
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٩/٣٥ج   والخمسون   التاسعة  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١١   من جدول األعمال المؤقت ١-١٨البند 

  A59/35  
  
  
  
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية
  

  تقرير من األمانة
  
  
  
شرية فـي المنظمـة بتـاريخ       يعطي هذا التقرير السنوي السابع معطيات كاملة عن حالة الموارد الب            -١
دم إلى المجلس التنفيذي في دورته الـسابعة  وهو بذلك مكمل للتقرير الذي قُ  . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول  ٣١

 الوضع اإلجمالي للموظفين حـسب موقـع العمـل          :وهو يتضمن المعلومات التالية حول     ١.عشرة بعد المائة  
وتوقعات اإلحالـة علـى      الجنس والتمثيل الجغرافي والسن       والرتبة الوظيفية وتوزع الموظفين حسب     الرئيسي

   . وتوزع القوى العاملة على نطاق المجموعات المهنية الرئيسيةالتقاعد وطبيعة التعيينات
  

  حاالت مالك الموظفين
  

  فئات التعيين
  
 عيينـات بت موظفاً إمـا     ٤٣٣٩ ما مجموعه    ،٢٠٠٥ ديسمبر/  كانون األول  ٣١ في   في المنظمة، كان    -٢

ا مـن   ميشار إليه  (تعيينات في الخدمة  / تعيينات دائمة ب تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات أو         المدة،محددة  
من أصل هؤالء من الفئة     ) ٪٣٩‚٤ (موظفين ١٧٠٤ وكان   ٢").المدةالتعيينات الطويلة   "ا  ماآلن فصاعداً بوصفه  

من فئة الموظفين المهنيـين     ) ٪٦‚٤ (فاً موظ ٢٧٨ومن فئة الخدمات العامة     ) ٪٥٤‚٢ ( موظفاً ٢٣٤٧والمهنية،  
  موظفـاً ٣١٤ بمقـدار  المـدة  عدد الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة    وزاد). ١انظر الجدول   (الوطنيين  

  ٢٠٠٤.٣ ورد في التقرير السنوي لعام مثلما، ٢٠٠٤ ديسمبر/  كانون األول٣١مقارنة بعددهم في ) ٪٧‚٨(
  
ديـسمبر  /  كـانون األول   ٣١ بتاريخ   المدةين بموجب عقود طويلة     وباإلضافة إلى الموظفين المعين     - ٣

) بما فيهم الخبراء االستشاريون   ( موظفاً   ٣٩٦٨ الذين يعملون بموجب عقود مؤقتة        بلغ عدد الموظفين   ٢٠٠٥
 موظفاً يعملون بموجـب     ٢٣٤٩ موظفاً من بين هؤالء يعملون بموجب عقود قصيرة المدة و          ١٦١٩وهناك  

  ).٢ الجدول انظر( عقود محدودة المدة
  
  
  

                                                      
  .١ تصويب ١ إضافة ١١٧/٢١ت م و١ إضافة ١١٧/٢١ت مالوثيقتان    ١
  .   يستثنى من هذا الرقم موظفو منظمة الصحة للبلدان األمريكية والوكالة الدولية لبحوث السرطان٢
  .٥٨/٣٤ج    الوثيقة٣
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  التوزع حسب الجنس
  
، منذ صدور التقرير     والفئات العليا  زادت النسبة المئوية للنساء الالئي يشغلن وظائف في الفئة المهنية           -٤

مما يعكس زيادة في النسبة المئوية للنساء الالئي تـم          ). انظر الشكل (٪  ٣٦‚٠٪ إلى   ٣٤‚٨ السنوي السابق، من  
 تضاعفت تقريباً نـسبة     ١٩٩٠ومنذ عام   ). ١٠انظر الجدول   (٪  ٤٣‚٥٪ إلى   ٤٠‚٣من  ينهن والتي ارتفعت    يتع

  .النساء الالئي تضمهن القوى العاملة، ككل
  
 حسب الموقع فـي المنظمـة       المدة توزع الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة        ٣يرد في الجدول    و  -٥

معينين بموجب عقود طويلة    لفئة المهنية ال  من موظفي ا    موظفين ١٧٠٤ويتبين أنه من أصل     . والرتبة والجنس 
   .من النساء) ٪٣٦‚٠ (٦١٣ومن الرجال ) ٪٦٤‚٠ (١٠٩١ هناك المدة

  
، فـي حـين تحققـت       ٢- زيادة عدد النساء على عدد الرجال في الرتبة م        ذا التقرير يكشف عن     وه  - ٦

