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  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
يلخــص هــذا التقريــر التقــدم المحــرز فــي إصــالح منظمــة الصــحة العالميــة منــذ التقريــر الــذي قدمتــه المــديرة  -١

ويتضــمن نبــذة عامــة عــن الوضــع الــراهن لعمليــة اإلصــالح  ١العامــة إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين.
وتصـريف  ،صالح (البرامج وتحديد األولوياتويستعرض التقدم المحرز في مسارات العمل الثالثة العامة لعملية اإل

 واإلدارة). ويبدأ أيضًا تحديد اإلنجازات المحققة في سياق برنامج اإلصالح بأسره. ،الشؤون
 
وخـــالل الســـنوات الســـت التـــي انقضـــت منـــذ أن عرضـــت المـــديرة العامـــة اقتراحاتهـــا الراميـــة إلـــى إصـــالح  -٢

تلفـــة. وُأحـــرز إجمـــاًال تقـــدم ملحـــوظ فـــي تحقيـــق هـــدف المنظمـــة المنظمـــة، تفاوتـــت وتيـــرة تنفيـــذ مســـارات العمـــل المخ
المنشود أال وهو أن تصبح المنظمة أكثر كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة وتستفيد أفضل استفادة من مـواطن قوتهـا 
ومزاياها النسبية لتحسين الحصائل الصحية. وبلغت جميع مخرجات اإلصالح قيد النظر في الوقـت الحـالي مرحلـة 

ــــى الموقــــع ال ــــديرها عبــــر مؤشــــرات اإلصــــالح عل ــــًا لتق ــــة اإلصــــالح وفق ــــة بوضــــع عملي ــــائج المتعلق ــــاح النت تنفيــــذ وتت
 ٢اإللكتروني.

  
وأثبت التقدم المحرز في عملية اإلصالح حسب التقارير المقدمة إلى األجهزة الرئاسية على مدى السنوات  -٣

المضـطلع بـه طـوال العمليـة وسـلط األضـواء علـى ضـرورة الماضية باستمرار صحة توجه العملية وأكد تأثير العمل 
 ٣إجراء إصالحات في مجاالت إضافية تشمل وظيفة المنظمة الخاصة بالطوارئ الصحية.

  
  اإلصالح البرمجي

  
مـــع تلبيـــة األمانـــة  ،الهـــدف المنشـــود مـــن إصـــالحات المنظمـــة البرمجيـــة هـــو "تحســـين الحصـــائل الصـــحية -٤

يتعلــق بالتعامــل مــع األولويــات الصــحية العالميــة المتفــق عليهــا، وتركيزهــا فيمــا لتوقعــات الــدول األعضــاء والشــركاء 

                                                           
ــــــةالانظــــــر    ١ ــــــة و  ٦٩/٤ج وثيق ــــــةالمحضــــــر المــــــوجز ، ٣/ ســــــجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عالوثيق ــــــى،  للجن "أ"، الجلســــــة األول

  (باإلنكليزية). ٢  الفرع
النبــــــــــذة العامــــــــــة عــــــــــن مؤشــــــــــرات اإلصــــــــــالح واإلنجــــــــــازات الحاليــــــــــة متاحــــــــــة علــــــــــى الموقــــــــــع اإللكترونــــــــــي التــــــــــالي:    ٢

http://spapps.who.int/WHOReform/SitePages/View_PerformanceMatrics.aspx  تشـرين األول/  ٤(تم االطالع فـي
  ).٢٠١٦أكتوبر 

لالطـــالع علـــى تقريـــر عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي إصـــالح عمـــل المنظمـــة فـــي إطـــار الفاشـــيات والطـــوارئ الصـــحية، انظـــر    ٣
  .١٤٠/٨ت  م  الوثيقة
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على اإلجراءات والمجاالت التي تضطلع فيها المنظمة بوظيفة فريدة أو تتمتع فيها بميزة نسبية، وتمويلها على نحو 
 ١."ييسر هذا التركيز

 
مــن المهــام الرئيســية التــي اضــطلع  ٢٠١٩-٢٠١٨وكــان إعــداد مســودة الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للفتــرة  -٥

