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  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية
    
  

  ةـمقدم
  
 .مواءمتهــا مــع برنــامج إصــالح المنظمــةلضــمان  ١للمــوارد البشــرية وضــعت اســتراتيجية المنظمــة المنقحــة  -١

 كــانون الثــاني/ونظــر المجلــس التنفيــذي فــي االســتراتيجية فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة التــي عقــدت فــي 

والركــائز الرئيســية الــثالث التــي تســتند إليهــا االســتراتيجية هــي اجتــذاب المواهــب واســتبقاء المواهــب  ٢٠١٤.٢ ينــاير
أمــا المبــادئ الشــاملة األربعــة المنطبقــة علــى الركــائز الــثالث كافــة (إدارة المســار الــوظيفي) وبيئــة العمــل التمكينيــة. 

  فهي التوازن بين الجنسين والتنوع والتعاون والمساءلة.
  
المنجــزات المســتهدفة تقريــراً مرحليــًا عــن تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية وتصــف تضــمن هــذه الوثيقــة وت  -٢

م بأكملها ضمن تقرير يقـدَّ  ٢٠١٤عرض البيانات عن القوى العاملة التي تغطي سنة وستُ . ٢٠١٥المتوقعة في عام 
كـانون  ١ك، تتاح البيانات الخاصة بالفترة من وفي غضون ذلإلى جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والستين. 

  ٣.اإللكتروني لمنظمةاعلى موقع  ٢٠١٤ يوليو تموز/ ٣١إلى  يناير الثاني/
  

   اجتذاب المواهب
  االستعانة بالمواهب والتوظيف

  
مسـتوى علـى الفنيـة والفئـات العليـا الفئـة  فـي ةالدوليالوظائف لشغل ختيار الموظفين بدأ تنفيذ عملية منسقة ال  - ٣

م العمليـة فـي نهايـة السـنة األولـى مـن فتـرة تنفيـذها وسـتقيَّ . ٢٠١٤ مـارس آذار/والمكاتـب اإلقليميـة منـذ  المقـر الرئيسـي
غضـــون اإلطـــار الزمنـــي المحـــدد أي فـــي علـــى نطـــاق المنظمـــة إجـــراءات االختيـــار مـــن  ٪٦٥مـــدى اســـتكمال لتحديـــد 

الخـــدمات العامـــة وفئـــة عتمد عمليـــة منســـقة الختيـــار المـــوظفين لشـــغل الوظـــائف المحليـــة (فـــي فئـــة وســـتُ أســـبوعًا.   ١٥
  .٢٠١٥على نطاق المنظمة في عام الموظفين الفنيين الوطنيين) 

  
تتضمن معلومات مفصلة عن إلى جميع البعثات الدائمة في جنيف في الوقت الحالي ه رسالة أسبوعية وجَ وتُ   - ٤
فـي إطـار الجهـود الراميـة إلـى الوصـول وظيف الموظفين الدوليين بدوام كامل على نطاق المنظمـة لتالشاغرة  وظائفال

مـت مبـادرة التغطيـة بعـد يِّ قُ قـد و إلى عدد أكبر من المرشحين المؤهلين وتحسين التوازن بين الجنسين والتنوع الجغرافي. 
أدت إلــى زيــادة فــي عــدد أن المبــادرة ت علــى استقصــاء التقيــيم ورأت البعثــات الدائمــة التــي ردّ أشــهر  ١٠تنفيــذها لمــدة 

  المبادرة.هذه ترشحوا لشغل وظائف المنظمة وطلبت مواصلة الذين  مواطني البعثات
                                                           

م تــــ( http://www.who.int/about/who_reform/ebpbac-hr-strategy.pdf?ua=1متاحــــة علــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:    ١
 .)٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ٣في ع طالاال

 .(باإلنكليزية) ٣لمحضر الموجز للجلسة الحادية عشرة، الفرع ، ا٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  مالوثيقة انظر    ٢

 انظر الصفحة المخصصة للموارد والتخطيط في الباب المعنون معلومات عـن المنظمـة علـى موقـع المنظمـة اإللكترونـي   ٣
 .http://www.who.intالتالي: 
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أفضـل ن المـديرين مـن تقيـيم يمّكـ امـإدارة األداء معلـى ء لجـان االختيـار و وتنطبق المبادئ الشاملة علـى إنشـا  - ٥
 ونمــدير الم ســيقيِّ أداء لهــم فــي تحقيــق التــوازن بــين الجنســين فــي مجــاالت المســؤولية المســندة إلــيهم. وعــالوة علــى ذلــك، 

غيـــر الممثلـــة والناقصـــة ومـــواطني الـــدول األعضـــاء والفئـــات العليـــا  الفنيـــةتمثيـــل المـــرأة فـــي الفئـــة  ونالمســـاعد ونالعـــام
  .٢٠١٤المساءلة المعمول بها منذ عام  ائرهم المعنية بموجب اتفاقاتو في دالتمثيل 

  
مـن السـنوات العشـر الماضـية  علـى مـدىارتفع عدد النساء في الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا ارتفاعـًا مطـردًا قد و   - ٦

) مـــن أصـــل ٪٥٨,٦رجـــًال ( ١١٦٧) وعـــدد الرجـــال ٪٤١,٤امـــرأة ( ٨٢٦وبلـــغ عـــدد النســـاء امـــرأة.  ٨٢٦إلـــى  ٦٣٩
ممـا يمثـل خطـوة إضـافية فـي مسـار تحقيـق ، ٢٠١٤ يوليو تموز/ ٣١موظفًا في الفئة الفنية والفئات العليا في  ١٩٩٣

