
  
  

  ٧٢/٤٣ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٠  من جدول األعمال المؤقت ١-١٧البند 

  A72/43  
  
  
  
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  

  مقدمة
  
ــمن هــذا   -١ ــ ــ ـــ ــ ـــ التقرير لمحــة عــامــة عن أحــدث التطورات فيمــا يتعلق بــالقوى العــاملــة والتنوّع وٕادارة األداء يتضـ

ـــي و  ــ ــــًال عن البيانات المتعلقة بالقوى برنامج التدريب الداخلي العالمي والوقاية من التحرش الجنســ في المنظمة، فضـــ
ــة للفترة من  ــانون الثـــاني/ ينـــاير إلى  ١العـــاملـ ــمبر  ٣١كـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــانون األول/ ديســ التي ُأتيحـــت على الموقع  ٢٠١٨كـ

  ٢٠١٩.١اإللكتروني للمنظمة في آذار/ مارس 
  

  االتجاهات المتعلقة بالقوى العاملة
 
ــمبر  ٣١في   -٢ ــ ــ ـــ ــ ـــ موظفــًا (انظر البيــانـــات  ٧٩٥٨، بلغ مجموع موظفي المنظمــة ٢٠١٨كــانون األول/ ديسـ

ـــاً  ،)١المتعلقة بالقوى العاملة في الجدول  ــجل في  طفيفاً  مما يمثل انخفاضـــ ــ كانون  ٣١مقارنة بالعدد اإلجمالي المســ
ــمبر ـــ ــي  ٨٠٢٧( ٢٠١٧ األول/ ديسـ ــ ــب الموظفين العاملين في المقر الرئيســ ــ ٪ وفي المكاتب ٣٠موظفًا). وتبلغ نســ

نون بعقود طويلــة المــدة في ٪ من ذلــك المجموع. ويوزَّع الموظفون المعيّ ٤٥٪ وفي المكــاتــب القطريــة ٢٥ اإلقليميــة
ـــي و٥٠فئات العليا على النحو التالي: الفئة الفنية وال ــ ـــ ــ ـــ ٪ في ١٧٪ في المكاتب اإلقليمية و٣٣٪ في المقر الرئيســ

  المكاتب القطرية.
 
ــاريون والموظفون المعينون بناًء على المعيّ  األفرادعدد  وارتفع  -٣ ـــ ــ ـــتشــ ـــ ــ نين بعقود غير الموظفين (الخبراء االسـ

عنــه بعــدد الموظفين المعينين  المعبر) ٢اتفــاقــات أداء العمــل؛ انظر البيــانــات المتعلقــة بــالقوى العــاملــة في الجــدول 
ــمبر لفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون األول/ ديفي اموظفًا  ٩٣٦بدوام كامل من  ـــ ــ ــ ـــ ــ من  ٪١١,٧( ٢٠١٧سـ

ــمبرفي ا موظفــاً  ٩٩٧مجموع القوى العــاملــة) إلى  ــــ ــ ــ ـــ  ٢٠١٨ لفترة من كــانون الثــاني/ ينــاير إلى كــانون األول/ ديســ
ـــاريين ١٢,٥( ـــ ــ ـــتشــ ـــ ــ ــــات واإلجراءات المتعلقة بتنظيم الخبراء االســ ــ ــ ـــياســ ــ ـــ ٪ من مجموع القوى العاملة). وقد ُنّقحت الســ

ـــديق المنهجي ٢٠١٩حزيران/ يونيو  ١وٕادارتهم، ومن المتوقع أن يبدأ نفاذها في  ــ ــيؤدي اعتماد ترتيبات التصـــ ـــ . وســـ
  الممارسة واالمتثال. من حيثالخاصة بالموارد البشرية عند استقدام الخبراء االستشاريين إلى ضمان االتساق 

  
ــمبر  ٣١كانون الثاني/ يناير إلى  ١وفي الفترة من   -٤ ـــ ــ ـــ ــ ــ ، بلغت تكاليف الموظفين ٢٠١٨كانون األول/ ديسـ

مليون دوالر أمريكي  ٢٥٠٠من مجموع نفقـــات المنظمـــة البـــالغ  ٪٣٧مليون دوالر أمريكي، أي مـــا يعـــادل  ٩٣١
  ).٢٠١٧في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون األول/ ديسمبر  ٪٣٦بـ (مقارنة 

                                                           
ــــرية: البيانات المتعلقة بالقوى العاملة (لغاية    ١ ــ ــ ـــ ــ ــمبر  ٣١الموارد البشـ ــ ـــ ــ : معلومات عن ). في٢٠١٨كانون األول/ ديســـــ

   ٢٠١٩، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ المنظمة: الميزانية
)https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/HR-workforce_data-20181231.pdf?ua=1 تم ،

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٣االطالع في 
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ــين والتمثيل الجغرافي: وُنّقحت   -٥ ــ ـــ ــ ــ ـــين التوازن بين الجنســـ ــ ـــ ــ ــ عملية اختيار الوظائف الفنية الدولية بهدف تحســ
ــريط ُيعرض  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــودة في عملية االختيار في أول اجتماع شـ ــ ــ ـــ ــ فيديو مدته خمس دقائق عن أوجه التحيز غير المقصــ

ـــاويلهيئات اختيار الموظفين،  ــ ـــ ــحين الذين يعتبرون متســـ ـــ ـــ وبناًء على ن في الجدارة. وتقدم هذه الهيئات قائمة بالمرشـــ
نقص التمثيل الجنساني أو الجغرافي  الجدارة، االختيار النهائي بين المرشحين المتساوين في ُيراعيذلك، يمكن أن 

  أن يعالجه.و  ،في المكتب اإلقليمي المعني أو دائرة المقر الرئيسي المعنية
  
ـــين التوازن بين ال  -٦ ــ ــ ـــين والتمثيل الجغرافي. وفيما يتعلق بالتوازن وقد أدت هذه التدابير بالفعل إلى تحســ ـــ جنســـ