بها خالل العام الماضي وشملت العمل الرامـي إلـى مواصـلة تحسـين تحديـد األولويـات ومواءمـة الميزانيـات والمـوارد 
مــع النتــائج ذات األولويــة. والتــزال المنظمــة تنفــذ عمليــة متينــة مــن القاعــدة إلــى القمــة تنطلــق مــن تحديــد األولويــات 

ى القطري ومواءمة الميزانيات مما يؤدي إلى مجموعة مركزة من األولويات. وفي إطار وضع الميزانيـة المستو  على
اتهـــا بعـــدد ي، تحســـنت نســـبة مراكـــز الميزانيـــة فـــي المكاتـــب القطريـــة التـــي تـــربط ميزان٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيـــة للفتـــرة 

 ٢بلغـت نسـبة مراكـز الميزانيـة القطريـة مجاالت تحسنًا ملحوظًا إذ ١٠مجاالت البرامج ذات األولوية يصل إلى  من
 ٪.٧٥التي ربطت ميزانياتها على هذا النحو 

  
ويساعد العمل المتزايد التركيز علـى الصـعيد القطـري أيضـًا علـى مواءمـة العمـل علـى المسـتويين اإلقليمـي  -٦

حاســمة فــي إطــار والعــالمي مــع أولويــات البلــدان. ويكتســي اســتمرار تــدعيم شــبكات الفئــات ومجــاالت البــرامج أهميــة 
تلــك الجهــود. وقــد عقــد ممثلــو جميــع شــبكات الفئــات الســت اجتماعــات وجهــًا لوجــه خــالل إعــداد مســودة الميزانيــة 

لمناقشة اقتراحات شبكات مجاالت البرامج وسعى أعضاء جميـع شـبكات  ،٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية المقترحة للفترة 
التقنيـة ومواءمتهـا علـى جميـع مسـتويات المنظمـة الثالثـة. مجاالت البرامج جاهـدين إلـى تنسـيق األعمـال البرمجيـة و 

لخمـس وعشـرين شـبكة مـن شـبكات  المـؤتمرات الفيديويـةاجتماعـًا وجهـًا لوجـه وعـن طريـق  ٥٠وُعقد ما ال يقـل عـن 
 مجاالت البرامج التقنية.

  
لـــى التنبـــؤ ويظـــل تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة يطـــرح التحـــديات. ولـــم يســـتمر االرتفـــاع المســـجل فـــي القـــدرة ع -٧

ولــم تتحســن  ٢٠١٧-٢٠١٦٪ فــي مســتهل الثنائيــة ٨٣إلــى  ٢٠١٣-٢٠١٢٪ فــي بدايــة الثنائيــة ٦٢بالتمويــل مــن 
تحســـنًا إضـــافيًا. وتعـــزى أســـباب هـــذا الركـــود إلـــى زيـــادة  ٢٠١٧-٢٠١٦مســـتويات تمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة 

مما يؤدي إلـى انخفـاض  ٢٠١٧-٢٠١٦ية للفترة التمويل المخصص لبرنامج الطوارئ الصحية في الميزانية البرمج
مســـتوى التمويـــل اإلجمـــالي النســـبي وعـــدم تخصـــيص بعـــض األمـــوال المتوقعـــة. وقـــد ُنظـــم حـــوار خـــاص بالتمويـــل 

لتنــاول هــذه المســائل. وبحــث المشــاركون الوضــع المــالي  ٢٠١٦تشــرين األول/ أكتــوبر  ٣١المقــر الرئيســي فــي  فــي
وُسـجلت  ،مليـون دوالر أمريكـي ٤٧١ص التمويـل الحـالي فـي الميزانيـة األساسـية المنطوي على التحديات إذ بلـغ نقـ

وفــي مجــال األمــراض غيــر الســارية الممــول  ،٪ فقــط٥٦أهــم الثغــرات فــي مجــال الطــوارئ الصــحية الممــول بنســبة 
 ٪ فقــط. وتصــديًا لهــذا الــنقص، قطعــت عــدة جهــات مانحــة التزامــات بتــوفير أمــوال إضــافية فــي مجــاالت٥٥بنســبة 

 مختلفة متنوعة.
  
