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  A69/52    

  
 
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
يعــرض هــذا التقريــر أحــدث المعلومــات عــن عــدة سياســات فــي مجــال المــوارد البشــرية، مثــل سياســة التنقــل  -١

الجغرافـــي والمســـائل الخاصـــة بنظـــام األمـــم المتحـــدة الموحـــد. وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك يتنـــاول التقريـــر بالتحليـــل بعـــض 
كانون الثاني/ يناير إلى  ١القوى العاملة الصحية للفترة من وبيانات  االتجاهات السائدة في القوى العاملة للمنظمة.

تقريـر عـن ويـرد فـي وثيقتـين منفصـلتين  ١متاحة في موقـع المنظمـة اإللكترونـي. ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١
 ٢.العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثلمسألة إدارة الموارد البشرية في سياق االستجابة للطوارئ، وبيان 

  
  أحدث المعلومات عن سياسة المنظمة للتنقل الجغرافي

  
. وهــي تنطبــق علــى جميــع ٢٠١٦ ينــاير/ الثــاني كــانون فــينشــرت المــديرة العامــة سياســة التنقــل الجغرافــي  -٢

ويجـري والفئـات العليـا، باسـتثناء العـاملين فـي الشـراكات التـي تستضـيفها المنظمـة.  الفنيةموظفي المنظمة في الفئة 
وســيجرى تقيــيم ســنوي . ٢٠١٨-٢٠١٦مــدتها ثــالث ســنوات  طوعيــةإدخــال التنقــل الجغرافــي بالتــدريج بــدءًا بمرحلــة 

مــن المرحلــة الطوعيــة المعلومــات الالزمــة للمنظمــة بشــأن كيفيــة تنفيــذ السياســة لتنفيــذها وســتوفر الــدروس المســتفادة 
كــــانون الثــــاني/  ١بفعاليــــة علــــى أســــاس إلزامــــي، مــــع تعــــديل السياســــة واإلجــــراءات بنــــاًء علــــى ذلــــك. واعتبــــارًا مــــن 

لـذين تجـاوزت مـدة ، ودون المساس بالتدابير االنتقالية واالستثناءات الممكنة، سيتعين تنقل المـوظفين ا٢٠١٩ يناير
 عملهم. مراكزتكليفهم الحالي المدة المعيارية للتكليف في 

 
وعرضت جميع المكاتب الرئيسية مناصب تم إدراجها في القائمة الموجزة األولى للمناصب الدولية للتنقل،  -٣

وتعيينـات  وُدعـي موظفـو المنظمـة المعينـين بتعيينـات محـددة المـدة .٢٠١٦والتي صدرت في كـانون الثـاني/ ينـاير 
مستمرة إلـى أن يقـدموا طوعيـًا طلبـات لعـدد يصـل إلـى ثالثـة مناصـب فـي رتبـتهم الوظيفيـة الحاليـة فـي مراكـز عمـل 

تعلم وكــان عــدد المناصــب فــي القائمــة المــوجزة وعــدد مقــدمي الطلبــات كافيــًا لتجربــة العمليــة والــ غيــر مركــز عملهــم.
العالميــة، التــي تضــم ممثلــين  التــنقالتاجتمعــت لجنــة  الشــبكات الفئويــةوعقــب التقيــيم التقنــي للطلبــات حســب  منهــا.

لإلدارة العليا من األقاليم والمقر الرئيسي وكذلك ممثلين للموظفين من كـل المكاتـب الرئيسـية، فـي آذار/ مـارس مـن 
لمــديرة العامــة، بعــد التشــاور مــع المــديرين اإلقليميــين، فــي وبتــت ا الــوظيفي. التســكينأجــل إصــدار توصــيات بشــأن 

أن الوظيفي. واعتبر كل المعنيين باألمر أن أول عملية تنقـل قـد نجحـت، وذلـك لعـدة أسـباب هـي:  التسكينحاالت 
تقييم الطلبـات تـم علـى نطـاق واسـع جـدًا، وشـارك فيـه ممثلـو الوحـدات التقنيـة واإلدارة العليـا والمـوظفين علـى نطـاق 

