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  التقرير السنوي: الموارد البشرية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 ٢٠٠٦ واألنشطة المضطلع بها خالل عام       د بها التقييقدم هذا التقرير معلومات عن األولويات التي تم           -١

وسيرد في وثيقة منفصلة استعراض أولي لمالك المنظمـة مـن المـوظفين             . في مجال إدارة الموارد البشرية    
 نبذة  ، وقد قدمت إلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة           ٢٠٠٦.١سبتمبر  /  أيلول ٣٠بتاريخ  

المتخذة في مجال إدارة موارد المنظمة البشرية ومعلومات عن التقـدم المحـرز             عامة مفصلة عن المبادرات     
  ٢.وعن التحديات التي يتعين مواجهتها في المستقبل

  
  ٢٠٠٧ والخطط الخاصة بعام ٢٠٠٦األولويات واألنشطة خالل عام 

  
التوظيـف واالنفتـاح؛ اسـتعراض      :  على مـا يلـي     ٢٠٠٦ركزت األولويات واألنشطة خالل عام        -٢

االستراتيجية والكفاءة؛ اإلصالح وتنفيذ إطار الترتيبات التعاقدية؛ توفير بيئة عمل داعمـة؛ تحـسين               التوجهات
عملية إنجاز األغراض المتعلقة بالموارد البشرية؛ تعزيز السلوك األخالقي وتقوية آليات إدارة القضايا المتعلقة              

دارة بشأن وضع السياسات والمبـادرات الخاصـة        بسوء تصرف الموظفين؛ تعزيز الحوار بين الموظفين واإل       
وقد تركزت الجهود المبذولة على تحديد الخطوات اإلضافية التي من شأنها ضـمان إيتـاء               . بالموارد البشرية 

 والفترة التي تليه وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها         ٢٠٠٧المبادرات المتخذة في هذه المجاالت ثمارها في عام         
  .بالفعل

  
   واالنفتاحالتوظيف

  
رسلت بعثة أخرى إلى الصين مـن أجـل تزويـد المرشـحين المحتملـين             ُأفي إطار عملية االنفتاح       -٣

وقد نظمت حلقات عملية مماثلة     . بالمعلومات والتدريب حول إجراءات المنظمة في مجالي التوظيف واالختيار        
ومن شأن التنظيم المحكم للحلقـات      . حةلصالح البلدان األخرى غير الممثلة أو التي تعاني من قلة تمثيل واض           

العملية أن يساعد أولئك الذين قد يتقدمون بطلبات للحصول على وظائف بتمكينهم من التعرف بـشكل أكثـر                  
فعالية على فرص التوظيف التي يأنسون في أنفسهم مؤهالت لشغلها، وتحسين نوعية الوثائق التـي يقـدمونها                 

  . للتعرف على الكفاءاتتُجرىوالمقابالت التي وتحسين أدائهم في إطار االمتحانات 
  

                                                           
 .١ إضافة ١٢٠/٢٤ت مالوثيقة    ١
 .١١٧/٢١ت مالوثيقة    ٢
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 . استراتيجية مفصلة حول مسألة االنفتاح بغرض التشاور الـداخلي فـي هـذا الـصدد               وقد تم إعداد    -٤
والغرض من ذلك هو تحديد أكبر تشكيلة ممكنة من مصادر الموظفين بهدف ملء الشواغر في المنظمة بمـا                  

لتي حددت من قبل أجهزة المنظمة الرئاسية وإذكـاء الـوعي بأفـضل             يساعد اإلداريين على بلوغ المرامي ا     
والجدير بالذكر أن الموظفين المعنيين بقضايا الموارد البشرية        . الممارسات سواء داخل المنظمة أو فيما سواها      

 على جميع مستويات المنظمة يمضون الكثير من أوقاتهم كما يبذلون الكثير من طاقاتهم في محاولـة توسـيع                 
ويبين ملحق  . قاعدة التوظيف، كما تم التوكيد مجدداً على تدبير مرشحين من البلدان النامية وخاصة من النساء              

في منظمة  ) الفنية(هذه الوثيقة أن المنظمة قد حققت رقماً قياسياً فيما يتعلق بالتعيينات في وظائف الفئة المهنية                
٪ من المرشـحين    ٤٧والجدير بالذكر أن    . ٢٠٠٦سبتمبر  / ل أيلو ٣٠الصحة العالمية خالل الفترة المنتهية في       

الذين تم توظيفهم من قبل المكاتب اإلقليمية هم من مواطني البلدان النامية وهذه النسبة أعلى من مثيلتهـا فـي                    
  ).٪٤٥(غير أن المقر الرئيسي قد قام بتوظيف نسبة أعلى من النساء . المقر الرئيسي

  
 موظفـاً فـي     ١٣٣ تم تعيين    ٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٣٠يناير و / ن كانون الثاني  وفي الفترة الممتدة بي     -٥

من مواطني  ) ٪٣٢( موظفاً   ٤٥وتم تعيين ما مجموعه     .  ينتمون إلى بلدان نامية    ٣٩وظائف محددة المدة منهم     
انظر  (بلدان غير ممثلة أو ناقصة التمثيل أو من مواطني بلدان تقع ضمن نطاق تمثيلها ولكن دون نقطة الوسط                 

  ).الملحق
  
ويجري، تدريجياً، التدريب على اختيار الموظفين باللجوء إلى المقابالت التي تستند إلـى الكفـاءات                 -٦

ومازال يتعين على الخبراء االستشاريين الذين يساعدون على تعهد المـوظفين           . لصالح أعضاء لجان االختيار   
اإلقليمية في كل من أفريقيا وشرق المتوسـط وغـرب          ليصبحوا مدربين، في إطار هذا النهج، زيارة المكاتب         

