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  خطة تنفيذ عملية اإلصالح
  
  
  
  يــــذ عمليــــة اإلصــــالح فــــي الفتــــرةتــــرد فــــي هــــذه الوثيقــــة معلومــــات إضــــافية عــــن إعــــداد خطــــة شــــاملة لتنف  -١
وهـي مسـتمدة مـن  ١.الخاص بإصالح المنظمـة موقع اإللكترونيال. وتوجد خطة تنفيذ مفصلة في ٢٠١٥–٢٠١٤ 

ل القيام في الوقت الفعلـي برصـد التقـدم المحـرز فـي إنجـاز إلدارة برنامج اإلصالح، وهي تسه مؤخراً أداة استحدثت 
  ٢.مبادرات اإلصالح

  
لقـاة أثنـاء المناقشـات التـي دارت فـي االجتمـاع التاسـع وقد ٌأعدت خطة التنفيـذ علـى أسـاس اإلرشـادات المت  -٢

كمـا أنهـا  ٣.عشر للجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة وفـي المجلـس التنفيـذي أثنـاء دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة
  ٤:الثانية من تقييم عملية اإلصالح، أال وهي تحديداً  التوصيات الخاصة بعمل األمانة في المرحلة تستند إلى

  
 وضع إطار مبسط لعملية اإلصالح من خالل تعزيز نظرية التغيير  

  مواءمة أنشطة التغيير والتواصلإعادة  

 تعزيز إدارة برنامج اإلصالح  

بغيـة تعزيـز ويرد في الفقرات التالية وصف موجز للعمل الذي تم االضطالع بـه اسـتجابة لهـذه التوصـيات   -٣
  وتسريع تنفيذ عملية اإلصالح.

  
  وضع إطار مبسط لعملية اإلصالح من خالل تعزيز نظرية التغيير 

  
ويــوفر اإلطـــار اآلن بيانـــًا  .باالســـتناد إلــى "نظريـــة تغييــر" قويـــة ١تــم إعـــداد إطــار معـــدل لعمليــة اإلصـــالح  -٤

واضحًا للمسـارات المنطقيـة والـروابط وجوانـب االعتمـاد المتبـادل الموجـودة فـي جميـع أجـزاء سلسـلة النتـائج الخاصـة 
 مــع، وبــين مجــاالت اإلصــالح. وتبقــى هــذه العمليــة متســقة مــع سلســلة النتــائج التــي وضــعتها المنظمــة اإلصــالحب

اتخــذتها األجهــزة  التــي بــالمقررات اإلجرائيــة التقيــدالح. وهــي تحــافظ علــى اســتنادها إلــى إطــار رصــد عمليــة اإلصــ
والتتبـع للتقـدم المحـرز فـي التنفيـذ بمـرور  ة، ومـن ثـم فإنهـا تتـيح الرصـد والمقارنـاآلنالرئاسية بشأن اإلصـالح حتـى 

  الوقت.

                                                      
   ١ http://www.who.int/about/who_reform/documents/en.  
   ٢ http://spapps.who.int/WHOReform ) ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٢تم االطالع في.(  
 الخامسـة، الجلسـة والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة ١٣٤/٣م تانظر الوثيقة    ٣

  .(باإلنكليزية)
  .١٣٤/٣٩م تانظر الوثيقة    ٤
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إدارة التغيير) وتقليل (باستثناء  ٨إلى  ١٢تقليل عدد الحصائل من  ، معوتم تبسيط هيكل نتائج اإلصالح  -٥
، بما يجسد صيلة واحدةح. وتم تجميع اإلصالحات البرمجية واإلدارية ضمن ٢٨إلى  ٤٧عدد المخرجات من 

الروابط بين عمليات تحديد األولويات واإلصالحات المالية. وجرت بلورة اإلصالحات اإلدارية، وُأدرج مجال 
ويجمع هذا المجال الجديد مبادرات اإلصالح التي كانت مشتتة في مختلف  .إصالح بخصوص إدارة المعلومات

بسيط مجاالت إصالح ت. وتم وطنيةمجاالت اإلصالح، باإلضافة إلى تصنيف العمل المتعلق بتقديم التقارير ال
على نطاق واسع بين إصالحات تصريف الشؤون الداخلية واإلصالحات  ،تصريف الشؤون، وهي اآلن موزعة

  علقة بمشاركة المنظمة مع أصحاب المصلحة.المت
  

وتم النهوض بالدعم المحسن للدول األعضاء ليصل إلى أثر تسهم فيه كل مجاالت اإلصالح األخرى.   -٦
هذا التغيير أهمية تعزيز هذا النشاط الذي أعيد تخصيص منجزاته المستهدفة لمخرجات أخرى، حسب ويجسد 