                                                           
ـــــة "   ١ ـــــة المعنون ـــــة :أحـــــدث المعلومـــــات عـــــن المـــــوارد البشـــــريةانظـــــر الوثيق ـــــوى العامل ـــــات الق ـــــي  بيان كـــــانون األول/  ٣١ف

، تــم االطــالع http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en، المتاحــة فــي الــرابط: "٢٠١٥ ديســمبر
 .٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٧في 

 .١/ معلومات/١٣٩م تو ٦٩/٣٠نظر الوثيقتين جا   ٢
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أن تلك هي المرة األولى التي يتم فيها شغل عدد كبير من المناصب من الفئة الفنيـة القائمـة فـي مختلـف المنظمة؛ 
بـــين المكاتـــب  ن العمليـــة أســـفرت عـــن عـــدد مـــن التـــنقالت؛ أمشـــتركالمكاتـــب الرئيســـية فـــي وقـــت واحـــد وعلـــى نحـــو 

 .كبر من العدد العاديأ الرئيسية
 
مخطــط التــنقالت المــدار تحســين تالقــح الخبــرات علــى نطــاق المنظمــة، والتنقــل بــين األقــاليم  أغــراضومــن  -٤

رًا مـــن تـــنقالت وتظهـــر البيانـــات الحاليـــة أنـــه فـــي حـــين أن هنـــاك بالفعـــل عـــددًا كبيـــوبـــين المقـــر الرئيســـي واألقـــاليم. 
حيث كان العدد  ٢٠١٤، أي ما يشكل زيادة مقارنة بعام ٢٠١٥في عام  ١٨٢الموظفين الفنيين الدوليين كل عام (

) (انظـر بيانـات القـوى ٢٠١٥فـي عـام  ٪٥٦)، فإن هذه التنقالت تحدث أساسًا داخل نفس المكتب الرئيسـي (١٤٦
من مجمـوع عـدد وظـائف  ٪٥٠أن المقر الرئيسي تتركز فيه  وبالفعل فإنه في حين ١).١٤و ١٣العاملة، الجدوالن 

فقط من موظفي الفئة الفنية في المقـر الرئيسـي انتقلـوا إلـى مراكـز عمـل أخـرى  ٪٢,٤الفئة الفنية والفئات العليا فإن 
فـي ذلـك العـام وبواسـطة البيانـات األساسـية الحاليـة فـإن مـن الغايـات  ١).١٤ الجـدول العاملـة، القـوى بيانـات انظر(

يغيرون مضاعفة نسبة الموظفين الدوليين الذين  ٢٠١٧-٢٠١٦ذات الصلة بالموارد البشرية في الميزانية البرمجية 
لفنيــة فقــط مــن مجمــوع عــدد المــوظفين الــدوليين مــن الفئــة ا ٪٤تنقــل بــين األقــاليم  ٢٠١٥مراكــز عملهــم (فــي عــام 

ومــن الجــدير بالــذكر أنــه فــي حــين أن مخطــط تنقــل  ).٪٨هــي نســبة  ٢٠١٦والفئــات العليــا؛ والغايــة المحــددة لعــام 
فـإن تـنقالت مـوظفي الفئـة الفنيـة تـتم  ٢موظفي منظمـة الصـحة العالميـة ال يشـمل منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة

 الصحة منظمةسبعة من موظفي الفئة الفنية من  ٢٠١٥بانتظام بين المنظمتين. وعلى سبيل المثال انتقل في عام 
بمركــز  األمريكيــة للبلــدان الصــحة منظمــةإلــى منظمــة الصــحة العالميــة. وعــالوة علــى ذلــك تتمتــع  األمريكيــة للبلــدان

 .مراقب في لجنة التنقالت العالمية
 
لتـــنقالت العالميـــة وقـــد حـــدت بالفعـــل الـــدروس المســـتفادة مـــن أول عمليـــة تنقـــل بالشـــبكات الفئويـــة ولجنـــة ا -٥

وممثلــي المــوظفين إلــى إصــدار توصــيات بخصــوص التحســينات التــي يمكــن إدخالهــا علــى اإلجــراءات فيمــا يتعلــق 
 .٢٠١٧أو فـي أوائـل عـام  ٢٠١٦بعملية التنقالت التالية، والتي من المقرر أن تجري في النصف الثـاني مـن عـام 

وباإلضــافة إلــى ذلــك فإنــه نظــرًا ألن سياســة التنقــل الجغرافــي سياســة مؤسســية فإنهــا ستخضــع لتقيــيم مؤسســي مــن 
 جانب األمانة. وستواصل األمانة تزويد الدول األعضاء بتحديثات منتظمة للمعلومات عن سياسة التنقل الجغرافي.

