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  الموارد البشريةالتقرير السنوي عن 
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

  مقدمة
  
عــــن أحــــدث التطــــورات فــــي سياســــات المنظمــــة بشــــأن القــــوى العاملــــة  لمحــــة عامــــةيتضــــمن هــــذا التقريــــر  -١

كـانون الثـاني/ ينـاير  ١للفتـرة مـن واستقطاب المواهب والموارد البشرية فضـًال عـن البيانـات المتعلقـة بـالقوى العاملـة 
  ٢٠١٨.١ر/ مارس اللمنظمة في آذالتي ُأتيحت على الموقع اإللكتروني  ٧٢٠١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 

  
  منظمةملة في الاالتجاهات المسجلة في القوى العا

 
فـي  ١موظفًا (انظر الجـدول  ٨٠٢٧بلغ مجموع موظفي المنظمة  ،٢٠١٧ كانون األول/ ديسمبر ٣١ في -٢

األول/ كـــــانون  ٣١البيانـــــات المتعلقـــــة بـــــالقوى العاملـــــة) ممـــــا يمثـــــل زيـــــادة طفيفـــــة مقارنـــــة بالعـــــدد المســـــجل فـــــي 
٪ وفـــــي المكاتـــــب ٣٠موظفـــــًا). وتبلـــــغ نســـــب المـــــوظفين العـــــاملين فـــــي المقـــــر الرئيســـــي  ٧٩١٦( ٢٠١٦ ديســـــمبر
فـي لـك المجمـوع. ويـوزَّع الموظفـون المعينـون بعقـود طويلـة المـدة ذ٪ مـن ٤٥٪ وفـي المكاتـب القطريـة ٢٥ اإلقليمية

٪ فـي ١٧٪ فـي المكاتـب اإلقليميـة و٣٢الرئيسـي و٪ فـي المقـر ٥١علـى النحـو التـالي:  ٢الفئة الفنية والفئـات العليـا
 المكاتب القطرية.

 
وانخفض عـدد المـوظفين المعينـين بعقـود غيـر المـوظفين (الخبـراء االستشـاريون والموظفـون المعينـون بنـاًء  -٣

فــي البيانــات المتعلقــة بــالقوى العاملــة) المعبــر عنــه بعــدد المــوظفين  ١٨، انظــر الجــدول اتفاقــات أداء العمــلعلــى 
 ٢٠١٦موظفـــــًا للفتـــــرة مـــــن كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير إلـــــى كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ٩٧٠لمعينـــــين بـــــدوام كامـــــل مـــــن ا
موظفـــــًا للفتـــــرة مـــــن كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير إلـــــى كـــــانون األول/  ٩٣٦مـــــن مجمـــــوع القـــــوى العاملـــــة) إلـــــى  ٪١٢,٢(

 من مجموع القوى العاملة). ٪١١,٧( ٢٠١٧ ديسمبر
  
٪ مـــن مجمـــوع ٣٦مليـــون دوالر أمريكـــي أي  ٩٦٦وغيـــرهم مـــن العـــاملين  وبلغـــت قيمـــة تكـــاليف المـــوظفين -٤

كـانون األول/  ٣١كـانون الثـاني/ ينـاير إلـى  ١مليون دوالر أمريكي في الفترة من  ٢٦٧٦نفقات المنظمة الذي بلغ 
 .)٢٠١٦ كانون األول/ ديسمبر ٣١كانون الثاني/ يناير إلى  ١في الفترة من  ٪٣٧ (مقارنة بـ ٢٠١٧ ديسمبر

                                                           
معلومــــات عــــن : . فــــي)٢٠١٧كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١المــــوارد البشــــرية: البيانــــات المتعلقــــة بــــالقوى العاملــــة (لغايــــة    ١

   ٢٠١٨جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ، ] الموقع اإللكتروني المنظمة: الميزانية [
)http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/،  ٢٠١٨آذار/ مارس  ١٨تم االطالع في.(  
 بما يشمل العقود المستمرة والعقود المحددة المدة وال يشمل العقود المؤقتة.    ٢
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٪ من موظفي الفئة الفنية والفئات العليا ٤٤,٤، بلغت نسبة النساء ٢٠١٧ كانون األول/ ديسمبر ٣١وفي  -٥
٪ منـذ ١,٦في البيانات المتعلقة بالقوى العاملة) ما يمثل زيـادة قـدرها  ٢المعينين بعقود طويلة المدة (انظر الجدول 

