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 الموارد البشرية: أحدث المعلومات
  األمانةتقرير من     
  
  
تتضمن هذه الوثيقة أحدث المعلومات عن الموارد البشرية الممولة مـن خـالل المبـادرة العالميـة الستئصـال  -١

التنفيذي )، على النحو المطلوب من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس ١شلل األطفال (انظر الملحق
 ٢في تقريرها المقدم إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين.

 
كـــانون الثـــاني/ ينـــاير إلـــى  ١وتتـــاح أحـــدث المعلومـــات عـــن البيانـــات المتعلقـــة بـــالقوى العاملـــة للفتـــرة مـــن  -٢
 ٣على موقع المنظمة اإللكتروني. ٢٠١٦تموز/ يوليو  ٣١

  
لمعلومــات عــن تنفيــذ االســتراتيجية للمــوارد البشــرية علــى وقــد أعــدت األمانــة أيضــًا وثيقــة تتضــمن أحــدث ا -٣

وتلخـــص الوثيقـــة  ٢٠١٤.٥التــي أحـــاط المجلـــس التنفيــذي علمـــًا بهـــا فــي كـــانون الثـــاني/ ينــاير  ٤مســتوى المنظمـــة،
 ٢٠١٤جميع األنشطة المضطلع بها في الفترة من كـانون الثـاني/ ينـاير  ٦،موقع المنظمة اإللكترونيالمتاحة على 

ضــــمن جـــدول يتبـــع ركـــائز االســــتراتيجية الرئيســـية الـــثالث (اجتـــذاب المواهــــب  ٢٠١٦ن األول/ أكتـــوبر إلـــى تشـــري
إدارة المسار الوظيفي وبيئة العمل التمكينيـة) والمبـادئ الشـاملة األربعـة (التـوازن بـين الجنسـين  –واستبقاء المواهب 

أحــدث المعلومــات عــن مقــاييس أداء المــوارد  والتنــوع والتعــاون والمســاءلة). وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن االطــالع علــى
 ٧البشرية في إطار إصالح المنظمة في لوحة متابعة إصالح المنظمة.

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 اإلحاطة علمًا بالتقرير.المجلس مدعو إلى  -٤

                                                           
  .١٤٠/١٣ت  مانظر أيضًا الوثيقة    ١
 .٦٦/٦٠الوثيقة ج   ٢

، المتاحـة ”Human resources: workforce data (from 1 January to 31 July 2016)“انظـر الوثيقـة المعنونـة    ٣
(تـــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/enعلـــى الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي: 

  ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٧
 .٢ معلومات/ /١٣٤ت  ماستراتيجية الموارد البشرية المنقحة، الوثيقة    ٤

 ٢٠٥، الصــــفحتان ٣مــــوجز للجلســــة الحاديــــة عشــــرة، الفــــرع ال محضــــرال، ٢/ ســــجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مانظــــر الوثيقــــة    ٥
  (باإلنكليزية).  ٢٠٦و
٦   http://www.who.int/about/who_reform/managerial/en/  
٧   http://spapps.who.int/WHOReform/SitePages/View_PerformanceMatrics.aspx  ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف (ت
 ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر   ١٧
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  الملحق
  
  

  موارد المنظمة البشرية الممولة من خالل  المعلومات عنأحدث 
  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

 
عقــب المناقشــات فــي المجلــس التنفيــذي لتكــوين فهــم واف لمكــّون  ٢٠١٣جريــت دراســة مســتقلة فــي عــام أُ  -١

تئصــــال شــــلل األطفــــال الهيكــــل األساســــي للمــــوارد البشــــرية فــــي المنظمــــة الممــــول مــــن خــــالل المبــــادرة العالميــــة الس
وطلبــت لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس أن تتضــمن التقــارير  ١والمســؤوليات الماليــة المرتبطــة بــه.

القادمة عن الموارد البشرية أحدث المعلومات عن الحالة وأحاطت جمعية الصحة علمًا بأول تقرير مـن ذلـك القبيـل 
 ٢على النحو الواجب.

 
جريـت دراسـة أُ  ٣التقرير السنوي السادس للجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة، وردًا على -٢

ثــة عــن المــوارد البشــرية فــي المنظمــة إلتاحــة مــا يلــي بالتحديــد: نبــذة محدَّ  ٢٠١٦مســتقلة جديــدة فــي أيلــول/ ســبتمبر 
؛ ٢٠١٣ييرات واالتجاهات الرئيسية منـذ عـام الممولة من خالل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تبرز التغ

أولويــات موصــى بهــا للحــد مــن المســؤوليات مختلفــة؛  ثــة خاصــة بالمســؤوليات الماليــة فــي ســيناريوهاتتوقعــات محدَّ 
 وتعزيز تخطيط الموارد البشرية الخاصة ببرنامج استئصال شلل األطفال.

  
رحلة االنتقاليـة للمبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل ويرد بيان التطورات األخيرة الطارئة في إطار تخطيط الم -٣

  األطفال والنتائج الرئيسية المنبثقة عن الدراسة المستقلة الجديدة في الفقرات التالية.
  

