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  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  مقدمة
  
 فــي البشــرية المــوارد بــإدارة المتعلقــة األساســية األمــور مــن اثنــين عــن المعلومــات أحــدث التقريــر هــذا يقــدم  -١

 ذلـك، إلـى وباإلضـافة .الجديـد العـالمي التنقل نظامو  ،اإليبوال فيروس مرض لفاشية االستجابة وهما أال ٢٠١٤ عام
 علـى االطـالع ويمكـن. البشـرية بـالموارد المتعلقـة المنظمـة اسـتراتيجية تنفيـذ فـي المحـرز التقـدم عـن تقريـراً  يقدم فإنه

 ١.اإلنترنت شبكة على بالمنظمة الخاص الموقع على ٢٠١٤ لعام العاملة بالقوى المتعلقة البيانات
 
  اإليبوال فيروس مرض لفاشية البشرية الموارد استجابة

  
 عنصـراً التـي تـم إعـادة تحديـدها  أولوياتهـا مع الوظيفي مالكها هيكل تكييف على المنظمة قدرة شكلت وقد  -٢

 المنظمـة أعادت خارجيين، موظفين تعيين إلى ضافةباإلف. اإليبوال فيروس مرض لفاشية االستجابة جهود من مهماً 
 المرتبطـــة التحـــديات مـــن العديـــد مواجهـــة تـــم وقـــد ٢.االســـتجابة جهـــود دعـــم بغـــرض موظفيهـــا مـــن العديـــد انتـــداب

 تجابـه التـي للتحـديات التصـدي بمكـان األهميـة فمـن ٢٠١٤٣ عـام من الثاني النصف في اإليبوال ألزمة باالستجابة
  .المستقبل في بطريقة أكثر منهجية للطوارئ االستجابة جهود

  
 الالزمـة الوظـائف ألنـواع واضـح استيعاب هناك كان البداية، في ةطلوبالم للوظائف الشديد لالفتقار ونظراً   -٣

 المقـــر فـــي أو اإلقليميـــة أو القطريـــة ءً ســـوا المنظمـــة مســـتويات جميـــع علـــى وعـــددها للفاشـــية االســـتجابة جهـــود لـــدعم
 شـــهر بنهايـــة القطـــري الصـــعيد علـــى البشـــرية المـــوارد مســـتلزمات علـــى تركـــز التـــي الخطـــط تـــوفير وســـيتم .الرئيســـي
يتـــراوح لـــم يـــتم تـــوفير ســـوى مـــا  ٢٠١٤. فمنـــذ إنشـــاء هـــذه الخطـــط فـــي أواخـــر عـــام ٢٠١٤ أكتـــوبر/ األول تشـــرين
 يتثنـــى وحتـــي. لهـــا المخطـــط المســـتويات جميـــع علـــى لتنفيـــذها الـــالزم الـــوظيفي المـــالك مـــن فقـــط  ٪ ٨٠و ٪٧٠ بـــين

 مـــن العديـــد إجـــراء مـــع دوري بشـــكل الخطـــط اســـتعراض باســـتمرار يـــتم الناشـــئة، البرمجيـــة المتطلبـــات تســـارع مواكبـــة
 ثالثـةال البلـدان فـي وظيفـة ٧٠٠ نحـو البشـرية بـالموارد الخاصـة طالخطـ تطلبـت األمـر بادئ وفي. عليها التعديالت
  .نفسها البلدان في وظيفة ١٠٠٠ من أكثر األخيرة الخطط تشمل حين في ،باإليبوال المتضررة الرئيسية

  
                                                           

 ":٦٨/٤٤الوثيقـة جمـع  المرفقـةالبشـرية، والجـداول  يمكن االطالع على الوثيقة المعنونـة "أحـدث المعلومـات عـن المـوارد   ١
(تـــم  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en علـــى الموقـــع الخـــاص بالمنظمـــة علـــى العنـــوان التـــالي:

 ).٢٠١٥ مايو/ أيار ٧االطالع في 

 على نشر القوى العاملة. ٦٨/٢٧الوثيقة جتركز    ٢

 .١٣٦/٤٥م تالوثيقة    ٣
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 المتضـررة الثالثـة البلـدان فـي البشـرية للمـوارد الهائلة الحاجة يغطي لن وحدهم الحاليين العاملين توزيع إن  -٤
 المرشـحينعن تعيين  الً فض والشراكات التقنية الشبكات أبواب المنظمة طرقت ،منها لتعزيز قدرتها اً وسعي .البو يباإل

 التخصصـات مـن للعديـد بالنسـبة العامة االختصاصات استخدامتوسيع نطاق  إلى اللجوء أن والحاصل. الخارجيين
 الفاآل اجتـذاب مـن تمكنـت الطريقـة وبهـذه الماسـة، االحتياجات عن اإلعالن سرعة من المنظمة مكن قد المتنوعة

 العـدد هـذا تـوفير إلـى وسـنحتاج. المناسـبة المهـارات بمجموعة يتمتعون والذين المهتمين األفراد من االستجابات من
 بشـكل شـخص ١٠٠٠المقدر بنحو و  ،الطارئة على الصعيد القطري االستجابة جهود لدعم الالزمين لألفراد المطلق
 الالزمـة الداخليـة القـدرات تـوفير حيث من هائالً  ياً تحد يمثل مما أسبوعاً  عشر ياثن و ستة بين تتراوح لمدة متعاقب
  .السرعة من كاف بمعدل ومراجعتها الطلبات لفرز

  
 تولــت والــذين يينخــارجال األفــراد وســائر المتعــددين المستشــارين فــإن المتضــررة، البلــدان إلــى الســفر وقبــل  -٥

 ضـرورةو  التـدريب عـن ناهيـك واألمنيـة الطبية الموافقات إلى يحتاجون يزالون ال وتوزيعهم، وانتقائهم فرزهم المنظمة
 لــدى يكــون المــرض طبيعــة إلــى بــالنظرو  ذلــك إلــى وباإلضــافة .المتضــررة البلــدان إلــى الســفر قبــل لهــم حاطــةإ تقــديم
 العناصــر هــذه كــل أدت وقــد. تشــاؤماً  األكثــر الســيناريوهات مــن وشــرعية حقيقيــة مخــاوف األفــراد هــؤالء مــن العديــد
   .المطلوب الزمني الفارق وبالتالي التوزيع عملية تعقد زيادة إلى مجتمعة

