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  ٢٠٠٦ ديسمبر/ األول كانون ٢١   بعد المائةالعشرونالدورة 
  EB120/24 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٢-٧البند 

  
  
  
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية
  

  تقرير من األمانة
  
  

 مالك المـوظفين فـي المنظمـة بتـاريخ           حالة  على  عامة نظرة شكل   تتخذ المعلومات الواردة أدناه     -١
 الرئيسي الوضع اإلجمالي للموظفين حسب موقع العمل        :وتتضمن تفاصيل ما يلي    .٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٣٠

وطبيعة التعيين  وطول فترة الخدمة    والرتبة الوظيفية وتوزع الموظفين حسب الجنس والتمثيل الجغرافي والسن          
م التقرير الـسنوي    وسوف يقد  .وزع القوى العاملة على نطاق المجموعات المهنية الرئيسية        وت وتوقعات التقاعد 

  .الستين إلى جمعية الصحة العالمية ٢٠٠٦ديسمبر / كانون األول ٣١ حتى متضمناً بيانات مستوفاة الثامن
  

  حاالت مالك الموظفين
  

  فئات التعيين
  
عيينـات محـددة   بت موظفاً إمـا  ٤٤٤٣ ما مجموعه ،٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٣٠ في   في المنظمة، كان    -٢

ـ يشار إليه  (تعيينات في الخدمة  / تعيينات دائمة ب تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات أو         المدة، ا مـن اآلن    م
من أصل هؤالء من الفئة المهنية،      ) ٪٣٩ ( موظفاً ١٧٣٢ وكان   ١").المدةالتعيينات الطويلة   "ا  مفصاعداً بوصفه 

من فئة الموظفين المهنيين الوطنيين     ) ٪٦‚٩ ( موظفاً ٣٠٥ومن فئة الخدمات العامة     ) ٪٥٤‚١ ( موظفاً ٢٤٠٦و
) ٪٤‚١ ( موظفـاً  ١٧٥ بمقـدار  المـدة  عدد الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة        وزاد). ١انظر الجدول   (

  ٢٠٠٥.٢ ورد في التقرير السنوي لعام مثلما، ٢٠٠٥ سبتمبر/ أيلول ٣٠مقارنة بعددهم في 
  

، بلغ عدد الموظفين المعينين بموجـب       المدةوباإلضافة إلى الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة          - ٣
 ٢٤٢٢و المـدة،  موظفاً بموجب عقود قـصيرة       ١٢٧٥( موظفاً   ٣٦٩٧ ، بمن فيهم المستشارون   عقود مؤقتة 

  ).٢ الجدول انظر) (موظفاً بموجب عقود محدودة المدة
  

  التوزع حسب الجنس
  

، منذ صدور التقرير     والفئات العليا  ة المئوية للنساء الالئي يشغلن وظائف في الفئة المهنية        زادت النسب   -٤
  ).انظر الشكل (٪٣٦‚٤٪ إلى ٣٥,٦، من ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠ حتى السنوي السابق

  
 حسب الموقع فـي المنظمـة       المدة توزع الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة        ٣يرد في الجدول    و  -٥

معينين بموجب عقود طويلـة     من موظفي الفئة المهنية ال     موظفاً   ١٧٣٢ويتبين أنه من أصل     .  والجنس والرتبة

                                                           
  .   يستثنى من هذا الرقم موظفو منظمة الصحة للبلدان األمريكية والوكالة الدولية لبحوث السرطان١
  .١ إضافة ١١٧/٢١م ت   انظر الوثيقة ٢
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زيـادة عـدد    ذا التقرير يكشف عن     وه .من النساء ) ٪٣٦‚٤ (٦٣١ومن الرجال   ) ٪٦٣‚٦ (١١٠١ هناك   المدة
ـ          ٢- النساء على عدد الرجال في الرتبة م       منـذ  و. ٣- ة م ، في حين تحققت المساواة بين الجنسين فـي الرتب

:  فمـا فوقهـا    ٤- تحسن تمثيل النساء في الرتبة م     ،  ٢٠٠٥سبتمبر  /  أيلول ٣٠التقرير السنوي السابق حتى     
 في الرتبة   ولكن نسبة النساء  ،  ٥- ٪ في الرتبة م   ٣١‚٤، و ٤- ٪ في الرتبة م   ٤٠‚٧  اآلن بلغت نسبة النساء    فقد
 إلـى   ٪٢٤‚٤  مـن  ٢- ي الرتبة مـد   نسبة النساء ف  وارتفعت  . ٪١٩,٣٪ إلى   ٢١ انخفضت من    ١- مد/ ٦- م

