
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 EM/RC59/R.6  اللجنة اإلقليمية

  6ق /59ل إ/ش م  رق املتوسطلش
  2012أكتوبر /تشرين األول  واخلمسون التاسعةالدورة 

  من جدول األعمال 5البند 
  

 ملنظمة الصحة العاملية اإلداري صالحاإل

  اللجنة اإلقليمية،
  ؛1الوضع الراهن ووجهات النظر اإلقليمية: لعامليةالتقرير املعنون إصالح منظمة الصحة اد أن نظرت يف بع

  بشأن إصالح املنظمة،) 9( 65وإذ تستذكر املقرر اإلجرائي ج ص ع
أمهية قصر توزيع املوارد على بضعة جماالت رئيسية ذات أولوية خالفاً للممارسة املتبعة حالياً املتمثلـة  وإذ تدرك 

  ،نشطة الربناجميةيف توزيع املوارد احملدودة على العديد من األ
وإذ يقلقها أن االشتراكات املقررة اليت تقدمها الدول األعضاء إىل املنظمة قد تناقصت قيمتها احلقيقية على مدى 

  ،السنوات املاضية
يعتربان  2015-2014لفترة السنتني وإذ تدرك أن إعداد وتنفيذ برنامج العمل العام الثاين عشر وامليزانية الربناجمية 

، وإذ تدرك أيضاً اجلهود اليت يبذهلا املدير اإلقليمي بشـأن اإلصـالح   ني أساسيتني لتعزيز عملية إصالح املنظمةأدات
  اإلداري،

وإذ تدرك ضرورة قيام مستويات املنظمة الثالثة بالعمل معاً عن كثب على حنو متسق من أجل بلوغ األهـداف  
  ،الثاين عشر املدرجة يف برنامج العمل العام

  :دتؤي. 1
، وتناوم اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بعملية اإلصالح، واليت اختذها املدير اإلقليمي بشأن تنقُّل املوظفني  )أ (

  ؛املوارد البشريةوإدارة وإدارة األداء، وختطيط 
 

 
  

  .59/5ل إ/الوثيقة ش م 1
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  6ق /59ل إ/ ش م
  2حة الصف

  
 

  العمل على قيام ثقافة للمساءلة من خالل إدخال وظيفة االمتثال يف مكتب املدير اإلقليمي؛  )ب (
  ؛إنشاء جلنة استشارية تقنية للمدير اإلقليمي على قليمية، اليت تشمل وال تقتصراحلوكمة اإل إصالحات  )ج (

يف فئاته وأولوياته، مالحظةً أن أولوياته متوافقة مع األولويات  الثاين عشر هيكل برنامج العمل العام تدعم .2
 االستراتيجية املتفق عليها إلقليم شرق املتوسط؛

مرتكزة على احتياجات الدول و) منطلقة من القاعدة(عملية لتخطيط امليزانية قطرية األساس احلاجة إىل  تؤكِّد .3
 األعضاء؛

تأكيد األمهية البالغة للطبيعة الالمركزية للمنظمة على النحو املكرس يف دستورها، وترحب بتحرك املكتب تعيد  .4
 للمنظمة وسائر املكاتب اإلقليمية؛ اإلقليمي مؤخراً للعمل على حنو أوثق بكثري مع املقر الرئيسي

 :إىل الدول األعضاء ما يليتطلب  .5

من خالل العمل اجلماعي  ، وذلكإىل املنظمة املقدمةرة زيادة مستوى االشتراكات املقر النظر يف إمكانية   1.5
  اهليئات الرئاسية للمنظمة؛ يف

املستوى اإلقليمي للمجاالت ذات األولوية املتفق على  ، من جانب البلدان امليسورة احلال،زيادة التربعات   2.5
  عليها؛

مواصلة املشاركة الفعالة يف عملية إصالح املنظمة، مبا يف ذلك إجناز برنامج العمل العام الثاين عشر  3.5
  ؛2015-2014وامليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 :نفيذي عن مداوالت اللجنة، ما يلياللجنة اإلقليمية يف تقريره إىل الس الت إىل رئيس تطلب .6

 األثر السيئ العتماد املنظمة اعتماداً مفرطاً على التربعات املخصصة؛ تأكيد   1.6

إبالغ قلق اللجنة من كون االشتراكات املقررة قد تناقصت قيمتها احلقيقية على مدى السنوات املاضية،    2.6
  ؛االشتراكات املقررة زيادة مستوىواإلعراب عن احلاجة إىل النظر يف 

إىل املدير اإلقليمي التركيز على األولويات االستراتيجية اليت اعتمدا اهليئات الرئاسية للمنظمة يف طلب ت .7
  .التخطيط للدورة القادمة للبعثات املشتركة ملراجعة وختطيط الربامج


