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  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  
  
  

  عن وضع منظمة الصحة للبلدان األمريكية مالحظة
  
  

  خلفية قانونية
  
كـان هنـاك العديـد مـن الهيئـات الدوليـة  الصحة العالميـة، دستور منظمة تم اعتماد عندما ،١٩٤٦في عام   -١

 للبلــدان اإلقليمــيمكتــب الصــحة و  ١للبلــدان األمريكيــة الصــحية مثــل المنظمــة العموميــة بالصــحةواإلقليميــة المعنيــة 
للبلـدان  الصـحية أن المنظمـة دسـتور المنظمـة علـى مـن ٥٤ وتـنص المـادة). مصـر، اإلسكندريةمقره في (و  العربية

تنـدمج " التـي كانـت قائمـة قبـل توقيـع هـذا الدسـتور الحكوميـة الدوليـة، الصحية اإلقليمية وسائر المنظمات األمريكية
  تعبر عنها المنظمات المعنية. المختصة السلطات متبادل منقبول " على أساس في الوقت المناسب في المنظمة

  
مكتـب اإلقليمـي للمنظمـة لشـرق وأصـبح ال منظمـة،ال فـي العربيـة للبلدان اإلقليميالصحة وقد اندمج مكتب   -٢

وتـنص  ،١٩٤٩/ أبريـل نيسـان ٢٢فـي  للبلدان األمريكية الصحية مع المنظمة اً منظمة اتفاق. وقد أبرمت الالمتوسط
 الصــحية منظمــةال إدارةبلــدان األمريكيــة، عــن طريــق مجلــس المــؤتمر الصــحي لل "يقــوم علــى مــا يلــي: منــه ٢المــادة 

 والمكتـب اإلقليمـي اللجنـة اإلقليميـةكـل مـن  للبلدان األمريكية على التـوالي بـدورالمكتب الصحي و  للبلدان األمريكية
 مراعاة للتقليد المتبع،و  منظمة الصحة العالمية. دستور طبقًا ألحكام، نصف الكرة الغربيل الصحة العالمية لمنظمة

" الصحة العالمية لمنظمةاللجنة اإلقليمية "باسمها على أن يضاف إلى اسم األولى عبارة  تحتفظ كل من المنظمتين
  ٢".الصحة العالمية" لمنظمةالمكتب اإلقليمي وٕالى اسم الثانية عبارة "

  
، ونظـام منفصـلة ولهـا دسـتورها الخـاص الصحة للبلدان األمريكية بمثابة منظمة دوليـةوهكذا ظلت منظمة   -٣

والمستشـــار  ،ومراجـــع الحســـابات الخـــارجي ،المـــوظفينوالقواعـــد، و الميزانيـــة الحصـــص و تصـــريف الشـــؤون، ونظـــام 
، أعاله المذكور االتفاق على أساس، ١٩٤٩منذ عام  في وقت واحد تعمل ومع ذلك، فإنهاالخاصين بها.  القانوني

بــدور اللجنــة  لهــا مجلــس إدارتهــااضــطالع  مــع، كتينيلألمــر  لمنظمــة الصــحة العالميــة اإلقليميــة باعتبارهــا المنظمــة
ويتم . اإلقليمي بدور المكتب) األمريكية منظمة الصحة للبلدانأمانة ( الصحي للبلدان األمريكية والمكتب اإلقليمية،
 اسـمه/ اسـمهايقـدم و  الصـحي للبلـدان األمريكيـة المـؤتمر مـن خـاللاألمريكيـة  انمنظمـة الصـحة للبلـد مدير انتخاب

   لألمريكتين. منظمة الصحة العالميةإقليمي ل مديرك لتعيينه إلى المجلس التنفيذي
  
  
  

                                                           
أصبح اسمها "منظمة الصحة للبلدان األمريكية" بقرار اتخذه المؤتمر الصحي الخامس عشـر للبلـدان األمريكيـة، أيلـول/     ١

 .١٩٥٨تشرين األول/ أكتوبر  –سبتمبر 

 .٢٠١٤، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٤٨انظر الوثائق األساسية، الطبعة     ٢
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  الميزانية
  
علـى أن  الصحة للبلدان األمريكيـة ومنظمة الصحة العالمية منظمة بينمن االتفاق المبرم  ٦ المادةتنص   -٤

ـــــةحصـــــة مناســـــبة "تخصـــــص  ـــــة مـــــن ميزاني ـــــة لألعمـــــال منظمـــــة الصـــــحة العالمي ـــــى هـــــذا األســـــاس". و اإلقليمي ، عل
يعــادل  ميزانيــة المنظمــة جــزءًا مــن كــل ثنائيــةمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة ل منظمــة الصــحة العالميــة تخصــص
البرنــامج والميزانيــة لمنظمــة الصــحة  ٪ مــن٣٠، ويمثــل حــوالي منظمــةلل مجمــوع الميزانيــة البرمجيــة ٪ مــن٥ حــوالي

منظمـة بشـأن شـهرية لل تقـارير . وتقدم منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة")األساسيةبرامج "القطاع ( للبلدان األمريكية
 يعتبــر نفــسوالــذي  منظمــة،ال إطــار نتــائجعلــى أســاس و  حســب فئــة اإلنفــاق منظمــة المخصصــة لهــا،ال أمــوال تنفيــذ

 اإلقليمــي للمكتــبميزانيــة المخصصــة . وبلغــت الالعالميــة للبلــدان األمريكيــة ةنظمــة الصــحالخــاص بم إطــار النتــائج
االشتراكات  دوالر أمريكي من مليون ٨٢ دوالر أمريكي، منها مليون ١٧٦ نحو ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية لألمريكتين

