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  عمليات إصالح المنظمة، بما فيها
  برنامج عمل التحّول وتنفيذ إصالح منظومة

  األمم المتحدة اإلنمائية
  
  

  برنامج عمل التحّول في المنظمة 
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
علمًا  ٢٠١٩المعقودة بكانون الثاني/ يناير بعد المائة رابعة واألربعين المجلس التنفيذي في دورته الأحاط   -١

ــدار ســـابق من هذا التقرير ــاء فيه، فقد  ورّداً  ١.بإصـ ُنقِّحت الوثيقة وُأدِرجت فيها معلومات على تعليقات أبداها أعضـ
ــع  .)اً تحديد ٣٠-٢١تتعلق بنموذج إدارة األمانة الجديد بوجه خاص (انظر الفقرات  ـــ ــ ــ ـــ ــ وُحدِّث الفرع المعني بالوضـ

 األمم منظومةإصــالح المنظمة في  بمشــاركةالمتعلقة  التفاصــيلأّما ). ٣٥و ٣٤  (الفقرتان المقبلة والخطواتالراهن 
  ٢وتنفيذ إصالحها، فستُقدم في وثيقة مستقلة إلى جمعية الصحة لكي تنظر فيها. اإلنمائية المتحدة

  
  التغيير جدوى

  
ــتدامة لعام  ُيحدث اعتماد  -٢ ــ ـــ ــ ـــالح  ٢٠٣٠خطة التنمية المســ ـــ ــ ــ واألهداف المرتبطة بها والقرارات المتعلقة بإصـ

ـــلحة،  ـــاحبة المصـــ ــالح األمم المتحدة) تغييرات كبيرة فيما بين كّل الجهات صـــ ــ منظومة األمم المتحدة اإلنمائية (إصــ
تب عليه من آثار وفرص كبيرة بالنسبة األمم المتحدة، باالقتران مع ما يتر التابعة لمنظومة وكاالت البما فيها جميع 

ــة التابعة لوكاالت االإلى  ــ ــ صــ ــّ ــ ـــ ـــحة العالمية لمتخصـ ــ ــــناديقها كاّفة، بما فيها منظمة الصـــ ــ ألمم المتحدة وبرامجها وصــ
ــــبة إلى المنظمة وفيما يخص بلوغ  ــ ــــًا ويعود بفوائد على الفور بالنســ ــ ـــالح األمم المتحدة فرصــ ـــ (المنظمة). ويتيح إصــ

ــت ــ ـــ ــحة. ويتجلى فعًال االلتزام بتحقيق ترابط اإلجراءات وتوحيدها عبر أنحاء أهداف التنمية المســـ ـــ ــ دامة المتعلقة بالصـــ
منظومة األمم المتحدة ككل في العملية التي تقودها المنظمة مع الشــركاء والتي أدت بســرعة إلى وضــع خطة عمل 

وبإمكان  ٣.دامة المتعلقة بالصحةترمي إلى تسريع ُخطى التقدم الُمحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستعالمية 
                                                           

ــــــر الموجزة للمجلس التنفيذي ،١٤٤/٣١م تانظر الوثيقة    ١ ــ ـــــ ـــــــــة رابعفي دورته ال والمحاضـ ة واألربعين بعد المائة، الجلســـــ
 .(باإلنكليزية) ١، والجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٤ الفرع، ةنيالثا

 .٧٢/٤٩الوثيقة ج   ٢

توحيد الجهود تســريعًا لخطى  – رفاهيةبالصــحية و عالمية بشــأن تمّتع الجميع بأنماط عيش خطة عمل ســعيًا إلى وضــع    ٣
ـــوب تحقيق  ـــــ ــ ــحةالتقدم الُمحرز صـ ـــــ ــ ـــتدامة المتعلقة بالصــ ــ ـــ ــ  ؛٢٠١٨، منظمة الصـــــــــــحة العالمية: نيف. جأهداف التنمية المسـ

)http://www.who.int/sdg/global-action-plan/Global_Action_Plan_Phase_I.pdf، ــي االطـــالع  تـــم آذار/  ٢٥فـ
  .)٢٠١٩مارس 
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ــــاعدة  ــ ــ ــتوى القطري عقب تنقيح متطلبات دوره وتعزيزها، تزويد المنظمة بالمسـ ــ ـــ ــق المقيم أن يتولى على المســ ــ ــ ــ المنسـ
ــتوى العديد من  ـــياســــات متكاملة على مســ ــم سـ ــداة واإلجراءات الُمّتخذة فيما يتعلق برســ ــورة الُمســ الالزمة لتوحيد المشــ

ـــتغنى عنهــا من أجـل تحقيق الكثير من القطــاعـات وعلى نطــاق الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــورة وٕاجراءات ال ُيسـ ــ ــ ـــ ــ ــ نظومـة ككــل، وهي مشــ
الحصـــائل الصـــحية، بينما يمكن أن يؤدي توثيق عرى تكامل األصـــول التشـــغيلية لألمم المتحدة إلى تزويد المنظمة 

ــتجابتها ل ـــطالعها بالعمليات أثناء الطوارئ، مثلما ثبت ذلك في تدابير اســــ ــيات مرض بدعم كبير في مجال اضـــ فاشــــ
  بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ٢٠١٩و ٢٠١٨ يفيروس اإليبوال التي اندلعت في عام

  
ـــأن الهدف ٕان الحاجة إلى تمتين جوانب القيادة واإلجراءات الّمتخذة و   -٣ ــ ـــتدامة  ٣بشــ ــ من أهداف التنمية المســ

(ضــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية في جميع األعمار) وســائر األهداف المتعلقة بالصــحة حاجة 
ــكان العالم حتى بعد مرور  ــ ـــف سـ ـــحية مازالت غير متاحة ألكثر من نصــ عامًا  ٧٠مقنعة، علمًا بأن الخدمات الصــ

ــــيس المن ــ ــ ـــعوبات مالية كبيرة ُتتاح أمامهم هذه الخدمات مّمن ين كثير أن الظمة و تقريبًا على تأسـ ــ ــ يواجهون بالفعل صــ
يعيش الماليين من الناس الموجودين بالدول الهشـــة وتلك المتضـــّررة باألزمات و  يها.وأحيانًا كارثية في الحصـــول عل

ــ ــحية األســ ــعيفة في ظّل ظروف بائســــة من جّراء عدم إتاحة الخدمات الصــ ـــية أمامهم. ويتعاظم على والدول الضــ اسـ
ـــات جديدة  ــ ــتوى الدولي خطر ظهور ُممِرضـ ــ ـــرعة، وماانفك عبء األمراض غير المســ ـــارها بســـ ــ ـــئة وخطر انتشـ ــ وناشـ

خذ في التنامي، وقد بات اآلن سبب الوفاة الرئيسي واإلصابة باإلعاقة على مستوى العالم. ويلزم المنظمة آالسارية 
فيما  ئج هذا العملانت ها في مجال وضع المعايير والعمل التقني، وأن تعّمقأن تزيد بشكل استثنائي من تركيز عمل

  .يتعلق بتحسين الصحة على المستوى القطري دعمًا للدول األعضاء
  

  الهدف من وراء التغيير
  
ــــحة، فإنه يلزمها أن   -٤ ــ ـــ ــتدامة المتعلقة بالصـ ــ ــ ــ تمكينًا للمنظمة من الوفاء بمهمتها وتحقيق أهداف التنمية المســ

ـــة عبر أنحاء  ــ ـــالســ ــ ــــرين، وأن تعمل بســ ـــــب الغرض الذي ُأِعّدت ألجله في القرن الحادي والعشـــ ـــبح منظمة تناســ تصــــ
ــتوياتها الثالثة ككل ــ ــ ـــ ـــية ومســ ــ ــ ـــالح منظومة األمم في البرامج والمكاتب الرئيســــ ـــ ــ ــياق إصـــ ــ ــ ـــ المتحدة، وذلك إلدخال  ســ

المنظمة أداء عملها التقني على  . ويجب أن تكفلالناس على الصــعيد القطري تحســينات يمكن قياســها على صــحة
ـــاعدتهم جميعًا على التمّتع بأنماط عيش  ــ ــحة الناس لمســــ ــــ ــينات على صـــ ــ ــ ـــي إلى إدخال تحســـ ــ ــ نحو متمّيز لكي يفضــ
صحية ومنتجة، بغض النظر عن هويتهم أو مكان إقامتهم، علمًا بأن العالم يلزمه أن تنتهج المنظمة أساليب عمل 

ــريعة التطبيق وحركية الطابع ومرن ـــ ــ ــد و ســـ ــ ــ النتائج في بيئة العالم تحّقق ة ومبتكرة ترّكز بال هوادة على جوانب الرصــــ
  اآلخذة في التغّير بسرعة.

