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  التقرير السنوي: الموارد البشرية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
. األنشطة الراهنة في مجـال إدارة المـوارد البـشرية         يلقي هذا التقرير نظرة عامة على األولويات و         -١

 بصورة ٢٠٠٤سبتمبر /  أيلول٣٠ عن الوضع اإلجمالي للموظفين حتى لمحة تمهيديةوستصدر أمانة المنظمة 
  ١.مستقلة في الوقت نفسه

  
.  تحوالً في االهتمامات ولم تشهد تغيراً في التوجه        ٢٠٠٤وقد أظهرت األولويات واألنشطة خالل عام         -٢

وتمثلت األولويات في تحديد ومواءمة االحتياجات من الموظفين، وفي استقطاب الموظفين واسـتبقائهم، وإدارة           
  .وتطوير مالك الموظفين، وإيجاد بيئة عمل إيجابية، وتحسين إيتاء خدمات الموارد البشرية

  
  تحديد ومواءمة االحتياجات من الموظفين

  
لتام لخطط الموارد البشرية وتوحيدها وتبسيطها وفقاً لألولويـات         تبذل جهود منسقة لضمان التكامل ا       -٣

وستيسر هذه العملية على أمانة المنظمة مهمة تحديد عدد ونوع الموظفين الذين تحتاجهم في المستقبل               . المقررة
  .القريب وفي السنوات القادمة

  
عرفة االتجاهات في مختلـف     وتم استحداث أداة لهذا الغرض تتضمن أهم القياسات التي تساعد على م             -٤

، ومـستويات التوظيـف، ومعـدل       )الطوعي منه واإللزامي  (المجاالت، بما في ذلك معدل استبدال الموظفين        
وستتيح هذه األداة المجال لعقد مقارنات بين االحتياجات من الموارد في المرحلـة الراهنـة               . االنتقال والتنوع 

  . التخطيط التخاذ اإلجراءات، عند االقتضاءوالمقبلة، وكذلك لتحديد أوجه النقص وتسهيل
  
 استعراض لمكاتب ثالثة من ممثلـي       حيث أجري (ة، في اإلقليم األفريقي     وقد تم أخذ التجارب األخير      -٥

وفي برنامج األيدز والعدوى بفيروسه في المقر الرئيسي، بعين االعتبار لدى إرساء نهج سهل عمـل       ) المنظمة
مساعدة في استعراض الهيكل التنظيمي، وإيجاد التوازن الصحيح بـين الوظـائف            المديرين حيث قُدمت لهم ال    

القصيرة األمد واألطول أمداً، وتعديل المهارات والكفاءات الالزمة لكل وظيفة، والتعرف على أوجه المواءمة              
  .وأوجه النقص الناجمة عن ذلك في عملية التوظيف

  
  
  

                                                 
 .١ إضافة ١١٥/٢٥م تالوثيقة    ١
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  استقطاب الموظفين واإلبقاء عليهم
  
 في دورته   يالقيام بعدد من األنشطة لالمتثال الستراتيجية التوظيف التي أشار إليها المجلس التنفيذ           تم    -٦

  . ويرد أدناه بيان لتلك األنشطة٢٠٠٤.١يناير / الثالثة عشرة بعد المائة في كانون الثاني
  
والهـدف  . مة التي تضطلع بها المنظ    اإلفضاء والتواصل اتخذت عدة مبادرات تهدف إلى زيادة جهود          -٧

من ذلك التوسع في تعميم المعلومات عن الفرص المتاحة للتوظيف في أمانة المنظمة بغية استقطاب المرشحين                
المحتملين من كافة أرجاء العالم، وخصوصاً من الدول األعضاء غير الممثلة أو الناقـصة التمثيـل والبلـدان                  

  .عالنامية، واستهداف مجاالت خبرة محددة، والنهوض بالتنو
  
. وقد أرسلت خطابات إلى جميع البعثات الدائمة في جنيف اللتماس مساعدتها على تنفيذ االستراتيجية               -٨

وطلب إلى هذه البعثات، على وجه الخصوص، ذكر المصادر المحتملة للمرشحين للتوظيف في المنظمة، بمـا                
 به فـي    حي والمجاالت ذات الصلة    والجمعيات المهنية والمنظمات العاملة في المجال الص       ،في ذلك المؤسسات  

وكـان الـدافع    .  المرأة تمثيالً جيداً   ها اهتمام خاص للرابطات المهنية التي تتمثل في       على أن يولى  . البلد المعني 
وراء اتخاذ هذه المبادرة اطالع تلك المنظمات على وجود الموقع اإللكتروني للمنظمة وتحديث قائمة الشواغر               

ض من ذلك إيجاد وصلة متشعبة مباشرة، حيثما أمكن، مع موقع أمانـة المنظمـة               والغر. فيه على نحو منتظم   
وباإلضافة ). ١انظر الملحق   ( بعثات دائمة حتى تاريخه      وجاءت ردود من ست   . يف اإللكتروني الخاص بالتوظ 

روني  في المنظمة وعن الموقع اإللكترإلى ذلك وافق بعض هذه البعثات على تعميم المعلومات الخاصة بالشواغ
  .لألمانة المخصص للتوظيف في بلد كل منها

  
 رسالة إلكترونية إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة، والجمعيات ذات الصلة           ١٠٠٠وأرسلت أكثر من      -٩

وجرى استكـشاف محتويـات بـرامج       . بالصحة، وممثلي المنظمة لتحديد مصادر جديدة للمرشحين للتوظيف       
ورابطة إدارة  ،  Partnerjob.com و  ولجنة الخدمة المدنية الدولية    OneWorld.net و ReliefWebاإلنترنت من مثل    

  ).٣ و٢انظر الملحقين ( وسواها من مواقع التوظيف اإللكترونية أيضاً الموارد البشرية في المنظمات الدولية
  
 وفي أعقاب جهود اإلفضاء والتواصل هذه، ازداد عدد المواقع التـي تحيـل األفـراد إلـى الموقـع                    -١٠

