
  ١٣٨/٥م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ يناير/ الثانيكانون  ١٥  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/5  المؤقت من جدول األعمال ١-٥البند 

  
  
  

      نبذة عن تنفيذ اإلصالح
  تقرير من األمانة

  
  

ُيلخِّص هذا التقرير التقدُّم الُمحَرز في إصـالح منظمـة الصـحة العالميـة منـذ التقريـر الـذي قُـدِّم إلـى جمعيـة   -١
الوضع الراهن لعملية اإلصالح، ويستعرض التقدُّم الُمحَرز  عنعامة  نبذةقدِّم وي ١.الصحة العالمية الثامنة والستين

واســعة النطــاق لعمليــة اإلصــالح (البــرامج وتحديــد األولويــات، مــن مســارات العمــل الثالثــة العامــة والمســار فــي كــل 
وتصـــريف الشـــؤون، واإلدارة)، كمـــا يعـــِرض معلومـــات عـــن المؤشـــرات التـــي وِضـــعت لقيـــاس مـــدى تحقـــق أغـــراض 

حًة بأمثلة من المكاتب الرئيسية المختلفة.  اإلصالح ُموضَّ

يات والطوارئ الصحية عنصرًا هامًا من برنـامج الفاش أثناءوُيمثِّل المسار الجديد إلصالح أعمال المنظمة   -٢
إصالح المنظمة، وتتواءم األنشطة التي ينطوي عليها وتتسق بدقة بعضها مع بعض. وسُيقدَّم تقريـر منفصـل حـول 

 ٢.استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق

  عامة نبذة
المــديرة العامــة عــن اقتراحاتهــا الراميــة إلــى إصــالح خــالل الســنوات الخمــس التــي انقضــت منــذ أن أعلنــت   -٣

حــدث تقــدُّم كبيــر فــي الوفــاء باألهــداف المنشــودة بشــأن تحلَّــي المنظمــة بالكفــاءة والقــدرة علــى االســتجابة  ٣،المنظمــة
ز مــا تتمتــع بــه مــن نقــاط قــوة أو مزايــا نســبية وصــوًال إلــى تحســين  ،والموضــوعية والشــفافية والمســاءلة علــى نحــو ُيعــزِّ

؛ إذ شــهد مســار اإلصــالح ٢٠١١الحصــائل الصــحية. وقــد تفــاوت تنفيــذ المســارات المختلفــة لعمليــة اإلصــالح منــذ 
، فــي حــين ُأحــِرز تقــدُّم وٕان كــان بــوتيرة أقــل فــي مســاري تصــريف الشــؤون واإلدارة. وســوف األكبــر تقــدُّمالالبرمجــي 

 الثنائية المقبلة.ُتدَمج جميع أنشطة اإلصالح في عمليات تيسير أعمال المنظمة في 

) اآلن مرحلة التنفيذ؛ وهـي نسـبة لـم تتغيـر علـى نحـو ُيعتـد بـه ٪٨٤وقد بلغت غالبية ُمخَرجات اإلصالح (  -٤
، ويرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى إرجـــاء العمـــل بشـــأن عـــدد مـــن الُمخَرجـــات نتيجـــة الســـتجابة ٢٠١٥مـــايو  منـــذ أيـــار/

، ٢٠١٥عمل بشأن هذه الُمخَرجات في النصف الثـاني مـن عـام المنظمة لفاشية مرض فيروس اإليبوال. واسُتؤِنف ال
 ٪٥٠ أكثـر مـن َبْيَد أنهـا لـم تبلـغ مرحلـة التنفيـذ. وتحقـق تقـدُّم قابـل للقيـاس فـي اسـتكمال التنفيـذ الـذي زاد معدلـه مـن

 .٪٦٠إلى ما يقرب من 

                                                           
 األولــى، الجلســة ،"أ" اللجنــة والســتين، الثامنــة العالميــة الصــحة لجمعيــة المــوجزة والمحاضــر ٦٨/٤ع ص ج الوثيقــة انظــر   ١

 (باإلنكليزية). ٢ الفرع

 .١٣٨/٢٣ت م الوثيقة   ٢

 .٣/معلومات وثيقة /١٢٨ت م الوثيقة انظر   ٣
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أصـبح مـن  ١،لمنظمـةومع وضع إطار أقوى للرْصد حسبما أوصت به المرحلـة الثانيـة مـن تقيـيم إصـالح ا  -٥
هـة، حسـب االقتضـاء، اسـتنادًا إلـى مجموعـة  الممكن اآلن إعداد تقارير عن أثر هذه اإلصـالحات والتـدخُّالت الُموجَّ

للمـرة األولـى فـي هـذا التقريـر (انظـر الملحـق). ُتعـَرض من مقاييس األداء التي يمكن تتُبعها على مدار فترة زمنية و 
المؤشرات أن هناك إنجازات هامة قد تحققت في بعض المجاالت، بينما كانت اإلنجازات أقـل فـي مجـاالت  وُتظِهر

أخرى، وهو ما ُيجسِّد إلى حٍد ما وتيرة المسارات المختلفة لعملية اإلصالح. وسوف تفيـد هـذه المؤشـرات فـي ترتيـب 
و مـــن ضـــعف أثـــر اإلصـــالحات فـــي . ورغـــم مـــا يبـــد٢٠١٧-٢٠١٦جهـــود اإلصـــالح حســـب أولويتهـــا فـــي الثنائيـــة 

 مجاالت بعينها، فقد يكون ذلك راجعًا إلى الفترة القصيرة نسبيًا بين التنفيذ والقياس.

وقد أثَّرت فاشية مرض فيروس اإليبـوال التـي انـدلعت فـي غـرب أفريقيـا تـأثيرًا كبيـرًا علـى إصـالح المنظمـة،   -٦
المنظمة، بما في ذلـك علـى أنشـطة اإلصـالح، وألقـت عبئـًا  وكانت لها عواقب على وتيرة العمل وتنفيذه على نطاق

زت هـــذه الفاشـــية الحاجـــة إلـــى تســـريع وتيـــرة تنفيـــذ العناصـــر  ضـــخمًا علـــى هياكـــل المنظمـــة وُنُظمهـــا اإلداريـــة. وعـــزَّ
الرئيســـية لعمليـــة اإلصـــالح، لكنهـــا كشـــفت كـــذلك عـــن الحاجـــة إلـــى إصـــالحات إضـــافية فـــي عمـــل المنظمـــة أثنـــاء 

زة بقــوة لحــاالت الطــوارئ الصــحية تقــديم وارئ الصــحية ُبغيــة تجهيــز المنظمــة لالفاشــيات والطــ اســتجابة ســريعة وُمعــزَّ
عمل المنظمة في الطوارئ الصحية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرنامج تتعلق بت المديرة العامة إصالحات دة. واستهلَّ عقَّ المُ 

الشــأن فريــق استشــاري يتــألف مــن خبــراء دوليــين فــي عمــل اإلصــالح األوســع نطاقــًا، وُيســِدي إليهــا النصــح فــي هــذا 
   ٢فاشيات األمراض والطوارئ الصحية واإلنسانية.

  اإلصالح البرمجي
ل اإلصالح البرمجي هو المسار الذي شهد التقدُّم األكبر من بـين مسـارات عمليـة اإلصـالح، حيـث اسـُتكمِ   -٧

لمؤشــرات التــي وِضــعت لقيــاس اإلصــالحات البرمجيــة مــن األنشــطة الُمخطَّــط لهــا، كمــا ُتظِهــر ا ٪٨٠مــا يزيــد علــى 
 أيضًا إحراز بعض التقدُّم.

