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  التقرير السنوي عن الموارد البشرية
  
  

  من األمانة تقرير
  
  

  مقدمة
  
 السياســات الرئيســية وبعــض العــالمي الجديــد نظــام التنقــل تنفيــذ بشــأن أحــدث المســتجدات يقــدم هــذا التقريــر  -١

، فإنـه وباإلضـافة إلـى ذلـك. لمـوظفينعلى النظـام األساسـي ل تعديالتإجراء  التي تستلزمو  الموارد البشريةالخاصة ب
 إدارة المـوارد البشـرية فـي مسـألة ال يتطـرق إلـى وهـو. العاملـة فـي المنظمـة المتعلقـة بـالقوى بعـض االتجاهـات ُيحلل
الخاصـــة  بيانـــاتلويمكـــن الرجـــوع إلـــى ا. ١٣٨/٢٣م ت والتـــي تتناولهـــا الوثيقـــة، االســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ ســـياق

منظمــة علــى ال علــى موقــع ٢٠١٥تمــوز/ يوليــو  ٣١ كــانون الثــاني/ ينــاير إلــى ١مــن الممتــدة  للفتــرة القوى العاملــةبــ
  ١شبكة اإلنترنت.

  
  للمنظمة العالمي التنقل نظامبشأن  مستجداتال أحدث

  
 تــم" الــوظيفي المســار إدارة :المواهــب اســتبقاء" بشــأن البشــرية المــوارد الســتراتيجية الثانيــة للركيــزة واســتجابة  -٢

 هـذا إدمـاج يـتم، المناسـب الصـحيح والتوقيـت المكـان فـي والكفاءات المهارات توفير من وللتأكد. للتنقل إطار إعداد
 جميـع مـن ويتوقـع. الـوظيفي المسـار إدارة اسـتراتيجية دعـمو  ،العاملـة القـوى تخطـيط عمليـة فـي بشكل كامل اإلطار

 بنــاء بهـدف المنظمـة فـي األجـل الطويـل عملهـم مسـار مـدى علـى المهـام مـن بطائفـة التنقـل واالضـطالع المـوظفين
 مســتوى علــى التنقــل سياســة تحقيــق صــوب أولــى وكخطــوة. الــوظيفي تطــورهم إمكانيــات وتعزيــز المهنيــة مهــاراتهم
 علـى ليـتم تطبيقـه جغرافـي أسـاس علـى يتم إدارته للتنقل نظام تصميم تم القطرية، المكاتب قدرات وتعزيز المنظمة،
ومـــن المنتظـــر أن يـــؤدي التنقـــل علـــى أســـاس  .الخاضـــعة للتنـــاوب األعلـــى والفئـــات المهنيـــة الوظـــائف فـــي العـــاملين

مستويات المنظمـة الثالثـة، وٕالـى تقويـة الـدعم المقـدم إلـى الـدول األعضـاء  عبرجغرافي إلى تعزيز المهارات التقنية 
  على الصعيد القطري بما في ذلك سبل االستجابة للطوارئ.

  
 حظـى مـا عقـب - ٢٠١٦المزمع تنفيذه في مطلـع عـام  - الجديد النظام هذا تنفيذ صوب العمل تقدمقد و   -٣
والئحة  ٢للموظفين األساسي النظام على أدخلت التي التعديالت اعتماد من تاله وما ،األجهزة الرئاسية دعم من به

 ممارسـات خـالل مـنالخاضـعة للتنـاوب  الدوليـة الوظـائف فـي عيـينللت قـانونيال سـاساأل واللذين يمـثالن ٣الموظفين

                                                           
 علــى الــرابط التــالي:والمتاحــة " : بيانــات القــوى العاملــةالوثيقــة المعنونــة "أحــدث المعلومــات عــن المــوارد البشــرية انظــر   ١

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/   ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠(تم االطالع في.(  
 .)٢٠١٥( ١٤ق١٣٦م تانظر القرار    ٢

 ).٢٠١٥( ١٧-٦٨ج ص عانظر القرار    ٣
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 التــي ينبغــي إنجازهــا. ١وقــد تــم صــياغة خطــة للتنفيــذ تســتعرض تفاصــيل األنشــطة الســبعة الرئيســية .الســنوية التنقــل
وسـيقدم للمجلـس المزيـد مـن التحـديث للمسـتجدات،  ؛ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن هذه األنشطة وقت صـياغته