العليــا بتحقيــق التــوزان بــين الجنســين المقتــرن بــالجهود ). وأدى التــزام اإلدارة ٪٤٢,٨( ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر 
والسياسـات والمسـاءلة إلـى تسـريع وتيـرة التقـدم المحـرز مـن أجـل االستباقية المبذولة في مجـاالت التوعيـة واالختيـار 

٪ لـــم يســـتغرق ١,٦تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين فـــي التوظيـــف حيـــث إن تســـجيل زيـــادة فـــي عـــدد النســـاء بنســـبة 
التكــافؤ بــين الجنســين أيضــًا لــدى النظــر فــي توزيــع المناصــب العليــا رًا. ويتضــح االتجــاه نحــو تحقيــق شــه ١٢ ســوى

السياسـة المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنسـين الذي يتجلى فيه التحّسن على نحو أفضل من الغاية السنوية المحددة فـي 
٪ فـي عـدد ١,٥ل زيـادة سـنوية بنسـبة وتـدعو إلـى تسـجي ٢٠١٧الثاني/ يناير  في التوظيف التي صدرت في كانون

والرتــب األعلــى علــى مــدى الســنوات الخمــس القادمــة. فقــد ارتفــع عــدد النســاء فــي  ٤ف الموظفــات اإلنــاث فــي الرتبــة
شـهرًا. وواظـب المـدير العـام الجديــد علـى إبـداء التزامـه بتحقيــق  ١٢٪ خــالل ٢,٢ بنسـبة والرتـب األعلـى ٤الرتبـة ف

٪. ٦٠فـي فريقـه اإلداري بنسـبة  الوظائف غير المصـنفة فـي رتـبل تعيين النساء في التكافؤ بين الجنسين من خال
كـانون  ٣١وسيلزم بذل المزيد من الجهود لتحسين المساواة بين الجنسين في صفوف رؤساء المكاتب الُقطريـة (فـي 

 ١لـرتبتين مـدمـن هـؤالء المـوظفين) وفـي صـفوف المـوظفين فـي ا ٪٣٣، بلغـت نسـبة النسـاء ٢٠١٧األول/ ديسمبر 
 من هذه الفئة). ٪٣١، بلغت نسبة النساء ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١(في  ٢ومد
  
وكان مستوى التقدم المحرز في التمثيل الجغرافي أقل منـه فـي التكـافؤ بـين الجنسـين إذ بلغـت نسـبة الـدول  -٦

(انظــــر  ٢٠١٧يســــمبر كـــانون األول/ د ٣١٪ فــــي ٣٢األعضـــاء فــــي المنظمـــة غيــــر الممثلــــة أو الناقصـــة التمثيــــل 
فـــي البيانـــات المتعلقـــة بـــالقوى العاملـــة). وتبلـــغ نســــبة مـــوظفي الفئـــة الفنيـــة والفئـــات العليـــا (بمـــن فــــيهم  ٣الجـــدول 

٪ فــي حــال عقــود التعيــين الطويلــة المــدة ٤١٪ (٤٣الموظفــون المعينــون بعقــود مؤقتــة) مــن البلــدان الناميــة حــوالي 
علـــى نطـــاق  ٢ومـــد ١فـــي الـــرتبتين مـــدالمعّينـــين المـــوظفين مـــن ٪ ٣٢قـــدرها نســـبة ب البلـــدان الناميـــةســـأثر فقـــط). وت

ضـمن أولوياتـه ٪ فـي المقـر الرئيسـي. وقـد أدرج المـدير العـام ١٠,٩إال نسبة  تمثل هاتان الرتبتان وال المنظمة ككل
م الثالـــــث مســـــألة تعيـــــين مـــــواطنين مـــــن البلـــــدان الناميـــــة فـــــي مناصـــــب عليـــــا. وتحـــــدد مســـــودة برنـــــامج العمـــــل العـــــا

ثلــث المــديرين فــي المقــر الرئيســي علــى األقــل مــن خاصــة بــالتنوع ومتمثلــة فــي تعيــين  غايــة ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــر
 مواطني البلدان النامية.