  
 تــوافر يســتلزم التخصــص الشــديدة العاملــة للقــوى الســريع التوزيــع أن تعلمناهــا تــيال الواضــحة الــدروس مــنو   -٦

 مــن مخــزون تــوافر أهميــة علــى التأكيــد تــم للفاشــية، االســتجابة ســياق وفــي. كافيــة وأدوات ونظــم داخليــة تحتيــة بنيــة
 فــي المتمثلــة الثانيــة وركيزتهــا البشــرية، بــالموارد الخاصــة االســتراتيجية مــن كجــزء بالفعــل اتحديــده تــم التــي المهــارات

 يتحلــــون الــــذين المــــوظفين بتحديــــد للمنظمــــة يســــمح الجــــرد هــــذا فمثــــل". الــــوظيفي المســــار إدارة: المواهــــب اســــتبقاء"
 بأسـماء قائمـة لوضـع الماسـة الحاجـة تحديـد كـذلك وتـم. لهـم الفـوري التوزيـع يهيئ مما المطلوبة المهارات مجموعةب

 عمليـة دعـمبغيـة  اً سـريع تاحتهاإ يمكن بيانات قاعدة وإلعدادمن تم تقييمهم وٕاجازتهم مسبقًا، م الخارجيين المرشحين
 بعــين األخــذ ومــع. المتوخــاة األهــداف ضــوء فــي مغــزى ذات تقــارير تقــديم فــي ممــا يســاعد وتتبعــه الســريع التوزيــع
 صـمم وقـد. العـالمي اإلدارة نظام تحول سياق في للتعيينات جديد نظام إعداد اآلن يتم المستفادة، للدروس االعتبار

 هـــذا القائمـــة؛ إدارة وعمليـــة وتحليلهـــا المرشـــحين مـــن الطلبـــات اســـتالم عمليـــة لتيســـير خصيصـــاً  الجديـــد النظـــام هـــذا
 ســـتجابةواال ،البحـــث عمليـــة لتســـريع المرتســـماتوتوفيقهـــا مـــع  للمهـــارات خـــرائط بإعـــداد ســـمحيس أنـــه إلـــى باإلضـــافة

 هـذا تشـغيل بـدء المقـرر ومـن. ودعم عملية تخطـيط المـوارد البشـرية الموظفين مالكب المرتبطة الناشئة الحتياجاتل
  .٢٠١٥ عام بنهايةالجديد  النظام

  
 مالك بتوفير األمانة تلتزم العالمية، الصحية للطوارئ لالستجابة مستعدة عاملة ىقو  إنشاء إلى وباإلضافة  -٧

 لهـا ومشـهود مدربـة فرق عدادإ و  الصحية، للطوارئ االستجابة بهدف الثالثة المنظمةستويات م في المهرة الموظفين
عنــد حــدوث  احتياطيــة قــوة الفــرق هــذه وستشــكل. المفاجئــة األحــداث مواجهــة علــى القــادرين المــوظفين مــن بالكفــاءة
  ١.الطوارئ حاالت

  
 للمنظمة العالمي التنقل نظام مستجدات أحدث

  
 يــتم" الــوظيفي المســار إدارة :المواهــب اســتبقاء" بشــأن البشــرية المــوارد الســتراتيجية الثانيــة للركيــزة واســتجابة  -٨

 تمامـاً  اإلطـار هـذا إدمـاج يـتم ،المناسـب المكـان في والكفاءات المهارات توفير من وللتأكد. للتنقل إطار إعداد اآلن
 يتنقلـوا أن المـوظفين جميـع مـن ويتوقـع .الـوظيفي المسـار إدارة اسـتراتيجية دعـمو  ،العاملـة القـوى تخطـيط عمليـة في

                                                           
 .٦٨/٢٤الوثيقة ج   ١
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 المهنيـة مهـاراتهم تكـوين بهـدف المنظمـة فـي األجـل الطويـل عملهـم مسـار مـدى علـى المهام من بطائفة ويضطلعوا
 وتعزيــز المنظمــة، مســتوى علــى التنقــل سياســة تحقيــق صــوب أولــى وكخطــوة .الــوظيفي تطــورهم إمكانيــات وتعزيــز
 علـى النظـام هـذا وينطبـق جغرافـي، أسـاس علـى والـذي يـتم إدارتـه للتنقـل نظـام تصـميم تـم القطريـة، المكاتـب قدرات

  .األعلى والفئات المهنية الوظائف في للتناوب الخاضعة الوظائف في العاملين
  
 دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس دعــم مــن بــه حظــى مــا عقــب الجديــد النظــام هــذا تنفيــذ صــوب العمــل وتقــدم  -٩

 التـي التعـديالت اعتمـاد مـن تالهـا ومـا ،٢٠١٥ ينـاير/ الثـاني كـانون فـي عقـدت التـي المائـة بعد والثالثين السادسة
 شــريطة ٢٠١٦ عــام مطلــع فــي الجديــد النظــام هــذا تنفيــذ المزمــع ومــن ١.للمــوظفين األساســي النظــام علــى أدخلــت
 أســـاس إلرســـاء المـــوظفين الئحـــة علـــى إدخالهـــا ســـيتم التـــي الضـــرورية للتعـــديالت العالميـــة الصـــحة جمعيـــة اعتمـــاد
 عمليــة طــرح خــاص بشــكل تــم وقــد ٢.الســنوية التنقــل ممارســات خــالل مــن الدوليــة الوظــائف فــي للتوظيــف قــانوني
 لــدى التنقــل شــاغليها علــى يجــب والتــي للتنــاوب الخاضــعة وتلــك ،للتنــاوب الخاضــعة غيــر الدوليــة الوظــائف تحديــد
 فـي يسـهم الشـؤون لتصـريف نظـام تصـميم اآلن ويـتم. عملهـم مراكـز علـى تنطبق التي للتعيين القياسية المدة انتهاء
 كمــا الســنوية، التنقــل عمليــة إطــار فــي التعيــين قــرارات فــي شــفافاً  إســهاماً  الرئيســي والمقــر األقــاليم مــن الممثلــون ظلــه
 بمـنح جانبيـة تنقـل حـاالت على التعيين وسينطوي. التنقل لنظام وفقاً  ٣الموظفين لدعم الالزمة التدابير إعداد يجري

