــــــة للميزاني
استعراضــــها مــــن جانــــب المجلــــس التنفيــــذي عقــــب  ٢٠١٥-٢٠١٤

  إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين لكي تنظر فيها

    ٢٠١٣أيار/ مايو 
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  إصالحات تصريف الشؤون: اإلشراف  ١-٢
  

 في اإلشراف ةاألجهزة الرئاسيعزيز دور ت –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشر الحصيلة
ـــدول األعضـــاء ممـــن يشـــعرون بالرضـــا عـــن النســـبة الم ئويـــة لممثلـــي ال

  )لآلراءمن مسح مستمد (تقييم نوعي في تصريف الشؤون منظمة ال
  -  يجري تحسينه تدريجياً 

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

الشـؤون يـيم تنفيـذ اإلشـراف علـى رصـد وتقوتوسيع نطاقه ليشمل الميزانية واإلدارة دور لجنة البرنامج و تعزيز    ١-١-٢
    الثالثةالمنظمة البرنامجية والمالية على مستويات 
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

  تاسُتكِمل  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير   اختصاصات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةتنقيح   •
إلـــى لجنــة البرنـــامج والميزانيــة واإلدارة جســد التقـــارير التــي تقـــدمها ت  •

  ور اللجنة الموسع النطاقدالمجلس التنفيذي 
  عمل جارال  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

  
   تعزيز الدور االستراتيجي والتنفيذي واإلشرافي للمجلس التنفيذي   ٢-١-٢

  :سية القابلة للتحقيقاألهداف الرئي
ة الصحة   • ى جمعي ذي إل دمھا المجلس التنفي ي يق تجسد التقارير الت

رافي  ذي واإلش تراتيجي والتنفي دور االس زز لال س المع لمجل
  التنفيذي

  العمل جار  ٢٠١٣أيار/ مايو 

  
   في اإلشرافالفرعية هيئات اللجان اإلقليمية والدور  تعزيز   ٣-١-٢

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
دمھا تجسد   • ة التقارير التي تق ذي اللجان اإلقليمي ى المجلس التنفي إل

  ان المعزز في اإلشرافدور اللج
  العمل جار  ٢٠١٣ كانون الثاني/ يناير
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  إصالحات تصريف الشؤون: تحديد الجداول الزمنية ومواءمتها  ٢-٢
  

 اتباع نهج عقالني في تحديد الجداول الزمنية لعمليات تصريف الشؤون ومواءمتها –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشر الحصيلة
 منظمــــةالتابعــــة للاألجهــــزة الرئاســــية  اجتماعــــاتعمــــل جــــداول مواءمــــة 

  ي)نوع بشأن القضايا ذات الصلة (تقييم
  -  مواءمة تدريجية

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

    الجتماعات األجهزة الرئاسية اتباع نهج عقالني في تحديد الجداول الزمنية   ١-٢-٢
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

االجتماعــات جــدول نقــيح إطــار بشــأن ت مــن المقــرر تقــديم مقترحــات  •
ــــذي لكــــي  ــــس التنفي ــــى المجل ــــي إل ــــة  يدرســــها فــــيالزمن ــــه الثاني دورت

   والثالثين بعد المائة

  تُقدِّم  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

  
   وثيق الصالت القائمة بين اللجان اإلقليمية واألجهزة الرئاسية العالميةت   ٢-٢-٢

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
ان اإلقليمت  • دي اللج ع ب ى جمي ات عل ة تعليق تراتيجيات ي االس

كوك  ات والص ةوالسياس ة القانوني ات العالمي ل االتفاقي ن قبي ، م
ك  ي تل دخالت ف دم م دونات، وتق ة والم تراتيجيات واألنظم االس

  الصكوكوالسياسات و

  العمل جار  العمل مستمر

لت  • ن أج ة م ان اإلقليمي ى اللج ة إل وداً معين ة الصحة بن ل جمعي حي
  ناس بوجھات نظر إقليمية متنوعةاالستئ

  العمل جار  العمل مستمر

ذھا، ت  • ة وتنفي تراتيجيات العالمي ف االس ة تكيي ان اإلقليمي ولى اللج ت
  حسب االقتضاء

  العمل جار  العمل مستمر

اً   • ب روتيني ة يواظ ان اإلقليمي اء اللج ى رؤس س تعل د المجل زوي
  مداوالت اللجانعن  ةرير موجزاتقب

ًا من كانون الثاني/ يناير اعتبار 
٢٠١٣  

  العمل جار
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  إصالحات تصريف الشؤون: المواءمة  ٣-٢
  