وُتســــِهم المنظمــــة فــــي تحســــين الحصــــائل الصــــحية بتركيزهــــا علــــى األولويــــات البرمجيــــة ذات الُمخَرجــــات   -٨
، ٢٠١٥-٢٠١٤الواضــحة التــي يــدعمها تمويــل كــاٍف. وقــد اتُِّخــَذت خطــوات أوليــة فيمــا يتعلــق بالميزانيــة البرمجيــة 

. وشــاركت مســتويات المنظمــة الــثالث بانتظــام فــي عمليــة ٢٠١٧-٢٠١٦واســتمر تطويرهــا فــي الميزانيــة البرمجيــة 
التخطيط، مع اّتباع نْهج ُمنسَّق خالل شـبكات الفئـات ومجـاالت البـرامج. وعَقـد نحـو ثلثـي شـبكات مجـاالت البـرامج 

. وُطِلب من المكاتـب الُقطريـة، مـن خـالل عمليـة ٢٠١٧-٢٠١٦اجتماعات وجهًا لوجه لتخطيط الميزانية البرمجية 
للتخطـــيط وتحديـــد األولويـــات مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة، أن تعمـــل مـــع الجهـــات النظيـــرة داخـــل الحكومـــات مـــن أجـــل 

ـــــد ـــــص لهـــــا  ١٠ تحدي ـــــة ســـــوف ُيخصَّ ـــــل مـــــن ميزانيـــــة هـــــذه المكاتـــــب.  ٪٨٠مجـــــاالت تحظـــــى باألولوي علـــــى األق
االلتزام بهذا التوجيـه، غيـر أن بعـض البلـدان األكبـر التـي تعـاني مـن مشـكالت  غالبية المكاتب الُقطرية واستطاعت

 ٣مـن المكاتـب الُقطريـة ٪٦٦صحية ُمعقَّدة وأوضاع اجتماعية واقتصادية متغايرة وجدت األمر عسيرًا، وخصَّصـت 
تعزيـــز  . وفـــي ســـبيل٢٠١٧-٢٠١٦علـــى األقـــل مـــن ميزانيتهـــا لمجموعـــة األولويـــات المحـــدودة فـــي الثنائيـــة  ٪٨٠

                                                           
 .١٣٤/٣٩ت م الوثيقة انظر   ١

 االستشـاري الفريـق وعمـل الصـحية الطـوارئ بشـأن المنظمـة عمـل إصالح عن المعلومات من مزيد على الحصول يمكن   ٢
 الـــــــــرابط علـــــــــى واإلنســـــــــانية الصـــــــــحية العواقـــــــــب ذات والطـــــــــوارئ الفاشـــــــــيات أثنـــــــــاء المنظمـــــــــة عمـــــــــل بإصـــــــــالح المعنـــــــــي
 /األول كـــــــانون ١٨ فـــــــي االطـــــــالع تـــــــم(  /http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/en :التـــــــالي
 ).٢٠١٥ ديسمبر

 .األمريكتين إقليم في الُقطرية المكاتب يشمل ال الرقم هذا   ٣
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حضور المنظمة في البلدان، قام المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، على سبيل المثـال، بزيـادة الميزانيـة الُمخصَّصـة 
مــن المســتوى اإلقليمــي. وأقــرَّت الــدول األعضــاء فــي إقلــيم األمــريكتين سياســة  هــاللمكاتــب الُقطريــة عــن طريــق تحويل

لتحديد مخصصات ميزانية المكاتب الُقطرية. وتتضمن عناصر هذه  ُتطبِّق صيغة تقوم على االحتياجات ١للميزانية
الصــيغة الصــحة والمؤشــرات االقتصــادية. وُتحــدِّد السياســة كــذلك الحــد األدنــى لحضــور المنظمــة فــي كــل بلــد بممثــل 

ـــص  ة للمكاتـــب دون اإلقليميـــ ٪٧مـــن الميزانيـــة اإلقليميـــة للبلـــدان و ٪٤٠لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة وُتخصِّ
زت شـبكة المسـؤولين عـن إدارة البـرامج، التـي  ٪٣٥لألنشطة المشتركة بين البلدان و ٪١٨و للمكتب اإلقليمـي. وعـزَّ

اســُتحدثت فــي مكتــب المنظمــة اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ، تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة وخطــة المــوارد البشــرية. 
لويــات التقنيــة واالســتراتيجية والتنبــؤ بهــا فــي كــل بلــد أثنــاء ووسَّــعت الشــبكة اآلن نطــاق واليتهــا ليشــمل التخطــيط لألو 

 عملية وضع استراتيجيات التعاون الُقطري.

ز وضــع مؤشــرات للُمخَرجــات التنظيميــة، مرتبطــة بحصــائل صــحية قابلــة للقيــاس، سلســلة النتــائج   -٩ وقــد عــزَّ
، وســوف ُتــدَمج تقــارير تقيــيم األداء . ويجــري تعزيــز الصــلة بــين النتــائج والمــوارد٢٠١٧-٢٠١٦للميزانيــة البرمجيــة 

 .٢٠١٥-٢٠١٤والتقارير المالية عن الميزانية البرمجية 

وشــهد تمويــل الميزانيــة البرمجيــة تحســينات ذات شــأن، وكــان للحــوار الخــاص بالتمويــل دور هــام فــي هــذا    -١٠
ئيـات الـثالث األخيـرة، لترتفـع مـن وقد تحسَّنت القدرة على التنبؤ بتمويل الميزانية األساسية على مدى الثنا ٢الصدد.

 ٪٨٠، ومن الُمتوقَّع أن تصـل إلـى ٢٠١٥-٢٠١٤في الثنائية  ٪٧٧إلى  ٢٠١٣٣-٢٠١٢في بداية الثنائية  ٪٦٢
. وتحسَّـنت كـذلك المواءمـة بـين المـوارد والميزانيـة البرمجيـة علـى مسـتوى الفئـات، ٢٠١٧-٢٠١٦تقريبًا فـي الثنائيـة 

فتقــر إلــى التمويــل الكــافي نســبيًا. وترجــع التحســينات فــي المواءمــة بالنســبة يرامج بــالمجــاالت دد مــن زال عــمــالكــن 
فـــــــي المقـــــــام األول إلـــــــى قيـــــــام المـــــــديرة العامـــــــة بزيـــــــادة حجـــــــم التخصـــــــيص  ٢٠١٥-٢٠١٤للميزانيـــــــة البرمجيـــــــة 

لألخطـــار يـــزال الحـــد مـــن التعـــرُّض ســـلوك الجهـــات المانحـــة. والفـــي للمـــوارد المِرنـــة، ولـــيس إلـــى تغيُّـــر  االســـتراتيجي
فــي  ٪٨٢,٣يســير بــوتيرة بطيئــة، مــع تراجــع نســبة األمــوال التــي ُيقــدِّمها المــانحون العشــرون الرئيســيون مــن  الماليــة

. وزادت الشـــفافية بصــــورة كبيـــرة، وتُقـــدِّم البوابــــة ٢٠١٥-٢٠١٤فــــي الثنائيـــة  ٪٧٥,٩إلـــى  ٢٠١١-٢٠١٠الثنائيـــة 
ــلة  ٤الُمنقَّحــة علــى اإلنترنــت عــن التــدفقات الماليــة علــى جميــع المســتويات وصــوًال إلــى مســتوى اليــوم معلومــات ُمفصَّ

المكاتـــب الُقطريـــة. وســـوف يتـــيح التحـــديث الُمقبـــل للبوابـــة مزيـــدًا مـــن التفاصـــيل حـــول النتـــائج التـــي تحققـــت، ومـــدى 
 مساهمة الموارد في بلوغ هذه النتائج.