النســاء مــن المــوظفين فــي هــذه الفئـــات عنــدما كانـــت نســبة  ٢٠١٣ ديســمبر كــانون األول/التكــافؤ بــين الجنســين منــذ 
بتحسـين المنظمـة تلتـزم و بد من بذل المزيـد مـن الجهـود الك، وعلى الرغم من ذل. ٪٥٩,٢ونسبة الرجال منهم  ٪٤٠,٨

علـى النحـو المبـين فـي المؤشـرات لـدى االستعاضـة عـن المـوظفين المتقاعـدين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافـي 
  .٢٠١٧- ٢٠١٦المتصلة بالموارد البشرية في الميزانية البرمجية المقترحة 

  
وتشــمل هــذه العمليــة كبــار المرشــحين لشــغل مناصــب رؤســاء مكاتــب المنظمــة واعتمــدت عمليــة جديــدة لتقيــيم   - ٧

موظفي المنظمة ورؤساء مكاتب المنظمة المتقاعدين وكبـار المـديرين السـابقين مـن المنظمـة أو منظمـات أخـرى تابعـة 
الثقافـة التنظيميــة وبــالواقع والسـياق علــى المســتوى لمنظومـة األمــم المتحــدة الـذين يلمــون إلمامــًا شـديدًا بعمــل المنظمــة وب

  القطري.
  

  أساليب التعاقد
  
 كــانون الثــاني/عقــب القــرار الــذي صــدر عــن المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة فــي   - ٨

 شــباط/ ١بعــد وكــان مفــاده عــدم اقتــراح تعيينــات مســتمرة علــى المــوظفين العــاملين بعقــود محــددة المــدة  ٢٠١٣١  ينــاير
فتــرة الــذين لــم يســتكملوا فيمــا يخــص المــوظفين ضــعت مجموعــة مــن معــايير األهليــة األشــد صــرامة ، وُ ٢٠١٣ فبرايــر

يزالـــون مـــؤهلين وال ٢٠١٣ فبرايـــر شـــباط/ ١بعقـــود محـــددة المـــدة فـــي  تواصـــلةالخمـــس ســـنوات مـــن الخدمـــة الفعليـــة الم
 كـــــانون األول/ ٣١بحلـــــول تمامـــــًا لتعييـــــنهم بعقـــــود مســـــتمرة. وســـــوف تتوقـــــف المنظمـــــة عـــــن مـــــنح تعيينـــــات مســـــتمرة 

  .٢٠١٨  ديسمبر
  
لموظفين العـاملين بعقـود مؤقتـة بهـدف لترتيبات السفر وما يتصل بها من استحقاقات وأدخلت تعديالت على   - ٩

نتيجة للمدفوعات المتعددة لألفـراد العائـدين إلـى المنظمـة والعـاملين بعقـود مؤقتـة الحقـة بعـد  المتكبدةتخفيض التكاليف 
  االنقطاع اإللزامي عن الخدمة.

  
ًا معينـًا موظفـ ٦٢٢٩ مـنهمًا موظفـ ٧١٦٦الموظفين في المنظمـة  مجموع، بلغ ٢٠١٤ يوليو تموز/ ٣١وفي   - ١٠

موظفــًا  ١٩٩٣وضـم الموظفـون المعينـون بعقــود طويلـة المـدة ؤقتــة. ًا معينـًا بعقـود مموظفــ ٩٣٧و ٢بعقـود طويلـة المـدة
موظفـًا  ٣٣٢٦) فـي فئـة المـوظفين الفنيـين الـوطنيين و٪١٤,٦مـوظفين ( ٩١٠) في الفئة الفنية والفئات العليـا و٪٣٢(
 موظفـــاً  ٢٢٣وانخفـــض عـــدد المـــوظفين المعينـــين بعقـــود طويلـــة المـــدة بمقـــدار ) فـــي فئـــة الخـــدمات العامـــة. ٪٥٣,٤(
عـدد ويـنم  ٢٠١٣.٣ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١غ عنه في عـرض مـالك المـوظفين فـي ) مقارنة بالعدد المبلّ ٪٣,٦(

                                                           
 .١٠ق١٣٢ت  مالوارد في القرار    ١

فـي العـاملين يشـمل المـوظفين ال و  نظمةموظفي البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية التي تستضيفها الميشمل هذا العدد    ٢
 .في الوكالة الدولية لبحوث السرطان أو في أي وكاالت تديرها المنظمةأو  منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 .٦٦/٣٦جالوثيقة    ٣
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موظفــًا أو  ٩٣عــن زيـادة قــدرها  ٢٠١٤يوليـو  تمــوز/ ٣١فـي  موظفــاً  ٩٣٧ والبـالغ المـوظفين العــاملين بعقـود مؤقتــة
ويمثـــل . ٢٠١٣ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١عـــرض مـــالك المـــوظفين فـــي  مقارنـــة بالعـــدد المبـــين فـــي٪ ٩,٩نســـبتها 

وبلغـــت قيمـــة تكـــاليف المـــوظفين وغيـــرهم مـــن العـــاملين . مـــن مجمـــوع القـــوى العاملـــة ٪١٣,١الموظفـــون المؤقتـــون 
الفتــرة  مليــون دوالر أمريكــي فــي ١١٩٩ ٪ مــن نفقــات المنظمــة البــالغ مجموعهــا٣٩مليــون دوالر أمريكــي أي  ٤٧٠
  .٢٠١٤يوليو  تموز/ ٣١يناير إلى  كانون الثاني/ ١ من
  

 ٢وعقــــود الخبــــراء ١اتفــــاق أداء العمــــل(العــــاملين مــــن غيــــر المــــوظفين اســــتعراض اســــتخدام عقــــود  يويجــــر   - ١١
تستكشـف كمـا لضـمان اسـتخدامها المنسـق والمالئـم علـى نطـاق المنظمـة.  )٣االستشاريين واتفاق الخدمات الخاصـة