 مواءمة عمليات تصريف الشؤون –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشر الحصيلة
  -  ٪١٠٠مواءمة   العالمية واإلقليميةألجهزة الرئاسية النظام الداخلي لمواءمة 

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

ترشـيح المـديرين اإلقليميـين واسـتعراض اتباع ممارسات مواءمة على نطاق اللجان اإلقليمية ككل فيما يتعلق ب   ١-٣-٢
    المراقبين ومشاركةأوراق االعتماد 

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
م جميــع إرسـاء معـايير الختيـار المرشـحين واالضـطالع بعمليـة تقيـي  •

  مؤهالتهم
  اسُتكِملت  ٢٠١٢

تعيــين لجــان الســتعراض أوراق االعتمــاد أو تكليــف مــوظفي اللجــان   •
  اإلقليمية بمهمة استعراضها

  اسُتكِملت جزئياً   ٢٠١٢

اللجـــــان النظـــــام الـــــداخلي تمّكـــــن فـــــي إدراج قواعـــــد مهمـــــة ضـــــمان   •
هـا حسـب حضـور دوراتهـا، بمـا فيى لـإمـراقبين الدعـوة من اإلقليمية 

ــــة أقــــاليم مــــن قتضــــاء، دول أعضــــاء اال أخــــرى، ومنظمــــات حكومي
  دولية ومنظمات غير حكومية

  اسُتكِملت جزئياً   ٢٠١٢
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  إصالحات تصريف الشؤون: اتخاذ القرارات االستراتيجية  ٤-٢
  

 تعزيز عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية من جانب األجهزة الرئاسية –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   حصيلةمؤشر ال
ة مـع أولويـات برنـامج العمـل العـام عمـل األجهـزة الرئاسـيجـداول مواءمة مدى 

  الثاني عشر
١٠٠٪  -  

وعـــد جميـــع اللغـــات الرســـمية فـــي غضـــون المتقـــديم وثـــائق األجهـــزة الرئاســـية ب
  النهائي المحدد

  من المقرر تحديده  ٪١٠٠

  
  بلوغ الهدف  فالموعد المستهد  المخرجات

    تتولى األجهزة الرئاسية التدقيق في القرارات وتحديد متطلبات اإلبالغ ووضع األطر الزمنية   ١-٤-٢
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

هـــايـــيم أهميتيحـــدد المجلـــس التنفيـــذي عـــدد مشـــاريع القـــرارات علـــى أســـاس تق  •
الزمنية هاأطر و عنها المالية واإلدارية ومتطلبات اإلبالغ  هاآثار االستراتيجية و 

  العمل جار  العمل مستمر

  
ة فـي اتخـاذ موحـد هـجنُ ، بوسائل منهـا اتبـاع عمل المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالميةتحسين أساليب    ٢-٤-٢
   يةاإلجرائ لقرارات/ المقرراتا

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
ادة   • ات اطزي باط المناقش يط بع انض ديم لتثب ة تق ةعملي ارير الوطني  التق

  والتركيز على مضمون البندالمطولة 
  العمل جار  العمل مستمر

  العمل جار  العمل مستمر  إنفاذھارؤساء وتولي ال" لتنسيق األطر الزمنية"إقامة نظام   •
د منھا وستعين المكاتب التابعة للمجلس التنفيذي بمعايير، ت  • المستخدم لتحدي

ام، سودة باألولويات في م امج العمل الع ك الرن ود من ستعراض الوذل بن
  جدول أعمال المجلسفي إدراجھا أجل 

  العمل جار  العمل مستمر

أخر في حاالت نظامه الداخلي من أجل إدارة نظر المجلس في تعديل ي  • الت
  تتقديم مشاريع القرارا

  هبحثمن المقرر   ٢٠١٣

ن ت  • تفادتھا م ية اس زة الرئاس ن األجھ رئيسحّس ي  ملخصات ال واردة ف ال
ى أساس المحضر ال ا رسمي، عل ل إنھ م القائ رارات الال تحل محل الفھ ق

  رسميةال

  العمل جار  العمل مستمر

زة  نظامبشأن التعديالت المحتمل إدخالھا على لزم اقتراح خيارات ي  • األجھ
  عدد بنود جدول األعمال والقراراتلتحديد الداخلي  الرئاسية

  هبحثمن المقرر   ٢٠١٣

  
ــت   ٣-٤-٢ ــدعم المق ــدول األعضــاء فــي عزيــز ال والمشــاركة فيهــا، وذلــك ية جهــزة الرئاســعمــال األالتحضــير ألدم إلــى ال