 معـايير عـداد فـي الجغرافـي التنقـل وسـيكون. فقـط التنافسـية والعمليـات المخصصـة الشـاغرة الوظـائف عبر الترقيات
 مراكــز مختلــف فــي الخبــرة اكتســبوا الــذين المــوظفين يكــافئ ممــا المخصصــة الشــاغرة الوظــائف هــذه لشــغل األهليــة
  .المنظمة مستويات مختلف وعلى العمل

  
 الملخــص هــذا وسيتضــمن. ٢٠١٦ عــام مطلــع فــي للوظــائف األول الســنوي الملخــص نشــر المزمــع ومــن  -١٠

 الموظفين من سُيطلب ثم ومن. اختيارياً  إليها موظيفي التقدال المالك ألفراد يمكن والتي للتناوب الخاضعة الوظائف
 علــى بنــاءً  يتنقلــوا أن المعياريــة التعيــين مــدة الحاليــة مهمــتهم تجــاوزت وقــد للتنــاوب خاضــعة وظــائف يشــغلون الــذين
 وحـاالت االنتقاليـة بالتـدابير المسـاس ودون التنفيـذ من األولى سنوات الثالث أو السنتين فترة خالل المكتسبة الخبرة
  .المحتملة اإلعفاء

  
 المقـر وبـين األقـاليم بـين فيمـا واالنتقال المتبادل التخصيب من المقترح التنقل إدارة نظام يحسن أن ويتوقع  -١١

 بلغـت التـيكـل عـام و  التحركـات مـن كبيـر عـدد وجـود مـن بـالرغم أنه إلى الراهنة البيانات وتشير. واألقاليم الرئيسي
 بتغييــر األعلــىالفئــات و  المهنيــة الفئــات فــي األجــل طويلــة وظــائف فــي المعينــين مــن  ٪ ٧,٤ قــام ٢٠١٤ عــام فــي(

 ٤.)٢٠١٤ عــام فــي  ٪ ٦٢(. نفســها الرئيسـية المكاتــب فــي أساسـي بشــكل التحركــات هــذه حـدثت وقــد )عملهــم مراكـز
 إجمـالي مـن  ٪ ٤٩,٤ بنحـو وحـده يسـتأثر الرئيسـي المقـر أن مـن بـالرغم أنـه إلـى البيانـات تشير ذلك إلى وباإلضافة
مـن  خـرآ مركـز إلـى فـي المقـر الرئيسـي العـاملين مـن فقط  ٪ ١,٨ سوى ينتقل فلم األعلى، والفئات المهنية الوظائف

 يرتبطــان المؤشـرات مـن اثنـين هنــاك أن نجـد الراهنـة، األساسـية البيانـات وباســتخدام. ٢٠١٤مراكـز العمـل فـي عـام 

                                                           
 .١٣٦/٤٧م تانظر الوثيقة    ١

 . ٦٨/٤٦ج نظر الوثيقةا   ٢

 .١٣٦/٤٥م تنظر الوثيقة ا   ٣

ــ وثيقــةالنظــر ا   ٤  ١٢الجــدول  ":٦٨/٤٤ج مــع الوثيقــة، الجــداول المرفقــة ة"أحــدث المعلومــات عــن المــوارد البشــري ةالمعنون
علــى  الخــاص بنســبة التنقــل بحســب المكاتــب الرئيســية والمتــاح ١٣والجــدول رقــم  العمــل : تغييــر مراكــزبشــأن تنقــل العــاملين

ـــــرابط التـــــالي ـــــى موقـــــع المنظمـــــة ال ـــــم االطـــــالع فـــــي  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en :عل (ت
 .)٢٠١٥ مايو أيار/  ٧



  A68/44    ٦٨/٤٤ج

4 

 سـنوياً  العمـل مراكـز تغييـر عـدد تضـاعف وهما أال ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية الميزانية في البشرية بالموارد
  .الرئيسية المكاتب نفس خارج حركاتالت عدد وزيادة

 
: مهمتــــين فائــــدتين ســــتحقق الجغرافــــي التنقــــل بشــــأن المقترحــــة السياســــة تنفيــــذ فــــإن المطــــاف، نهايــــة وفــــي  -١٢

ـــاءتهم و العـــاملين أداء تحســـين الً أو  ـــة الخبـــرات لتنـــوع نتيجـــة فعـــاليتهم، وكف  المنظمـــة مســـتويات فـــي المكتســـبة المهني
 سـبل تحسـين وثانيـاً  القطـري؛ الصعيد على األعضاء للدول المقدم الدعم سبل تعزيز عن بالتالي يسفر مما الثالثة،
 تقيـيم وسـيتم .للمنظمـة التمويليـة والقـدرات الناشـئة األولويـات مـع يتفـق بمـا مالك المـوظفينب الخاص الهيكل مواءمة
  .سنوات لعدة تنفيذها بعد السياسة

  
  البشرية الموارد استراتيجية بتنفيذ المتعلقة المعلومات أحدث

  
 بـالموارد والخاصـة المنقحـة المنظمـة السـتراتيجية الـثالث األساسية الركائز القسم بهذا الخاص الهيكل يتبع  -١٣

 /الثـاني كـانون فـي عقـدت التـي المائـة بعـد والثالثـين الرابعـة دورتـه فـي التنفيـذي المجلـس فيها نظر والتي ١البشرية
   .التمكينية العمل بيئة) ٣( ؛الوظيفي المسار إدارة :المواهب استبقاء) ٢( ؛المواهب اجتذاب) ١( ٢٠١٤:٢