  .٢٠٠٧ومن المأمول أن تتم تغطية المنظمة برمتها بحلول الربع األول من عام . المحيط الهادئ
  
وقد تم، في إطار تحليل مقارن لممارسات التوظيف واالختيار، التعرف إلى عدد من المجاالت التـي                  -٧

ئ فريق عامل يمثل جميع قطاعات المنظمة من أجل إجراء تلك الدراسـة             وأنش. ستستفيد من الترشيد والتبسيط   
  .والتقدم بتوصيات

  
 أن تورد التقـارير الـسنوية     ١وقد طلبت لجنة البرنامج والميزانية اإلدارية في تقرير اجتماعها الثالث           -٨

يها المدير العام بموجـب     المستقبلية الخاصة بالموارد البشرية معلومات حول عدد التعيينات المباشرة التي يجر          
  من الئحة الموظفين، وخالل الفترة قيـد االسـتعراض بلغـت مثـل تلـك التعيينـات                 ٤-٤١٠أحكام المادة   

وعشرين حالة منها ثالثة تعيينات تتعلق بمسؤولين غير مصنفين على رتـب، وثالثـة تعيينـات فـي                   ينتاثن
 وأربعة تعيينات في رتبـة      ٦-واحد في رتبة م     ، وتعيين   ١ – وثالثة تعيينات في رتبة مد       ٢-رتبة مد    درجة

وقد كانت ستة من تلك التعيينات من نصيب مواطنين ينتمون إلى بلدان            . ٤- وثمانية تعيينات في رتبة م       ٥- م
٪ من جميع التعيينات المباشرة من نـصيب        ٢٧,٢وخالل الفترة ذاتها كانت نسبة      . غير ممثلة من بينهم سيدتان    

  .سيدات
  

  جهات االستراتيجية والكفاءةاستعراض التو
  
وقد أشرفت عملية استعراض التوجهات االستراتيجية والكفاءات على االنتهاء بالنـسبة إلـى المقـر                 -٩

ورغم أنه كان من المأمول في بداية األمر أن تنتهي المرحلة األولى بالنسبة إلى جميع اإلدارات في                 . الرئيسي

                                                           
 .١١٧/٣ت مالوثيقة    ١
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أما في الحـاالت التـي      . حتاج إلى مزيد من الوقت    ياإلدارات س  فقد تبين بسرعة أن بعض       ٢٠٠٥أواخر عام   
أمكن فيها استكمال عملية المضاهاة في إطار المرحلة الثانية فقد كان مرد التأخير الذي حدث، أساسـاً، إلـى                   
ضخامة حجم العمل المرتبط بوضع المخططات الوظيفية التفصيلية وإعادة كتابة توصيفات الوظائف واإلعداد             

واليزال العمل جارياً فيما يتعلق بعملية االختيار لشغل الوظائف المنشأة حديثاً أو الوظائف             . ت المضاهاة لعمليا
  .التي تمت مراجعتها

  
وقد تم تعيين موظفين اثنين لفترة      . وقد كانت إدارة الموارد البشرية مصدر الدعم الرئيسي بشكل كبير           -١٠

وتم . تنظيمي وتقديم العون فيما يتعلق بصياغة توصيفات الوظائفقصيرة للمساعدة على إعادة تصميم الهيكل ال
التعاقد مع شركة لتوظيف الموظفين المسرحين من المنظمة خارجها وذلك من أجل تقـديم الـدعم التـوظيفي                  

وقد تم إدخال بعض التحسينات التـي       . المؤقت للموظفين الذين تأثرت وظائفهم والذين يستوفون بعض المعايير        
وفي إطار التدابير المتخـذة لـدعم       .  فيها بالفعل على سبيل األولوية تحسباً لنتائج عملية االستعراض         تم النظر 

 نظام استقطب عدداً مـن المـوظفين الـذين          عملية االستعراض تم األخذ بنظام إنهاء الخدمة بالتراضي وهو        
لسنة القادمة للموظفين العاملين في     ومن المأمول أن تُتاح تلك التدابير في ا       . يشغلون وظائف من المقرر إلغاؤها    

  .المكاتب اإلقليمية والقطرية
  
 إجراء عمليات مماثلة الستعراض     ،وتم، في األقاليم، بما في ذلك المستوى القطري في اإلقليم األفريقي            -١١

 والقصد من ذلك هو ضمان إجراء استعراضـات الـسياسات البرنامجيـة             .التوجهات االستراتيجية والكفاءات  
  .وارد على أساس دوري كجزء من عملية التخطيط التشغيليوالم

  
وتبين من الخبرة المكتسبة من عملية استعراض التوجهات االستراتيجية والكفاءات أن هناك حاجة إلى                -١٢

واستجابة لهذا األمر تم إنشاء إطـار عـالمي         . منهجة التطوير الوظيفي والدعم على جميع مستويات المنظمة       
) تمشياً مع برنامج العمل العام الحادي عشر (٢٠١٥ و٢٠٠٦ي ليغطي الفترة الممتدة بين عامي للتطوير الوظيف

كما تمت مناقشته في المجلس العالمي لمنظمة الصحة العالمية للعالقات بين الموظفين واإلدارة فـي تـشرين                 
التطوير الوظيفي خالل   وقد أقر المجلس اقتراحاً بتطوير ووضع عدد من عناصر إطار           . ٢٠٠٦نوفمبر  / الثاني

 بما في ذلك المخطط اإلرشادي التالي وذلك لتشجيع الحراك بين المـوظفين المعينـين               ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  
حيث تتمثل معايير االختيار في وجود عـدد مـن الوظـائف            (دولياً والذين يشغلون وظائف في مجال اإلدارة        

وشبكات وظيفية قوية لتيسير االنتقال من وظيفية إلـى         المشابهة، بشكل عام، ووجود تقليد فيما يتعلق بالحراك         
، ومراجعة عملية إعادة االنتداب فيما يخص الموظفين المؤهلين والـذين ُألغيـت وظـائفهم؛ ووضـع                 )أخرى