 أي  -أغـسطس   /  موقعاً في آب   ١١٧٠مايو إلى   /  موقعاً في أيار   ٩٦٦اإللكتروني للتوظيف التابع لألمانة من      
  .وستواصل الجهود للعثور على مواقع إحالية ممكنة أخرى حالياً. ٪٢٠بزيادة تفوق 

  
ثة أشهر   بصورة مباشرة، تم توقيع عقد تجريبي لفترة ثال        بالمرشحين المحتملين وفي مسعى لالتصال      -١١

مع شركة من كبرى شركات التوظيف الدولية ترتكز على المواقع اإللكترونية، مما أفـسح المجـال ألمانـة                  
 مليون سيرة ذاتية من جميع أرجاء       ٣٨المنظمة الستخدام قاعدة بيانات تلك الشركة التي تحتوي على أكثر من            

ضاء غير ممثلة أو ناقصة التمثيل تتطـابق         من المرشحين المحتملين من دول أع      ٥٠٠وحددت األمانة   . العالم
 .وتمت دعوة هؤالء المرشحين لتقديم طلبات لشغل الوظـائف الـشاغرة  . مرتسماتهم مع الشواغر المعلن عنها 

واستجاب عدد من هؤالء لهذه الدعوة لكنهم لم يقبلوا العرض المقدم لهم ألنهم لم يكونوا على استعداد لالنتقـال        
 راضين عن وظائفهم الحالية، أو ارتأوا أن شروط العمل في المنظمة لم تكن تنافسية بما                إلى بلد آخر، أو كانوا    

  .فيه الكفاية، أو لم يكونوا معنيين بالعمل في منظمة دولية
  
 أن نظام التوظيف في األمانة محدد جداً وال يشبه النُظم          ومفادهاوفي معرض الرد على تعليقات ُأبديت         -١٢

ول األعضاء على اإلطالق، قامت فرقة تمثل البرامج التقنية وخدمات الموارد البشرية            المستخدمة في بعض الد   

                                                 
 ).النص اإلنكليزي (٤، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٣/٢٠٠٤م تانظر الوثيقة    ١
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 عمليـات   لتعزيـز فهـم   في المنظمة بتطبيق برنامج للتدريب بالتعاون مع مسؤولي وزارة الصحة في الصين             
مانة بـدءاً   وتم اطالع المرشحين على مختلف مراحل عملية االختيار لدى األ         . التوظيف واالختيار في المنظمة   

من الطلب المقدم إلكترونياً وانتهاء بالمقابلة المرتكزة على الكفاءات، وعرض الطلب على فريق معنـي بهـذا                 
  .وقد أعربت بلدان أخرى عن اهتمامها باستضافة حلقات عملية مشابهة. األمر وإجراء االختبارات التقنية

  
ترعاء االنتباه في أوساط خريجي الجامعـات        الهادف إلى اس   المهرجان الحرفي وشاركت المنظمة في      -١٣

ومن المزمـع أن تـستغل المنظمـة        . في مختلف ميادين التخصص إلى الفرص المتاحة للتوظيف في األمانة         
  .٢٠٠٥مناسبات أخرى من هذا القبيل في عام 

  
برنـامج  وقد أنشئ ال  .  إلى استقطاب الشباب للعمل في األمانة      ذلت جهود أيضاً إلحياء برامج ترمي     وب  -١٤

في مجال الصحة العمومية من البلدان      ليتيح فرصة أمام المتخرجين للعمل لمدة سنتين        يادات   لتخريج الق  العالمي
 كما أعلن عنها في عدة صحف       ،ونشر إعالن الشواغر على المواقع اإللكترونية للمنظمة      . النامية وغير الممثلة  

للمشاركة فـي هـذا     طلب   ٢٦٠٠ وورد ما يقارب     .ووزع على المكتبات ومؤسسات الصحة العمومية المعنية      
  .٢٠٠٥فبراير /  متدربين دورتهم في شباط١٠التدريب وسيبدأ أول 

  
 للتوصل إلى فهم أدق لتجاربهم في أمانة المنظمـة وإدراك أفـضل             لألطباء المتدربين  مسح   وأجري  -١٥

 توجيهاً أفـضل     لتوجيه المتدربين   ومن األرجح أن تكشف النتائج عن الحاجة       .الحتياجاتهم خالل فترة التدريب   
 فإنه يتم إضافة     الجنسيات التي يمثلها المتدربون،    ورغم تعدد . فيما يتعلق بالمنظمة وإليجاد أدوات إلدارة أدائهم      

معلومات أخرى عن اإلمكانيات المتاحة في المنظمة إلى الموقع اإللكترونـي للتوظيـف لـصالح المتـدربين                 
  .المحتملين

  
موظفاً معاوناً من الفئة المهنية      ٢١،  ٢٠٠٤لمنظمة، في الشهور التسعة األولى من عام        وانضم إلى ا    -١٦

 . وجمهوريـة كوريـا والـسويد   واليابانوإيطاليا والدانمرك وفرنسا وألمانيا ، وهم من مواطني النمسا    )الفنية(
  . المكاتب اإلقليمية والقطرية في١٣في المقر الرئيسي و) الفنية(وعين ثمانية موظفين معاونين من الفئة المهنية 

  
 طلبـاً لـشغل     ١٩٠ ٦٣٥ مرشح خـارجي     ٩٠ ٠٠٠، قدم زهاء    ٢٠٠٤سبتمبر  /  أيلول ٣٠وبحلول    -١٧

 ٤ويبين الملحـق    . ٢٠٠٢ديسمبر  /  في كانون األول   نظام التوظيف اإللكتروني  الشواغر المعلن عنها من بدء      
 ٪٤٥لالئي قدمن طلبات يزداد ببطء، وأصبح ينـاهز         وبدأ عدد اإلناث ا   . التوزيع الجغرافي ألصحاب الطلبات   

  .من المجموع حالياً
  
ووضعت قوائم بأسماء المرشحين ضمن نظام التوظيف اإللكتروني، مع كشف بمهـارات المـوظفين                -١٨