  
ٕاعادة تشكيل أعمالها وتأهيلها مجّددًا و وتهدف عملية التحّول التي تضطلع بها المنظمة إلى تقويم وضعها   -٥

لمتحدة ضــمانًا لمواصــلة تحســين نوعية أعمالها ألداء عملها ضــمن الســياق األوســع نطاقًا إلصــالح منظومة األمم ا
ــاء وطلباتها و  ــ ــ ــؤون التقنية؛ وزيادة تركيزها على احتياجات الدول األعضـــ ــ ـــ ـــع المعايير والشــ ـــ ٕاجراءاتها في مجال وضـــ

ــرةً المتوقعة ــ ــ ــتوى القطري. وتحقيقًا لذلك، ف ؛ وترجمة تلك األعمال مباشــ ــ األمانة  قد قامتإلى نتائج ُمحّققة على المســــ
  :بما يلي

  ح الدور الذي تؤديه المنظمة في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة المتعلقة صـــياغة اســـتراتيجية توضـــّ
ـــحة  ــ ــ ـــبو بالصــ ــ ــ ــوح معالم األهداف والغايات التي تصــ ـــ ــ وٕاعطاء األولوية لدورها هذا، بحيث تحّدد بوضــ

  المنظمة إلى بلوغها وتوّجه عمل جميع موظفيها؛
 ــميم اإلجراءات التي ترتكز إل ــ ـــ ــ ــ ــ ــيير أعمـالهــا إعـادة تصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ يهـا أعمـال المنظمـة في المجـال التقني وتسـ

ـــية ككل، والبدء بمواءمتها ووظائفها في ميدان إدارة عالقاتها الخارجية  ـــ ــ ــ ـــ عبر أنحاء المكاتب الرئيســ
  وذلك باالستناد إلى أفضل الممارسات ودعم االستراتيجية التي تنفذها المنظمة؛
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 منظمة الثالثة ككل من أجل تحقيق نتائج على الصــعيد عبر أنحاء مســتويات ال اإلدارة مواءمة نماذج
ن نوعية العمل   اعتماد ماب البدء القطري، و  ـــّ ــريعة التطبيق" التي تحســـ ــات اإلدارة "الســــ ــّمى بممارســــ ــ ُيســ

  وأنشطة االستجابة؛
  إيجاد ثقافة وبيئة تمّكنان من توثيق عرى التعاون فعًال على الصــعيدين اســتهالل اّتخاذ خطوات تكفل

ـــل الفئات من الداخل ــ ــ ــــتراتيجية، وتبرزان أفضـ ــ ي والخارجي، وتكفالن مواءمة العمل مع األولويات االســ
  موظفي المنظمة الالزمين للوفاء بمهمتها ومواصلة اجتذاب المتمّتعين منهم بمواهب فّذة واستبقائهم؛

 ــراكات كيم ـــ ـــاالت وتعبئة الموارد وتوثيق عرى الشــ ـــ ـــّنى اتّباع نهوج جديدة في مجال إجراء االتصـ ــ ا يتســ
ــحي على أفضــــل للمنظمة أن تتمّتع بوضــــع  ــنع القرار الصــ يمّكنها من صــــوغ اإلجراءات المتعلقة بصــ

  الصعيد العالمي وتوفير التمويل الالزم والمستدام.
  

وتصــبو المنظمة في األجل الطويل إلى بلوغ هدف مؤداه االنتقال من دورة اإلصــالحات المتكّررة   
  معني بإدخال تحسينات مستمرة.إلى تنفيذ برنامج مستدام 

  
  النهج الُمتّبع في إحداث التحّول

  
ــــُتفيد  -٦ ــ ـــ ــ ــبتها المنظمة منذ عام من  اسـ ــ ـــ ــ ــ ــة من الخبرة التي اكتسـ ـــ ــ ــ ـــتخلصـــ ــ ـــ ــ في ميدان تنفيذ  ٢٠٠٩العبر الُمســ

من األعمال التي اضــطلع اإلصـالحات وٕاحداث التغييرات على مدى السـنوات الخمس عشـرة الماضـية، وخصـوصـًا 
ــعيدين العالمي واإلقليمي، في برنامج عمل التحّول الصــــادر عن المنظمة. و على البها  على الرغم من أن عملية صــ

اإلصالحات السابقة التزال تحتفظ بأهميتها المبادئ الرئيسية الناشئة عن التحول الحالية أوسع نطاقًا وأكثر شموًال، ف
ــمن  ـــ ــ ــ ــمان قيام الزعماء على نح  الحاجة إلى تحقيق ماوتتضــــ ـــ ــ ــ ــــتباقي وجماعي بإعداد جهود التغيير يلي: ضــــ ــ ــ ـــ و اســ

ــوح فيما يخص تحديد الهدف من وراء التغيير؛ االعتراف بأهمية طرائق تفكير  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــمان توّخي الوضـ ــ ـــ ــ ـــ وقيادتها؛ ضــ
الموظفين وسلوكياتهم وٕاشراكهم في عملية التحّول طوال مدة االضطالع بتنفيذها؛ االستناد لدى تنفيذ عملية التحّول 

ال اإلصــــالح الُمنجزة في الســــابق وتلك التي يتواصــــل إنجازها وٕالى الجهود المبذولة في مجال إلى كامل طائفة أعم
ــمان  ـــ ـــ ــ ــ ـــالح األمم المتحدة، ودمج تلك األعمال والجهود في عملية التحّول؛ ضــ ــ ــ ـــ ـــ التحّول، بما فيها برنامج عمل إصـ

ـــي والمكاتب اإلقليمية وتلك القطرية معًا وبطريقة م ــ ـــ ــ تكاملة فيما يخص جميع نواحي توثيق عرى عمل المقر الرئيســـ
عملية التحّول؛ ضمان االلتزام ببذل جهود مستدامة وطويلة األجل في هذا المضمار؛ اّتباع نهج شامل يضم تمامًا 

  جميع أبعاد برنامج عمل التحّول.
  
ــدت وقد   -٧ ـــ ــــترشـ ــتمدة من بكذلك عملية إعداد برنامج عمل التحّول اســ ــ  طلب مفتوح وجهه المديرالنتائج الُمســ

العام إلى جميع الموظفين بعد فترة وجيزة من تولي مهام منصبه للحصول على أفكار من شأنها أن تفيد في إحداث 
، أنشــئ فريق داخلي هو ٢٠١٧تغيير تنظيمي في المنظمة. وفي الفترة من تموز/ يوليو إلى تشــرين األول/ أكتوبر 

جمعه  للمقترحات التي وردت بالمئات ورتب أولوياتها، الذي اقترح، عقب  المعني بمبادرات التغييرالفريق العامل 
ــرين الثاني/ نوفمبر  ــ ــ ــي قدمًا في تطبيقها. وفي تشــ ــ ــ ــبيًال للُمضــ ــ ــ ــح ، أجري ٢٠١٨ســ ــ ـــ ل عن جميع منظم و مسـ ــّ ــ ـــ ُمفصـ

ــم مالمح هذا التحول. و الموظفين  ــلة رســ ــح بحث في إطار مواصــ ــاع بيئة العمل ومدى اّتباع الممارســــات المســ أوضــ
ـــل ــية بحثها  ٣٧ة البالغ عددها اإلدارية ذات الصـــ ــ ــية كاّفة. وفيما يلي ثالثة أبعاد رئيســ ــ ــة في المكاتب الرئيســ ـــ ممارسـ

حصائل أساسية: مواءمة عمل الموظفين على أساس االشتراك في الرؤية واالستراتيجية  تسع المسح من خالل تقييم
ـــطلع بها األمانة في  ـــمح فيه مهارات الموظفين الحالية والعمليات التي تضـــ والثقافة ومجموعة القيم؛ المدى الذي تســـ

ــــر بـأداء أدوارهم بـإتقـان؛ كيفيـة فهم المنظمـة تمـامـًا للبيئـة اآلخـذة ف ــ ــ ـــ ــ ي التغّير وقـدرتهـا على التفـاعــل الوقـت الحـاضــ
ــح ردود مّما يزيد على  ــ ـــ ــ ـــ ـــبة  ٥٦٠٠والتكّيف معها. وقد وردت على المسـ ـــ ـــ ــ ٪ من مجموع عددهم)، ٦١موظف (بنســ

ــــطالع  ــ ــ ـــتناد إليها واألولويات الالزمة إلحداث تغيير ثقافي في إطار االضـ ــ ــ حّددوا فيها مكامن القوة التي يتعّين االســ
  بعملية التحّول برمتها.
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بحيث ُيشـــرع  بوصـــفها أســـاســـًا التّباع نهج شـــامل، الُمحّققة والنتائجالُمســـتخلصـــة د اســـتُِفيد من تلك العبر وق  -٨
وضــع اســتراتيجية جديدة لمواءمة أعمال المنظمة برمتها مع الغايات الُمحّددة في أهداف التنمية المســتدامة ب ه أوالً في

القات التقنية والخارجية األســـاســـية وٕاجراءات تســـيير األعمال الععالقة من  ١٣ ثانياً تُبحث فيه و  ،المتعلقة بالصـــحة
ــع الميزانية البرمجيةُتعطى في المنظمة و  ــميمها، بدءًا بعملية وضـــ ــ تمكينًا للمنظمة من  ،األولوية من أجل إعادة تصـ

عّد لتنفيذ برنامج العام المُ  نموذج اإلدارة وُيحّلل فيه ثالثاً  .)٢٠-١٥(انظر الفقرات  إنجاز عملها بمزيد من الفعالية
ــميمُيعاد ، و ٢٠١٩-٢٠١٤العمل العام الثاني عشـــر  ــتويات المنظمة الثالثة  ه من أجل مواءمة تطبيقهتصـ عبر مسـ

ــتراتيجية الجديدة  ــمانًا لتنفيذ االســ ــقًا. و بفعالية ككل ضــ ــية تطبيقًا متســ تقييم ًا رابعُيجرى فيه وتطبيق العمليات األســــاســ
ــية من حيل ــ ـــ ـــ ــ ــ ــاسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ث قدرة الموظفين على إنجاز عملهم والبيئة التمكينية التي تلزمهم إلنجازها، ثقافة المنظمة األســ