  .٪٢٨,٦٪ إلى ٢٨كما ارتفعت أيضاً نسبة النساء في الوظائف غير المحددة الدرجات من . ٪٢٨,٦
  

  التمثيل الجغرافي
  
 الجغرافي، بلغ عدد الموظفين مـن       التمثيل موظفاً يشغلون وظائف محتسبة ألغراض       ١٥٤٠من بين     -٦

 التي تمت   التعيينات ١ويبين الجدول المرفق بهذا التقرير السنوي     ). ٪٥٣( موظفاً   ٨٢٢مواطني البلدان النامية    
وهو يبين أن نسبة المعينين من البلدان       . ٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٣٠يناير حتى   /  كانون الثاني  ١خالل الفترة من    

  . تعيينا١٣٣ً٪ من إجمالي عدد التعيينات الذي بلغ ٢٩النامية بلغت 
  
 بلغ عدد البلدان التي ضمن نطاقها المستـصوب الخـاص بالتمثيـل             ٢٠٠٦سبتمبر  / في شهر أيلول    -٧

بما في ذلك دولتـان     ( بلداً   ٤٢ وكان   ؛) بلدان بلغت قمة نطاقها الخاص بالتمثيل      سبعةبما في ذلك    (بلدان،   ١١٠
انظر (اً   بلداً ممثالً تمثيالً زائد    ٣٥، وكان    تمثيالً كافياً   بلدان غير ممثلة   ٨غير ممثل، وكانت    ) عضوان منتسبتان 

وتستثني المعطيات الموظفين الـذين      ( تفاصيل حالة تمثيل البلدان حسب األقاليم      ٥ويورد الجدول   ). ٤ الجدول
وفيما يلي التغيرات التي حدثت منـذ التقريـر         ). يشغلون وظائف ممولة من قبل البلدان التي يحملون جنسيتها        

  :٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠السنوي السابق حتى 
  

أصبحا اآلن ضمن نطاقهما المستصوب الخاص      ) هايتي ولكسمبرغ (ان كانا غير ممثلين     هناك بلد   •
  ؛بالتمثيل

  
أصـبح اآلن غيـر     ) سنغافورة (المستصوب الخاص به   ضمن نطاق التمثيل     بلد واحد كان  هناك    •

  ممثالً؛
  

اص أصبح اآلن ضمن نطاق التمثيل المستصوب الخ) المكسيك(بلد واحد كان ناقص التمثيل هناك   •
  به؛

  
) الواليات المتحـدة األمريكيـة    (هناك بلد واحد كان ضمن نطاق التمثيل المستصوب الخاص به             •

  أصبح اآلن ناقص التمثيل؛
  

 تأصبح) األردن ومالي وموريشيوس واالتحاد الروسي    ( تمثيالً زائداً    كانت ممثلة بلدان   ٤هناك    •
  ؛المستصوب الخاص بهاآلن ضمن نطاق التمثيل 

  
إيطاليا ومالوي وسري النكـا     (الخاص بها   المستصوب  كانت ضمن نطاق التمثيل     بلدان   ٥هناك    •

  . أصبحت اآلن ممثلة تمثيالً زائداً)وتايلند وزمبابوي
  
  .حسب موقع االنتداب وإقليم الجنسيةالمهنيين  معلومات عن توزع الموظفين ٦ويورد الجدول   -٨

                                                           
 .١٢٠/٢٤ت مانظر الوثيقة    ١
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  وطول فترة الخدمة ومعدل استبدال الموظفينوالجنس واإلقليم والرتبة السن 
  
 فئـة مـوظفي     وفي. أكثر سنة أو    ٥٠) ٪٥٢,٩( نصف القوى العاملة المهنية      ما يزيد على  تبلغ سن     -٩

فـي  ) ٪٣٨‚٢( سنة أو أكثر اآلن أكبر فئة عمرية         ٥٠يمثل الموظفون الذين يبلغون من العمر       الخدمات العامة   
  في فئة الموظفين المهنيين الـوطنيين      ألربعينات من عمرهم أكبر مجموعة     في ا   الذين هم  الموظفون حين يمثل 

  ).٨ و٧ انظر الجدولين) (٪٤٤‚٩(
  
لفترة تقـل    )٪ من القوى العاملة   ٤٣,٨الذين يمثلون   (وقد خدمت أكبر مجموعة واحدة بين الموظفين          -١٠

 موظفي الفئـة المهنيـة     إلى   سنوات بالنسبة على سبع   الخدمة التقريبي     متوسط فترة  ويزيد. عن خمس سنوات  
  ). ٩الجدول انظر ( الخدمات العامة  فئة سنة بالنسبة إلى موظفي١١و
  