 
  والتنوع الجنسينالمسائل الخاصة ب

  
من موظفي المنظمة ذوي التعيينات الطويلة المدة  ٪٤٦,٩واإلناث  ٪٥٣,١ بوجه عام يشكل الذكور نسبة -٦

وزاد عدد النساء في الفئة الفنيـة والفئـات العليـا زيـادة مطـردة علـى مـدى السـنوات العشـر  في جميع فئات الموظفين.
رقم ويشــكل الــ، ٢٠١٥كــانون األول/ ديسـمبر  ٣١فـي  ٨٥٤إلــى  ٢٠٠٥فـي عــام  ٥٧١الماضـية، حيــث ارتفـع مــن 

موظفــًا فــي الفئــة الفنيــة  ٢٠٤٥مــن عــدد المــوظفين ذوي التعيينــات الطويلــة المــدة والبــالغ عــددهم  ٪٤١,٨األخيــر 
وبــالرغم مــن االتجــاه اإليجــابي الســائد عمومــًا ال يشــكل  ١).٢والفئــات العليــا (انظــر بيانــات القــوى العاملــة، الجــدول 

، ويـدل ذلـك علـى ضـرورة ٢٠١٤كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١المسـجلة فـي  ٪٤١,٧لذلك إال زيادة طفيفة عن نسـبة 
بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد. ويتجسد التزام المنظمة بتحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي فـي 

لنســبة  ٤٥:٥٥ ، حيــث ُوضــعت غايــة٢٠١٧-٢٠١٦المؤشــرات المتعلقــة بــالموارد البشــرية فــي الميزانيــة البرمجيــة 
 ية بحلول نهاية الثنائية. ات العليا، وينبغي بلوغ تلك الغاوالفئ الفنيةاإلناث عمومًا في الفئة  الذكور إلى

                                                           
ـــــة "   ١ ـــــة المعنون ـــــة :أحـــــدث المعلومـــــات عـــــن المـــــوارد البشـــــريةانظـــــر الوثيق ـــــوى العامل ـــــات الق ـــــي  بيان كـــــانون األول/  ٣١ف

، تــم االطــالع http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en، المتاحــة فــي الــرابط: "٢٠١٥ ديســمبر
 .٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٧في 

 . ٩/ معلومات/١٣٦م تانظر الوثيقة    ٢
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واُتخـــذت بالفعـــل إجـــراءات فـــي المنظمـــة مـــن أجـــل تحســـين التكـــافؤ والتنـــوع بـــين الجنســـين، وخصوصـــًا فـــي  -٧
إن البيانـــات تظهـــر أن مـــن وفـــي حـــين يوجـــد تـــوازن بـــين الجنســـين فـــي القيـــادة العليـــا للمنظمـــة فـــ ١المناصـــب العليـــا.

مـــن شـــاغلي  ٪٣٤الضـــروري إدخـــال المزيـــد مـــن التحســـينات فيمـــا يتعلـــق بســـائر المناصـــب العليـــا: تشـــكل النســـاء 
كـانون األول/  ٣١مـن رؤسـاء مكاتـب المنظمـة الُقطريـة (البيانـات فـي  ٪٣١و ٢-وم ٥-المناصب بين الـرتبتين ف

فريق تفكيـر معنـي باإلنصـاف بـين الجنسـين، يضـم ممثلـين  ٢٠١٥وأنشئ في المقر الرئيس عام ). ٢٠١٥ديسمبر 
للمــوظفين، وعــرض علــى المــديرة العامــة قائمــة بــالنهوج االســتراتيجية لتضــييق الفجــوة فــي التكــافؤ بــين الجنســين فــي 