  
   اجتذاب المواهب

  االستعانة بالمواهب والتوظيف
  

فـي الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا علـى مسـتوى بدأ تنفيذ عملية منسقة الختيار الموظفين لشغل الوظائف الدولية   - ١٤
علـى تنفيـذها  يجري تقيـيم العمليـة بعـد مـرور عـام واحـدسـ. و ٢٠١٤ مارس آذار/والمكاتب اإلقليمية منذ  المقر الرئيسي

مـن إجـراءات االختيـار علـى نطـاق المنظمـة فـي غضـون  ٪٦٥لتحديد مدى تحسين اختيار المواهب وٕاذا تـم اسـتكمال 
أســبوعًا. وســُتعتمد عمليــة منســقة الختيــار المــوظفين لشــغل الوظــائف المحليــة (فــي فئــة   ١٥المقــرر أي  اإلطــار الزمنــي

  .٢٠١٥الخدمات العامة وفئة الموظفين الفنيين الوطنيين) على نطاق المنظمة في عام 
  

 كبـار العمليـة هـذه وتشـمل .المنظمـة مكاتـب رؤسـاء مناصب لشغل المرشحين لتقييم جديدة عملية تم إدخالو   - ١٥
 المنظمــة بعمــل الملمــين المنظمــة مــن الســابقين المــديرين وكبــار المتقاعــدين المنظمــة مكاتــب ورؤســاء المنظمــة مــوظفي
  .القطري والسياق وبالواقع التنظيمية وبالثقافة

  
عن وَجه رسالة أسبوعية في الوقت الحالي إلى جميع البعثات الدائمة في جنيف تتضمن معلومات مفصلة وتُ   - ١٦

الوظــــائف الشــــاغرة لتوظيــــف المــــوظفين الــــدوليين بــــدوام كامــــل علــــى نطــــاق المنظمــــة فــــي إطــــار الجهــــود الراميــــة إلــــى 
إلى عدد أكبر من المرشحين المؤهلين وتحسين التوازن بين الجنسين والتنوع الجغرافي. وتجري متابعة مبـادرة   الوصول

رمـــت اتفاقـــات شـــاملة مـــع الشـــركات التـــي تتـــولى البحـــث عـــن وقـــد أب التغطيـــة بعـــد أن أكـــدت البعثـــات الدائمـــة فائـــدتها.
لشـــغل  العاليـــة الكفـــاءات ذويالكفـــاءات كـــي تســـاعد وحـــدات التوظيـــف علـــى صـــعيد المنظمـــة فـــي تحديـــد المرشـــحين 

 والتمثيـل الجنسـين بـين التـوازنأو لتأديـة وظـائف تقنيـة محـددة للغايـة، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى  العليا المناصب
  .  الجغرافي

  
                                                           

-http://www.who.int/about/who_reform/ebpbac-hrاســــــــتراتيجية المــــــــوارد البشــــــــرية متاحـــــــــة علــــــــى الموقــــــــع التـــــــــالي:    ١

strategy.pdf?ua=1  ٢٠١٥ مايوأيار/  ١(تم االطالع في(. 

 (باإلنكليزية). ٣، الفرع ةعشر  ةالحادي للجلسة، المحاضر الموجزة ٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤م ت انظر الوثيقة   ٢
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أدائهـم  وتنطبق المبـادئ الشـاملة علـى إنشـاء لجـان االختيـار وعلـى إدارة األداء ممـا يمّكـن المـديرين مـن تقيـيم  - ١٧
الخـــاص فيمـــا يتعلـــق بتحقيـــق التـــوازن بـــين الجنســـين فـــي مجـــاالت المســـؤولية المســـندة إلـــيهم. وعـــالوة علـــى ذلـــك، يقـــّيم 

الفنيـــة والفئـــات العليـــا ومـــواطني الـــدول األعضـــاء غيـــر الممثلـــة المـــديرون العـــامون المســـاعدون تمثيـــل المـــرأة فـــي الفئـــة 
  .٢٠١٤والناقصة التمثيل في دوائرهم المعنية بموجب اتفاقات المساءلة المعمول بها منذ عام 

  
وقد ارتفع عدد النساء في الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا ارتفاعـًا مطـردًا علـى مـدى السـنوات العشـر الماضـية مـن   - ١٨
موظفًا في الفئة الفنيـة والفئـات العليـا  ٢٠٠٥) من أصل ٪٤١,٧امرأة ( ٨٣٦امرأة. وبلغ عدد النساء  ٨٣٦إلى  ٥٤٤
كــانون ، ممــا يمثــل خطــوة إضــافية فــي مســار تحقيــق التكــافؤ بــين الجنســين منــذ ٢٠١٤ديســمبر  /كــانون األول ٣١فــي 

. وعلـى الـرغم مـن ذلـك، البـد ٪٤٠,٨ات عندما كانت نسبة النساء من المـوظفين فـي هـذه الفئـ ٢٠١٣ ديسمبر األول/
مــن بــذل المزيــد مــن الجهــود وتلتــزم المنظمــة بتحســين التــوازن بــين الجنســين والتمثيــل الجغرافــي لــدى االستعاضــة عــن 
المـــوظفين المتقاعـــدين علـــى النحـــو المبـــين فـــي المؤشـــرات المتصـــلة بـــالموارد البشـــرية فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة 

فــي الفئـــات الفنيـــة والفئـــات  ٥٥:٤٥بنحـــو  اإلنـــاث مقابــل ذكورللـــ اإلجمـــالي المعــدلحيــث تـــم تحديـــد  ،٢٠١٧- ٢٠١٦
  العليا.

