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  إصالح منظمة الصحة العالمية: 
 اإلصالح عملية تنفيذ عن نبذة

   
  تقرير من األمانة

  
  
يلخــص هــذا التقريــر التقــدم فــي عمليــة إصــالح المنظمــة منــذ أن أحاطــت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة  -١

ويعرض التقرير نبذة عامة وأحـدث التطـورات فـي كـل  ١والستون علمًا بالتقرير المرحلي عن تنفيذ عملية اإلصالح.
واإلدارة)؛ ويتناول بالنقاش أهم  ،وتحديد األولويات، وتصريف الشؤون مجاالت اإلصالح الثالثة (البرامجمجال من 

حتـــى اآلن؛ ويصـــف الخطـــوات التـــي تتخـــذها األمانـــة اســـتجابة لالســـتنتاجات  التحـــديات فـــي تنفيـــذ عمليـــة اإلصـــالح
 ٢لرئيسية للمرحلة الثانية من تقييم عملية اإلصالح.والتوصيات ا

 
ويجــري علــى نحــو متزايــد إدراج مبــادرات تُتخــذ فــي مجــاالت اإلصــالح المختلفــة ضــمن مجــاالت وظــائف  -٢

رير التفصيلية عن التقدم المحرز والتـي سـينظر فيهـا المجلـس التنفيـذي فـي االمنظمة. لذا فإن هذا التقرير يكمل التق
اصــة لشــؤون البرنــامج والميزانيــة، والشــؤون الماليــة، والشــؤون اإلداريــة ومســائل تصــريف الشــؤون، إطــار البنــود الخ

 وشؤون العاملين. 
  
أثـر كبيـر فـي المنظمـة وفـي تنفيـذ  ٢٠١٤وترتب على فاشية مرض فيروس اإليبوال في غـرب أفريقيـا لعـام  -٣

ات فيهـا مـن أجـل ضـمان قـدرة المنظمـة عملية اإلصالح، وكشفت عن مجاالت قد يلزم إجـراء المزيـد مـن اإلصـالح
 على االستجابة السريعة والفعالة في أوضاع الطوارئ.

  
  نبذة

  
الـذي  لمـديرة العامـةاأحاطت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون علمـًا بتقريـر  ٢٠١٤في أيار/ مايو  -٤

وبنــاًء علــى ذلــك  ١المبنيــة علــى توصــيات المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم. إعــادة هيكلــة إطــار نتــائج اإلصــالح،يصــف 
إلـــــى  ٢٠١٤يمكـــــن أن تـــــتم مباشـــــرة مقارنـــــة التقـــــدم المحـــــرز فـــــي آحـــــاد مجـــــاالت اإلصـــــالح مـــــن أيـــــار/ مـــــايو  ال

فإنـــه فـــي بدايـــة  ،وبـــالتعبير النســـبيطـــار النتـــائج. ، بســـبب التعـــديالت المدخلـــة علـــى إ٢٠١٥الثـــاني/ ينـــاير  كـــانون
فـي  ٪٦٤,٥من مخرجات عملية اإلصالح قد بلغـت مرحلـة التنفيـذ؛ وارتفـع هـذا الـرقم إلـى  ٪٤٠كانت  ٢٠١٤ عام
. وتحقـــق أكبـــر تقـــدم فـــي مجـــال البـــرامج وتحديـــد األولويـــات، حيـــث بلغـــت جميـــع ٢٠١٤تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٣١

                                                           
ــــائق ج    ١ ــــة ٣ســــجالت/ /٦٧/٢٠١٤وج ص ع، ١معلومــــات/ /٦٧، وج٦٧/٤انظــــر الوث ، المحضــــر المــــوجز للجلســــة الثاني

 (باإلنكليزية). ،ية السابعة والستينللجنة "أ" لجمعية الصحة العالم) ٢ (الفرع

المجلــس التنفيــذي علمــًا بهــا فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة (الوثيقــة  ، التــي أحــاط١٣٤/٣٩م تانظــر الوثيقــة     ٢
 .)(باإلنكليزية)ة الخامسة، حضر الموجز للجلس، الم٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
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فـي مجــال  ٪٦٥جــات فـي مجــال تصـريف الشــؤون، ومـن المخر  ٪٤٣المخرجـات المتوقعــة مرحلـة التنفيــذ، مـع بلــوغ 
 الشؤون اإلدارية مرحلة التنفيذ أيضًا.