ٕاتاحــة النتــائج و أكيــد علــى ويــات والتاألولحديــد ومــن الُمنَتظــر، فــي ظــل هــذه التطــورات التــي طــرأت علــى ت   -١١
ــنًا يمكــن قياســه، وهــي الحصــائل التــي يجـــري  التمويــل، أن تتحسَّــن مســاهمة المنظمــة فــي الحصــائل الصــحية تحسُّ
تتبُّعهـــا اآلن مـــن خـــالل المؤشـــرات الخاصـــة بالحصـــائل والـــواردة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر، وُتجّســـدها 

  ات. الميزانيات البرمجية للثنائي

 

                                                           
 .CSP28/7 الوثيقة   ١

 .١٣٨/٤٢ت م الوثيقة انظر   ٢

 البــــرمجيتين نــــــالميزانيتي كلتــــا تمويــــل تضــــمنه حــــين فــــي الُمتوقَّــــع، الــــدخل ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائيــــة التمويــــل يتضــــمن لــــم   ٣
 .٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤

 ).٢٠١٥ ديسمبر /األول كانون ١٨ في االطالع تم( /http://extranet.who.int/programmebudget انظر   ٤
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  اإلصالح في مجال تصريف الشؤون
يتمثــل الهــدف العــام لمجــال اإلصــالح هــذا فــي ضــمان مزيــد مــن االتســاق فــي مجــال الصــحة العالميــة، مــع   -١٢
ع حصــيلتين همــا: تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار فــي األجهــزة الرئاســية وتعزيــز المشــاركة مــع أصــحاب المصــلحة. توقُّــ

ي بــين اإلصــالحات التنظيميــة، وهــو مجــال تصــريف الشــؤون األكثــر إثــارة للتحــدِّ وغالبــًا مــا تكــون اإلصــالحات فــي 
فقـط مـن أنشـطة اإلصـالح  ٪٥٠يدلُّ عليه بوضوح بطء وتيرة التقدُّم نسبيًا في هذا المجال، إذ لم ُيسَتكَمل سـوى  ما

دُّم على الصعيد اإلقليمـي. فقـد الُمخطَّط لها. وعلى الرغم من التقدُّم المحدود على الصعيد العالمي، هناك أمثلة للتق
َبسَّــط إقلــيم جنــوب شــرق آســيا، علــى ســبيل المثــال، عمــل اللجنــة اإلقليميــة بتقليــل عــدد بنــود جــدول األعمــال ووثــائق 

 قبل الدورات والقرارات، وبتوزيع الوثائق إلكترونيًا. ما

ر المجلــس التنفيــذي، بموجــب المقــرر اإلجرائــي   -١٣ ملــة أمــور، إنشــاء عمليــة )، ضــمن ج١٦(١٣٦م توقــد قــرَّ
تسـتكمل أعمالهـا بحلـول موعـد انعقـاد جمعيـة ل تشاور شاملة لجميع الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشـؤون

، وتُقـدِّم توصـيات مـن خـالل المجلـس التنفيـذي فـي كـانون ٢٠١٦مـايو  الصحة العالميـة التاسـعة والسـتين فـي أيـار/
كفاءة في تصريف شؤون المنظمة. وُعِقد االجتماع األول المفتوح للـدول بشأن كيفية تحسين ال ٢٠١٦يناير  الثاني/

كـانون  ١١و ١٠، كما ُعِقد االجتماع الثاني يومي ٢٠١٥مايو  األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون في أيار/
 ٢٠١٥.١ديسمبر  /األول

وبينمــا  ٢الفاعلــة غيــر الــدول.وضــع إطــار المشــاركة مــع الجهــات االنتهــاء مــن ويتواصــل التقــدُّم فــي ســبيل   -١٤
هـذا اإلطـار، تواِصـل األمانـة اتخـاذ إجـراءات العنايـة الواجبـة وتقـدير المخـاطر اللمسـات النهائيـة علـى يجري وضـع 

بشأن المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، وٕاتاحة المعلومات عن المشاركات على موقع المنظمة علـى شـبكة 
 ٣اإلنترنت.

 اإلصالح اإلداري

علــى الـــرغم مــن إحـــراز تقـــدُّم ُيعتــد بـــه فــي مجـــال اإلصـــالح اإلداري، ســلَّطت فاشـــية اإليبــوال الضـــوء علـــى   -١٥
ســيَّما فــي مجــال المــوارد البشــرية وٕادارة المعلومــات واالتصــاالت الو األهميــة البالغــة لتنفيــذ المزيــد مــن اإلصــالحات، 

 االستراتيجية.

  الموارد البشرية

بقة التي ُقدِّمت إلـى األجهـزة الرئاسـية اإلصـالحات المختلفـة فـي مجـال المـوارد البشـرية، بيَّنت التقارير السا  -١٦
تعيين الموظفين مع احتياجات المنظمـة يتوافق استنادًا إلى استراتيجية الموارد البشرية، والتي تهدف إلى ضمان أن 

عالميـــة، لكنـــه يأخـــذ أيضـــًا فـــي  نبـــذة ٤التقريـــر الســـنوي عـــن المـــوارد البشـــريةقـــدم علـــى جميـــع مســـتوياتها الثالثـــة. وي
الحســــبان االحتياجــــات اإلقليميــــة والُقطريــــة: فعلــــى ســــبيل المثــــال، وضــــع اإلقلــــيم األفريقــــي نموذجــــًا ُيــــواِئم مــــؤهالت 

                                                           
 .١٣٨/٦ت م الوثيقة انظر   ١

 .١٣٨/٧ت م الوثيقة انظر   ٢

 تم( http://www.who.int/about/who_reform/partnerships-collaborative-arrangements-with-WHO-involvement.pdf انظر   ٣
 ).٢٠١٥ ديسمبر /األول كانون ١٨ في االطالع

 .١ إضافة ١٣٨/٥١ت مو ١٣٨/٥١ت م الوثيقتين انظر   ٤
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الموظفين وقدراتهم وأعدادهم مع األولويـات البرمجيـة. وُتشـكِّل دراسـة عـبء المـرض وسـنوات العمـر الُمعدَّلـة حسـب 
البلــدان المعنيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذا النمــوذج. وقلَّــص اإلقلــيم األوروبــي نفقــات موظفيــه بــين اإلعاقــة فــي كــٍل مــن 

 .٢٠١٤و ٢٠١٢عامي 

مــن الوظــائف التــي ستشــُغر بالتقاعــد فــي  ٪٦٢وتحسَّـن تخطــيط المــوارد البشــرية، إذ وِضــعت خطــط لشــغل   -١٧
ن جميــع الوظــائف الشــاغرة الخاصــة بــالموظفين مــ ٪٦٥الثنائيــة الحاليــة. ويجــري تنســيق عمليــات التعيــين، وُشــِغلت 

. وقد تحقق ذلك باستخدام توصيفات وظيفيـة عامـة وٕاعـداد قـوائم بالُمرشَّـحين ٢٠١٤أسبوعًا في  ١٥الدوليين خالل 
تزال المنظمة تبذل الجهود لتحسين رق المتوسط على سبيل المثال. والالُمؤهَّلين، كما حدث للمرة األولي في إقليم ش

بين الجنسين والتنـوع الجغرافـي، َبْيـَد أن التقـدُّم يسـير بـوتيرة بطيئـة فـي هـذا الصـدد. فالنسـاء ال يشـغلن سـوى  التوازن
مـن رؤسـاء المكاتـب الُقطريـة للمنظمـة مـن النســاء  ٪٣٦، كمــا أن ٢مـد -٥فقـط مـن الوظـائف مـن الدرجـة ف ٪٣٣

مــن الــدول األعضــاء  ٪٣٢فــي حــين ال تــزال علــى التــوالي)،  ٢٠١٤أكتــوبر  وتشــرين األول/ ٢٠١٤(البيانــات لعــام 
 ئة الموظفين المهنيين الدوليين.بالمنظمة غير ُممثَّلة على اإلطالق أو ُممثَّلة تمثيًال غير كاٍف في ف

 ٢٠١٦ويجري تنفيذ السياسة الجديدة للتنقُّل الجغرافي، وسوف تبدأ المرحلة األولى من التنقُّل الطوعي في   -١٨
ــًا وضــع صــيغتها النهائيــة. ووِضــعت خطــة عمــل اســتنادًا إلــى قائمــة  مــن المناصــب الخاضــعة للتنــاوب يجــري حالي

(تشمل أنشطة ذات أولوية وُأُطر زمنية محدَّدة) من أجل تعزيز نظام العدالة الداخلية، وذلك بالتشـاور مـع جمعيـات 
 موظفي المنظمة.