وهناك بالفعل بعض االتجاهات اإليجابيـة ، وتجري مناقشة تنفيذ تلك النهوج. ٢٠١٧-٢٠١٦مجال التوظيف للفترة 
الصــدد، فعلــى ســبيل المثــال هنــاك زيــادة مطــردة فــي النســبة المئويــة للنســاء المتقــدمات بطلبــات التعيــين فــي فــي هــذا 

 ٢٠١٣فـي عــام  ٪٣٣,٢، حيـث ارتفعــت النسـبة المئويـة مــن الوظـائف الطويلـة المــدة فـي الفئــة الفنيـة والفئـات العليــا
وعــالوة علــى ذلــك فإنــه بــالرغم مــن أن  ٢).١٠(انظــر بيانــات القــوى العاملــة، الجــدول  ٢٠١٥فــي عــام  ٪٣٧,٤إلــى 

مـن  ٪٤١,٨مـن الطلبـات المتلقـاة فـإن نسـبة النسـاء تبلـغ  ٪٣٧,٤المرشحات (الـداخليات والخارجيـات) شـكلن نسـبة 
 .٢٠١٥الفنية والفئات العليا في عام حين الخارجيين الذين تم تعيينهم في الوظائف الطويلة المدة في الفئة شالمر 

 
يــة للــدول األعضــاء التــي مــا زالــت غيــر ممثلــة أو ناقصــة التمثيــل فــي فئــة المــوظفين وتبلــغ النســبة اإلجمال -٨

وتتمثـل الغايـة المحـددة فـي الميزانيـة البرمجيـة  .٪٣٣الفنيين الدوليين (الذين ُيعتد بمناصبهم فـي التمثيـل الجغرافـي) 
مــن  ٪١٦ســبة كانــت ن ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٣١. وفــي ٪٢٨فــي خفــض هــذا الــرقم إلــى  ٢٠١٧-٢٠١٦

والهـــدف  ٢و).-أ٤المـــوظفين الفنيـــين الـــدوليين مـــن بلـــدان ناقصـــة التمثيـــل (انظـــر بيانـــات القـــوى العاملـــة، الجـــدول 
المنشود هو زيادة استيعاب المرشحين من البلدان غيـر الممثلـة أو الناقصـة التمثيـل (الفئـة "ألـف")، وهـو مـا سيسـفر 

 " (داخل نطاقهما).٢" و"باء ١الفئتين "باء عندئٍذ عن زيادة النسبة المئوية للموظفين من 
  

  القوى العاملة في المنظمة وتكاليف موظفيها
  
موظفــًا يعملــون بالمنظمــة، مــنهم  ٧٦٣٢، كــان هنــاك مــا مجموعــه ٢٠١٥ديســمبر  كــانون األول/ ٣١فــي  -٩

(انظـــــر بيانـــــات القـــــوى العاملـــــة،  مـــــن المعينـــــين المـــــؤقتين ١٣٩٥و  ة المـــــدةالطويلـــــ ذوي التعيينـــــاتمـــــن  ٦٢٣٧
والفئـات العليـا، وكـان  الفنيـةيعملـون فـي الفئـة ) ٪٣٢,٨( ٢٠٤٥ ين لمـدة طويلـةوكان من بين المعين ٢.)١ الجدول
٪) فــي فئــة الخــدمات العامــة. وزاد عــدد ٥٢( ٣٢٤٣الــوطنيين و فنيــين٪) فــي فئــة المــوظفين ال١٥,٢( ٩٤٩هنــاك 

كــانون  ٣١موظفــًا) مقارنــة بالعــدد المبــين فــي مرتســم المــوظفين فــي  ٢٣المــوظفين ذوي التعيينــات الطويلــة المــدة (+
تموز/  ٣١موظفًا في  ١٣٩٥نون بصورة مؤقتة البالغ عددهم نحو ويشكل الموظفون المعي. ٢٠١٤األول/ ديسمبر 

٪ مقارنة بالعدد الموضح في مرتسم الموظفين فـي ٢٩,٦+موظفًا أي ما يربو على  ٣١٩قدرها  زيادة ٢٠١٥ يوليو
٪ مـــن إجمـــالي القـــوى ١٨,٣ويمثـــل الموظفـــون المعينـــون بصـــورة مؤقتـــة نحـــو . ٢٠١٤كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١