الذين تسلّموا مقاليد الخدمة    بمن فيهم الموظفون    ( ، بيانات عن تعيينات الموظفين    ١٠ الجدول   ويعرض  -١١

البيانات أنه تم تعيـين      هذه   ، يتضح من  وفي الفئة المهنية  ). ٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٣٠في الفترة الممتدة حتى     
مؤقتـة  ، عن طريق تحويـل عقـود   )٪٥٤,٧(  موظفاً ٦٤من الخارج، وأنه تم تعيين      ) ٪٤٣,٦( موظفاً   ٦١

 وضمن الفئة المهنية، بلغت نـسبة       .عن طريق النقل بين الوكاالت    ) ٪١٠,٧ ( موظفاً ١٥ وُأعيد انتداب  حالياً،
  ).٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠٪ حتى ٤٠,٢ابل مق(٪ من التعيينات الجديدة ٤١النساء المعينات 

  
من القوى  تقريباً  ٪  ١٧ خالل السنوات الخمس القادمة أجل تقاعد نحو         سيحلإلسقاطات الحالية   وطبقاً ل   -١٢

  ).١١الجدول انظر (العشر المقبلة السنوات  خالل  العاملة القوى٪ من٣٨ من وأقلالعاملة الحالية، 
  

  المجموعات المهنية
  
 األسنان والتغذية والطب    أخصائيي"٪ من الوظائف التي يشغلها موظفون مهنيون في فئة          ٥٠,٢يتركز    -١٣

 ، ويـشكل  ٪٩١‚٥في هـذه المجموعـة نـسبة        " األخصائيون الطبيون "ويشكل  ". والتمريض والطب البيطري  
بة تـشكل نـس  و ،"األخصائيون اإلداريـون "وثاني أكبر مجموعة مهنية هي      . ٪١,٥نسبة  " أخصائيو التمريض "
 يأخـصائي "٪ ونسبة   ١٩,١" المسؤولين اإلداريين " نسبة   تبلغوفي هذه المجموعة    ). ١٢الجدول  انظر  (٪  ٢٦‚٨

  .من الوظائف٪ ١١‚٦ "أخصائيي اإلدارة المالية"ونسبة  )٪١٢‚٣ ("نظم المعلومات الحاسوبية
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس مدعو لإلحاطة علماً بالتقرير  -١٤
  

  *الجداولالشكل و
  
  : لتسهيل الرجوع إليهاالفقرات السابقة المشار إليها في  والجداولباألرقامفيما يلي قائمة   -١٥
  

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠ - ١٩٩٠نسبة النساء في الفئة المهنية والفئات العليا   الشكل

الموقع الرئيسي  حسب الرتبة والمدة الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة   عدد  ١الجدول 
  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠، في ٢٠٠٤ و٢٠٠٢عامي في 

                                                           
  .ها بالفرنسية عند الطلب   ترد هذه الجداول باإلنكليزية فقط، ويمكن الحصول على نسخ من*
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  ٢الجدول 
  

بمـن فـيهم    (عدد الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة المدة وعقود مؤقتـة           
   ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول ٣٠في ) المستشارون

/  أيلـول  ٣٠توزع الموظفين حسب الموقع في المنظمة، والرتبة والجنس فـي             ٣الجدول 
  ٢٠٠٦ر سبتمب

/  أيلـول  ٣٠ حسب اإلقليم فـي      نطاقهاعتبر ممثلة ضمن     التي ال تُ   البلدانموجز    ٤الجدول 
  ٢٠٠٦سبتمبر 

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠حالة تمثيل البلدان في    و-أ ٥الجدول 

 وإقليم الجنسية   موقع االنتداب حسب  والفئات العليا    موظفي الفئة المهنية  مجموع    ٦الجدول 
  ٢٠٠٦بتمبر س/ أيلول ٣٠في 

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠الموظفون حسب السن والجنس والموقع في   ٧الجدول 

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠في ) جميع المواقع(الموظفون حسب الرتبة والسن   ٨الجدول 

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠فترة الخدمة في طول الموظفون حسب   ٩الجدول 

  )٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠تى ح (٢٠٠٦التعيينات خالل عام   ١٠الجدول 

   بتقاعد الموظفينالخاصةاإلسقاطات   ١١الجدول 

توزع الوظائف المشغولة من الفئة المهنية وفئة الوظائف العليا على المجموعات             **١٢الجدول 
  المهنية الرئيسية

  
  

  نسبة النساء في الفئة المهنية والفئات العليا 

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠ - ١٩٩٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . يرد هذا الجدول باإلنكليزية والفرنسية **
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