متطـوعي األمـم وأمانـة اتفـاق جـامع بـين المنظمـة إبـرام . فمـن شـأن مـن غيـر المـوظفينآخـرين سبل االستعانة بعـاملين 
وقــد بلــغ عــدد علــى نطــاق المنظمــة. تغطيــة المتطــوعين واالســتعانة بهــم تنســيق أن يضــمن علــى ســبيل المثــال المتحــدة 

أفــراد  ١١٠٤و اتفــاق أداء العمــلعلــى  فــردًا عــامًال بنــاءً  ٢٩٣٧األفــراد العــاملين مــن غيــر المــوظفين حســب نــوع العقــد 
  .اتفاق الخدمات الخاصةعلى  أفراد عاملين بناءً  ٣٠٠٥وعلى عقود الخبراء االستشاريين  عاملين بناءً 

  
مليـــون دوالر أمريكـــي  ٦٣عـــاملين مـــن غيـــر المـــوظفين ونـــاهزت قيمـــة تكـــاليف خـــدمات التعاقـــد مـــع أفـــراد   -١٢
  .٢٠١٤يوليو  تموز/ ٣١يناير إلى  كانون الثاني/ ١٪ من مجموع نفقات المنظمة في الفترة من ٥ أي
  

  استبقاء المواهب
 

  تخطيط 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   -١٣
اإللزامي نتيجة إلنهاء الخدمة وظيفة تصبح شاغرة  ٢٠٠من  ٪١٠,٥بنسبة . وستلغى وظائف ٢٠١٤يوليو  تموز/

تخاذهـا بخصـوص اارات بشأن اإلجراءات التـي ينبغـي ولم ُيَبت بعد في القر  ٤خالل تلك الفترة على نطاق المنظمة.
الختصاصــات ممــا مــن الوظــائف الشــاغرة المتبقيــة بتنقــيح ا ٪٥١مــن الوظــائف التــي ستشــغر. وســُيعلن عــن  ٪١٣

كل المالك الوظيفي مع أولويات المنظمة المتغيرة. ومع ذلك، قد تتأثر قـدرة المنظمـة يتيح فرصة ممتازة لمواءمة هي
سـن التقاعـد على التخطيط إذا وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على توصية لجنة الخدمة المدنية الدوليـة برفـع 

 كــــانون الثــــاني/ ١لمعمــــول بهــــا فيمــــا يخــــص أي موظــــف جديــــد ينضــــم بعــــد ســــنة وهــــي الســــن ا ٦٥اإللزاميــــة إلــــى 
  ٥إلى الموظفين العاملين. ٢٠١٤ يناير

                                                           
وفـي جميـع  .للتعاقد مع األفراد أو الشركات مـن أجـل تقـديم الخـدمات أو إعـداد منتجـات معينـة اتفاق أداء العمل يستخدم   ١

يدفع للفرد المعني مبلغ محدد أو بحـد أقصـى وال يعمـل ذلـك الفـرد عـادة فـي مبنـى المنظمـة وال يـؤدي عمـًال يتطلـب  ،الحاالت
توجيهــًا تقنيــًا وثيقــًا مــن المنظمــة وال يســافر لحســاب المنظمــة (إال لزيــارة مبنــى المنظمــة فــي بعــض األحيــان مــن أجــل عــرض 

 قد تستغرق مدة االتفاق يومًا واحدًا أو أكثر.بحثها معهم). و أو جوانب عمله على موظفي المنظمة 

 اءخبــر  مبصــفته مفــي مجــال معــين يســتعان بخــدماته ممعتــرف بهــ ونأو مختصــ اءر أشــخاص خبــ ون هــماالستشــاري اءالخبــر    ٢
ال ينبغـي أن تنطـوي عقـود الخبـراء االستشـاريين فـي الغالـب بخبـرات فريـدة مـن نوعهـا. و المنظمـة  ونيمـد ينأو استشـاري ينتقني

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

هــو عبــارة عــن عقــد يبــرم بــين المنظمــة ومــواطن أو شــخص مقــيم فــي بلــد مضــيف لالســتعانة  اتفــاق الخــدمات الخاصــة   ٣
كــي يضــطلع بمهــام طويلــة األجــل أو قصــيرة األجــل فــي إطــار مشــروع أو نشــاط وطنــي معــين. وتبــرم بخــدمات هــذا الشــخص ل

 .شهراً  ١٢اتفاقات الخدمات الخاصة عادة لمدة 

الـذين تسـري علـيهم الئحـة المـوظفين والنظـام األساسـي للمـوظفين فـي  منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـةباستثناء موظفي    ٤
  المكتب الصحي للبلدان األمريكية.

 ، تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية.١٣٦/٤٦ت  مانظر الوثيقة    ٥
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وسعيًا إلى تبسيط عمليات االختيار وتسـهيلها وضـمان االتسـاق علـى نطـاق المنظمـة وتـوفير الـدعم لنظـام   -١٤
يــة عامــة تشــمل التوصــيفات مــن أجــل التنقــل العــالمي المقتــرح الــوارد وصــفه أدنــاه، يجــري اعتمــاد توصــيفات وظيف

  حت النبذات الخاصة بهم أيضًا.رؤساء مكاتب المنظمة الذين ُنقِّ 
  

وقـــد شـــكلت قـــدرة المنظمـــة علـــى تكييـــف هيكـــل مالكهـــا الـــوظيفي مـــع أولوياتهـــا عنصـــرًا مهمـــًا مـــن جهـــود   -١٥
أعادت المنظمة انتداب العديد من االستجابة لمقتضيات أزمة فيروس إيبوال. فإضافة إلى تعيين موظفين خارجيين، 