  .٢٠١٦ رته المنعقدة في كانون الثاني/ ينايرفي دو  لهمن خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة 
  
 ٢٠١٦ومـن المنتظــر أن تقــوم المـديرة العامــة بإصــدار سياســة التنقـل علــى أســاس جغرافـي فــي مطلــع عــام   -٤

ل المجلــس العــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارة فــي تشــرين األول/ أكتــوبر، واعتمــاد فريــق َبــبعــد مناقشــتها مــن قِ 
السياســات العالميــة لهــا فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر. وطــوال العمليــة، ســيتم إجــراء حملــة إعالميــة لتــوفير المعلومــات 

  للموظفين واإلدارة بشأن سبل تنفيذ هذه السياسة.
  
بالمرحلــة الطوعيــة التــي ستســتمر  ارة التنقــل علــى أســاس جغرافــي علــى مراحــل، بــدءاً وســيتم إدخــال نظــام إد  -٥

مرحلــة التنفيــذ الطــوعي وســيتم تقيــيم السياســة بعــد العــامين األوليــين مــن  .٢٠١٨-٢٠١٦لمــدة ثــالث ســنوات خــالل 
حيث ستستهدي المنظمة بالدروس المستفادة من مرحلة التنفيذ الطوعي في تحديد سبل تنفيذ السياسة بفعالية بشكل 

وبعـد ذلـك، سـُيطلب مـن المـوظفين الـذين يشـغلون  إلزامي إذ سيتم تعديل السياسة بناًء على هذه الدروس المستفادة.
على الخبرة المكتسبة خالل  نتقال بناءً اال ،وظائف خاضعة للتناوب وتجاوزت مهمتهم الحالية مدة التعيين المعيارية

  دون المساس بالتدابير االنتقالية والتنازالت التي يمكن إعطاؤها. السنوات الثالث األولى من التنفيذ
  
ويفصــل نظــام إدارة التنقــل بــين الوظــائف الدوليــة التــي تخضــع للتنــاوب وتلــك التــي ال تخضــع لــه. ومــن ثــم   -٦

سُيطالب باالنتقال مـن يشـغلون وظـائف خاضـعة للتنـاوب وتجـاوزت مهمـتهم الحاليـة مـدة التعيـين التـي تنطبـق علـى 
مراكــز عملهــم، فــي حــين ســيتمكن شــاغلو المناصــب غيــر الخاضــعة للتنــاوب مــن البقــاء فــي نفــس الوظــائف بــذات 

فالقاعــدة هــي أن جميــع الوظــائف المحــددة المــدة فــي الفئــات المهنيــة أو الفئــات  ٢.مراكــز العمــل دون حــدود زمنيــة
ما لم تستوف  -توى المكاتب القطرية كما هو الحال بالنسبة للوظائف الدولية على مس -األعلى ستخضع للتناوب 

  المعايير التالية:

أن تكون مهام الوظيفة فريدة من نوعها ومتخصصة لدرجة عدم وجود وظائف مماثلـة أو معادلـة لهـا   (أ)
  في الدرجة نفسها في أي مراكز عمل أخرى في جميع أنحاء المنظمة.

جديــد متخصــص وايجــاده مكلفــًا للغايــة أن تكــون الوظــائف فريــدة للغايــة بحيــث يصــبح تــدريب بــديل   (ب)
  يتسم بالكفاءة. وال

  أن ترتبط مهام الوظيفة ومهاراتها، بالرغم من كونها وظيفة دولية، بسياق محدد يخص مركز العمل.  (ج)

يكــون مــن مصــلحة المنظمــة اســتثناء هــذه الوظيفــة وجعلهــا غيــر خاضــعة للتنــاوب (بهــدف تعزيــز  أن  (د)
  القدرات التنظيمية على سبيل المثال).