وســعيًا إلــى مواصــلة تعزيــز التخطــيط القــائم علــى النتــائج والتنفيــذ والرصــد، تُبــذل الجهــود لتحســين المهــارات  -٨

جري تقييم ذاتي للممارسات والمهارات الراهنـة إلدارة المشـاريع وفقـًا لمعـايير والقدرات إلدارة المشاريع في األمانة. وأُ 
يــل النتــائج. وسُتســتخدم النتــائج لتحديــد االحتياجــات الخاصــة بالسياســات وقــدرات معهــد إدارة المشــاريع ويجــري تحل

 التوحيد والتدريب والدعم.
  
  

                                                           
١   http://www.who.int/about/who_reform/change_at_who/what_is_reform/en/  ألولاتشــــرين  ٢٤(تــــم االطــــالع فــــي /

  ).٢٠١٦أكتوبر 
 باستثناء المكاتب القطرية في إقليم األمريكتين.   ٢



   EB140/38    ١٤٠/٣٨ت  م

3 

  إصالح تصريف الشؤون
  
علـــى مــدى الســـنة الماضـــية مقارنـــة  تصــريف الشـــؤونب المتعلقـــةلقــد ُأحـــرز تقـــدم ملحــوظ فـــي اإلصـــالحات  -٩

 بالسنوات السابقة.
 
والصــادرة عـن االجتمــاع الحكـومي الــدولي المفتــوح بشـأن إصــالح تصــريف وتبعـًا للتوصــيات المتفـق عليهــا  -١٠

، يجـري العمـل علـى وضـع ٢٠١٦الذي اتخذته جمعية الصـحة فـي أيـار/ مـايو  ١والمقرر اإلجرائي الالحق الشؤون
برنامج زمني تطلعي خاص بالبنود المتوقعة لجدول أعمال المجلس وجمعية الصـحة وتعزيـز إدارة جـدول األعمـال. 

 .٣/ معلومات/١٤٠ت  مرد تقرير عن التطورات الطارئة على تلك المجاالت بشكل منفصل في الوثيقة وي
  

وتبــين مؤشــرات إصــالح تصــريف الشــؤون ضــرورة بــذل المزيــد مــن الجهــود لتحســين كفــاءة دورات األجهــزة  -١١
٪ علـى مـدى السـنوات ٥٠زاد عدد بنود جدول األعمال التي تناقشها جمعية الصـحة بنسـبة  الرئاسية وفعاليتها. وقد

السبع الماضية بينما ارتفع عدد صفحات الوثائق ثالثـة أضـعاف. وعلـى الـرغم مـن الجهـود المبذولـة لتحسـين تـوفير 
ـــدم حيـــث إن المؤشـــر مـــازال  ـــادة فـــي الحجـــم مـــن التق ـــائق فـــي الوقـــت المناســـب، حـــّدت الزي ـــاهز نســـبة الوث  ٪٥٠ين

 جميع الوثائق المقدمة في الوقت المناسب. من
  

وعقــــب المفاوضــــات الحكوميــــة الدوليــــة علــــى مــــدى عــــامين، اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة  -١٢
، بـــدأ ١٤٠/٤١ت  مووفقـــًا للتقريـــر الـــوارد فـــي الوثيقـــة  ٢إطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول. والســـتون
تســـــتعرض لجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة واإلدارة فـــــي اجتماعهـــــا الخـــــامس والعشـــــرين (جنيـــــف، فـــــي اإلطـــــار وس تنفيـــــذ
) العالقــات الرســمية مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ومشــاركة المنظمــة مــع ٢٠١٧كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٠و ١٩

 .الخاص بالجهات الفاعلة غير الدولالرائد لسجل هذه الجهات الفاعلة استنادًا إلى ا
  
  إلصالح اإلداريا

 
يتواصــل إحــراز التقــدم مــن أجــل تــدعيم هياكــل المنظمــة ونظمهــا اإلداريــة حســب تقــديرها مقابــل مؤشــرات  -١٣