جميـع اللغـات بفي الوقـت المناسـب العالية الجودة إيالء اهتمام خاص لتوفير الوثائق ، مع بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية
   الرسمية

  :قابلة للتحقيقاألهداف الرئيسية ال
ب  • داد كتيّ ةإع ائل اإلجرائي ن المس يسةحاطإلع ذيرئ س التنفي المجل

  بالمعلومات الالزمة ورؤساء اللجان التابعة لجمعية الصحة
  جزئياً  اسُتكِمل  ٢٠١٢

زة • ات األجھ اد اجتماع ل انعق ات قبي ة بالمعلوم ام اإلحاط االضطالع بمھ
 الرئاسية

  العمل جار  العمل مستمر

  
الســتعانة لــك با، وذمنظمــةالمــن دســتور  ٦٥-٦١واد للمــ وفقــاً  الــوطنيالصــعيد  ىاإلبــالغ علــبســيط عمليــة ت   ٤-٤-٢
   األدوات الحديثةب

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
لالخيارات الورقة عن عرض • مقترحة بشأن كيفية تبسيط اإلبالغ من قب

يعلى المجلس التنفيذي الدول األعضاء والتواصل معھا   لكي يدرسھا ف
  دورته الثانية والثالثين بعد المائة

  ُقدِّمت  ٢٠١٣يناير كانون الثاني/ 
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  إصالحات تصريف الشؤون: المشاركة  ٥-٢
  

 توثيق عرى المشاركة الفعالة مع سائر أصحاب المصلحة –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   الحصيلة اتمؤشر 
المجلس التنفيذي في دورتيه الثانيـة بعد أن يناقشها من المقرر وضعها 

  ثين بعد المائةوالثالثين والثالثة والثال
  تحديدهمن المقرر   تحديدهمن المقرر 

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

المسـائل التـي تـؤثر معالجة في وسائر الوكاالت الدولية االضطالع بدور المشاركة مع منظومة األمم المتحدة    ١-٥-٢
    المنظومة ككل ها على نطاقعلى الصحة وتولي زمام قيادتها، حسب االقتضاء، وتنسيق

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  العمل جار  ٢٠١٥٢٠١٥في جدول أعمال ما بعد عام للصحة تحديد موقع استراتيجي   •
لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة  المسـتوى متابعة وقائع االجتماع الرفيع  •

  ومكافحتها غير المعدية (غير السارية)من األمراض 
  العمل جار  العمل مستمر

  العمل جار  ٢٠١٣  التغطية الصحية الشاملةبرنامج عمل   •
  
    ة بمشاركة المنظمة مع المنظمات غير الحكوميةخاصال اتالسياس   ٢-٥-٢

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
مشــاركة المنظمــة مــع المنظمــات عــن سياســات إعــداد مشــروع ورقــة   •

ه المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــ بحثهـــاغيـــر الحكوميـــة مـــن أجـــل أن ي
  الثانية والثالثين بعد المائة 

  ُقدِّم  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

  
    خاصة بإقامة العالقات مع الكيانات التجارية من القطاع الخاصالسياسات ال   ٣-٥-٢

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
ورقــــة عــــن سياســــات إقامــــة العالقــــات مــــع الكيانــــات إعـــداد مشــــروع   •

المجلـــس التنفيـــذي فـــي درســـها يلكـــي التجاريـــة مـــن القطـــاع الخـــاص 
  دورته الثالثة والثالثين بعد المائة

  -  ٢٠١٣ مايو/ أيار

  
    انخراط الدول األعضاء في الشراكات واإلشراف عليهارفع مستوى    ٤-٥-٢

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
تقـديم و إعداد تقرير عن ترتيبات المنظمة بشأن استضـافة الشـراكات   •

الشــراكات وعرضــها علــى مقترحــات بصــدد مواءمــة العمــل مــع تلــك 
  ة والثالثين بعد المائةنيفي دورته الثالكي يدرسها المجلس التنفيذي 

  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

  
    االتساق في معالجة المسائل الصحية العالميةتعزيز    ٥-٥-٢

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
تصـــريف الشـــؤون الصـــحية العالميـــة لكـــي يدرســـه عـــن تقريـــر إعـــداد   •

  جلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائةالم
  ُقدِّم  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

ــــع فــــرص تقصــــي   • ــــين جمي ــــه أنشــــطة التعــــاون ب وضــــع إطــــار لتوجي
   أصحاب المصلحة الناشطين في مجال الصحة