  
  استقطاب المواهب

  
المرشـحين المـؤهلين فـي شـتى  مـن التصـال مـن أجـل زيـادة االهتمـام وحفـز المزيـدفـي اُبذلت جهـود جديـدة  -٧

أنحاء العالم على تقديم الطلبات. وتستخدم المنظمة بانتظـام عـددًا مـن منصـات االتصـال السـتقدام المـوظفين، مثـل 
لينكـــد إن وديفـــيكس وٕايمباكـــت بـــول، ومنصـــات وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي مثـــل فـــيس بـــوك وتـــويتر، فضـــًال عـــن 

الوظائف الشاغرة على نطاق المنظمة إلى البعثات الدائمة الموجودة في  إرسالها أحدث المعلومات األسبوعية بشأن
جنيـــف. كمـــا ُتســـتخدم المواقـــع اإللكترونيـــة الخاصـــة بـــالمجالت الطبيـــة الشـــهيرة وغيرهـــا مـــن المجـــالت ذات الصـــلة 

يــادة لز وظــائف المنظمــة علــى نحــو آلــي أو يــدوي اإلعالنــات عــن الســتقدام المــوظفين فــي المناصــب العليــا. وتُنشــر 
المســتخدمين المســتهدفين مــن خــالل خوارزميــات خاصــة لالتصــال. وفضــًال عــن ذلــك، ُتســتهدف  بروزهــا فــي أوســاط

المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة، والشـــبكات التقنيـــة المتخصصـــة والرابطـــات المهنيـــة، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، 
االت اإلنمائيـة، بنشـر اإلعالنـات عـن الوظــائف وقـوائم التنـوع مـن حيـث نـوع الجـنس، ووكـاالت األمـم المتحـدة والوكـ

وتوزيع اإلعالنات عن الشواغر من خالل شبكاتها. وأخيرًا، فإن منصة األمانة الجديدة الخاصة باستقدام المـوظفين 
بشــأن الشــواغر ذات الصــلة إلــى المرشــحين الــذين حــددوا مجــاالت العمــل المفضــلة  تنبيهــات"ســتيليس" تتــيح إرســال 

 لديهم. 
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وفضــًال عــن الجهــود المبذولــة الجتــذاب المزيــد مــن المرشــحين، تــم تنقــيح عمليــة االختيــار للوظــائف الفنيــة  -٨
المنظمـة  أعدتـهالدولية من أجل تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. وُيعرض فيديو مدته خمـس دقـائق 

ل اجتمـاع لهيئـات اختيـار المـوظفين. ولـم يعـد الدولية للهجرة عن أوجه التحيز غير المقصودة فـي االختيـار، فـي أو 
للمرشـحين، بـل يشـير إلـى مـدى وقـوع المرشـح  رقمـيتقيـيم  مـنح التقييم الذي ُيجرى أثناء عملية االختيـار يـؤدي إلـى

ضمن النطاق المطلوب على النحو التالي: "غير مناسب" أو "غيـر مناسـب إال بالتحسـين" أو "مناسـب" أو "مناسـب 
النظر جميع المرشحين الذين يقعون ضمن النطاق نفسه متساوين في الجدارة. وبناًء على ذلك، يمكن تمامًا". وُيعد 

المرشـــحين ذوي المســـتوى نفســـه مـــن الجـــدارة، بعـــين االعتبـــار إلـــى نقـــص التمثيـــل بـــين االختيـــار النهـــائي مـــن  عنـــد
 . الجنساني أو الجغرافي في المكتب اإلقليمي أو دائرة المقر الرئيسي ومعالجته

  
وستقدم األمانة تقريرًا إلى أحد االجتماعات المستقبلية لألجهزة الرئاسـية بشـأن مـدى نجـاح جهـود االتصـال  -٩

ل، فـــي تحســـين التـــوازن بـــين الجنســـين والتمثيـــل الجغرافـــي علـــى جميـــع مســـتويات اإلضـــافية ونهـــج االختيـــار المعـــدّ 
 المنظمة.