  
اآلن تصميم نظام تصريف الشؤون، والذي يسهم بموجبه ممثلون عن األقاليم والمقر الرئيسي بطريقة  ويتم  -٧

شـــفافة فـــي صـــياغة قـــرارات التوظيـــف المتعلقـــة بعمليـــة التنقـــل الســـنوية. وسيشـــارك ممثلـــو المـــوظفين فـــي النظـــام، 

                                                           
بمـا فـي ذلـك تعريـف سـبل تنظـيم شـؤون النظـام،  ؛تحديد الوظائف التي ال تخضـع للتنـاوبوتشمل هذه األنشطة ما يلي:    ١

 التنســيب؛ إجــراءات تعريــف. للتنقــل خالصــة أول التــي ســيتم اإلعــالن عنهــا فــي لمناصــبا تحديــد ؛العــالمي التنقــل لجنــة دور
 .حملة إعالمية وٕاعداد على أساس جغرافي؛ سياسة التنقل ونشر وضع اللمسات األخيرة الموظفين؛ دعم وضع تدابير

ومع ذلك فبعد عشر سنوات من العمل بنفس المركز، ينبغـي علـيهم التقـدم الختيـارهم للعمـل فـي إحـدى الشـواغر النوعيـة    ٢
 .في مركز عمل أخر حتى يمكنهم الترقي لوظائف أعلى
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التشـــاور مـــع المـــديرين اإلقليميـــين بتعيـــين تتـــولى إدارة المـــوارد البشـــرية تقـــديم الـــدعم. وتقـــوم المـــديرة العامـــة، ب بينمـــا
  أعضاء لجنة التنقل العالمي والذين سيضطلعون في نهاية المطاف باتخاذ قرارات التعيين.

  
ويتم اآلن العمل على تصميم اإلجراءات والمعايير والجداول الزمنية للتعيين والتي سيتم تطبيقها في إطـار   -٨

طوي تعيـين المـوظفين علـى حـاالت تنقـل جانبيـة بمـنح الترقيـات فقـط مـن خـالل نظام التنقل. فالمبدأ العام هو أن ين
الوظــائف الشــاغرة المخصصــة والعمليــات التنافســية المتاحــة. وســيكون التنقــل الجغرافــي فــي عــداد معــايير األهليــة 

ل علـى لشغل هذه الوظائف الشاغرة المخصصـة ممـا يكـافئ المـوظفين الـذين اكتسـبوا خبـرة فـي مختلـف مراكـز العمـ
وضع تدابير الدعم، بما فـي ذلـك الـدعم الـوظيفي وتـوفير المعلومـات عـن  مختلف مستويات المنظمة. ويجري حالياً 

فــي مراكــز العمــل بالمنظمــة. وســيتم تــوفير الــدعم المــالي للمــوظفين الــذين ســينتقلون مــن  ،ظــروف المعيشــة والعمــل
  إلى آخر وفقا للنظام الموحد لألمم المتحدة. لمركز عم

  
وتنطـوي سياسـة مــن هـذا النــوع علـى تغييــر وتـأثير ثقـافي كبيــر علـى المنظمــة لسـنوات عديــدة. فهـي تشــمل   -٩

مخاطر كامنة ينبغي تحديدها بشكل واضـح، والتخفيـف مـن وطأتهـا. وحتـى يكتـب لهـا النجـاح، فـإن مشـاركة اإلدارة 
يعتبـــر تخصـــيص مســـتوى مناســـب مـــن العليـــا والمتوســـطة تعتبـــر أمـــرًا بـــالغ األهميـــة للتصـــدي لشـــواغل المـــوظفين؛ و 

  الموارد من األمور التي ال يمكن االستغناء عنها.
  

 المقـر وبين ،األقاليم بين فيما واالنتقال المتبادل التخصيب من المقترح التنقل إدارة نظام يحسن أن ويتوقع  -١٠
 هـذهكـل عـام إال أن  التحركـات مـن كبيـر عـدد إجـراء مـن بـالرغم أنـه إلـى الراهنـة البيانـات وتشير. واألقاليم الرئيسي

انظــــــر البيانــــــات الخاصــــــة بــــــالقوى العاملــــــة، . (الرئيســــــية المكاتــــــبنفــــــس  فــــــي أساســــــي بشــــــكلتحــــــدث  التحركــــــات
 الرئيسي المقر استئثار من بالرغم أنه إلى ٢٠١٤الخاصة بعام  البيانات تشير ذلك إلى وباإلضافة ١.)١٢ الجدول
فـي المقـر  مـوظفينالمـن   ٪ ١,٨ سـوى ينتقـل فلم األعلى، والفئات المهنية الوظائف إجمالي من  ٪ ٤٩,٤ بنحو وحده

تموز/  ٣١كانون الثاني/ يناير إلى  ١وتشير الفترة من . ٢٠١٤من مراكز العمل في عام  خرآ مركز إلى الرئيسي
 األساسـية البيانـات وباسـتخدام ١)١٣، الجدول العاملةانظر البيانات الخاصة بالقوى نفس االتجاه (يوليو إلى وجود 