ــين،  ـــ ــ ـــغل وظائف دولية  اختياراً  ٦٢طلب نتج عنها  ١٥ ٠٠٠حوالي  ٢٠١٨تلقت المنظمة في عام بين الجنســ ــ ـــ لشـ
ــاء  ــ ـــّكلت النســ ـــتوى العالمي. وشـــ ـــتوى العالمي ٪ ٤١,٩محددة المدة ُأعلن عنها على المســـ ــــحين على المســـ من المرشــ

ـــي)؛ و منها ٪٤٦,٤( ـــغل وظائف في المقر الرئيســ ــحين المدرجين في القائمة الموجزة٪ من مجموع ٤٥,٥لشــ  المرشـــ
ــتوى العالمي  ــ ـــ ــ ــ ـــي٥٣,٧(على المســـ ــ ــ ـــ ــ ــغل وظائف في المقر الرئيســ ـــ ــ ــ ـــ ــحين المختارين ٥٩,٧)؛ و٪ لشــ ـــ ــ ــ ـــ ٪ من المرشــ

ـــحات ٪٥٨,٣( ــاء المرشـــ ــي). وبعبارة أخرى، على الرغم من أن عدد النســــ ــغل وظائف في المقر الرئيســــ أقل من  لشــــ
كانون األول/  ٣١عدد المرشــحين من الذكور، فقد اختير عدد أكبر من النســاء مقارنة بالرجال. ونتيجة لذلك، وفي 

ــمبر  ــاء تمّثل ٢٠١٨ديســـ ــلين على عقود ٤٥,٤، كانت النســـ ٪ من مجموع موظفي الفئة الفنية والفئات العليا الحاصـــ
منــذ  ٪ عمومــاً ١)، وذلــك بزيــادة قــدرهــا ٣العــاملــة في الجــدول  تعيين طويلــة المــدة (انظر البيــانــات المتعلقــة بــالقوى

ــمبر  ــــ ــ ــ ــ ٪ في ٢,٥و والرتب العليا ٤-الرتبة ف٪ في ١,٥٪)، بما فيها زيادة قدرها ٤٤,٤( ٢٠١٧كانون األول/ ديسـ
ـــافية ٢-ومد ١-مد الرتبتين ـــ ـــاء المؤهالت المدرجات في قائمة . ويجري بذل جهود إضـــ ــ ــــبيل زيادة عدد النســــ ــ في ســـ

ــ ــ ــــماء رؤسـ ـــين اتجاه أسـ ــاعد على تحســ ــ ــــأنه أن يسـ ــاواة اء المكاتب القطرية، وهو ما من شـ ـــين؛ وفي المســـ بين الجنســ
ــمبر  ٣١ ــ ــ ــ ـــ ـــاء، وهو ما يمثل  ٪٣٦، كان ٢٠١٨كانون األول/ ديســـ ــ ــ ـــ ــ ــاء المكاتب الُقطرية من النســ ــ ــ ـــ ــ زيادة من رؤســـ

  .٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١٪ منذ ٣  بنسبة
 
٪ من المرشحين لشغل الوظائف الفنية الدولية ١٥,٢، كان ٢٠١٨في عام وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي   -٧

ــتوى العالمي ( ــ ـــ ــي) ينتمون إلى ١٦,٨المحددة المدة التي ُأعلن عنها على المســ ــ ـــ ــغل وظائف في المقر الرئيســ ــ ــ ٪ لشـــ
ن ٪ لشــغل وظائف في المقر الرئيســي) إلى بلدا٣١,٦٪ منهم (٣٠,١)، وألفبلدان غير ممثلة أو ناقصــة التمثيل (

ــمن ال ــ ــوبضــ ــ ـــتصــ ــ ـــي) إلى بلدان زائدة ٥١,١٪ منهم (٥٤,٧و (باء) نطاق المسـ ـــغل وظائف في المقر الرئيســـ ٪ لشـــ
). وعلى الرغم من أن المرشحين المنتمين إلى البلدان غير الممثلة أو الناقصة التمثيل ال يمثّلون سوى جيمالتمثيل (

ــتوى العا١٥,٢ ــحين للوظائف المعلنة على المســــ ــ ــــّكلونلمي، فإنهم ٪ من مجموع المرشــ ــحين ٪ من ١٦,٦ يشــ ـــ المرشـ
ــحين المنتمين ٢٢,٦و المدرجين في القائمة الموجزة ــ ــحين المعّينين. وبالمثل، على الرغم من أن المرشـــ ــ ٪ من المرشـــ

ــة التمثيل ال يمثلون ســــوى  ــحين لوظائف في المقر الرئيســــي، ١٦,٨إلى البلدان غير الممثلة أو الناقصــ ٪ من المرشــ
  .٪ من المرشحين المعّينين٢٥و المدرجين في القائمة الموجزة٪ من المرشحين ٢٠,١ يشّكلونفإنهم 

  
ــل الجغرافي:  -٨ ــين التمثيــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــد من الجهود لتحسـ ـــذل مزيـــ ـــد من بـــ ـــك، البـــ ـــانون األول/  ٣١ في ومع ذلـــ كـــ

ــمبر ــبته كان، ٢٠١٨  ديســ (انظر البيانات المتعلقة غير ممثلة أو ناقصــــة التمثيل ٪ من الدول األعضــــاء ٣٢ ما نســ
٪ من موظفي الفئة الفنية والفئات العليا (بما في ذلك الموظفين ٤٢). وينتمي حوالي ٤بالقوى العاملة في الجدول 