ــية وفرق العمل  ـــات والمكاتب الرئيســـ ـــســ ــتوى المؤســ ــلة اّتخاذ اإلجراءات على مســـ ــي إلى مواصـــ وقيادتهم بطريقة تفضـــ
ــلوكياتهم جميعًا، بما في ذلك اإلدارة العليا، بحيث يتســـنى الجديد أن يؤدي  دارةنموذج اإلل لتغيير طرائق تفكيرهم وسـ

ــتمرار في إعـــادة النظر في النهج الـــذي تّتبعـــه المنظمـــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ وظيفتـــه كمـــا ينبغي. وتنطوي عمليـــة التحّول على االسـ
  يخص مشاركة األطراف الخارجية من أجل التواصل بشأن االستراتيجية الجديدة وتمويلها وتنفيذها بفعالية.  فيما
  
من المدير العام ونوابه والمديرين اإلقليميين  ي يضــم في عضــويته كالً ويتولى فريق الســياســات العالمية الذ  -٩

، قيـــادة الجهود المبـــذولـــة في مجـــال التحّول وتحـــديـــد االتجـــاهـــات الُمختطـــة في اّتخـــاذ العـــام المـــدير مكتـــب ورئيس
ــهرية وجهًا  ـــ ـــة الخيارات الُمتاحة الّتخاذها. ويهدف هذا الفريق إلى عقد اجتماعات شـ ــ لوجه أو عن اإلجراءات ودراسـ

ــاركو  .طريق التداول بالفيديو ــ ــتويات المنظمة الثالثة وممثلون عن المكاتب القطرية  تشــ ــ من حيث المبدأ، جميع مســ
ــبعة ــية الســــ ــ . وقدم الموظفون والممثلون عن المكاتب القطرية في الجهود المبذولة في مجال التحّول والمكاتب الرئيســ

ــهامات فعلية في إعاد ــية إســ ــميم جهود التحّول وشــــاركوا في إعداد الكثير من تصــــاميمها الجديدة، وتلك الرئيســ ة تصــ
ــــية  ــ ــعة من القنوات والمنتديات. أّما أفرقة العمل المؤلفة من كبار مديري المكاتب الرئيسـ ـــ وذلك من خالل طائفة واســ

رقة عمل أخرى الســبعة فهي تقدم مدخالت إلى فريق الســياســات العالمية وتوصــيه بخيارات في هذا الصــدد. وثمة أف
تضم أعضاء فيها من مستويات المنظمة الثالثة وممثلين عن المنظمة مّمن يؤدون دورًا أساسيًا في هذا المضمار، 
تولت إعداد محتوى كل واحد من مجاالت التحّول الرئيســية بفضــل تكرار عمليات معّينة، علمًا بأن الفرص الُمتاحة 

ـــمل  ــمام إلى أمام جميع الموظفين للمشـــــاركة فيها تشــ ــية منتظمة على نطاق المنظمة ككل واالنضـــ عقد حلقات دراســـ
مؤيد من "مؤيدي التغيير". ويحصـــل شـــهريًا جميع الموظفين على معلومات محّدثة من  ٣٠٠شـــبكة تضـــم أكثر من 

ص لهذا الغرض ويحتوي  إلكترونيالمدير العام عن الموضـــوع وبإمكانهم الوصـــول إلى موقع  داخل المنظمة مخصـــّ
  يع المعلومات ذات الصلة.على جم

  
، في مستهل عمل فريق السياسات العالمية بشأن التحول، نظر الفريق ٢٠١٧في تشرين الثاني/ نوفمبر و   -١٠

ـــرعة  ــ ـــأن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها بســـ ــ في مجموعة من االقتراحات المقدمة من الممثلين القطريين للمنظمة بشـــ
من شأنها  اقتراحاً  ١٣اختار الفريق، من بين االقتراحات التي اسُتعرضت،  لتيسير العمل على المستوى القطري. ثم

ــون ســـتة أشـــهر، إضـــافًة إلى أن تُ  ــب ســـريعة" ويمكن تنفيذها في غضـ ــب أخرى تُ  اقتراحاً  ١٤حقق "مكاسـ حقق مكاســ
ــب الســـــريعة مع العديد من اإلجراءات التي حددها ا ــب طويلة المدى. وتتواءم المكاســـ ــطة المدى ومكاســـ لفريق متوســـ

ـــتوى القطري عبر المكاتب المعني بمبادرات التغيير العامل  ــ ــ ــلطة على المسـ ـــ ــ ــيق عملية تفويض السـ ـــ ــ ــمن تنسـ ـــ وتتضـــ
برنامج المنظمة للطوارئ الصحية، لخدمة األولوية إلنشاء وظائف جديدة على المستوى القطري إيالء الرئيسية، مع 

ــهيل تنقل الموظفي ــ ـــيف الوظيفي لتســ ـــل وتعبئة الموارد والتوحيد المعياري للتوصـــ ــ ن، وتعزيز الخبرة في مجالي التواصـ
ــة. ــيف الوظيفي للممثلين القطريين للمنظمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتوى القطري، والتوحيـــد المعيـــاري للتوصــ ـــ ــ ــ ـــ ــايـــة  على المســ  وبحلول نهـ

ــــريعة و اقتراحًا  ١٢، ُنفذ ٢٠١٨  عام ـــب الســ ــ ــــبعة أخرىمن اقتراحات المكاسـ ـــط ســ ـــب المتوســـ ــ  ةمن اقتراحات المكاسـ
 العديد قيد التنفيذ. واســُتكمل في ظل هذه المكاســب الســريعة التي تركز على البلدان بقية االقتراحاتالتزال و ، المدى

ــيرة المدى من اإلجراءات الق ـــســـــيصـــ ــتوى المؤســ زيادة العالمي و الداخلي من قبيل تجديد برنامج التدريب  ،على المســـ
ــين وهو ما بدأ بتعيي ـــ ـــ ــ ن المدير العام فريق اإلدارة العليا الذي يتميز التركيز على تنوع الموظفين والتكافؤ بين الجنســـ

   بين الجنسين في تاريخ المنظمة. وتوازناً  بأنه األكثر تنوعاً 
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ــال في كل واحد من المكاتب   -١١ ــ ــ ـــ ــــي معنية بالتحّول ولديها مراكز اتصـ ــ ـــ ــغيرة في المقر الرئيسـ ــ ــ ـــ وتقوم فرقة صـ
ــية ب ـــات العالمية عن طريق الرئيســـ ــياســ ـــاريين للتحول اليومي  إدارة العملدعم فريق الســـ ــتشــ ــتفادة من خبراء اســـ باالســـ

ـــات تحليلية ــميم العمليات وٕاجراء دراســـ ــ ــؤون التغيير وٕاعادة تصــ نموذج ل خارجيين معنيين بمجاالت من قبيل إدارة شــــ
ــتعراض األولويات . اإلدارة ــ ــبوعيًا مع فرقة التحول للنظر بدقة في التقدم المحرز واســ ــ ويعقد المدير العام اجتماعًا أســ

هذا، وجرت المواظبة على إجراء اتصاالت منتظمة مع األمانة العامة لألمم المتحدة قديم اإلرشادات والتوجيهات. وت
  األمم المتحدة اإلنمائية.تقويم وضع منظومة والفريق االنتقالي المعني ب

  
ـــأن اإلدارة  يعالمأول اجتماع  ٢٠١٨نهاية عام عقدت المنظمة في و   -١٢ ـــ ــ ــ ـــ كانون  ١٢-١٠(نيروبي، لها بشــ

ـــمبر  ــ ــائه في األمانة فريق اإلدارة العليا بكاملُدِعي إليه ، و )٢٠١٨األول/ ديســ ــ ن فيهم نواب المدير العام ، بمأعضـــ
ــاعدون و  ــ ــ ـــ ــ ــــؤون اإلدارية والماليةمديرو و مديرو إدارة البرامج و المديرون العامون المسـ ــ ـــ بمكاتبها منظمة الممثلو و  الشـــ

ــعبالقطري ــي ولمكاتب اإلقليمية ومدير من ا ة ومديرو الشـــ فريق اإلدارة العليا على . واتفق اإلدارات من المقر الرئيســـ
مل برنامج العجديد لقيم المنظمة، ونموذج إدارة جديد تطبقه المنظمة في تنفيذ في وضع ميثاق سبيل المضي قدمًا 
لق بجميع مســتويات المنظمة ســبل تعزيز العمل المشــترك والمســاءلة فيما يتع، و ٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشــر، 

ــعيد الثالثة من أجل  ـــ ــائل على الصــ ـــ ـــميمها حديثاً الو القطري، تحقيق الحصــ ــ ــــاليب ّتباع ، واعمليات التي أعيد تصــ ــ أسـ
ـــتجابة، و ألمعية توّثق عرى ا ــ ــ ــالح منظومة األمم لتعاون واالسـ ــ ـــ على أن ُتكفل مواءمة عمل المنظمة بالكامل مع إصـ

ــالحها، ــاركتها في إصــ ن العام لألمم المتحدة مع نائبة األميعقدها الفريق في جلســــة تفاعلية وذلك  المتحدة ومع مشــ
  .وأعضاء مكتبها

  
  استراتيجية جديدة للمنظمة

  
ــياغة برنامج العمل إحداث  لقد كانت الخطوة األولى على طريق  -١٣ ــاورة واســــعة النطاق لصــ التحّول إجراء مشــ

المعقودة في أيار/ ون الحقًا جمعية الصحة العالمية الحادية والسبع هتر قّ أ ، الذي٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العام الثالث عشر
ــتراتيجية مع ما  ٢٠١٨.١مايو  ـــ ــوح برنامج العمل العام هذا رؤية المنظمة ومهمتها، وثالث أولويات اسـ ــ ويبّين بوضــ