  المساءلة

ـــار/ حـــدَّدت  -١٩ ـــه فـــي أي ـــة واإلدارة التابعـــة ل ـــامج والميزاني  مناقشـــات جـــرت فـــي المجلـــس التنفيـــذي ولجنـــة البرن
المســــاءلَة كمجــــال يتطلــــب اهتمامــــًا كبيــــرًا مــــن أجــــل التصــــدِّي لمــــا وصــــفته لجنــــة الخبــــراء المســــتقلين  ٢٠١٥ مــــايو

وقــــد ظلَّــــت النســــبة المئويــــة  ١االستشــــارية فــــي مجــــال المراقبــــة "بثقافــــة التســــامح مــــع عــــدم االمتثــــال" فــــي المنظمــــة.
المقيـاس األساسـي للمسـاءلة، علـى  يللُمراَجعات التشغيلية التي تمخضت عن تقيـيم "ُمـرٍض" أو "ُمـرٍض جزئيـًا"، وهـ

 ).  ٢٠١٤في عام  ٪٦٧و ٢٠١٣في عام  ٪٧٤حالها نسبيًا خالل العامين الماضيين (

ءلة والشـفافية والضـوابط الداخليـة، إضـافة إلـى تلـك ويجري حاليًا اتخاذ عّدة خطـوات إضـافية لتعزيـز المسـا  -٢٠
 ٢:الواردة في التقرير الُمقدَّم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين

أنشــأت جميــع مراكــز الميزانيــة بالمنظمــة ســجالت للمخــاطر، إلــى جانــب خطــط مكّرســة لتخفيــف   ) أ(
 من المخاطر التي تم تحديدها على نطاق المنظمة. ٪٩٨ حّدة

الخطــوات المتخــذة لتشــجيع االلتــزام بــالقيم األخالقيــة األساســية إصــدار تقريــر ســنوي عــن شــملت   ) ب(
التحقيقــات وتــوفير أحــدث المعلومــات ســنويًا للمــوظفين عــن اإلجــراءات التأديبيــة الُمتَّخــَذة فــي حــاالت ســوء 

 السلوك.

                                                           
 .١٧ الفقرة ،EBPBAC22/3 الوثيقة انظر   ١

 .٦٨/٤ج الوثيقة انظر   ٢
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م الــذاتي المرجعيـة للتقيــيهنـاك اهتمــام خـاص بالمســاءلة فـي المكاتــب الُقطريـة: وقــد ُجرِّبـت القــوائم   (ج)
يــزال العمــل مســتمرًا لوضــع مؤشــرات رئيســية لــألداء. ونفَّــذ اإلقلــيم األوروبــي، علــى بهــذه المكاتــب، بينمــا ال

سبيل المثال، مبادرة حدَّد فيهـا بجـالء، فـي شـكل مصـفوفة، َمـن المسـؤول وَمـن ُيسـاَءل وَمـن ُيسَتشـار وَمـن 
لمختلفة لعمليات األعمال الرئيسية وصوًال إلى المستوى الُقطري. ُيحاط بالمعلومات فيما يتعلق بالخطوات ا

ووضع اإلقليم األفريقـي مؤشـرات رئيسـية لـألداء اإلداري فـي مجموعـة متنوعـة مـن المجـاالت (مثـل الماليـة 
والمشـــتريات والســـفر واألمـــن)، وحـــدد للمكاتـــب الُقطريـــة، كـــل علـــى حـــدة، غايـــات قابلـــة للقيـــاس ومصـــادر 

االتفـاق علــى نطاقــات تحقيـق هــذه الغايــات وسـوف ُتســَتخَدم فــي تقيـيم أداء الموظــف المعنــي للبيانـات. وتــم 
بالمكاتــب الُقطريــة. واســُتخدمت شــبكة تنفيــذ اإلصــالح، التــي ُتمثَّــل فيهــا جميــع المكاتــب الرئيســية، كمنتــًدى 

  للتعلُّم وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ المساءلة على نطاق المنظمة.

 ٢٠١٧-٢٠١٦الخطوات األخرى الرامية إلى تعزيز المساءلة والشفافية المتخذة في الثنائيـة  وسوف تشمل  -٢١
تنفيــذ سياســة إدارة المخــاطر المؤسســية (مــع تصــعيد أهــم المخــاطر وأشــدها حســمًا إلــى اإلدارة العليــا)، وٕانشــاء خــط 

  ساخن لإلبالغ عن المخالفات.

  التقييم

ات عــن التقــدُّم الُمحــَرز فــي مجــال التقيــيم وخطــة العمــل الُمقتَرحــة أحــدث المعلومــ ١يــرد فــي وثيقــة منفصــلة  -٢٢
رة فــــي٢٠١٧-٢٠١٦للتقيــــيم فــــي الثنائيــــة  أو ُأرِجئــــت  ٢٠١٥ عــــام . وقــــد تــــأخر عــــدد مــــن أعمــــال التقيــــيم الُمقــــرَّ

مالـه حتى يتسنى توفير موارد خاصـة دعمـًا للفريـق المعنـي بـالتقييم المبـدئي لإليبـوال الـذي اختـتم أع ٢٠١٦ عام إلى
 .٢٠١٥ تموز/ يوليوفي 

  إدارة المعلومات

، التزامهـــا باالمتثـــال لمعـــايير المبـــادرة الدوليـــة ٢٠١٥نـــوفمبر  أعلنـــت المـــديرة العامـــة، فـــي تشـــرين الثـــاني/  -٢٣
للشفافية في المعونة. ويتمثل أحد العناصر الهامة لهذا االلتزام في إعـداد سياسـة لإلفصـاح عـن المعلومـات، سـوف 

 ، وتنفيذ هذه السياسة.٢٠١٦النهائية في عام توضع صيغتها 

  االتصاالت

ــزت أنشــطة المنظمــة فــي مجــال االتصــاالت علــى   -٢٤ اســتنادًا إلــى الــدروس الُمســَتفادة مــن فاشــية اإليبــوال، ركَّ
اإلبـــالغ عـــن المخـــاطر والتواصـــل بشـــأن الطـــوارئ، وعلـــى الحضـــور العـــالمي وفـــي وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي. 

