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      الموارد البشريةالتقرير السنوي عن 
  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي تقرير لجنة البرنامج والميزانية

  إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين
  
  
والتـــي عرضـــت أحـــدث المعلومـــات عـــن عـــدة  ١،نظـــرت اللجنـــة فـــي التقريـــر الســـنوي عـــن المـــوارد البشـــرية -١

المتحــدة وكــذلك المســائل الخاصــة بنظــام األمــم سياســات خاصــة بــالموارد البشــرية، مثــل سياســة التنقــل الجغرافــي، 
)، بخصــوص الســن ٢٠١٥( ٧٠/٢٤٤الموحــد، بمــا فــي ذلــك التحضــير لتنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

واســتحقاقات المــوظفين الفنيــين الــدوليين. وتنــاول التقريــر بالتحليــل أيضــًا بعــض االتجاهــات  اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة
كـانون  ٣١كـانون الثـاني/ ينـاير إلـى  ١قـوى العاملـة للفتـرة مـن السائدة فـي مجـال القـوى العاملـة للمنظمـة (بيانـات ال

 ٢.متاحة في موقع المنظمة اإللكتروني) ٢٠١٥األول/ ديسمبر 
 
ورحبـت اللجنــة بــالتقرير وأثنــت علــى تنفيــذ أول حركــة تــنقالت طوعيــة. واقتــرح أحــد األعضــاء أنــه مــن أجــل  -٢

ن المقــر الرئيســي إلــى مراكــز العمــل األخــرى، وخصوصــًا زيــادة نســبة المــوظفين الفنيــين الــدوليين الــذين ينتقلــون مــ
بالنسبة إلى منظمة ترغب في أن تكـون منظمـة لوضـع القواعـد وعمليـة فـي الوقـت نفسـه، يمكـن إدخـال حـوافز غيـر 
مالية في إطار سياسة التنقل الجغرافـي. وأعربـت اللجنـة عـن أنهـا تتطلـع إلـى أن تتلقـى فـي دورتهـا التـي سـتُعقد فـي 

ـــ ـــة األمـــد  ٢٠١٧اني/ ينـــاير كـــانون الث ـــى، وعـــن الغايـــة الطويل ـــيم حركـــة التـــنقالت األول معلومـــات عـــن حصـــيلة تقي
 والخاصة بنسبة الموظفين الدوليين من الفئة الفنية والفئات العليا الذين يتنقلون بين المكاتب الرئيسية.

 
الجنســــين والتمثيــــل وحثــــت اللجنــــة األمانــــة علــــى أن تواصــــل جهودهــــا الراميــــة إلــــى تحســــين التــــوازن بــــين  -٣

وأعربــت عـــن أنهــا تتطلـــع إلــى رؤيـــة  فريـــق تفكيــر معنـــي باإلنصــاف بــين الجنســـين،الجغرافــي. كمــا رحبـــت بإنشــاء 
اإلجــراءات الملموســة وهــي تنفَّــذ فــي ذلــك المجــال. وطلبــت تحــديثًا للمعلومــات عــن المؤشــرات المســتخدمة فــي لوحــة 

رير القادم عن الموارد البشرية. وينبغي، بالمثل، تحـديث مؤشـرات متابعة عملية اإلصالح يتم إدراجه عند إعداد التق
 إدارة األداء في لوحة متابعة عملية اإلصالح.

 
قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم وشـــجعت اللجنـــة األمانـــة علـــى أن تواصـــل جهودهـــا المكثفـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ  -٤

أن يشـــتمل التقريـــر الســـنوي عـــن المـــوارد البشـــرية، الـــذي سيصـــدر قبـــل دورة  ). وينبغـــي٢٠١٥( ٧٠/٢٤٤المتحـــدة 
 اللجنة التالية، على معلومات عن اآلثار المالية واآلثار األخرى المترتبة على تنفيذ ذلك القرار.

                                                           
  .٦٩/٥٢الوثيقة ج   ١
ـــــي    ٢ ـــــة ف ـــــوى العامل ـــــات الق ـــــة "أحـــــدث المعلومـــــات عـــــن المـــــوارد البشـــــرية: بيان ـــــة المعنون كـــــانون األول/  ٣١انظـــــر الوثيق

، تــــم االطــــالع فــــي http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en"، المتاحــــة فــــي الــــرابط: ٢٠١٥ ديســــمبر
  .٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٧



    A69/65     ٦٩/٦٥ج

2 

ولجهود األمانـة  نظام العدالة الداخلية الجديد،وأعربت اللجنة عن تأييدها للخطوات المتخذة من أجل تنفيذ  -٥
 مهام جديدة على نطاق المنظمة بطريقة أعلى مردودية. وٕادارةالرامية إلى إنشاء 

 
والحظت اللجنة أن األمانة تعكف على مراجعة استخدامها لعقود غير الموظفين، وأعربت عن أنها تتطلـع  -٦

 إلى أن تتلقى تقريرًا عن نتائج هذه المراجعة.
 

المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة فـي كـانون وطلبت اللجنة من األمانة أن تقدم تقريـرًا إلـى  -٧
عــن الجوانـب الخاصــة بــالموارد البشــرية فـي المبــادرة العالميــة الستئصـال شــلل األطفــال، نظــرًا  ٢٠١٧الثـاني/ ينــاير 

 لتخفيض هذا البرنامج.
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
  .٦٩/٥٢الوراد في الوثيقة ج التقريربأوصت اللجنة جمعية الصحة بأن تحيط علمًا  -٨
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