مما يفسح المجال للبحث عن المهارات النادرة وتحديد المرتسمات الصحيحة للشواغر القصيرة األجل             . الحاليين
وتسمح هذه القوائم أيضاً بالبحث عن المرشحين على نحو يحقـق المردوديـة بالنـسبة       . اجات الطارئة واالحتي

  .للدول األعضاء غير الممثلة أو الناقصة التمثيل ولنوع الجنس
  
 اختيـار   تقرر إدراج هذا النمـوذج فـي عمليـة        وتم وضع نموذج الكفاءات العالمي التابع للمنظمة و         -١٩

قابالت المرتكـزة علـى   مإجراء الاس االقتراحات بخصوص برنامج تعلم في مجال تقنيات         وتم التم . الموظفين
 وسيجري حالياً اختيار شركة مهمتها االضطالع بالتدريب في هذا المضمار حيث سيبدأ فـي عـام                 .الكفاءات
 وفي غضون ذلك تلقى موظفو الموارد البشرية من جميع مستويات األمانة التـدريب علـى إجـراء                . ٢٠٠٥

/ تونس، حزيـران  (المقابالت المرتكزة على الكفاءات في اجتماع المنظمة العالمي بخصوص الموارد البشرية            
  ).٢٠٠٤يونيو 
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ءات وإضفاء الـصبغة    ة على الكفا  لبدء في إجراء المقابالت المرتكز    والغرض من هذا المشروع هو ا       -٢٠
أداء المرشح أثناء عمله، وذلك باستخدام المعـارف         التنبؤ ب  ي مما يتيح توخي المزيد من الدقة ف       الرسمية عليها، 

وينبغي كذلك تحسين مهارات الموظفين المشاركين في أفرقة        . المتوفرة عن سبل أداء مهمات بعينها فيما مضى       
وسيركز المشروع على تزويد الموظفين المشاركين في عمليات االختيـار          . االختيار وفي عملية االختيار ذاتها    

وستشمل األدوات، القائمة علـى     . رات التي يحتاجونها إلجراء المقابالت على نحو أكثر فعالية        باألدوات والمها 
بما في ذلك أشرطة الفيديو ( مناهج دراسية لعدة أنواع من الحلقات العملية، والمواد التعليمية ،أفضل الممارسات

ين مختارين من المنظمة لتـسهيل       وسيتم تدريب موظف   .ودليل مرجعي إلجراء المقابالت   ) والدراسات اإلفرادية 
  .المجالحسن سير الحلقات العملية تلك كي تغدو األمانة مكتفية ذاتياً في هذا 

  
  ، أبلــغ المــدير العــام كبــار موظفيــه بــضرورة التقيــد بــالقرار٢٠٠٤مــارس / وفــي آذار  -٢١

ـ            ١٧-٥٦ج ص ع   دان الناميـة فـي     ، مؤكداً على وجوب تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين تمثيل مواطني البل
  .المنظمة

  
 هدف سـتة    ام أن األهداف كانت من شقين وهما؛      وفيما يتعلق بالتعيينات المحددة األجل أكد المدير الع         -٢٢

  رعايـا  من كل عشرة اختيارات متعاقبة في المقر الرئيسي أو المكاتب اإلقليمية للوظائف المهنية والعليا تشمل              
، وهدف عدم زيادة المرشحين عن اثنين من أي مجموعة من عـشرة             مثيلالبلدان غير الممثلة أو الناقصة الت     

ينـاير  / وفي الفترة الممتدة بين كانون الثـاني      . اختيارات يكون من بلدان فوق الحد األقصى من نطاق تمثيلها         
 لعقـود محـددة األجـل     ) الفنيـة (هنيـة    للوظائف الم  ا اختيار ١٤٤ من بين    ٦١ كان   ٢٠٠٤سبتمبر  / وأيلول

 من بلدان غير ممثلة أو ناقصة التمثيل، أو بلدان داخل نطاق تمثيلها ولكن أقل من النقطة الوسطى؛                  )٪٤٢‚٤٥(
كانت لمواطنين إما من بلدان في منتصف نطاقها أو فوقه، وإما من بلدان      ) ٪٥٧‚٦ (٨٣والوظائف الباقية وهي    

ويجـري إعـداد    ). ٥انظر الملحق   ( من رعايا بلدان نامية خالل تلك الفترة         ٦١واختير  . فوق نطاقها األقصى  
   ١٧-٥٦ج ص ع  لقياس مدى نجـاح األمانـة فـي تلبيـة األهـداف المحـددة فـي القـرارين                   " بطاقة قياس "
  .٣٥-٥٦ج ص عو
  
، التُمس متطوعون من بين مـوظفي الفئـة         التنقل والتناوب وفي المرحلة األولى من برنامج األمانة،         -٢٣

 وسوف يتفق المالك الوظيفي اآلن مع الوظائف التي يرجح أن تخلو حتى             .لعقود محددة األجل  ) الفنية(المهنية  
  .٢٠٠٥مارس /  آذار١
  

  إدارة الموظفين وتنميتهم
  
 يجري اآلن استعراض للنظام الذي وضعته ١بعد توجيهات المدير العام المتعلقة بتقييم وتنمية الموظفين  -٢٤

 الوثائق يعاني من مشاكل في إعداد ملفـات النـسخ وفـي             فالنظام القائم على  . إلدارة األداء وتطويره  األمانة  
ويعني إكمال نموذج األهلية المشار إليه أعاله أن باإلمكان إدماج          . سريتها؛ كما كان من الصعب رصد االمتثال      

ويعني إحداث تغيير في النهج الكلي لتنمية الموظفين احتمـال          . نهج أكثر سلوكية إلدارة األداء، في هذا النظام       
  .صبح خطط تنمية الموظفين اإلفرادية، وهي خيار في النظام الراهن، شرطاً من الشروطأن ت

  
 ،وقد التمست المشورة من عدة مؤسسات في منظومة األمم المتحدة من التي تم، في اآلونة األخيـرة                  -٢٥

