
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/٢١م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٦ يناير/ الثاني كانون ٩   المائة بعد عشرة السابعةالدورة 

  EB117/21 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ١-٧البند 
  
  
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية
  

  تقرير من األمانة
  
  

 مالك المـوظفين فـي المنظمـة بتـاريخ           حالة  على نظرة عامة ل   شك تتخذ المعلومات الواردة أدناه     -١
 الرئيسي الوضع اإلجمالي للموظفين حسب موقع العمل        :وتتضمن تفاصيل ما يلي    .٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٣٠

وطول فترة الخدمة ومعدل استبدال     والرتبة الوظيفية وتوزع الموظفين حسب الجنس والتمثيل الجغرافي والسن          
 الـسابع م التقرير السنوي    وسوف يقد  .ع القوى العاملة على نطاق المجموعات المهنية الرئيسية        وتوز الموظفين

 إلـى جمعيـة الـصحة       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول  ٣١ حتىعن الموارد البشرية متضمناً بيانات مستوفاة       
  . والخمسينالتاسعةالعالمية 

  
  حاالت مالك الموظفين

  
  فئات التعيين

  
عيينـات محـددة   بت موظفاً إمـا  ٤٢٦٨ ما مجموعه ،٢٠٠٥سبتمبر  /  أيلول ٣٠ في   مة،في المنظ كان    -٢

ـ يشار إليه  (تعيينات في الخدمة  / تعيينات دائمة ب تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات أو         المدة، ا مـن اآلن    م
فئـة  من أصل هـؤالء مـن ال      ) ٪٣٩‚٤ ( موظفاً ١٦٨١ وكان   ١").المدةالتعيينات الطويلة   "ا  مفصاعداً بوصفه 

من فئة الموظفين المهنيـين     ) ٪٦‚٣ ( موظفاً ٢٦٧ومن فئة الخدمات العامة     ) ٪٥٤‚٤ ( موظفاً ٢٣٢٠والمهنية،  
  موظفـاً ٣١٧ بمقـدار  المـدة  عدد الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة    وزاد). ١انظر الجدول   (الوطنيين  

  ٢٠٠٤.٢تقرير السنوي لعام  ورد في المثلما، ٢٠٠٤ سبتمبر/ أيلول ٣٠مقارنة بعددهم في ) ٪٨‚٠(
  
، بلغ عدد الموظفين المعينين بموجـب       المدةوباإلضافة إلى الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة          - ٣

 موظفـاً بموجـب عقـود       ٢٤١٣و المدة، موظفاً بموجب عقود قصيرة      ١٦٧٤( موظفاً   ٤٠٨٧عقود مؤقتة   
  ).٢ الجدول انظر (٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠في ) محدودة المدة

  
  التوزع حسب الجنس

  
 منذ صـدور التقريـر الـسنوي        ، النسبة المئوية للنساء الالئي يشغلن وظائف في الفئة المهنية         زادت  -٤

  .٪٣٥‚٦إلى ٪ ٣٤,٤ السابق، من

                                                           
  .ظمة الصحة للبلدان األمريكية والوكالة الدولية لبحوث السرطان   يستثنى من هذا الرقم موظفو من١
  .١ إضافة ١١٥/٢٥م ت   انظر الوثيقة ٢
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 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   ١٦٨١ أصل   ويتبين أنه من  . والرتبة والجنس 

زيـادة عـدد    ذا التقرير يكشف عن     وه .من النساء ) ٪٣٥‚٦ (٥٩٩ومن الرجال   ) ٪٦٤‚٤ (١٠٨٢ هناك   المدة
وتحـسن  . ٣- ، في حين تحققت المساواة بين الجنسين في الرتبـة م  ٢- النساء على عدد الرجال في الرتبة م      

