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  التقرير السنوي عن الموارد البشرية
  
  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لجنةالتقرير المقدم من   

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

ايـــــار/  ١٦إلـــــى  ١٤ُعقـــــد االجتمـــــاع العشـــــرون للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة فـــــي جنيـــــف فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -١
 ٩-٢واعتمـدت اللجنـة جـدول أعمالهـا، بعـد حـذف البنـدين  ١.(بلجيكـا) كـويبرز، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و

 والتحــديث بشـأن تنفيـذ اســتراتيجية المـوارد البشـرية منــذ كـانون الثــاني/ ٣ونظـرت اللجنـة فــي التقريـر السـنوي  -٢
  .٢٠١٤يناير 

  
تنسيق عملية  ) تم اإلعالن بصورة شاملة عن١وُأبلغت اللجنة عن تحقيق إنجازات في المجاالت التالية: (  -٣

) ُنظمــت حملــة مركــزة لتحســين كــل مــن التمثيــل ٢؛ (اختيــار الوظــائف المهنيــة (الفنيــة) التــي تجــري تعييناتهــا دوليــاً 
الجغرافــي والتـــوازن بـــين الجنســين، ُشـــجعت فيهـــا البعثـــات الدائمــة فـــي جنيـــف علـــى نشــر اإلعالنـــات عـــن الوظـــائف 

وضــع إطــار مؤسســي للــتعلم والتنميــة إلرســاء أســاس ألنشــطة  )٣الشــاغرة فــي المنظمــة بواســطة شــبكاتها الوطنيــة؛ (
لــدعم بيئــة عمــل قائمــة علــى االحتــرام واألخالقيــات، بــدأ تطبيــق برنــامج التنميــة  ) توخيــاً ٤تنميــة قــدرات المــوظفين؛ (

) الشـــروع فـــي ٥اإلداريـــة مـــع ثـــالث مجموعـــات للمـــديرين فـــي المقـــر الرئيســـي مـــن أجـــل تحســـين القـــدرة اإلداريـــة؛ (
ض نظام العدالة الداخلية في المنظمة في سياق جهد تعاوني يشـمل ممثلـي مـوظفي المـوارد البشـرية وممثلـي استعرا

  الموظفين.
  
وتم إبراز مسألة إدراج بندين جديدين في جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة الخدمة المدنيـة الدوليـة سـيكون   -٤

رواتـب وبـدالت  اسـتعراض عناصـر أجـر المـوظفين (وخصوصـاً ) ١لهما أثر على منظمة الصحة العالمية، وهما: (
المــوظفين المغتــربين) التــي ربمــا أثــرت علــى مــوظفي المنظمــة الحــاليين والمرشــحين إلشــغال وظــائف المنظمــة فــي 

للمــوظفين العــاملين ســيؤثر علــى  عامــاً  ٦٥) إّن التمديــد المقتــرح للســن اإللزامــي إلنهــاء الخدمــة إلــى ٢المســتقبل؛ (
  اقب موظفي المنظمة ويعوق قدرتها على تحقيق اتساق هيكل مالكها الوظيفي مع األولويات المتغّيرة.تخطيط تع

  
وأكــدت اللجنــة علــى أهميــة المــوارد البشــرية فــي نجــاح المنظمــة وطلبــت أن تقــدم إليهــا علــى أســاس منــتظم   -٥

  التأمل التحليلي للبيانات. تحديثات خطية عن تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية، من خالل إجراء مزيد من
                                                           

  .EBPBAC20/DIV./1ترد قائمة المشاركين في الوثيقة     ١
  .EBPBAC20/1الوثيقة     ٢
  .٦٧/٤٧الوثيقة ج    ٣
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وأشــارت اللجنــة إلــى ضــرورة مــنح األولويــة واتخــاذ تــدابير اســتباقية فيمــا يخــص تحســين التمثيــل الجغرافــي،   -٦
وتعزيــز التــوازن بــين األجيــال وبــين الجنســين، مالحظــة التحســن الشــامل الــذي طــرأ علــى التــوازن بــين الجنســين فــي 

شير إلـى تبـاين االتجاهـات بـين األقـاليم. وذكـرت اللجنـة أنـه ينبغـي لألمانـة أن العقدين األخيرين وٕان كانت األرقام ت
  تواصل العمل من أجل تحقيق التكافؤ على مستوى الوظائف العليا.

  
وُرحــب بتقــديم تحــديث بشــأن المــوارد البشــرية للمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، والــذي يــرد فــي   -٧

مبادرة  هلألثر النهائي الذي يحتمل أن تحدث دقيقاً  التقرير السنوي. وطلبت اللجنة من األمانة أن تمنح اعتباراً  ملحق
  استئصال شلل األطفال على مجاالت المنظمة األخرى.

  
  مقدمة إلى جمعية الصحةالتوصية ال
  
علمـًا  جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتونبـأن تحـيط أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي،   -٩

   بالتقرير السنوي عن الموارد البشرية.
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