رت فـــي عـــام  ٢٠١٢ستقصـــائية رئيســـية ألصــحاب المصـــلحة فـــي عـــام وُأجريــت دراســـة ا . ويجـــري اآلن ٢٠١٥وُكــرِّ
 تصاالت لكّي تسترشد بها أعمال المنظمة في هذا المجال.االوضع الصيغة النهائية الستراتيجية 

  ُسُبل الُمضي ُقُدمًا في تنفيذ اإلصالح
قياســـه فـــي أداء المنظمـــة فـــي عـــدٍد مـــن  علـــى الـــرغم ممـــا ُتظِهـــره مؤشـــرات اإلصـــالح مـــن تحسُّـــن يمكـــن  -٢٥

ة إلى إحراز مزيٍد من التقدُّم في مجاالت أخرى مثـل تصـريف الشـؤون والمـوارد البشـرية  المجاالت، هناك حاجة ُملحَّ
                                                           

 .١٣٨/٤٤ت م الوثيقة   ١
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والمســـاءلة وٕادارة المعلومـــات. ومـــن الُمتوقَّـــع أن يتحقـــق ذلـــك بينمـــا تمضـــي بـــاقي اإلصـــالحات التنظيميـــة ُقـــُدمًا إلـــى 
ز ممارسة إجراء تقييمـات مسـتقلة لمؤشـرات األداء المؤسسـي، التـي تـزداد انتشـارًا، التقيـيم مرحلة التنفيذ . وسوف ُتعزِّ

الموضـوعي إلصــالحات المنظمــة. ويـزداد تعزيــز ذلــك فـي األقــاليم: ففــي اإلقلـيم األفريقــي، علــى سـبيل المثــال، حــدَّد 
 ة لتسريع تنفيذ اإلصالح.بوضوح اإلجراءات االستراتيجية ذات األولوي ١"برنامج التحّول"

وبغيــة إدامــة اإلصــالحات المؤسســية الجاريــة حاليــًا، تُتَّخــذ خطــوات إلضــفاء الطــابع المؤسســي علــى الــتعلُّم   -٢٦
عبر مجموعة متنوعة من اآلليات الداخلية، منها فريق السياسات العالمية وشبكات الفئـات وشـبكات  داخل المنظمة

اعـات المنتظمـة لكبـار المـديرين. وتعمـل هـذه اآلليـات بشـكل متزايـد علـى تبــادل مجـاالت البـرامج وغيرهـا مـن االجتم
التوصيات والدروس الُمسَتخَلصة من التقييمات وعمليات الُمراَجعة وتقييم األداء. وقد ُأنِشئت شبكة لتنفيـذ اإلصـالح 

 من أجل تنسيق تنفيذ اإلصالحات ومواءمتها عبر مستويات المنظمة الثالثة.

مــن  اً المســار الجديــد إلصــالح عمــل المنظمــة فــي الفاشــيات والطــوارئ الصــحية أيضــًا عــدد يتنــاولوســوف   -٢٧
المجــاالت المحــددة مثــل المــوارد البشــرية وٕادارة المعلومــات واالتصــاالت، وســوف ُيســِهم فــي تعزيــز عمليــات اإلدارة 

 على نطاق المنظمة، خاصة على المستوى الُقطري حيث تكون الحاجة على أشدها.

  إلجراء المطلوب من المجلس التنفيذيا
  ى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.المجلس مدعو إل  -٢٨

  

                                                           
 /األول كـــــــــــــانون ١٨ فـــــــــــــي االطـــــــــــــالع تـــــــــــــم( http://www.afro.who.int/en/rdo/transformation-agenda.html انظـــــــــــــر   ١

 ).٢٠١٥ ديسمبر
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  الملحق
  

  رصد إصالح منظمة الصحة العالمية: مقاييس األداء
 

  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

  الصحية تحسين الحصائل    -١

١- ١  

 أولويات تحديد
 المنظمة
 بطريقة وتناولها
 تتسم منهجية
 بالشفافية
 والتركيز،
 تبعاً  وتمويلها

  لذلك

 والنفقات الدخل مواءمة
 البرمجية الميزانية مع

 الفئة حسب المعتمدة،
  الرئيسي والمكتب

  
المكتـب اإلقليمـي  ميزانيـة بنود المؤشر هذا يتضمن ال

 األمريكيـــــة، للبلـــــدان الصـــــحة منظمـــــة /لألمـــــريكتين
  .األطفال وشلل واألزمات، للفاشيات واالستجابة

  يونيو /حزيران  الدخل(أ)   
٢٠١٣  

 بنود لتوزيع مستوى أدنى
 الغرض٪ (٦٨ المساهمة

٪ ٧٢و) ٥ االستراتيجي
 لجنوب اإلقليمي المكتب(

  )آسيا شرق

  يونيو /حزيران
٢٠١٥  

 لتوزيع مستوى أدنى
٪ ٨٧ المساهمة بنود

 األمراض – ٢ الفئة(
٪ ٨٨و) السارية غير
 اإلقليمي المكتب(

  )المتوسط لشرق

. للــــدخل كتقريــــب المســــاهمة بنــــود توزيــــع ُيســــَتخَدم
 كنســبة المســاهمة بنــود لتوزيــع مســتوى أدنــى ويشــير
 أدنـــى إلـــى المعتمـــدة البرمجيـــة الميزانيـــة مـــن مئويـــة
  .المواءمة من مستوى

  يونيو /حزيران  لنفقات(ب)   ا
٢٠١٣  

 للنفقات مستوى أدنى
 الغرض٪ (٤٤

٪ ٤٧و) ٢ االستراتيجي
 لجنوب اإلقليمي المكتب(

  )آسيا وشرق

  يونيو /حزيران
٢٠١٥  

 للنفقات مستوى أدنى
) ٢ الفئة٪ (٥١
 المكتب٪ (٥٣و

 لشرق اإلقليمي
  )المتوسط

 مــــن مئويــــة كنســــبة للنفقــــات مســــتوى أدنــــى يشــــير
ــة ــة الميزاني ــى المعتمــدة البرمجي  مــن مســتوى أدنــى إل
  .المواءمة

١-١- ١  

 األولويات تحديد
 تلبية إلى استناداً 

 االحتياجات
 بين والمواءمة

 النتائج تحديد
 وتخصيص

 جهة من الموارد
 النتائج وتحقيق

  أخرى جهة من

 للمكاتب المئوية النسبة
 ُتخصِّص التي الُقطرية

 من األقل على٪ ٨٠
 لمجاالت ميزانيتها
 ذات العشرة برامجها
  سلفاً  الُمحدَّدة األولوية

ال توجد بيانات 
 فمفهوم أساسية،

مجاالت البرامج 
ذات األولوية 

 لم سلفاً  الُمحدَّدة
 قبل ُمتَّبعاً  يكن

 على ذلك
  .العالمي الصعيد

  ٦٦  ٢٠١٧- ٢٠١٦٪  

 أولوياتهـــــــا تحـــــــدد أن الُقطريـــــــة المكاتـــــــب مـــــــن ُطِلـــــــب
. التشــغيلي التخطــيط عمليــة قبــل) بــرامج مجــاالت ١٠(

 الصـــــحية مشـــــاكله تعقيـــــد ودرجـــــة البلـــــد حجـــــم وحســـــب
 ُحــــــدِّدت واالقتصــــــادية، االجتماعيــــــة أوضــــــاعه وتبــــــاين
  .بقليل أكثر أو ذلك من أقل أولويات أحياناً 
 النســـبة التشـــغيلي التخطـــيط بعـــد ُأجريـــت مراجعـــة بينـــت

 علـــى٪ ٨٠ خصَّصـــت التـــي الُقطريـــة للمكاتـــب المئويـــة
 لتحقيــق المخططــة، التكــاليف أي ميزانيتهــا، مــن األقــل

  .سلفاً  الُمحدَّدة األولويات
ــــــب اإلقليمــــــي لألمــــــريكتين المراجعــــــة تشــــــمل ال  /المكت

 للفاشيات واالستجابة األمريكية، للبلدان الصحة منظمة
ــــــــال وشــــــــلل واألزمــــــــات ــــــــة األطف  الخــــــــدمات – ٦ والفئ
  .التمكينية الوظائف /المؤسسية
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