٪ في الرتبة   ٣٠‚٧، و ٤- ٪ في الرتبة م   ٣٩‚٦فقد بلغت نسبة النساء     :  فما فوقها  ٤- ساء في الرتبة م   تمثيل الن 
  .٪٢٤‚٤، أي ٢- وظلت نسبة النساء دون تغيير في الرتبة مد. ١- مد/ ٦- ٪ في الرتبة م٢١‚٠و ،٥- م
  

  التمثيل الجغرافي
  
  الخـاص بالتمثيـل    مستـصوب  ضمن نطاقها ال    التي  بلغ عدد البلدان   ٢٠٠٥سبتمبر  / في شهر أيلول    -٦

دولتـان    ذلك بما في  ( بلداً ٤٢وكان   ،)الخاص بالتمثيل  بما في ذلك ستة بلدان بلغت قمة نطاقها       ( ان،بلد ١٠٩
). ٤ الجـدول  ( بلداً ممثالً تمثيالً زائـداً     ٣٤ بلدان غير ممثلة، وكان      ٩غير ممثل، وكانت    ) عضوان منتسبتان 

  : حسب األقاليملدانتفاصيل حالة تمثيل الب ٥ويورد الجدول 
  

أصـبحا اآلن ضـمن نطاقهمـا       ) جمهورية ملدوفا وتركمانـستان   (هناك بلدان كانا غير ممثلين        •
  ؛المستصوب الخاص بالتمثيل

  
الكويـت، وسـانت كيـتس ونيفـيس،        ( بلدان كانت ضمن نطاق التمثيل الخاص بها         ةهناك ثالث   •

  أصبحت اآلن غير ممثلة؛) وسيشل
  

أصـبحت اآلن   ) األرجنتين والبرتغال وأسبانيا وأوكرانيا   (انت ناقصة التمثيل    هناك أربعة بلدان ك     •
  ل الخاص بها؛يضمن نطاق التمث

  
أصبحا اآلن ضمن نطاق التمثيل الخاص      ) غامبيا ونيوزيلندا (هناك بلدان كانا ممثلين تمثيالً زائداً         •

  بهما؛
  
غانا والهند ولبنان وموريـشيوس      و إثيوبيا( بلداً كانت ضمن نطاق التمثيل الخاص بها         ١٢هناك    •

أصـبحت اآلن ممثلـة      )ونيجيريا واالتحاد الروسي ورواندا والسويد وسويسرا وأوغندا وزامبيا       
  . زائداًتمثيالً

  
  .جنسيةالوإقليم ع الموظفين حسب موقع االنتداب ز معلومات عن تو٦ويورد الجدول   -٧
  

  السن وطول فترة الخدمة ومعدل استبدال الموظفين
  
 فئـة مـوظفي     وفـي . أكثـر  سنة أو    ٥٠) ٪٥٢( نصف القوى العاملة المهنية      ما يزيد على  تبلغ سن     -٨

فـي  ) ٪٣٨‚١( اآلن أكبر فئة عمرية      أكثر سنة أو    ٥٠يمثل الموظفون الذين يبلغون من العمر       الخدمات العامة   
 ظفين المهنيين الـوطنيين    في فئة المو    في األربعينات من عمرهم أكبر مجموعة       الذين هم  الموظفون  يمثل نحي
  ).٨ و٧الجدوالن ) (٪٤٩‚٨(
  
 متوسط  ويزيد. لفترة تقل عن خمس سنوات    ) ٪٤٣‚٨(وقد خدمت أكبر مجموعة واحدة بين الموظفين          -٩

  فئـة   سنة بالنسبة إلى مـوظفي     ١٢و موظفي الفئة المهنية  سنوات بالنسبة إلى     على سبع الخدمة التقريبي    فترة
  ). ٩الجدول (الخدمات العامة 
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الذين تسلّموا مقاليد الخدمة في الفتـرة الممتـدة         ( ، بيانات عن تعيينات الموظفين    ١٠ الجدول   ويعرض  -١٠
 موظفـاً   ٩٧البيانات أنـه تـم تعيـين        ، يتضح من هذه     وفي الفئة المهنية  . )٢٠٠٥سبتمبر  /  أيلول ٣٠حتى  