ــلة من التحوّالت االســــ ــلســ تراتيجية يقترن بها من أهداف بشــــأن "الوصــــول إلى ثالثة مليارات أخرى من الســــكان"، وســ
ــــًا عن تحقيق مخرجات تخص المكاتب  ــ ـــ ــ ــتوى القطري عوضـ ــ ـــ ــ ــوب تحقيق نتائج على المســـ ــ ــ ـــ ــ التي توّجه المنظمة صـ

ــتدامة لعاماألتحديدًا. ويقوم هذا البرنامج على  ــــخة لخطة التنمية المســــ ــس الراســ ــ ـــى مع مبادئ  ٢٠٣٠  ســ وهو يتماشـــ
ولي زمام األمور على الصــعيد الوطني وٕاعداد إصــالح األمم المتحدة واألغراض المتوخاة من إصــالحها، بما فيها ت

ــمان تحقيق النتائج بفعالية على أرض الواقع.  ــ ــياق البلد تحديدًا؛ وضــ ـــ ــتجابات موّجهة وفقًا لسـ ـــ ـــّكل برنامج اسـ ــ وقد شـ
ــــادرة عن  ــتثمار األولى الصـ ــة جدوى االســـ ــتندت إليه دراســـ ــــخ الذي اســـ ــاس الراسـ ــر هذا األســـ العمل العام الثالث عشـــ

  ٢٠١٨.٢ل/ سبتمبر المنظمة في أيلو 
  

ـــتراتيجية الجديدة المجال أمام المنظمة وموظفيها لمواءمة   -١٤ ــم به هذه االسـ ـــوح الذي تتســ ـــيتيح طابع الوضـ وسـ
 جميع أعمالهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وتحسين الصحة على المستوى القطري. 

ـــبوع األول من وتحقيقًا لهذه الغاية، أقامت المنظمة ب ـــ ــ ــباط/ األســـ ــ ـــ ــهر شــــ ــــ ــ ــبوع ٢٠١٩فبراير شـــ ــ ـــ ــ ها األول المعني أســ
ــين جميع الموظفين ككل، وقام خالله المنظمة نطاق ألهداف على با ــ ــ ــ ـــ ــ غراض اثنين على األقل من أبربط غرضــ

                                                           
 .)٢٠١٨( ١-٧١ج ص عالقرار    ١

ـــحة العالمية.    ٢ ــ ــ ــحة: منظمة الصـــ ـــ ــــانية أوفر صـــــ ــ ـــ ـــتثمار من منظور المجدوى إنسـ ـــ ــ . ٢٠٢٣-٢٠١٩نظمة في الفترة االســ
   ٢٠١٨ منظمة الصحة العالمية؛  جنيف:

)http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-eng.pdf ،فــياالطــالع  تــم 
 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٥
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موضوع بشأن في إطار النتائج الجديد الجات محّددة بمخر  ٢٠١٩عام األداء التي يصبون إلى بلوغها شخصيًا في 
  .برنامج العمل العام الثالث عشر تنفيذ

  
  إعادة تصميم العمليات الرئيسية التي تضطلع بها المنظمة

  
ــيها برنامج   -١٥ ــ ـــ ــ ــ ـــتراتيجية الطموحة التي يقتضـ ــ ــ ـــ ـــهيًال إلحداث التحوّالت االســ ـــ ـــ ــ ـــر، تسـ ـــ ــ ــ العمل العام الثالث عشــ
ــطلع بها المنظمة وُحدِّدت أولوياتها تع  فقد ـــ ــ ــية التي تضــــ ـــ ـــ ــــســـ ــ ــ ـــتفادة منها ُحلِّلت العمليات المؤســـ ـــ ــ ظيمًا لمعدالت االســـ
  إعادة تصميمها بشكل كبير، عند اللزوم. وُحدِّدت فيما يلي ثالث فئات من تلك العمليات:  أو

  ــتور في  -العمليات التقنية ــ ـــ ــ ـــ ــ المتعلقة بكيفية تنفيذ المنظمة للمهام التقنية الموكلة إليها بموجب الدسـ
  ١ني والبحث واالبتكار وجمع البيانات؛وضع القواعد والمعايير والتعاون التقمنها مجاالت 

  بما يشمل المتعلقة بكيفية تعاون األمانة مع الدول األعضاء والجهات الشريكة -العمليات الخارجية ،
  أداء المهام التالية: تصريف الشؤون والقيادة وتعبئة الموارد واالتصاالت (الخارجية والداخلية)؛

 ــؤون اإلداري ـــ ــ ــ ــيير األعمال والشــ ــــ ــ ــ ـــؤون  –ة عمليات تسـ ـــ ــ وهي العمليات التي تتيح المجال أمام إدارة شـــ
  المنظمة، وتشمل الميزانية البرمجية والتوظيف وٕادارة األداء وسلسلة التوريد.

  
ـــتفادة منها وتوحيدها ومواءمتها عبر   -١٦ ــ ــرة عملية من أجل تعظيم معدالت االســ ــ ــ وُأعِطيت األولوية لثالث عشـ

ــملت  ــ ـــأن العالقات الخارجية وأربع عمليات أنحاء تلك المكاتب ككل؛ والتي شــ ـــت عمليات تقنية وثالث أخرى بشـــ ســـ
  .٢٠-١٨، وذلك على النحو الُمبّين في الفقرات بشأن تسيير األعمال

  
ــت   -١٧ ــواط بحيث اتُِّبع في كل واحد منها نهج مماثل مكّون من ســ ــميم تلك العمليات على ثالثة أشــ وُأِعيد تصــ

ـــِركت فيها أفرقة عمل عل ـــ ــ ـــ ــتويات هيكل التوظيف، وذلك كالتالي: (خطوات وُأشــ ـــ ــ ــ ) توثيق العمليات ١ى مختلف مســــ
) وضع ٣، (يةمستقبلللعملية ال ات) صياغة طموح٢(، الُمضطلع بها حاليًا والتحديات الُمواجهة في االضطالع بها

ــل الممارســــات، ســــواء داخل المنظمة أم خارجها ــتقبلية على أســــاس أفضــ ــس مرجعية لمقارنة العمليات المســ وفي  أســ
ــميم، (٤القطاعين العام والخاص، ( ـــ ــ ــ ـــ ــياغة عمليات نموذجية ُمعادة التصــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــأن ٥) صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ) اختبار المقترح الُمقدم بشـ

ــتويات المنظمة، وتنقيح هذا المقترح، ( ــ ــتخدمين النهائيين على جميع مســ ـــ ــحاب األعمال والمسـ ــ تحديد اآلثار  )٦أصــ
المنظمة والثقافة السائدة فيها والنظم واألدوات الُمستخدمة الُمطّبق في  نموذج اإلدارةب المترتبة على ذلك (فيما يتعلق

ـــل بحثها  ــميم وتواصـــ ــــت كل واحدة من تلك العمليات الُمعادة التصــــ ــع خطة تنفيذ معنية بذلك. وقد ُنوِقشــ فيها) ووضــــ
ــبعة (ومنهم مثًال مديري إدارة البرامج أو مديري ال ــية الســ ــيل مع كبار مديري المكاتب الرئيســ شــــؤون بمزيد من التفصــ

  اإلدارية والمالية) قبل أن ينظر فيها فريق السياسات العالمية.
  

ــواط الثالثة وتمّثل   -١٨ ـــ ــــوط األول من األشـ ــع الميزانية البرمجية التيفي الشــ ــ ــميم عملية وضــ ــ ُطبِّقت  إعادة تصــ
ــع ٢٠٢١-٢٠٢٠على الثنائية  ــك على وضـــ ــعيد القطري، فيما ُيوشـــ ــ؛ وُفِرغ من تحديد األولويات على الصـــ يغة الصـــ

  العمل بشأن تحديد األولويات في مجال اقتناء السلع العالمية.و خطط الدعم القطرية النهائية ل
  

ـــوط الثاني فقد  -١٩ ــ ــميم العملياتتمّثل في إعادة  أما الشـــ ــ ـــ ــطلع بها المنظمة فيما يتعلق تصـ ــ ــ بالتعاون  التي تضــ
ـــع القواعد والمعايير  ــ ــ ـــ ــات التحليالتقني ووضــ ــ ـــ ــ ــ ــؤون وٕاجراء الدراسـ ــــ ــ ــ ـــتخدام البيانات وٕادارة الشــ ـــ ــ ــ وتعبئة الموارد لية واســ

                                                           
ـــميم العمليات التقنية التي يُأِعيد    ١ ـــ ــ ـــتور في موجب منظمة بالُموكل إلى الدور رتكز إليها التصـــ ــ ـــ ــ الطوارئ مجال إدارة الدسـ

 .٢٠١٦لطوارئ الصحية في عام المنظمة لبرنامج وضع الصحية في سياق 
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واالتصاالت والتوظيف وسلسلة التوريد وٕادارة األداء. ويتمثل الهدف من وراء عمليات إعادة التصميم هذه، من بين 
التغييرات األخرى الُمدخلة عليها، في توثيق عرى الدور القيادي الذي تؤديه المكاتب اإلقليمية والقطرية في ميدان 

ــكل كبير من التعاون  التقني، وتحســـين معدالت تلبية الطلب على المنتجات المعيارية وضـــمان جودتها، والتقليل بشـ
  في تعيين الموظفين بعقود ُمحّددة األجل.في المتوسط الوقت الُمستغرق 

  
ــمن الو   -٢٠ ـــوط تضـــ ــميم العملياتشــ ــطلع بها الثالث تصـــ العمل و  البتكارفيما يخص مجالي ا المنظمة التي تضـــ

ــاتمتعلقة بال اتلحوار بشــــأن إقامة ا االســــتراتيجي برنامج العمل العام الثالث عشــــر، وٕاعادة تصــــميم العمليات  ســــياســ
الخاصـــة بأبحاث المنظمة واتصـــاالتها الداخلية. ويتوخَّى هذا العمل إحراز تقدم كبير على النحو الذي يدعم أهداف 

لمنهجي واالستراتيجي لرأس المال السياسي للمنظمة من أجل التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة، مثل االستخدام ا
ــطلع به المنظمة في تحديد االبتكارات  ــــات، وتعزيز الدور الذي تضـــــ ـــياســـ ــ ــــتفادة من البيئات الوطنية للســ تعظيم االســـ

 الصحية وتوسيع نطاقها، وتحديد األولويات لبرنامج عمل بحثي مشترك وتعزيز هذا البرنامج.
  