٪ من ٣٣,٥). وعلى نطاق المنظمة، ينتمي من عقود التعيين الطويلة المدة٪ ٤١بعقود مؤقتة) إلى بلدان نامية (
إلى بلدان نامية؛ وعلى مســتوى المقر الرئيســي، يمثل الموظفون المنتمون إلى  ٢-دوم ١-الموظفين في الرتبتين مد

كــانون األول/  ٣١٪ منــذ ٥,٥، وذلــك بزيــادة قــدرهــا ٢-ومــد ١-٪ من الموظفين في الرتبتين مــد١٦,٤بلــدان نــاميــة 
ـــمبر  ــ ــر، ٢٠١٧ديسـ ــ ـــة بالتنوع تتمثل ف ٢٠٢٣-٢٠١٩. ويحدد برنامج العمل العام الثالث عشــ ي تعيين غاية خاصـــ

  ألقل من مواطني البلدان النامية.ثلث المديرين في المقر الرئيسي على ا
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 ، إعداد٢٠١٩ أبريلنيســان/  في العام المدير أنشــأها عمل فرقةســتتولى  ،برنامج عمل التحّول ســياق فيو   -٩
ــادات الالزمة ل نهجال ــة تنفيذواإلرشــ ــياســ ــأن  ســ ــتو . الجغرافي التنقلالمنظمة بشــ ــمّ ســ  تطبيق لبدء خطة المبادرة هذه ضــ

  .٢٠١٩ عام نهاية بحلول التنقل
  

  إدارة األداء
  

ــــات وتطويره نظامها الخاص بإدارة األداء  ٢٠١٥راجعت المنظمة في عام   -١٠ ــ ــياســ ــ ـــ من خالل تبّني إطار وسـ
بشأن إدارة األداء وتطويره من أجل إدارة األداء المتدني وتقدير امتياز األداء والمكافأة عليه. وُدّعمت هذه التغييرات 

ــاملة ومجموعة متنوعة من أدوات التنفيذ.  ــ ــ ــــادية وتدريبية شــ ــ ــبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة و بمواد إرشــ ــ ــ أجرت شــ
إلصـــالحات الموارد البشـــرية على مدار الســـنوات الخمس الماضـــية. وخلصـــت  اســـتعراضـــاً  ٢٠١٨ عامفي األطراف 

 .سيما في مجال إدارة األداءالو ، مهمةالشبكة إلى أن اإلصالحات 
  

لالســتفادة من هذا النجاح ومواصــلة تحســين إدارة األداء في إطار أنشــطة المتاحة المنظمة الفرصــة تغتنم و   -١١
، تشمل هذه األنشطة إجراء تعديالت على تقرير إدارة األداء والذي ٢٠١٩التحّول التي تضطلع بها. وبالنسبة لعام 

نظمة وبرنامج العمل بالنواتج ذات الصـلة لالسـتراتيجية الجديدة للم من شـأنه أن يتيح للموظفين ربط أهدافهم مباشـرةً 
ـــهر وتقديم التعليقات  ــرفون في توثيق أداء موظفيهم كل شـ ـــرع المشــ ــيشـ ـــر. وباإلضـــــافة إلى ذلك، ســ العام الثالث عشـ
ــاكل عند ظهورها وحلها بقدر  ــ ـــاعد على تحديد المشــــ ــ ــــأن تقديم التعليقات بمزيد من االنتظام أن يســـ ــ الالزمة. ومن شــ

  .وموضوعية كل ستة أشهر أكثر اكتماالً ات التي ُتجرى أكبر من السرعة، وضمان أن تكون االستعراض
  

إلى الدروس المستفادة من التنفيذ  سياسة منقحة بشأن تقدير امتياز األداء استناداً  وأصدرت المنظمة أيضاً   -١٢
السياسة الجديدة مراجعة عملية منح . وأتاحت السنوات األربع الماضيةخالل  ٢٠١٥الناجح للسياسة األصلية لعام 

ـــتثنائية في  ــاهمات االســ ـــة بالمســـ ــنوية لموظفي المنظمة وأفرقتها، ووضـــــع معايير النجاح الجديدة الخاصــ الجوائز الســـ
ـــين والتنوع، و  ـــ ــــاواة بين الجنســ ــ ــأن التحّول لمنظمةبرنامج عمل اأهداف المنظمة فيما يتعلق بالمســ ــ ــ ، وميثاق القيم بشــ

ـــهادات للموظفين الذين الفصــــلية للمشــــرفين من أجل تنظ اإلنجازاتللمنظمة؛ وأيام  يم عملية تقدير األداء الجيد؛ وشـ
  سنة من الخدمة. ٣٥و ٣٠و ٢٥و ٢٠و ١٥و ١٠ أكملوا

  
ّمم   -١٣ ـــُ ــ ــ ـــ ــــارات"الذي ُيطلق عليه  األفريقي اإلقليم في القيادة تطوير برنامجوقد صـ ــ ــ  تحويل أجل من القيادة مســـ

 االســتراتيجي المحتوى بين جمعبهدف ال فريقيا،أ في التحول برنامج عمل ســياق في ُأعدّ  والذي ،"أفريقيا في الصــحة
 موجهال عملال مكان فيللقيادة  الشـــخصـــية المهارات تحســـينو  للقيادة؛ متكامل نهج في إطار والشـــخصـــي والتكتيكي

ــيالت هموضــــعفتهم قو  نقاط بشــــأن للمشــــاركين معمقة نظرة وتوفير ؛في إطار الفرقالعمل  نحو ــخصــــية، هموتفضــ  الشــ
ــالً  ـــوص ب ينقعمّ م توعية /تحليلعن  فضـــ ـــلوبهمخصــ  من في إطار الفرق تآزر خلقو  ؛ةالقيادفي مجال  وقدراتهم أســ
ــتناداً  .القيادة من حيث داءاأل لتحســـين عمل خطة ووضـــع قوية؛ جماعية تجربة خالل ــبة الخبرةإلى  واسـ  مع المكتسـ