  التقدم المحرز في إدارة المرحلة االنتقالية
 
تئصـال شـلل بهدف مواصلة تحديد خطة المرحلة االنتقالية لما بعد اس ٢٠١٣ُنفذت عدة مبادرات منذ عام  -٤

 األطفال والحد من المسؤوليات المحتملة:

  شــلل األطفــال زيــادة عــدد المــوظفين للنجــاح فــي تنفيــذ جميــع  الستئصــالوجــب علــى برنــامج المنظمــة
الــواردة فــي الخطــة االســتراتيجية للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن األربعــة  األهــداف
زاد أيضــًا اســتخدام العقــود المؤقتــة بشــكل ملحــوظ ) فــي آن واحــد إال أنــه ٢٠١٨-٢٠١٣( استئصــاله

 يضمن تعزيز مرونة هيكل الموارد البشرية وتخفيض المسؤوليات اإلضافية إلى أدنى حد. مما

  مليـون دوالر أمريكـي  ٢٠تكاليف إنهاء الخدمـة وُخصـص مبلـغ قـدره احتياطي لتغطية ُأنشئ صندوق
 مليون دوالر أمريكي في غضون ثالث سنوات). ٤٠صيص ما مجموعه المتوقع تخ (من

                                                           
(باإلنكليزيــــــة)  ١للجلســــــة الخامســــــة عشــــــرة، الفــــــرع مــــــوجز المحضــــــر ال، ٢/ ســــــجالت/١٣٢/٢٠١٣ت  مانظــــــر الوثيقــــــة    ١
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132-REC2/B132_REC2-en.pdf تشـــــرين األول/  ١٧، تـــــم االطـــــالع فـــــي

  لملحق.، ا٦٧/٤٧) والوثيقة ج٢٠١٦أكتوبر 
 ٤مـوجز للجلسـة الثانيـة للجنـة "ب"، الفـرع المحضـر ال، ٣سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ع  ص  جوالوثيقة  ٦٦/٦٠انظر الوثيقة ج   ٢

، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC3/A67_REC3-en.pdf(باإلنكليزيــــــة) (
  ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر   ١٧
تــــــــــــم ، EBPBAC24/2 )http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/pbac24/PBAC24_2-ar.pdfانظــــــــــــر الوثيقــــــــــــة    ٣

  ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٩االطالع في 
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  المحــــــددة لجميــــــع المكاتــــــب اإلقليميــــــة تخفيضــــــات  ٢٠١٩-٢٠١٦تشــــــمل أهــــــداف الميزانيــــــة للفتــــــرة
 بغية تيسير تخطيط الموارد البشرية واالرتقاء بها. ٢٠١٩-٢٠١٧ للفترة

  على نطاق المنظمة  استئصال شلل األطفالاالنتقالية لما بعد ُأنشئت لجنة توجيهية لتخطيط المرحلة
لضمان الفهم المشترك على جميع مستويات األمانة للمخـاطر البرمجيـة والتنظيميـة والماليـة المرتبطـة 
بانخفــاض ميزانيــات المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال واختتــام المبــادرة فــي نهايــة المطــاف؛ 

احتمـال إدمـاج وظـائف نشـاط استئصـال شـلل األطفـال وتحديد عوامل تخفيـف المخـاطر؛ والنظـر فـي 
 التغطية الصحية الشاملة). وموارده في برامج أخرى (مثل برامج الطوارئ والتمنيع والنظم الصحية/

  أتيحت مبادئ توجيهية بشأن المرحلة االنتقالية للبلـدان ذات األولويـة السـتة عشـر التـي تسـتأثر بـأكثر
المرحلــة لتســريع وتيــرة وضــع خطــط الل المبــادرة وقــد ُحــددت مــن األصــول الممولــة مــن خــ ٪٩٠مــن 

علـى المسـتوى الـوطني. وتـدعم األمانـة فـي المقـر الرئيسـي االنتقالية لما بعد استئصـال شـلل األطفـال 
 ١وعلى المستويات اإلقليمية تلك البلدان وترصد التقدم المحرز فيها.

  استهلت اللجنـة المعنيـة باسـتراتيجية مكافحـة شـلل األطفـال والتابعـة للمبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل
األطفال وضع استراتيجية لمرحلة ما بعـد اإلشـهاد علـى استئصـال المـرض مـن أجـل تحديـد الوظـائف 

هاد علــى التــي ســيتعين اســتمرارها فــي مرحلــة مــا بعــد اإلشــاألساســية المتصــلة بمكافحــة شــلل األطفــال 
  من شلل األطفال. استئصال المرض بهدف الحفاظ على عالم خالٍ 

  
رســـم خـــرائط المـــوارد البشـــرية الممولـــة بواســـطة األمـــوال المخصصـــة للمبـــادرة العالميـــة 

  )٢٠١٦ئصال شلل األطفال (في آب/ أغسطس تالس
 
ن آب/ أغسطس إلى أيلول/ عمل الفريق المعني بالدراسة المستقلة بالتعاون الوثيق مع األمانة في الفترة م -٥

علــى المســاهمات  البيانــات المســتمدة مــن نظــام اإلدارة العــالمي وتحليلهــا وتحســينها بنــاءً  علــى جمــع ٢٠١٦ســبتمبر 
 المقدمة من مراكز االتصال في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ألفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط.

  
  برنامج استئصال شلل األطفال في المنظمةالتشكيلة العامة للقوى العاملة الممولة من خالل 

  
منصــبًا لمــوظفي المنظمــة ممــوًال عــن طريــق المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال مــن  ١٣٢٥هنــاك  -٦

 وتشمل أبرز التطورات المتعلقة بالتشكيلة العامة ما يلي: ٢منصبًا مشغوًال في الوقت الحالي. ١١١٢بينها 

  مليون دوالر أمريكي في السنة؛ ٩٧,٣منصبًا  ١١١٢تبلغ تكاليف المناصب المشغولة البالغ عددها 

 ) فـــــــي اإلقلـــــــيم األفريقـــــــي ثـــــــم فـــــــي إقلـــــــيم شـــــــرق ٪٧٤موظفـــــــًا أي  ٨٢٦يوجـــــــد معظـــــــم المـــــــوظفين (
 )؛١) (التذييل ٪٤في إقليم جنوب شرق آسيا () و ٪٧) وفي المقر الرئيسي (٪١٤( المتوسط