  المستهدفة حسب الهيكل المعدل. لمنجزاتلاالقتضاء. وُحدد التوزيع الجديد 
  

  إعادة مواءمة أنشطة التغيير والتواصل 
  

اُستهل نهج محدد إلدارة التغيير من أجل تعميم أنشطة التغيير على نطاق المنظمة. وعززت األمانة   -٧
مجمع لألثر القدرة على المساعدة في تنسيق هذه المرحلة التالية من جهود اإلصالح. ويجري االضطالع بتقدير 

 التي ستترتب على مبادرات اإلصالح بالنسبة إلى مختلف مجموعات أصحاب اآلثاروالتأهب من أجل تحديد 
من مبادرات اإلصالح على كل مستوى من مستويات  مبادرةوتحديد االحتياجات المتعلقة بكل  ة،حالمصل

عملية التغيير، تمكينية لتحديد  المنظمة، وخصوصًا على المستوى اإلقليمي والقطري. وتلك شروط أساسية
  يف اآلثار باالستناد إلى الهياكل واألدوات والمبادرات والقدرات والثقافات والسلوكيات على نطاق المنظمة. وتصن
  

ديد المشاركة مع عوامل التدريب واألدوات والموارد وتجويوجه التقييم أيضًا تخطيط وتطوير ما يلزم من   -٨
وهذا العمل يستتبع بحث األثر المتوقع  .على نطاق المنظمة العاملةالتغيير الحاسمة، بما في ذلك الشبكات 

  لإلصالحات وتعريف الرسائل الرئيسية للموظفين والشركاء الخارجيين.
  

  تعزيز إدارة برنامج اإلصالح
  

وضع خطط مشاريع مفصلة لكل المنجزات المستهدفة المحددة لإلصالح في إطار الهيكل المعدل  تم  -٩
المراحل الرئيسية و ، والتي تتضمن عدة أمور منها األطر الزمنية المفصلةتائج اإلصالح. وخطط المشاريع لن

الثانية من التقييم ويشمل والمتطلبات الميزنية، أعدت على أساس إطار تحليل خماسي المراحل ُعرض في المرحلة 
  كامل مدة التغيير كل مخرج من مخرجات عملية اإلصالح.

  
وذلك لدعم الرصد المستمر والفعال للجهود  ١،وتم وضع مشروع إطار لرصد األداء فيما يتعلق باإلصالح  -١٠

الموصوف  مع اإلطار المعدل لإلصالح اإلطار، الذي يتواءم المبذولة من أجل انجاز اإلصالحات المرغوبة. وهذا
أعاله، يتضمن مؤشرات وبيانات مرجعية وغايات، وكذلك متغيرات أخرى مناسبة لقياس األداء على جميع 
مستويات سلسلة نتائج اإلصالح المعدلة. ومازال يجري تعزيز عناصر إطار األداء هذا، كما يلزم االضطالع 

دم المحرز فيما يتعلق باإلصالح يعبر عن المبادرات المتخذة على جميع بالمزيد من العمل لضمان أن قياس التق
مستويات المنظمة. وفيما يخص العديد من هذه المقاييس قد يلزم استحداث أدوات ونظم إضافية بغية ترسيخ 

  البيانات المرجعية الدقيقة وتيسير التتبع.
                                                      

١   http://www.who.int/about/who_reform/documents/en.  
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دارة البرنامج من أجل تعزيز تنفيذ عملية وعلى المستوى اإلداري عززت األمانة قدرتها في مجال إ  -١١
  اإلصالح. وتقدم األمانة أيضًا الدعم الشامل إلدارة المشاريع وتوفر التدريب للموظفين.

  
وكما ُذكر أعاله فإن النتائج وأطر رصد األداء المعدلة فيما يتعلق باإلصالح، وكذلك خطط المشاريع   -١٢

د، تم تجميعها في خطة تنفيذ شاملة لعملية اإلصالح. وتم دمج خطة التفصيلية والمتطلبات المحدثة من الموار 
التنفيذ بدورها في أداة على اإلنترنت إلدارة برنامج اإلصالح، توفر تحديثات في الوقت الفعلي بشأن التقدم المحرز 

ة الداخلية للتخطيط في اإلنجاز الناجح لإلصالحات. وتقوم أداة إدارة البرنامج بعدة وظائف تشمل القيام بدور األدا
(ويقتصر الوصول إليها على الموظفين المسؤولين عن مبادرات إصالح محددة)، وكذلك القيام  لمشاريعاوٕادارة 

(المتاحة إتاحة كاملة للدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين). وهي تيسر الرصد بدور آلية الرصد والتتبع 
األثر؛ بتقدم جهود اإلصالح نحو إنجاز الحصائل والغايات الخاصة  )١والتبليغ المستمرين والفعالين لما يلي: (

) حالة نفقات الموارد على ٣) حالة وتقدم أنشطة اإلصالح من خالل تتبع المخرجات والمنجزات المستهدفة؛ (٢(
أساس الميزانيات المقدرة. وسينطوي المزيد من العمل في هذا الصدد على دمج إطار خاص بالمخاطر في خطة 

  لتنفيذ من أجل اإلشعار بعقبات التنفيذ.ا
  
  
  

=     =     =  