  .اإلقليم األفريقي خارج البرنامج تنفيذ كيفية لتحديد العمل يجريفإنه  البرنامج، هذاشاركت في  التي األولى األفواج
 

ــميم هذه التغييرات على إدارة األداء  ويوجد  -١٤ ــ ــ ـــميم –في صــــ ــ ــ ـــكل خاص  برنامج عمل في صـــ ــ ـــ  -التحّول بشــ
االلتزام بإحداث تأثير ملموس على صـــحة األشـــخاص الذين نخدمهم من خالل إجراء تغيير على منظمتنا من أجل 

  وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. الثالثية"الغايات "المليارية تحقيق 
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 المتحدة الخاص باألمماستطالع اآلراء بشأن التحرش الجنسي 
 

ـــي ل  -١٥ ـــ ــأن التحرش الجنســ ـــ ــتطالع لآلراء بشـــ ــــ ــُتهل اســ ــ ــ ـــرين الثاني/  الخاص باألممقد اســ ــ المتحدة في بداية تشـــ
المشاركة بغض النظر عن نوع عقود تعيينهم، . وأتيحت المشاركة فيه أمام جميع موظفي المنظمات ٢٠١٨  نوفمبر

منظمة  ٣٠وتولت إدارته وتحليله شركة خبراء استشاريين أسندت إليها أمانة األمم المتحدة العقد. وشارك أكثر من 
ــحة للبلدان األمريكية وبرنامج األمم المتحدة  ــ ـــ ـــحة العالمية ومنظمة الصـ ـــ ــتطالع، بما في ذلك منظمة الصــ ــ ـــ في االسـ

ّمم االســتطالع بحيث ُيتاح التقييم مقارنةً المشــترك لمكاف بالدراســات  حة األيدز، على أســاس تقاســم التكاليف. وقد صــُ
األخرى واســـتهدف تحديد ما يلي: (أ) معدل حدوث التحرش الجنســـي في األمم المتحدة واآلراء بشـــأن كيفية التعامل 

ــرات المخاطر بما في ذلكمع هذه الحوادث في األمم المتحدة؛ (ب)  ــ ــريعة التأثر والبيئات  مؤشــ ــ فئات الموظفين الســ
مســــتوى الوعي بآليات التبليغ معدالت التبليغ، والتحديات والخبرات؛ (د) الشــــديدة التعرض للمخاطر المحتملة؛ (ج) 

الطرق التي يمكن للمنظمـــة أن تتبعهـــا لتعزيز  والـــدعم المتـــاحـــة بين الموظفين والعـــاملين من غير الموظفين؛ (ه)
  ية والحماية واالستجابة وخدمة احتياجات المتضررين بمزيد من الفّعالية. جهود الوقا

  
ــتطالع اآلراء جري أُ و   -١٦ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــحـــة العـــالميـــة في الفترة من اســ ــ ـــ ــ ــ ــرين الثـــاني/  ٢٧إلى  ٦في منظمـــة الصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ تشـ

ــطغير الموظفين الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني والعاملين من وهو متاح لجميع الموظفين ، ٢٠١٨  نوفمبر ــ ــ ـــ ــ ــ  نشـ
الموظفيين وغير الموظفين في المنظمة، أي بمعدل  من ١٣ ٠٧٤عليه من مجموع  اً رد ٢٠٢٢في المنظمة، وورد 

ــتجابة يقدر بحوالي  اســـتطالع اآلراء ٪ من مجموع الردود على ١٥ردود منظمة الصـــحة العالمية  لتشـــكّ ٪. و ١٥اسـ
  األمم المتحدة على الصعيد العالمي.الخاص ب

  
ــجل في األمم المتحدة وكان معدل انتشـــار   -١٧ التحرش الجنســـي في المنظمة بشـــكل عام أقل من المعدل المسـ

هي نفســها في  اً شــيوع ٪ على التوالي). وُخلص إلى أن أكثر أنواع التحرش٣٨,٧٪ و٣٥,٥على الصــعيد العالمي (
ــيئة  ــي أو نكات مســ ـــرد قصــــص ذات طابع جنســ ــتطالع. بيد أن م للمشــــارك فيالمنظمتين، وتتمثل في سـ عدل االســ
ــحة العالمية كان أقل مقارنةً  ٪ على ٢١,٧٪ و١٨,٥باألمم المتحدة ( حدوث هذا النوع من التحرش في منظمة الصـــ

غ عنها تســـتهدف النســـاء، ٪ من حاالت التحرش الجنســـي المبلَّ ٣٣,٦التوالي). وفي منظمة الصـــحة العالمية، كانت 
ـــتهدف الرجال. وكانت ٢١,٩في حين أن  ــعفاً  ين للجنس المغايرالمحبّ  فئة هوية األفراد٪ منها تســ ــ ، أكثر الفئات ضـ

ــاريون في منظمة ٢٨,٧٪ و٢٨,٩تليها فئة المخنثين ( ٪ على التوالي). وحســـب فئة التوظيف، كان الخبراء االســـتشـ
ــعفاً  ـــتشــــاريين في الصــــحة العالمية أكثر الفئات ضــ ، حيث إّن معدل انتشــــارهم أعلى إلى حد ما مقارنة بالخبراء االسـ

ــب الفئة المهنية، تعد ٣٣,٠٪ و٣٨,١(األمم المتحدة  ــ ــ ــ ــريحة٪ على التوالي). وحسـ ـــ ــ األكثر  ٥ف-١ف الموظفين شــ
ـــعفــاً  ـــ ــ ـــ ــ ــحــة العــال ضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــارهــا في منظمــة الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ   ٪. وفيمــا يخص العمر، فــإن الفئــة ٣٣,٥ميــة، حيــث بلغ معــدل انتشــــ
ــعفاً  ٣٤-٢٥العمرية  ـــ ـــارها المنظمةفي  هي األكثر ضــ ــ ـــــب مدة الخدمة، فإن ٤٠,٤، حيث يبلغ معدل انتشــ ٪. وحســ