  لمنظمة وتعظيم كفاءتهإدراة ا نموذج مواءمة
 

ــة ما أن تُنفِّذ  نموذج اإلدارةُيعرَّف   -٢١ ـــ ــسـ ـــ بأنه مزيج من األدوار والمهارات والهياكل والعمليات التي تتيح لمؤسـ
ــتراتيجيتها. و  ـــ ــ ــوب تنفيذ برنامج العمل العام الثاني مؤخرًا موّجهًا لمنظمة ذي طّبقته الا نموذج اإلدارةقد كان اســــ ــ ــ ـــ صــ
ـــتند  ــ ـــر، ويسـ ــ ـــت مجموعات وما يزيد علىعشـ ــ ــوب مجاًال من مجاالت البرامج ٣٠ إلى سـ ـــ تنفيذ ، بدًال من توجيه صـ

ـــر. كما ـــ ـــية مذكور ال نموذج اإلدارة أعاق  برنامج العمل العام الثالث عشـ ـــ ــاسـ ــ ــ قدرة المنظمة على تنفيذ وظائفها األسـ
ـــقًا. وعالوة على ـــ قاً تهذا م نموذج اإلدارةلم يكن تطبيق  ،ذلك تنفيذًا متســ ـــّ ـــ ـــبعة أنحاء عبر  ســ ــ ــ ــية السـ ــ ــ المكاتب الرئيســ

ـــعيد  ــ ــ ـــة من أجل إحداث أثٍر على الصـــ ـــ ــالســـ ــ ــ ــ ــتويات المنظمة الثالثة، األمر الذي يعوق القدرة على العمل بسـ ـــ ــ ومســ
ــــال للمكــاتــب اإلقليميــة والمكــاتــب الُقطريــة،  ــ ــ ــ ـــ ــ الُقطري، ويؤدي إلى عــدٍد أكثر ممــا ينبغي من الروابط ونقــاط االتصــ

ــــيماو  ـــي،  الســـ ــ ـــور، جلت تتعذر معه اإلدارة بفاعلية. وت في المقر الرئيســ ــ عاقبة ذلك في ازدواجية العمل، وأوجه القصــ
  .في بعض األحيان وضياع الفرص، وسوء االستجابة

 
ـــميم الُمنجز وبالتوازي مع العمل وبناًء على ذلك،   -٢٢ ــ ـــ ــ ــر وٕاعادة تصــ ـــ ــ ــ ـــأن برنامج العمل العام الثالث عشـــ ـــ ــ ـــ بشـ

فة تشمل المنظمة بأسرها واضطلعت األمانة بعمل تحليلي مستفيض لتوفير العمليات األساسية، ُأطِلقت مشاورة ُمكثَّ 
معلومات تسترشد بها القرارات بشأن أفضل الُسُبل التي تتبعها المنظمة لتعديل هيكلها الحالي من أجل تنفيذ برنامج 

ــتالثالث عشــــر وتحقيق حصــــائل أكبرٍ العمل العام  رشــــد بها وتســــتند  على الصــــعيد الُقطري. وبرزت أربعة مبادئ تســ
 جديد يشمل المنظمة بأسرها: نموذج إدارةإليها عملية تصميم 

  ــــتراتيجية ــ ـــ ــ ــ ــــر وغاياته  -وجوب أن تدفع األولويات االســ ــ ــ ـــ ــ التي حددها برنامج العمل العام الثالث عشــ
وُتحفِّز عمل المنظمة، إذ ســـيحكم العالم على نجاح المنظمة وفقًا للمســـتوى الذي  -"المليارية" الثالث 

 بلغته في الوفاء بهذه الغايات؛

  وجوب أن تكون المنظمــة قـادرة على تنفيــذ عمليــاتهــا التقنيــة واإلداريـة وفي مجــال عالقـاتهــا الخــارجيــة
 وٕاجراءات عملها بطريقة متسقة هي األفضل في فئتها؛ 

  ــرورة ــ ــ ــــتويات الثالثةأنحاء عبر  نموذج اإلدارةتطبيق  مواءمة ضـــ ــ ــبعة والمســـ ـــ ــ ــية الســ ــــ  المكاتب الرئيســـ
 للمنظمة من أجل التنفيذ السلس لألولويات االستراتيجية؛ 

  ــلوب عمل جديد و ـــ ــتويات المنظمة الثالثة المع  الحاجة إلى اتباع أســ ــ ز الفاعلية والكفاءة عبر مســـ ُيعزِّ
  وفيما بينها سعيًا إلى زيادة قدرتها على تلبية احتياجات الدول األعضاء واالستجابة السريعة لطلباتها. 
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ــعيد الُقطري، فقد ُأولوبالنظ  -٢٣ ـــ ـــ ــ ــر على إحداث أثٍر على الصـ ــ ـــ ــ ي ر إلى تركيز برنامج العمل العام الثالث عشــ
 نموذج إدارةاالهتمام في أول األمر إلى أن يكون للمنظمة حضور مستدام ويمكن التنبؤ به في البلدان، وٕالى وضع 

ــتوى جديد ـــرين الثاني/على ذلك المســـ ــهم   . وقد٢٠١٨ مارس إلى آذار/ ٢٠١٧ نوفمبر ، وذلك في الفترة من تشــ أســـ
ــات الوظيفية  ــتعراضــ ـــة من االســ ــتَخَلصـ ـــات عبر أقاليم المنظمة إلى جانب الدروس الُمســ ـــل الممارسـ ـــتعراض أفضـ اسـ

ــية للنموذ ــمات الرئيســ ــتمرة لمكاتب المنظمة الُقطرية في تحديد الســ ممثلي   ج الجديد، وهذه الســــمات هي: تمكينالمســ
لهم؛ االضطالع بالوظائف التقنية والمعيارية على النحو الذي يدعم تنفيذ األولويات  المنظمة وتقديم الدعم المناسب

ـــية (مثل جمع البيانات وٕادارتها)، ووظائف  ـــ ـــاســ ــ ــ ـــتراتيجية؛ بناء القدرة في مجال الوظائف اإلدارية والتقنية األسـ ــ ــ االسـ
ـــراكات)؛ إقامة عالقات أكثر عمقًا وأو  ــ ــاالت والشــ ــ ـــاء. العالقات الخارجية (مثل االتصـــ ــ ـــع نطاقًا مع الدول األعضــ ســــ

ــيجري  ــب ســــياق هذا البلد، وســ ــوف ُيصــــمَّم الحد األدنى من قدرات المنظمة في بلد ما حســ ووفقًا للنموذج الجديد، ســ
ــــع لك بجالءتطوير هذه القدرات من خالل الميزانية البرمجية التي تبين ذ ــتعراض وظيفي في الوضـ ــ ، ومن خالل اسـ

ـــع نطاقًا لألمم المتحدة.األمثل، على أن تتواءم هذه الق ــ ــ ــور الُقطري األوســ ـــ ــ ــافة  ١درات مع الحضــ ـــ ــ ومن الممكن إضـــ
ــد الموارد داخل  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــاهي احتياجات البلدان وطلباتها، مع دعمها جزئيًا على األقل من خالل حشـ ــ ــ ـــ ــ ـــ مواقف مرنة تضـ

ــوف ُتلبَّى االحتياجات المفاجئة في حاالت الطوارئ أو لتنفيذ أولويات جديدة من خالل  ــــ ــ ــ ـــ زيادة القدرات البلدان. وســ
  على أساس كل حالة على حدة.