 نـسبة   ارتفعـت فقد  : فوقها فما   ٤- وتحسن تمثيل النساء في الرتبة م     . ٣- المساواة بين الجنسين في الرتبة م     
 ٪ وارتفعت٣١‚٣٪ إلى ٢٩‚٣من ، ٥-  في الرتبة م٪ وارتفعت٣٩‚٨٪ إلى ٣٨‚٢، من ٤- النساء في الرتبة م

في حين سجل انخفاض طفيف في نسبة النساء في الرتبـة           . ٪٢١‚٢٪ إلى   ١٩‚٤ من   ١- مد/ ٦- في الرتبة م  
  .٪٢٧‚٣٪ إلى ٢٧‚٧ منذ صدور التقرير األخير من ٢- مد
  
  مثيل الجغرافيالت
  
 بلغ عدد البلدان التي ضمن نطاقهـا المستـصوب الخـاص            ،٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول في شهر     -٧

بما في ذلك   ( بلداً   ٤٣، وكان   ) بلدان بلغت قمة نطاقها الخاص بالتمثيل      خمسةبما في ذلك    (بلدان،   ١٠٦بالتمثيل  
 بلداً ممـثالً تمثـيالً زائـداً    ٣٥، وكان لتمثيلناقصة ابلدان  ١٠، وكانت  دون تمثيل ) دولتان عضوان منتسبتان  

 حيث طرأت التغيرات التاليـة       تفاصيل حالة تمثيل البلدان حسب األقاليم      ٥ويورد الجدول   ). ٤ الجدولانظر  (
  :منذ صدور التقرير السنوي الماضي

  
  ؛نممثلي اآلن غير فأصبحا) ليالكويت وسيش( ضمن نطاق التمثيل الخاص بها بلدان كاناهناك   •

  
أصبحت اآلن ضمن نطاق    ف) األرجنتين وأسبانيا وأوكرانيا  ( بلدان كانت ناقصة التمثيل      ثالثةهناك    •

  التمثيل الخاص بها؛
  
إثيوبيا وإيطاليا ولبنان ومالوي ونيجيريا     ( بلدان كانت ضمن نطاق التمثيل الخاص بها         ١٠هناك    •

  .ت اآلن ممثلة تمثيالً زائداًفأصبح) وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وأوغندا وزمبابوي
  

 اآلن ضـمن    فأصـبحت )  ونيوزيلندا  واألردن غامبيا( تمثيالً زائداً    ثالثة بلدان كانت ممثلة   هناك    •
  ا؛ثيل الخاص بهنطاق التم

  
  . معلومات عن توزع الموظفين حسب موقع االنتداب وإقليم الجنسية٦ويورد الجدول   -٨
  

  والتقاعدالسن وطول فترة الخدمة توقعات 
  
 فئـة مـوظفي     وفـي . يزيـد  سنة أو    ٥٠) ٪٥٢( نصف القوى العاملة المهنية      ما يزيد على  تبلغ سن     -٩

 على الرغم من     سنة أو أكثر اآلن أكبر فئة عمرية       ٥٠يمثل الموظفون الذين يبلغون من العمر       الخدمات العامة   
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 في األربعينات من عمرهم     ن هم  الذي الموظفون  في حين يمثل   .٪٣٧‚٩٪ إلى   ٣٨‚٥حدوث انخفاض طفيف من     
  ).٨ و٧ انظر الجدولين) (٪٥٠‚٤ ( في فئة الموظفين المهنيين الوطنيينأكبر مجموعة

  
لفترة تقل عـن    )  من القوى العاملة   ٪٤٤وهي تمثل   (وقد خدمت أكبر مجموعة واحدة بين الموظفين          -١٠

 ١٢و موظفي الفئة المهنيـة   سبة إلى   سنوات بالن على سبع   الخدمة التقريبي     متوسط فترة  ويزيد. خمس سنوات 
  ). ٩الجدول انظر ( الخدمات العامة  فئةسنة بالنسبة إلى موظفي

  
،  الفئة المهنية   حالة وفي. ٢٠٠٥ في خالل عام   ، عن تعيينات الموظفين   معطيات ١٠ الجدول   ويعرض  -١١

 عينوا بموجب ترتيبات )٪٩‚٢( منهم ٢٢ )٪٥٨‚٦(جديداً  موظفاً ١٤٠ أنه تم تعيين تلك المعطياتيتضح من 
عن طريق تحويل عقود مؤقتة ) ٪٤١‚٤( موظفاً ٩٩وعالوة على ذلك تم تعيين . نقل الموظفين بين الوكاالت