  
  أساليب التعاقد

  
 كــانون الثــاني/عقــب القــرار الــذي صــدر عــن المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة فــي   - ١٩
 شــباط/ ١ة علــى المــوظفين العــاملين بعقــود محــددة المــدة بعــد وكــان مفــاده عــدم اقتــراح تعيينــات مســتمر  ٢٠١٣١  ينــاير
، ُوضــعت مجموعــة مــن معــايير األهليــة األشــد صــرامة فيمــا يخــص المــوظفين الــذين لــم يســتكملوا فتــرة ٢٠١٣ فبرايــر

واليزالـــون مـــؤهلين  ٢٠١٣ فبرايـــر شـــباط/ ١الخمـــس ســـنوات مـــن الخدمـــة الفعليـــة المتواصـــلة بعقـــود محـــددة المـــدة فـــي 
 كـــــانون األول/ ٣١م بعقـــــود مســـــتمرة. وســـــوف تتوقـــــف المنظمـــــة عـــــن مـــــنح تعيينـــــات مســـــتمرة تمامـــــًا بحلـــــول لتعييـــــنه
  .٢٠١٨  ديسمبر

  
وأدخلت تعديالت على ترتيبات السفر وما يتصل بها من استحقاقات للموظفين العـاملين بعقـود مؤقتـة بهـدف   - ٢٠

لعائـدين إلـى المنظمـة والعـاملين بعقـود مؤقتـة الحقـة بعـد تخفيض التكاليف المتكبدة نتيجة للمدفوعات المتعددة لألفـراد ا
  .٢٠١٥يناير  /االنقطاع اإللزامي عن الخدمة. وأصبحت هذه التعديالت سارية منذ كانون الثاني

  
موظفــــــًا مــــــنهم  ٧٣٠٩، بلــــــغ مجمــــــوع المــــــوظفين فــــــي المنظمــــــة ٢٠١٤ديســــــمبر  /كــــــانون األول ٣١وفــــــي   - ٢١

موظفًا معينًا بعقود مؤقتة. وضـم الموظفـون المعينـون بعقـود طويلـة  ١٠٧٦و ٢المدةموظفًا معينًا بعقود طويلة   ٦٢٣٣
) فــي فئــة المــوظفين الفنيــين ٪١٤,٧موظفــًا ( ٩١٤) فــي الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا و٪٣٢,٢مــوظفين ( ٢٠٠٥المــدة 

بعقـود طويلـة المـدة  وانخفـض عـدد المـوظفين المعينـين) في فئة الخدمات العامة. ٪٥٣,١موظفًا ( ٣٣١٤الوطنيين و
كــــانون األول/  ٣١٪) مقارنـــة بالعــــدد المبلّـــغ عنــــه فـــي عــــرض مـــالك المــــوظفين فـــي ٣,٤-(موظفــــًا  ٢١٩بمقـــدار 
كـــــانون األول/  ٣١موظفـــــًا فـــــي  ١٠٧٦عـــــدد المـــــوظفين العـــــاملين بعقــــود مؤقتـــــة والبـــــالغ ويـــــنم  ٢٠١٣.٣ ديســــمبر
عرض مالك الموظفين  ٪ مقارنة بالعدد المبين في٢٧,٥+ موظفًا أو نسبتها ٢٣٢عن زيادة قدرها  ٢٠١٤ ديسمبر

                                                           
 .٢الملحق  ،١/سجالت/ ١٣٢/٢٠١٣ت م الوثيقةو  ١٠ق١٣٢ت  مالقرار  انظر   ١

موظفي البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية التي تستضيفها المنظمة وال يشـمل المـوظفين العـاملين فـي يشمل هذا العدد    ٢
أو فــي أي المــوظفين العــاملين فــي إقلــيم األمــريكتين أو الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة أو 

 .وكاالت تديرها المنظمة

 .٦٧/٤٧ج الوثيقةانظر    ٣
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وبلغــت ٪ مــن مجمــوع القــوى العاملــة. ١٤,٧يمثــل الموظفــون المؤقتــون و  ٢٠١٣.١ كــانون األول/ ديســمبر ٣١فــي 
مــــن نفقــــات المنظمــــة  ٢٪٣٩مليــــون دوالر أمريكــــي أي  ٨٦٧,٥المــــوظفين وغيــــرهم مــــن العــــاملين  قيمــــة تكــــاليف

ـــالغ ـــرة مـــن مليـــون  ٢٣١٦,٦مجموعهـــا  الب ـــاني/ ينـــاير إلـــى  ١دوالر أمريكـــي فـــي الفت كـــانون األول/  ٣١كـــانون الث
  ٢٠١٤.٣ديسمبر 

  
ـــراء  ٤اتفـــاق أداء العمـــلويجـــري اســـتعراض اســـتخدام عقـــود العـــاملين مـــن غيـــر المـــوظفين (أي   - ٢٢ وعقـــود الخب

كمـا ) لضمان استخدام هذه العقود المنسق والمالئـم علـى نطـاق المنظمـة. ٦واتفاق الخدمات الخاصة ٥االستشاريين
تستكشـــف ســـبل االســـتعانة بعـــاملين آخـــرين مـــن غيـــر المـــوظفين. فمـــن شـــأن إبـــرام اتفـــاق جـــامع بـــين المنظمـــة وأمانـــة 

ظمـة. متطوعي األمم المتحدة على سبيل المثال أن يضـمن تنسـيق تغطيـة المتطـوعين واالسـتعانة بهـم علـى نطـاق المن
فـــردًا عـــامًال  ٢٩٨ المكـــافئين: المتفـــرغين المـــوظفين عـــدد ، مـــن حيـــثالمـــوظفين بغيـــر الخاصـــة العقـــودوقـــد مثـــل عـــدد 

ـــاًء  فـــرد ٤٢٠٠، وفـــردًا عـــامًال بنـــاًء علـــى عقـــود الخبـــراء االستشـــاريين ٢٣٠و اتفـــاق أداء العمـــلعلـــى   بنـــاءً  يعمـــل بن
 ١٢٤,٢ المـــوظفين غيـــر مـــن لألفـــراد التعاقديـــة الخـــدمات تكـــاليف قيمـــة نـــاهزتو  ٧.اتفـــاق الخـــدمات الخاصـــة  علـــى
 /كـــانون األول ٣١ينـــاير إلـــى  /كـــانون الثـــاني ١مـــن  المنظمـــة نفقـــات مجمـــوع مـــن٪ ٥,٤ أي أمريكـــي دوالر مليـــون