 
تنفيــذ عمليــة إصــالح المنظمــة،  أثــر كبيــر فــيب أفريقيــا مــرض فيــروس اإليبــوال فــي غــر  وترتــب علــى فاشــية -٥

في الفاشية الحالية النظم  وأثبتت مدى مالءمة وأهمية أولويات قيادة المنظمة. ومن األمور التي لعبت جميعها دوراً 
الصــحية الضــعيفة التــي تــوفر إتاحــة ضــعيفة للخــدمات الصــحية والمنتجــات الطبيــة الالزمــة، واإلجحافــات الصــحية 
الناجمة عن اإلخفاق في التصدي على النحو المالئم للمحددات االجتماعية والبيئية واالقتصادية للصحة، ومـواطن 

). وفـــي حـــين أن ٢٠٠٥المنصـــوص عليهـــا فـــي اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( القصـــور فـــي تنفيـــذ القـــدرات األساســـية
زالــت تتشــكل فــإن الفاشــية عــززت الحاجــة إلــى أن مســتويات المنظمــة الثالثــة كافــة مااإلصــالحات البرمجيــة علــى 

ن كـي تبرهن المنظمة على قيادتها العالمية مـن خـالل مناصـرة أولوياتهـا مـع تقـديم الـدعم فـي الوقـت ذاتـه إلـى البلـدا
تعالج المشكالت السالفة الذكر عن طريق التعاون الفعال والقـائم علـى البينـات علـى المسـتوى التقنـي وعلـى مسـتوى 

إطــار  وخصوصــاً  وتبينــت أيضــًا قيمــة العديــد مــن مخرجــات عمليــة اإلصــالح التــي بلغــت مرحلــة التنفيــذ السياســات،
 المنظمة لالستجابة للطوارئ واتصاالتها الخاصة بالطوارئ.

  
كل المنظمة ونظمها اإلدارية. ومن وقد وضع تعقيد الفاشية ونطاقها غير المسبوقين عبئًا ضخمًا على هيا -٦

العناصـــر الحاســـمة لالســـتجابة، والتـــي ظهـــرت فيهـــا مـــواطن ضـــعف ملحـــة، التحـــديات فـــي مجـــاالت تعبئـــة المـــوارد 
البشــرية، والكفــاءة التنظيميــة، والمواءمــة والفعاليــة علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة، وكــذلك التمويــل، وجميعهــا مــن 

 أهداف برنامج عمل اإلصالح.
  
التزال للفاشية عواقب على وتيرة وتنفيذ العمل على نطاق المنظمة، بما في ذلك العواقب المترتبة بالنسبة و  -٧

إلــى أنشــطة اإلصــالح. وهنــاك بعــض مبــادرات لإلصــالح، ومنهــا األنشــطة المتعلقــة، بــإدارة المعلومــات واســتعراض 
نحـو االسـتجابة لإليبـوال. وسيسـتمر الطـابع الشراكات المستضافة، لزم تأخيرهـا بسـبب إعـادة توجيـه أصـول المنظمـة 

المتطور لإليبوال في توجيه عملية إعادة التخطيط من أجل ضمان تحقيق المنجزات المستهدفة، نظرًا للقيود الحاليـة 
المتعلقة بموارد المنظمة وعملياتها. وسيستمر االستعراض المنـتظم لمخرجـات عمليـة اإلصـالح كمـا ستسـتمر إعـادة 