وعلى أسـاس   . إدخال تغييرات متكاملة على نظمها إلدارة األداء، وخاصة ما كان منها موجوداً على اإلنترنت             
  :ما جمع من معلومات تقرر استحداث نسخة إلكترونية من النظام بغرض

  
  األداء بإدماج األهلية في النظام سلوكي لتطوير إدراج بعد  •

                                                 
 ).النص اإلنكليزي(ر الحرفي للجلسة العامة الخامسة، ، المحض٢/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ج ص عانظر الوثيقة    ١
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وذلك بتحويل النماذج الورقية الحالية إلى قالب إلكتروني وبذا تصبح أكثر           " ذكية"جعل االستمارة     •
  التقارير ورصدها وأساليب تقديمهاات اإللكترونية وتحسين تتبع مالءمة للمستعمل، وتيسير التوقيع

  
  .تعزيز مكون تنمية الموظفين وتعلمهم في النظام  •

  
وتبقى الخصائص األساسية للنظام بال تغيير، ويستمر االعتماد فيه على الحوار الفعال بين المـوظفين                 -٢٦

 في نهايـة المطـاف عـن توجيـه العمليـة      ومع أن المشرف هو المسؤول. المشرفين والخاضعين لإلشراف 
فالخاضعون لإلشراف ينبغي أن يكون لهم دور نشط في تحديد األهداف وتعيين احتياجات التطوير واستعراض               

  .وتبقى فترة التقييم مستندة إلى السنة التقويمية. أدائهم
  
ـ  ٢٠٠٥يناير  / وسوف ينفذ النظام الجديد على مراحل تبدأ في كانون الثاني           -٢٧ الموظفين فـي المقـر      ب

وبعد إجراء اسـتعراض، يـشمل      . الرئيسي وفي أحد المكاتب اإلقليمية وفي عدد محدود من المكاتب القطرية          
  .٢٠٠٦النظام مواقع أخرى في عام 

  
وقد أنشئت لجنة تعلّم عام، تعكس عضويتها كل مستويات األمانة العامـة وذلـك مـن أجـل تقـديم                      -٢٨

وتعكف اللجنة حالياً على وضع إطـار عـالمي         . تنمية الموظفين وتعلمهم  شأن  اإلرشادات وإسداء المشورة ب   
ولذا ستصبح  . للتعلم سيكون من المرونة بما يكفي لضمان تلبية االحتياجات على الصعيدين اإلقليمي والقطري            

زمة علـى    بشكل متزايد، تكفل بناء المهارات والمعارف والكفاءات الال        منهجيةتنمية الموظفين وتعلمهم عملية     
جميع مستويات المنظمة وتراعي في الوقت نفسه االحتياجات الخاصـة لكـل الفئـات المـستهدفة؛ وتـصبح          

 بما يضمن مساهمة نتائج تعزيز االستثمار في التعلم مساهمة كبيرة وواضحة في تحقيق األهـداف                استراتيجية
  .ج بقدر المستطاع في أساليب العمل وذلك بإقامة نظام للتعلم يدممستدامةاالستراتيجية للمنظمة؛ وتصبح 

  
وقد أوصت لجنة التعلم العام بنقلة في التركيز، من التدريب إلى التعلم وشددت على ضرورة توسـيع                   -٢٩

ومن ثـم   . ويجري تحرير نهج يتمشى مع الطابع الالمركزي للمنظمة       . نطاق تعريف ما يشكل تنمية الموظفين     
وسوف توفر سلسلة من برامج الـتعلم النوعيـة تلبـي           . يد اإلقليمي يجري إنشاء لجان تعلم مماثلة على الصع      

  .االحتياجات المشتركة للموظفين، وتشجع في الوقت نفسه على التساوق في الجودة ووفورات اإلنتاج الكبير
  
ففي أعقاب مشاورات شاملة أعدت خدمـة       . وكان االستثمار كبيراً في مجال الريادة والتنمية اإلدارية         -٣٠

وهذه الخدمة تعد من المبادرات الرئيسية التي ترمي إلى زيادة الكفاءة           .  لتخريج القيادات ويجري تنفيذها    عالمية
وتتمثل أهدافها األساسـية فـي تنميـة        . ا، األداء التقني  ورهوالمساءلة بين كبار الموظفين، وسوف يحسن، بد      

ت محددة تحظى باألولوية وتحسين فعاليـة       القدرات اإلدارية والقيادية األساسية لدى كبار الموظفين في مجاال        
اإلداريين والقادة باالستفادة من العمليات اإلدارية الرئيسية؛ وزيادة قدرة اإلداريين والقادة على تحسين التعاون              

  .وأسلوب عمل الفريق وتقاسم المعارف
  
 لدعم عملية    قطري تركيز :واضيع تزود البرنامج بتوجيه واضح    واختيرت ثالثة أولويات استراتيجية م      -٣١

 لتغيير أساليب عمل الموظفين كي يكونوا أكثـر         وإقامة شراكات وتنسيق  المركزية المكاتب القطرية للمنظمة؛     
 حتى يتـسنى حـشد    واإلدارة القائمة على تحقيق النتائج    تعاوناً في حل المشاكل، ومن ثم يحققون نتائج أفضل؛          

  .الموارد واستخدامها بطريقة أكثر توجهاً نحو النتائج وأكثر مساءلة
  
مم البرنامج ليكون مرناً بغية توافقه مع االحتياجات الواضحة، سواء بالنسبة إلى آحاد الموظفين صوقد   -٣٢

فين ذوي المسؤوليات اإلداريـة     ويستهدف البرنامج الموظ  . أو إلى األدوار اإلدارية المحددة أو إلى أقاليم بعينها        
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وينتظم المشاركون في برنامج تعلم مصمم لمالءمة احتياجاتهم فضالً عن أنشطة أكثر .  وما فوقها٥-من الفئة م
  .نوعية

  
  توفير بيئة عمل داعمة

  
أسفر عمل فرقة العمل المعنية بإصالح إدارة الموارد البشرية، عن سلسلة من مقترحات الحياة العملية                 -٣٣
 واإلجازات ألسـباب    لقة بالطوارئ الشخصية أو األسرية،    اإلجازات المتع : لموظفين، شملت المواضيع التالية   ل