 نسبة تضاعف هو ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية في البشرية بالموارد المرتبطة المؤشرات أحد أن نجد الراهنة،
  .الرئيسية المكاتب نفس خارج حركاتالت عدد زيادةبما فيها  عملهم مراكزالموظفين الدوليين ل تغيير

 
، وكفـاءتهم العاملين أداء تحسين: مهمتين فائدتين ستحقق التنقل نظام إدارة تنفيذ فإن المطاف، نهاية وفي  -١١

 سـبل تعزيـز عـن بالتـالي يسـفر ممـا الثالثـة، المنظمـة مستويات في المكتسبة المهنية الخبرات لتنوع نتيجة فعاليتهمو 
 مـــالك المـــوظفينب الخـــاص الهيكـــل مواءمـــة ســـبل تحســـين القطـــري؛ الصـــعيد علـــى األعضـــاء للـــدول المقـــدم الـــدعم
  سنوات من التنفيذ. بعد السياسة تقييم وسيتمللمنظمة.  التمويلية والقدرات الناشئة األولويات مع يتفق بما
  

  المساواة بين الجنسين والتنوع
  

ارتفع عدد النساء في الفئة المهنية والفئات األعلى ارتفاعًا مطردًا على مدى السنوات العشر الماضـية  وقد  -١٢
موظفــًا مــن العــاملين لمــدة  ٢٠٢٢) مــن أصــل ٪٤١,٩امــرأة ( ٨٤٧امــرأة. وبلــغ عــدد النســاء  ٨٤٧إلــى  ٥٥٦مــن 

ثـل خطـوة إضـافية علـى مسـار تحقيـق ، ممـا يم٢٠١٥تموز/ يوليو  ٣١طويلة في الفئة المهنية والفئات األعلى في 
عنــــدما كانــــت نســــبة النســــاء مــــن المــــوظفين فــــي هــــذه  ٢٠١٤التكــــافؤ بــــين الجنســــين منــــذ كــــانون األول/ ديســــمبر 

٪. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، البــد مــن بــذل المزيــد مــن الجهــد كمــا تلتــزم المنظمــة بتحســين التــوازن بــين ٤١,٧ الفئــات
ضة عـن المـوظفين المتقاعـدين علـى النحـو المبـين فـي المؤشـرات المتصـلة الجنسين والتمثيل الجغرافي لدى االستعا
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عنـــد وضـــع هـــدف الوصـــول إلـــى نســـبة كليـــة بـــين الرجـــال  ٢٠١٧-٢٠١٦بـــالموارد البشـــرية فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة 
ادة في الفئة المهنية والفئات األعلى. وعلى الرغم من وجود تـوازن بـين الجنسـين فـي القيـ ٤٥:٥٥والنساء تقدر بنحو

العليا للمنظمة، تشير البيانات إلى أن هناك حاجـة إلـى المزيـد مـن التحسـين فيمـا يتعلـق بالمناصـب العليـا األخـرى: 
٪ مــن رؤســاء ٣٥ )٢ مــد( الدرجــة، و ٥م ٪ مــن شــاغلي الوظــائف الفئــة المهنيــة مــن الدرجــة٣٣حيــث تمثــل النســاء 

  على التوالي). ٢٠١٥سبتمبر  وأيلول/ ٢٠١٤المكاتب القطرية للمنظمة (البيانات لعام 
  

٪ من الدول األعضاء في المنظمة غير ممثلين أو ممثلين بشكل غير كاف ٣٢يزال هناك ما مجموعه الو   -١٣
فــي فئــة المــوظفين المهنيــين الــدوليين (التــي تحســب فيهــا الوظــائف وفقــًا للتمثيــل الجغرافــي). فقــد كــان الهــدف فــي 

٪ مـن ١٨كـان  ٢٠١٥يوليـو  أيلـول/ ٣١٪. وفـي ٢٨هـذا العـدد إلـى هو خفض  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية 
 ١.و) - أ٤(انظر بيانات القوى العاملة، الجـداول  الموظفين المهنيين الدوليين من البلدان الممثلة بشكل غير كافٍ 

والتـي  )A(الفئـة  وكان الهدف هو زيـادة االسـتعانة بمرشـحين مـن البلـدان غيـر الممثلـة أو الممثلـة بشـكل غيـر كـافٍ 
  (ضمن نطاقها). B2و B1ستؤدي إلى زيادة نسبة الموظفين من البلدان في الفئات 