ــــي مجموعــــة مــــن المؤشــــرات الرئيســــية ألداء المنظمــــة وقــــد ُأدرج العديــــد منهــــا  ــــة التــــي تُــــدمج أيضــــًا ف األداء الكمي
 اتفاقات مساءلة كبار الموظفين. في
  

  الموارد البشرية
  

الهــدف الرئيســي مــن إصــالح المــوارد البشــرية هــو ضــمان توافــق تعيــين المــوظفين مــع احتياجــات المنظمــة  -١٤
علــى درجــة عاليــة مــن المهــارة ومتســمة بالمرونــة والحمــاس. علــى جميــع مســتوياتها الثالثــة باالســتعانة بقــوى عاملــة 

للتنبــــــــــؤ خطــــــــــط  والشــــــــــرط األساســــــــــي هــــــــــو وجــــــــــود عمليــــــــــة مالئمــــــــــة لتخطــــــــــيط القــــــــــوى العاملــــــــــة وتتــــــــــوفر اآلن
٪ فــي ٦٢المناصــب التــي تصــبح شــاغرة لــدى تقاعــد المــوظفين فــي الثنائيــة الحاليــة مقارنــة بنســبة  مــن ٪٨٠ تخــص

 .١٤٠/٤٦ت  م. ويرد تقرير مفصل عن اإلصالحات المتعلقة بالموارد البشرية في الوثيقة ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائية 
  
 

                                                           
  ).٢٠١٦) (٨(٦٩ع ص جالمقرر اإلجرائي    ١
  ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ع ص جالقرار    ٢
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اجتـــذاب األولـــى الســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية أي "وشـــملت مبـــادرات اإلصـــالح األخيـــرة فـــي إطـــار الركيـــزة  -١٥
اعتماد إجراءات لتسريع وتيرة االختيار في حاالت الطوارئ؛ وٕابرام اتفاقات أطول أجًال مع شركات بحث  ،"المواهب

تنفيذية تساعد المكاتب الرئيسـية علـى تحديـد المرشـحين المتمتعـين بـالمؤهالت المناسـبة فـي الفئـات المهنيـة والفئـات 
لعليــا؛ وتعزيــز التوعيــة مــن أجــل بــرامج التــدريب الــداخلي؛ وٕاعــادة تفعيــل قــوائم المــوظفين فــي فئــة الخــدمات العامــة ا

جنيــف. وٕان التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق المســاواة بــين الجنســين بطــيء إذ ارتفــع تمثيــل اإلنــاث فــي الفئــات  فــي
 .٢٠١٦وتموز/ يوليو  ٢٠١٤ر ٪ بين كانون الثاني/ يناي٢,٤المهنية والفئات العليا بنسبة 

 
التنقـل الجغرافـي التـي أعلنتهـا المـديرة العامـة تنفَّـذ سياسـة  ،استبقاء المواهـب"وفي إطار الركيزة الثانية أي " -١٦

. ٢٠١٨-٢٠١٦على مراحل بدءًا من مرحلة طوعية لمدة ثـالث سـنوات فـي الفتـرة  ٢٠١٦في كانون الثاني/ يناير 
 ،٢٠١٦ظــائف الدوليــة فــي الخالصــة األولــى الصــادرة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير وقــد حــددت المكاتــب الرئيســية الو 

ـــنقَّح هـــذه اإلجـــراءات علـــى أســـاس  ممـــا ـــة إلـــى دعـــم السياســـة. وت مكـــن مـــن إجـــراء اختبـــار أولـــي لإلجـــراءات الرامي
لعــادي. عــدد مــن التــنقالت بــين المكاتــب الرئيســية أكبــر مــن العــدد االتجربــة. وســاهمت العمليــة التجريبيــة فــي  هــذه
، بلغت نسبة الموظفين في الفئات المهنية والفئـات العليـا المتنقلـين بـين األقـاليم ٢٠١٦النصف األول من عام  وفي

 .٢٠١٥٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٣٠٪ مما يمثل زيادة بنسبة ٢,٦أو بين المقر الرئيسي وأحد األقاليم 
  