 والعمل عن بعد؛ وتعزيز الرعاية البدنية والنفسية بما فـي ذلـك             قديم التسهيالت للرضاعة الطبيعية،   عائلية وت 
لمعلومات عن األيدز والعدوى بفيروسه     معالجة اإلجهاد، وفرص عمل الزوج، وأخالقيات الموظفين، وتوفير ا        

  .في أماكن العمل
  
 المنظمة في حاالت الطوارئ والعمليات اإلنسانية، ولذا زادت الحاجـة إلـى             وتم التوسع في عمليات     -٣٤

وأصبحت الظروف الصعبة   . سمح فيها باصطحاب األسرة    العمل التي ال ي    تحسين أوضاع الموظفين في أماكن    
 تجبر  – والسيما فيما يتعلق بمشاكل األمن والصحة والبنى التحتية          –أماكن العمل تلك    في المعيشة والعمل في     

  .الموظفين المعينين دولياً على الحفاظ على أسر معيشية مزدوجة، ومن ثم يتكبدون نفقات إضافية
  
 المتحدة ة من منظومة األمموقد صمم نهج العمليات الخاصة باالعتمادات والبرامج ذات الوجهة القطري  -٣٥
 الحتياجات الموظفين المعينين دولياً والمكلفين بالعمل في مواقع ال يسمح فيها باصطحاب األسـرة وهـو                 تلبيةً

هو عادةً أقرب مكان عمل يسمح فيـه باصـطحاب          (يشمل عالوة عمليات خاصة وتعيين مكان إداري للمهمة         
أمين ضد أخطار الدفع واألعمال المـشينة،        والت ،، عند االقتضاء  )ظرفي(، فضالً عن بدل إقامة خاص       )األسرة

  .والسفر للراحة والتعافي
  
ورغبة في إتاحة خيارات للتطبيق في المنظمة جرى تحليل األساليب التي وضعتها مختلف الوكـاالت               -٣٦

وينبغي أن ينفذ نهج العمليات الخاصة لموظفي المنظمة في أماكن العمل التي ال يـسمح               . ذات الوجهة الميدانية  
  .٢٠٠٥ها باصطحاب األسرة، خالل عام في
  

  تحسين خدمات توفير الموارد البشرية
  
  .اتخذ عدد من المبادرات لتعزيز توفير خدمات الموارد البشرية  -٣٧
  
الدقيقة عن الموارد البـشرية،     ولضمان تزويد المديرين وغيرهم من الموظفين بالمعلومات المستوفاة و          -٣٨

 في قاعدة بيانات واحدة يـسهل النفـاذ   ،تركزه األداة القائمة على اإلنترنت س ذوه .دليل إلكتروني  إعداد   يجرى
ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلـى       .  المعلومات الموجودة حالياً في عدد من المصادر المختلفة        ،إليها والبحث فيها  

  .تحسين وتبسيط العمليات وإيجاد فهم أفضل لألحكام واالستحقاقات وزيادة الشفافية
  
 في المنظمة برمتها، نُظّمت حلقـة       إدارة الموارد البشرية  لضمان تساوق مستوى المعارف وتطبيق      و  -٣٩

وركزت . عملية لمدة أسبوع شارك فيها المسؤولون عن الموارد البشرية من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية             
ـ        عنالحلقة العملية على تبادل المعلومات       وعقـدت  . ادرات الجديـدة   أفضل الممارسات وتنفيذ عدد مـن المب

  .اجتماعات لمؤتمرات فيديوية منتظمة لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
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  ١الملحق 
  

  المؤسسات التي تحددها الدول األعضاء: التعيينات المستهدفة
  
  

عدد المؤسسات الوطنية التي   الدولة العضو
  تم االتصال بها

 التي تم عدد المؤسسات الدولية
  االتصال بها

  ٢  ١٤  ألمانيا

  صفر  ٣٧  السويد

  صفر  ١٣  سويسرا

  صفر  ٣١  تركيا

المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى       
  صفر  ٣٤  وأيرلندا الشمالية

  صفر  ٦  زامبيا
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  ٢الملحق 
  المراكز المتعاونة مع المنظمة، التي تم االتصال بها: التعيينات المستهدفة

د المراكز عد  اإلقليم األفريقي
التي تم 
  االتصال بها

عدد المراكز   إقليم األمريكتين
التي تم 
  االتصال بها

إقليم جنوب شرق 
  آسيا

عدد المراكز 
التي تم 
  االتصال بها

عدد المراكز   اإلقليم األوروبي
التي تم 
  االتصال بها

عدد المراكز   إقليم شرق المتوسط
التي تم 
  االتصال بها

إقليم غرب 
  المحيط الهادئ

د المراكز عد
التي تم 
  االتصال بها

  ٤٠  أستراليا  ١  البحرين  ٢  أرمينيا  ٢  بنغالديش  ١١  األرجنتين  ١  الجزائر
  ٢٩  الصين  ٨  مصر  ٢  النمسا    جمهورية كوريا   ١٨  البرازيل  ١  بنن

  ٢٥  اليابان    جمهورية إيران   ١  بيالروس    ة ـالديمقراطي   ٢٩  كندا  ١  بوتسوانا
  ٦  ماليزيا  ٧  اإلسالمية  ١١  بلجيكا  ٢٧  شعبيةال   ٢٤  شيلي  ١  بوركينا فاصو

  ١  منغوليا  ٣  العراق  ٣  بلغاريا  ١٩  الهند  ٦  كولومبيا  ١  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٣  نيوزيلندا  ٣  األردن  ١  كرواتيا  ٥  إندونيسيا  ٨  كوبا  ٢  كينيا

    بابوا غينيا   ١  الكويت  ٢  قبرص  ١  ميانمار  ١  السلفادور  ١  مدغشقر
  ١  الجديدة   ١  المغرب  ٦  الجمهورية التشيكية  ٣  سري النكا  ١  غواتيماال  ١  مالوي
  ٤  الفلبين  ١  عمان  ١٧  الدانمرك  ٢٠  تايلند  ٦  المكسيك  ١  مالي