اسـتأثرت التكـاليف الخاصـة  ٢٠١٥ انون األول/ ديسـمبركـ ٣١كانون الثاني/ ينـاير إلـى  ١في الفترة من العاملة. و 
٪ مـــن إجمــالي نفقـــات ٣٤مليـــون دوالر أمريكــي أو مـــا يربــو علــى  ٩٢٠,٢بــالموظفين وغيــرهم مـــن العــاملين بنحــو 

 مليون دوالر أمريكي. ٢٧٤٦,٦المنظمة والتي تبلغ نحو 
 
ود العاملين من غير المـوظفين (اتفـاق أداء العمـل واالسـتعانة باالستشـاريين ويجري استعراض استخدام عق  -١٠
ســبل  يــتم بحــثالمنظمــة. كمــا  مســتوىالخــدمات الخاصــة) لضــمان اســتخدامها بشــكل منســق ومالئــم علــى  اتواتفاقــ

                                                           
 .١٤ الفقرة ،١٣٨/٥١ت م الوثيقة انظر   ١

ـــــة "   ٢ ـــــة المعنون ـــــة :أحـــــدث المعلومـــــات عـــــن المـــــوارد البشـــــريةانظـــــر الوثيق ـــــوى العامل ـــــات الق ـــــي  بيان كـــــانون األول/  ٣١ف
، تــم االطــالع http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en، المتاحــة فــي الــرابط: "٢٠١٥ ديســمبر

 .٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٧في 
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مــم االســتعانة بعــاملين آخــرين مــن غيــر المــوظفين. فمــن شــأن إبــرام اتفــاق جــامع بــين المنظمــة وأمانــة متطــوعي األ
المتحدة على سبيل المثال أن يضمن تنسيق الوصول إلى المتطوعين على نطاق المنظمة واالستعانة بهم. وقد بلغ 

حســب نــوع العقــد مقارنــة بالعمــل  ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٣١عــدد األفــراد العــاملين مــن غيــر المــوظفين فــي 
مـن العـاملين  ٣٥٨٥و ؛من االستشـاريين ٣٨٣و ؛من العاملين بموجب اتفاق أداء العمل ٩٩٨بدوام كامل ما يلي: 

، ٢٠١٥كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١كانون الثـاني/ ينـاير إلـى  ١بموجب اتفاقات الخدمات الخاصة. ففي الفترة من 
مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  ٢١٨,٧وصلت تكاليف الخدمات التعاقدية الفردية مع غير الموظفين إلى نحو 

من إجمالي القوى العاملة  ٪٣٩,٤نحو يمثلون العاملون من غير الموظفين  كانو  للمنظمة. ةالكلي نفقات٪ من ال٨
  .٢٠١٥لمنظمة فيفي ا

  
  ٧٠/٢٤٤لألمم المتحدة التحضير لتنفيذ قرار الجمعية العامة 

  
مـن تحـدة من البنود المدرجة على جدول أعمـال الـدورة السـبعين للجمعيـة العامـة لألمـم الم انكان هناك اثن  -١١

لحزمـة لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة مراجعـة بتعلـق أحدهما يمنظمة: العلى إدارة الموارد البشرية في  شأنهما التأثير
السـن اإللزاميـة رفـع قـرار موعد تنفيذ بتصل ي خراألالعليا، و الفئات و  فنيةال ةللموظفين في الفئالممنوحة تعويضات ال

كــانون  ٢٣وفــي  ٢٠١٤.١كــانون الثــاني/ ينــاير  ١ســنة بالنســبة للمــوظفين المعينــين قبــل  ٦٥إلنهــاء الخدمــة إلــى 
ـــــــة العامـــــــة ٢٠١٥ديســـــــمبر  األول/ ـــــــي نظـــــــرت الجمعي ـــــــة و  ف ـــــــة الدولي ـــــــة الخدمـــــــة المدني اعتمـــــــدت توصـــــــيات لجن
  ٧٠/٢٤٤.٢ القرار