 تها.  ترتيب أولويا
  
وعــززت الفاشــية الحاجــة الملحــة إلــى تســريع تنفيــذ العناصــر الرئيســية لعمليــة اإلصــالح. وقــد برهنــت علــى  -٨

الحاجـة المسـتمرة إلـى تنفيـذ إصـالحات فـي عـدة مجـاالت ذات صـلة خاصـة بالطارئـة الصـحية العموميـة التـي تثيــر 
تجابة ســريعة وضــخمة ومعــززة إزاء فاشــية مــرض قلقــًا دوليــًا والضــخمة بهــذه الدرجــة بغيــة تجهيــز المنظمــة لتنفيــذ اســ

معقدة إلى هـذا الحـد. ومـن هـذه المجـاالت أدوار ووظـائف مسـتويات المنظمـة الثالثـة فـي أوضـاع الطـوارئ؛ والقـدرة 
 على التعبئة السريعة للموارد من أجل تلبية االحتياجات على المستوى الُقطري؛ واإلتاحة السريعة للتمويل الكافي.

  
  لبرمجياإلصالح ا

  
  تــــــم األخــــــذ بــــــنهج مــــــنقح فيمــــــا يتعلــــــق بإعــــــداد الميزانيــــــة البرمجيــــــة المقترحــــــة  ٢٠١٤فــــــي أيــــــار/ مــــــايو  -٩

ـــنهج مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة، وقـــد بنـــي مـــن المســـتوى الُقطـــري فصـــاعدًا، مـــع ٢٠١٧-٢٠١٦ . ويشـــمل هـــذا ال
 تجسدو الفئات ومجاالت البرامج. اإلشراف على التخطيط في المكاتب اإلقليمية وفي المقر الرئيسي بحسب شبكات 

، بصــورة أفضــل، احتياجــات وأولويــات المســتوى الُقطــري، حيــث ٢٠١٧-٢٠١٦مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة 
دت مــن النتــائج المخططــة والمــوارد. وســاع ٪٨٠أولويــات توجــه إليهــا نســبة  ١٠إن كــل مكتــب يحــدد مــا يصــل إلــى 
لضـــمان أن تكـــون  مجيـــة أكثـــر واقعيـــة، وهـــذا شـــرط مســـبقاد ميزانيـــة بر علـــى إعـــد مواءمـــة وتوحيـــد أســـاليب الميزنـــة

 الميزانية البرمجية بمثابة الوسيلة الرئيسية لمساءلة جميع المديرين في المنظمة.
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بواسـطة الـنهج المـنقح إلعـداد  ٢٠١٧-٢٠١٦واستنارت وتعززت عملية إعداد الميزانية البرمجية المقترحة  -١٠
لدان، والذي يرتبط بسلسلة النتائج الجديدة المعرفة في برنامج العمل العام الثاني عشر، استراتيجيات التعاون مع الب

ــ٢٠١٩-٢٠١٤  ٢٠١٤تشــرين األول/ أكتــوبر  ٣١ن نمــوذج التنفيــذ علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة. وفــي ، ويحسِّ
 قد طبق المنهجية المنقحة. ى نطاق المكاتب الرئيسية الخمسة،بلدًا عل ١٦كان 

  
وفــي  ٢٠١٣،١تقــدم كبيــر فــي تحســين تمويــل المنظمــة بعــد أول حــوار خــاص بالتمويــل فــي عــام  وتحقــق -١١

تحســـين تنســـيق تعبئـــة المـــوارد. وتحســـنت إمكانيـــة التنبـــؤ بـــالموارد فـــي األمـــد القصـــير علـــى مـــدى الثنائيـــات الـــثالث 
عنــد نفــس النقطــة  ٪٨٦إلــى  ٢٠١٠فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام  ٪٦٦الماضــية، مــع زيــادة تــوافر األمــوال مــن 