استراتيجية شاملة للتواصل تتضمن حلقات عملية وعروضاً ودعماً للحياة الوظيفية لألفراد، وإنشاء مـسارات              
ميم وبناء موقع إلكتروني تفاعلي عالمي على اإلنترنت حتى يتسنى للموظفين االستعالم            وظيفية نموذجية، وتص  

عن الفرص الوظيفية الممكنة وعن المهارات والمعارف التي يحتاجون إلى تعزيزها من أجل االنتقـال بـين                 
بيعة الحال  وبط. مختلف مستويات المنظمة؛ وإنشاء مركز التطوير الوظيفي مع فروع له في كل مكتب إقليمي             

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ على مستوى الموارد التي ستُتاح في عامي فإن تصميم هذه المنتجات وتنفيذها سيعتمدان
  

  تخطيط الموارد البشرية
  
من نتائج عملية استعراض التوجهات االستراتيجية والكفاءات التي اضطلع بها على جميع مـستويات                -١٣

لمدة في الفئة المهنية وفئة الخدمات العامة إلـى مهـام محـددة     مهمة قصيرة ا٢٣٥المنظمة تم تحويل حوالى     
وتطلبت ضخامة عدد عمليات االختيار التي تـم     .  وظيفة محددة المدة   ٤٧٠وقد أنشئت حتى اآلن حوالى      . المدة

.  نتيجة لالستعراض وضع خطط صارمة فيما يتعلق بـالموارد البـشرية           ٢٠٠٦التخطيط لها حتى أواخر عام      
ية التعيين في وظائف محددة الطابع والتي كان استخدام توصيفات وظيفية عامة لها هو األمـر                وللتعجيل بعمل 

وتم إجـراء االختبـارات    . األنسب اتُفق على وضع قوائم تضم أسماء المرشحين المؤهلين لشغل تلك الوظائف           
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ومـن  .  شـهراً  ١٢ والمقابالت األولية بشكل مركزي ومن المتوقع أن تظل تلك القوائم صالحة لمدة أقـصاها             
  .المأمول أن يتم تطبيق الدروس المستفادة من هذه العملية على الفئات األخرى من الوظائف المماثلة

  
حيث يجري إدراج المهام التي اضـطلع       . ويمكن مالحظة اتجاه مشابه في المكاتب اإلقليمية والقطرية         -١٤

التي تبين أنها التـزال ضـرورية، ضـمن     بها موظفون معينون بموجب عقود مؤقتة طوال عدد من السنين و          
  .توصيفات الوظائف المنشأة حديثاً

  
  تصنيف الوظائف

  
في المقر الرئيسي وهو عبارة عن أداة إلكترونية لصياغة          ePOD نجاح إطالق نظام     ٢٠٠٥شاهد عام     -١٥

يمكن االطالع  توصيفات الوظائف تسمح أيضاً بتتبع التوصيفات المطروحة حديثاً مباشرة على الحاسوب بحيث             
وقد . ويجري تطبيق هذا النظام في الوقت الحاضر في عدد من المكاتب اإلقليمية           . على مختلف مراحل إعدادها   

بدأ المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، مستفيدين من الدعم المقدم في شكل حلقـات                 
، في استخدام هـذه     ePOD""ت الوظائف وإدارة نظام     عملية تنظم في مجال تصنيف الوظائف وصياغة توصيفا       

، وفـي   )فيما يتعلق بوظائف الخدمات العامة ووظائف المـشاريع المحليـة         (األداة لمعالجة التصنيفات المحلية     
وسـيقوم المكتـب    . استخدامها أيضاً من أجل طرح التفاصيل الخاصة بالمناصب المهنية على المقر الرئيسي           

، في المستقبل القريب ومن المزمع في المستقبل القريب عقد حلقات عملية شاملة حـول               اإلقليمي ألوروبا بذلك  
التدريب المتكامل ال تركز فقط على المهنيين من الموارد البشرية بل أيضاً على الموظفين اإلداريين ومـديري               

  .البرامج التقنية في المكتبين اإلقليميين لشرق المتوسط وغرب المحيط الهادئ
  
في مجالي الرصد واإلبالغ حتى يكـون        ePODجري، دائماً، تحديث السمات التي يتميز بها نظام         وي  -١٦

 كما أن آخر نسخة منه والتي أطلقت في         ٢٠٠٦وقد تمت مراجعته مراجعة جذرية خالل عام        . استخدامه أيسر 
  .سبتمبر تمثل تحسناً ذا شأن بالمقارنة مع النموذج األصلي/ شهر أيلول

  
 وللسماح بمعالجة هذه األمور اإلدارية على وجه السرعة وضـمان           ٢٠٠٦ع الثالث من عام     وفي الرب   -١٧

وضع بروفيالت وظيفية أكثر تساوقاً على جميع مستويات المنظمة تم إدخال توصيفات عامة مـصنفة أصـالً                 
ة من الوظـائف    للوظائف فيما يتعلق بأنواع العمل المضطلع به في فئة الخدمات العامة وهي تعني أعداداً كبير              

ومن المزمع وضع المزيد من تلك التوصيفات وخاصة لوظائف الفئة          ). مثل الكتبة والسكرتيرات والمساعدين   (
ومن المتوقع أن تساعد توصيفات الوظائف العامة على        . المهنية ابتداء بأنواع أكثر الوظائف عدداً في المنظمة       

  .تيسير التنقل والتناوب في المدى األبعد
  
د تم تطبيق المعيار الرئيسي الجديد للوظائف المدرجة في الفئة المهنية والفئات العليا من قبل معظم                وق  -١٨