                                                           
"، والمنقحــة Polio legacy planning: guidelines for preparing a transition planتتــاح الوثيقــة المعنونــة "   ١
  ، على الموقع اإللكتروني التالي:٢٠١٥حزيران/ يونيو  ١ في

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/TransitionGuidelinesForPolioLegacy.pdf  تــــم االطــــالع)
 ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٧في 

مصـــــــدر جميـــــــع البيانـــــــات المتعلقـــــــة بـــــــالموظفين: قاعـــــــدة بيانـــــــات نظـــــــام اإلدارة العـــــــالمي، فـــــــي منتصـــــــف شـــــــهر آب/    ٢
. وتتغيــر البيانــات باســتمرار ويتواصــل تنقــيح البيانــات األساســية مــع كــل إدارة لتنظــيم المــوارد البشــرية تابعــة ٢٠١٦ أغســطس

  يا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط). للمكتب اإلقليمي (بالنسبة إلى المكاتب اإلقليمية ألفريق
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  جنسية في إطار المناصب المشغولة باستئثار أربـع  ٩٤من الموظفين وتمثَّل  ٪٢٤تبلغ نسبة النساء
جنســــيات فقــــط بحــــوالي نصــــف مجمــــوع المــــوظفين (أنغــــوال وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة وٕاثيوبيــــا 

 ونيجيريا)؛

 ٥٦عن طريق المبادرة العالمية الستئصـال شـلل األطفـال ( يعمل معظم موظفي المنظمة الممولين٪ (
) والــدعم ٪٢٣بينمــا يضــطلع بــاقي المــوظفين بأنشــطة التمنيــع والترصــد ( ١فــي مجــال دعــم العمليــات،

). وال يبـــــدو أن خلـــــط األدوار يـــــرتبط بوضـــــع شـــــلل األطفـــــال ٪٢) وتنســـــيق األنشـــــطة (٪١٩التقنـــــي (
 البلد؛ في

  التعيينــــات المحــــددة المــــدة ) وعقــــود أطــــول أجــــًال (٪٢٠عقــــود مؤقتــــة (تنقســــم عقــــود المــــوظفين إلــــى
 ).٪٨٠والمستمرة، 

  
 ٢ويحصل العديد من العاملين في مجال استئصال شلل األطفال على عقود العاملين من غيـر المـوظفين، -٧

 :٣وخصوصًا في اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم شرق المتوسط

 وارتفــع ٢٠١٣لين مــن غيــر المــوظفين فــي إقلــيم شــرق المتوســط منــذ عــام تضــاعف عــدد عقــود العــام ،
 عقدًا نتيجة ألدوار الترصد والتمنيع في باكستان أساسًا؛ ٢٣٥٢إلى  ٤عقداً  ١١٧٢من 

  فـــي  ٥عقــداً  ٢٤٤٩شــهد اإلقلــيم األفريقــي ارتفاعـــًا فــي عــدد عقـــود العــاملين مــن غيــر المـــوظفين مــن
  عقدًا نتيجة للنمو المسجل في نيجيريا أساسًا. ٢٧٥٢إلى  ٢٠١٣ عام

  
وعلى الرغم من ذلك، ركز التحليل الحالي على القوى العاملة الحاصلة على عقود الموظفين إذ تمثل أهـم   -٨

  عامل محرك لتخطيط المسؤوليات والموارد البشرية.
  

  ٢٠١٣األطفال منذ عام تطور الموظفين الممولين من خالل برنامج استئصال شلل 
 
٪ ١٠ارتفــع عــدد مــوظفي المنظمــة الممــولين عــن طريــق المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال بنســبة   -٩
. وأســباب االرتفــاع المســجل علــى الصــعيد العــالمي ٢٠١٣أحــدث دراســة فــي عــام وظيفــة) منــذ إجــراء  ١٠٠ حــوالي(

 هي التالية: ٢٠١٦و ٢٠١٣بين عامي 

  للخطــــة االســــتراتيجية للقضــــاء علــــى شــــلل األطفــــال والشــــوط األخيــــر مــــن  ١تواصــــل دعــــم الهــــدف
): المتمثـــل فـــي الكشـــف عـــن فيـــروس شـــلل األطفـــال وقطـــع ســـريانه علـــى ٢٠١٨-٢٠١٣( استئصـــاله

                                                           
  الساقة والموظفون اإلداريون (في مجاالت الشؤون المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات مثًال).   ١
اتفاقــات أداء العمــل واتفاقــات الخــدمات الخاصــة واتفاقــات المتعاقــدين األفــراد  :تشــمل عقــود العــاملين مــن غيــر المــوظفين   ٢

  .المحليين
ُتجمع البيانات بشأن عقود العاملين من غير الموظفين من مراكـز االتصـال فـي األفرقـة المعنيـة بـالموارد البشـرية التابعـة    ٣

 للمكاتب اإلقليمية. وال تعرض البيانات الخاصة بإقليم جنوب شرق آسيا ألنها مازالت ُتجمع.