  
اإلشارة إلـى أن المنظمـة ال تنفـرد بهـذا الوضـع دون سـواها؛ فهـو مـن األوضـاع الشـائعة فـي معظـم  وتجدر  -١٤

مؤسسـات منظومــة األمــم المتحـدة. وقــد اتخــذت المنظمــة اإلجـراءات التاليــة لتحســين المسـاواة بــين الجنســين والتنــوع، 
  والسيما في المناصب العليا:

   سـن فـي المسـاواة بـين الجنسـين والتنـوع ضـمن مؤشـرات التحالمـديرون العـامون المسـاعدون لقد وضع
  األداء التي وضعوها في اتفاقات المساءلة الخاصة بهم؛

   ُيطلـــب مـــن المـــديرين تســـجيل األداء وتطـــويرهوفـــي ظـــل النظـــام اإللكترونـــي الجديـــد الخـــاص بـــإدارة ،
  نجازاتهم السنوية المحققة في مجال المساواة بين الجنسين والتنوع؛إ

   الوظـائف الدوليــة الشــاغرة فـي جميــع أنحــاء المنظمــة  كافــةويـتم إرســال بريــد إلكترونـي أســبوعي يشــمل
إلــى البعثــات الدائمــة فــي جنيــف بهــدف تعمــيم هــذه القائمــة األســبوعية الخاصــة بالشــواغر فــي بلــدانها 

  على نطاق واسع؛
  المـــديرين إلـــى مـــا تـــوفره  ويـــتم مـــن خـــالل عمليـــة التخطـــيط الســـنوية للتعاقـــب، اســـترعاء انتبـــاه كبـــار

  االستعاضة عن الموظفين المتقاعدين من فرص لتحسين المساواة بين الجنسين والتنوع؛
وتم إبرام اتفاقات شاملة مع أربع من شركات البحـث لمسـاعدة المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة فـي   -

الممثلـة والممثلـة بشـكل غيـر  تحديد المرشحين والمرشحات المؤهلين للمناصب العليا من البلدان غيـر
  ؛كافٍ 

   ُعـــد، ويـــتم اآلن وضـــع تـــدابير لتـــوفير بيئـــة عمـــل مواتيـــة، مثـــل إدخـــال ترتيبـــات عرضـــية للعمـــل عـــن ب
وتحديد مختلف أنواع اإلجازات، وتعزيز أماكن العمل الالئقة، واسـتخدام اسـتبيانات "تهيئـة المـوظفين" 

  عند (الدخول) والمغادرة؛
  الختيــار بمعلومــات كــل ثالثــة أشــهر عــن التركيبــة الســكانية لمختلــف المجموعــات، ويــتم موافــاة هيئــة ا

  في ذلك التعيينات المؤقتة وعقود غير الموظفين. بما
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  تكاليف الموظفين
  

مــن  ٦٢٢٩، بمــن فــيهم موظفــاً  ٧٥٢٩، كــان يعمــل بالمنظمــة مــا مجموعــه ٢٠١٥يوليــو  تمــوز/ ٣١فــي   -١٥
لمـدة  المعينـين مـن المـوظفين المعينـين بصـورة مؤقتـة. ومـن بـين المـوظفين ١٣٠٠المعينين لمدة طويلة والموظفين 

٪) ١٥,٢( ٩٤٦٪) يعملـــون فـــي الفئـــة المهنيـــة والفئـــات األعلـــى، وكـــان هنـــاك ٣٢,٥( ٢٠٢٢طويلـــة، كـــان هنـــاك 
ة. وظـــل عـــدد المـــوظفين عامـــ٪) كـــانوا فـــي فئـــة الخـــدمات ال٥٢,٣( ٣٢٦١فئـــة المـــوظفين المهنيـــين الـــوطنيين و فـــي

ـــين لمـــدة طويلـــة ـــًا ( المعين  كـــانون األول/ ٣١المـــوظفين) مقارنـــة بالعـــدد المبـــين فـــي مرتســـم التوظيـــف فـــي  ٤-ثابت
 تمـــوز/ ٣١فـــي  موظفـــاً  ١٣٠٠البـــالغ عـــددهم نحـــو  المعينـــون بصـــورة مؤقتـــةويشـــكل الموظفـــون  ٢٠١٤.١ ديســـمبر
مقارنة بالعدد الموضـح فـي مرتسـم المـوظفين فـي  ٪٢٠,٨يربو على  موظفًا أي ما ٢٢٤بزيادة قدرها  ٢٠١٥ يوليو
القــوى  يمــن إجمــال ٪١٧,٣نحــو  المعينــون بصــورة مؤقتــةويمثــل الموظفــون  ٢٠١٤.٢ األول/ ديســمبر كــانون ٣١