غير أن مبـادرة    ). ٢٠٠٥مايو  / بما في ذلك منظمة الصحة العالمية منذ أيار       (مؤسسات منظومة األمم المتحدة     
وعلى الرغم من مشاركة منظمة     . أاإلصالح المرافقة فيما يخص وظائف فئة الخدمات العامة تتقدم بخطى أبط          

الصحة العالمية بنشاط في الفريق العامل المشترك بين الوكاالت ذي الصلة بالنيابة عن المنظمات التي تتخـذ                 
من جنيف مقراً لها فمن غير المتوقع أن يبدأ العمل بالمعيار العالمي الموحد الجديد لتصنيف الوظـائف التـي                   

  .٢٠٠٧هاية عام تخضع للتعيينات المحلية قبل ن
  

  تنمية قدرات الموظفين وتعلمهم
  
 استمر العمل المضطلع به في دعم اتباع أسلوب أكثر استراتيجية واستدامة ومنهجيـة              ٢٠٠٦في عام     -١٩

لتعلّم تم استخدام اإلطار االستراتيجي الخاص بالتعلّم، الذي أنشئ با ة المعنية العالمياللجنةوبإشراف . إزاء التعلّم
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، كأداة إلشراك الموظفين على جميع مستويات المنظمة في مواءمة أنشطة التعلّم التي يمارسـونها               ٢٠٠٥عام  
 ستة من المجاالت ذات األولوية فيما يتعلـق         ت اللجنة العالمية المعنية بالتعلّم    وقد حدد . مع احتياجات المنظمة  

لثنائية؛ كما بذلت جهود بغرض تقوية      بالتعلّم ووافق على سلسلة من المؤشرات لقياس الحصائل في نهاية هذه ا           
وتُعد هـذه   . الصالت بين تنمية قدرات الموظفين وإدارة األداء وما إلى ذلك من جوانب إدارة الموارد البشرية              

التوجيهات الواضحة من قبل كبار اإلداريين فيما يتعلق بالعائد المنشود من استثمار وقت الموظفين والمـوارد                
  .راً هاماً بالنسبة إلى منظمة الصحة العالميةتطو في عملية التعلّم

  
 تتعلق األنشطة الرئيسية في هذا المجال بالبرنـامج العـالمي   .تكوين القيادات : ١المجال ذو األولوية      -٢٠

وقد انتهـت المرحلـة     .  من كبار اإلداريين   ٤٤٠، وشارك فيه    ٢٠٠٤لتخريج القيادات الذي بدأ تنفيذه في عام        
نامج حيث استكمل جميع المشاركين أداة تشخيصية في شكل استبيان شامل وحضور حلقتين      األولى من هذا البر   

التعلّم "عمليتين عالميتين، ويشارك أكثر من ثلث أولئك الذين يعنيهم األمر، في الوقت الحاضر، في مجموعات                
ن من معظـم كبـار      التي يقصد منها إدخال التغييرات على السلوك اإلداري وهي تغييرات مطلوبة اآل           " العملي

وقد سلط البرنامج األضواء بالفعل على األهمية الحاسمة لقيام كبار اإلداريين بإيجاد التوازن             . موظفي المنظمة 
المالئم بين المحافظة على تميزهم التقني، من ناحية، وبين تطوير مهاراتهم بوصفهم مسؤولين يشرفون علـى                

لخطوة التالية في برنامج تخريج القيادات علـى هـذه األسـس            وستبني ا . إدارة األشخاص والموارد والبرامج   
وستركز على ضمان تحمل كبار المسؤولين اإلداريين المسؤولية عن أعمالهم وتحسين المـساءلة فـي هـذا                 

  .الصدد
  
 تم اآلن تحديد مواقع تنفيذ أنشطة الـتعلّم، الخاصـة           .بناء الكفاءات األساسية  : ٢المجال ذو األولوية      -٢١

وقد كشف ذلك عن وجود ثغرات فيما يتعلق بتـوفير          . لكفاءات األساسية، على جميع مستويات المنظمة     ببناء ا 
، توفير برامج جديدة كما أن النوعية اإلجمالية        ٢٠٠٧وسيتم، في عام    . البرامج وخاصة على المستوى القطري    

علّم والسـيما فـي المكاتـب       لما هو مقدم سيتم تحسينها والمقصود هو تحسين استفادة الموظفين من فرص الت            
  .القطرية

  
ـ     أمٌر إن التميز التقني     .تطوير المهارات التقنية  : ٣المجال ذو األولوية      -٢٢  عمـل   ى أساسي بالنـسبة إل

 أشرفت اللجنة العالمية المعنية بالتعلّم على وضع إطار استراتيجي للحفـاظ علـى              ٢٠٠٦وفي عام   . المنظمة
ا، ويلبي هذا اإلطار، الذي سيستهدى به في توظيف االستثمارات في عـام            المهارات التقنية للموظفين وتعزيزه   

المحافظة على المهارات التقنية التي يتحلـى       : ، الحاجة المتمثلة في ضمان الحصول على النتائج التالية        ٢٠٠٧
وخاصة وبناء الكفاءات في مجاالت جديدة بها موظفو المنظمة في مجاالت محددة فيما يتعلق بالصحة العمومية    

الكفاءات التي تتجاوز الحدود القائمة وفي مجاالت من شأنها أن تعزز موقف المنظمة كجهة رائدة في مجـال                  
  .العالميةالصحة 

  
 يركّز هذا المجال على ضمان استفادة جميع موظفي  .تعزيز المهارات اإلدارية  : ٤المجال ذو األولوية      -٢٣

الصعيد الداخلي، ومواكبتهم للتطورات الحاصلة بما في ذلك        المنظمة بشكل فعال من طرق عمل المنظمة على         
وتم وضع معالم عملية التعلّم في هذا المجال أيضاً كمـا تـم         . ت واألخذ بالتكنولوجيات الجديدة   ترشيد اإلجراءا 