٢-١- ١  

 نموذج تحسين
 على التنفيذ

 مستويات
 الثالثة المنظمة
 دعم لتقديم
 الدول إلى أفضل

  األعضاء

 من المئوية النسبة
 البرامج مجاالت شبكات
 تنسيق بآليات تتمتع التي
   فعالة

ال توجد بيانات 
 فمفهوم أساسية،

مجاالت البرامج 
ذات األولوية 

 لم سلفاً  الُمحدَّدة
 قبل ُمتَّبعاً  يكن

 على ذلك
  .العالمي الصعيد

  ٦٤  ٢٠١٥- ٢٠١٤٪  

 لشــبكات المئويــة النســبة هــو الُمســَتخَدم البــديل المؤشــر
 وجهــاً  مباشــرة اجتماعــات عقــدت التــي البــرامج مجــاالت
-٢٠١٦ البرمجيـــــة الميزانيـــــة إعـــــداد أجـــــل مـــــن لوجـــــه
  .التشغيلي تخطيطها أو ٢٠١٧

  .٦ الفئة المؤشر هذا يشمل ال

٣-١- ١  
 التمويل توفير
 والُمتسق الكافي
 التركيز لدعم

  االستراتيجي

 من المئوية النسبة
 البرمجية الميزانية
لة   الثنائية بداية في المموَّ

٧٧  ٢٠١٥- ٢٠١٤  ٪٦٢  ٢٠١٣- ٢٠١٢٪  
 علـــــى بالتمويـــــل التنبـــــؤ إمكانيـــــة المؤشـــــر هـــــذا يتنـــــاول
 اتســـاق الحســـبان فـــي يأخـــذ ال لكنـــه العـــالمي، المســـتوى
  .التمويل
  .٢٠١٥-٢٠١٤ من اعتباراً  التوقعات يشمل

٤-١- ١  
 بشفافية التبليغ
 تحقيق عن

 واستخدام النتائج
  الموارد

 خالل من األداء ُيقاس
د تقييم  إلنجاز ُموحَّ

  . لها الُمخطَّط الُمخَرجات
  بعد يتوافر لم  ٢٠١٥- ٢٠١٤  بالكامل٪ ٦٣ تحققت  ٢٠١٣- ٢٠١٢

 ،٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيــة نهايــة فــي األداء بعــد ُيقــيَّم لــم
 مجــــاالت أن إلــــى يشــــير المــــدة منتصــــف تقريــــر أن إال

  ٪.٩٠ بنسبة الصحيح المسار على تسير البرامج
ــــرة خــــالل ــــغ فت ــــة التبلي ــــد ســــوف الُمقبل ــــة ُتعق  بــــين مقارن
  .الثنائية نهاية تقييميّ 

٢  
 االتساق زيادة
 مجال في

  العالمية الصحة

 أولويات تجسيد مدى
 القرارات في  القيادة

 التي اإلجرائية والمقررات
 األجهزة تعتمدها
 جمعية( الرئاسية
 العالمية الصحة

) التنفيذي والمجلس
  الثنائية خالل

٥٥  ٢٠١٥  ٪٤٥  ٢٠١٣٪  
ــق  والمقــررات القــرارات كــل مــن العظمــى الغالبيــة تتعل

ــة  والمقــررات القــرارات ومــن. واإلدارة بــالتنظيم اإلجرائي
 أولويـات ُتجسِّـد التـي تلـك المؤشـر هذا يقيس التقنية،
  .الست القيادة

 ألصحاب المئوية النسبة
 الخارجيين المصلحة

 المنظمة أن يرون الذين
 في فعالية األكثر هي

 السياسات على التأثير
 صحة تحسين أجل من

 المستوى على الناس
   العالمي

٨٤  ٢٠١٥  ٪٧٤  ٢٠١٢٪  
 مستمد وهو فقط، التحقق ألغراض إضافي مؤشر هذا
 اللـذين ُأجريـا المصـلحة أصـحاب آراء استقصـائي من
  .٢٠١٥و ٢٠١٢ عاميّ  في
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

١- ٢  
 اتخاذ تحسين
 القرارات

  االستراتيجية

 األعضاء الدول تصّور
 في المناقشات لفاعلية

 األجهزة اجتماعات
 عنها يصدر وما الرئاسية

   إجرائية مقررات من

 الــدول مــع الشــاملة التشــاور عمليــة حصــيلة انتظــار فــي        
  .الشؤون تصريف إصالح بشأن األعضاء

عدد االجتماعات 
 حزيران/ ١التحضيرية (

إلى  ٢٠١٤يونيو 
  )٢٠١٥مايو  أيار/ ٣١

          

١-١- ٢  
 المشاركة
 قبل االستباقية

 اجتماعات انعقاد
  الرئاسية األجهزة

 لوثائق المئوية النسبة
 التي الرئاسية األجهزة
 المواعيد في تتوافر
  عليها الُمتَّفق الزمنية

٤٨  ٢٠١٥  ٪٥٢  ٢٠١٣٪  

 األعضــــــاء الــــــدول تــــــوافي أن المنظمــــــة علــــــى يتعــــــين
 قبــــل الرئاســــية األجهــــزة باجتماعــــات الخاصــــة بالوثــــائق
 ذلــك يســري وال أســابيع؛ بســتة االجتماعــات هــذه انعقــاد
ـــائق علـــى ـــق" الوث ـــى المواَف  هـــذا يشـــمل وال". تأخرهـــا عل

  .  اإلقليمية اللجان وثائق المؤشر

٢-١- ٢  
 ومواءمة تنسيق

 ممارسات
  الرئاسية األجهزة

 الــدول مــع الشــاملة التشــاور عمليــة حصــيلة انتظــار فــي          
  .الشؤون تصريف إصالح بشأن األعضاء

٣-١- ٢  
 الدول عمل

 باتساق األعضاء
 مجال في

  العالمية الصحة

 تطبق التي البلدان عدد
 وفعالة واضحة عمليات

 التحضير أجل من
 األجهزة الجتماعات
 فيها، والمشاركة الرئاسية
 من تتخذه ما وتنفيذ

   إجرائية مقررات

 الدول مع الشاملة التشاور عملية حصيلة انتظار في        
  .الشؤون تصريف إصالح بشأن األعضاء

٢- ٢  
 المشاركة تعزيز
 مع الفعالة

 أصحاب
  المصلحة

 والجهات الشراكات عدد
 التي الدول غير الفاعلة
 عن معلومات تتوافر

 ومشاركة طبيعتها
   فيها المنظمة

  ٢٩٥  ٢٠١٥  ١٠٠  ٢٠١٤ مطلع

  :المصادر
http://www.who.int/about/who_reform/partners

hips-collaborative-arrangements-with-WHO-

involvement.pdf; 

http://www.who.int/civilsociety/relations/NGOs-

in-Official-Relations-with-WHO.pdf?ua=1 
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

١-٢- ٢  

 من االستفادة
 الفاعلة الجهات
 الدول غير

 النتائج لتحقيق
 تنشدها التي

  المنظمة

 المئوية النسبة
 ينجزها التي للُمخَرجات

 رئيسي مكتب كل
 من شأن ذات بمساهمة
 غير الفاعلة الجهات
   الدول

 غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة إطــار انتظــار فــي        
  .الدول

 في المشاركة  ٢-٢- ٢
  المخاطر إدارة

 العناية عمليات عدد
 نفذَّتها التي الواجبة
  المنظمة

 /األول تشرين  ٥٠٠  ٢٠١٣
 واقــــع مـــن ُنفِّـــذت التـــي الواجبــــة العنايـــة إجـــراءات عـــدد  ٥٢٠  ٢٠١٥ أكتوبر