للعدالة الداخلية على نطـاق المنظمـة. ينفَّذ نظام منقح  ،التمكينية""بيئة العمل وفي إطار الركيزة الثالثة أي  -١٧
ويعتمــــد هيكــــل النظــــام علــــى ثالثــــة مكونــــات رئيســــية هــــي التاليــــة: الوقايــــة واالســــتجابة المبكــــرة وتســــوية النزاعــــات 

ــــر ــــل  غي ــــة قب ــــة اإللزامي ــــرار إداري؛ الطعــــن الرســــمي الرســــمية؛ المراجعــــة اإلداري ــــة للبق ــــة الطعــــون العالمي نظــــر هيئ
الطعـــون الرســـمية المقدمـــة مـــن المـــوظفين الـــذين يطعنـــون بقـــرار إداري. وســـعيًا إلـــى تعزيـــز مردوديـــة التكـــاليف  فـــي
المنظمـة أقصى حد، يوجد مقر الفريـق المعنـي بالقـانون اإلداري وأمانـة هيئـة الطعـون العالميـة حاليـًا فـي مركـز  إلى

ماليــين دوالر أمريكــي لكــل ثنائيــة  ٥ات تنــاهز قيمتهــا فــي بودابســت الــذي أنشــئ مــؤخرًا ممــا أدى إلــى تحقيــق وفــور 
 خاصــة بتــوفير مكــان عمــل الئــقمقارنــة بمســتوى المــوظفين نفســه فــي جنيــف. وعــالوة علــى ذلــك، اســُتهلت مبــادرة 

إطار الجهـود المشـتركة بـين المـوظفين واإلدارة لضـمان تهيئـة بيئـة يشـعر فيهـا الجميـع بـاالحترام والحفـاظ عليهـا  في
  نشطة ملموسة.من خالل أ

  
  المساءلة والشفافية

 
يـــة خـــالل العـــام الماضـــي. وتُنشـــر اآلن و ظلـــت المســـاءلة والشـــفافية ضـــمن مجـــاالت اإلصـــالح ذات األول -١٨

علــى الموقــع اإللكترونــي  ،اتفاقــات المســاءلة الســنوية التــي ُتعقــد بــين المــدير العــام واإلدارة العليــا فــي المقــر الرئيســي
وتشــمل األهــداف الخاصــة بالقيـــادة واإلشــراف والســلوكيات التــي يجـــري رصــدها ومناقشــتها علــى أســـاس  ١للمنظمــة

 ٢فصلي. كما ُنشرت وثائق تفويض السلطة وخطابات التمثيل الخاصة بالمديرين اإلقليميين، ألول مرة.
 
باعتمــــاد وُوضــــعت السياســــة الخاصــــة بــــالتبليغ عــــن المخالفــــات والحمايــــة مــــن االنتقــــام موضــــع التنفيــــذ،  -١٩
أرقـــام الهواتـــف المجانيـــة وأداة للـــدخول  يشـــمل، ٢٠١٦ســـاخن لإلبـــالغ عـــن التجـــاوزات" فـــي حزيـــران/ يونيـــو  "خـــط
شبكة االنترنت في جميع مواقع المنظمة من أجل تقديم البالغات الخاصة بادعاءات سوء السـلوك إلـى طـرف  على

 خارجي مستقل يرفع تقاريره إلى األمانة.

                                                           
١    /http://www.who.int/dg/adg/en  أسـفل الصـفحة الخاصـة بكـل ٢٠١٦تشـرين األول/ أكتـوبر  ٤(تم االطـالع فـي :(

 مدير عام مساعد وكل عضو من أعضاء اإلدارة العليا اآلخرين.