 سينصب التركيز على ضمان تساوق الدورات الدراسية المالئمة المقترحـة، علـى             ٢٠٠٧وفي عام   . تقييمها
لمـسؤولين عـن    الصعيد العالمي وضمان تيسير إتاحتها لجميع الموظفين، وضمان قيام جميـع المـوظفين ا             

  .االضطالع بمهام إدارية برفع مستوى كفاءاتهم بشكل منهجي
  
تحسين برامج توجيه الموظفين الجدد وبـرامج جـودة   :  من المجاالت ذات األولوية   ٦ و ٥المجاالن    -٢٤

 لقد تم أيضاً تحديد شتى عناصر البرامج المعنية واستعراضها توخياً لتساوقها على المـستوى العـالمي              .التعلم
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وسيتم استثمار الموارد لضمان سد الثغرات التي تم التعرف عليها في تنفيذ البرامج وضـمان   . ولتحقيق الجودة 
تتبع هذه البرامج الجديدة من قبل الموظفين المناسبين، وذلك من شأنه أن يضمن حدوث أثر ملحوظ، بحلـول                  

  .، من حيث النتائج التي تتمخض عنها البرامج٢٠٠٧نهاية عام 
  
وقد تم في جميع المجاالت ذات األولوية التحول من مجرد توفير دورات تدريبية كالسيكية نحو توفير                  -٢٥

وبفضل البينات التي تم . آليات محسنة لتبادل المعارف، فضالً عن ذلك، إلى جانب التعلّم الذاتي والتعلّم عن بعد
 تم تجديد البيانات المرجعية فيما      ٢٠٠٥ي عام   الحصول عليها من الدراسة االستقصائية التي شملت الموظفين ف        

يخص المشاركة في عملية التعلّم والمدى الذي تتم فيه مناقشة الـتعلّم ذي الـصلة بالعمـل بـين المـوظفين                     
  .٢٠٠٧وسيتم قياس التحسن الطارئ بالمقارنة مع البيانات المرجعية في عام . والمسؤولين المشرفين عليهم

  
  إدارة األداء

  
ك أعداد متزايدة من موظفي منظمة الصحة العالمية والمسؤولين المشرفين عليهم في مناقـشات              تشار  -٢٦

ويشتمل البرنامج العالمي لتخريج القيادات المذكورة آنفاً علـى         . بناءة حول طرق تعزيز األداء وتحسين النتائج      
. ألداء الفردي وأداء الفريـق    موضوع، من بين المواضيع الخمسة الرئيسية التي يتضمنها، يركّز على معالجة ا           

وقد بدأ األثر الناجم عن األداة التشخيصية الشاملة التي وضعت تحت تصرف كبار اإلداريين تُؤتي ثمارها في                 
  .الطريقة التي ينظر بها الموظفون إلى المالحظات التي يتلقونها على أدائهم

  
، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ وفي عدة أقاليم في عامي       وقد مكّن البدء في تنفيذ نظام إلكتروني في المقر الرئيسي           -٢٧

. من التحول من التركيز فقط على التوافق مع النظام نحو مراعاة نوعية الحوار القائم والتعليقات المبداة أيـضاً         
 منفـتح   وعلى الرغم من هذه المكاسب فإنه اليزال يتعين فعل المزيد في هذا المجال بغرض ضمان تواصـل                

 األفرقة التي تعمل معهم أو آحاد الموظفين حول المرامي المتوخاة من األداء في فترة      وبنّاء بين اإلداريين وبين   
  .االستعراض المعنية

  
والتغييرات المذكورة أعاله في مجال تنمية قدرات الموظفين وثيقة الصلة بمسألة تحسين األداء حيـث      -٢٨

من المناقشات نفسها أن يشجع على      إن من شأن إدراج مسألة بلوغ األغراض وتطوير المهارات والمعارف ض          
  .ل مع األغراض االستراتيجية للمنظمةتحقيق النتائج ذات الصلة باألداء والتي تتسق بشكل أفض

  
وبفضل اإلنجازات التي تحققت في العامين المنصرمين في مجال إدارة األداء سيصبح في االستطاعة                -٢٩

ريقة واضحة ومتسقة بين مختلف مـستويات األداء العملـي          التمييز بط : اآلن التصدي لقضيتين حيويتين وهما    
في إطار بيئة العمـل التـي       " األداء الذي يبعث على الرضا    "وضمان االعتراف الواسع بما تنطوي عليه فكرة        
  .تسود منظمة الصحة العالمية في الوقت الحاضر

  
  اإلصالح وتنفيذ إطار الترتيبات التعاقدية

  
ش المجلس التنفيذي، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، استراتيجية المنظمة            ناق ٢٠٠٦مايو  / في أيار   -٣٠

بشأن إصالح الترتيبات التعاقدية حيث درس سماتها األساسية إلى جانب التعديالت ذات الصلة المدخلة علـى                
لـس   ومنذ ذلك الحين دارت مشاورات مستفيضة على جميع مستويات المنظمة وضمن المج            ١.الئحة الموظفين 

                                                           
 .٢، الفرع ، المحضر الموجز للجلسة الخامسة١/سجالت/ ٢٠٠٦/ ١١٨ت م  - إ د ت مالوثيقة     ١
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وبمجـرد  . العالمي للعالقات بين الموظفين واإلدارة أيضاً بشأن التدابير الالزمة لتنفيذ سياسات إصالح العقود            
االنتهاء من وضع اللمسات األخيرة على تلك السياسات فإنها ستنعكس في الدليل اإللكتروني الخاص بـالموارد       

صيل عـن التطـورات الحاصـلة فـي هـذا         ويجري الكشف، في موضع آخر، عن المزيد من التفا        . البشرية
الموضوع داخل نظام األمم المتحدة الموحد وعن الجهود الداخلية المبذولة في مجال التنفيذ وآثارها من حيـث                 