 
ـــة بي في الفترةُأجِري و   -٢٤ ــان/الواقعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل  ن نيســ ـــل وتقييم ٢٠١٨ يونيو حزيران/و أبريــ  نموذج اإلدارةل تحليــ

قبل عْقد الُمتّبعة برنامج العمل العام الثالث عشـــر واســـتنادًا إلى أفضـــل الممارســـات تنفيذ الرئيســـي في ســـياق   بالمقر
المشاورات الواسعة حول الخيارات المستقبلية، وقد أتيحت المشاركة في هذه المشاورات لجميع الموظفين سلسلة من 

الرئيسي، بمن فيهم اإلدارة العليا. وشملت العملية التشاورية مناقشات على مستوى الوحدات واإلدارات في   في المقر
ــي، وُمدخالت وردت من المكاتب اإلقليمية والمكا ــ ـــتمرت كل واحدة منهما المقر الرئيســ ــ تب الُقطرية وحلقتي عمل اسـ

يومًا كامًال مع نواب المدير العام، والمديرين العامين المساعدين، والمديرين وكبار ممثلي المكاتب الرئيسية. وتمثَّل 
ــيةخرَ المُ  ـــاورية في االتفاق على المبادئ األربعة الرئيســـ ــي الذي تمخضـــــت عنه العملية التشــ  دارةنموذج اإلل ج الرئيســـ

ــية مراعاًة لآلثار  )،٢٢الفقرة انظر (الجديد  ــــ ــ ـــ ــ ــــاســ ــ ـــ ــ ــ ـــتويات لتوحيد العمليات األســ ـــ ــ ـــ ــ وبرنامج عمل ُمعجَّل ثالثي المســ
  جديد. نموذج إدارة تطبيق المحتملة التي قد تترتب على

 
ـــبتمبر وفي أيلول/  -٢٥ ــ ـــ ــ ــ ــام و ٢٠١٨ ســـ ـــام و ، اتفق المــــدير العــ ــدير العـ ــديرون اإلقليميون نواب المــ ـــد  -المــ بعـ
ــــوا العمل الُمنَجز حتى هذا التاريخ ا  ما ــ ــتعرضــ ــ المكاتب أنحاء جديد عبر  نموذج إدارةتطبيق  على أن مواءمة  -ســــ

ـــة تعزيزًا كبيراً  ــ ــالســ ـــ ز قدرة المنظمة على العمل بســ ــتويات الثالثة للمنظمة من الممكن أن تُعزِّ ــ ــية والمســـ ــ كيما  الرئيســـ
ـــائل أكبر ــعيد مجال في  تتمّكن من تحقيق حصــ ــحة على الصـــ ـــع خيارات إلقامة روابط الصـــ الُقطري. وتال ذلك وضــ

ــيرها، ومواءمة  ــاركة وتيســ ــتراتيجية بهدف تبســــيط المشــ ــحة ذات مســــتويات ثالثة لكل أولوية من األولويات االســ واضــ
ـــد الموارد. وعلى المنوال ذاته، ـــ ــ ـــ ــ نهوج للربط بين عمليات المنظمة التقنية وفي مجال عالقاتها  ُأِعّدت العمل، وحشـــ

ــتويات المنظمة الثالثة جراءات عملها الخارجية وإ  ــ ــية ومســ ــ ـــاق عبر أنحاء المكاتب الرئيســ ــ ــمن تحقيق االتسـ ــ بما يضــ
القرارات بحصيلة االجتماع العالمي األول للمنظمة  خاذُترِشد في اتساالمؤسسي والقدرة على التنبؤ بهذه الوظائف. و 

ــأن اإلدارة، ــ ــمبر في كانون األول/ عقد الذي بشـ ـــات ، وباالجتما٢٠١٨ ديســـ ــياســ ــ عات األخرى التي عقدها فريق السـ
  .، وبمداوالت المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة٢٠١٩العالمية في كانون الثاني/ يناير 

  
في جــديــد تطبيق نموذج إدارة عن  ٢٠١٩مــارس آذار/  ٦في أعلن المــدير العــام والمــديرون اإلقليميون و   -٢٦

ــتوياتوّفق بين عمل لمنظمة يا ــ ـــ ــحةالثالثة من أجل تحقيق أهداف التها مســـ ــ ـــ ـــتدامة المتعلقة بالصـــ ــ ــ وزيادة ، نمية المســـ

                                                           
 .٤/معلومات /٧٢الوثيقة ج   ١
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ــراكها في منظومة األمم ــ ــاق والاإلنمائيةالمتحدة  فعالية إشـ ــ ـــطلع بها في ، وتحقيق االتسـ توافق في العمليات التي تضــ
ــون العالقات  التقنيمجال تقديم الدعم  ـــيير األعمال وصــ ــوح برز نموذيو  الخارجية.وتسـ أدوار ج اإلدارة الجديد بوضــ

ــي من أجـــل تلـــك المكـــاتـــب القطريـــة و  ــ ــ ـــ ــ ــ ة في لكفـــاءالجهود وانعـــدام اازدواجيـــة التخّلص من اإلقليميـــة والمقر الرئيســ
ـــك تالمجاالت التي تتداخل فيها األدوار واألعمال. و  ـــ ـــ ــ ــ ـــراك الالمكاتب القطرية مســ ـــ ــ ــ ـــ في العمل مع منظمة بزمام إشــ

ــتنادًا إلى  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــع القواعد ات واألولويات القطرية االحتياجالحكومات اسـ ـــ ــ ــ ـــ إلى من أجل تحويل عملها في مجال وضــ
 يضـــاعف وذلك بما، شـــركائها لبلوغ األهداف المشـــتركةو  ألمم المتحدةلقطرية التابعة لفرق االوالعمل مع ات، ســـياســـ

ـــع الفواعد. أّما  ــ ــأن وضـــ ــــ ـــائل التي تحّققها المنظمة في عملها بشــ ــ ـــكالمكاتب اإلقليمية الحصـــ ـــ بزمام عمل  فإنها تمســ
ــع القواعد بلمنظمة ا ــ ـــ ــ ــ تحويله احتياجات البلدان و في ميدان تقديم التعاون التقني بما يكفل دفع عملها في مجال وضـ

ــالح تلك  ـــائل ُتحّقق لصـــ ــية المعنية بتقديم الالمكاتب اإلقليمية ؛ علمًا بأن البلدانإلى حصــ ـــتكون الجهة الرئيســـ دعم ســ
ـــيع المعنيين بمن خبراء تقني الذي توّفر في إطاره ال ـــ ــ ــيمعّينة. و مواضـ ــ ــ ــ ما يلزم على إنتاج  تحديداً زيد المقر تركيزه سـ

ٕاجراء و  كّل من وضع القواعد والمعاييرمجاالت ، من قبيل تلك الُمنتجة في عالميةصحية سلع الدول األعضاء من 
ـــتحداث البيانات و ٕاعداد ث و و البح ــ ــ ـــ ــ ـــي كما األدوات الالزمة لتطبيقها.اسـ ــ ــ ـــ ــ ـــيقدم المقر الرئيسـ ـــ ــ ـــ ــاعدة التقنية  ســ ـــ ــ ــ ــ المســ

  اللزوم.حسب المتخّصصة ويوفر القدرات الالزمة لتلبية االحتياجات الطارئة، 
  

ــكيل طريقةعلى كبيرة عديالت الجديد توُيدِخل نموذج اإلدارة   -٢٧ ــ ـــ ــ ــ ــ ُيطّبق عبر أنحاء المكـاتـب و  ،األمانة تشــ
ــبعة و  ـــ ــية السـ ــ ـــتويات الرئيســ ـــبع من .ككل الثالثةالمنظمة مســـ ــكيل ســـ ـــ ـــًا عن تشـ ـــاليب وعوضـــ ظمات مختلفة تعمل بأســـ
ق على أنحاء اهيكل واحد و تطبيق المدير العام والمديرون اإلقليميون عن متباينة، فقد أعلن  ــّ ــ ـــ ــ ــ رمتها، لمنظمة بمنســ

ــتكون الطوارئالبرامج و ل مبني على أربع ركائز، منها ركيزتان معنيتان بهيكوهو  ــــ ــؤول انســ ــ ـــ عمل تين عن إنجاز مسـ
من غايات بشــأن المليارات الثالثة من برنامج العمل العام الثالث عشــر الُمحّدد في  بما يتماشــى معالتقني لمنظمة ا

في وظائف أداء الو المؤســســية العالقات الخارجية صــون ين عن تمســؤولفســتكونان ن أّما الركيزتان األخريا. الســكان
ب المؤســـســـية المعنية بالشـــؤون العلمية عَ على الدعم من الشُـــ هذه الركائز األربع مجال تســـيير األعمال. وســـتحصـــل 

ها الثالثة لتمكين المنظمة عبر مستوياتنطاق عملها متد ي، و مقّرًا لهاالرئيسي المنظمة مقر والبيانات التي تّتخذ من 
 من إنجاز عملها بمزيد من االتساق والسالسة.

  
 عن لةً كون مســؤو تســو  بالبرامج المعنية الركيزةوســيتولى نائب المدير العام بالمقر الرئيســي اإلمســاك بزمام   -٢٨

ـــكان بلوغ  ــــأن مليار آخر من الســ ـــاملة وتلك المتعلقة بتمالمتعلقة بالغاية الُمحّددة بشـ ـــحية الشــ ع فئات تيالتغطية الصــ
التغطية الصـــحية الشـــاملة شـــعبة ) ١(ب األربع التالية: عَ مؤلفة من الشُـــ ركيزة الوســـتكون هذه الســـكان بصـــحة أوفر. 