٢   /http://www.who.int/dg/regional_directors/en  ٢٠١٦/ أكتوبر ألولاتشرين  ٢٤(تم االطالع في.( 
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الــوعي بشــأن معــايير الســلوك ولفــت انتبــاه المــوظفين إلــى أن اإلســاءة لهــا عواقبهــا، تــزود ومــن أجــل إذكــاء  -٢٠
إجـراًء تأديبيـًا خـالل  ٤١األمانة جميع الموظفين بتقـارير سـنوية بشـأن اإلجـراءات التأديبيـة التـي اتخـذتها. وقـد اُتخـذ 

ة "مكــــان عمــــل جــــدير بــــاالحترام" . واســــُتهلت مبــــادر ٢٠١٦وبدايــــة عــــام  ٢٠١٢الفتــــرة الواقعــــة مــــا بــــين بدايــــة عــــام 
األمانة بالتعاون مع جمعية موظفي منظمة الصحة العالميـة؛ وتسـتند هـذه المبـادرة إلـى نتـائج دراسـة استقصـائية  في

 للموظفين وتشمل التدريب وٕاذكاء الوعي.
 
، ٢٠١٤لجوانــب الضــعف التــي حــددتها مراجعــة التعــاون المــالي المباشــر التــي ُأجريــت فــي عــام  واســتجابةً  -٢١

ُأدخل عدد من التحسينات على اإلجراءات خالل العـامين الماضـيين لضـمان االسـتخدام الصـحيح لألمـوال. ونتيجـة 
توصـية صـادرة عـن المراجعـة، وتتعلـق بتحسـين السياسـات  ٣٣لذلك اسُتكمل تنفيذ سبع وعشرين توصية مـن أصـل 

توصـيات السـت المتبقيـة قيـد التنفيـذ وهـي تتعلـق ومازالـت الوالعمليات والضوابط الخاصة بالتعـاون المـالي المباشـر. 
ـــــى كيفيـــــة إجـــــراء أنشـــــطة التحقـــــق مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة واآلثـــــار المترتبـــــة  ـــــة عل بتقـــــديم المزيـــــد مـــــن البّينـــــات الدال

 عمليات التحقق. االستنتاجات التي خلصت إليها على
 
عــدد مــن التعــديالت  ومــن أجــل الحــد مــن تكــاليف الســفر وتحســين المســاءلة بشــأن الســفر، يجــري إدخــال -٢٢
السياســــات وتغييــــر عمليــــات النظــــام لتحســــين التخطــــيط واالمتثــــال للسياســــات والضــــوابط فــــي هــــذا المجــــال.  علــــى
تحســـين مرافـــق االجتماعـــات االفتراضـــية يرمـــي أيضـــًا إلـــى الحـــد مـــن حجـــم الســـفر والتكلفـــة المرتبطـــة بـــه.  أن كمـــا

ــغ عــن انخفــاض النفقــات المؤشــرات المبكــرة إلــى أن التــدابير المــذكورة  وتشــير أعــاله تــأتي بنتــائج إيجابيــة، حيــث ُبّل
 .٢٠١٥مقارنة بالفترة نفسها من عام  ٢٠١٦في النصف األول من عام  ٪١٠المتعلقة بالسفر بنسبة 

 
، واســُتكملت الــدورة التامــة ٢٠١٥وبــدأ نفــاذ سياســة إدارة المخــاطر المؤسســية فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  -٢٣

واعُتمـــد مفهـــوم "المخـــاطر  ،وُقـــدمت التقـــارير إلـــى اإلدارة العليـــا ٢٠١٦ر فـــي حزيـــران/ يونيـــو األولـــى إلدارة المخـــاط
الحاســمة األهميــة" وهــي المخــاطر التــي ُصــنفت كمخــاطر كبيــرة ووخيمــة والتــي ُطلــب إلــى اإلدارة العليــا اتخــاذ قــرار 

سـجل للمخـاطر قـائم علـى شـبكة نهائي بشأن إجراءات االستجابة لها لضمان تنفيـذها. وتعكـف األمانـة علـى إنشـاء 
 اإلنترنت ويمكن للدول األعضاء االطالع عليه.