٢٠١٥  -  
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  بالدعم الدول األعضاءتزويد اإلصالحات اإلدارية:   ١-٣
  

 فعال في المجالين التقني والسياساتيبدعم كافة عضاء تزويد الدول األ –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشر الحصيلة
تقـــــديم الـــــدعم التقنـــــي  (مـــــن المقـــــرر وضـــــع) مؤشـــــر عـــــن أداء وظيفـــــة

  والسياساتي
  من المقرر تحديده  تحديدهمن المقرر 

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

    ءمة مرتسمات حضور المنظمة على الصعيد القطري مع احتياجات البلدان وأولوياتهازيادة موا   ١-١-٣
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

تجديـــد أو وضـــع اســـتراتيجيات للتعـــاون القطـــري فـــي جميـــع البلـــدان   •
  مواءمتها مع احتياجات البلدان وأولوياتهالإطار منقح باالستناد إلى 

  استهاللهمن المقرر   ٢٠١٥

مواءمـــــة خطـــــط التوظيـــــف والمـــــوارد فـــــي كـــــل مكتـــــب قطـــــري مـــــع   •
  لتعاون القطريا ستراتيجياتا

  استهاللهمن المقرر   ٢٠١٥

  
    تعزيز أنشطة المكاتب القطرية   ٢-١-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
شـــــغل علـــــى لتنـــــافس المرشـــــحين المـــــؤهلين لبأســـــماء قائمـــــة إعـــــداد   •

ـــدالتابعـــة للمكاتـــب الرؤســـاء مناصـــب  ـــاطق منظمـــة فـــي البل ان والمن
  واألقاليم

  تاسُتكِمل  ٢٠١٢

منظمـــة فـــي البلـــدان التابعـــة للمكاتـــب الرؤســـاء تعزيـــز عمليـــة تـــولي   •
لمناصـبهم ورفـع مسـتوى تثقـيفهم، مـن أجـل إدراج  والمناطق واألقاليم

فــي  اإلداريــة والمســاءلةالدبلوماســية و علــى المهــارات هم تــدريببرنــامج 
  مجال الصحة

  العمل جار  ٢٠١٢اعتبارًا من عام 

  
    توثيق عرى أنشطة المواءمة والتآزر والتعاون على نطاق المنظمة ككل   ٣-١-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
علـى  مسـؤولياتالدوار و األإنشاء فرقة عمل تابعة للمنظمة ومعنيـة بـ  •

  مختلف مستويات المنظمة
  من المقرر استهالله  ٢٠١٣أيار/ مايو 

فــي المقــر الرئيســي ووظائفهــا القطــري الــدعم  تقــدرات وحــداتعزيــز   •
توصــيات وحــدة التفتــيش والمكاتــب اإلقليميــة، وذلــك بمــا يتمشــى مــع 

  المشتركة

  من المقرر استهالله  ٢٠١٣

  
    تحسين إدارة المعارف   ٤-١-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
قاعــــدة بيانــــات يمكــــن للجمهــــور البحــــث فيهــــا تضــــم المــــوارد إنشــــاء   •

  ا هنواتجالمعرفية للمنظمة و 
  العمل جار  ٢٠١٥

  من المقرر استهالله  ٢٠١٥  قييم سياسات المنظمة وممارساتها في مجال النشرت  •
  من المقرر استهاللها  ٢٠١٤  إدارة المعلوماتفي استراتيجياتھا سياسات المنظمة و  •
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  اإلصالحات اإلدارية: الموارد البشرية  ٢-٣
  

 لى مستويات المنظمة كافةلبية االحتياجات من التوظيف عت –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشر الحصيلة
  من المقرر تحديده  تحديدهمن المقرر   لموارد البشريةااستراتيجية مبني على تنقيح من المقرر وضع مؤشر 

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

ن تخطــيط القــوى العاملــة والتطــوير الــوظيفي مــن عــ نموذجــاً  ضــموضــع اســتراتيجية خاصــة بــالموارد البشــرية ت   ١-٢-٣
    الناحية االستراتيجية

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  العمل جار  ٢٠١٢  تنقيح استراتيجية الموارد البشرية في المنظمة  •
ـــدخل تعـــديالت اقتـــراح   • ـــداخليُت مســـودة باالســـتناد إلـــى  علـــى النظـــام ال

 يلكــ ،ندعم مــر بــالقــوى العاملــة تزويــد  سياســة خاصــة بــالتعيين تــؤمن
  المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة ادرسهي