ــحة و  ــعبة   )٢(؛  طوال العمرصـــون الصـ ــاريةاألمراض الســـارية و األمراض شـ ــعبة المعنية بتمتيع ) ٣؛ (غير السـ الشـ
ــحة أوفر ــكان بصــ ــعبة مكافحة ) ٤؛ (الســ ـــادات الميكروباتشــ ــك  بالطوارئ  المعنية  الركيزة  اأم. مقاومة مضـ ــيمســـ فســ
ــتكون  بزمامها مدير تنفيذي ــؤولوســـ ــكان والمتعلقة بالحفاظ  عن ة مســـ ــأن مليار آخر من الســـ بلوغ الغاية الُمحّددة بشـــ

، بما يشـــمل الطوارئ، وهي ركيزة مؤلفة من شـــعبتين اثنتين، هما: شـــعبة معنية بالتأهب لمواجهة على ســـالمة العالم
ـــحية الدولية (تنفي ــ ـــتجابة لتلك ، و )٢٠٠٥ذ اللوائح الصـ ــــعبة مالطوارئأخرى معنية باالســـ ـــأ شــ ــ ـــتُنشـ ــ ــتقلة تكون . وسـ ــ ســ

ــالحية ــبق من الصـــ ــؤولة عن إيتاء خدمات المنظمة في مجال االختبار الُمســـ ـــية  أربعفيما يلي و . مســـ ـــســ ــعب مؤســ شـــ
ــتج ــاملة ســــتزّود المنظمة بالدعم وتمّكنها من إنجاز عملها فيما يتعلق بتنفيذ البرامج واالســ ــمن ســــ: لطوارئبة لاشــ تضــ

ما في تمسك بزمام عمل المنظمةو  ومعايير قواعدشعبة كبير المتخّصصين في الشؤون العلمية جودة ما ُيوضع من 
ـــل بإجراء البحوث وتكوين المعارف ــ ــ ــتنبا يتصــ ــ ـــ ــتراتيجيط واســ ــ ــ ـــتتولى  ؛الرقمية واالبتكار اتاالســـ ــ ــ ــعبة البيانات وســ ـــ ــ شــ

ــائلو   والدراســـات التحليلية  التقدمية ومتابعة التحليلتنظيم العمل بشـــأن جمع البيانات وتعزيز الدراســـات  تحقيق الحصـ
الغايات الُمحّددة بشــأن المليارات الثالثة من الســكان. أّما الشــعبتان األخريان  تحقيقالُمحرز وتســهيل إحرازه صــوب 

على  موالاأل جمعالترويج لب فسـتقومان  – األعمال تسيير وشعبة الشؤون وتصريف الخارجية العالقات شعبة –
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سيتولى مكتب المنظمة في نيويورك و عمل تعزيز وسيجري  ١ٕادارة الشؤون.و  االتصاالتالصعيد المؤسسي وٕاجراء 
ــو من فريق اإلدارة قيادته  ــ ـــليمًا ب العلياعضــ ــراك المنظمة في  أهميةتســـ ــ ـــالحإشــ ة اإلنمائي المتحدة األمممنظومة  إصـــ

  .إشراكًا كامالً 
 

ــتكمل   -٢٩ ـــ ــ ــ ــ ــاليب عمل جديدة بجديد المنظمة ال نموذج إدارةل الجوانب الهيكليةوُتسـ ــ ــ ـــ ــتحداث أســـ ــ ــ ـــ ــميم واســـ ـــ ــ ــ ــ تصـ
تحســين الكفاءة والفاعلية واالســتجابة. داخل المنظمة وخارجها ســعيًا إلى الُمتّبعة واالســتفادة من أفضــل الممارســات 

ــُيوِجد و  ـــ ــ ـــ ــتويات وفيما بينها لتنفيذ البرامج  اً هذا العمل طرقسـ ــ ــ ـــ جديدة للموظفين من أجل التعاون عبر المكاتب والمســ
ــروعات ولتقديم منتجات بعينها من خالل ـــ ــ ـــتركة، وِفَرق ذكية لتقديم  والمشــ ــ ـــ ــتويات، وفرق مشـ ــ ــ ِفَرق تنفيذ ثالثية المســـ

تفاوت أنماط العمل في مدى اســتخدام هذه الِفَرق ممارســات "ذكية" لإلدارة من أجل تحقيق التوازن بين المنتجات. وت
ــينة ومحددة الوقت  ق والمســــتقر والقابل للتنبؤ الذي يشــــكل العمود الفقري للمنظمة، مع اتباع نهوج رصــ العمل الُمتســــِ

  للِفَرق من أجل تقديم منتجات محددة.
  

ـــيتوّقف بنو   -٣٠ ــ ــ ـــ ــاليب عهيكل األمانة التعديالت الُمدخلة على نجاح  مطافهاية السـ ـــ ــ ـــ لموظفين املها على وأسـ
ــهم  ــ ــتثمار على ما توّظفه المنظمة من و أنفســــ ــ ــ ــــلهم في ات اســ ــ ــتبقائهم. وتميدان اجتذاب أفضــ ــ ــ ـــجيعهم وتحفيزهم واســ ــ شـــ
 إلى منظمة مهنيةمنظمة التحويل  بلوغ هدف مؤداه إلىفي هذا الصــــدد المدير العام والمديرون اإلقليميون ويصــــبو 

ــًا مغرية أمام توظيف  ــيجري و قوى عاملة ديناميكية ومتنوعة. تُتيح فرصــ امل لتحقيق على قدم وســــاق وضــــع نهج شــ
ـــم ذلك ــ ــارات وظيفية لفئات ، وهو ينطوي على رســـ ــــ ــؤون العلمية وغيرهم من مســ ــ ــ ـــين في الشــ ـــ صــ ــّ ــ الموظفين المتخصــــ

ـــاء ؛ الموظفين ـــ ــاء أكاديمية جديدة و ؛ )٣١لمهنية (انظر الفقرة مهارات المديرين اد لتطوير نظام موحّ وٕانشـــ ــــ تابعة ٕانشـــ
ــا) تّتخذ من لمنظمة ل ــفها مبادرة منظمة، بأقاليم الراكز يكون لديها مو مقّرًا لها ليون (فرنســ ــية لزيادة فرص بوصــ رئيســ

ــأن اهاية ٕاحداث ثورة في نوظفي المنظمة، و المهارات المهنية لمتطوير  ـــ ــ ــحفي مجال لتعلم المطاف بشــ ــ ــ ى علة الصـــ
المهنيين المحليين لتقديم طلبات بشأن شغل وظائف لموظفين أمام اجديدة  اً فرصمّما ُيتيح بالتالي الصعيد العالمي؛ 

وتعكف المنظمة بالتزامن مع ذلك على اختبار . بالكامل العالمي للتدريب الداخليالمنظمة برنامج ؛ وتجديد دولية
 خمســة من أكثر من المدةبعقود ُمحّددة عيين الموظفين لتمتوســط لتقّلل الوقت الُمســتغرق في اعملية توظيف جديدة 

واإلدماج اللذين ال ُيستغنى عنهما التنوع تعّزز  ملموسة خطواتإلى  برمته النهجيستند هذا وس. اً يوم ٨٠ إلى أشهر
ــُتوضــــع بحلول نهاية عام منظمةاللتحقيق مهمة  ــتراتيجية  ٢٠١٩. وســ وُتحّدد فيها غايات التنوع واإلدماج معنية باســ

المنظمة في مجال التنقل الجغرافي سياسة ، وستُنّقح الوظيفيوسيصبح التنّقل معيارًا أساسيًا الرتقاء السلم واضحة. 
  .بحلول نهاية العاموسُيشرع في تطبيقها  ٢٠١٩بحلول منتصف عام 

  
  تحقيق الحصائللتعاون واألداء و ن ابشأ تعظيم ثقافة المنظمة

 
ــحًا للموظفين (انظر الفقرةأجرت   -٣١ ــلوكيات الالزمة ٧ األمانة مســـ ــ ــية في األفكار والسـ ) حدَّد التحوالت الرئيســـ

د العمل في هذا  ــِّ ــية التي يمكن أن ُتعضــ ـــوء على المحاور الرئيســ ـــلَّط الضـ ــده المنظمة، وسـ لتحقيق التحول الذي تنشــ
ات الجانب. واسُتخِدمت هذه المحاور كأساس لمشاورات أوسع عبر المنظمة، ُحدِّدت من خاللها سلسلة من اإلجراء

ـــي،  ـــ ــ ـــ ـــســ ـــ ـــ ــ ــتوى المؤســ ــ ــ ـــ ـــ ــات العالمية حدَّد فريق لتغيير الثقافة. فعلى المسـ ــ ــ ـــ ـــ ـــياسـ ــ ــ ــ ـــ أولوية خمس إجراءات محددة: السـ
بين اإلدارة  الحوارمواصـــلة عملية االتصـــاالت الداخلية وممارســـاتها بما يضـــمن تبادل المعلومات بفاعلية و   إصـــالح

ٕارساء برنامج للتوجيه من أجل تعزيز نقل و م رسمية؛ الموظفين؛ وتحديد قيم المنظمة وترسيخها في ُنظُ  العليا وسائر
ــتقاء آراء الموظفين و المعرفة والتطور الوظيفي؛  ــ ــقلها من خالل التدريب واســ ــ تطوير المهارات القيادية واإلدارية وصــ

ــــي؛  وتقديمها ـــسـ ـــطبغ بطابع مؤســ ـــارات و إلى اإلدارة وكذلك آراء األقران بطريقة تصــ ــوح المســـــارات المهنية ومســ وضـــ
                                                           

 –وتسيير األعمال  العالقات الخارجية وتصريف الشؤون -ّيتين تشّكل أيضًا هاتان الشعبتان جزءًا من الشعبتين الُمسم   ١
 .عبر مستويات المنظمة الثالثةاللتين يمتد نطاق عملهما 
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ــديم الــــدعم لتطوير مهــــارات الموظفين. و  التعلم ــانــــب الفرص وتقــ ــل على يجري إلى جــ ـــاق لالعمــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــذ قــــدم وســــ تنفيـ
  اإلجراءات.  هذه
 

ومن هذه اإلجراءات العمل على تحديد القيم المؤســســية للمنظمة والمواءمة فيما بينها. وقد أفضــت مشــاورة   -٣٢
ـــلحة  ــــاحبة المصــ ــية والجهات صـ إلى االتفاق على تعريف للقيم  معنية في الداخلالُعِقدت مع جميع المكاتب الرئيســـ

ـــلوك الموظفين وتعكس تفرُّد المنظمة". وفي تموز/ ــ ــ ـــ ــ ه سـ ــخة التي توجِّ ــ ــ ـــ ــ ، أطلق ٢٠١٨ يوليو بأنها "المعتقدات الراســ
ــعة النطاق لمشــــاركة الموظفين، ودعاهم  ــاعدوا في جميعًا المدير العام عملية واســ ــئلة ليســ إلى اإلجابة على ثالثة أســ