استأثرت التكاليف الخاصـة بـالموظفين  ٢٠١٥تموز/ يوليو  ٣١كانون الثاني/ يناير إلى  ١العاملة. وفي الفترة من 
مـن إجمـالي نفقـات المنظمـة والتـي  ٪٣٧يربـو علـى  مليون دوالر أمريكي أو مـا ٤٩٦,٨وغيرهم من العاملين بنحو 

  مليون دوالر أمريكي. ١٣٣٢,٧ تبلغ نحو
  

غير المـوظفين (اتفـاق أداء العمـل واالسـتعانة باالستشـاريين ويجري استعراض استخدام عقود العاملين من   -١٦
لضـــمان اســـتخدامها بشـــكل منســـق ومالئـــم علـــى نطـــاق المنظمـــة. كمـــا تستكشـــف ســـبل  )واتفـــاق الخـــدمات الخاصـــة

االســتعانة بعــاملين آخــرين مــن غيــر المــوظفين. فمــن شــأن إبــرام اتفــاق جــامع بــين المنظمــة وأمانــة متطــوعي األمــم 
يل المثال أن يضمن تنسيق الوصول إلى المتطوعين على نطاق المنظمة واالستعانة بهم. وقد بلغ المتحدة على سب

حسـب نـوع العقـد مقارنـة بالعمـل بـدوام كامـل  ٢٠١٥تمـوز/ يوليـو  ٣١عدد األفراد العاملين من غيـر المـوظفين فـي 
مـــن العـــاملين بموجـــب  ٤٩٩٤مـــن االستشـــاريين و ٢٧٠مـــن العـــاملين بموجـــب اتفـــاق أداء العمـــل و ١٨٥مـــا يلـــي: 

، وصـلت تكــاليف ٢٠١٥يوليــو  تمـوز/ ٣١ينــاير إلـى  كـانون الثـاني/ ١اتفاقـات الخـدمات الخاصــة. ففـي الفتـرة مــن 
٪ مـــن ١٥مليـــون دوالر أمريكـــي، أي مـــا يعـــادل  ٨٩,٤الخـــدمات التعاقديـــة الفرديـــة مـــع غيـــر المـــوظفين إلـــى نحـــو 

  اإلنفاق الكلي للمنظمة.
  

  على النظام األساسي للموظفين تعديالت
  

عـــــرض سلســـــلة مـــــن التعـــــديالت علـــــى النظـــــام األساســـــي للمـــــوظفين علـــــى المجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي  ســـــيتم  -١٧
وســيتم تقــديم تعــديالت إضــافية للمجلــس فــي جلســاته القادمــة بشــأن  ٣.للتصــديق عليهــا ٢٠١٦ينــاير  الثــاني/ كــانون

ن نظــام العدالــة الداخليــة، والمواءمــة مــع النظــام الموحــد لألمــم مجــالين مــن مجــاالت العمــل األساســية أال وهمــا تحســي
  المتحدة.

  
  نظام العدالة الداخلية

  
آليـات رسـمية وغيـر رسـمية لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بـالتوظيف منـذ فتـرة طويلـة فـي المنظمـة.  تم وضع  -١٨

ومـــع ذلـــك، تـــم االعتـــراف بضـــرورة إعطـــاء المزيـــد مـــن التركيـــز للحيلولـــة دون وقـــوع نزاعـــات فـــي جميـــع المســـتويات 
ممثلي اإلدارة والموظفين. بتكليف مشترك من  ٢٠١٤التنظيمية. وقد أجرى فريق خبراء خارجي استعراضًا في عام 

                                                           
 .٦٨/٤٤انظر الوثيقة ج١   
مؤقتـة  قـوى عاملـة الحاجـة إلـى قد يفسـره باألسـاس ٢٠١٥ النصف األول من عام خالل التعيينات المؤقتة عدد إن زيادة   ٢
 لفاشية اإليبوال.ستجابة لال

