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  التقرير السنوي: الموارد البشرية
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
 في إدارة المـوارد     ٢٠٠٨ولويات واألنشطة أثناء عام     يعرض هذا التقرير المعلومات ذات الصلة باأل        -١

/  أيلـول  ٣٠وستصدر في وثيقة قائمة بذاتها نظرة عامة على مالك الموظفين فـي األمانـة حتـى                 . البشرية
  ٢٠٠٨.١ سبتمبر

  
  إدارة المهارات

  
تشتمل إدارة المهارات على اتخاذ إجراءات مقصودة من أجل اجتـذاب ذوي القـدرات والكفـاءات                  -٢
ويجري اسـتخدام نتـائج الدراسـة العالميـة         . لالزمة وتطوير إمكاناتهم واستبقائهم لتلبية احتياجات المنظمة      ا

الذي نفذته لجنـة الخدمـة      (االستقصائية للموظفين بشأن التوظيف واالستبقاء في النظام الموحد لألمم المتحدة           
وقد ورد في تحليـل     . مة في هذا المجال   كعنصر واحد لتطوير سياسات المنظ    ) ٢٠٠٧المدنية الدولية في عام     

أولي للنتائج المعروضة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية الذي صدر مؤخراً ما يشير إلى أن الـضرورة                  
وال يعد االستبقاء في حد ذاته      . ستستدعي التركيز بصورة ملحوظة على تطوير قدرات الموظفين وإدارة أدائهم         

م المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وذلك لقلة االستنزاف، باسـتثناء             قضية كبرى في منظومة األم    
وهناك بعض البينات التي تدل على أن األولويات التي يحددها الموظفون تكون أكثر اسـتناداً               . التقاعد العادي 

وقد أقيمت البيانـات    ). الفنية(إلى الحوافز، مثل تلك التي تتعلق بانعدام فرص زيادة عدد موظفي الفئة المهنية              
الخام الخاصة بالمنظمة، وسيجري تحليل للبيانات وسيقدم تقرير آخر إلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة               

  .والعشرين بعد المائة
  

  مراكز التقييم
  
وهناك عدد مـن  . مافتئت المنظمة ترصد استخدام مراكز التقييم في اختيار الموظفين وتطوير قدراتهم     -٣
وعادة ما يستخدم مركز التقييم     . نظمات يستخدم هذه المراكز، سواء داخل منظومة األمم المتحدة أو خارجها          الم

في إجراء مزيج من المقابالت الفردية واختبارات القياس النفسي والتمرينات العملية لتقييم مهارات التواصـل               
اليتها الشديدة في استعراض كفاءات المرشحين      وقد أثبتت هذه المراكز فع    . والتفاوض والعمل الجماعي والقيادة   

وقد تقرر استخدام مركز تقييم تنظمه شركة خاصة استخداماً تجريبيـاً فيمـا يتعلـق               . والموظفين على السواء  
ديـسمبر  / ومن المقرر أن يتم ذلك فـي كـانون األول         . بمنصب مدير اإلدارة الخاصة بإدارة الموارد البشرية      
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ين المدرجين في القائمة الموجزة التي أعدها فريق االختيار االستـشاري إلـى             ، مع دعوة كل المرشح    ٢٠٠٨
وسيتم استعراض التجربة لتحديد ما إذا كان يمكن أم ال اعتماد أسلوب مماثل في اختيار المـوظفين                 . المشاركة

في تحديد احتياجات   المرشحين لشغل الوظائف اإلدارية العليا، وتحديد ما إذا كان مركز التقييم أداة مفيدة أم ال                
  .تطوير قدرات الموظفين فيما يتعلق بإنشاء الوظائف العليا داخل المنظمة

  
  تبسيط إجراءات التوظيف

  
ظلت المنظمة، لبعض الوقت، تشجع البرامج على استخدام توصيفات وظائف متماثلة تتيح اإلعـالن                -٤

 اتسمت اإلعالنات عن    ٢٠٠٨ومنذ مطلع عام    . عن الشواغر واختيار من يشغلونها فيما يتعلق بأكثر من وظيفة         
ملء الوظائف المتماثلة في المستوى نفسه مـن هـذا          "الشواغر في المقر الرئيسي بمرحلة إضافية يمكن فيها         

ويتم اآلن استخدام األسلوب اإللكتروني على نطاق واسع، وهو ييسر التوظيف           ". اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة   
ن عن الوظيفة الشاغرة حيث يوصي فريق االختيار االستشاري بأكثر مـن            في وظائف أخرى من خالل إعال     