  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

  
    واالختيار وظيفتبسيط إجراءات الت   ٢-٢-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
علـى مسـتوى المكاتـب الرئيسـية مواءمة سياسات وممارسات التوظيف   •

  ةكاف
  العمل جار  ٢٠١٣

فئـــات ، ومنهـــا توصـــيف وظيفـــي عـــام لفئـــات المـــوظفين الرئيســـيةإيـــراد   •
 التقنيـة الشـؤونالوبائيـات، ومنسـقي والمختصين بالموظفين اإلداريين، 

  االتصاالت في حاالت الطوارئ الصحيةالمعنيين ب، و الصحية

  العمل جار  ٢٠١٣

 "ًا مــن مــؤهالتهمتحقــق مســبقمالبأســماء المــوظفين "شــاملة قــوائم إعــداد   •
الفئـــات المـــذكورة أعـــاله علـــى أســـاس إعالنـــات الشـــواغر والمشـــمولين ب

  تنافسيالختيار االالعامة و 

  من المقرر استهاللها  ٢٠١٣اعتبارًا من عام 

  
    إدارة األداءإجراءات حسين ت   ٣-٢-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  العمل جار  ٢٠١٣  ارتهاستحداث نظم وأدوات جديدة لتطوير األداء وٕاد  •
تحســين  (ب)، المكافــآت والتقــديروضــع سياســات بشــأن مــا يلــي: (أ)   •

  األداء
  قيد التحضير  ٢٠١٣

  
    إطار التنقل والتناوب   ٤-٢-٣

  :يسية القابلة للتحقيقاألهداف الرئ
المسـتمدة مـن على أسـاس الخبـرات شامل للتنقل والتناوب وضع نظام   •

  ى العاملةلقو الشامل للتخطيط اإقليمية و نظم 
  العمل جار  ٢٠١٣اعتبارًا من عام 

  
    مهمتعلفرص و تعزيز تطوير مهارات الموظفين    ٥-٢-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
تضــــم نظامــــًا إلدارة شــــؤون إنشــــاء منصــــة عالميــــة للــــتعلم اإللكترونــــي   •

  م مختلطنهج تعلّ التعليم وتستند إلى 
  العمل جار  ٢٠١٣

  العمل جار  ٢٠١٣  وير الشؤون اإلداريةبرنامج لتطوضع   •
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  التمويل وتخصيص الموارداإلصالحات اإلدارية:   ٣-٣
  

   مواءمة أنشطة التمويل وتخصيص الموارد مع األولويات –الحصيلة 
  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   الحصيلة اتمؤشر 

  )٢٠١٣- ٢٠١٢(    نسبة الممول من الميزانية البرمجية في بداية الثنائية
  -  ٪١٠٠والمكتب الرئيسي حسب الفئةبإليرادات والنفقات مع الميزانية البرمجية امواءمة 

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

    المرونة في تمويلها زيادةوٕامكانية التنبؤ بتمويلها و  يل المنظمةو زيادة الشفافية في تم   ١-٣-٣
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

ع اســتثنائي للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة لمناقشــة موضــوع عقــد اجتمــا  •
  تمويل المنظمة

  اسُتكِمل  ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر 

ـــة تســـهيًال   • ـــة الصـــحة لبرنـــامج العمـــل العـــام والميزانيـــة البرمجي إقـــرار جمعي
  لمواءمة الموارد مع األولويات

أن تتخذ جمعية يتعين   ٢٠١٣أيار/ مايو 
  في هذا الشأنالصحة قرارًا 

إقامــة حــوار خــاص بشــؤون التمويــل للتشــجيع علــى تــأمين إمكانيــة التنبــؤ   •
  بالتمويل وتقليل أنشطة التخصيص

كانون األول/  –حزيران/ يونيو 
  ٢٠١٣ديسمبر 

يتعين أن تتخذ جمعية 
  الصحة قرارًا في هذا الشأن

ارد والنتـائج إنشاء بوابة إلكترونية على اإلنترنت معنية بتعقب تـدفقات المـو   •
  واإلبالغ عنها في الوقت الحقيقي

  العمل جار  ٢٠١٣حزيران/ يونيو 

 االشــتراكات المقــدرةســتكمال تقصــي إمكانيــة حمــل البلــدان المهتمــة علــى ا  •
  بأموال إضافية على أساس طوعي

