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التقرير السنوي عن الموارد البشرية
تقرير مقدم من لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي
إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
رحبت اللجنة ترحيباً واسـ ـ ــعاً بالتقرير ١وناقشـ ـ ــت عدة مس ـ ـ ــائل .ولكنها أعربت عن قلقها بش ـ ـ ــأن التأخر في
-١
تسليم الوثائق.
المحرز صوب تحقيق التكافؤ بين الجنسين .وأشارت إلى أن
-٢
ورحبت اللجنة بزيادة التنوع الجغرافي والتقدم ُ
العمل المهم على تحسين التوازن بين الجنسين كان أقل نجاحاً على الصعيد القُطري بصفة خاصة ،وحثت اﻷمانة
المعينات
على بذل المزيد من الجهود على الص ــعيدين اﻹقليمي والقُطري .وأش ــارت اﻷمانة إلى أن نس ــبة الموظفات
ّ
في وظائف ممثلي المنظمة زادت  ٪٣منذ كانون اﻷول /ديس ــمبر  ٢٠١٧لتص ــل إلى  ٪٣٦في نهاية عام .٢٠١٨
كما أكدت أنه إق ار اًر بالمهمة الحاسـ ـ ــمة اﻷهمية لممثلي المنظمة ،بدأت اﻹدارة العليا عملية ﻻس ـ ـ ــتقدام الموظفين من
التوسع في قائمة المرشحين المحتملين وسوف تُنظﱠم ثﻼثة مراكز للتقييم في عام .٢٠١٩
أجل
ّ
وح ّذر من أن س ـ ــياس ـ ــة
-٣
وقد أُعرب عن القلق من أن التنقل لن ُيعالج بالض ـ ــرورة مس ـ ــألة التمثيل الجغرافيُ ،
التنقل الجغرافي ينبغي أن ﻻ تُعتبر غاية في حد ذاتها .ورداً على اﻷسئلة التي استفسرت عن المزيد من المعلومات
حول تنفيذ الســياســة ،أوضــحت اﻷمانة أن فرقة العمل التي أنشــأها المدير العام مؤخ اًر ســتقدم إرشــادات عملية بشــأن
اعتماد هذﻩ السـ ــياسـ ــة ،ما سـ ــيعزز التنوع الجغرافي على نطاق المكاتب .وسـ ــيجري اعتماد هذﻩ السـ ــياسـ ــة على نحو
متداخل ويدار كجزء من التطوير المهني.
ونظ اًر إلى اﻵمال العريض ــة المعقودة على الوظيفة الخاص ــة بالموارد البشـ ـرية ،طلبت اللجنة معلومات عن
-٤
اﻹجراءات الﻼزمة لتعزيزها ولتحقيق المواءمة على نطاق المنظمة .وأكدت اﻷمانة أن تحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين عملية اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقدام
الموظفين ،بما في ذلك تعزيز الش ـ ـ ـ ــفافيةُ ،يعد مجاﻻً ذا أولوية من أجل تحسـ ـ ـ ـ ــين إجراءات العمل من خﻼل برنامج
عمل التحول .وتركز المبادرة التجريبية الحالية ﻻستقدام الموظفين على فرز المرشحين وتقييمهم .وستتناول المرحلة
الموجه واﻻتصـ ــال اﻻســـتباقي لتحديد المرشـ ــحين المؤهلين،
التالية نش ــر اﻹعﻼنات عن الوظائف الشـ ــاغرة ،والبحث
ّ
والمساهمة في الوقت ذاته في تحسين التوازن بين الجنسين والتنوع والتوزيع الجغرافيين.
وس ـ ـ ــلطت اﻷمانة الض ـ ـ ــوء أيضـ ـ ـ ـاً على وجود ش ـ ـ ــبكة داخلية قوية من مديري الموارد البشـ ـ ـ ـرية على نطاق
-٥
المنظمة ،تسهل استخدام ُنظم الموارد البشرية وتطبيق السياسات والممارسات على نحو متسق.