  .المعنية اإلدارة وثائق

 ألصحاب المئوية النسبة
 الخارجيين المصلحة

 أن يرون ال الذين
 نحو على تتأثر المنظمة

 بدوائر مناسب غير
 القطاع /الصناعة
  الخاص

٣٧  ٢٠١٥  ٪٣٦  ٢٠١٢٪  
 مسـتمد وهـو فقـط، التحقـق ألغراض إضافي مؤشر هذا
 ُأجريـــا اللـــذين المصـــلحة أصـــحاب آراء استقصـــائيّ  مـــن
  .٢٠١٥و ٢٠١٢ عاميّ  في

٣-٢- ٢  

 إلى التقارب زيادة
 مع حد أقصى
 منظومة إصالح
 من المتحدة األمم
 النهوض أجل

 األمم بتكليفات
 بفعالية المتحدة
  وكفاءة

 ألطر المئوية النسبة
 للمساعدة المتحدة األمم

 تتضمن التي اإلنمائية
 صلة ذات حصائل
 مع متقاربة( بالصحة
 القيادة أولويات
  )بالمنظمة

٩١  ٢٠١٥  ٪٦٧  ٢٠١٢٪  

 ٢٠١٥و ٢٠١٢ عامي تقارير من ُمسَتقاة البيانات
  والمناطق واألقاليم البلدان في المنظمة حضور حول

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/13648

7/1/WHOPresence2012Report.pdf?ua=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/171388

/1/WHO_Presence_Report_2015.pdf?ua=1). 
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

 تسعى منظمة  ٣
  التميز إلى

 في المنظمة أداء مستوى
          واإلدارة التنظيم مجالي

 الصادرة التقارير استخدام ُيقتَرح المؤشر هذا لقياس
. المنظمات أداء لتقييم األطراف المتعددة الشبكة عن

 التي بالنتائج ٢٠١٣ عام تقرير ُيقاَرن وسوف
 تحديد ويتعين للشبكة، الُمقبل التقرير إليها سيتوصل
  . ٢٠١٥ عام عن الشبكة تقرير توافر متى بدقة النص

 من المئوية النسبة
 المصلحة أصحاب
 يصفون الذين الخارجيين
 عمل إلى نظرتهم
 مدى على المنظمة
 إلى الثالث السنوات
 بأنها الماضية الخمس

" الثقة زيادة على تبعث"
 عالية بثقة توحي" أو

  "دائماً 

٦١  ٢٠١٥  ٪٧٦  ٢٠١٢٪  
 مستمد وهو فقط، التحقق ألغراض إضافي مؤشر هذا
 ُأجريا اللذين المصلحة أصحاب آراء استقصائي من
  .٢٠١٥و ٢٠١٢ عاميّ  في

١- ٣  

 بين التوفيق
 التوظيف

 واالحتياجات
 جميع على

 مستويات
  المنظمة

 للوظائف المئوية النسبة
 ستشُغر أنها المعروف

 بسبب المستقبل في
 خطط وضع مع التقاعد،
 مثالً ( للتوظيف محددة
 مواصفات تحديد إعادة

 واكتشاف الوظائف
 المنظمة داخل المواهب
  ) والتعيين وتنميتها،

  ٪٦٢  ٢٠١٥- ٢٠١٤  متاح غير  ٢٠١٣- ٢٠١٢

 كمؤشر الشاغرة للوظائف السليم التخطيط ُيسَتخَدم
: المنظمة احتياجات مع يتواءم التوظيف أن لبيان بديل

 ستشُغر أنها سلفاً  ُيعرف وظائف هي التقاعد فحاالت
 ُتمثل الواردة واألرقام. السليم بالتخطيط تسمح وبالتالي
  . العالمي المستوى على الشاغرة الوظائف

١-١- ٣  
زة استراتيجية  ُمعـزَّ
 مالءمــــــــة وأكثــــــــر
 المــــــــــوارد بشــــــــــأن
   البشرية

            

 استقطاب  ٢-١- ٣
  المواهب

 تعيين توقيت حسن
 بدوام الدوليين الموظفين

 بين الوقت أي( كامل
 الوظيفة عن اإلعالن
 من اختيار وقرار
  )يشغلها

  خالل٪ ٦٥  ٢٠١٤
        أسبوعاً  ١٥
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

٣-١- ٣  
 االحتفاظ
 بالمواهب
   وتنميتها

 لموظفي المئوية النسبة
 والفئات الفنية الفئة

 غيروا الذين األعلى
 السنة في عملهم مراكز

  الماضية

٧,٤  ٢٠١٤  ٪٩,٥  ٢٠١٣٪  
 أن مراعـــاة يتعـــين المؤشـــر، هـــذا قيـــاس ســـبق حـــين فـــي

  .بعد ُتطبَّق لم الجديدة التنقل سياسة
 /ألمـــريكتينل المكتـــب اإلقليمـــي المؤشـــر هـــذا يشـــمل ال

  .األمريكية للبلدان الصحة منظمة

  التمكينية البيئة  ٤-١- ٣

 أو التظلمات عدد
 التي المحتملة التظلمات

 بالوسائل تسويتها جرت
 وبالمراجعة الرسمية غير

 مع يتماشى بما( اإلدارية
 العدالة نظام مراجعة
  )الداخلية

 تنفيذ قبيل ٢٠١٥عام  بنهاية األساس خط ُيؤَخذ سوف        
  .الُمنقَّح الداخلية العدالة نظام

٢- ٣  
 اإلدارية المساءلة
 وٕادارة والشفافية
  بفعالية المخاطر

 لعمليات المئوية النسبة
 التي التشغيلية المراجعة
 تقييم عن تتمخض

 مرضٍ " أو" مرضٍ "
  الثنائية خالل" جزئياً 

٦٧  ٢٠١٤  ٪٧٤  ٢٠١٣٪  
 المراجعــة خــدمات مكتــب بهــا أبلــغ حســبما األرقــام تــرد

ـــــــة  ٢٠١٤ عـــــــامي العالميـــــــة الصـــــــحة جمعيـــــــة الداخلي
  . ٢٠١٥و

١-٢- ٣  

 داخلية ضوابط
 إلدارة وعمليات
 المخاطر
 متسمتان
   بالفّعالية

 للمخاطر المئوية النسبة
 خطط وِضعت التي

  حّدتها من للتخفيف

 خط يوجد ال
  حيث أساس،

 قبل من ُيتح لم
 عالمي إطار

  للمخاطر

  /الثاني تشرين
 وُوِضـعت عالمياً  التي تم تحديدها المخاطر عدد يتوافر    ٪٩٨  ٢٠١٥ نوفمبر

  حدتها من للتخفيف خطة

٢-٢- ٣  
 فعال إطار

 وٕادارة لإلفصاح
 تضارب حاالت

  المصالح

 للمشاركين المئوية النسبة
 الذين االجتماعات في

 إعالنات استكملوا
  المصالح

        
 إعالنـــــات مـــــن٪ ١٠٠ بالفعـــــل اليـــــوم تُـــــَدار حـــــين فـــــي

 بــديالً  مؤشــراً  المؤشــر هــذا ُيعــدُّ  عنهــا، الُمعَلــن المصــالح
 ُيقاس وسوف. المصالح إعالنات عن الفّعال لإلفصاح

  .األداة تنفيذ بعد المؤشر هذا

٣-٢- ٣  
 الفعال التعزيز
 األخالقية للقيم

 األساسية
  بها وااللتزام

 وٕاتاحة الشفافية
 بشأن المعلومات
 إزاء الُمتََّخذة اإلجراءات
  )بها المشتبه( المخالفات