  
امج متطـوعي األمـم المتحـدة علـى توقيـع مـذكرة وبعد مفاوضات استمرت عدة سنوات، اتفقت المنظمة وبرن -١٠

تفاهم تحدد الشـروط التـي يمكـن للمنظمـة بمقتضـاها أن تنشـر متطـوعي األمـم المتحـدة علـى صـعيد مكاتبهـا لتعزيـز 
متطوعًا من متطوعي األمم المتحدة في مكاتبها الُقطرية.  ٤٠القوى العاملة الفنية التابعة لها. والمنظمة لديها حاليًا 

القادمة، بهدف تدعيم  الثالثة أعوامل الغرض في مضاعفة هذا العدد مرتين أو ثالث مرات خالل العامين أو ويتمث
الُقطرية بالخبرات الكافية وتوفير القـدرة علـى تلبيـة االحتياجـات المفاجئـة أثنـاء الطـوارئ. وفضـًال عـن ذلـك،  اتالقدر 

حـــدة مـــن إشـــراك برنـــامج متطـــوعي األمـــم المتحـــدة علـــى فإنـــه تمشـــيًا مـــع مـــا قامـــت بـــه الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المت
ـــــي رســـــمي  نحـــــو ـــــإن اإلطـــــار ف ـــــق التطـــــوع، ف ـــــاء الســـــالم عـــــن طري ـــــة وبن ـــــى التنمي ـــــى العمـــــل عل   ضـــــم الشـــــباب إل

للبرنامج يركز على الشباب ويوجه الجهود صوب برنامج متطوعي األمم المتحدة مـن  ٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجي 
برنــــامج متطــــوعي األمــــم المتحــــدة فــــي برنــــامج  مــــعالتعــــاون ســــتمر والفعلــــي. وبالشــــباب كوســــيلة إلحــــراز التقــــدم الم

اعترافهــا بالشــباب كقــوة محركــة لعجلــة التنميــة الطويلــة  أن تثبــت المنظمــةمــن شــأن ن فــإالمتطــوعين مــن الشــباب، 
بضــمان التخطــيط  بنــاء القــدرات الخاصــة بقيــادات المســتقبل فــي قطــاع الصــحةهــو أساســًا  بــه ســتقوممــا و  ،األجــل

 المستمر للتعاقب.
  

لمـدير العـام. ويهـدف بالنسـبة إلـى اويجري تجديد برنامج التدريب الداخلي للمنظمـة الـذي ُيعـد أولويـة أولـى  -١١
ذلك فـي العمـوم إلـى توسـيع نطـاق اتصـاالت المنظمـة فـي سـبيل تجهيزهـا علـى نحـو أفضـل إلنجـاز مهمتهـا وٕاتاحـة 

. وقد ُوضع البرنامج على نحو يضمن استيفاءه للمعايير الثالثة المحددة التالية: الفرصة للمتدربين لإلسهام في ذلك
) وُينشـــئ قائمـــة مـــن مناصـــري المنظمـــة ٣) ويقـــدم خبـــرة عاليـــة الجـــودة؛ (٢) يـــوفر اإلتاحـــة العادلـــة والمنصـــفة؛ (١(

)، ٢٠١٨أيـار/ مـايو  -ر المحتملين. ويجري تنفيذ نهج مقسم إلى مراحل. وفي المرحلة األولى (كانون الثاني/ ينـاي
تمحــور التركيــز حــول إنشــاء نظــام عــالمي الســتقدام المــوظفين، وزيــادة المعرفــة واالهتمــام ببرنــامج التــدريب الــداخلي 
للمنظمة داخل المنظمة وخارجها، واستكشاف اإلمكانات المتاحـة للحـد مـن العـبء المـالي الـذي يتحملـه المتـدربون. 

عوة عالمية إلى تقديم الطلبات عن طريق نظام المنظمـة الموّحـد السـتقدام ، صدرت د٢٠١٨آذار/ مارس  ١٥وفي 
جميــع فــرص التــدريب (ســواء فــي المقــر الرئيســي أو المكاتــب اإلقليميــة أو المكاتــب  تقــديمالمــوظفين. ويمكــن اآلن 

بين وٕاعـداد التقـارير الُقطرية) باالختيار من هذه القائمة العالمية للمرشحين. ويتـيح النظـام إمكانيـة رصـد تنـوع المتـدر 
د المــديرون المكلفــون بتوجيــه االتصــاالت عنــد اللــزوم. ويــزوَّ  بــذلكبســهولة وفــي الوقــت الفعلــي، ويســمح  بهــذا الشــأن