ـــخاص الذين تتراوح  ــ ــ ـــ ــ ـــنوات  ٣و ١بين  مدد خدمتهماألشـــ ـــ ــ ـــ ــ ــعفاً الفي ســ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــار منظمة هم األكثر ضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، بمعدل انتشــ
 ٪.٣٣,١  يبلغ

  
بلغ عن وقوع حوادث التحرش الجنســـي فيها في كل من منظمة الصـــحة أُ وكان المكتب أكثر األماكن التي   -١٨

ــين في منظمة ٥٨,٣٪ و٦١,٤لعالمية ومنظومة األمم المتحدة (ا ــ ـــ ــ ــمات المتحّرشـــ ــ ــ ـــ ٪ على التوالي). وفيما يخص ســـ
٪) أكثر ٣٥,٢( اً عام ٥٤و ٤٥ن تتراوح أعمارهم بين ٪) الذي٦٥,٢٪) الذكور (٥١الصحة العالمية، كان الزمالء (

ــمات ـــيوع الســ ــمات المذكورة في األمم المتحدة على الصــــعيد العالمي.  اً شـ ــبه إلى حد بعيد الســ في التقارير، وهي تشــ
لموظفين على حوادث التحرش الجنسي في منظمة الصحة العالمية عدم اتخاذ ل اً شيوعاألكثر ومن بين ردود الفعل 

ــاركين أن "الحوادث ثا٥٣,١٪، حيث أفاد ٦٥,٣أي إجراء ( ــتدعي اتخاذ ٪ من الموظفين المشــ نوية للغاية بما ال يســ
ــــهم ( ــ ــ ـــعيد العالمي) أو التعامل معها بأنفسـ ـــ ــ ٪ في ٣١,٥إجراءات"؛ نفس األمر ينطبق على األمم المتحدة على الصـ

ــحة العالمية و ــعيد العالمي). ومن بين ٣٧,٠منظمة الصـــ ـــيوع٪ في األمم المتحدة على الصـــ التي  اً النتائج األكثر شــ
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ــمن نفس نطاق النتائج  ناجمةالمية أنها يرى موظفو منظمة الصـــحة الع عن اإلبالغ عن التحرش الجنســـي (تقع ضـ
ــورها موظفو األمم المتحدة على الصــــعيد العالمي) أن التحرش قد توقف ( ٪) وتم البت في الشــــكوى ٢٣,٥التي تصــ

٪ ٣٦,٠ن أ وأظهرت هذه النتائج٪). ٢٠,٥٪) أو أنه لم ُتســـّجل أي نتيجة (٢١,٠من خالل عمليات غير رســـمية (
ـــون" (مقابل  ـــحة العالمية "راضـــ ــاركين في منظمة الصـــ ــ ـــعيد ٪ في األمم الم٣٢,١من الموظفين المشــ تحدة على الصـــ

ــــتطالع أن اً العالمي). وأخير  ـــوا ٤٠,٤، أظهر االســ ـــاركين الذين تعّرضـــ ــ ـــحة العالمية المشـ ٪ من موظفي منظمة الصـــ
٪ فقط ٢٢,٢على الصـــعيد العالمي) في حين أن  ٪ في األمم المتحدة٤١,٣للتحرش الجنســـي لم يتخذوا أي إجراء (

  ٪ في األمم المتحدة على الصعيد العالمي).٢٤,١منهم اتصلوا مباشرة بالمتحرش (
  

ــامح إطالقاً ٧١,١ويرى   -١٩ ــاركين في االســـتطالع في منظمة الصـــحة العالمية أن مشـــرفهم ال يتسـ  ٪ من المشـ
ــا  ـــي، بينمـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــدو ٦٦,٤مع مرتكبي التحرش الجنسـ ــي ٪ منهم يعتقــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــذت لمنع التحرش الجنسـ ن أن إجراءات اُتخــ

ـــمح به في مكان وبيئة عملهم. غير أن   ٪٧١,٩و ــ ــ ـــ ــ ــي ال ُيســ ــ ـــ ــ ـــ ٪ فقط من الموظفين ٥٨,٥يرون أن التحرش الجنســ
ــــامحون إطالقاً  ــاركين يعتقدون أن كبار القادة ال يتســ ــ ــي، بينما يعتقد  المشــ ــ ٪ منهم ٥٧,٤مع مرتكبي التحرش الجنســ

  على الصعيد العالمي) أن الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي تخضع لتحقيق دقيق. ٪ في األمم المتحدة٥٧فقط (
  

ـــتطالع في منظمة الصــــحة العالمية على أن موقف ٨٣,٣ويتفق   -٢٠ منظمة تجاه ال٪ من المشــــاركين في االسـ
ـــح (مقابل  ـــ ــ ــي واضـ ــ ـــ ـــعيد العالمي)، في حين أن ٧٩,٧التحرش الجنســ ــ ـــ  ٪ منهم٧٦,٣٪ في األمم المتحدة على الصـ

ــات واإلجراءات المتعلقة بالتحرش  ــ ــياســ ــ ــــحة يمكن االطالع عليها عن الســ يعتقدون أن المنظمة توفر معلومات واضــ
ـــي ( ــ ــعيد العالمي) و٪ في األمم ال٧٤,٩الجنســـ ـــ ــلوكيات ٨٠,١متحدة على الصـــ ــ ــ ٪ منهم يرون أن المنظمة تحدد الســ

  مم المتحدة على الصعيد العالمي).٪ في األ٧٥,١المرتبطة بالتحرش الجنسي التي ينبغي عدم التسامح معها (
  