  ١.التكلفة المتكبدة
  

  توفير بيئة عمل داعمة
  
العمـل   ما دأبت على القيام به فيما يتعلق بعدة مجاالت تخص بيئـة              ٢٠٠٦واصلت المنظمة في عام       -٣١

فقد ضاعف المقر الرئيسي ومختلف اللجان اإلقليمية المعنية بتعزيز أماكن العمل الصحية والمأمونـة              . الداعمة
الجهود المبذولة من أجل تحديد مجاالت العمل المشترك وخاصة فيما يتعلق برسم سياسة عالمية حول أمـاكن                 

ئرة ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى سياسة عامة         والتزال المباحثات والمشاورات دا   . العمل الصحية والمأمونة  
كما شاركت لجنة المقر الرئيسي بهمة في األنشطة المضطلع بها في مواضـع             . ٢٠٠٧في هذا الصدد في عام      

أخرى دعماً لعافية الموظفين وذلك بتنظيم الحلقات الدراسية والترويج الستخدام وسائل التنقل الصحية ورفـع               
  .البدنيةمستوى مرافق اللياقة 

  
وعالوة على ذلك، وفي إطار استراتيجية التعلّم بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، استمر الموظفون في                -٣٢

تعميق معارفهم ووعيهم بأبعاد مشكلة األيدز والعدوى بفيروسه في مكان العمـل وذلـك مـن خـالل دورات             
اية من األمراض المعدية المنقولـة جنـسياً        وتوفر هذه الدورات الحقائق األساسية بشأن الوق      . توجيهية تفاعلية 

وتوفير خدمات الرعاية بعـد اإلصـابة   ) فيروس األيدز(والحيلولة دون سراية فيروس العوز المناعي البشري      
كما أنها تعزز تطبيق سياسة المنظمة حول األيدز والعدوى بفيروسه في مكان العمل من أجل إيجـاد          . بالعدوى

  .تزاماً بمبادئ الشفقة والتراحمبيئة عمل أكثر تسامحاً وال
  
برنامج المنظمة المعني باأليدز والعدوى بفيروسه في مكان العمل وقد أحرز تقدم في التوسع في نطاق   -٣٣

وتم إشراك فرقة العمل التابعة للمنظمة والمعنية باأليدز والعدوى بفيروسه، التي تتعاون بشكل وثيق مع مـن                 
 في المقر الرئيسي وفي األقاليم، في وضع المبادئ األساسية والمعـايير الـدنيا              تعنيهم هذه المسألة من الزمالء    

وهذه األمور كلها يقصد بهـا أن تـشكل         . ومعالم التنفيذ فيما يخص األيدز والعدوى بفيروسه في مكان العمل         
أن يظـل   وستعمل المنظمة على    . األساس الذي يقوم عليه توسيع البرنامج ووضع سياسة شاملة في هذا الصدد           

برنامجها الموسع وما يرتبط به من مبادرات تتعلق بالسياسة العامة متناغماً مع سـائر البـرامج والمبـادرات               
  .المتخذة على مستوى نظام األمم المتحدة الموحد

  
وفي إطار تعزيز عملية إدارة الموارد البشرية تم استكمال إصالح العقود بجملة أمور من بينها تقـديم            -٣٤

 بشأن تحسين شروط خدمة جميع الموظفين والتركيز على عافية الموظفين كما تواصل، على مـدى                مقترحات
وقد كانت . ، اتباع سياسات االهتمام بالحياة العملية والسياسات التي تراعي الحياة اُألسرية للموظفين٢٠٠٦عام 

ستوى التقييسي أو مستوى التنفيـذ      الجهود التي بذلتها األمانة ترمي إلى اتباع أفضل الممارسات سواء على الم           
مع بذل جهود لزيادة التالؤم بين السياسات والممارسات المتبعة وبين سياسات وممارسات سـائر المؤسـسات                

وبناء على ذلك تم إجراء استعراض مسهب لسياسات وإجراءات المنظمـة           . ضمن نظام األمم المتحدة الموحد    
ها األمومة واألبوة والتبني وكذلك فيما يتعلـق بزيـارة األسـرة            فيما يتعلق بمنح اإلجازات ألغراض شتى من      

                                                           
 .١/وثيقة معلومات/ ١٢٠ت  وم١٢٠/٢٦ت مالوثيقتان     ١
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وقد تم تقديم المقترحات والتعديالت ذات الصلة علـى الئحـة           . وزيارة الوطن، والسفر في إطار منحة التعليم      
  ١.الموظفين إلى المجلس التنفيذي في وثيقة منفصلة

  
ديات التي يواجهها الموظفون العـاملون فـي        وتم التوكيد أيضاً على اعتماد سياسات تعي بعمق التح          -٣٥

وفي أعقاب إصدار وتنفيذ النُهج المتبعة حيال العمليات الخاصة بدأ موظفـو المنظمـة الـذين                . المواقع الشاقة 
يعملون في المواقع الشاقة يتمتعون بنفس شروط الخدمة التي يتمتع بها موظفون آخرون في أوضاع مـشابهة                 

وقد بدأت األمانة، بالتعاون الوثيق مع بقية الشركاء في نظام األمـم المتحـدة              . خرىفي المنظمات الميدانية األ   
المشترك، عملية استعراض سائر سياسات الموارد البشرية التي تؤثر في الموظفين العاملين في المواقع الشاقة               

أيضاً النظر فـي شـتى      وتتولى األمانة   . بما في ذلك السياسات الخاصة بالراحة واالستجمام وعالوات اإلخالء        
الخيارات المتعلقة بترشيد هذه السياسات من خالل تقديم مبالغ جزافية، مثالً، وذلك أمر أقل تكلفة وأقل عبئاً من           