  
االســــتعدادات الالزمــــة لتنفيــــذ اتخــــاذ  بصــــددمــــم المتحـــدة، فإنهــــا ونظـــرًا لتقيــــد المنظمــــة بالنظــــام الموحــــد لأل  -١٢

الـدوليين، الفنيـين لمـوظفين ا استحقاقاتعناصر  التي طرأت على مختلفالتغييرات ب. وفيما يتعلق ٧٠/٢٤٤ القرار
 فـيو ت. قاسـتحقالالجديـدة الحسـابات العكـس بمـا ينظـام اإلدارة العـالمي  صـياغةإلعـادة  يجري العمل بشكل مكثـف

التعميمــات اإلداريــة لمواءمــة  وغيرهــا مــن كبيــرة علــى النظــام األساســي للمــوظفينتعــديالت  يــتم إجــراءالوقــت نفســه، 
قدم التعــــديالت . وســــتُ ٧٠/٢٤٤منظمــــة مــــع توصــــيات لجنــــة الخدمــــة المدنيــــة الدوليــــة والقــــرار لاإلطــــار التنظيمــــي ل

فــي المزمــع عقــدها المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه لمــوظفين إلــى والمقتــرح إجراؤهــا علــى النظــام األساســي ل الضــرورية
وبالنســبة . ٢٠١٧ينــاير  كــانون الثــاني/ ١مــن  النفــاذ اعتبــاراً حيــز إلــى  دخولالــبهــدف  ٢٠١٧ينــاير  كــانون الثــاني/

فـــي وقـــت تقـــديمها إلـــى عرض ســـتُ فوالنظـــام واآلثـــار الماليـــة المترتبـــة علـــى التعـــديالت المقترحـــة  اتتفاصـــيل السياســـل
  المجلس التنفيذي.

  
قيـــام المنظمـــات المشـــتركة فـــي النظـــام الموحـــد لألمـــم ، قـــررت الجمعيـــة العامـــة ٧٠/٢٤٤القـــرار  وبموجـــب  -١٣

سـنة  ٦٥إلـى  ،٢٠١٤كـانون الثـاني/ ينـاير  ١السن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة للمـوظفين المعينـين قبـل  المتحدة برفع
قدم وسـي". عتبـار الحقـوق المكتسـبة للمـوظفينمـع األخـذ بعـين اال، "٢٠١٨ينـاير  كـانون الثـاني/ ١في موعـد أقصـاه 

فـي التـي سـتعقد لموظفين إلى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه ل النظام األساسيإجراؤه على المقترح الضروري التعديل 
  .٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١من  بهدف دخوله حيز التنفيذ اعتباراً  ٢٠١٧يناير  كانون الثاني/

  
الجنسـين والتنـوع، المسـاواة بـين باألمانة الضوء على اآلثار المترتبة على هذا التغيير فيما يتعلـق وستسلط   -١٤

الخاصـة والتوقعـات  سـنمنظمـة حسـب اللمعلومات عن القوى العاملـة لوتتاح بالفعل ، والميزانية. تعاقبوالتخطيط لل

                                                           
 .٦٩/٥٣ج انظر الوثيقة    ١

تـم االطـالع فـي ( http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244متاح علـى الـرابط التـالي:    ٢
 )٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٧



  A69/52  ٦٩/٥٢ج

5 

فــي ضــوء هــذه التوقعــات، و  ١.)٨و ٧ والنلــة، الجــدلســن اإللزاميــة الحاليــة (انظــر بيانــات القــوى العاموفقــًا لالتقاعــد ب
الـذي يسـعى إلـى المنظمـة فـي برنـامج اإلصـالح  سـياق شـروعمنظمـة لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة أنـه فـي ال بلغتأ

، فـــإن االســـتنزاف الطبيعـــي للمـــوظفين يمثـــل فرصـــة ســـانحة لـــديها التخصـــص شـــديدةإعـــادة تشـــكيل القـــوى العاملـــة ال
 ،الموظفين بالمنظمة مع أولوياتها الجديدة، والسـيما فيمـا يتعلـق باالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ لتحسين مواءمة هيكل