 ٢٠١٧-٢٠١٦. ولكــن الوضــع أضــعف فيمــا يتعلــق باألمــد المتوســط إلــى الطويــل للفتــرتين ٢٠١٤الزمنيــة مــن عــام 
مليـون  ٦١,٥. وتحسنت مرونة التمويل؛ فقد زاد توافر حساب المساهمات الطوعية األساسـية مـن ٢٠١٩-٢٠١٨و

. وبــالرغم مــن التحســن فــي مواءمــة ٢٠١٤فــي عــام مليــون دوالر أمريكــي  ١٣٤إلــى  ٢٠١٠دوالر أمريكــي فــي عــام 
علــى مســتوى الفئــات فإنــه يخفــي وراءه تمــويًال غيــر متســاٍو  ٢٠١٥-٢٠١٤األمــوال المتاحــة مــع الميزانيــة البرمجيــة 

مـن العجـز الحـالي فـي خمسـة مجـاالت بـرامج ، أال وهـي األمـراض  ٪٨٢عبر مجاالت البرامج، حيث تتركز نسـبة 
تركـز علـى النـاس، التـي ت والخدمات الصحية المتكاملةا باللقاحات، واألمراض غير السارية، التي يمكن الوقاية منه

  .وقدرات التأهب واالستجابةوٕادارة مخاطر الطوارئ واألزمات، 
  

  إصالح تصريف الشؤون
  

تم االنتهاء من مسودة منقحة إلطار خاص بالمشاركة مع الجهات الفاعلة غيـر الـدول بعـد أن نظـرت فيـه  -١٢
مشـفوعًا  ٢التابعة له اللجان اإلقليمية، وسوف يقدم إلى المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

 بنموذج أولي لسجل الجهات الفاعلة غير الدول. 
  

نظمـــة بنشـــاط فـــي تحقيـــق الغـــرض الخـــاص بالتقـــارب مـــع منظومـــة األمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل وأســـهمت الم -١٣
 اإلداريـــة اللجنـــةو  اإلنمائيـــة المتحـــدة األمـــم مجموعـــة لمتحـــدة بفعاليـــة وكفـــاءة. ومـــن خــاللاالضــطالع بواليـــة األمـــم ا

، واللجنــة الرفيعــة التنســيقب المعنــي المتحــدة األمــم منظومــة فــي التنفيــذيين الرؤســاء مجلــسالتابعــة ل المســتوى الرفيعــة
رامج، تضــمن منظمــة الصــحة العالميــة أن تحظــى الصــحة بــالمركز المالئــم فــي خطــة التنميــة بالمســتوى المعنيــة بــال

الســتراتيجية  الموحــدة التشــغيل إجــراءات. كمــا أســهمت المنظمــة بنشــاط فــي وضــع ٢٠١٥المســتدامة لمــا بعــد عــام 
 بلدًا يعمل في إطار توحيد األداء. ٤٠توحيد األداء، وقد أعدت إرشادات لمكاتبها الُقطرية في 

  
بشــأن أســلوب عمــل األجهــزة الرئاســية فــإن عــدد بنــود جــداول األعمــال  ١٣٦/٦م تومثلمــا ورد فــي الوثيقــة  -١٤

، لكنــه انخفــض ٢٠١٤و ٢٠١٢د بــين عــامي والوثــائق المعــدة قبــل الــدورات الجتماعــات األجهــزة الرئاســية زاد بــاطرا
، حيــث انخفــض ٢٠١٥فيمـا يتعلــق بــدورة المجلــس التنفيــذي السادسـة والثالثــين بعــد المائــة فــي كـانون الثــاني/ ينــاير 

نون اأقــل مــن عــددها فــي دورة المجلــس الثالثــين بعــد المائــة فــي كــ ىعــدد البنــود والبنــود الفرعيــة لجــدول األعمــال إلــ
 ومن المبكر جدًا أن نقطع بأن هذا األمر يشكل اتجاهًا سائدًا.  .٢٠١٢الثاني/ يناير 

 
واستعرض المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط القرارات التي أيدتها اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط فـي الفتـرة  -١٥