  .والتزال المناقشات دائرة حول هذه المبادرات داخل نظام األمم المتحدة الموحد. الناحية اإلدارية
  
 السـتعراض أثـر     تُبذلل الموظفين وتناوبهم فإن جهوداً مافتئت       وفي إطار االستراتيجية الخاصة بتنق      -٣٦

وقد كانت المنظمة عضواً نشطاً في مبادرة مجموعة التنمية التابعة لألمـم  . التنقل على الموظفين وعلى أسرهم    
المتحدة في دعم توظيف األزواج المغتربين، حيث ركّزت تلك المبادرة على بناء المؤسسات من خـالل نهـج                  

مضاعفة عدد رابطات األمم المتحدة المحلية المعنية باألزواج المغتربين في جميع أنحاء            : ألمور التالية شملت ا 
العالم؛ والترويج لهذه المبادرة بين وكاالت أخرى ضمن نظام األمم المتحدة الموحد؛ وإجراء البحـوث حـول                 

ية األساسية الثانية من حيث الترتيـب،       اإلمكانية القائلة بأن الحصول على تصاريح للعمل قد يكون االستراتيج         
من أجل زيادة فرص العمالة المتاحة أمام األزواج المغتربين في القطاع الخاص؛ وتحديث موقـع مجموعـة                 

  .التنمية على اإلنترنت، وتوفير التدريب واستخدام وسائل االتصال من أجل إذكاء الوعي بهذه المبادرة
  

  وارد البشريةتحسين تقديم الخدمات المتعلقة بالم
  
 إلى تيسير وتعزيز الجهود التي بـذلتها        ٢٠٠٥سبتمبر  / لقد أدى نشر دليل الموارد البشرية في أيلول         -٣٧

  .المنظمة منذ ذلك الحين بغية تبسيط وترشيد قواعدها وسياساتها وإجراءاتها الخاصة بالموظفين
  
اد في مختلف أنحاء العالم، وقد زار موقع        ويوفر ذلك الدليل قاعدة بيانات يتنامى عدد مستخدميها باطر          -٣٨

وتكـشفت األداة المـستحدثة لنقـل تعليقـات         .  شخص في الـشهر    ٨٠٠٠الدليل على اإلنترنت ما متوسطه      
  .المستخدمين عن فائدتها الجليلة فيما يتعلق بالقضايا الموضوعية والقضايا التقنية على السواء

  
. ترشيد السياسات واإلجراءات التي يشتمل عليهـا الـدليل        وهناك جهود كبيرة التزال تُبذل من أجل          -٣٩

وتمشياً مع االلتزام بتحسين التواصل على جميع مستويات المنظمة يجري، حالياً، إصدار السياسات الخاصـة               
وذلك في شكل مضمومة شاملة ترسل      في إطار التصنيف الجديد المستحدث للموارد البشرية        بالموارد البشرية   
وهناك صيغ يمكن تنزيلها من الشبكة من السياسات الجديدة والمنقحـة           . ين في مذكرة إعالمية   إلى جيع الموظف  

في الفرع المناسب من الدليل اإللكتروني باإلضافة إلى مخططات تدفق اإلجراءات واالستمارات ذات الـصلة               
  .والردود على األسئلة المتكررة

  
الدليل اإللكتروني ونظام اإلدارة العالمي والغرض من       وهناك تدابير يجري اتخاذها لضمان التآزر بين          -٤٠

ذلك هو التيسير على الموظفين لدى تقديم طلباتهم على الحاسوب مباشرة وذلك بتوفير روابط تتـيح بـسهولة                  
  .الحصول على المعلومات ذات الصلة ضمن الوحدة المخصصة للخدمة الذاتية من نظام اإلدارة العالمي
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 تم اعتماد نسق الدليل اإللكتروني أساساً يقوم عليه الدليل المرجعـي اإللكترونـي               إلى ذلك  وباإلضافة  -٤١
ماّ سيمكّن المنظمة من تقديم نظام مشترك يقوم على شـبكة اإلنترنـت ويـضم كـل                 مللمنظمة في المستقبل    
  .السياسات واإلجراءات

  
 فـي الـدليل اإللكترونـي    ، التوسع٢٠٠٧وستواصل إدارة تنظيم شؤون الموارد البشرية، خالل عام        -٤٢

  . على جميع الموظفين الوصول إليهيسهلوتحسينه استجابة لرغبة المنظمة في قيام نظام متكامل للمعلومات 
  

  تعزيز السلوك األخالقي وتقوية آليات السيطرة على سوء تصرف الموظفين
  
ة اإلدارية وتقويـة اآلليـات      في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة للترويج للسلوك األخالقي والمساءل           -٤٣

لحماية المبلغين عن أشكال    "القائمة للتعامل مع شكاوى الموظفين وسوء تصرف البعض منهم تم وضع سياسة             
ويجري، في الوقت الحاضر، دراسة السياسات واإلجراءات الراهنة الخاصة بسوء تـصرف            ". سوء التصرف 

لك بإنشاء اللجان المناسـبة بـالمقر الرئيـسي وعلـى           الموظفين بهدف ترشيد استعراض الحاالت التأديبية وذ      
وسيتم طرح المقترحات النهائية والتعديالت ذات الصلة على النظام األساسـي للمـوظفين             . المستوى اإلقليمي 

  .وعلى الئحة الموظفين على المجلس التنفيذي في دورته الحادية والعشرين بعد المائة
  

   رسم السياسة العامةالمشاورات بين الموظفين واإلدارة حول
  
أبريـل  /  نيـسان ٤ و٣انعقد اجتماع استثنائي للمجلس العالمي للعالقات بين الموظفين واإلدارة يومي     -٤٤