  .مرشح
  
بنظام القوائم الخاصة بالوظائف ذات الطـابع العـام أو          ويعد ذلك جزءاً من عملية التحول إلى األخذ           -٥

 عدداً من   وأصدر المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا     . المتشابهة للغاية والتي يتم التوظيف فيها بصورة متكررة       
وأصـدر المكتـب اإلقليمـي      . اإلعالنات عن الشواغر الخاصة بفرص العمل المؤقت في عدد من البـرامج           

لألمريكتين إعالناً عن وظيفة شاغرة إلعداد قائمة المرشحين الذين يتم مسبقاً تحديد أهليـتهم للعمـل ممثلـين                  
 مخطط عالمي مماثـل بخـصوص ممثلـي         وهناك. منظمة الصحة العالمية  / لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية   

منظمة الصحة العالمية في األقاليم األخرى، سيشمل موظفي المقر الرئيسي والموظفين اإلقليميين فـي عمليـة                
وتوجد أيضاً توصيفات وظائف ذات طابع عام للوظائف التـي يوجـد            . االختيار، دخل مراحل إعداده النهائية    
  .امة في المقر الرئيسيعليها أكثر الطلب في فئة الخدمات الع

  
  جهود الوصول إلى المرشحين المؤهلين

  
. إن المنظمة ملتزمة بالوصول إلى أكبر مجموعة ممكنة من المرشحين المؤهلين لمـلء شـواغرها                -٦

ومافتئت المنظمة، باإلضافة إلى العمل على تحقيق هدفيها القديمي العهد فيما يتعلق بتوزيع الجنسين والتوزيـع        
تسعى إلى توسيع نطاق مستويات الرتب التي تنشئ فيها وظائف جديدة وتعلن عنهـا، وخـصوصاً                الجغرافي،  
وفي الوقت نفسه تُبذل جهود مـن       . وينبغي أن يشجع ذلك الشباب على التقدم بطلبات العمل        . ٤ وم ٣الرتبتين م 

 مجـال الـصحة     أجل تصميم وظائف مناسبة للمرشحين ذوي الخلفيات التعليمية المتنوعة وذوي الخبرة فـي            
وتم تنقيح المواد اإلعالمية الخاصة بالتوظيف في المنظمة والمنشورة علـى اإلنترنـت لتوضـيح               . العمومية

  .المتطلبات الخاصة بالوظائف في مختلف المستويات ولوصف شروط التوظيف، بما في ذلك أنواع العقود
  
في المنظمة خـالل الفتـرة الممتـدة مـن          المبتدئين  ) الفنيين(وتم تعيين سبعة من الموظفين المهنيين         -٧
وقد تكفلت برعاية الموظفين الـسبعة المعنيـين        . ٢٠٠٨سبتمبر  /  أيلول ٣٠ إلى   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١
. ستة بلدان مانحة، أال وهي بلجيكا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية كوريا           ) أربع إناث وثالثة ذكور   (

) أربع إناث واثنان من الذكور    (آخرين  مبتدئين  ) فنيين(المنظمة ستة موظفين مهنيين     وسوف يلتحق بالعمل في     
، وسيتكفل برعايتهم كـل     ٢٠٠٨ديسمبر  /  كانون األول  ٣١أكتوبر إلى   /  تشرين األول  ١في الفترة الممتدة من     

وسيتكفل برعايتهم كل مـن     مبتدئين  ) فنيين( موظفين مهنيين    ١٠ويجري توظيف   . من فرنسا وألمانيا وإيطاليا   
وفنلندا وفرنسا وألمانيا والنرويج وأسبانيا، ومن المتوقع أن يبدأ المرشحون الناجحون عملهم            بلجيكا والدانمرك   

  .٢٠٠٩ أو مطلع عام ٢٠٠٨في أواخر عام 
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) الفنيـين (ويجري بذل جهود من أجل التكفل برعاية المزيد من الوظائف المتاحة للموظفين المهنيين                -٨
تكفل بعد برعاية أية وظائف على االنضمام إلـى         تالمبتدئين من خالل البلدان المانحة، وتشجيع البلدان التي لم          

وعالوة على ذلك فمافتئت المنظمة تعمل بنشاط على تشجيع المانحين على النظر في التكفل برعاية               . البرنامج
المبتدئين، كما هو الشأن فيما يتعلق برعايـة بلجيكـا          ) الفنيين(مواطني البلدان النامية، مثل الموظفين المهنيين       