١
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ورداً على اﻷسـ ـ ــئلة حول التطوير المهني ،سـ ـ ــلطت اﻷمانة الضـ ـ ــوء على العمل الجاري لتحديد المسـ ـ ــارات
-٦
المهنية بهدف تعزيز الخبرات التقنية وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الكفاءات ،بما في ذلك المهارات اﻹدارية والقيادية عند
اﻻقتضاء.
وســوف ُينظر في وضــع ترتيبات العمل المرنة بإرســاء ثقافة قوية تتوجه إلى عمل الفريق في إطار برنامج
-٧
صـ ـ ـ ـصـ ـ ــة ويمكن تمديدها في ظل ظروف معينة .وفي هذا الصـ ـ ــدد،
مخ
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ر
ت
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ـ
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التحول.
عمل
ً
ّ
حثت اللجنة اﻷمانة على بحث اﻷســاليب اﻷقل بيروقراطية واﻷكثر عصـرية ﻹتاحة ترتيبات العمل التي تتســم بمزيد
من المرونة ،بما في ذلك خيارات التنقل ،على نطاق المنظمة من منطلق الرغبة في تهيئة مكان عمل عصري.
وحثت اللجنة اﻷمانة أيض ـ ـ ـ ـاً على مواصـ ـ ـ ــلة العمل الجاري من أجل التنفيذ الكامل للقرار ج ص ع١٣-٧١
-٨
) (٢٠١٨بش ــأن إص ــﻼح البرنامج العالمي للتدريب الداخلي .والتمس ــت اللجنة توض ــيح الموارد المالية الﻼزمة لتنفيذ
البرنامج.
وطلبت اللجنة إعادة الممارسـة الســابقة الخاصــة بنشــر اتفاقات المســاءلة على الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
-٩
وأوض ــحت اﻷمانة أن وثائق تفويض الس ــلطة يجري وض ــعها في ص ــيغتها النهائية في س ــياق برنامج عمل التحول،
وسوف تُنشر بعد ذلك في حزيران /يونيو .٢٠١٩
 -١٠وأعربت اللجنة عن رضاها عن العمل المنفذ لتعزيز ثقافة اﻻحترام في مكان العمل ،بما في ذلك التدريب،
وعن اﻹجراءات التي اتُخذت لمنع التحرش الجنسـ ـ ــي .وناقشـ ـ ــت اللجنة مسـ ـ ــح مكان العمل اﻵمن الذي أجرته اﻷمم
المتحدة .وأوصــت اللجنة بتنقيح الســياســة الخاصــة بمنع التحرش الجنســي على ضــوء الســياســة النموذجية المرجعية
لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة اﻷمم المتحدة المعني بالتنسيق.
 -١١وحثت اللجنة اﻷمانة على اﻻمتثال ﻷفضـل ممارسـات اﻷمم المتحدة فيما يتعلق باسـتحداث رتب أعلى من
الفئة الفنية ،وباﻻستخدام اﻻستثنائي للتعيينات المباشرة ،وبالحجم العام لﻺدارة العليا.
 -١٢ورداً على سؤال عن اﻷكاديمية التابعة للمنظمة ،أوضحت اﻷمانة أنها في مرحلة تحديد طبيعة اﻷكاديمية
ومتطلباتها من الموارد ،وتعهدت بتزويد الدول اﻷعضاء بالمعلومات بشأنها على نحو مستمر.
-١٣

وأيدت اللجنة اقتراح تعديل عقد المدير العام.

التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
 -١٤أوص ـ ـ ـ ـ ــت اللجنة ،نيابة عن المجلس التنفيذي ،بأن تحيط جمعية الص ـ ـ ـ ـ ــحة علماً بالتقرير الوارد في الوثيقة
ج ،٤٣/٧٢وبأن تعتمد مشروع المقرر اﻹجرائي الوارد في الفقرة  ٢٨من تلك الوثيقة.
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