  .٢٠١٤ديسمبر 
  
  
  
  
  

                                                           
بشـكل رئيسـي بالحاجـة إلـى قـوى عاملـة مكّونـة  ٢٠١٤فـي عـام  مؤقتـة بعقـود يمكن تفسير زيادة عدد الموظفين المعينـين   ١

 بعقــود المعينــين المــوظفينعلــى  مؤقتــة بعقــود مــن المــوظفين المــؤقتين لالســتجابة لفاشــية اإليبــوال وتفضــيل المــوظفين المعينــين
 .العالمية األطفال شلل استئصال مبادرةبسبب الشوط األخير ل محدَّدة

 .٦٨/٣٨ج الوثيقةانظر    ٢
 ١٧الجــدوالن ": ٦٨/٤٤الجــداول المرفقــة مــع الوثيقــة ج ،ة"أحــدث المعلومــات عــن المــوارد البشــريالمعنونــة انظــر الوثيقــة    ٣
شــــبكة موقــــع المنظمــــة علــــى والمتاحــــة علــــى  لعناصــــر المرتبــــات الرئيســــية اً تكــــاليف كشــــوف المرتبــــات وفقــــبشــــأن  ١٨و

 .)٢٠١٥أيار/ مايو  ٧تم االطالع في (  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en:اإلنترنت

يستخدم اتفاق أداء العمل للتعاقد مع األفراد أو الشركات مـن أجـل تقـديم الخـدمات أو إعـداد منتجـات معينـة. وفـي جميـع    ٤
د أو بحـد أقصـى وال يعمـل ذلـك الفـرد عـادة فـي مبنـى المنظمـة وال يـؤدي عمـًال يتطلـب الحاالت، يدفع للفرد المعني مبلغ محد

توجيهــًا تقنيــًا وثيقــًا مــن المنظمــة وال يســافر لحســاب المنظمــة (إال لزيــارة مبنــى المنظمــة فــي بعــض األحيــان مــن أجــل عــرض 
 واحدًا أو أكثر. جوانب عمله على موظفي المنظمة أو بحثها معهم). وقد تستغرق مدة االتفاق يوماً 

الخبــراء االستشــاريون هــم أشــخاص خبــراء أو مختصــون معتــرف بهــم فــي مجــال معــين يســتعان بخــدماتهم بصــفتهم خبــراء    ٥
تقنيين أو استشـاريين يمـدون المنظمـة فـي الغالـب بخبـرات فريـدة مـن نوعهـا. وال ينبغـي أن تنطـوي عقـود الخبـراء االستشـاريين 

 الموظفين. وقد تستغرق مدة عقد خبير استشاري من يوم واحد حتى عامين.على أعمال تكرر عمل 

اتفــاق الخــدمات الخاصــة هــو عبــارة عــن عقــد يبــرم بــين المنظمــة ومــواطن أو شــخص مقــيم فــي بلــد مضــيف لالســتعانة    ٦
وتبــرم  بخــدمات هــذا الشــخص لكــي يضــطلع بمهــام طويلــة األجــل أو قصــيرة األجــل فــي إطــار مشــروع أو نشــاط وطنــي معــين.

 شهرًا. ١٢اتفاقات الخدمات الخاصة عادة لمدة 
استنادًا إلى عدد العقود الممنوحة. ولكن قد تكون هذه األرقام مضللة بما أنه يجوز مـنح  ٢٠١٣أعطيت األرقام في عام    ٧

ليـوم واحـد  –عدة عقود قصيرة األجل للشخص نفسه خالل عام واحد، وقـد تمـنح العقـود لغيـر المـوظفين لفتـرة محـدودة للغايـة 
 العاملــة القــوىصــورة أوضــح عــن نســبة العــاملين مــن غيــر المــوظفين فــي  المتفــرغين المــوظفينأو يــومين. ويعطــي عــدد 

 . عموماً 
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  استبقاء المواهب
 

  ١تخطيط القوى العاملة ومواءمة هيكل المالك الوظيفي مع احتياجات المنظمة المتغيرة
  
فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤لت عملية تخطيط على نطاق المنظمة لتعاقب المـوظفين المتقاعـدين فـي الفتـرة كمِ استُ   -٢٣

، فقـد تـم هيكـل المـالك الـوظيفي مـع أولويـات المنظمـة المتغيـرة وقـد أدت إلـى تحسـين مواءمـة. ٢٠١٤يوليـو  تمـوز/
المتقاعــدون، بينمــا تــم اإلعــالن عــن وظــائف أخــرى اقتــراح إلغــاء بعــض الوظــائف الشــاغرة التــي تركهــا الموظفــون 

ومـــع ذلـــك، قـــد تتـــأثر قـــدرة المنظمـــة علـــى  .٢٠١٧-٢٠١٦باختصاصـــات مختلفـــة. وتجـــرى العمليـــة نفســـها للفتـــرة 
ســنة وهــي الســن المعمــول بهــا فيمــا يخــص أي موظــف  ٦٥ســن التقاعــد اإللزاميــة إلــى  تــم تطبيــق رفــعالتخطــيط إذا 

وفقـــًا لتوصـــيات لجنـــة الخدمـــة المدنيـــة  إلـــى المـــوظفين العـــاملين ٢٠١٤ ينـــاير ي/كـــانون الثـــان ١جديـــد ينضـــم بعـــد 
  ٢.الدولية

  
وسعيًا إلى تبسيط عمليات االختيار وتسـهيلها وضـمان االتسـاق علـى نطـاق المنظمـة وتـوفير الـدعم لنظـام   -٢٤

التوصــيفات مــن أجــل التنقــل العــالمي المقتــرح الــوارد وصــفه أدنــاه، يجــري اعتمــاد توصــيفات وظيفيــة عامــة تشــمل 
  حت النبذات الخاصة بهم أيضًا.رؤساء مكاتب المنظمة الذين ُنقِّ 