  ١٨  جمهوريا كوريا  ٧  باكستان  ١٠  فنلندا      ٢  بيرو  ٢  نيجيريا
  ٨  سنغافورة    المملكة العربية   ٣٥  فرنسا        الواليات المتحدة   ٢  السنغال

  ٢  فييت نام  ٢  السعودية   ١  جورجيا      ١٢٠  األمريكية   ١٠  جنوب أفريقيا
        ربيةـالعة الجمهوري  ٢٩  ألمانيا         فنزويال  ٣  جمهورية تنزانيا المتحدة

      ١  السورية   ٤  اليونان        الجمهورية(  ١  زامبيا
      ٦  تونس  ٤  هنغاريا      ٤  )البوليفارية  ٢  زمبابوي

          ٢  أيرلندا            
          ٥  إسرائيل            
          ٣٢  إيطاليا            
          ١  كازاخستان            
          ٢  ليتوانيا            
          ١  لكسمبرغ            
          ١٤  هولندا            
          ٦  النرويج            
          ٤  بولندا            
          ٣٣  االتحاد الروسي            
          ١  صربيا والجبل األسود            
          ١  سلوفاكيا            
          ٤  سلوفينيا            
          ٨  أسبانيا            
          ٢٠  السويد            
          ١٥  سويسرا            
ــة              ــة مقدوني جمهوري

  ١  اليوغوسالفية السابقة 
        

          ١  تركمانستان            
ــدة               ــة الممتح المملك

لبريطانيــا العظمــى 
  ٥٠  وأيرلندا الشمالية
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  ٣الملحق 
  

  :نات المستهدفةييعالت
  ١أقطار محددة، التي تم االتصال بهاالمؤسسات في   -١

  
  

  عدد المؤسسات التي تم االتصال بها  الدولة العضو
  ١  أرمينيا

  ٣١  آذربيجان
  ١  بيالروس

  ١  البوسنة والهرسك
  ٥  بلغاريا
  ٢  كرواتيا
  ٦  قبرص

  ١  الجمهورية التشيكية
  ٣  ستونياإ

  ١  جورجيا
  ٣  ألمانيا
  ١  اليونان
  ٤  هنغاريا
  ١  أيسلندا

  ٢  رائيلإس
  ٦  كازاخستان
  ١  قيرغيزستان

  ٨  التفيا
  ٣  ليتوانيا
  ١  مالطة
  ٣١  بولندا

  ١  رومانيا
  ٢٦  االتحاد الروسي

  ٦  سلوفاكيا
  ٤  سلوفينيا
  ٢  أسبانيا

  ٤  أوزبكستان
  

                                                 
 .وفر االتصاالت اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة وممثل المنظمة، االتحاد الروسي   ١
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  :التعيينات المستهدفة
  لمؤسسات التي تم االتصال بها دون تحديد البلدانا  -٢

  
  

  ليةالمنظمات غير الحكومية الدو

  AfriHealthمنظمة الصحة األفريقية 
  ) عضواً تم االتصال بهم٣١(منظمة التمريض ألفريقيا والشرق األوسط 

  لعلم النفسالرابطة األمريكية 
  الرابطة األمريكية للصحة العمومية

 عضواً تـم    ٤٠(الرابطة األمريكية الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتعليم في مجال الصحة العمومية            
  )االتصال بهم

  ) عضواً تم االتصال بهم٢٥(برامج الصحة والتنمية البشرية 
  الرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية

  ) عضو تم االتصال بهم١٠٠قرابة (المجلس الدولي للممرضات 
  اتحاد المستشفيات الدولي

  ) عضواً تم االتصال بهم٥٦(االتحاد الصيدالني الدولي 
  خدمات العامةالمنظمة الدولية لل

  رابطة مدارس الصحة العمومية في اإلقليم األوروبي
  ) عضواً تم االتصال بهم١١٣( نحو الوحدة من أجل الصحة :(Network) الشبكة

  ) عضواً تم االتصال بهم٢٤ ((tropEd)التعليم االستوائي 
  ) عضواً تم االتصال بهم٨٩(الرابطة الطبية الدولية 
  مشروع صحة المرأة

  ) عضواً تم االتصال بهم٢٨(العالمي للتعليم الطبي االتحاد 
  ) عضواً تم االتصال بهم٢٢( لندن للتعليم الطبي الدولي –هاغن مركز جامعة كوبن

  االتحاد العالمي لرابطات الصحة العمومية
  

 مجموعة برامج اإلنترنت

DevNetJobs.org 

OneWorld.net 

The Development Executive Group 

International Job Centre  
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  ٤الملحق 
  

  مقدمو الطلبات من الخارج الذين تم تصنيفهم حسب البلدان 
  والتوزيع الجغرافي

  
A    =البلدان غير الممثلة والناقصة التمثيل  

B1   =البلدان الممثلة ضمن أو دون النطاق المستصوب  
B2   =         ما يزيد، بما في ذلك تلك التي        البلدان ذات التمثيل البالغ نقطة الوسط من النطاق المستصوب أو 

  وصلت الحد األقصى للنطاق المستصوب للتمثيل
C    =البلدان التي تجاوزت الحد األقصى للتمثيل  

  
  عدد مقدمي الطلبات  المجموعة الجغرافية  البلد

  ٢٢٥  B1  أفغانستان
  ٣٢١  B1  ألبانيا

  ٤٢٨  B2  الجزائر
  ١ A  أندورا
  ٤٥  B2  أنغوال

  ٤  A  أنتيغوا وبربودا
  ٥٧٩  A  األرجنتين
  ٤٧٢  B1  أرمينيا
  ١ ٥٠٦  C  أستراليا
  ٥١٥  B1  النمسا

  ٢١٤  A  آذربيجان
  ٢١  B1  جزر البهاما

  ١٧  B1  البحرين
  ٢ ١٣٩  B1  بنغالديش
  ٣٤  A  بربادوس
  ١٢٠  B1  بيالروس
  ١ ١٨١  C  بلجيكا
  ٢٤  A  بليز
  ٤٣٧  B2  بنن