تكلـيفهم بالمهـام فـي بالتعيين باختصاصات موّحدة كي يسترشدوا بها فـي تهيئـة بيئـة عمـل عاليـة الجـودة للمتـدربين و 
بذل الجهود لتخفيـف العـبء المـالي الواقـع علـى المتـدربين. وفـي جنيـف فـي المقـر المناسبة لهم. وفي الوقت ذاته، تُ 
يحصل المتدربين متدرب في اليوم وحيث ترتفع تكلفة المعيشة بصفة خاصة،  ٥٠٠الرئيسي، حيث يعمل أكثر من 
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الشــــركاء المناقشــــات مــــع  أيضــــاً  بــــدأتو فرنكــــات سويســــرية لتغطيــــة تكلفــــة الغــــداء.  ١٠يوميــــًا علــــى قســــيمة بقيمــــة 
أن  فـي االعتبـار األخـذالستكشاف إمكانية إعطاء رواتب للمتدربين مـن البلـدان الناميـة فـي سـبيل زيـادة التنـوع، مـع 

بعـــض المتـــدربين مـــن البلـــدان المتقدمـــة يحصـــلون بالفعـــل علـــى رواتـــب مـــن جامعـــاتهم. وُيعتـــزم مواصـــلة بلـــورة هـــذا 
حزمــة موّحــدة للتوجيــه األولــي، وتحديــد  إعــدادجاريــة األخــرى الغــرض فــي المرحلــة الثانيــة. وتشــمل أعمــال األمانــة ال

 دربين الذين استكملوا التدريب.أنشطة التدريب الموّحدة المفيدة للمتدربين، وٕاصدار الشهادات للمت
  

 أحدث المعلومات عن السياسات الخاصة بالموارد البشرية
 

ُعّينوا بعقـود طويلـة المـدة وانتقلـوا مـن مركـز عمـل إلـى وارتفع عدد موظفي الفئة الفنية والفئات العليا الذين  -١٢
موظفـًا فـي  ٢٠٠إلـى  ٢٠١٦موظفًا في الفترة مـن كـانون الثـاني/ ينـاير إلـى كـانون األول/ ديسـمبر  ١٦٢آخر من 

فـي البيانـات الخاصـة  ١٤و ١٣(انظـر الجـدولين  ٢٠١٧الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كـانون األول/ ديسـمبر 
جميــــع ٪ مــــن ٩,٣، ٢٠١٧جغرافيــــًا فــــي عــــام  العاملــــة). وبتعبيــــر آخــــر، بلغــــت نســــبة المــــوظفين المتنقلــــينبــــالقوى 

حالـة تنقـل)  ٧٢٪ (٣٦الموظفين في تلـك الفئـات. وعـالوة علـى ذلـك، مثلـت التـنقالت مـن مكتـب رئيسـي إلـى آخـر 
إلــــــى كــــــانون األول/ حالــــــة تنقــــــل خــــــالل الفتــــــرة مــــــن كــــــانون الثــــــاني/ ينــــــاير  ٢٠٠مــــــن مجمــــــوع التــــــنقالت البــــــالغ 

 .٢٠١٧ ديسمبر
  

وأعــرب المــدير العــام مــرارًا وتكــرارًا عــن التزامــه الــذي ال يتزعــزع بالتنفيــذ الكامــل لسياســة المنظمــة الخاصــة  -١٣
بالتنقــل الجغرافــي، والســيما كوســيلة لتخصــيص المــوارد (مثــل المــوارد التقنيــة) علــى نحــو أقــرب مــن المســتفيدين مــن 

وٕالـى جانـب التخطـيط لهيكـل . المـوظفين بـين المنصف المهام وتقاسمضمن المنظمة  عمل المنظمة، وتعزيز التنوع
الموظفين المالئمين للغرض الذي يهدف إلى ضمان أن البلدان تقع فـي صـميم النمـوذج التشـغيلي للمنظمـة، يجـري 

لموظفـون الستكشـاف . وسوف تستشـار اإلدارة وا٢٠١٩العمل لتهيئة تنفيذ المرحلة اإللزامية لسياسة التنقل في عام 
بهـدف ضـمان أن ينفَّـذ التنقـل تنفيـذًا اسـتراتيجيًا  ٢٠١٦،١التعديالت على سياسة التنقل الجغرافي الصـادرة فـي عـام 