أيضـًا للسـماح  ٢٠١٣استُبعدت البيانـات الخاصـة بجنـوب السـودان مـن البيانـات المتعلقـة بـإقليم شـرق المتوسـط فـي عـام    ٤
  .٢٠١٣بالمقارنة. ولذلك السبب، يختلف مجموع األرقام الخاصة باإلقليم عن مجموع األرقام الواردة في تقرير عام 

خاصــــة بجنــــوب الســــودان فــــي البيانــــات المتعلقــــة بــــاإلقليم األفريقــــي ال تُــــدرج بيانــــات العــــاملين مــــن غيــــر المــــوظفين ال   ٥
  ألنها ليست متاحة. ٢٠١٦بهدف السماح بالمقارنة وال في البيانات الخاصة بعام  ٢٠١٣ لعام
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(باكســتان البلــدان التــي يتوطنهــا شــلل األطفــال ســبيل المثــال مــن خــالل تــدعيم المكاتــب القطريــة فــي 
ز اإلقليمي للطوارئ الصـحية واستئصـال شـلل األطفـال فـي عمـان وأفغانستان ونيجيريا)؛ وٕانشاء المرك

مــن أجــل بلــدان شــرق المتوســط والســيما بهــدف التصــدي لفاشــية شــلل األطفــال فــي بلــدان متعــددة فــي 
 ؛٢٠١٤الشرق األوسط في عام 

  للخطــــة االســــتراتيجية للقضــــاء علــــى شــــلل  ٤و ٣و ٢الزيــــادة المتزامنــــة فــــي التركيــــز علــــى األهــــداف
من اللقـاح الفمـوي المضـاد  ٢الشوط األخير من استئصاله المتمثلة في سحب مكون النمط األطفال و 

لشلل األطفال على الصعيد العالمي وتعزيز نظم التمنيع واحتواء فيروس شلل األطفال واإلشهاد على 
استئصــاله وتخطــيط المرحلــة االنتقاليــة علــى ســبيل المثــال مــن خــالل تــدعيم الوظــائف وٕاضــافتها فــي 

علــى الصــعيد العــالمي وبــدء  ٢مكــون الــنمط  قــر الرئيســي لتنســيق ســحب اللقاحــات المحتويــة علــىالم
اســــتخدام لقــــاح فيــــروس شــــلل األطفــــال المعطــــل، وزيــــادة عــــدد المــــوظفين لتعزيــــز قــــدرات االحتــــواء، 

  والنهوض بالدعم اإلداري لهياكل تصريف شؤون المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.
 
 ٢٠١٣منــذ عــام مــن المناصــب الجديــدة المنشــأة والمشــغولة  ٪٤٥معينــون بعقــود مؤقتــة  وشــغل موظفــون  -١٠
مـن مجمـوع  ٪٢٠مستوى المرونة العام في عقود الموظفين. وتبلغ حصة العقود المؤقتة في الوقـت الحـالي  زاد مما

  ).٢٠١٣في عام  ٪١١العقود (بعد أن كانت تساوي 
  

  العالمية الستئصال شلل األطفال في األقاليم والبلدان االعتماد على األموال المخصصة للمبادرة
 
يختلـــف مســـتوى االعتمـــاد علـــى األمـــوال المخصصـــة للمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال حســـب   -١١

لـــه أكبـــر نصـــيب مـــن المـــوظفين الممـــولين مـــن تلـــك األمـــوال كنســـبة مئويـــة مـــن مجمـــوع اإلقلـــيم. فـــاإلقليم األفريقـــي 
 ).٪٦) وٕاقليم جنوب شرق آسيا (٪١٥يه إقليم شرق المتوسط () ويل٪٣١الموظفين فيه (

 
)، علـــى الـــرغم مـــن أن ٢٠١٣فـــي عـــام  ٪٣٧وقـــد انخفـــض مســـتوى اعتمـــاد اإلقلـــيم األفريقـــي (مـــن نســـبة   -١٢

األعـــداد الفعليـــة للمـــوظفين فـــي اإلقلـــيم الممـــولين عـــن طريـــق المبـــادرة العالميـــة لـــم تـــنخفض انخفاضـــًا كبيـــرًا (يـــنجم 
عــدد المــوظفين اإلجمــالي فــي اإلقلــيم). أمــا فــي إقلــيم شــرق المتوســط فقــد عتمــاد عــن زيــادة فــي انخفــاض مســتوى اال

 ) بينما بقي ثابتًا في إقليم جنوب شرق آسيا.٢٠١٣في عام  ٪١١نسبة  ارتفع مستوى االعتماد (من
  

الكونغــــو العالميــــة أنغــــوال وتشــــاد وجمهوريــــة وتضــــم البلــــدان األكثــــر اعتمــــادًا علــــى التمويــــل مــــن المبــــادرة   -١٣
لبرنـامج من الموظفين في هذه البلدان من األمـوال المخصصـة  ٪٥٠الديمقراطية والنيجر ونيجيريا ويموَّل أكثر من 

أعـوام واليـزال لـديها  ١٠استئصال شلل األطفال. وٕاضافة إلى ذلك، هناك بلدان خلت من شـلل األطفـال ألكثـر مـن 
عبر التمويـل مـن المبـادرة ن في المكتب القطري المدعوم من جميع مناصب الموظفي ٪٥٠و ٪٢٠نسبة تتراوح بين 

 وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا).العالمية (مثل جنوب أفريقيا 
  

مــن مــوظفي المكاتــب القطريــة الممــولين عــن طريــق المبــادرة العالميــة فــي الوقــت الحــالي فــي  ٪٤٣ويوجــد   -١٤
وهــذه النســبة أعلــى بكثيــر مــن النســبة  ١ع الماضــية.بلــدان خلــت مــن فيــروس شــلل األطفــال البــري فــي الســنوات األربــ

  نتيجة لزيادة عدد البلدان الخالية من شلل األطفال منذ ذلك الحين أساسًا. ٢٠١٣المسجلة في عام 
  

                                                           
 أو خالله. ٢٠١٢ُعزل فيروس شلل األطفال البري للمرة األخيرة قبل عام    ١
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المســؤوليات الماليــة المرتبطــة بمــوظفي المنظمــة الممــولين بواســطة األمــوال المخصصــة 
    للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