  ٥١  B1  بوتان
  ١٠٦  B2  بوليفيا

  ٢٩٢  A  البوسنة والهرسك
  ١٠٧  B2  بوتسوانا
  ١ ١٥٤  C  البرازيل

  ٤  A  بروني دار السالم
  ٥١٢  B1  بلغاريا



     EB115/25          Annex 4    ٤الملحق           ١١٥/٢٥م ت

12 

  عدد مقدمي الطلبات  المجموعة الجغرافية  البلد
  ٤١٧  C  بوركينا فاصو

  ١٨٠  B1  بوروندي
  ٣٧  A  كمبوديا

  ١ ٢٤٨  C  الكاميرون
  ٥ ٤٨٩  C  كندا

  ٢٧  B1  الرأس األخضر
  ٨٥  B1  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ٩٧  B1  تشاد
  ١٣٥  B2  شيلي
  ١ ٠١١  A  الصين
  ٥٩٩  B2  كولومبيا

  ٤١  A  جزر القمر
  ١ ٠٠٠  C  الكونغو

  ١٠  A  جزر كوك
  ١٣٦  B1  كوستاريكا

  ٨٦٨  B2  كوت ديفوار
  ٢٤٥  B1  كرواتيا
  ٢١٧  B1  كوبا

  ٧٩  B1  قبرص
  ٢٠٦  B1  الجمهورية التشيكية

  ٢  B1  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٧٨٨  B2  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٧٧٤  C  الدانمرك
  ٢٠  B1  وتيجيب

  ٣٣  A  دومينيكا
  ٤٦  B2  الجمهورية الدومينيكية

  ١٢٩  B2  كوادورإ
  ٣ ١٠٢  B2  مصر

  ١٠٠  B2  السلفادور
  ٨  B1  غينيا االستوائية

  ٩١  B1  إريتريا
  ١١٢  B1  إستونيا
  ٩١٠  B2  إثيوبيا
  ٧٦  B1  فيجي
  ٣٤٥  B2  فنلندا
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  عدد مقدمي الطلبات  المجموعة الجغرافية  البلد
  ٥ ٩٥١  C  فرنسا
  ٣٨  B1  غابون
  ٢٣٤  B2  غامبيا

  ٣٠٩  B1  جورجيا
  ٢ ٠٠٨  A  ألمانيا
  ١ ٤٠٥  C  غانا

  ٣٨٨  B1  اليونان
  ١٦  A  غرينادا
  ٩٧  B1  غواتيماال

  ٢٥٧  B2  غينيا
  ٢٠  B1   بيساو-غينيا 
  ٦٩  B2  غيانا
  ٢٠٩  B1  هايتي

  ٦٩  B1  هندوراس
  ٢١١  B1  هنغاريا
  ٦٦  B1  أيسلندا
  ١٤ ٤١١  B1  الهند

  ٤٤١  B1  إندونيسيا
  ٥٠٣  B1  جمهورية إيران اإلسالمية

  ٤١٥  B1  لعراقا
  ٦١٥  C  أيرلندا
  ٢٥٢  A  إسرائيل
  ٢ ٦٣٦  B1  إيطاليا
  ٢٢٧  B1  جامايكا
  ٨٠٦  A  اليابان
  ٥٧١  B2  األردن

  ١٨٠  B1  كازاخستان
  ٢ ٦٨٣  C  كينيا

  ٥  A  كيريباتي
  ٢٤  B1  الكويت

  ٩٨  A  قيرغيزستان
  ١٩  B1  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٥٧  B1  التفيا
  ٦٣٠  B2  لبنان
  ١٢٣  B1  وتوليس



     EB115/25          Annex 4    ٤الملحق           ١١٥/٢٥م ت

14 

  عدد مقدمي الطلبات  المجموعة الجغرافية  البلد
  ٢١٥  B1  ليبيريا

  ٤٦  B1  الجماهيرية العربية الليبية
  ١٠٣  B1  ليتوانيا

  ٣٨  A  لكسمبرغ
  ٢١٤  B1  مدغشقر
  ٢٧٥  B2  مالوي
  ٥٨١  B2  ماليزيا
  ٢٦  B1  ملديف
  ٢٠٢  C  مالي
  ١٧٤  B1  مالطة

  ٣٦  A  جزر مارشال
  ١٣٧  B2  موريتانيا

  ٢٣٦  B2  موريشيوس
  ٤٩٢  A  المكسيك

  ١  A  نيزيا الموحدةواليات ميكرو
  ٢  A  موناكو
  ١٧٩  B1  منغوليا
  ٥٥٤  B1  المغرب
  ٤٠  B1  موزامبيق
  ٤٦٠  C  ميانمار
  ١٢٢  B1  ناميبيا
  صفر  A  ناورو
  ١ ٠٥٨  C  نيبال
  ١ ٠١٧  C  هولندا

  ٣٥٢  B2  نيوزيلندا
  ٨٣  B1  نيكاراغوا
  ٢٧٦  B2  النيجر
  ٤ ٧٨٧  B2  نيجيريا
  صفر  A  نيووي
  ٣١٦  B2  النرويج
  ١٤  A  عمان

  ٣ ٢٥٨  B1  باكستان
  ٣  A  )جمهورية(باالو 
  ١١٤  B2  بنما

  ٤٣  A  بابوا غينيا الجديدة
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  عدد مقدمي الطلبات  المجموعة الجغرافية  البلد
  ٣٧  B1  باراغواي

