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  الموارد البشرية: أحدث المعلومات
  
  الخاصة بانتداب الموظفين من المنظماتالمعايير والمبادئ   

  والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية غير الحكومية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
أن يعد، بالتشاور ُطلب من المدير العام " )،٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص ع) من منطوق القرار ٨(٣طبقًا للفقرة  -١

االنتداب من المنظمات غير الحكوميـة، والمؤسسـات مع الدول األعضاء، مجموعة من المعايير والمبادئ لعمليات 
الخيرية، والمؤسسات األكاديمية، وأن يقدم المعايير والمبادئ لتنظر فيها وتقرهـا، حسـب االقتضـاء، جمعيـة الصـحة 

  الحصر: العالمية السبعون، من خالل المجلس التنفيذي، ومع مراعاة المسائل المحددة التالية على سبيل المثال ال
  

 باستثناء المناصب اإلدارية و/ أو الحساسة؛، برة التقنية المحددة الالزمةالخ  )أ (

 تعزيز التوزيع الجغرافي المنصف؛  )ب (

 الشفافية والوضوح فيما يخص المناصب المطلوبة، بما في ذلك اإلعالن عنها على المأل؛  )ج (

 ١."بطبيعتها وال تتجاوز فترة عامين عمليات االنتداب مؤقتة  )د (

 
ـــــــالقرار  -٢ ـــــــ ١٠-٦٩عج ص وعمـــــــًال ب ـــــــة مشـــــــاورة إلكتروني ـــــــرة  ةافتتحـــــــت األمان ـــــــدول األعضـــــــاء فـــــــي الفت لل
بشأن مجموعة من المعايير والمبادئ الخاصة  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ١تشرين الثاني/ نوفمبر إلى  ١٨  من

. وتـــم النظـــر فـــي بانتـــداب المـــوظفين مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات الخيريـــة والمؤسســـات األكاديميـــة
. والمجموعة المنقحة مقدمة إلى نظر المجلس في الفقرات االستجابات الواردة وتم تنقيح المعايير والمبادئ المقترحة

  أدناه.  ٦ إلى ٣من 
  
  
  

                                                           
يعنــي "االنتــداب" إلــى منظمــة الصــحة العالميــة إعــارة منظمــة  الصــحة العالميــة فــردًا يعمــل بالفعــل لــدى كيــان مــا لمــدة    ١

محددة، بمقتضى اتفاق االنتداب الثالثي األطراف المبرم بين المنظمـة والكيـان المعيـر الموظـف والموظـف. ويعـود الموظفـون 
اية انتدابهم. وُيعتبر الموظفون المنتدبون موظفين في منظمة الصحة العالميـة أثنـاء المنتدبون إلى الكيان الذي انُتدبوا منه بنه

  انتدابهم.
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  المعايير والمبادئ المقترحة الخاصة باالنتداب
  
 عند النظر في انتداب موظفين من الجهات الفاعلة غير الدول ستطبق األمانة ما يلي: -٣
 

وخصوصــًا فيمــا يتعلــق  ١،األحكــام المحــددة فــي إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  )أ (
 "؛ال تقبل المنظمة انتداب الموظفين من كيانات القطاع الخاص"أنه التي تنص على  ٤٧بالفقرة 

  
سياســــات المنظمــــة المنطبقــــة علــــى أي انتــــداب مــــن الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول، ومــــن الــــدول   (ب)

  ء، وهي تقتضي ما يلي:األعضا
  

 الموظف المنتدب: )١(
  

 من معايير المنصب المعني بالحد األدنىيجب أن يفي  -

 قبل االنتداب المعيريجب أن يكون موظفًا في الكيان  -

 ؛يعود إلى هذا الكيان أن المعيريجب أن ُيضمن له من الكيان  -
 
 منصب االنتداب: )٢(
  

 يجب أن يكون موقوتاً  -

 يجب أن يتسق مع أولويات برامج المنظمة  -

 التقنية الخبرةمرتفعًا من  مستوىً يجب أن يتطلب  -

يجب أن يمنحه المدير العـام اسـتثناًء مـن عمليـة االختيـار التنافسـية، علـى أن يقـدم  -
 مبررًا خاصًا بالمنصب المعني

 يجب أن يلبي احتياجًا تقنيًا ال يمكن تلبيته من داخل المنظمة -
  

 ة إلى ذلك ستنطبق الشروط التالية:وباإلضاف -٤
  

 ؛جميع تكاليف منصب االنتداب المعيريجب أن يغطي الكيان   ) أ(
  
يجــــــب ان تحـــــــدد المنظمــــــة اختصاصـــــــات أي انتــــــداب وفقـــــــًا ألولويــــــات برامجهـــــــا، وأن تمتثـــــــل    ) ب(

 ؛االختصاصات لسياسات المنظمة وقواعدها
  

  اتفاقات االنتداب النموذجية للمنظمة. ةً (ج) سُتطبق عاد
  

                                                           
 .٥الملحق  ،١/سجالت/ ٦٩/٢٠١٦ج ص ع الوثيقةانظر   ١
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 ٣وباإلضافة إلى السياسات واألحكام المنطبقة على جميع عمليـات االنتـداب، كمـا هـو مبـين فـي الفقـرتين  -٥
 ، يجب أن يفي أي انتداب من أي جهة فاعلة غير الدول بالمبادئ والمعايير التالية:٤و
 

المناصـــب التـــي تنطـــوي علـــى إجـــازة أو إقـــرار قواعـــد المنظمـــة  أوالمناصـــب اإلداريـــة و/ ُتســـتبعد   ) أ(
 ومعاييرها؛

 يولي الكيان المعير للتنوع من حيث نوع الجنس والتنوع الجغرافي؛  ) ب(

علــى منظمــة الصــحة العالميــة، حيثمــا أمكــن، وعلــى األقــل، ثالثــة مرشــحين  يقتــرح الكيــان المعيــر  (ج)
مــن بيــنهم، مــع المراعــاة الواجبــة لتوزيــع الجنســين والتوزيــع أنســب مرشــح مــؤهلين يمكــن لألمانــة أن تختــار 

  ؛رافيالجغ

  يخضع الترتيب المقترح الخاص بأي انتداب للتحقق الواجب وتقدير المخاطر؛  (د)

  تكون عمليات االنتداب ذات طابع مؤقت، وال تتجاوز مدتها سنتين؛  (ه)

الموظف المنتـدب علـى إعـالن مصـالح، بصـرف النظـر عـن رتبتـه الوظيفيـة، وال يتحـدد أنـه  يوقع  (و)
  .يوجد أي تعارض مصالح (فعلي أو متصور) ال يتسنى اتخاذ تدابير مناسبة للحد منه

  
ســيتم نشــر أي انتــداب مــن أيــة جهــة فاعلــة غيــر الــدول فيمــا يلــي: (أ) ســجل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  -٦

ات المعيــرة؛ (ب) التقريــر الســنوي عــن المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، والــذي سيشــمل تحــت بنــد الكيانــ
 مبررات االنتداب.

  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. -٧
  
  
 

=     =     =  
 
  
 
 