ثــة إلــى ســيناريوهات اســُتخدمت فــي ت تحاليــل تكــاليف تعويضــات نهايــة الخدمــة وفقــًا للدراســة المحدَّ اســتند  -١٥
 وسيناريو جديد "أكثر احتماًال" يعتمد على معلومات جديدة. ٢٠١٣الدراسة السابقة التي ُأجريت عام 

 
  ث لتكاليف التعويضاتالتنبؤات بالحد األقصى المحدَّ 

 
ــــاءً   -١٦ ــــي عــــام  بن ــــر تشــــاؤمًا المعــــد ف ــــى الســــيناريو األكث ــــغ الحــــد األقصــــى ، ٢٠١٣عل لتكــــاليف المحــــدث يبل

ماليــين  ١٠٩مـا يسـاوي  ٢٠١٩لـدى اختتـام البرنـامج فـي عـام  ١التعويضـات المرتبطـة بمناصـب المـوظفين الحاليـة
ماليــين  ١٠٥( ٢٠١٣يرات لعــام حســب التقــديرات. وال تمثــل هــذه التقــديرات تغييــرًا كبيــرًا مقارنــة بالتقــد دوالر أمريكــي

 مما يعزى أساسًا إلى ما يلي: ٪١٠زيادة عدد الموظفين بنسبة  دوالر أمريكي) على الرغم من

  ماليـين  ٤زيادة مرونة العقود مما يحد من المسؤولية المحتملة في السيناريو األكثـر تشـاؤمًا بمـا قـدره
ـــه نصـــيب العقـــود  ـــة بســـيناريو يظـــل في ـــه المســـجل فـــي دوالر أمريكـــي مقارن ـــة فـــي المســـتوى ذات المؤقت

 ؛٢٠١٣ عام

  تـــدعيم الـــدوالر األمريكـــي مقابـــل العمـــالت المحليـــة بزيـــادة التعويضـــات فـــي الســـيناريو األكثـــر تشـــاؤمًا
  ٢ماليين دوالر أمريكي بسعر صرف ثابت. ٩مقداره  بما

  
  التنبؤات الجديدة بالتعويضات

 
صـــيًال تســـمح باتخـــاذ تـــدابير للتخفيـــف يمكـــن الـــتحكم تضـــمنت هـــذه الدراســـة تنبـــؤات بالتعويضـــات أكثـــر تف  -١٧
). ٢٠١٣(وهـي معلومـات لـم تكـن متاحـة فـي عـام  ٢٠١٩-٢٠١٧وتخفيض الموارد بشكل تـدريجي فـي الفتـرة  فيها

مليــــــون دوالر أمريكــــــي علــــــى مــــــدى ثــــــالث  ٥٥التنبــــــؤات الجديــــــدة مــــــدفوعات التعويضــــــات بمــــــا مقــــــداره  وتقــــــدر
 وتشمل العناصر الرئيسية لهذا السيناريو ما يلي: ٣).٢ (التذييل سنوات

  وانخفــاض المــوارد تمشــيًا مــع الوثيقــة عــن متطلبــات  ٢٠١٩افتــراض اختتــام البرنــامج فــي منتهــى عــام
؛ مما يتطلب من ٢٠١٩-٢٠١٦للفترة  ٤المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال من الموارد المالية

                                                           
نـــات األساســـية علـــى أســـاس البيانـــات المحصـــلة فـــي منتصـــف شـــهر آب/ مناصـــب المـــوظفين وفقـــًا للتحليـــل الحـــالي للبيا   ١

. ويحتمل أن تنشأ عن عقود العاملين من غير الموظفين مصروفات في نهاية مدة المبادرة (يقدر أن تتراوح ٢٠١٦أغسطس 
تـدبرها تمامـًا مـن ماليين دوالر أمريكي حسب البيانات الخاصة بإقليم جنوب شـرق آسـيا) غيـر أنـه يمكـن  ١٠و ٧ قيمتها بين

  خالل تزامن العقود ومدة نشاط االستئصال.
ثــة. وهنــاك عوامــل رئيســية أخــرى مــؤثرة فــي تغييــر تكــاليف يشــمل ذلــك أثــر جــداول المرتبــات وتســويات مقــر العمــل المحدَّ    ٢

  سنة المتاحة في النظم.التعويضات هي عوامل "بنيوية" مثل التغييرات في القواعد المتعلقة بالموارد البشرية والبيانات المح
ماليــين دوالر أمريكــي فــي  ٤و ٣اســتنادًا إلــى الئحــة المــوظفين الحاليــة؛ ترتفــع قيمــة تكــاليف التعويضــات بمــا يتــراوح بــين    ٣

  سنة. ٦٥حال الموافقة على تغيير في السياسة يؤجل سن التقاعد إلى 
٤          Global Polio Eradication Initiative Financial Resources Requirement for 2016-2019, Annex E 

(http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/FRR2013-2019_April2016_EN_A4.pdf, 
accessed 19 October 2016).  
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، وبــــدء التخفــــيض وٕادراج التخفــــيض المقتــــرح فــــي ٢٠١٧لعــــام  المكاتــــب اإلقليميــــة تكييــــف ميزانيتهــــا
 ١؛٢٠١٩-٢٠١٨الميزانيات المقدمة في إطار الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 

  التـــزامن الجزئـــي لمواعيـــد انتهـــاء العقـــود مـــع موعـــد اختتـــام البرنـــامج واحتمـــال إعـــادة انتـــداب بعـــض
 ٢الموظفين المهنيين الدوليين بعقود طويلة المدة؛