موظفــًا مــن المقــر  ٨٠موظفــًا (مــن بيــنهم حــوالي  ٢٥٠موظفيهــا بغــرض دعــم جهــود االســتجابة. وُنشــر أكثــر مــن 
 موظفـــًا مـــن األقـــاليم األخـــرى) بحلـــول تشـــرين الثـــاني/ ٤٠موظفـــًا مـــن المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا و ١٣٠الرئيســـي و

الل فترات متراوحة بين أسـبوعين وثالثـة أشـهر أو أكثـر. وفضـًال عـن ذلـك، في البلدان المتضررة خ ٢٠١٤نوفمبر 
موظفــًا بوظــائف جديــدة ضــمن مراكــز العمــل ذاتهــا بهــدف تعزيــز االســتجابة أو مســاندة الــزمالء  ٢٥٠اضــطلع نحــو 

  روا في البلدان المتضررة.شِ الذين نُ 
  

  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
  

 ١امج والميزانيـة واإلدارة فـي تقريرهـا المقـدم إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتينرحبت لجنة البرنـ  -١٦
بتقديم أحدث المعلومات عن الموارد البشرية للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال وطلبت من األمانة أن تمنح 

  ت المنظمة األخرى.اعتبارًا دقيقًا لألثر النهائي الذي يحتمل أن تحدثه المبادرة على مجاال
  

وفيمـا يلــي الوضــع الحـالي للتقــدم المحــرز فــي تنفيـذ التوصــيات الــواردة فــي دراسـة المــوارد البشــرية الخاصــة   -١٧
  :٢٠١٣أكتوبر  يوليو وتشرين األول/ بمكافحة شلل األطفال التي أجريت بين شهري تموز/

  
 تصلة بـالموظفين الممـولين مـن األمـوال ُأخطرت األقاليم المتضررة بمبادئ توحيد ممارسات اإلدارة الم

. وتسـتخدم العقـود ٢٠١٤المخصصة لمكافحـة شـلل األطفـال ويجـري تنفيـذ تـدابير محـددة خـالل عـام 
المؤقتــة فــي الوقــت الحــالي بالنســبة إلــى جميــع التعيينــات الجديــدة باســتثناء مــا يتعلــق منهــا بالوظــائف 

رد الممولــة مــن األمــوال المخصصــة لمكافحــة اإلداريــة أو العاليــة التخصــص وُيســتعرض توزيــع المــوا
 شلل األطفال مقابل المخاطر الوبائية الحالية المرتبطة بشلل األطفال.

  
  ًعلى وضـع شـلل األطفـال فـي البلـدان المعنيـة ويجـري  ُوضع إطار طويل األجل لتخطيط الموارد بناء

وقــع تويُ  ٢٠١٤يــة عــام اســتكمال صــيغته النهائيــة. وسيســتهل التخطــيط ضــمن هــذا اإلطــار بحلــول نها
 .٢٠١٥إنجازه بحلول منتصف عام 

 
 ســتخدم عمليـــة التخطــيط لمـــوروث شــلل األطفـــال مـــن أجــل استكشـــاف الخيــارات المحتملـــة النتقـــال تُ س

األصـــول الممولـــة مـــن األمـــوال المخصصـــة لمكافحـــة شـــلل األطفـــال إلـــى مجـــاالت أخـــرى. وفـــي هـــذا 
األطفال مسـؤولة عـن اإلدارة السـليمة للمـوارد الممولـة السياق، تكون المبادرة العالمية الستئصال شلل 

مــن األمــوال المخصصــة لمكافحــة شــلل األطفــال فقــط وال يمكنهــا ضــمان قــدرات المبــادرات الصــحية 
األخـــرى المعتمـــدة حاليـــًا علـــى المـــوارد الممولـــة مـــن األمـــوال المخصصـــة لمكافحـــة شـــلل األطفـــال فـــي 

 المستقبل.
 
 لتمويــل اســتحقاقات نهايــة الخدمــة للمــوارد البشــرية الممولــة مــن  يجــري إنشــاء صــندوق جديــد ومنفصــل

مليـون دوالر أمريكـي مـن  ١٥دِّد مبلـغ أولـي قـدره األموال المخصصـة لمكافحـة شـلل األطفـال. وقـد ُحـ
                                                           

 .٦٧/٦٠جانظر الوثيقة    ١
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مــوارد المنظمــة الراهنــة وســوف يحــّول إلــى الصــندوق بعــد إنشــائه. ومــن المتوقــع جمــع مبلــغ إضــافي 
ر أمريكــي انطالقــًا مــن رســم مفــروض علــى المــوارد البشــرية الممولــة مليــون دوال ١٥تصــل قيمتــه إلــى 

. ٢٠١٩حتــــى عــــام  ٢٠١٥مــــن األمــــوال المخصصــــة لمكافحــــة شــــلل األطفــــال مــــن منتصــــف عــــام 
قـــيَّم عنـــد إتمــام عمليـــة التخطـــيط المـــذكورة أعـــاله فـــي منتصـــف وسُيســتعرض مجمـــوع المبلـــغ الـــالزم ويُ 

 .٢٠١٥ عام
  

  إدارة األداء
  

اإلطـار الجديـد إلدارة األداء وتطـويره هـو النهـوض بثقافـة الحـوار بـين اإلدارة والمـوظفين حتـى الغرض من   -١٨
ل بسياستين جديدتين بشأن تقدير امتيـاز األداء والمكافـأة رفع مستويات األداء. واإلطار مكمَّ يتسنى للموظفين بلوغ أ

إدخالهــــا علــــى الئحــــة المــــوظفين اإلطــــار عليــــه وبشــــأن إدارة األداء المتــــدني. وســــيدعم بعــــض التعــــديالت المقتــــرح 
وتنطــوي السياســة المعتمــدة بشــأن المكافــأة والتقــدير علــى نهــج مبســط لالعتــراف العلنــي بــأداء المــوظفين  ١الجديــد.