  
  إدارة األداء

  
ـــاز األداء  مســـتكمالً  ،اإلطـــار الجديـــد إلدارة األداء وتطـــويرهصـــدر    -٢٥ ـــدتين بشـــأن تقـــدير امتي بسياســـتين جدي

السياســة بشــأن تقــدير امتيــاز األداء وتشــمل . ٢٠١٥فبرايــر  /، فــي شــباطوالمكافــأة عليــه وبشــأن إدارة األداء المتــدني
وتمــد السياســة بشــأن إدارة األداء المتــدني  .لالعتــراف العلنــي بــأداء المــوظفين المتميــز مبســطاً  نهجــاً عليــه  والمكافــأة

دِّد علــــى الفتــــرة وُشــــ .المشــــرفين بإرشــــادات واضــــحة بشــــأن الخطــــوات التــــي ينبغــــي اتخاذهــــا لتــــدارك األداء المتــــدني
مـــدة ســـنة واحـــدة التـــي تمكـــن المنظمـــة مـــن ضـــمان تكّيـــف المـــوظفين مـــع بيئـــة عملهـــم الجديـــدة ووفـــائهم االختباريـــة ل

  بالمعايير األخالقية ومعايير األداء. 
  

عيد تصميم الصيغة المستخدمة لتوثيق التقييم السنوي ألداء الموظفين والمعروفة باسـم نظـام إدارة األداء وأُ   -٢٦
تقيــيم األداء وعواقبـــه بالتشــديد علـــى تخطــيط العمـــل القــائم علـــى تحقيــق النتـــائج وتطــويره بهــدف إرســـاء عالقــة بـــين 

وتحديد مؤشرات األداء القابلة للقياس (بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي فـي 
علـى نطـاق األقـاليم فـي  وسـيتم إدخالـه ٢٠١٥عـام وقد أطلق اإلطار في المقر الرئيسـي فـي بدايـة  حالة المديرين).

  .٢٠١٦عام 
  

  تنمية المسار الوظيفي
  

ــتعلم وتنميــة القــدرات  -٢٧ بمثابــة  ٢٠١٤أغســطس  فــي آب/ ٢٠٢٠-٢٠١٤ كــان اعتمــاد اإلطــار المؤسســي لل
الخطوة األولى فـي عمليـة تنميـة المسـار الـوظيفي. ويمثـل اإلطـار المؤسسـي التـزام المنظمـة بـالنهوض بثقافـة الـتعلم 

  القدرات في صفوف موظفيها والحفاظ على المنظمة بصفتها منظمة قائمة على المعارف.وتنمية 

                                                           
 .العالمية األطفال شلل استئصال مبادرةفيما يتعلق ب ١٧و ١٦، الفقرتان ١٣٦/٤٥ت مانظر التحديث الوارد في الوثيقة    ١

 .٦٨/٤٥ج انظر الوثيقة    ٢
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برنامج التنمية اإلداريـة الـذي خضـع للتجربـة علـى سـبيل االرتيـاد فـي المقـر الرئيسـي وتجري إعادة تصميم   -٢٨
اخليـــة علـــى ، بغـــرض تحســـين الكفـــاءة اإلداريـــة والضـــوابط الد٢٠١٤وعـــام  ٢٠١٣مـــديرًا فـــي عـــام  ٦٠مـــع تـــدريب 

  الصعيدين اإلقليمي والقطري.
  

. والغـرض ٢٠١٤ أكتـوبر تشـرين األول/وقد اعُتِمد برنامج جديد لتوجيه الموظفين فـي المقـر الرئيسـي فـي   -٢٩
منه هو ضمان تهيئة الموظفين الجدد للتعاون والمساهمة واألداء في أسرع وقت ممكن بعد بدء العمل في المنظمة 

  .٢٠١٥إجراءاتهم وقراراتهم. وسيوسع نطاق البرنامج ليشمل األقاليم في عام  إلى جانب مساءلتهم عن
  

وســـعيًا إلـــى تحســـين األداء علـــى  ٢٠٢٠-٢٠١٤ القـــدرات وتنميـــة للـــتعلم المؤسســـي اإلطـــارودعمـــًا لتنفيـــذ   -٣٠
والقطريـة. ويستضـيف ) فـي المكاتـب اإلقليميـة iLearnالمستوى القطري، جرى تعميم النظام العالمي للتعلم واإلدارة (

دورة للــتعلم اإللكترونــي تغطــي الميزانيــة والشــؤون الماليــة واالتصــاالت والمــوارد البشــرية  ٧٠هــذا النظــام أكثــر مــن 
والتــدريب فــي مجــال االمتثــال والعمــل فــي المنظمــة.  المعلومــات تكنولوجيــا والصــحة العموميــة والتــدريب فــي مجــال

وسيتطلب الربط بين الـتعلم واألداء ترسـيم خـرائط لمسـارات الـتعلم وٕادارة األداء وتصـميم المحتـوى خصيصـًا ليناسـب 
  المستهدفة المحددة وتوفي التدريب المؤهل لالعتماد. الفئة

  
للكفاءات خاص بالمنظمة لتقديم اإلرشـاد إلـى  ، تم إصدار نموذج عالمي محّسن٢٠١٥مارس  /وفي آذار  -٣١

المــوظفين والمــديرين بشــأن معــايير الســلوك المتوقعــة فــي مجــاالت التوظيــف وٕادارة األداء وتنميــة المســار الــوظيفي. 
وهذه الوثيقة عنصر من العناصر الثالثة لمبادرة "االرتقـاء بالخيـارات الوظيفيـة" إلـى جانـب خـرائط المسـار الـوظيفي 

الــتعلم. وفــي المســتقبل، ستســمح هــذه األدوات للمــوظفين بتحديــد المهــارات والكفــاءات التــي البــد لهــم مــن  ومســارات
اكتسابها بهدف االنتقال إلى مستوى أو اتجاه عمل آخر. وينبغي إتاحة الفرص لتنمية قدرات المـوظفين رهنـًا بتـوفر 

ف أنماط العمل الميداني مما يدعم التنقـل علـى التمويل عن طريق التناوب القصير األجل في أقاليم أخرى أو مختل
  نطاق المنظمة.