 مع المنتظم التواصل  ٢٠١٥  وثائق أي تتوافر لم  ٢٠١٢
  المصلحة أصحاب

ـــــر ُيقـــــدَّم ـــــات، عـــــن ســـــنوي تقري ـــــد ويجـــــري التحقيق  تزوي
 التأديبيــة اإلجــراءات عــن بمعلومــات بانتظــام المــوظفين
  .السلوك سوء لحاالت للتصدي الُمتَّخذة
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

٣- ٣  
 ثقافة نشر

 بشأن مؤسسية
    والتعلُّم التقييم

 التقييم عمليات عدد
 التي لها الُمخطَّط
 لسياسة وفقاً  ُتستكمل
 التي التقييم
 مقاَرنة( المنظمة تتبعها
 الخاصة العمل بخطة
 كل المنظمة بتقييم
  ) سنتين

          

                

١-٣- ٣  
 سياسة تعزيز

 بشأن المنظمة
  التقييم

          

لالنتهـــــاء مـــــن إطـــــار العمـــــل فـــــي مجـــــال التقيـــــيم  نظـــــراً 
، فســـــوف تُقــــــاس ٢٠١٥ عــــــام والموافقـــــة عليــــــه مطلـــــع

ــارًا  المؤشــرات فقــط علــى أن ُتظِهــر النتــائج األولــى اعتب
  .هوما بعد ٢٠١٦ عام من

٢-٣- ٣  
 الطابع إضفاء

 على المؤسسي
  التقييم وظيفة

 الهيكلي التنظيم
 على للتقييم والوظيفي

 المدعوم المنظمة نطاق
 لتنفيذ مكرسة بموارد
 الخاصة العمل خطة
 التقييم تعزيز بإطار
  التنظيمي والتعلُّم

        

٣-٣- ٣  

 خطط تقييم
 الموظفين
 والبرامج،
 نتائج واستخدام
 لتحسين التقييم
   العمل

 التوصيات تنفيذ معدل
 اإلطار الزمني في

 تاريخ من اعتباراً  المحدد
  ٪٨٥> التقييم تقرير

        

٤-٣- ٣  
 المنظمة تدعم
 من التعلُّم

 النجاحات
  واإلخفاقات

 لعمليات المئوية النسبة
 تتضمن التي التقييم
 الدروس استبانة

 متطلبات( المستفادة
 سياسة جودة ضمان
  )بالمنظمة التقييم
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

  إدارة المعلومات باعتبارها  ٤- ٣
  مقومًا من المقومات االستراتيجية

١-٤- ٣  

 استراتيجي إطار
 وتوحيد لتبسيط
 إدارة سياسات

 المعلومات
 وعملياتها
  وأدوارها

 ومسؤولياتها
  وأدواتها

 استراتيجي إطار اعتماد
 يشمل المعلومات إلدارة
 عمليات من عالية نسبة
   المعلومات إدارة

        

 علــى المفروضــة القيــود بســبب المعلومــات إدارة توقفــت
 اآلن ويجـــري. اإليبـــوال لفاشـــية االســـتجابة أثنـــاء المـــوارد
  .المجال هذا في العمل تنشيط إعادة

٢-٤- ٣  
 عملية تبسيط
 التقارير إعداد

  الوطنية

 المنفَّذة األنظمة عدد
 إدارة إطار لدعم

  المعلومات
        

٣-٤- ٣  

 أنظمة وجود
 للمعلومات
 وتكنولوجيا
 لدعم االتصاالت

  المعلومات إدارة

ــــــــــة النســــــــــبة  مــــــــــن المئوي
 يعتقـدون الـذين الموظفين

 ممتــازة إمكانيــة لــديهم أن
 إلــــى للوصــــول  جيــــدة أو

 تحــــتفظ التـــي المعلومـــات
  األخرى الوحدات بها

        

 ثقافة تعزيز  ٤-٤- ٣
  المعلومات تبادل

 من المئوية النسبة
 يعتقدون الذين الموظفين

 ممتازة إمكانية لديهم أن
 إلى للوصول  جيدة أو

 تحتفظ التي المعلومات
   األخرى الوحدات بها
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  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

٥- ٣  
 موثوقية تحسين

 االتصاالت
 ومصداقيتها

   وجدواها

 من المئوية النسبة
 الذين المصلحة أصحاب
 إيجابية نظرة ينظرون

 إلى) جيدة أو ممتازة(
 على المنظمة قدرة

 األخطار مع التعامل
 في العمومية الصحية
  المستقبل

 أصـــــحاب آراء استقصـــــائيّ  مـــــن مســـــتمدة األرقـــــام هـــــذه  ٪٦٧  ٢٠١٥  ٪٧٩  ٢٠١٢
  .٢٠١٥و ٢٠١٢ عاميّ  في ُأجريا اللذين المصلحة

 واضح دليل  ١-٥- ٣
  لالتصاالت

            

٢-٥- ٣  

 الجودة إبراز
 لعمل المستمرة
 وكيفية المنظمة
 على عملها
  الصحة تحسين

 للمجيبين المئوية النسبة
 إيجابية آراء كونوا الذين
  المنظمة عن

 الدوليـة غـالوب مؤسسة مقياس من مستمدة األرقام هذه  ٪٦٨  ٢٠١٥  ٪٦٣  ٢٠١٣
  . الحكومية غير للمنظمات العالمي

٣-٥- ٣  

 معلومات تقديم
 دقيقة صحية
 المنال وسهلة
 التوقيت ومناسبة
 وقابلة ومفهومة
   لالستخدام

 من المئوية النسبة
 الذين المصلحة أصحاب
 تبّلغ المنظمة إن يقولون
 الصحية المعلومات عن

 الوقت في العمومية
 تيّسر وبطرق المناسب
  إليها الوصول

 أصـــــحاب آراء استقصـــــائيّ  مـــــن مســـــتمدة األرقـــــام هـــــذه  ٪٦٦  ٢٠١٥  ٪٦٦  ٢٠١٢
  .٢٠١٥و ٢٠١٢ عاميّ  في ُأجريا اللذين المصلحة

٤-٥- ٣  

 جميع يستطيع
 الموظفين
 بالمنظمة
 على الحصول
 التي المعلومات
 عن يحتاجونها
  والبرامج المنظمة

 من المئوية النسبة
 يعتقدون الذين الموظفين

 ممتازة إمكانية لديهم أن
 إلى للوصول  جيدة أو

 التي المعلومات
  مهامهم ألداء يحتاجونها

 أصـــــحاب آراء استقصـــــائيّ  مـــــن مســـــتمدة األرقـــــام هـــــذه  ٪٧١  ٢٠١٥  متاح غير  ٢٠١٢
  .٢٠١٥و ٢٠١٢ عاميّ  في ُأجريا اللذين المصلحة



 
 
 

 

ت  م
١٣
٨

/٥ 
     

   
   

حق
المل

 
 

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
E

B
13

8/
5 

   
   

   
  A

nn
ex

 
  

17
 

  النتيجة
  مالحظات  الفعلي  البيانات األساسية  المؤشر  (الحصيلة/الُمخَرج)

٥-٥- ٣  

 االتصاالت
 والدقيقة السريعة

 في واالستباقية
 فاشيات حالة

 األمراض
 والطوارئ
 الصحية
 واألزمات
  اإلنسانية

 علم بين الزمنية الفترة
 ونشر بالفاشية المنظمة
 عن األولى األخبار
  الفاشية

ـــرة      أيام ٦  ٢٠١٥ ـــين الوســـيطة الزمنيـــة الفت  األولـــى المعلومـــات ورود ب
  .الفاشية عن األولى األخبار ونشر
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