ويعــود بالفائــدة علــى المنظمــة وموظفيهــا. وعنــد القيــام بــذلك ســتؤخذ التوصــيات الصــادرة عــن التقيــيم الســنوي الثــاني 
ألمانـــــة أحـــــدث المعلومـــــات أثنـــــاء اجتماعـــــات الجهـــــاز الرئاســـــي فـــــي أيـــــار/ لسياســـــة التنقـــــل الجغرافـــــي. وســـــتقدم ا

 .٢٠١٨ مايو
  

ســائل المتعلقــة بــالموظفين فــي تحــّول المنظمــة وفــي لمميــة الكبيــرة التــي يعطيهــا المــدير العــام لتتجّســد األهو  -١٤
المفتوحة وٕالى ممثلـي االستماع إلى الموظفين في جلساته بخطة العمل بشأن تغيير الثقافة. وقد تمكن المدير العام 

تحليل االستنتاجات والتوصـيات الصـادرة عـن مكتـب أمـين المظـالم وخـدمات بالموظفين الذين يجتمع بهم بانتظام، و 
، مـن تحديـد سلسـلة مـن األولويـات التـي ٢٠١٧نتـائج المسـح الثقـافي الـذي ُأجـري فـي خريـف عـام تحليل الوساطة و 

ة للغـرض وعاليـة الكفـاءة ومتطـورة ومتحمسـة ورفيعـة األداء ومتمكنـة، ستضمن أن القوى العاملة في المنظمة مالئم
 مجهزة تمامًا إلنجاز برنامج العمل العام الثالث عشر. بذلكوأنها 

  
ُتعّزز ثقافـــة العواقـــب ســـ حيـــثوتشـــمل هـــذه األولويـــات التركيـــز بصـــفة خاصـــة علـــى إدارة أداء المـــوظفين،  -١٥

ذوي األداء الرفيــع الســانحة أمــام دوات المتاحــة، مــن أجــل زيــادة الفــرص والمســاءلة بمــا يتجــاوز السياســة المّتبعــة واأل
رسم خرائط المسارات المهنية التي تُ م المشورة المهنية و قدَّ وتعزيز استخدام أدوات التنمية المهنية والتعلم المهني. وستُ 

لتدريبيــة، ومســاعدتهم علــى م التــدريب إلــى المــديرين مــن أجــل تطــوير مهــاراتهم اتســتند إلــى مســارات الــتعلم. وســيقدَّ 

                                                           
   ٢٠١٦سياسة منظمة الصحة العالمية بشأن التنقل الجغرافي. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ١
)http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٧، تم االطالع في.( 
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التـي تنشـأ فـي مكـان العمـل.  المنازعـاتاإلدالء بالتعليقات البناءة، وتطـوير إمكانـات المـوظفين التـابعين لهـم، وحـل 
ويجري النظر أيضًا في استخدام استقاء اآلراء من جميع الجهات. وقـد ُأتـيح بالفعـل برنـامج تـوجيهي وحلقـات عمـل 

مــن أجــل زيــادة  ذلــك تدريبيــة للمــوظفين والمــديرين، ولكــن ســيجري اآلن التوّســع فــي بشــأن التطــوير المهنــي وجلســات
وفضًال عن ذلك، فقد صدرت سياسة جديدة بشأن المهام القصيرة األجل الجمهور المستهدف على نطاق المنظمة. 

مـن جميـع الرتـب الخاصة بتطوير القدرات، وتتيح هذه السياسة فـرص اإلثـراء الـوظيفي والتطـوير المهنـي للمـوظفين 
وٕالـى جانـب تعزيـز كفـاءات في المنظمة، والسيما الموظفون في فئة الخدمات العامة والموظفون الفنيون الوطنيـون. 

يمكن للوحدة المتلقية أن تلبي احتياجاتها المؤقتة، بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تتعلـق باالسـتجابة س، همالموظفين ومهارات
كــال الوحــدتين، المتلقيــة ل يمكــنو للطــوارئ، بــدًال مــن اســتقدام مرشــحين خــارجيين لتلبيــة االحتياجــات القصــيرة األجــل. 

الشـبكات وتعزيـز االتسـاق علـى صـعيد  والمعيرة بعـد عـودة الموظـف إليهـا، أن تسـتفيد مـن تحسـين العمليـات وٕانشـاء
 المنظمة نتيجة لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات بين المكاتب. 