 قرارًا، ويمكن اعتبارها متقادمة. ١٣٤قرارًا من أصل  ٧٩. وأشار االستعراض إلى أنه تم تنفيذ ٢٠١١-٢٠٠٠

                                                           
 .٦٧/٧انظر الوثيقة ج    ١

 .١٣٦/٥م تانظر الوثيقة     ٢
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  إصالح اإلدارة
  

  اُتخذت الخطوات التالية من أجل مواصلة تعزيز المساءلة اإلدارية: -١٦

 ينتبـب الُقطريـة، وتمـت تجربتـه فـي المكُوضع نهج منتظم الستعراض األداء البرمجي واإلداري للمكات •
الــنهج منهجيــة موحــدة ويحــدد علــى نحــو منــتظم  الُقطــريين التــابعين للمنظمــة فــي إثيوبيــا ونيبــال. ويتبــع

 أفضل الممارسات ومجاالت التحسين في اإلدارة التنظيمية والبرمجية.

لــدعم تنفيــذ إطــار الرقابــة الداخليــة ُوضــع دليــل للمــديرين وُوضــعت قائمــة مرجعيــة للضــوابط الداخليــة،  •
ــدم بيــان ســنوي أول للضــوا بط الداخليــة فــي كــانون ويجــري إدخالهمــا علــى نطــاق المنظمــة. وســوف يُق

. وُوضــعت للمــديرين قائمــة مرجعيــة للضــوابط الداخليــة مــن أجــل التقيــيم الــذاتي، ٢٠١٦الثــاني/ ينــاير 
 وتجري تجربتها في ثالث دوائر في المقر الرئيسي وفي ثالثة مكاتب إقليمية وثالثة مكاتب ُقطرية.

 ٢٠١٤مخــاطر فــي أيــار/ مــايو وُأدخــل ســجل المخــاطر المؤسســية علــى مــرحلتين، حيــث تــم تحديــد ال •
 .٢٠١٤وأجري تحليل خاص بالحد من المخاطر في أيلول/ سبتمبر 

  
، حتـــى علـــى الـــرغم مـــن تـــأخر ٢٠١٤ل إصـــالح المـــوارد البشـــرية مجـــاًال ذا أولويـــة لألمانـــة فـــي عـــام وشـــكَّ  -١٧

 تالية.األنشطة ذات الصلة بسبب فاشية مرض فيروس اإليبوال. ومع ذلك فقد تحقق تقدم في المجاالت ال

وتمـت  ة للمنظمـة، حيـث ُنقحـت االختصاصـاتتم تعديل عملية اختيار رؤساء المكاتب الُقطرية التابع •
  مواءمـــــة عمليـــــة االختيـــــار مـــــع أولويـــــات القيـــــادة المحـــــددة فـــــي برنـــــامج العمـــــل العـــــام الثـــــاني عشـــــر، 

. وجـــــرت جولـــــة اختيـــــارات أولـــــى فـــــي إطـــــار العمليـــــة الجديـــــدة فـــــي تشـــــرين الثـــــاني/ ٢٠١٩-٢٠١٤
 . ٢٠١٥مارس  /، ومن المقرر تنفيذ جوالت مستقبلية في شباط/ فبراير وآذار٢٠١٤ نوفمبر

 عمليـــةل وســـتُفعَّ ُنفـــذت عمليـــة االختيـــار لشـــغل وظـــائف الفئـــة الفنيـــة الدوليـــة، والتـــي تمـــت مواءمتهـــا،  •
 .٢٠١٥في عام  مواءمتها، تمت والتي ،نين محلياً وظائف فئة الموظفين المعيَّ  لشغل االختيار

م االنتهــاء مــن إعــداد إطــار إلدارة األداء مــع السياســات الداعمــة لــه بشــأن مكافــآت األداء والتقــدير، تــ •
 .٢٠١٥وبشأن تدابير التصدي لقصور األداء، وسُيفَعل في عام 