 ) ماليـين دوالر أمريكـي  ٦توزيع تكاليف التعويضات على سنوات التدخل حتى موعد اختتام البرنـامج
مليــــــون دوالر أمريكــــــي فــــــي  ٤٢و ٢٠١٨ماليــــــين دوالر أمريكــــــي فــــــي عــــــام  ٧و ٢٠١٧فــــــي عــــــام 

 )؛٢٠١٩ عام

  يؤثر انخفاض الميزانية في تكـاليف البرنـامج الجاريـة الخاصـة بـالموظفين ويمثـل وفـورات تراكميـة فـي
 مليون دوالر أمريكي؛ ٦٠تزيد على  ٢٠١٩-٢٠١٧الفترة 

 ) من المجموع)؛٧٣يرتبط أكبر نصيب من المسؤوليات باإلقليم األفريقي ٪ 

 من مجموع تكاليف التعويضات.٩٣ي يساهم الموظفون المعينون بعقود مستمرة ومحددة المدة ف ٪  
  

أولويات المنظمة للحـد مـن المسـؤوليات وتعزيـز تخطـيط المـوارد البشـرية الخاصـة ببرنـامج 
  استئصال شلل األطفال

 
 ُحددت الخطوات المقبلة التالية ألغراض التنفيذ العاجل (في فترة الشهرين أو األشهر الثالثة القادمة) بنـاءً   -١٨
اللجنة التوجيهية التابعة للمنظمة والمعنية بتخطيط المرحلة التحليل المستقل الحالي وعلى حصائل اجتماعات  على

  .االنتقالية لما بعد استئصال شلل األطفال
  

  إدارة الموارد البشرية
 
أنشــئ فريــق عامــل مخصــص معنــي بتخطــيط المــوارد البشــرية يضــم ممثلــين مــن المقــر الرئيســي والمكاتــب   -١٩

ية المعنية لتخطيط الموارد البشرية الخاصة ببرنامج استئصـال شـلل األطفـال وٕادارتهـا االسـتباقية بهـدف الحـد اإلقليم
 تكاليف التعويضات. من
 
وٕاضافة إلى التعاون بين الفريق العامل وٕادارة استئصال شلل األطفال في األمانة، ستُتخذ التدابير الجديـدة   -٢٠

بشأن الموظفين الممولين من خالل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال  التالية لإلشراف الوثيق على القرارات
 واستعراضها:

  اعتماد لوحة متابعة شهرية يستعرضها مدير إدارة استئصال شلل األطفال ومـدير إدارة تنظـيم المـوارد
لمناصــب البشــرية وتبــرز حــاالت انتهــاء مــدة العقــود والتقاعــد المقبلــة علــى نطــاق برنــامج المنظمــة، وا

                                                           
علــــى فــــرض أن عــــدد المــــوظفين يــــنخفض بنســــبة مماثلــــة لنســــبة انخفــــاض الميزانيــــة الخاصــــة بفئــــة المســــاعدة التقنيــــة     ١

؛ وبالنســبة ٢٠١٩-٢٠١٦النحــو المبــين فــي الملحــق هــاء الــوارد فــي الوثيقــة عــن المتطلبــات مــن المــوارد الماليــة للفتــرة  علــى
، تفتــرض التقــديرات تــأخيرًا لمــدة ســنة واحــدة مــن االنخفــاض ٢٠١٦أيــار/ مــايو مســتوى انخفــاض الميزانيــة المجمــع فــي  إلــى
  البلدان الخمسة الموجودة في منطقة حوض بحيرة تشاد دون اإلقليمية. في
٪ مـن العقـود المؤقتـة مـع موعـد نهايـة ٧٥إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة هي التالية: إمكانيـة تـزامن مواعيـد نهايـة     ٢

(عــدم إمكانيــة  ٢٠١٨٪ مــن الحــاالت اعتبــارًا مــن عــام ٥٠وٕامكانيــة تــزامن مواعيــد نهايــة العقــود الطويلــة المــدة فــي  البرنــامج،
شــهرًا)؛ وٕامكانيــة إعــادة  ١٢أشــهر و ٩ألن مهلــة اإلنجــاز الالزمــة هــي قبــل فتــرة تتــراوح بــين  ٢٠١٧عــام  تــزامن المواعيــد فــي

م إفضـاء حـاالت التقاعـد إلـى تكـاليف تعويضـات نهايـة الخدمـة (قـد يتغيـر ٪ من الموظفين المهنيين الدوليين؛ وعد٢٥انتداب 
  سنة). ٦٥االفتراض في حال تأجيل سن التقاعد إلى 
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الجديـــدة مـــن أجـــل الســـماح بتحســـين التخطـــيط وٕاعـــادة تعـــديل مســـتويات المـــوارد (علـــى ســـبيل المثـــال 
لتوجيه إشعار مسبق عند الضرورة وضمان االستعاضة عن المتقاعدين بموظفين معينين بعقود أكثر 

 االقتضاء فقط وضمان مراعاة انخفاض الميزانية)؛ مرونة عند

 ب الشـــــاغرة مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الشـــــواغر الراهنـــــة إللغـــــاء المناصـــــب اإلدارة االســـــتباقية للمناصـــــ
 الضرورية والقيود المفروضة على حاالت الزيادة اإلضافية في حجم الموظفين؛ غير

  اعتمــاد أدوات لتعزيــز مراقبــة عقــود العــاملين مــن غيــر المــوظفين وتتبعهــا نظــرًا إلــى أهميتهــا لتخطــيط
مــن يعتمــد الحصــول علــى البيانــات المتصــلة بالعــاملين  –فــال المرحلــة االنتقاليــة الخاصــة بشــلل األط

الوقــت الحــالي علــى جمــع البيانــات اليــدوي مــن نظــام المشــتريات علــى المســتوى  غيــر المــوظفين فــي
 القطري أو اإلقليمي؛

  المشــاركة مــع شــبكة المجــاالت البرمجيــة فــي األمانــة لتحديــد الوظــائف الحاســمة الممولــة مــن خــالل
شـلل األطفـال التـي يمكـن إدماجهـا فـي بـرامج أخـرى، وتقـدير الفـرص وتعزيزهـا إلــى  استئصـالبرنـامج 

أقصى حد إلعادة االنتداب الداخلي للموظفين المهنيين الدوليين المتأثرين بالمرحلة االنتقالية الخاصة 
 بشلل األطفال، وتيسير استبقاء الموظفين المؤهلين.