ــان/ أبريل   -٢١ ــفافية في نيســـ ــتطالع بكل شـــ ـــية لالســـ ، ٢٠١٩وأبلغ المدير العام جميع الموظفين بالنتائج الرئيســ
وذلــك أثنــاء إعرابــه من جــديــد عن التزام اإلدارة العليــا بتهيئــة مكــان عمــل آمن والئق في كــل مكتــب من مكـــاتـــب 

ـــمان عمل جميع الم ـــة المنظمة، وضــ ــياســ ـــاءة. ويجري مراجعة الســـ وظفين في بيئة خالية من التمييز والتحرش واإلســ
الحالية للمنظمة بشأن منع التحرش الجنسي بغية مراعاة كل من السياسة النموذجية لمجلس الرؤساء التنفيذيين في 

بع لبرنامج األمم المتحدة منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق والتوصيات الصادرة عن فريق التقييم المستقل التا
  يدز.األ /العوز المناعي البشريالمشترك المعني بفيروس 

  
  عالمي للتدريب الداخليالبرنامج ال

  
ــنوي   -٢٢ ــ ــمن التقرير السـ ــ ـــاءات عن البيانات الديموغرافية  عنيتضـ ــرية إحصــ ــ للمتقّدمين والمتدّربين الموارد البشـ

ـــأ، وذلــك  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــحــة العــالميــة في القرار بنــاًء على طلــب المقبولين، بمــا في ذلــك نوع الجنس وبلــد المنشــ ـــ ــ ـــ ــ   جمعيــة الصــ
من البيانات  ١٩و ١٨و ١٧وترد اإلحصاءات عن المتدربين في المنظمة في الجداول  ).٢٠١٨( ١٣-٧١ج ص ع

ــمبر  ٣١كــانون الثــاني/ ينــاير و ١وفي الفترة بين  ١المتعلقــة بــالقوى العــاملــة. ــــ ــ ـــ ــ ، تقــدم ٢٠١٨كــانون األول/ ديســ
ــح ٧٢٨٩ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــول على تدريب،  اً مرشـ ــ ـــ ــ ـــ ٪ من ٥٩,٢٪ منهم من اإلناث و٥٩,٠من جميع أنحاء العالم بطلب للحصــ

ــافت ال ــ ـــ ــ ــتضـ ــ ـــ ــ ــطة الدخل. وخالل نفس الفترة، اسـ ــ ـــ ــ ــة والمتوسـ ــ ـــ ــ ٪ منهم من ٧٢، اً متدرب ٦٧٨منظمة البلدان المنخفضـ
ـــ ٪ من البلدان النامية، مقارنةً ٢٥,٧و  ناثاإل ــ ـــ ــ ــ كانون الثاني/ يناير  ١٪ على التوالي في الفترة بين ٢٤,٧٪ و٧٤ بــ
جنسية. ولكن، تجدر اإلشارة  ٧٧إلى  ٩٥. وتراجع عدد الجنسيات الممثّلة من ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١و

                                                           
 ./http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/enانظر    ١
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نسبة المتدربين من البلدان المنخفضة والمتوسطة بدأ يتغير على ما يبدو، حيث إّن  ٢٠١٩إلى أن االتجاه في عام 
  .٢٠١٩٪ في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ٣٦٪ و٣٢لغت الدخل في المقر الرئيسي ب

  
إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين  البرنامج العالمي للتدريب الداخليم تقرير شــامل عن وُقدَّ   -٢٣

بناء قادة المســـتقبل في قطاع الصـــحة العمومية من خالل االســـتراتيجية للبرنامج في وتتمثل األغراض  ١بعد المائة.
ــية، أال وهي:  ــ ــ ــاســ ــ ــ إتاحة فرص التدريب المهني وبناء القدرات على نطاق المنظمة. وتدعم البرنامج ثالث ركائز أســ

ــباب  ــــ ــ ــ ـــمان التدريب الجيد والخبرات المهنية، وتكوين مجموعة من الشـ ـــ ــ ــ ــتقطاب المهارات، وضـ ــ ــ ـــ المهنيين المهرة. اســ
ـــل والتعاون على  ــين، والتنوع الجغرافي، والتواصـــ ـــ ــد البرنامج بثالثة مبادئ عامة، وهي: التوازن بين الجنسـ ــ ـــترشــ ويســـ

  نطاق المنظمة وخارجها.
  

ــد الحوادث والتأمين الطبي لجميع المتدربين  اعتمدت، ٢٠١٨في أيار/ مايو و   -٢٤ ــ ــ ــ ـــ ــ على األمانة التأمين ضـــ
الرتفاع تكاليف المعيشـــة في كل  اً . ونظر كل شـــهريومين ونصـــف مدتها إجازة منح للمتدربين . كما تُ نطاق المنظمة

  .بقسائم وجبات الغداء ُيدّعم المتدربون أيضاً من جنيف وكوبنهاغن وبرازافيل وليون وألماتي، 
  

ــتـُـدفع رواتــب للمتــدربين الــذين يحتــاجون إلى الــدعم. وبعــد ٢٠٢٠كــانون الثــاني/ ينــاير من  اعتبــاراً و   -٢٥ ــــ ــ ــ ــ ، ســـ
ـــتعراض وتقييم مقارنة  ــ ــ ــات مع ممثلين من مبادرة التدريب العادل واســــ ــ ــ ـــ كاالت األمم المتحدة األخرى، قررت و مناقشــ

ــهري يعادل  ــ ــ ــحة العالمية دفع راتب شـ ــ ــ مثال على ذلك، فإن . وكالمخفض٪ من بدل اإلقامة اليومي ٢٠منظمة الصـ
ــُتمنح  اً  أمريكياً دوالر  ١٦٥٦في جنيف هو  المخفض٪ من بدل اإلقامة اليومي ٢٠ ل المقابل المالي ــهر. وســـ في الشـــ