جـائزة علـى مسـتوى المقـر الرئيسـي  ١١المتميز بما يشـمل مـنح عـدد مـن الجـوائز يصـل إلـى ثـالث جـوائز عالميـة و
نة. وتمد السياسة بشأن األداء المتدني المشرفين بإرشـادات واضـحة بشـأن الخطـوات وعلى المستوى اإلقليمي كل س

دِّد التي ينبغي اتخاذها لتدارك األداء المتدني وتشمل مجموعة أدوات مكونة من خطوات عملية وقوائم مرجعية. وُشـ
مــع بيئــة عملهــم الجديــدة علــى الفتــرة االختباريــة لمــدة ســنة واحــدة التــي تمكــن المنظمــة مــن ضــمان تكّيــف المــوظفين 

ووفائهم بالمعايير األخالقية ومعايير األداء. ونتيجة لذلك، كان هناك عدد أكبر من حـاالت تمديـد الفتـرة االختباريـة 
  .٢٠١٤وحاالت إنهاء الخدمة عقب حاالت التمديد الفاشلة خالل عام 

  
عيد تصميم الصيغة المستخدمة لتوثيق التقييم السنوي ألداء الموظفين والمعروفة باسـم نظـام إدارة األداء وأُ   -١٩

وتطــويره بهــدف إرســـاء عالقــة بـــين تقيــيم األداء وعواقبـــه بالتشــديد علـــى تخطــيط العمـــل القــائم علـــى تحقيــق النتـــائج 
خاصة بالتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي فـي وتحديد مؤشرات األداء القابلة للقياس (بما في ذلك المؤشرات ال

حالـــــة المـــــديرين). وســـــيدخل إطـــــار إدارة األداء وتطـــــويره والسياســـــتان الـــــداعمتان لإلطـــــار حيـــــز التنفيـــــذ فـــــي أوائـــــل 
. وســـيبدأ تنفيـــذ الصـــيغة المنقحـــة لنظـــام إدارة األداء وتطـــويره المشـــار إليهـــا بصـــيغة النظـــام اإللكترونيـــة ٢٠١٥ عـــام

  .٢٠١٦وتعتمد على نطاق األقاليم في عام  ٢٠١٥) على مستوى المقر الرئيسي في عام +ePMDS(المنقحة 
  

  تنمية المسار الوظيفي
  

ــتعلم وتنميــة القــدرات  -٢٠ بمثابــة  ٢٠١٤أغســطس  فــي آب/ ٢٠٢٠-٢٠١٤ كــان اعتمــاد اإلطــار المؤسســي لل
المؤسسـي التـزام المنظمـة بـالنهوض بثقافـة الـتعلم الخطوة األولى فـي عمليـة تنميـة المسـار الـوظيفي. ويمثـل اإلطـار 

القــدرات فــي صــفوف موظفيهــا والحفــاظ علــى المنظمــة بصــفتها منظمــة قائمــة علــى المعــارف وينطــوي علــى  وتنميــة
  ثالثة أهداف هي التالية:

 تجهيز الموظفين ألداء وظائفهم بامتياز؛ 

 مهم؛دعم تنمية قدرات الموظفين ومساراتهم الوظيفية ومسارات تعل 

 .تعزيز بيئة عمل تدعم ثقافة االحترام والتعاون واالبتكار واالمتياز  
  

                                                           
 .، تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين١٣٦/٤٧ت  مانظر الوثيقة    ١
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التنميـة اإلداريـة الـذي أتـيح فـي البدايـة ألكثـر ومن الناحية العملية، يحظى اإلطار المؤسسي بدعم برنـامج   -٢١
رتقـاء بـالموارد البشـرية مديرًا في المقـر الرئيسـي. ويشـمل مسـار الـتعلم فـي إطـار برنـامج التنميـة اإلداريـة اال ٦٠من 

ومهارات مديري المنظمة في مجال إدارة البرامج. ويجري تقييم البرنـامج بغـرض تحسـين الكفـاءة اإلداريـة والضـوابط 
  الداخلية على الصعيدين اإلقليمي والقطري.

  
. والغـرض ٢٠١٤ أكتـوبر تشـرين األول/وقد اعُتِمد برنامج جديد لتوجيه الموظفين فـي المقـر الرئيسـي فـي   -٢٢

منه هو ضمان تهيئـة المـوظفين للتعـاون والمسـاهمة واألداء علـى الفـور إلـى جانـب مسـاءلتهم فـي الوقـت نفسـه عـن 
  .٢٠١٥إجراءاتهم وقراراتهم. وسيوسع نطاق البرنامج ليشمل األقاليم في عام 

  
) فـي iLearnللـتعلم واإلدارة ( وسعيًا إلى تحسين األداء على المستوى القطري يجري اعتماد النظام العـالمي  -٢٣

أكثـــر مـــن  iLearn. ويستضـــيف نظـــام ٢٠١٤المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة ويتوقـــع تشـــغيله التـــام بحلـــول نهايـــة عـــام 
دورة للتعلم اإللكتروني متعلقـة بعـدة مواضـيع مـن بينهـا الميزانيـة والشـؤون الماليـة واالتصـاالت والمـوارد البشـرية  ٦٠

  في المنظمة. والصحة العمومية والعمل
  

ويجــري إعــداد نمــوذج عــالمي محّســن للكفــاءات خــاص بالمنظمــة لتقــديم اإلرشــاد إلــى المــوظفين والمــديرين   -٢٤
بشأن معايير السلوك المتوقعة في مجاالت التوظيف وٕادارة األداء وتنمية المسار الوظيفي. ويسمح النمـوذج الجديـد 