 
اصــل تقييمهــا خــالل األشـــهر القليلــة القادمــة. وهــذه التـــدابير وُينظــر أيضــًا فــي تــدابير جديـــدة إضــافية سيو   -٢١
 التالية: هي

  ِــــاعتمــــاد عمليــــة اســــتعراض وموافقــــة مــــن ق ــــال (بتقــــديم أحــــدث َب ل مــــدير إدارة استئصــــال شــــلل األطف
إلى الفريق العامل المخصص المعني بالموارد البشرية) بخصوص جميع العقود  المنتظمةالمعلومات 

المـأخوذة فـي االعتبـار علـى المسـتوى العـالمي باسـتخدام األمـوال المخصصـة  ١ةالطويلة المدة الجديد
للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال وبخصوص جميع المناصب الجديدة المقترحة والممولة من 

فيهـــا أي مناصـــب يشـــغلها موظفـــون معينـــون بعقـــود مؤقتـــة) التـــي تُنشـــأ فـــي المقـــر  تلـــك األمـــوال (بمـــا
 قليم األوروبي وٕاقليم غرب المحيط الهادئ؛الرئيسي وفي اإل

 /األفرقــة الموجــودة حاليــًا فــي مواقــع مرتفعــة التكــاليف واحتمــال النظــر فــي مواقــع  اســتعراض الوظــائف
مختلفـــة ذات تســــوية مقــــر العمـــل األدنــــى لتقليــــل تكـــاليف التشــــغيل وتكــــاليف التعويضـــات فــــي نهايــــة 

  المطاف إلى أدنى حد.
  

  إدارة الميزانية
  
 وتنســيق التخطــيطتعمــل إدارة المنظمــة الستئصــال شــلل األطفــال عــن كثــب مــع المكاتــب اإلقليميــة وٕادارة   -٢٢

بدقـة فـي الميزانيـات  ٢٠١٩-٢٠١٧بيان تخفيض أهداف ميزانية شلل األطفال للفتـرة لضمان  األداء ورصد الموارد
 .٢٠١٩-٢٠١٨ة المقترحة للفترة مستوى األقاليم والمقر الرئيسي في إطار الميزانية البرمجي المقدمة على

  
  
  
 

                                                           
  التعيينات المحددة المدة والمستمرة.   ١
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٪ مـن المـوظفين الممـولين عـن طريـق المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال فـي ٤٣ونظرًا إلى وجـود   -٢٣
لعــدة ســنوات، ســيعمل المقــر الرئيســي مــع المكاتــب اإلقليميــة الســتعراض ميزانيــات  بلــدان خلــت مــن شــلل األطفــال

من شلل األطفال واستكشـاف الفـرص لتسـريع وتيـرة تخطـيط المـوارد البشـرية.  البلدان ذات المخاطر المتدنية الخالية
وسيســاعد ربــط عمليــات تخصــيص المــوارد بوضــع شــلل األطفــال والمخــاطر المرتبطــة بــه فــي البلــدان علــى خفــض 

 تكاليف التعويضات.
 
عــن طريــق  الممــولينوٕاذ تعتمــد عــدة مكاتــب قطريــة وبــرامج صــحية أخــرى اعتمــادًا شــديدًا علــى المــوظفين   -٢٤

االنتقالية لما بعد استئصال شلل لجنة التوجيهية لتخطيط المرحلة والموارد المخصصة لها، دعت ال المبادرة العالمية
إجراء "تحليل للعواقب" في إطار المكاتب القطرية والمبادرات الصـحية الحاسـمة بهـدف فهـم أثـر فقـدان  إلى األطفال

والموارد المرتبطة بها بعـد اختتامهـا والمسـاعدة بوضـوح علـى تحديـد الموظفين الممولين عن طريق المبادرة العالمية 
 المتطلبات من القدرات األساسية وتنميتها.
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  ١التذييل 
  

  ٢٠١٣توزيع الموظفين بين األقاليم وتطورهم منذ عام 
 

  منصب ١١١٠عدد موظفي المنظمة في مناصب مشغولة يناهز مجموعها 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات
  موظفو المنظمة الممولون من برنامج مكافحة شلل األطفال

  فقط) (أ)المناصب المشغولة –(الموظفون 

  عدد الموظفين
  المكتب/ اإلقليم
 المقر الرئيسي

 األفريقي

جنوب شرق 
 آسيا

 شرق المتوسط

أوروبا وغرب 
 المحيط الهادئ

 المجموع

٥٠ 

٨٣٧ 

٤١ 

١٥٥ 

١٠ 

١٠١٤ 

٧٧ 

٨٢٦ 

٣٩ 

٧٦ 

١٥ 

١١١٢ 

+٥٤٪  

-١٪  

-٥٪  

+١٠٤٪  

+٥٠٪  

+١٠٪  

∆٢٠١٦-٢٠١٣ ٢٠١٦ ٢٠١٣

.يعمل موظفو برنامج مكافحة شلل األطفال في أقاليم متعددة 
 ويوجد معظم المـوظفين فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم جنـوب شـرق آسـيا