ـــائم الغداء والتأمين ا ـــ ـــ ــ ــ ــــافة إلى ذلك قســـ ــ ــ ــ ـــ وٕاكمال تدريبهم في مدينة  اً لطبي. وعند تعيين المتدربين محليلهم باإلضـــ
ــُيزالإقامتهم،  ـــ ــ ـــ ــ ــتتحمل الوحدات التقنية تكلفة الرواتب من الفندق الخاص ب الجزء ســـ ــ ــ ــ ـــ ــ من بدل اإلقامة اليومي. وســ

ــتكون  ــطتها. وعالوة على ذلك، ســــ ــ ـــتئمانية ميزانيات أنشــ ـــة ولكوم االســـ ــســـ ــ ــــيوفر األموال مؤســ ــــريك األول الذي ســ الشــ
ـــطة الدخل  اً متدرب ٥٠بدعم  ت، كما تعّهدبرنامج العالمي للتدريب الداخليلل ــ ــة والمتوسـ ـــ ـــنويمن البلدان المنخفضـ  اً ســـ

) في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ألفريقيا وجنوب شرق آسـيا اً متدرب ١٥٠ث سنوات (أي ما مجموعه لمدة ثال
  وغرب المحيط الهادئ.

  
ــنة، ونظراً  ٧٠٠البالغ حوالي عدد المتدربين  اإلبقاء علىومن أجل   -٢٦ ــــ ــ ـــ ــ مدة تدريبهم في   ألنمتدرب في الســ

ــط  ــ ـــ ــ ــهر وعلى افتراض  ٣المنظمة تبلغ في المتوســـ ـــ ــ ــ ماليين  ٤بد أن ُيتاح مبلغ أن جميعهم بحاجة إلى دعم، فالأشـــ
 ٢٠١٨جري على نطاق المنظمة في أيلول/ ســـبتمبر دوالر أمريكي كحد أقصـــى. وأشـــارت نتائج االســـتطالع الذي أُ 

من األموال المتــاحــة لــدى الوحــدات التقنيــة والتي توفرهــا  اً متــدربــ ٣٥٠مــا مجموعــه  إلى أنــه يمكن تغطيــة تكــاليف
على ذلك، يجب على الوحدات التقنية  مليون دوالر أمريكي. وبناءً  ٢، وذلك بتكلفة قدرها ولكوم االستئمانيةمؤسسة 

قدره مليوني دوالر أمريكي لضــمان أن تســتضــيف  إضــافياً  مالياً  أن يجمعوا مبلغاً  البرنامج العالمي للتدريب الداخليو 
  .٢٠٢٠بين في عام المنظمة نفس العدد من المتدرّ 

  
  عقد المدير العامتعديل 

  
ــــاركة و ، ال تترتب عليه أي تكاليف عقد المدير العامعلى تعديل تقني ُيقترح إجراء   -٢٧ ــ لمدير العام ايتعلق بمشـ

  .بأثر رجعي في الصندوق
  

                                                           
 .١٤٤/٤٧ت م الوثيقة   ١
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  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  المقرر اإلجرائي التالي فيما يتعلق بعقد المدير العام: مشروعاعتماد إلى جمعية الصحة مدعوة   -٢٨
  

المعنون  األمانة تقرير من ٢٧ الفقرة فيأن نظرت ، بعد والسبعين الثانية العالمية الصحة جمعية
ـــرية" ـــنوي عن الموارد البشــ ــــوص النحو على العام المدير عقد تعديل قررت ١،"التقرير الســ  في عليه المنصـ

ـــماحمن أجل ال ،٧٢/٤٣ج الوثيقةالملحق ب من) ٣( ثانياً  الفقرة ـــ ــ ـــاركة سـ ـــ ــ ــندوق في العام المدير بمشـ ــ ـــ  الصــ
  .٢٠١٧ يوليوتموز/  ١ من اً اعتبار  رجعي بأثر المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٢/٤٣الوثيقة ج   ١



  ANNEX          43/2A7  ٢٧/٤٣ج

8 

  الملحق 
 

 ١امـر العـديـد المــقـع
  
  

ــرين يومالفي  هذا العقدُأبرم    ـــ ــر  أيار/من  الثالث والعشــ ــ ــ ــبعة عشـ ــ ـــحة مايو عام ألفين وســـ ـــ بين منظمة الصــ
(ويشـــار إليه فيما يلي  الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريســـوسالعالمية (ويشـــار إليها فيما يلي بالمنظمة) طرف أول، و 

  بالمدير العام) طرف ثان.
  

  حيث إن
  

ــتور المنظمة تنص على أن ا ٣١المادة   )١( ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــحة من دسـ ـــ ــ ــ ـــ لمدير العام للمنظمة تعينه جمعية الصــ
على ترشيح المجلس التنفيذي (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس)  العالمية (ويشار إليها فيما يلي بجمعية الصحة) بناءً 

  حسب الشروط التي تقررها جمعية الصحة؛
  

جلســتها المنعقدة  ل جمعية الصــحة، حســب األصــول المرعية، فيبَ المدير العام قد تم تعيينه من قِ   )٢(
  ، وذلك لمدة خمس سنوات.مايو عام ألفين وسبعة عشر من أيار/ الثالث والعشرينيوم الفي 

  
  ،تفاق بموجب هذا العقد على ما يليتم اال وٕاشهادًا على هذا

  
ـــبه ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين   )١(  أوًال: ـــريتولى المدير العام مهام منصــ ــبعة عشــ ــ  وسـ

ــرين وهو التاريخ المحدد النتهاء التعيين والنتهاء هذا  ــ ــ ــ ـــ ــ حتى يوم الثالثين من حزيران/ يونيو عام ألفين واثنين وعشــ
  العقد.