الـى  فبـالنظر قـدماً علـى سـبيل المثـال، و . تحسين التوازن بين الجنسـين والتمثيـل الجغرافـيلوعلى المستوى القطري، و 
ناهيــك عــن  ٢٠١٨ عــام فــي موظفــاً  ١٩٣تقاعــد مــن المنتظــر نجــد أنــه ، ٢٠١٩-٢٠١٨لثنائيــة الميزانيــة البرمجيــة ل

ممـن ٪ ٥٢ ينتمي ٪ من إجمالي عدد الموظفين. ومن بين هؤالء،٦,١، وهو ما يمثل ٢٠١٩عام أخرين في  ١٨٩
مـن  ٪٦٤وأن العليـا. الفئـات و  فنيـةإلـى الفئـات ال ٢٠١٩ عـام فـيممن سـيتقاعدون ٪ ٤١و  ٢٠١٨سيتقاعدون في 

  من الذكور. ٢٠١٩عام في  المقرر تقاعدهمممن ٪ ٦٩و ٢٠١٨عام في  تقاعدهمهذه الفئات المقرر  موظفي
  

بـــين الحقـــوق المكتســـبة التـــي فمـــن فـــي الواقـــع، و . تعاقـــبعلـــى التخطـــيط لل ٧٠/٢٤٤تنفيـــذ القـــرار وســـيؤثر   -١٥
التقاعـد  فـيهـو حـق المـوظفين سـنة  ٦٥ إلنهاء الخدمـة إلـىأن تؤخذ بعين االعتبار عند رفع السن اإللزامية  ينبغي

نظــام الصــندوق المشــترك اســتحقاقات التقاعــد نفســها بموجــب الحصــول علــى مــع ســنة  ٦٢أو  ٦٠ســن  عنــد بلــوغ
ســـيقرر فـــرادى فعلـــى وجـــه التحديـــد، و لـــم يـــتم تعديلـــه.  والـــذيالحـــالي للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظفي األمـــم المتحـــدة 

بسـنة قـرار الاتخـاذ  قبلعد برغبتهم في التقاالمنظمة  الموظفونما لم يخطر ف. ونتيجة لذلك، همتقاعد سنالموظفين 
بنـاًء الـوظيفي  هـاهيكل تعـديلو  بهـاالعاملـة  ىتقاعـد القـو موعـد توقـع ب يسـمح لهـامنظمة فـي وضـع لن تكون ال، واحدة
مـا لـم  المفتـرض تقاعـدهمالمـوظفين بـين مـن فالميزانية:  على سيكون للتغيير انعكاسات. وباإلضافة إلى ذلك، عليه

قــد وصــلوا إلــى  ٢٠١٩عــام ٪ فــي ٤١و ٢٠١٨ عــام فــيمــنهم ٪ ٣٤ســيكون ، الخدمــةهــاء إلنتعــدل الســن اإللزاميــة 
مرتبـاتهم  بقيسـيلبقاء لمدة تصل إلـى ثـالث سـنوات إضـافية، بالهم السماح وال مراء في أن . أعلى درجة في رتبتهم

تـــوفير  أقـــل. وســـيتم درجـــةبمـــا ينضـــمون عـــادة  نالـــذيو محلهـــم،  ونيحلـــلمـــن  المفتـــرض دفعهـــا تهـــامثيالأعلـــى مـــن 
برمتهـا عنـد ألمـم المتحـدة لالنظـام الموحـد  الـذي يشـملعن اآلثار المترتبة على هذا التغيير  معلومات أكثر تفصيالً 

  لموظفين إلى المجلس التنفيذي.ل النظام األساسيعلى إجراؤه التعديل المقترح  تقديم
  

  نظام العدالة الداخلية
  

للمنظمـة، سـيتم تنفيـذ نظـام العدالـة الداخليـة الجديـد، علـى ، وكجـزء مـن اإلصـالح اإلداري ٢٠١٦في عـام   -١٦
النظــام الجديــد  ولضــمان عمــل ٢٠١٦.٢ينــاير  فــي كــانون الثــاني/بــه علمــًا المجلــس التنفيــذي الــذي أحــيط النحــو 