من ضمن هـذه األقـاليموٕاقليم شرق المتوسط ويستأثر اإلقليم األفريقي 
 الموظفين. بأكبر نسبة من

 ومــــع ذلــــك، مــــازال هنــــاك موظفــــون ممولــــون مــــن المبــــادرة العالميــــة
المحــيطاإلقلــيم األوروبــي وٕاقلــيم غــرب  الستئصــال شــلل األطفــال فــي

 .٢٠١٣وقد ارتفع عددهم منذ عام الهادئ 
 وفي السنوات الثالث الماضية، نجم ارتفاع عدد الموظفين أساسًا عن

 النمو المسجل فيما يلي:
 المقــــــر الرئيســــــي: زيــــــادة الــــــدعم اإلداري، وزيــــــادة دعــــــم إدارة

واللقاحــات والمستحضــرات البيولوجيــة مــن أجــل تبــديلالتمنيــع 
األطفــــــال، وزيــــــادة عــــــدد المــــــوظفيناللقــــــاح المضــــــاد لشــــــلل 

الوظــائف، والســيما لتعزيــز قــدرات االحتــواء (مثــل وحــدة عبــر
 البيانات والبحث) 

 األردن: رفع عدد مـوظفي المكتـب اإلقليمـي فـي عمـان (علـى
تغييــــر كبيــــر فــــي عــــدد مــــوظفي الــــرغم مــــن عــــدم وجــــود أي

 المكتب اإلقليمي) 
 التـي يتوطنهـا زيادة عدد موظفي المكاتب القطرية في البلدان

المــــــــرض وتمــــــــر بمرحلــــــــة انتقاليــــــــة (باكســــــــتان وأفغانســــــــتان
 بما في ذلك المناصب الجديدة (أ) ونيجيريا).

 ٢٠١٣، وخريطة الموارد البشرية للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في آب/ أغسطس ٢٠١٦نظام اإلدارة العالمي في المنظمة في آب/ أغسطس  المصدر:
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  ٢التذييل 
  
  

  سيناريوهات الحد األقصى والسيناريوهات "المقررة" لتقديرات تكاليف التعويضات
  

الخدمة إلى سيناريو التخطيط االستباقي والتخفيض التطور من سيناريو الحد األقصى لتقديرات تكاليف تعويضات نهاية 
 التدريجي

  
  ٢٠١٩لتكاليف إنهاء الخدمة بحلول نهاية عام  ٢٠١٦بماليين الدوالرات األمريكية، تقديرات عام 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

=     =     =  
  

٪ مــن عقــود ٥٠افتــراض إمكانيــة تــزامن نهايــة 
ــــة  ــــين المحــــددة المــــدة والمســــتمرة مــــع نهاي التعي

ــــــــة بواســــــــطة  ١ ٢٠١٩-٢٠١٨البرنامج في الفترة  التغطي
صــــــندوق المنظمــــــة 
المركــزي لمــدفوعات 

 نهاية الخدمة
 

افتراض 
إمكانية تزامن 

٪ ٧٥نهاية 
من العقود 
المؤقتة مع 

نهاية 
 البرنامج

افتراض عدم 
االستعاضة 

عن الموظفين 
المتقاعدين 

وأولوية حاالت 
التقاعد في 

تخفيض عدد 
 الموظفين

تعويضات نهاية الخدمة 
(بماليين  غير الممولة

  ٣الدوالرات األمريكية)
تقديرات 

تعويضات 
٢نهاية الخدمة

استحقاقات 
النقل واإلعادة 

إلى الوطن 
واإلجازات 

السنوية غير 
 المدفوعة

تعويضات 
 نهاية
 الخدمة

مجموع 
الوفورات في 
حال إمكانية 
إعادة انتداب 

٪ من ٢٥
الموظفين 
 المهنيين 

تكلفة 
المرتبات 

خالل فترة 
اإلشعار/ 

إعادة 
 االنتداب

انخفاض 
مدة خدمة 
الموظفين 
المغادرين 
قبل نهاية 

 ٢٠١٩ عام

التعويضات 
المتبقية لعقود 

التعيين 
المحددة المدة 

 والمستمرة

العقود 
 المؤقتة

الحد األقصى 
لتكاليف 

تعويضات 
الموظفين 

المتقاعدين 
  الفترة في

٢٠١٩- ٢٠١٧ 
 

الحد األقصى 
لتكاليف إنهاء 

خدمة 
 الموظفين

٣٥ 

١٠ 
١١ 

١٧ 

١٠ 

٣ 

٣ 

١٠٩ 

٨٨ 

٦٥ 
٢٠ ٥٥ 

٤ 

 .٢٠١٧افتراض عدم التزامن في عام    ١
. واسـتنادًا ٢٠١٩فـي عـام مليون دوالر أمريكـي  ٤٢و ٢٠١٨ماليين دوالر أمريكي في عام  ٧و ٢٠١٧ماليين دوالر أمريكي في عام  ٦منها    ٢

ماليــين دوالر أمريكــي فــي حــال الموافقـــة  ٤و ٣؛ ترتفــع قيمــة تكـــاليف التعويضــات بمــا يتــراوح بــين الخاصــة بــالموارد البشــرية الحاليــة القواعــدإلــى 
 سنة. ٦٥اسة يؤجل سن التقاعد إلى تغيير في السي على
 نهاية الخدمة.مليون دوالر أمريكي لتعويضات  ٢٠لقد خصص مبلغ قدره    ٣