  العمل جار  ٢٠١٣
  
    سلسلة نتائج جديدةعلى  ناءً وضع آلية للميزنة القائمة على النتائج ب   ٢-٣-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  اسُتكِمل  ٢٠١٢  إيجاد سلسلة نتائج جديدة  •
  العمل جار  ٢٠١٣  بطريقة موحدةوضع منهجية لحساب تكاليف المخرجات   •
    من المقرر استهاللها  ٢٠١٣ وضع منهجية لتقييم إسهام المخرجات في الحصائل، والحصائل في اآلثار  •
    طيط المتسلسل لتجسيد احتياجات البلدانالتخ   ٣-٣-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
    من المقرر استهاللها  ٢٠١٣  عملية تخطيط شؤون المؤسساتتنقيح   •
    تحسين عملية تعبئة الموارد على نطاق المنظمة ككل   ٤-٣-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
قتـــرح ت إنشـــاء فرقـــة عمـــل تابعـــة للمنظمـــة ومعنيـــة بتعبئـــة المـــوارد وٕادارتهـــا  •

  سياسات بشأن إدارة الموارد
  العمل جار  ٢٠١٣أيار/ مايو 

    من المقرر استهاللها  ٢٠١٣  وضع خطة لتعبئة الموارد على نطاق المنظمة ككل  •
    اإلدارية والتنظيميةتمويل التكاليف تحسين    ٥-٣-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
    اسُتكِملت  ٢٠١٢ ديسمبر/ كانون األول  ة في المنظمةاإلدارية والتنظيميإجراء دراسة عن التكاليف   •
    وضع آلية جديدة لتخصيص الموارد   ٦-٣-٣
  :هداف الرئيسية القابلة للتحقيقاأل

  من المقرر استهاللها  ٢٠١٣أيار/ مايو   وضع معايير ومنهجيات بشأن تخصيص الموارد بشفافية على الصعيد الداخلي  •
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  ةسائلة والشفافياإلصالحات اإلدارية: الم  ٤-٣
  

 ر على المستوى اإلداريالمسائلة والشفافية وٕادارة المخاط –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   الحصيلة اتمؤشر 
  -  ٪١٠٠    في غضون ستة أشهرالمقفلة  مراجعةالنسبة عمليات 

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

    ةتحسين المساءلة وٕاطار المراقبة الداخلي   ١-٤-٣
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

وضــع إجــراءات تشــغيل معياريــة بشــأن العمليــات اإلداريــة؛ وشــؤون   •
  السفر؛ والموارد البشرية؛ والتمويل والشراء

  العمل جار  ٢٠١٣

  من المقرر استهالله  ٢٠١٣  مقاييس ولوحات متابعة موحدةأساس على رصد األداء واالمتثال   •
  من المقرر استهالله  ٢٠١٣  ال وٕادارة المخاطروحدة معنية باالمتث إنشاء  •
تفـــويض الســـلطة واالمتثـــال ممارســـات إبـــرام اتفاقـــات موحـــدة بشـــأن   •

  الخاصة بكبار الموظفين 
  من المقرر استهالله  ٢٠١٣

  
    إطار إدارة المخاطرتحسين    ٢-٤-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
ر شـــخيص المخـــاطلتمعـــايير يشـــمل طـــار إلدارة المخـــاطر، وضـــع إ  •

 الجهـــــــات المعنيـــــــة بإدارتهـــــــا،اختصاصـــــــات و ، هـــــــاأولوياتحديـــــــد وت
المعنيـة وحـدة عليهـا الشـراف وسياسات إلدارتها، على أن تتـولى اإل

  ٕادارة المخاطرباالمتثال و 

  العمل جار  ٢٠١٣

    العمل جار  ٢٠١٣  إعداد سجل بالمخاطر المؤسسية  •
    سياسة الكشف عن المعلومات   ٣-٤-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
مبنيــة علــى أفضــل  مســودة سياســة للكشــف عــن المعلومــاتوضــع   •

الممارسات المتبعة في المنظمـات الدوليـة، مـن أجـل عرضـها علـى 
  األجهزة الرئاسية

  العمل جار  ٢٠١٣

ًا لسياســة المعلومــات دعمــحفــظ إدارة الوثــائق وسياســات تنقــيح نظــم   •
  عن المعلوماتالكشف 

  العمل جار  ٢٠١٣
  
    حإدارة حاالت تضارب المصالزيادة فعالية    ٤-٤-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  اسُتكِملت  ٢٠١٢  صالحعن الماإلعالن سياسات مراجعة   •
باالســتناد إلــى  عــن المصــالحاإلعــالن وممارســات سياســات تنقــيح   •