ســنوات بالتقــدم علــى أربعــة مســتويات فــي ظــل كــل  ١٠خــالل  الــذي ســيحل محــل النمــوذج الحــالي الــذي كــان نافــذاً 
هو عنصر من العناصر الثالثة لمبادرة  ٢٠١٥في عام  لنفاذاكفاءة. ونموذج الكفاءات الجديد المتوقع دخوله حيز 

"االرتقــاء بالخيــارات الوظيفيــة" إلــى جانــب خــرائط المســار الــوظيفي ومســارات الــتعلم. وفــي المســتقبل، ستســمح هــذه 
بــد لهــم مــن اكتســابها بهــدف االنتقــال إلــى مســتوى أو اتجــاه حديــد المهــارات والكفــاءات التــي الدوات للمــوظفين بتاأل

عمل آخـر. وينبغـي إتاحـة الفـرص لتنميـة قـدرات المـوظفين رهنـًا بتـوفر التمويـل عـن طريـق التنـاوب القصـير األجـل 
  نقل على نطاق المنظمة.في أقاليم أخرى أو مختلف أنماط العمل الميداني مما يدعم الت

  
  لــالتنق

  
يعــّرف إطــار التنقــل مفهــوم التنقــل فــي المنظمــة ويبــين المبــادئ األساســية التــي ينبغــي تطبيقهــا علــى نطــاق   -٢٥

المنظمــة وهــذا أمــر سيتواصــل تفصــيله فــي مختلــف السياســات التــي ســتدعم مختلــف أشــكال التنقــل. وســيكفل وضــع 
ووضـع اسـتراتيجية إلدارة المسـار الـوظيفي إتاحـة  لعاملـةاعمليـة تخطـيط القـوى  برنامج فعال للتنقل ُيـدَمج تمامـًا فـي

المهارات والقدرات في المكان المناسب والوقت المناسب. ويتوقع من جميع المـوظفين أن يتنقلـوا ويضـطلعوا بطائفـة 
وتعزيــز إمكانيــات مــن المهــام علــى مــدى مســار عملهــم الطويــل األجــل فــي المنظمــة بهــدف تكــوين مهــاراتهم المهنيــة 

عون علـى االضـطالع بمهـام مختلفـة فـي  تطورهم الوظيفي. وٕاذ يوظف الموظفون علـى المسـتوى المحلـي، فهـم يشـجَّ
مراكز عملهم (التنقل الوظيفي) والترشح لشغل وظائف دولية يتمتعون بالمؤهالت لشغلها بينما يتوقع مـن المـوظفين 

  يتنقلوا تنقًال وظيفيًا وجغرافيًا. الذين يوظفون على الصعيد الدولي أن ن الفئة الفنيةم
  

وســتطبق السياســة المقترحــة بشــأن التنقــل الجغرافــي علــى معظــم المــوظفين فــي الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا   -٢٦
وهــي مســتوحاة مــن سياســة التنقــل النافــذة فــي المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ التــي  ١علــى نطــاق المنظمــة.

وترســي السياســة األســس لنظــام عــالمي إلدارة التنقــل بهــدف إتاحــة  ٢تعتبــر أنهــا تمثــل أفضــل ممارســة فــي المنظمــة.
                                                           

إذ تســري علــيهم الئحــة المــوظفين والنظــام األساســي للمــوظفين فــي  منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــةباســتثناء مــوظفي    ١
 .المكتب الصحي للبلدان األمريكية

منظمــة الصــحة العالميــة، اسـتيفان بوســتا ومحمــد منيـر زهــران، اســتعراض شــؤون التنظـيم واإلدارة واألخــذ بالالمركزيــة فـي    ٢
، الملحـق، JIU/REP/2012/6(الوثيقـة  ٢٠١٢نيويورك: وحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة األمم المتحـدة؛  .الجزء األول
 ، الملحق).٦إضافة  ١٣٢/٥ت  م، المستنسخة ضمن الوثيقة ٩٧إلى  ٩٣الفقرات من 
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لسـمات الرئيسـية للنظـام العـالمي الفرص لتالقح األفكـار وتتطـور فيمـا بـين األقـاليم وبـين األقـاليم والمقـر الرئيسـي. وا
هي التالية: التمييز بين الوظائف الدولية الخاضعة للتناوب وغير الخاضعة للتناوب؛ وتطبيـق مـدة معياريـة للتعيـين 
(حسب تصنيف المشقة لمركز العمل) يجب على شاغلي المناصب الخاضعة للتناوب التنقـل لـدى انتهائهـا؛ وتنفيـذ 

ها أن تطابق الوظائف المتوقع شغورها في السنة التالية مع فريق الموظفين الذين يجب عملية تعيين سنوية من شأن
عليهم التناوب أو يبدون اهتمامهم بهذه الوظائف. وسينطوي التعيين على حـاالت تنقـل جانبيـة بمـنح الترقيـات عبـر 

عـداد معـايير األهليـة لشـغل الوظائف الشـاغرة المخصصـة والعمليـات التنافسـية فقـط. وسـيكون التنقـل الجغرافـي فـي 
مراكــز العمــل وعلـــى  هــذه الوظــائف الشــاغرة المخصصـــة ممــا يكــافئ المــوظفين الـــذين اكتســبوا الخبــرة فــي مختلـــف

  مختلف مستويات المنظمة.
  