   .إلى عقود دائمة
  
من تقريباً  ٪  ١٦ السنوات الخمس القادمة أجل تقاعد نحو        في غضون  سيحلإلسقاطات الحالية   وطبقاً ل   -١٢

  ).١١الجدول انظر (العشر المقبلة السنوات  خالل منهم٪ ٣٨ ىوحوالالقوى العاملة الحالية، 
  

  المجموعات المهنية
  
 األسنان والتغذية والطب    أخصائيي"٪ من الوظائف التي يشغلها موظفون مهنيون في فئة          ٤٧,٧يتركز    -١٣

 ، ويـشكل  ٪٩١‚٨في هـذه المجموعـة نـسبة        " األخصائيون الطبيون "ويشكل  ". والتمريض والطب البيطري  
تـشكل نـسبة    و ،"األخصائيون اإلداريـون  "وثاني أكبر مجموعة مهنية هي      . ٪١‚٨نسبة  " خصائيو التمريض أ"
 ٪١٦‚١ " نظم المعلومـات الحاسـوبية  يأخصائي" نسبة بلغتوفي هذه المجموعة  ). ١٢الجدول  انظر  (٪  ٢٩‚٢
  .من الوظائف٪ ١٢‚٧نسبة " أخصائيو اإلدارة المالية"بينما يشغل  ٪١٥‚٨ "المسؤولين اإلداريين"نسبة و
  

  *الجداولالشكل و
  
  : لتسهيل الرجوع إليهاهذا التقرير المشار إليها في بالشكل المشار إليه والجداولفيما يلي قائمة   -١٤
  

  ٢٠٠٥ - ١٩٩٠نسبة النساء في الفئة المهنية والفئات العليا   الشكل

لرتبة والموقع الرئيسي  حسب االمدة الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة   عدد  ١الجدول 
  ٢٠٠٥ و٢٠٠٣ و٢٠٠١ األعوامفي 

  ٢الجدول 
  

بمـن فـيهم    (عدد الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة المدة وعقود مؤقتـة           
   ٢٠٠٥ ديسمبر/  كانون األول٣١في ) الخبراء االستشاريون

 كـانون   ٣١توزع الموظفين حسب الموقع في المنظمة، والرتبة والجنس فـي             ٣الجدول 
  ٢٠٠٥ ديسمبر/ ألولا

 كـانون   ٣١ حسب اإلقليم فـي      نطاقهاعتبر ممثلة ضمن     التي ال تُ   البلدانموجز    ٤الجدول 
  ٢٠٠٥ ديسمبر/ األول

                                                      
  .   ترد هذه الجداول باإلنكليزية فقط، ويمكن الحصول على نسخ منها بالفرنسية عند الطلب*
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  ٢٠٠٥ ديسمبر/  كانون األول٣١حالة تمثيل البلدان في    و-أ ٥الجدول 

 الجنسية   وإقليم موقع االنتداب حسب  والفئات العليا    موظفي الفئة المهنية  مجموع    ٦الجدول 
  ٢٠٠٥ ديسمبر/  كانون األول٣١في 

  ٢٠٠٥ ديسمبر/  كانون األول٣١الموظفون حسب السن والجنس والموقع في   ٧الجدول 

 ديـسمبر /  كانون األول  ٣١في  ) جميع المواقع (الموظفون حسب الرتبة والسن       ٨الجدول 
٢٠٠٥  

  ٢٠٠٥ سمبردي/  كانون األول٣١فترة الخدمة في طول الموظفون حسب   ٩الجدول 

   ٢٠٠٥التعيينات خالل عام   ١٠الجدول 

   بتقاعد الموظفينالخاصةاإلسقاطات   ١١الجدول 

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  . باإلنكليزية والفرنسية يرد هذا الجدول **

٣٦  ٣٤‚٨  ٣٣,٦  ٣٢‚٧  ٣١,٩  

٢٩,٩  ٢٨,٢  ٢٧,٤  
٢٤,٥  ٢٤,٩  

٢٥,٢  ٢٦,٥  
٢١,٨  

٣١,٨  

٢٧,١  
٢٣  

٪  
٤٠  
٣٥  
٣٠  
٢٥  
٢٠  
١٥  
١٠  
٥  
  صفر

١٩٩٢  ١٩٩٤  ١٩٩٧  ١٩٩٩  ٢٠٠٢  ٢٠٠٤  ١٩٩٠  ١٩٩١  ١٩٩٣  ١٩٩٥  ١٩٩٦  ١٩٩٨  ٢٠٠٠  ٢٠٠١  ٢٠٠٣  ٢٠٠٥  

  ٢٠٠٥ - ١٩٩٠نسبة النساء في الفئة المهنية والفئات العليا