 
، أعلنـت المـديرة العامـة التـزام المنظمـة باالنضـمام إلـى المبـادرة الدوليـة ٢٠١٥وفي تشرين الثاني/ نـوفمبر  -٢٤

افية ين وتســـعى إلـــى زيـــادة الشـــفدتشـــمل أصـــحاب المصـــلحة المتعـــد ،للشـــفافية فـــي المعونـــة، وهـــي مبـــادرة طوعيـــة
وقــــد انضـــمت المنظمــــة إلـــى المبــــادرة بصـــفة رســــمية،  ١التعـــاون اإلنمــــائي وزيـــادة فعاليتــــه فـــي مكافحــــة الفقـــر. فـــي
المقرر تقديم المعلومات ألول مرة لنشـرها علـى منصـة المبـادرة الدوليـة للشـفافية فـي المعونـة فـي نهايـة الفصـل  ومن

 .٢٠١٧األول من عام 
  

  التقييم
 
تنفيذ اإلطار الخاص بتعزيز التقييم والتعلم التنظيمي فـي المنظمـة فـي سـتة مجـاالت يواصل مكتب التقييم  -٢٥

) خطــة ٣) القــدرة علــى التقيــيم والمــوارد؛ (٢) تهيئــة بيئــة مواتيــة ونظــام لتصــريف الشــؤون؛ (١رئيســية، أال وهــي: (
التواصل  )٦التعلم التنظيمي؛ () ٥) توصيات عملية التقييم واستجابة اإلدارة لها؛ (٤عمل التقييم ونطاقه وطرائقه؛ (

 بشأن أعمال التقييم.
 

                                                           
١   /http://www.aidtransparency.net  ٢٠١٦/ أكتوبر ألولاتشرين  ٤(تم االطالع في.(  
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وقد اسـُتكمل عـدد مـن عمليـات التقيـيم المؤسسـي خـالل العـام الماضـي، بمـا فـي ذلـك تقيـيم وجـود المنظمـة  -٢٦
فــي البلــدان وأثــر مطبوعــات المنظمــة. والتقــارير الخاصــة بهــذه التقييمــات واســتجابة اإلدارة لهــا متاحــة علــى الموقــع 

وقـد شـارك مكتـب التقيـيم كـذلك فـي تقيـيم شـامل لالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن ١ لمنظمة.اإللكتروني ل
 ). ١٤٠/٢٠ت مالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية (ُقدم تقرير مستقل في الوثيقة 

 
  إدارة المعلومات

 
المنطقـــي وتحســـينه ضـــروريًا ُيعـــد تيســـير تبـــادل المعلومـــات داخليـــًا ومـــع الـــدول األعضـــاء ووضـــع أساســـه  -٢٧
أجل تحقيق األهداف الخاصة بإصالح المنظمة، وُيعتزم إجـراء تقيـيم شـامل لقـدرات المنظمـة الحاليـة فـي مجـال  من

 .٢٠١٧إدارة المعلومات وٕاجراء حصر ألصول المعلومات في أيلول/ سبتمبر 
 
األمانــة علــى صــياغة سياســة بشــأن اإلفصــاح عــن المعلومــات، باالســتناد إلــى أفضــل الممارســات  وتعكــف -٢٨
 . ٢٠١٧منظومة األمم المتحدة، ومن المقرر تنفيذها في بداية عام  في
 
، باالســـتناد ٢٠١٧وســـوف ُيســـتهل نمـــوذج جديـــد إلنتـــاج مطبوعـــات المنظمـــة وتوزيعهـــا وتمويلهـــا فـــي عـــام  -٢٩
التوســع فــي المبـادئ الخاصــة بإتاحــة جميــع  :الموجــودة. وتتمثــل أهـداف هــذه المبــادرة فـي تقيــيم أثــر المطبوعـات إلـى

مة وأثرها في شـتى أنحـاء مطبوعات المنظمة لالطالع العام من أجل تحسين انتشار المعلومات الصادرة عن المنظ
اعــة إلــى التوزيــع الرقمــي؛ مــن الطبتحســين الفعاليــة والحــد مــن الفاقــد وتلبيــة الطلــب عــن طريــق تحويــل الثقــل العــالم؛ 

وضــــع إطــــار للتمويــــل المســــتدام إلنتــــاج مطبوعــــات المنظمــــة وتوزيعهــــا. ومــــن المتوقــــع أن تــــؤدي هــــذه التغييــــرات 
 .٪٨٠خفض مخزونات المطبوعات بنسبة  إلى
  

  االتصاالت
 
ادات ُوضعت الصيغة النهائية لإلطار االستراتيجي للمنظمة بشأن التواصل الفعال. ويقدم هذا اإلطار إرشـ -٣٠