ـــوعات القيم التي يمكن أن تنظر فيها المنظمة بأكملها في إطار عملية تهدف إلى تحديد مجموعة من تحديد م ـــ وضــ
إجابة األســاس لمناقشــة إلكترونية غير رســمية "عصــير القيم"  ١٠٠٠ أكثر من تالقيم المؤســســية المشــتركة. وشــكَّل

، وربطت بين الموظفين على جميع ٢٠١٨ نوفمبر اســتمرت ثالثة أيام في تشــرين الثاني/لتداول األفكار حول القيم 
موظف، منهم قادة من  ٢٧٠٠ المستويات عبر منصة مشتركة ناقشوا من خاللها القيم المؤسسية. وشارك أكثر من

ــية. و  ـــ ـــ ــعها في ميثاق المنظمة  تعمِ جُ قد جميع المكاتب الرئيسـ ــ ــ ـــفر عنها هذا الحوار العالمي ووضـــ ــ ــ النتائج التي أســ
ــمينها في ــ ـــ ــ ـــ ــ ــيخ هذه القيم في العمل اليومي لأل للقيم، وتضـ ـــ ــ ــ ــ ـــ . وتمثَّل ثاني هذه اإلجراءات مانة خطة من أجل ترسـ

ــية في المبادرة التي قادها المكتب اإلقليمي ألفريقيا حول بناء القدرات القي ـــ ــ ـــ ــ ـــين مهارات الرئيســ ـــ ــ ــ ــ ادية واإلدارية لتحســ
ـــامل للتعلم ٢٠٠ يزيد على  ما ــ ـــ ــ ــ ـــركة رائدة في هذا المجال، بالتع ُأِعدّ  من كبار القادة من خالل نْهج شـــ ــ ـــ ــ ــ اون مع شـــ
. وقرر فريق السياسات العالمية االستفادة من هذه المبادرة لوضع والتطبيق على نطاق واسع تجريبال اآلن قيد  هوو 

ــُيشـــكِّل ملمحًا جوهريًا  منهج دراســـي مشـــترك لبرنامج يشـــمل المنظمة بأســـرها حول بناء القدرات القيادية واإلدارية، سـ
  ن إدارة األداء. وسيضطلع فريق عمل عالمي، يجري إنشاؤه حاليًا، بمواصلة هذا العمل.من مالمح تحسي

 
حهم الموظفون والقادة في المقر الرئيســـي والمكاتب  ٣٠٠ وُأنشـــئت شـــبكة تضـــم أكثر من  -٣٣ ــَّ داعٍم للتغيير رشـ

ـــأن التحول والدفع نحو تغيير الثقافة عبر  ـــ ــ ـــ ــ ــاعدة في العمل بشـ ــ ـــ ــ ـــ اإلقليمية والمكاتب الُقطرية، تهدف إلى تقديم المســ
ير وتنفيذه، وتبادل المنظمة. ويساعد داعمو التغيير المشار إليهم في التعبير عن أهمية التحول، ورسم مالمح التغي

اآلراء والمالحظات عبر جميع المســتويات. وتســاعد الشــبكة في ضــمان االتســاق في إطار التحول، كما توفِّر حلقة 
ـــين واتجاهاتهما، وهذا أمر ال يقل أهمية عن  ــتقاء اآلراء حول التقدم الُمحَرز وكذلك حول أفكار التغيير والتحســـ ــ الســ

سياسات "الباب المفتوح" التي تقضي بأن وغيره من كبار المسؤولين المدير العام  سابقه. وعالوة على ما سبق، نفَّذ
ُتخصِّص اإلدارة العليا وقتًا لالستماع إلى أفكار الموظفين اآلخرين، وتضرب لهم مثًال ُيحَتذى به في تغيير الثقافة، 

  . الرئيسية المكاتبمختلف وُنفِّذت هذه السياسات في 
  

 التالية والخطوات الراهن الوضع
  

ــادة الجـــديـــد و عمـــل دخـــل   -٣٤ ــه الجـــديـــد فريق القيـ ـــي هيكلـ ـــ ــ ــ ـــ ــارًا من بـــالمقر الرئيســ آذار/  ١٨حّيز النفـــاذ اعتبـ
ــع ب. ٢٠١٩  مارس ــ ِرع فورًا في وضــ ـــُ الموجودة دارات اإلجميع عمل رنامج عمل مع المديرين وموظفيهم لمواءمة وشـــ

ـــي  المقرب ــ ــ ـــمار على إالخطو وتنطوي أولى  .نموذج إدارة المنظمة الجديدمع الرئيســـ ـــ ــ عادة ات الُمّتخذة في هذا المضــ
نموذج إدارة المنظمة برنامج العمل العام الثالث عشر و مع الرئيسية  هاووظائفالمنشود من كل إدارة الغرض مواءمة 

ــاالت وتعبئة الموارد (العالقات الخارجية) والوظائف اإلدارية ( ــ ـــ ــ ـــ ــ ــيير الجديد وتحديد االتصـ ـــ ـــ ــ ــ ــ أجل من األعمال) تسـ
ــفاء الطابع المركزي عليها،  ـــ ــ ـــ ــتمرار في دمجها تقنية و مجاالت واقتراح إضـ ــ ــ ــ أنحاء عبر أخرى تمكينية من أجل االســـ

ــفأّما الخطوات الُمّتخذة الحقًا اعتبارًا  .كاّفة اإلدارات ــتنطوي على ، ٢٠١٩عام  من منتصـــ تعديل الهياكل على فســـ
ــــتوى اإلدار  ــي مســـ ــ ــطة وثمة ذلك. تبعًا لات ومالك الموظفين بالمقر الرئيســـ ــ ـــاملة من األنشـــ ــراك مجموعة شــــ ــ تكفل إشـــ

ــاوراتفي هذه العملية الموظفين  توثيق عرى و  إشـــراكًا كامًال وهادفًا ُيضـــطلع بها في مجال إجراء االتصـــاالت والمشـ
ـــبكة  دارات الجديدةالجوانب المتعلقة باإلالتعاون لتحديد  ــ ــل إ ةللمنظمالتغيير التابعة مؤيدي بدعم من شـ ــ جراء وبفضــ

  . "وجهات النظر يتقصّ "بشأن مسوح دورية 
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بشأن خطط عديالت الهيكلية والمالك الوظيفي، فإنه سيقوم أيضًا بوضع التوبعد أن نظر فريق القيادة في   -٣٥
ــميمها اعتماد العمليات  ــ ــ ــــتهالل تنفيذ تلك الخططالجديدة والمعاد تصــــ ــ الجديدة طبيق النماذج ، وتفي المنظمة، وباســــ

ذات مبادرات وضــع ، و وضــع الخطط وٕادارة المواهب والموارد البشــريةاالتصــاالت و ، مثل لخدمات األســاســيةيتاء اإل
ـــرعتمنظمة الأكاديمية في مجال التحّول واعتمادها، من قبيل أولوية  ــ ــ ـــ ــاؤها. وقد شــ ــ ــ ـــ المكاتب اإلقليمية  الُمقترح إنشـــ

المناقشات ويتواصل إجراء  بالوقت الحالي، عملها وأساليبهياكلها لعملية فحص بالتزامن مع ذلك في االضطالع ب
ــتوى اإلقليمي حول  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــاليب لمواءمة هياكلالُمتاحة خيارات العلى المسـ ــ ـــ ــ ــ ــ إدارة المنظمة مع نموذج ها هذه عملها وأســ

ــات العالميةعلى طلب وبناًء  .الجديد ــ ــ ــياســ ـــ ــ على عاكف إدارة البرامج فإن فريق المديرين العامل المعني ب، فريق السـ
ـــأن يارات خإيجاد  ـــور الالمعايير المتعلقة ببشـــ ـــتوى القطريحضـــ ــياق المحلي واألغراض  منظمة على المســـ رهنًا بالســــ

ــودة من تنفيذ البرامج ــ ـــ ــ ـــتوى المنظمة وذلك من أجل مواءمة ، المنشـ ــ ـــ تعزيز قدرتها و عملها الجديد مع نموذج هذا مســ
  ككل. مستوياتها الثالثةأنحاء العمل بطريقة سلسة عبر بالتالي على 

  
ــــاده تطبيق و   -٣٦ ـــل مفـ ـــامــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــدف شــ ــبى من ذلـــــك إلى بلوغ هـــ ــــ ــ ــ ـــ ـــددارة ااإل نموذجُيصــ ـــديــ ـــلالبـــــ لجــ ــامــ ــ   في  كـ

ــــع ال ،٢٠٢١-٢٠٢٠ الثنائية ـــع التنفيذ  الخدماتالجديدة إليتاء  عملياتالو  نماذجباالقتران مع وضــ ــلة و موضـــ ــ مواصــ
ــية التحول مبادراتإحراز التقدم في تنفيذ جميع  ــ ـــ ــًا بحلول ذلك  المتوقع ومن. ٢٠١٩ عام نهاية بحلول الرئيســ ــــ ــ أيضـ

 سياق في ةالثالث منظمةال مستويات من مستوى كلتي تلزم ال القدرات على أجالً أطول  نظرة إلقاءالوقت أن يتسنى 
ــتدامة التنمية أهدافتحقيق و  عشــــر الثالث العام العمل برنامجتنفيذ  ــحة المتعلقة المســ ـــطالع بإ بالصــ ــالحواالضـ  صــ

 .المتحدة األمممنظومة 
  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 

 .إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير ةمدعو  جمعية الصحة  -٣٧
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