تم إدخال برنامج شامل لتعريف المـوظفين مـن أجـل المـوظفين الجـدد فـي المقـر الرئيسـي، وهـو يشـمل  •
 وسيتاح بصفة شهرية. طائفة واسعة من المواضيع

تم، كمبادرة مشتركة مع جمعيات موظفي المنظمة، اسـتعراض نظـام العـدل الـداخلي. وستوضـع خطـة  •
 .٢٠١٥عمل لتنفيذ التوصيات في عام 

جرت مناقشة مستفيضة إلطار تنقل الموظفين وسياسة التنقل الجغرافي للموظفين، وسـيبدأ التنفيـذ فـي  •
، ومنهـا ٢٠١٥وات األساسـية التـي مـن المقـرر أن تُتخـذ فـي عـام ، رهنًا بسلسلة من الخط٢٠١٦ عام

 ١اعتماد تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.

                                                           
 .١٣٦/٤٧م تانظر الوثيقة     ١
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وُنقلت وظيفـة التقيـيم مـن مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة لتصـبح وحـدة قائمـة بـذاتها داخـل مكتـب المـدير  -١٨
على التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ سياسة المنظمة بشأن التقيـيم تجـري األمانـة استعراضـًا لوظيفـة  العام. وبناءً 

التقييم في المنظمة وألفضل الممارسات والنماذج المتبعة في كيانات أخرى من أجل اقتراح إطار لمواصلة تعزيزها. 
 مواتيـة؛ بيئـة تهيئـة) ب( التقيـيم؛ ثقافـة تكـوين) أ(: ويشمل االستعراض التقييم والتعلم المؤسسي فيما يتعلـق بمـا يلـي

 التقـدير وعمليـات التقيـيم بـين العالقـات تحديـد) ه( ؛المؤسسـي التعّلم تيسير) د( ونطاقه؛ التقييم أساليب تحديد) ج(
، وســــيبدأ تنفيــــذ ٢٠١٤. وســــيكتمل االســــتعراض بحلــــول نهايــــة عــــام ونتائجــــه التقيــــيم بأعمــــال التبليــــغ) و( األخــــرى؛

 .٢٠١٥في أوائل عام  جراءات الموصى بهااإل
  

وفي مجال االتصال تـم االسـتثمار فـي التواصـل بشـأن المخـاطر والطـوارئ، وشـهدت األنشـطة الراميـة إلـى  -١٩
بخصـوص صـورة المنظمــة ثـاٍن تعزيـز حضـور المنظمـة فـي وسـائل اإلعـالم االجتمـاعي زيـادة كبيـرة. ويجـرى مسـح 

  زمة لمواصلة تطوير وتنفيذ اإلصالحات الخاصة بالتواصل.في األذهان، وستوفر نتائجه المعلومات الال
  

  إدارة التغيير
  

ُنفذ اإلطار المنقح لنتائج اإلصـالح، ويجـري اسـتخدام أداة إدارة المشـاريع القائمـة علـى شـبكة اإلنترنـت فـي  -٢٠
 ١إدارة نتائج اإلصالح ورصدها وتقديم التقارير عنها.

  
. وبنـاًء علـى نتـائج ٢٠١٥المخطط له إجـراء تقـدير لقـدرة إدارة المشـاريع فـي المنظمـة فـي أوائـل عـام  ومن -٢١

 إدارة المشاريع على نطاق المنظمة.تعراض المنهجي والتنفيذ لنهج التقدير ستوضع خطة لالس
  

لخطــة علــى ويجــري تنفيــذ خطــة إلدارة التغييــر والتواصــل. وســتكفل شــبكة تنفيــذ عمليــة اإلصــالح مواءمــة ا -٢٢
 نطاق مستويات المنظمة الثالثة.

 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. -٢٣
 
  

=     =     =  

                                                           
كــانون األول/  ٨(تــم االطــالع فــي  http://spapps.who.int/WHOReform/SitePages/Reports/Dashboard.aspxانظــر     ١

 ).٢٠١٤ديسمبر 