البرنــامج والميزانيـــة مــن ٪ ٢٩,٣و ،٢٠١٥-٢٠١٤نيــة البرمجيــة للثنائيـــة مــن الميزا ٪ ٥,٤وهــو مــا يمثـــل  .المقــدرة
العناصــر المتعلقــة باالســتجابة  اســتثنيناإذا مــا  ٢٠١٥-٢٠١٤الخاصــة بمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة للثنائيــة 

ويقوم مراجع حسابات خارجي بالتصديق على نفقات منظمـة الصـحة شلل األطفال.  واستئصال األزماتو  للفاشيات
  لمالية.ا المراجعة كجزء من للبلدان األمريكية

  
  ركة التنقالت العالميةح وآثارها على الموارد البشرية

  
يــتم صــياغة سياســات منظمــة الصــحة العالميــة المتعلقــة بــالموارد البشــرية وفقــًا للنظــام األساســي للمــوظفين   -٥

والئحــة المــوظفين، وهــي تطبــق علــى مــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة ولــيس علــى مــوظفي منظمــة الصــحة للبلــدان 
ذلــك، فــإن السياســات المتعلقــة بــالموارد البشــرية والنظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين فــي  األمريكيــة. ومــع

  منظمة الصحة للبلدان األمريكية يتم تحديثها بانتظام لتتواءم مع تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
  
منظمة الصحة العالمية هو مـدير والموظف الوحيد في منظمة الصحة للبلدان األمريكية والذي ينتمي إلى   -٦

  يشغل منصب المدير اإلقليمي لألمريكتين في الوقت ذاته. وهو منظمة الصحة للبلدان األمريكية،
  
المـــوظفين والئحـــة  للنظـــام األساســـي للمـــوظفين منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة يخضـــع الموظفـــون فـــي  -٧

 الخاصــة بمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة. سـائل التعيــينويتلقــون ر ، الصــحي للبلــدان األمريكيــة الخاصـة بالمكتــب
 النظام األساسي لمـوظفي من ٢-١الئحة الموظفين ( منظمة الصحة للبلدان األمريكية مدير وهم يخضعون لسلطة

ولقراراتــه التــي جميــع المــوظفين خاضــعون لســلطة المــدير علــى النحــو التــالي: " الصــحي للبلــدان األمريكيــة المكتــب
أو أي منصـــب مـــن مناصـــبها. وهـــم  لمكتـــب الصـــحي للبلـــدان األمريكيـــةانشـــاط مـــن أنشـــطة  بـــأيتصـــدر بإلحـــاقهم 

عن ممارسة األعمال الموكلـة إلـيهم ويكـون فـي كـل وقـت المـوظفين، مـن حيـث المبـدأ، تحـت مسؤولون أمام المدير 
  ).".تصرف المدير العام

  
منظمــة  علــى مــوظفي اً تلقائيــ تطبــق لــن العالميــة المقترحــة لخاصــة بحركــة التــنقالتاسياســة الوبالتــالي فــإن   -٨

منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة فــي تنفيــذ منظمــة الصــحة العالميــة، و  تنظــر، ومــن ثــم. الصــحة للبلــدان األمريكيــة
لسياســة الخاصــة ا فــي تنفيــذ منظمــة الصــحة العالميــة مــع منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة لضــمان تعــاون آليــات

  منظمة الصحة للبلدان األمريكية.ل الوضع القانوني االعتبار، مع األخذ بعين العالمية بحركة التنقالت
  
ـــ ١٦، انتقـــل العـــامين الماضـــيين وخـــالل  -٩ ـــدان و  بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة، اً موظف منظمـــة الصـــحة للبل

مـــن منظمـــة  اً مرشـــح ٥٢الوقـــت الحـــالي ويوجـــد فـــي . للمكاتـــب القطريـــةخمســـة لمناصـــب رؤســـاء  مـــنهماألمريكيـــة، 
  .لمنظمة الصحة العالمية المكاتب القطرية لرؤساءاالختيار  على قائمة للبلدان األمريكية ةالصح
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أحد موظفي  بعرض وظيفة على وعندما تقوم منظمة الصحة للبلدان األمريكية أو منظمة الصحة العالمية  -١٠
نقــل  بشــأن المشــترك بــين المنظمــاتتفــاق لال اً وفقــ بــين الوكــاالت نقــل بمثابــة هــذه الخطــوة، تعتبــر منظمــة األخــرىال

  .والبدالت الموحد للمرتبات المتحدة المنظمات التي تطبق نظام األمم بين الموظفين إعارة أو وانتداب
  

سياسـات منظمـة الصـحة  بشـأنممثلي الموظفين في منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة إدارة و ويتم استشارة   -١١
والــذي يعتبــر  اإلدارة،و  للمــوظفينالمشــترك  المجلــس العــالميأعضــاء فــي ، وهــم بــالموارد البشــريةالخاصــة الميــة الع

 سياســات شــؤون المــوظفين بشــأن بــين المــوظفين واإلدارة إلجــراء مشــاوراتككــل  علــى نطــاق المنظمــة بمثابــة آليــة
 ،نظمــة الصــحة العالميــةم فــي سياســات المــوارد البشــرية تيســر المواءمــة بــين التعاونيــة هــذه اآلليــة. و وشــروط الخدمــة

  .منظمة الصحة للبلدان األمريكيةو 
  
  
 

=     =     =  