ــًا بمــا يلــي: الموافقــة علــى تعــديالت   -٢٧ النظــام وســيكون نفــاذ السياســة المقترحــة بشــأن التنقــل الجغرافــي مرهون
وتصميم نظام لتصريف الشؤون يسهم في ظله الممثلون من األقاليم والمقر  ١؛ين والئحة الموظفيناألساسي للموظف

الرئيسي إسهامًا شفافًا في قرارات التعيـين فـي إطـار عمليـة التنقـل السـنوية؛ وٕاعـداد قائمـة بالوظـائف غيـر الخاضـعة 
لتدابير االنتقالية الخاصة بالموظفين العاملين للتناوب؛ وٕاتاحة التدابير لدعم الموظفين وتصميم خطة للتنفيذ تشمل ا

بنشــر الخالصــة الســنوية األولــى  ٢٠١٥فــي أواخــر عــام  لنفــاذاوالتواصــل الواضــح. ويتوقــع أن تــدخل السياســة حيــز 
. وســُيطلب فيمــا بعــد مــن المــوظفين الــذين ٢٠١٦للوظــائف التــي يمكــن للمــوظفين اختيــار الترشــح لشــغلها فــي عــام 

علــى الخبــرة  ة للتنــاوب وقــد تجــاوزت مهمــتهم الحاليــة مــدة التعيــين المعياريــة أن يتنقلــوا بنــاءً يشــغلون وظــائف خاضــع
المكتسبة خالل فترة السنتين أو الثالث سنوات األولى من التنفيذ ودون المساس بالتدابير االنتقالية وحاالت اإلعفاء 

  المحتملة.
  

أن التنقـل الجغرافـي بفائـدتين كبيـرتين همـا تحســين أداء وأخيـرًا، ينبغـي أن يعـود تنفيـذ السياسـة المقترحـة بشـ  -٢٨
المــوظفين وكفــاءتهم وفعــاليتهم نتيجــة للخبــرات المهنيــة المتنوعــة المكتســبة علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة وتعزيــز 
الــدعم المقــدم إلــى الــدول األعضــاء علــى الصــعيد القطــري نتيجــة لــذلك مــن جهــة؛ وتحســين مواءمــة هيكــل المــالك 

مــع أولويــات المنظمــة وقــدراتها التمويليــة المتغيــرة مــن جهــة أخــرى. وستخضــع السياســة للتقيــيم بعــد مضــي الــوظيفي 
  بضع سنوات على تنفيذها.

  
  بيئة العمل التمكينية

  
  بيئة عمل أخالقية

  
يســاءل موظفــو المنظمــة عــن الواليــات والمــوارد واألمــوال التــي عهــدت الــدول األعضــاء بهــا إلــى المنظمــة.   -٢٩

يتوقع من جميـع المـوظفين بلـوغ أرقـى مسـتويات السـلوك والكفـاءة واألداء. وقـد ُعممـت مـذكرة إعالميـة علـى  وعليه،
نطاق المنظمة تتضمن معلومات مفصلة عن حاالت سوء السلوك األخيرة وتصف اإلجراءات المتخذة للتصدي لها 

ضـــة مـــع طبيعـــة ســـوء الســـلوك المرتكـــب وســـتتاح مثـــل هـــذه المعلومـــات ســـنويًا. وتتناســـب التـــدابير التأديبيـــة المفرو 
وجســـامته. وتحقيقـــًا لـــذلك، اقتُـــرح إدخـــال تعـــديالت علـــى الئحـــة المـــوظفين بغـــرض توســـيع نطـــاق التـــدابير التأديبيـــة 

  ١وضمان تناسبها.
  
  
  

                                                           
 .للموظفين والئحة الموظفين ، تعديالت النظام األساسي١٣٦/٤٧ت  مانظر الوثيقة    ١
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  إدارة الموظفين الحديثة
  

مــن خــالل  تنطــوي إدارة المــوظفين الحديثــة فــي المنظمــة علــى عــدة عناصــر تشــمل تعزيــز الكفــاءة اإلداريــة  -٣٠
للتنميــة اإلداريــة والتركيــز علــى التــوازن الســليم بــين الحيــاة الشخصــية والعمــل عبــر سياســات مراعيــة البرنــامج الجديــد 

عد) وعقد الشراكات مع ممثلي لمصالح األسرة (بما في ذلك الترتيبات الخاصة بمرونة مواعيد العمل وبالعمل عن بُ 
عد المؤقتة كتدبير مؤقت ريثما توضع الصيغة النهائية لسياسة خاصة بُ الموظفين. وقد اعُتِمدت ترتيبات العمل عن 

عد ويواَفق عليها. ويجري اعتماد استبيانات مفصلة عن "بدء الخدمة" (الـدخول) ونهايـة الخدمـة تشـمل بالعمل عن بُ 
بـــدء طائفـــة كبيـــرة مـــن المواضـــيع علـــى مســـتوى المقـــر الرئيســـي. وســـُيطلب مـــن المـــوظفين الجـــدد اســـتكمال اســـتبيان 

  الخدمة في نهاية فترة ستة أشهر.
  

وقد ُنِقحت اختصاصات اللجنـة المعنيـة بالصـحة والسـالمة فـي مكـان العمـل بهـدف جعلهـا محفـًال للتشـاور   -٣١
الفعال مع ممثلي الموظفين بشأن الوقاية من مشـاكل الصـحة والسـالمة المهنيتـين وتسـويتها وتوعيـة أعضـاء اإلدارة 

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

  
  إقامة العدل

  
لقد وجدت آليات رسمية وغير رسمية لتسوية النزاعات المتصلة بالعمل منـذ زمـن بعيـد فـي المنظمـة. ومـع   -٣٢

المنظمـــة. وشـــاركت اإلدارة  ذلـــك، ُســـلِّم بضـــرورة زيـــادة التشـــديد علـــى الوقايـــة مـــن النزاعـــات علـــى جميـــع مســـتويات
نظــام العدالــة الداخليــة فــي وجمعيــات المــوظفين بالتــالي فــي تكليــف فريــق خــارجي مــن الخبــراء بتحليــل مــدى وجاهــة 

وكفاءته وفعاليته واستقالله وتقديم توصيات ألغـراض التحسـين وٕاعـادة تأكيـد قـيم العدالـة الداخليـة ومبادئهـا  المنظمة
وشـمل  ٢٠١٤فـي الفتـرة المتراوحـة بـين شـهري تمـوز/ يوليـو وتشـرين األول/ أكتـوبر األساسية. وأجـري االسـتعراض 

مشاورات مع المديرين والموظفين الذين ضموا في صفوفهم المستفيدين من النظام وجميع الجهات الفاعلة المشاركة 
  في نظام العدالة الداخلية على الصعيد اإلقليمي وعلى مستوى المقر الرئيسي.

