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عمليات إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، 
  األمم المتحدة اإلنمائيةوتنفيذ إصالح منظومة 

  
 

   للمجلس التنفيذي التابعة لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة مقدم من تقرير
  إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين

  
  
ـــتمعت اللجنة إلى   -١ ـــ ــ ـــالحيتين تكميليتين  التقاريراسـ ـــ ــ المنظمة في برنامج عمل التحّول  هماعن عمليتين إصـ

  ١األمم المتحدة اإلنمائية.وٕاصالح منظومة 
  
ــــملت ما يلي: وفيما يخص برنامج عمل التحّول في المنظمة، ُزّودت اللجنة بأحدث المعلومات   -٢ ــ ـــ ــ ــ التي شــ

ـــيير مبادئ برنامج عمل التحّول ومجاالت تركيزه، بما في ذلك  ــية وٕاجراءات تســــ ـــ ــــاســ العالقات الخارجية التقنية األســـ
نموذج  واعتمادالتي ُمنحت لها األولوية من أجل إعادة تصــميمها؛  - لبرمجيةبدءًا بعملية وضــع الميزانية ا -العمل

ــغيلي جديد على نطاق المنظمة؛  ــاس الذي والتغيير الثقافي المســــتمر. تشــ ــي جوانب التحّول التشــــغيلية األســ وســــترســ
  سترتكز المنظمة عليه لتناول فترة الميزانية الجديدة.

  
ــــاء اللجنة  وعلمت  -٣ ــ ــ ـــ ــ ــتقصــ ــ ـــ ــ ـــ فهم التحّول في المنظمة وزيادة  تناميوبّين أجري مؤخرًا لموظفي المنظمة باســـ

ــددت على  ــتعداد الموظفين للتغيير ورغبتهم في ذلك. وشــ ــد عملية التحّول آراء الموظفين ضــــرورة اســ بالقدر أن تجســ
  تعزيز مشاركة الموظفين.الجهود الرامية إلى وأن تكثَّف الكافي 

  
ـــتدامة  ٣لتركيز المنظمة على الهدف ا وأعربت اللجنة عن تقديره  -٤ ــ ــ ــــمان تمّتع (من أهداف التنمية المســ ــ ــ ضـ

ــحية وبالرفاهية في جميع األعمار ــ ــ ـــ ـــاءبفكرة ) ورحبت الجميع بأنماط عيش صـ ــ ـــ ـــم منظمة إرســ ــ ـــ بالمرونة والخفة  تتســ
ـــع القواعد والمعايير  يكونو  ـــل بوضـــ ــقة في ُنهجًا موتتبع  متانةً أكثر والقائم على احتياجات البلدان عملها المتصـــ ــ تســ

  وضع المعايير على جميع مستوياتها.
  
لموظفين ليمكن خاللها وأخطر المدير العام اللجنة بأنه يعقد مع كبار الموظفين جلسات "مفتوحة" منتظمة   -٥

ببيان المدير العام الذي وأحاطت اللجنة أيضــًا علمًا . م على أســاس فرديوالتعبير عن مواطن قلقه ماإلدالء بأفكاره
  فاد بأن عدة أفكار جديدة من المزمع تنفيذها في إطار عملية التحّول هي أفكار اقترحها الموظفون.أ
  
ضــمان ورحبت اللجنة بااللتزام بتدعيم حضــور المنظمة وعملها على المســتوى القطري وأشــارت إلى أهمية   -٦

ـــتوى القطري مع األولويات الوطنية  ــــل المنظمة مواءمة عملها على المســــ ـــع في اعتبارها قرارات أن تواصـــ ــ بينما تضــ

                                                           
 .٤معلومات/ /٧٢وج ٧٢/٤٩وج ٧٢/٤٨جانظر أيضًا الوثائق    ١



  2/64A7  ٢٧/٦٤ ج

2 

إجراء مناقشة استراتيجية في األجهزة الرئاسية بشأن عمل المنظمة ودعت إلى األجهزة الرئاسية العالمية واإلقليمية. 
  في البلدان وبشأن عواقبه من حيث المساءلة أمام تلك األجهزة الرئاسية.

  
ـــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، بيتعلق  وفيما  -٧ لاللتزام وأعربت عن تقديرها بالتقرير رحبت اللجنة إصــ

من أهداف التنمية المســتدامة فحســب  ٣اتباع عملية اإلصــالح التي ال تســتهدف تحقيق الهدف بالذي أبدته األمانة 
ــًا إلى تحقيق كامل الخطة لعام  ـــ ــ ـــ في كانون الثاني/ تنفيذ العملية ء بدوأحاطت اللجنة علمًا ب. ٢٠٣٠بل ترمي أيضــ

  منسقًا مقيمًا للسلطة المباشرة لألمين العام لألمم المتحدة. ١٢٩ع و خض لدى ٢٠١٩يناير 
  
ـــاؤالت   -٨ ــ ــ ـــ ـــالح على مكاتب المنظمة القطرية،  عنوردًا على التســـ ـــ ـــ ــ أخطرت األمانة اللجنة بتدعيم أثر اإلصــ

ــتوى القطري  ــــ ــًا مع أ العمل في ظلعمل المنظمة على المســـ ـــ ــ ــوصــ ــ ــ ـــل فرقة األمم المتحدة القطرية، وخصـــ ــ فيما يتصــــ
في مجال الصــحة وبما يشــمل عنصــر الصــحة في إطار عمل األمم المتحدة للمســاعدة بالتنســيق المتعدد القطاعات 

وسيحافظ ممثل المنظمة على المرونة ويشارك مشاركة مباشرة مع الحكومات المضيفة والجهات الشريكة اإلنمائية. 
بهدف تعزيز االتســاق  رتبط بالمســائل الصــحية في إطار مشــاركته التامة في نظام المنســقين المقيميناألخرى فيما ي

  وستحافظ المنظمة على دورها في مجال وضع القواعد والمعايير وتصونه دعمًا للبلدان.على المستوى القطري. 
  
ـــاؤالت عن   -٩ ـــ ــ ــ ـــ تلك أن األمريكتين، ُأخطرت اللجنة بدور المكاتب القطرية المحتمل في إقليم وردًا على التســـ

وأن ممثلي منظمة الصـــحة للبلدان األمريكية/ عادة في أفرقة األمم المتحدة على الصـــعيد القطري شـــاركت المكاتب 
ــتوىالمنظمة على ال ــ ـــقين المقيمين  مســ ـــأن التعاون مع نظام المنســـ ـــادات بشـــ دون باإلرشـــ ـــيزوَّ  التي ُزّود بهاالقطري ســـ

  المنظمة. وممثل
  
  وصية المقدمة إلى جمعية الصحةالت
  

ـــت اللجنة،   -١٠ ـــحة علمًا بالتقارير الواردة في الوثائق  نيابةً أوصـــ عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جميعة الصـــ
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