  .١٣٨/٥٤م تانظر الوثيقة    ٣
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دمت إلـى المـديرة العامـة للحيلولـة دون وقـوع نزاعـات علـى قُـالتي تمخـض عنهـا االسـتعراض و وقد أكدت التوصيات 
المســؤولية المشــتركة للحفــاظ علــى بيئــة عمــل الئقــة. وتــم عــرض التعــديالت المقتــرح إجراؤهــا علــى النظــام األساســي 

  .١٣٨/٥٤م تمنازعات بشكل غير رسمي على للموظفين بهدف المساعدة في تسوية ال
  

وتجـــرى مشـــاورات فـــي جميـــع أنحـــاء المنظمـــة مـــع ممثلـــي اإلدارة وممثلـــي المـــوظفين لتصـــميم نظـــام لحـــل   -١٩
لتوصــيات الخبــراء المســتقلين،  المظــالم بشــكل رســمي ليــتم تطبيقــه بشــكل متســق فــي جميــع أنحــاء المنظمــة. ووفقــاً 

ديد في إضفاء الطابع المؤسسي على عملية المراجعة اإلدارية الجديدة. وسـيعتبر سيساعد نظام العدالة الداخلية الج
لتقـديم طعـن أمـام المجلـس العـالمي للطعـون. وسـيتم إدارة عمليـة االسـتعراض  مسـبقاً  االنتهاء من هذه العملية شرطاً 

النظر عن محل عملهم  اإلداري وعملية تقديم الطعون على المستوى العالمي للتأكد من أن جميع الموظفين، بغض
ينعمون بالعدالة على قدم المساواة. وسيتم وضع التدابير االنتقالية للقضايا المرفوعة قبل وضع النظام الجديـد، كمـا 
سيتم مناقشـة تحسـين سـبل التعامـل مـع حـاالت التحـرش. إذا أسـفرت المشـاورات مـع أصـحاب المصـلحة عـن توافـق 

 بفتــرة وجيــزة فــي تشــرين األول/ واإلدارة المــوظفين بــين المشــترك العــالمي المجلــسفــي اآلراء وتــم اســتكمالها عقــب 
وجيـــــزة، فســـــتقدم التعـــــديالت المقترحـــــة علـــــى النظـــــام األساســـــي للمـــــوظفين للمجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي  ٢٠١٥ أكتـــــوبر
ى . إال أنــه فــي حالــة اســتغراق المشــاورات لوقــت أطــول، فســتقدم التعــديالت الالزمــة علــ٢٠١٦ينــاير  الثــاني/ كــانون

  .٢٠١٦مايو  النظام األساسي للموظفين إلى المجلس التنفيذي في أيار/
  

  النظام الموحد لألمم المتحدة
  

) ٢٠١٥هناك اثنان من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة السبعين للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة (  -٢٠
بتوصية من لجنة الخدمـة المدنيـة الدوليـة بضـرورة قد يؤثران على إدارة الموارد البشرية في المنظمة: أحدهما يتعلق 

عامـًا فـي موعـد ٦٥لسـن  ٢٠١٤ينـاير  كـانون الثـاني/ ١رفع السن اإللزامية إلنهاء الخدمة للموظفين المعينـين قبـل 
ــــاني/ ١أقصــــاه   . والبنــــد األخــــر يتعلــــق باســــتعراض اللجنــــة لحزمــــة التعويضــــات الخاصــــة٢٠١٧ينــــاير  كــــانون الث

  ١بالموظفين الدوليين.
  

، أصـــبحت الســـن اإللزاميـــة إلنهـــاء الخدمـــة للمـــوظفين الجـــدد الـــذين ٢٠١٤ينـــاير  كـــانون الثـــاني/ ١ومنـــذ   -٢١
، وافقـت الجمعيـة العامـة لألمـم ٢٠١٤ديسـمبر  . وفـي كـانون األول/عامـاً  ٦٥انضموا للنظام الموحد لألمم المتحدة 

عامــًا بالنســبة للمــوظفين المعينــين قبــل  ٦٥لزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى المتحــدة علــى المبــدأ الخــاص برفــع الســن اإل
، مـع مراعـاة الحقـوق المكتسـبة للمـوظفين، وطلبـت مـن لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة ٢٠١٤ينـاير  كانون الثاني/ ١