  ٥٨١  B1  بيرو
  ٥ ٢٢٥  C  الفلبين
  ٤٣٤  B1  بولندا

  ٦٠٧  A  البرتغال
  ١٢  A  *بورتوريكو

  صفر  A  قطر
  ٤٤٤  A  جمهورية كوريا
  ٢١٦  A  جمهورية مولدوفا

  ٨٤٩  B1  رومانيا
  ٨٣٧  B2   الروسياالتحاد
  ٣٥٧  B2  رواندا

  ٢  B1  سانت كيتس ونيفيس
  ٦٦  A  سانت لوسيا

  ٢٢  A  سانت فنسنت وغرينادين
  ٧  A  ساموا

  ١  A  سان مارينو
  ٣١  A  سان تومي وبرينسيبي

  ٦١  A  المملكة العربية السعودية
  ٧٢٢  C  السنغال

  ٣٥٨  A  صربيا والجبل واألسود
  ٤٠  B1  سيشيل

  ١٨٣  B2  سيراليون
  ٢١٢  A  غافورةسن

  ١٧٤  B1  سلوفاكيا
  ١٣٩  B1  سلوفينيا

  ١  B1  جزر سليمان
  ٢٠٠  B2  الصومال

  ٧٩٢  B2  جنوب أفريقيا
  ١ ٧٦١  A  أسبانيا

  ٨٢٣  B2  سري النكا
  ٩٥٥  B2  السودان
  ٨  A  سورينام
  ٧٢  A  سوازيلند
  ٨٩٠  B2  السويد
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  عدد مقدمي الطلبات  المجموعة الجغرافية  البلد
  ٢ ٢٩١  B1  سويسرا

  ١٣٣  B2  الجمهورية العربية السورية
  ١٣٠  A  طاجيكستان

  ٢٥٦  B1  تايلند
  ٢٧٩  A  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة

  ٣  A   لستي-تيمور
  ٣٣٨  B2  توغو

  صفر  A  *توكيالو
  ٢٦  A  تونغا

  ٢١٩  B1  ترينيداد وتوباغو
  ٤٨٦  C  تونس
  ٥٢٦  B1  تركيا

  ٨٣  A  تركمانستان
  ٣  A  توفالو
  ١ ٢٩٤  B2  أوغندا
  ٥٢٧  A  أوكرانيا

  ٢٣  A  لمتحدةاإلمارات العربية ا
  ٣ ٢٧١  C  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٦٧٩  B2  جمهورية تنزانيا المتحدة
  ١١ ٥٥٦  B1  الواليات المتحدة األمريكية

  ١٦١  B2  أوروغواي
  ٢١٤  A  أوزبكستان

  ٤  A  فانواتو
  ٤     ١)الفاتيكان(

  ٤٢٢  B1  )الجمهورية البوليفارية(فنزويال 
  ١٣٠  A  فييت نام
  ١٩٢  B1  اليمن
  ٥٤٣  B2  زامبيا

  ١ ٠٣٠  B2  زمبابوي

  
  . دولة عضو منتسبة *
  .ليست دولة عضواً  ١
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  ٥الملحق 
  أ رهناً بالتوزيع الجغرافي) الفنية(اختيار الوظائف المهنية 

  )٢٠٠٤سبتمبر /  أيلول٣٠يناير إلى /  كانون الثاني١(
  A بلدان نامية  B1  بلدان نامية  B2  ميةبلدان نا  C  أنثى  ذكر  المجموع  بلدان نامية  

                        المكاتب اإلقليمية
  ٧  ١٣  ٢٠  ٤  ٤  ٨  ٩  ٥  ٦  صفر  ١  األفريقي

  ١١  ١٣  ٢٤  ٢  ٣  ٤  ٧  ٤  ٧  ١  ٧  األمريكتين
  ٥  ٩  ١٤  ١  ٤  ٦  ٩  صفر  ١  صفر  صفر  جنوب شرق آسيا

  ٥  ٩  ١٤  صفر  ٥  ٢  ٣  ١  ٣  ٣  ٣  األوروبي
  ٣  ٧  ١٠  ١  ٣  ٣  ٥  ١  ١  صفر  ١  شرق المتوسط

  ٣  ٩  ١٢  صفر  ٢  ١  ٤  ١  ٢  ٢  ٤  غرب المحيط الهادئ
  ٣٨  ٥٦  ٩٤    ٢١    ٣٧    ٢٠    ١٦ المجموع الفرعي

                        المقر الرئيسي
  ٥  ٦  ١١  صفر  ٤  ٢  ٢  صفر  ٣  صفر  ٢  األمراض السارية

  صفر  ١  ١    ١    صفر    صفر    صفر  العالقات الخارجية واألجهزة الرئاسية
  ١  ١  ٢  صفر  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  صفر  ١  القرائن والمعلومات الداعمة للسياسات

  ٥  ٣  ٨  صفر  ١  صفر  صفر  ١  ٥  ١  ٢  صحة األسرة والمجتمع
  ٧  ٢  ٩  صفر  ١  ١  ٣  صفر  ٣  صفر  ٢  اإلدارة العامة

  ٥  ٢  ٧  ١  ٥  ١  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا
  صفر  ١  ١  صفر  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  التكنولوجيا الصحية والمستحضرات الصيدالنية

  ٣  صفر  ٣  ١  ٢  صفر  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  األمراض غير السارية والصحة النفسية
  ٣  ٥  ٨  صفر  ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  ٣  ٤  التنمية المستدامة والبيئات الصحية

  ٢٩  ٢١  ٥٠    ١٦    ٩    ١٤    ١١ المجموع الفرعي
  ٦٧  ٧٧  ١٤٤  ١٠  ٣٧  ٢٨  ٤٦  ١٣  ٣٤  ١٠  ٢٧ المجموع

     A   =ان غير الممثلة والناقصة التمثيلالبلد  
     B1   =البلدان الممثلة ضمن أو دون النطاق المستصوب  
     B2   =البلدان ذات التمثيل البالغ نقطة الوسط من النطاق المستصوب أو ما يزيد، بما في ذلك تلك التي وصلت الحد األقصى للنطاق المستصوب للتمثيل  
     C   =حد األقصى للتمثيلالبلدان التي تجاوزت ال  

  
  ______________  

 . الذين سبق احتسابهم جغرافياًأ   باستثناء اختيار الموظفين     