 
م به تمامًا أن التقدم صوب ثقافة األداء الرفيع والمساءلة والتعاون واالبتكار ال يمكن أن يتحقق ومن المسلّ  -١٦

اق مبــادرة مكــان العمــل الالئــق المشــتركة بــين إال إذا كــان االحتــرام داخــل المنظمــة يشــكل قيمــة جوهريــة. وفــي ســي
الموظفين واإلدارة، التي تعزز مكان العمل الالئق الـذي يشـجع علـى الثقـة والمسـؤولية والمسـاءلة واالحتـرام المتبـادل 

دورة تدريبيـــة تحـــت عنـــوان "القـــيم فـــي الواقـــع  ُنّظمـــتواالتصـــاالت المنفتحـــة ويحـــافظ علـــى كرامـــة األفـــراد وتنـــوُّعهم، 
ي" للمساعدة على صنع القرار باالستناد إلى القيم المشـتركة واالتصـاالت الشـفافة. وفضـًال عـن ذلـك، فقـد ُألـزم العمل

: الـدورة التدريبيـة لألمـم ، وهماجميع الموظفين بحضور دورتين تدريبيتين صاحبتا استهالل سياسة التدريب اإللزامي
دام الســلطة، والــدورة التدريبيــة لألمــم المتحــدة المعنونــة المتحــدة بشــأن منــع التحــرش والتحــرش الجنســي وٕاســاءة اســتخ

وســيلي ذلــك فــي  ."عــدم التســامح مطلقــا مــع االســتغالل واإليــذاء الجنســيين علــى أيــدي موظفينــا -"لنفخــر بخــدمتنا 
 التدريب اإللزامي الذي ُيعد حاليًا بشأن مدونة األخالقيات وقواعد السلوك المهني للمنظمة.  القريب العاجل

  
بشــأن منــع التحــرش والتحــرش الجنســي تخضــع اآلن  ٢٠١٠يــرًا، فــإن السياســة التــي ُوضــعت فــي عــام وأخ -١٧

الموظفين ومكتـب أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة.  وللتنقيح بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثل
ة فــي المنظمــة بغــض وتشــمل الجوانــب الجديــدة مــا يلــي: تطبيــق السياســة علــى أي شــخص ينتمــي إلــى القــوى العاملــ

مدته؛ وٕادراج المزيد من الخيارات لدعم منع التحرش وحل المنازعـات بـالطرق غيـر الرسـمية، و النظر عن نوع عقده 
والسيما من خالل مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة، والتبليـغ بشـأن الشـواغل واالدعـاءات، والسـيما مـن خـالل 

اء هيئــة مــن ممثلــي المــوظفين ومكتـب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة الخـط الســاخن للتبليــغ عــن التجــاوزات؛ وٕانشـ
 لتحديد المشكالت العامة والسياسية المتعلقة بالتحرش ومعالجتها.

 
ومن أجل تهيئة قوى عاملة ممتازة، يجب أال يكون موظفو المنظمة مالئمين للغرض وعلى خلق فحسـب،  -١٨

 خــدماتب المعنيــة والبدنيــة. وهــذا مــا تهــدف إليــه تحديــدًا االســتراتيجيةبــل ويجــب أيضــًا أن يتمتعــوا بالصــحة النفســية 
شـــبكة األطبـــاء العـــاملين فـــي المكاتـــب اإلقليميـــة. وتتمثـــل العناصـــر ، و ٢٠٢٣-٢٠١٨وعـــافيتهم ة المـــوظفين صـــح

المــوظفين الرئيســية لهــذه االســتراتيجية فــي الوقايــة وٕاتاحــة الرعايــة والــدعم النفســي للمــوظفين والتأهــب للطــوارئ ودعــم 
فـي المـوظفين وعـافيتهم ة صح خدمات الذين ُينشرون استجابة للطوارئ والفاشيات. وفضًال عن ذلك، فستعمل إدارة

المقر الرئيسي وفي األقاليم واللجنة المعنية بصـحة المـوظفين وسـالمتهم وعـافيتهم علـى وضـع توصـيات تسـتند إلـى 
، والـذي يجـري اآلن ٢٠١٧الموظفون الـذي ُأجـري فـي عـام  نتائج المسح األول للمخاطر الصحية التي يتعرض لها