  
على الوقاية من النزاعات وعلى المسؤولية المشتركة عـن  ةالعام ةالتوصيات التي قدمت إلى المدير وتشدد   -٣٣

الحفـاظ علــى مكــان عمــل يتســم بـاالحترام. وتشــمل تــوفير التــدريب فــي مجـال إدارة النزاعــات ودعــم الوســاطة وتــدعيم 
اض اإلداري مـن أجـل مسـاعدة دور أمين المظـالم. ويوصـى أيضـًا بإضـفاء الصـبغة المؤسسـية علـى عمليـة االسـتعر 

اإلدارة على تناول المسـائل المتنـازع فيهـا. وسـتُقَدم التعـديالت التـي يقتـرح إدخالهـا علـى الئحـة المـوظفين و الموظفين 
  باعتماد توصيات رئيسية وٕاجراءات مبسطة إلى المجلس التنفيذي في الوقت المناسب.

  
  التنفيذ ومؤشرات األداء

  
  التنفيذ المرحلي

  
تنفــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية علــى مــرحلتين علــى النحــو التــالي: يجــري تنفيــذ المرحلــة األولــى (التصــميم   -٣٤

وستغطي المرحلة الثانية (التنفيذ والرصد والتقييم) الفتـرة  ؛في الوقت الحالي ٢٠١٥-٢٠١٣واإلنشاء) المقررة للفترة 
ولــى بهــدف بــدء تحقيــق اســتراتيجية المــوارد البشــرية . وقــد نفــذت عــدة سياســات فــي ظــل المرحلــة األ٢٠٢٠-٢٠١٦

  وٕاحراز التقدم من أجل تكوين منظمة أكثر مرونة ووجاهة.
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ويعتمــد نجــاح االســتراتيجية علــى الجهــود المتضــافرة علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة والمجموعــات الــثالث   -٣٥
وظفين ويتطلــب أيضــًا تعزيــز إدمــاج وظيفــة المــوارد مــن الجهــات التمكينيــة المتمثلــة فــي المــوارد البشــرية واإلدارة والمــ

البشــرية التــي تطبــق حاليــًا علــى الصــعيد العــالمي فــي المقــر الرئيســي (إدارة تنظــيم المــوارد البشــرية ومركــز الخــدمات 
  العالمي) وعلى المستويين اإلقليمي والقطري.

  
نقص الموارد لتنفيذ مختلف المبـادرات؛  وتشمل المخاطر المتأصلة المحددة في تنفيذ االستراتيجية ما يلي:  -٣٦

وعــدم كفايــة الــنظم واألدوات الراهنــة؛ وعــدم التــزام جميــع الجهــات التمكينيــة بتنفيــذ االســتراتيجية؛ وتغييــر األولويــات؛ 
  والتعامل مع التوقعات.

  
مسـار الـوظيفي. ويتيح إعداد جرد للمهارات أداة فعالة لتخطيط المـالك الـوظيفي والمـوارد البشـرية وتنميـة ال  -٣٧

وقــد كــان مــن شــأن مثــل هــذا الجــرد أن ييســر البحــث عــن المواصــفات المناســبة فــي إطــار التصــدي لفاشــية مــرض 
كثيفــة ويجــري بالتــالي استكشــاف مختلــف  فيــروس إيبــوال. ويســتلزم إعــداد جــرد مــن هــذا القبيــل والحفــاظ عليــه مــوارد

  رة العالمي عند االقتضاء لدعم تنفيذ االستراتيجية.النظم الراهنة لجرد المهارات. وينبغي تكييف نظام اإلدا
  

  مؤشرات األداء
  

 ٢٠١٧- ٢٠١٦تهــدف المؤشــرات الداعمــة لتنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية فــي الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة   - ٣٨
محل الموظفين المتقاعـدين  إلى تحسين نسبة الذكور إلى اإلناث والتمثيل الجغرافي من خالل اختيار المرشحين ليحلوا

وزيــادة عــدد المــوظفين الــدوليين الــذين يغيِّــرون مركــز العمــل خــالل الثنائيــة وخصوصــًا مــن إقلــيم إلــى إقلــيم آخــر ومــن 
المقــر الرئيســـي أو إليـــه. وستســـتخدم البيانـــات األساســـية الحاليـــة الخاصـــة بالثنائيـــة للتحقـــق مـــن مـــدى تطبيـــق الزيـــادات 

  المتوقعة.
  

الصــيغة النهائيــة للمؤشــرات الخاصــة بعنصــر المــوارد البشــرية مــن إصــالح المنظمــة. وســيتمثل  ويجــري وضــع  - ٣٩
فـــي النســـبة المئويـــة  "التوفيـــق بـــين المـــالك الـــوظيفي واالحتياجـــات علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة"مؤشـــر حصـــيلة 

طــر الزمنيـــة لعمليـــات للوظــائف الشـــاغرة القادمــة المعروفـــة التـــي ُوِضــعت خطـــط توظيفيـــة محــددة بشـــأنها. وســـتمثل األ
االختيــــار وتنقــــل المــــوظفين وتخفــــيض عــــدد االلتماســــات أيضــــًا مؤشــــرات للتقــــدم المحــــرز فــــي إطــــار الركــــائز الــــثالث 

  الستراتيجية الموارد البشرية.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.المجلس   -٤٠
  
  

=     =     =  