عقود المـوظفين المـؤقتين     ل  تحوي، عن طريق    )٪٤١,٢(  موظفاً ٧٧من الخارج، وأنه تم تعيين      ) ٪٥١‚٩(
  .عن طريق النقل بين الوكاالت) ٪٧,٠ ( موظفا١٣ً وُأعيد انتدابالحاليين، 

  
من القوى  تقريباً  ٪  ١٧ خالل السنوات الخمس القادمة أجل تقاعد نحو         سيحلإلسقاطات الحالية   وطبقاً ل   -١١

  ).١١الجدول ( المقبلة العشرالسنوات  خالل  العاملة القوى٪ من٣٨العاملة الحالية، وأكثر من 
  

  المجموعات المهنية
  
 األسنان والتغذية والطب    أخصائيي"٪ من الوظائف التي يشغلها موظفون مهنيون في فئة          ٤٧,٣يتركز    -١٢

 ويـشكل ،  ٪٩١‚٩في هـذه المجموعـة نـسبة        " األخصائيون الطبيون "ويشكل  ". والتمريض والطب البيطري  
تـشكل نـسبة   و ،"األخصائيون اإلداريـون "كبر مجموعة مهنية هي     وثاني أ . ٪٢,٠نسبة  " أخصائيو التمريض "
نـسبة  و"  نظـم المعلومـات الحاسـوبية      يأخصائي" وفي هذه المجموعة تتساوى نسبة    ). ١٢الجدول  (٪  ٢٩‚٥
  .من الوظائف٪ ١٢‚٧نسبة " أخصائيو اإلدارة المالية"يشغل بينما  )٪١٦‚١ ("المسؤولين اإلداريين"
  

  *الجداولالشكل و
  
  : لتسهيل الرجوع إليهاهذا التقرير المشار إليها في بالشكل المشار إليه والجداوليما يلي قائمة ف  -١٣
  

  ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠ - ١٩٩٠نسبة النساء في الفئة المهنية والفئات العليا   الشكل

 حسب الرتبة والموقع الرئيسي المدة الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة   عدد  ١الجدول 
  ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠في ، ٢٠٠٣ و٢٠٠١عامي في 

  ٢ الجدول
  

بمـن فـيهم     ( وعقود مؤقتـة   المدةعدد الموظفين المعينين بموجب عقود طويلة       
   ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول ٣٠ في) المستشارون

/  أيلـول  ٣٠ع الموظفين حسب الموقع في المنظمة، والرتبة والجنس فـي           توز  ٣الجدول 
  ٢٠٠٥سبتمبر 

/  أيلـول  ٣٠ حسب اإلقليم فـي      نطاقهاعتبر ممثلة ضمن     التي ال تُ   البلدانوجز  م  ٤الجدول 
  ٢٠٠٥سبتمبر 

  ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠حالة تمثيل البلدان في    و-أ ٥الجدول 

/ أيلول ٣٠ وإقليم الجنسية في     موقع االنتداب  حسب   موظفي الفئة المهنية  مجموع    ٦الجدول 
  ٢٠٠٥سبتمبر 

  ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠ السن والجنس والموقع في الموظفون حسب  ٧الجدول 

  ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠في ) جميع المواقع(الموظفون حسب الرتبة والسن   ٨الجدول 

  ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠فترة الخدمة في طول الموظفون حسب   ٩الجدول 

                                                           
  .   ترد هذه الجداول باإلنكليزية فقط، ويمكن الحصول على نسخ منها بالفرنسية عند الطلب*
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  )٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠حتى  (٢٠٠٥التعيينات خالل عام   ١٠الجدول 

   بتقاعد الموظفينالخاصةاإلسقاطات   ١١ الجدول

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

  
  

  ٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول٣٠ - ١٩٩٠ نسبة النساء في الفئة المهنية والفئات العليا
  

  
  
  

                                                           
  . يرد هذا الجدول باإلنكليزية والفرنسية **
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