ألمـــم الرجـــوع إلـــى الجمعيـــة العامـــة مـــع تحديـــد موعـــد التنفيـــذ، بعـــد التشـــاور مـــع جميـــع مؤسســـات النظـــام الموحـــد ل
فمنظمــة الصــحة العالميــة، شــأنها شــأن معظــم منظمــات األمــم المتحــدة، أبلغــت اللجنــة بأنهــا شــرعت فــي  ٢.المتحــدة

تنفيـــذ برنـــامج اإلصـــالح الـــذي يســـعى إلـــى إعـــادة تشـــكيل القـــوى العاملـــة الخاصـــة بهـــا والعاليـــة التخصـــص. ويعتبـــر 
سـيما فيمـا ، والن بالمنظمة مع أولوياتها الجديدةاالستنزاف الطبيعي للموظفين فرصة لتحسين مواءمة هيكل الموظفي

يتعلــق باالســتجابة لحــاالت الطــوارئ وعلــى المســتوى القطــري، وتحســين التــوازن بــين الجنســين والتمثيــل الجغرافــي. 
أكــدت المنظمــة كــذلك علــى توصــية اللجنــة، مــن خــالل إدراج إشــارة إلــى الحقــوق المكتســبة، بتــرك حريــة اختيــار  وقــد

يخ تقاعــدهم، ممــا ســيقوض التخطــيط لعمليــة التعاقــب بشــكل صــحيح. ومــع ذلــك، أوصــت اللجنــة بــأن المــوظفين لتــار 
هـــو موعـــد التنفيـــذ. وبمجـــرد تحديـــد الجمعيـــة العامـــة لتـــاريخ التنفيـــذ، فســـتحدد  ٢٠١٧ينـــاير  كـــانون الثـــاني/ ١يكـــون 

  ن على المجلس التنفيذي.المنظمة كيفية تنفيذ التغيير وستعرض التعديالت الالزمة للنظام األساسي للموظفي
                                                           

 .١٣٨/٥٢م تانظر الوثيقة    ١

 المدنيــة لجنــة الخدمــة المتحــدة: تقريــر الموحــد لألمــم بشــأن النظــام ٦٩/٢٥١ المتحــدة العامــة لألمــم الجمعيــة انظــر قــرار   ٢
 .٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ٢٩ الجمعية العامة في، والذي اعتمدته الدولية
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فيمــا يتعلــق بالعناصــر الفرديــة  ١وقــد قــدمت لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة توصــياتها إلــى الجمعيــة العامــة  -٢٢
ـــات، و  ـــدوليين، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك المرتبطـــة بجـــدول المرتب ـــة للمـــوظفين ال ـــدللحزمـــة التعويضـــات الحالي ـــة،  ب اإلعال

واالمتيازات الممنوحة لألسرة، ومنحة التعليم وبدل التنقل والمشقة، والمدفوعات المتعلقـة بالنقـل والعـودة إلـى الـوطن. 
بــالتغيرات التــي تطــرأ علــى أجــورهم. وعنــدما،  وتقتــرح اللجنــة تــدابير انتقاليــة فــي حالــة تــأثر المــوظفين الحــاليين ســلباً 

، كـان علـى طلـب الجمعيـة العامـة بنـاءً  ٢٠١٣ت الموظفين الـدوليين فـي عـام شرعت اللجنة في استعراض تعويضا
التركيـز البرمجـي األجـور المناسـب لهـذا الغـرض (بمـا يتماشـى مـع من المنتظر أن تسعى اللجنة إلـى تصـميم نظـام 

والتبســيط،  التكــاليف والقــدرة علــى التنبــؤ بهــا، والمســاواة، مردوديــةوالنمــوذج التنظيمــي لكــل منظمــة)؛ والــذي يضــمن 
ودعم التنوع والتحفيز واألداء؛ والذي يدعم التنقل والتواجد في مراكز العمل الخطرة والشاقة. وسيتضح مـن مـداوالت 
الجمعية العامة في دورتها السبعين ما إذا كان قد تم تحقيق هذا الهدف. فالتغير في حزمة األجـور سـيتطلب إجـراء 

وعنـد تقـديم هـذه التعـديالت إلـى المجلـس التنفيـذي، سـيتم تسـليط الضـوء  تعديالت على النظـام األساسـي للمـوظفين.
  على السياسات والنظام واآلثار المالية المترتبة.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  بالتقرير. المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً   -٢٣
  
 

=     =     =  

                                                           
 .١٣٨/٥٢م تانظر الوثيقة    ١