 رنة بوكاالت األمم المتحدة األخرى التي أجرت مثل هذا المسح.تقييمه مقا
 
. وقـد تـوفرت آليـات ٢٠١٦تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ١ودخل نظام العدالة الداخليـة الجديـد حيـز التنفيـذ فـي  -١٩

بالتوظيف منذ فترة طويلة في المنظمة. ومع ذلك، اعتُـرف بضـرورة لتسوية المنازعات المتعلقة رسمية وغير رسمية 



  35/1A7    ١٧/٣٥ج

6 

زيادة التشديد على ما يلي: الحيلولة دون المنازعات على جميع مستويات المنظمـة؛ وتقاسـم المسـؤولية عـن الحفـاظ 
التســوية الرســمية، يــنص نظــام علــى بيئــة عمــل الئقــة؛ وتســوية المظــالم بشــكل غيــر رســمي. وفيمــا يتصــل بعمليــة 

. ويعتبـر اسـتكمال عمليـة اسـتعراض الشـؤون اإلداريـةلعدالـة الداخليـة الجديـد علـى إضـفاء الصـبغة المؤسسـية علـى ا
عملية استعراض الشؤون اإلدارية وعمليـة وُتدار  لتقديم طعن أمام هيئة الطعون العالمية.هذه العملية شرطًا أساسيًا 

بصـرف النظـر عـن  إلـى العدالـة المـوظفينوصول جميع تكافؤ فرص تقديم الطعون على المستوى العالمي لضمان 
وُعّينــت مــوارد بشــرية أخــرى وترّكــزت فــي مركــز المنظمــة فــي بودابســت بهــدف ضــمان زيــادة فعاليــة مكــان عملهــم. 

 العملية الرسمية وسرعتها.
  

الفتـرة وبّين نظام العدالـة الداخليـة الجديـد خـالل السـنة األولـى مـن تنفيـذه أنـه يعمـل حسـب التوقعـات. وفـي  -٢٠
طلبــًا لالســتعراض اإلداري  ٥٠، ُقــدم حــوالي ٢٠١٧أيلــول/ ســبتمبر  ٣٠إلــى  ٢٠١٦تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١مــن 

ــًا فــي المنظمــة ٢٧بمــا فــي ذلــك طلــب مقــدم علــى أســاس فــردي مــن  تــأثر بــالمقرر اإلجرائــي الصــادر عــن  ١موظف
سـنة حيـز التنفيـذ  ٦٥إلنهـاء الخدمـة إلـى المجلس التنفيـذي والـداعي إلـى تأجيـل موعـد دخـول تمديـد السـن اإللزاميـة 

. وصـــدرت جميـــع القـــرارات بشـــأن االســـتعراض اإلداري فـــي غضـــون اإلطـــار ٢٠١٩كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١حتـــى 
فل زيادة سـرعة نظـام العدالـة ومـن ثـم تعزيـز إنصـافه. ولـم ُترفـع أي قضـية طعـن مما ك يوماً  ٦٠الزمني المحدد أي 

قضية طعن رفعها موظفون في  ٢٧الجديدة في  هيئة الطعون العالمية٪ من هذه القرارات. ونظرت ٦١إضافي في 
قضـايا  قضية جديدة ناتجة عن القـرارات بشـأن االسـتعراض اإلداري وتـألف مـا تبقـى منهـا مـن ١٦المنظمة وشملت 

المحكمــة اإلداريــة لمنظمــة خلفتهــا هيئــة الطعــون فــي المقــر الرئيســي وهيئــات الطعــون اإلقليميــة أو قضــايا أحالتهــا 
إلى نظام العدالة الداخلية في المنظمة. وصدرت توصيات هيئة الطعون العالمية المقدمة إلى المدير  العمل الدولية

يومًا مما أثبت أنه من األيسـر عقـد فريـق يتكـّون مـن ثالثـة  ٩٠ي اإلطار الزمني المحدد أالعام مجددًا في غضون 
متفـرغ وأن أداء  فنـيويرأسه موظف أعضاء بدًال من خمسة أعضاء حسب العدد المفروض بموجب النظام السابق 

 هذا الفريق على قدر أكبر من الفعالية.
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  لمًا بهذا التقرير.جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة ع -٢١
  
  

=     =     =  

                                                           
 .٢٠١٨موظفًا في المنظمة سيبلغ سن التقاعد في عام  ١٦٩٪ من ١٥يمثلون    ١