  توصيات المراجعة
  من المقرر استهالله  ٢٠١٣

    من المقرر استهالله  ٢٠١٣  إنشاء مكتب لألخالقيات  •
    تعزيز القدرة على المراجعة واإلشراف   ٥-٤-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  اسُتكِمل  ٢٠١٢  الداخليةة من الموظفين المعنيين بالمراجع تعيين المزيد  •
  اسُتكِمل  ٢٠١٢  تحقيقاتمن الموظفين المعنيين بال تعيين المزيد  •
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  اإلصالحات اإلدارية: التقييم  ٥-٣
  

 تعزيز ثقافة التقييم –لة الحصي
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشرات الحصيلة
ــًا للسياســة التــي تنتهجهــا  ــًا المجــاالت البرنامجيــة للمنظمــة وفق ــّيم دوري تُق

؛ وتُنّفـذ التوصـيات المتعلقـة بـالتقييم فـي غضـون سـتة في هذا المضمار
    أشهر

  من المقرر تحديدها  ٪١٠٠

  
  بلوغ الهدف  المستهدفالموعد   المخرجات

    يةالتقييم من جانب األجهزة الرئاسعمليات وضع سياسة للتقييم تشمل آلية لإلشراف على    ١-٥-٣
  :للتحقيقاألهداف الرئيسية القابلة 

  اسُتكِمل  ٢٠١٢  إقرار األجهزة الرئاسية لسياسة التقييم في المنظمة  •
  العمل جار  ٢٠١٣  قييممن الموظفين المعنيين بالت تعيين المزيد  •
زة   • ى األجھ رض عل يم تُع أن التقي نوية بش ل س ة عم ع خط وض

  الرئاسية
  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

  العمل جار  ٢٠١٣  في المنظمة قييمالتقائمة على شبكة اإلنترنت لجرد عمليات وضع   •
  
    للمنظمةإجراء تقييم خارجي    ٢-٥-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
نطــــــوي علــــــى اســــــتعراض مــــــن تقيــــــيم مســــــتقل يحلــــــة أول مر تنفيــــــذ   •

 تمويـلالمواجهـة فـي مع التركيز علـى التحـديات المعلومات القائمة 
تصـــريف الـــدول األعضـــاء للشـــؤون المنظمـــة، وقضـــايا التوظيـــف، و 

  منظمةلالداخلية ل

  تاسُتكِمل  ٢٠١٢

لتقيــيم فــي المرحلــة الثانيــة مــن امحــددة الطرائــق الإعــداد ورقــة عــن   •
ـــين بعـــد لكـــي يدرســـها  ـــه الثانيـــة والثالث ـــذي فـــي دورت المجلـــس التنفي

  المائة

  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

ن   • ر ع داد تقري ن اإع ة م ة الثاني يم المرحل ي لتقي ه لك تستعرض
  ةاألجھزة الرئاسي

  -  من المقرر تحديده

  
فـي المنظمـة،  األخذ بالالمركزية(أ) الخاصة بما يلي: يتعين على وحدة التفتيش المشتركة أن تحّدث تقاريرها    ٣-٥-٣

    ؤون التنظيم واإلدارة في المنظمةشاستعراض (ب) 
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

: (أ) إزالـة الطـابع المركـزي عّما يليوحدة التفتيش المشتركة تقارير   •
  ؤون التنظيم واإلدارة في المنظمةشاستعراض في المنظمة، (ب) 

  ُقدِّمت  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر 
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  اإلصالحات اإلدارية: االتصاالت  ٦-٣
  

 تحسين االتصاالت االستراتيجية –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشر الحصيلة
 ةأو جيــد ةممتــاز  اتالجهــات صــاحبة المصــلحة التــي لــديها تصــور نســبة 
ــــيما عمــــلعــــن  ــــوعي  لمنظمــــة (تقي شــــامل  مســــح مــــنمســــتمد كمــــي ون

    )لتصوراتل

  -  تحسينه تدريجياً جري ي

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

    االتصاالتقدرات تعزيز    ١-٦-٣
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

  العمل جار  ٢٠١٢رًا من عام ااعتب  االتصاالتتدريب مختلف فئات الموظفين على   •
اتصـاالت الطـوارئ خاصـة بالقيام في حاالت الطوارئ بنشـر شـبكة   •