  
  بيئة عمل تمكينية

  
  بيئة عمل أخالقية

  
يســاءل موظفــو المنظمــة عــن الواليــات والمــوارد واألمــوال التــي عهــدت الــدول األعضــاء بهــا إلــى المنظمــة.   -٣٢

داء. وقـد ُعممـت مـذكرة إعالميـة سـنوية وعليه، يتوقع من جميع الموظفين بلوغ أرقى مستويات السلوك والكفـاءة واأل
للسنة الثانية على التوالي على نطاق المنظمة تتضمن معلومات مفصلة عن حـاالت سـوء السـلوك األخيـرة وتصـف 

ووافــق المجلــس التنفيــذي خــالل دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة المعقــودة فــي  اإلجــراءات المتخــذة للتصــدي لهــا
، علــى التعــديالت المدخلــة علــى الئحــة المــوظفين والراميــة إلــى توســيع نطــاق التــدابير ٢٠١٥ينــاير  /كــانون الثــاني

  ١.وجسامته المرتكب السلوك سوءالتأديبية مما يسمح بتناسبها بشكل أفضل مع طبيعة 
  

  إدارة الموظفين الحديثة
  

الكفــاءة اإلداريــة مــن خــالل تنطــوي إدارة المــوظفين الحديثــة فــي المنظمــة علــى عــدة عناصــر تشــمل تعزيــز   -٣٣
للتنميــة اإلداريــة والتركيــز علــى التــوازن الســليم بــين الحيــاة الشخصــية والعمــل عبــر سياســات مراعيــة البرنــامج الجديــد 

                                                           
 .١٣٦/٤٧م تانظر الوثيقة    ١
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لمصالح األسرة (بما في ذلك الترتيبات الخاصة بمرونة مواعيد العمل وبالعمل عن ُبعد) وعقد الشراكات مع ممثلي 
دخـال اسـتبيانات مفصـلة عـن "بـدء إويجـري  ترتيبات العمل عن ُبعد المؤقتة كتدبير مؤقت.الموظفين. وقد اعُتِمدت 

  الخدمة" (الدخول) ونهاية الخدمة تشمل طائفة كبيرة من المواضيع على نطاق المنظمة. 
  

للتشـاور  منتـدىً وقد ُنِقحت اختصاصات اللجنة المعنيـة بالصـحة والسـالمة فـي مكـان العمـل بهـدف جعلهـا   -٣٤
فعال مع ممثلي الموظفين بشأن الوقاية من مشـاكل الصـحة والسـالمة المهنيتـين وتسـويتها وتوعيـة أعضـاء اإلدارة ال

والمــوظفين بخصــوص مســائل الصــحة والســالمة ورصــد رفــاه المــوظفين حرصــًا علــى النهــوض ببيئــة عمــل ســليمة 
  وآمنة.

  
  إقامة العدل

  
النزاعات المتصلة بالعمل منـذ زمـن بعيـد فـي المنظمـة. ومـع لقد وجدت آليات رسمية وغير رسمية لتسوية   -٣٥

ذلك، ُسلِّم بضرورة زيادة التشديد على الوقاية من النزاعات على جميع مستويات المنظمة. وأجرى فريق من الخبراء 
. ونــتج عــن هــذا ٢٠١٤الخــارجيين والــذي شــارك فــي تكليفــه كــل مــن اإلدارة وممثلــي المــوظفين استعراضــًا فــي عــام 

الوقايــة مــن النزاعــات وعلــى المســؤولية المشــتركة عــن الحفــاظ علــى مكــان عمــل  ســتعراض توصــيات شــددت علــىاال
يتســم بــاالحترام تــم عرضــها علــى المــديرة العامــة. وتشــمل هــذه التوصــيات تــوفير التــدريب فــي مجــال إدارة النزاعــات 

لمؤسســية علــى عمليــة االســتعراض ودعــم الوســاطة وتــدعيم دور أمــين المظــالم. ويوصــى أيضــًا بإضــفاء الصــبغة ا
علـى نطـاق  مشـاورات اآلن وتجـرياإلداري من أجل مساعدة الموظفين واإلدارة على تنـاول المسـائل المتنـازع فيهـا. 

يلزم إدخالها على الئحة المـوظفين علـى المجلـس  المنظمة بشأن تنفيذ هذه التوصيات بهدف اقتراح التعديالت التي
  .٢٠١٦يناير  /والثالثين بعد المائة التي ستعقد في كانون الثاني دورته الثامنة التنفيذي في

  
  التنفيذ 

  
تنفــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية بطريقــة متداخلــة علــى مــرحلتين علــى  وفــي البدايــة، كــان مــن المقــرر أن  -٣٦

المقـررة  والرصـد والتقيـيم؛ ومرحلـة التنفيـذ ٢٠١٥-٢٠١٣إلنشاء المقررة للفترة النحو التالي: تنفيذ مرحلة التصميم وا
صدر بالفعل عدد كبير من السياسات وتم البدء فـي تفعيـل اسـتراتيجية المـوارد البشـرية.  . وقد٢٠٢٠-٢٠١٦للفترة 

لتــوفير قــوى عاملــة أكثــر مرونــة ووجاهــة علــى مســتويات المنظمــة  وأكــدت االســتجابة لفاشــية اإليبــوال الحاجــة الماســة
استراتيجيات تتعلق باإلدارة والتنسيق وتضمن االستخدام الكامـل للقـدرات والمـوارد الثالثة، وكذلك الحاجة إلى وضع 

  .المتاحة. وقد تم بذل الجهود كما يستمر بذلها في الوقت الحاضر بهدف تسريع وتيرة إصالح إدارة الموارد البشرية
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  
  بالتقرير.مدعوة إلى اإلحاطة علمًا  جمعية الصحة  -٣٧
  
  

=     =     =  
  