مــن  التوظيــفمــا يكتنــف اآلليــات القائمــة لتســوية ب مقارنــة المزيــد مــن العــدلســرعة، وبالتــالي الفعاليــة و ال بالمزيــد مــن
 سيفضـي إلـىزيـادة عـدد الوظـائف فـي جنيـف فالمـوظفين. مـن مـوارد الإلـى زيـادة كبيـرة فـي  سيحتاج األمر، نزاعات

. ٢٠١٧-٢٠١٦ال يمكــن اســتيعابه فــي الميزانيــة البرمجيــة مــا  هــو، و للمنظمــة بالنســبةلتكلفــة علــى ا تــداعيات كبيــرة
 ،الميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذيمج و البرنـــا، ناقشـــت لجنـــة ٢٠١٦ / ينـــايرفـــي كـــانون الثـــانيومـــن ثـــم ف

 ةالداخليــ ةلــاتنفيــذ نظــام العدبهــدف للمــوظفين  ألساســيعلــى النظــام االواجــب إدخالهــا تعــديالت الوالمجلــس التنفيــذي 
استكشاف السـبل إلنشـاء وٕادارة وظـائف العدالـة تعمل على اآلثار المالية، الحظت أن األمانة وفيما يتعلق ب ،الجديد

التكلفة الفعلية للنظام  بهدف تقليصجديدة في جميع أنحاء المنظمة بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة الداخلية ال
  .٢٠١٧-٢٠١٦سلبية على الميزانية البرمجية المعتمدة المالية الثار اآل تالفيو 
  

                                                           
ـــــة "   ١ ـــــة المعنون ـــــة :أحـــــدث المعلومـــــات عـــــن المـــــوارد البشـــــريةانظـــــر الوثيق ـــــوى العامل ـــــات الق ـــــي  بيان كـــــانون األول/  ٣١ف

، تــم االطــالع http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en، المتاحــة فــي الــرابط: "٢٠١٥ ديســمبر
 .٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٧في 
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  برنامج التدريب الداخلي
  

منظمة فرص التدريب للطالب والطالب السابقين في األشهر الستة التالية لتخرجهم. وهـذا التـدريب التوفر   -١٧
الطــالب بخبــرة مهنيــة ملموســة فــي بيئــة دوليــة. وفــي  ةيكــون بــدون مقابــل مــادي: وٕانمــا يهــدف إلــى اســتكمال دراســ

فـي المكتـب  ١٥ريقيـا؛ فـي المكتـب اإلقليمـي ألف ١٥طالبـًا:  ٨٥٥، قدمت المنظمة فرص التـدريب لنحـو٢٠١٥ عام
فـــي المكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط؛  ٤٤فـــي المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا؛  ١٢٥اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا؛ 

في المقـر الرئيسـي. ومـن ثـم فعلـى مسـتوى جميـع المكاتـب  ٥٦٥في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ؛ و ٩١
ومثلـــت  ١.)١٦و  ١٥بيانـــات القـــوى العاملـــة، الجـــدوالن دولـــة عضـــوًا ضـــمن مجمـــوع المتـــدربين (انظـــر  ٨٢ثلـــت مُ 

إجمــالي مــن  ٪٢٠ن مــن البلــدان الناميــة فــي حــين مثــل المتــدربو  ينالمتــدرب إجمــالي جمهــور٪ مــن ٧٥ نحــو النســاء
 ،المكاتب اإلقليميـة على٪ ٢٣,١المكاتب القطرية، و على٪ ١٠,٨ من بين العدد الكلي للمتدربين تم توزيعو  .العدد

  .الرئيسي ٪ في المقر٦٦,١ تم تسكينفي حين 
  

مــع المناقشــات التــي دارت فــي  ، وتمشــياً لمنظمــةتحســين التنــوع فــي برنــامج التــدريب الــداخلي ل وســعيًا إلــى  -١٨
تبـــذل  ٢٠١٦،٢ ينـــاير الثـــاني/المجلـــس التنفيـــذي فـــي كـــانون فـــي و  ،اجتماعـــات لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة

إلـى  واعـدينحالـة المتـدربين الإلفي جميع مسـتويات المنظمـة و  الداخلي فرص التدريبة لتعزيز حثيث منظمة جهوداً ال
  قوائم المنح الدراسية المتوفرة للتدريب الدولي.

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -١٩
  
  

=     =     =  
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