  تتضم الجهات المعنية باالتصاال
  من المقرر استهاللها  ٢٠١٣

  
    االتصاالتتنسيق تعزيز    ٢-٦-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  اسُتكِمل  ٢٠١٢  إنشاء فريق اتصاالت مركزي في المقر الرئيسي  •
  من المقرر استهاللها  ٢٠١٣  ستراتيجية اتصاالت خاصة بالمنظمةاوضع   •
 اتصـــــــاالت عـــــــالمي لمـــــــوظفي نتـــــــدىملقيـــــــام كـــــــل ســـــــنتين بعقـــــــد ا  •

تنسـيق  ، وكل ثالثة أشهر بعقد اجتماعـاتمنظمةال االتصاالت في
  افتراضية

  من المقرر استهاللها  ٢٠١٣

  من المقرر استهاللها  ٢٠١٣  ةداخلي وضع استراتيجية اتصاالت  •
  
    اتصاالت عالية المردودية نصاتمإنشاء    ٣-٦-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  العمل جار  ٢٠١١اعتبارًا من عام   اليماستخدام منصات التواصل االجتماعي في المقر الرئيسي واألق  •
  من المقرر استهالله  ٢٠١٣  إنشاء منصات فيديوية متطورة  •
تحديث موقع المنظمة علـى اإلنترنـت وتحسـين إمكانيـة البحـث فيـه   •

  واالستفادة منه
  من المقرر استهالله  ٢٠١٣

  
    تصورات أصحاب المصلحة الخارجيينتحسين    ٤-٦-٣

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  اسُتكِمل أول مسح  ٢٠١٢اعتبارًا من عام   إجراء مسح شامل كل سنتين لتصورات أصحاب المصلحة  •
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  إدارة التغيير  ١-٤
  

 نسيق عملية إصالح المنظمة ورصد هذه العملية وتقييمهات –الحصيلة 
  

  بلوغ الهدف  ٢٠١٥الموعد المستهدف في   مؤشر الحصيلة
ر فــي االتجــاه الصــحيح مــن البنــود المدرجــة نســبة المفــروغ منــه أو الســائ
  لمنظمةفي خطة تنفيذ إصالح ا

١٠٠٪    

  
  بلوغ الهدف  الموعد المستهدف  المخرجات

    خطة تنفيذ إصالح المنظمة   ١-١-٤
  :لرئيسية القابلة للتحقيقاألهداف ا

ـــذي فـــي   • عـــرض خطـــة تنفيـــذ رفيعـــة المســـتوى علـــى المجلـــس التنفي
  مائةدورته الثانية والثالثين بعد ال

  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

المتاحـــة علـــى و تحـــديث خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة المحســـوبة التكـــاليف   •
  إلى قرارات األجهزة الرئاسية اً استناد، موقع المنظمة اإللكتروني

  ُقدِّمت  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير 

  
    عمليةال إطار رصد عملية إصالح المنظمة واإلبالغ عن   ٢-١-٤

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  اسُتكِمل  ٢٠١٢ مايو/ أيار  لتنفيذ اإلصالح ورصدهرفيع المستوى وضع إطار   •
لجنــــة الخبــــراء أربعــــة أشــــهر إلــــى كــــل عــــن التنفيــــذ تقــــارير قــــديم ت  •

  المستقلين االستشارية في مجال المراقبة لكي تستعرضها
  العمل جار  ٢٠١٣شباط/ فبراير 

  
لتواصــل والمشــاركة بشــأن إصــالح المنظمــة مــن أجــل الــدول األعضــاء وســائر أصــحاب المصــلحة ااســتراتيجية    ٣-١-٤

    والموظفين
  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق

إنشــاء موقــع إلكترونــي علــى اإلنترنــت وآخــر إلكترونــي داخلــي عــن   •
  المنظمةإصالح عملية 

  العمل جار  العمل مستمر

؛ ة إصـــــــــــالح المنظمـــــــــــةعـــــــــــن عمليـــــــــــإعـــــــــــداد رســـــــــــالة إخباريـــــــــــة   •
Change@WHO  

  العمل جار  سنوات ٣

عقـــــــد جلســـــــات إحاطـــــــة إعالميـــــــة ومشـــــــاورات للـــــــدول األعضـــــــاء   •
  والموظفين عن عملية إصالح المنظمة

  العمل جار  العمل مستمر

  
    دعم إدارة التغيير والهيكل التنظيمي   ٤-١-٤

  :األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق
  العمل جار  العمل مستمر  إصالح المنظمة عمليةدعم معني بفريق إنشاء   •
  العمل جار  العمل مستمر  باإلصالحات اإلداريةإنشاء فرقة عمل تابعة للمنظمة ومعنية   •
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.مدعو إلى  المجلس  -٤
  

=     =     =  