  
ــؤول التقني واإلداري األعلى   )٢(   ـــلطة المجلس، وظائف المســـ للمنظمة، يمارس المدير العام، تحت ســ

ــتور ولوائح كما يضــــطلع بالواجبات التي يحددها ــندها إليه جمعية الصــــحة أو التي المنظمة وتلك الدســ يســــندها  تســ
  إليه المجلس.

  
ـــؤولة باإلدارةالمدير العام التزامًا تامًا  يلتزم  )٣(   ــ ــ  والموارد المالية المواردبما فيها  المنظمة، لموارد المســ

ــرية والموارد  ــ ـــراف المادية،البشــ ــ ــاءبكفاءة وفعالية لتحقيق أغراض المنظمة؛  عليهاالمالئم  واإلشـ ــ ثقافة أخالقية  وٕارســ
ــد كي ــ ـــ ـــترشـ ـــ ـــاءلة بمبادئ وٕاجراءاتها األمانة قرارات جميع تســ ــ ــ ــــفافية المسـ ــ الجغرافي  والتمثيل واالحترام؛  والنزاهة والشــ

ـــين في تعيين الموظفين  ــ ـــ ــ ـــ ـــف والتوازن بين الجنســ ــ ــ ـــ ــ ــتور المنظمة؛  ٣٥بالمادة  عمالً المنصـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ يذ تنف ومتابعةمن دسـ
ــيات ــ ــابات المنظمة المراجعةعن عمليات  المنبثقة التوصـ ــ ـــن ،الداخلية والخارجية لحسـ ــمية الوثائق توقيت وحســ ــ  الرسـ
   .وشفافيتها

  
ــــري عليه. وليس له على   )٤(   ــ ــــي للموظفين بقدر ما تسـ ــ ــاسـ ــ ـــع المدير العام ألحكام النظام األســـ ــ يخضــ

من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق  األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت
ــــاط يتعارض مع ــتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بأي عمل أو أن يمارس أي نشــ ــ  بالمنظمة. وليس له أن يشــ

  واجباته في المنظمة.
  

ـــبه   )٥(   ــ ـــ ــ ــ ـــانات المرتبطة بمنصـــ ـــ ــ ــ ـــ يتمتع المدير العام، خالل فترة هذا التعيين، بكل االمتيازات والحصــ
  منظمة وبمقتضى الترتيبات القائمة ذات الصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.بمقتضى دستور ال

                                                           
 .١، الملحق ١سجالت/ /٧٠/٢٠١٧ج ص عوالوثيقة  ٣-٧٠ج ص عانظر القرار    ١
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يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ المجلس كتابيًا برغبته في االسـتقالة بموجب إشـعار مدته   )٦(  
اء فترة اإلشعار ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقض

  المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد.
  

ــحة، بناءً   )٧(   على اقتراح المجلس وبعد االســـــتماع إلى المدير العام، أن تنهي هذا  يحق لجمعية الصـــ
م بذلك كتابة قبل العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبّلغ المدير العا

  موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل.
  

ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين وســبعة عشــر يتقاضــى المدير العام من المنظمة   )١(  ثانيًا:
ــبعون دوالرًا أمريكيًا، قبل  ــتة وسـ ــبح االقتطاع اإللزاميراتبًا ســـنويًا قدره مائتان وواحد وأربعون ألفًا ومائتان وسـ ، ليصــ

يعادل ذلك   أو ماالراتب الصـــافي (ُيدفع شـــهريًا) مائة واثنين وســـبعين ألفًا وتســـعة وســـتين دوالرًا أمريكيًا في الســـنة 
  بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد.

  
ــافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجب الئحة الموظفين، يح  )٢(   ـــل باإلضــ صـ

المدير العام على بدل تمثيل قدره واحد وعشرون ألف دوالر أمريكي سنويًا أو ما يعادل ذلك بأية عملة أخرى يتم 
ــهريًا اعتبارًا من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين  ــــ ــ ــ ـــ االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد، ويدفع هذا البدل شـــ

ــبعة عشــــر نفاق هذا البدل للوفاء بمتطلبات التمثيل المرتبطة بواجباته . ويكون للمدير العام مطلق الحرية في إوســ
ــمية. ويحق له الحصــــول على البدالت المســــموح باســــتردادها مثل بدالت الســــفر ونفقات االنتقال التي تســــدد  الرســ
ــــاء إجازة في ــ ـــمية أو لقضــ ـــ ـــفر في مهمة رســ ــ ــ ــمي وانتهاء التعيين أو عند السـ ــ ــ  عند التعيين وعند تغيير المقر الرســ

  .الوطن
  

 ويســـاهم المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشـــات المشـــترك الصـــندوق في العام المدير يشـــارك  )٣(  
ــي للنظام وفقا ،تعيينه لمدةه في ــ ـــاســـ ــ ـــندوق اإلداريالنظام و  األســ ــترك للصــــ ــ ــات المشـــ ــ  األمم لموظفي التقاعدية للمعاشـــ

  .المتحدة
  

ل جمعية الصحة بَ بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قِ تخضع شروط هذا العقد المتعلقة   ثالثًا:
على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين شروط استخدام الموظفين  بناءً 

  التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على الموظفين الموجودين في الخدمة.
  

ــويته بالتفاوض إذا ظهر أ  رابعًا: ـــ ــ ــير مواد هذا العقد أو أي نزاع يتعلق به دون التمكن من تســ ــ ــ ي خالف في تفســـ
  االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه.  أو
  

  وّقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد أعاله.وٕاثباتًا لما تقدم 
  
  
  

.........................................    .........................................  
  فيرونيكا سكفورتسوفااألستاذة     الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس

ــــام   رئيس جمعية الصحة العالمية السبعين    المـــديـــر العــ
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