اســـتراتيجية وبوابـــة قائمـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لتبـــادل األدوات والنمـــاذج والمـــوارد وأفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال 
 .٢٠١٧االتصاالت الخارجية، ومن المقرر استكمالها بحلول كانون الثاني/ يناير 

 
مستشــارًا موظفــًا و  ١٥٠وقــد توســع نطــاق شــبكة المنظمــة لالتصــاالت فــي حــاالت الطــوارئ؛ وتشــمل اآلن  -٣١

تابعًا للمنظمة على أهبة االستعداد لالنتشار في حاالت طوارئ الصحة العمومية واألزمـات اإلنسـانية. وقـد صـيغت 
خطـــة تشـــغيلية منهجيـــة لالتصـــاالت العامـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئ وتـــم تنفيـــذها. وتتماشـــى الخطـــة مـــع نظـــام إدارة 

يتعلـق مـثًال باالسـتجابة لفاشـيات العـدوى بفيـروس زيكـا األحـداث الخـاص ببرنـامج الطـوارئ الصـحية للمنظمـة، فيمـا 
 والحمى الصفراء والعمل الخاص بالطوارئ في نيجيريا وجنوب السودان.

  
  
  
  
  

                                                           
١   /http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/reports/en  ألولاتشـــــرين  ٤(تـــــم االطـــــالع فـــــي /

 ).٢٠١٦أكتوبر 
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  سبل المضي قدماً 
 
ســيجري تقيــيم أثــر اإلصــالح علــى المنظمــة حتــى يومنــا هــذا علــى نحــو مســتقل، مــن خــالل المرحلــة الثالثــة  -٣٢
. وفــي الوقــت نفســه، ٢٠١٧التقيــيم، وســُيقدم تقريــر عنــه إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين فــي أيــار/ مــايو  مــن

ستقدم األمانة أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز في تنفيذ مبادرات اإلصالح، وتقدم التقرير عـن النتـائج المحققـة 
  من خالل مجموعة من مؤشرات اإلصالح الموحدة. 

  
ثر الطويل المدى لهذه اإلصالحات وفقًا لدرجة استدامتها وتحسينها. ويستحق الطابع النظامي وسُيحدد األ -٣٣

الذي يتسم به العديد من التحديات الخاصة بالبرامج وتصريف الشؤون واإلدارة التي تواجه المنظمـة، منظـورًا طويـل 
طـــويًال كـــي يتحقـــق بالكامـــل  األجـــل، حيـــث ســـيتطلب إصـــالح مؤسســـة معقـــدة مثـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة وقتـــاً 

  في الظروف الُمثلى.   حتى
  

وعلى الـرغم مـن أن اإلجـراءات التـي بـدأ اتخاذهـا وتنفيـذها علـى نطـاق عمليـة إصـالح المنظمـة لـم يوضـع  -٣٤
، فإنهــا اســتهدفت معالجــة المســائل التــي ستضــع ٢٠٣٠إطارهــا صــراحة علــى خلفيــة خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

ح لها إعمال الصالت الوثيقة بـين الصـحة والتنميـة المسـتدامة علـى أفضـل وجـه، واالسـتجابة المنظمة في مكانة تتي
للضغوط المتزايدة علـى المنظمـات المتعـددة األطـراف مثـل منظمـة الصـحة العالميـة فـي سـياق الحقـائق االجتماعيـة 

 والسياسية واالقتصادية الجديدة.
 
تعريـــف ميزتهـــا النســـبية؛  :زدهـــار المنظمـــة، وهـــيوقـــد حـــددت عمليـــة إصـــالح المنظمـــة األســـس الالزمـــة ال -٣٥

صياغة أولوياتهـا بوضـوح؛ ضـمان المسـاءلة الماليـة؛ وضـع الـُنظم إلدارة المخـاطر بفعاليـة؛ ومـا هـو أهـم مـن ذلـك، 
 تحقيق النتائج على نحو يمكن إثباته.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
  .هذا التقريربالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -٣٦
  
  

=     =     =  
  

  