 لمناقشة المقترحات بشأن إصالح العقود وما يرتبط بذلك من تعديالت على الئحة الموظفين تم طرحها،                ٢٠٠٦
 وانعقـد االجتمـاع الثـامن       ٢٠٠٦.١مايو  /  عليها في أيار   في مرحلة الحقة، على المجلس التنفيذي للمصادقة      

/  تـشرين األول   ٣٠للمجلس العالمي للعالقات بين الموظفين واإلدارة في واشنطن العاصمة في الفتـرة مـن               
واستعرض أعضاء المجلس التدابير الخاصـة بتنفيـذ سياسـات          . ٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٣أكتوبر إلى   

قضايا مثل التطوير الوظيفي وإدارة األداء والتناوب والتنقل وإقامة العدل، فضالً عـن             إصالح العقود وناقشوا    
  .المواءمة والتبسيط وترشيد االستحقاقات الخاصة باإلجازات والسفر

  
  ةـخاتم

  
. لقد أحرز تقدم كبير فيما يتعلق بتوحيد اإلصالحات المدخلة على إدارة الموارد البشرية داخل المنظمة              -٤٥

 إذ ستشمل استخدام وظيفة الموارد البشرية كأداة استراتيجية لدفع عجلة           ٢٠٠٧اصل هذه الجهود في عام      وستتو
وتقوم كل االستراتيجيات واألولويات    . التغيير وإيجاد المناخ الالزم للثقافة المؤسسية القائمة على تحقيق النتائج         

شاط على المبادئ األساسية المتمثلة فـي التحلـي         والمبادرات والسياسات والبرامج ذات الصلة المعنية بهذا الن       
وسيكون هذا هو ديدن المنظمة في عام       . بالمسؤولية وفي المساءلة وتحقيق العدالة واإلنصاف والكفاءة والفعالية       

  . وفي الفترة التي تليه٢٠٠٧
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .بالتقدم المحرز كما تم بيانه في هذا التقريرالمجلس التنفيذي مدعو إلى أن يحيط علماً   -٤٦

  

                                                           
 .١١٨/١١ت م الوثيقة    ١
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  الملحق 
   رهناً بالتوزيع الجغرافي) الفنية(التعينات في الوظائف المهنية 

  أ)٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠يناير إلى /  كانون الثاني١من (
  A بلدان نامية  B1  بلدان نامية  B2  بلدان نامية  C  أنثى  ذكر  المجموع  بلدان نامية  

                        إلقليميةالمكاتب ا
  ٢  ١٣  ١٥  ٣  ٥  ٧  ٧  ١  ٢  ١  ١  أفريقيا

  صفر  ٧  ٧  صفر  ١  صفر  ١  ٤  ٤  صفر  ١  األمريكتان
  ٥  ١٠  ١٥  صفر  ٣  ٢  ٥  ٥  ٥  ١  ٢  جنوب شرق آسيا

  ٦  ٥  ١١  صفر  ٣  ١  ٣  ١  ٣  ١  ٢  أوروبا
  ٢  ٤  ٦  ١  ٢  صفر  ١  ٢  ٢  صفر  ١  شرق المتوسط

  ٤  ٦  ١٠  صفر  ٣  صفر  ٣  صفر  صفر  صفر  ٤  غرب المحيط الهادئ
  ١٩  ٤٥  ٦٤  ٤  ١٧  ١٠  ٢٠  ١٣  ١٦  ٣  ١١  للمكاتب اإلقليميةالمجموع الفرعي

                        المقر الرئيسي
  ١  ٢  ٣  صفر  ١  ١  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  مكتب المدير العام والعالقات الخارجية

  ١  ٨  ٩  صفر  ٣  صفر  ٢  ١  ١  صفر  ٣  األمراض السارية
  صفر  صفر  صفر  صفر  رصف  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  األجهزة الرئاسية

  ٤  ٢  ٦  صفر  ٢  صفر  ٣  صفر  صفر  صفر  ١   والمعلومات الداعمة للسياساتالبينات
  ٨  ٤  ١٢  صفر  ٥  صفر  ٤  ١  ٣  صفر  صفر  صحة األسرة والمجتمع

  ١٠  ٦  ١٦  ١  ٩  صفر  ٥  صفر  ١  صفر  ١  اإلدارة العامة
  ٣  ٦  ٩  ١  ٧  ١  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا

  ١  ٢  ٣  صفر  ١  ١  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  التكنولوجيا الصحية والمستحضرات الصيدالنية
  ٢  ٣  ٥  ٢  ٢  صفر  ١  صفر  صفر  صفر  ٢  األمراض غير السارية والصحة النفسية

  ١  ٥  ٦  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٦  التنمية المستدامة والبيئات الصحية
  ٣١  ٣٨  ٦٩  ٤  ٣٠  ٣  ٢١  ٢  ٥  صفر  ١٣  للمقر الرئيسيالمجموع الفرعي

  ٥٠  ٨٣  ب١٣٣  ٨  ٤٧  ١٣  ٤١  ١٥  ٢١  ٣  ٢٤  في المنظمةالمجموع

  ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول٣٠     قوائم أولويات التوظيف الصالحة حتى 
     A   =البلدان غير الممثلة والناقصة التمثيل  
     B1   =البلدان الممثلة ضمن نطاقها ولكن دون نقطة الوسط  
     B2   =لتمثيل البالغ نقطة الوسط من النطاق أو ما يزيد، بما في ذلك تلك التي وصلت إلى الحد األقصى لنطاقها البلدان ذات ا  
     C   =البلدان التي تجاوزت الحد األقصى لنطاقها  

     ــــــــــــــــ
 . أ   باستثناء اختيار الموظفين الذين سبق احتسابهم جغرافياً  
  ).٧(ن في الوكالة الدولية لبحوث السرطان   ب  باستثناء اختيار الموظفي 
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