وقد أيدت وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة هذه الـسياسة فـي استعراضـها               . طني كينيا األحد مو 
  .المبتدئين) الفنيين(المشترك بين الوكاالت الذي قامت به مؤخراً بشأن نظام الموظفين المهنيين 

  
 أن توفر التقارير السنوية المـستقبلية       ١امج والميزانية واإلدارة في اجتماعها الثالث     وطلبت لجنة البرن    -٩

وخالل الفترة الخاضـعة    . من الموارد البشرية معلومات عن عدد التعيينات المباشرة التي يقوم بها المدير العام            
ن يشغلون وظائف غير مصنفة     وتعلق اثنان من هذه التعيينات بموظفي     :  تعييناً من هذا القبيل    ١٣لالستعراض تم   

وشملت خمـسة مـن هـذه    . ٤ وواحد بالرتبة م٥ وثمانية بالرتبة م٦على رتب، واثنان من التعيينات بالرتبة م  
  .التعيينات مواطنين من بلدان ناقصة التمثيل

  
والهدف من ذلك هو مراعـاة التغيـرات        . واستُهل استعراض لنطاقات التوزيع الجغرافي المستصوبة       -١٠
رئة على مستويات االشتراكات المقدرة والتغيرات الطارئة على السكان من المواطنين، إلى جانـب إدراج               الطا

. وسيعكس االستعراض كذلك التغير الطارئ على إجمالي عدد الوظائف في المنظمـة           . الدول األعضاء الجدد  
ـ      ٢٠٠٩وسيتم االنتهاء من هذا العمل خالل عام         ى الجـدول الجديـد لتقـدير       ، بعد موافقة الجمعية العامة عل

  .االشتراكات في األمم المتحدة
  

  إدارة شؤون الموظفين وتطوير قدراتهم
  

تجري تجربة برنامج جديد لتوجيه المعينين حديثاً بهدف إنشاء نظام موحد وشامل لتوجيه المـوظفين                 -١١
 فهم المـوظفين الجـدد      ويسعى البرنامج، الذي يضم أربع وحدات تعليمية، إلى ضمان        . الجدد في كل المكاتب   

منظمة الصحة العالمية بوصفها منظمة؛ ومسؤوليات موظفي المنظمة فيما يتعلق بمدونة قواعد            : لألمور التالية 
السلوك ومبادئ إدارة األداء؛ وأساليب عمل المنظمة؛ ودور األجهزة الرئاسـية؛ والجوانـب الرئيـسية إلدارة           

وباإلضافة إلى ذلـك يـتم      . ل، وعقد االجتماعات والحلقات العملية    الموارد المالية والبشرية؛ وأساليب االتصا    
. تعريف الموظف باألمور الخاصة باالنخراط في مقر عمل جديد وبشؤون التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية

ويشمل البرنامج جلسات إعالمية وجهاً لوجه بواسطة الوسائل اإللكترونية وبعد أن يجتاز البرنـامج مرحلتـه                
  .تنفيذه في مواقعهالريبية في المقر الرئيسي سيتم تعديله حسب االقتضاء قبل تعميمه على نطاق المنظمة التج

  
ولرؤساء مكاتب المنظمة القُطرية دور حيوي في األثر الكلي لعمل المنظمة على مـستوى البلـدان؛                  -١٢

يم البرنامج من أجل إعـداد جميـع        وتجاوباً مع ذلك تم تصم    . ولهذا يشكل تطوير قدراتهم أولوية عليا للمنظمة      
رؤساء المكاتب المعينين حديثاً ألداء مسؤولياتهم الدبلوماسية والسياسية واإلدارية، وتعزيز مهـاراتهم التقنيـة              

 شـهراً،   ١٢وينفَّذ برنامج التوجيه والتدريب والرصد علـى مـدار          . ومهاراتهم الخاصة بالتواصل والتفاوض   
/ ين، وستعقد لقاءات التوجيه وجهاً لوجه مرتين سنوياً ابتـداء مـن نيـسان             ويشمل التدريب والرصد المستمر   

  .٢٠٠٩ أبريل
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  تهيئة بيئة عمل داعمة
  

واصلت المنظمة، في مجال األيدز والعدوى بفيروسه في مكان العمل، تكوين مهارات الموظفين مـن                 -١٣
يدز والعدوى بفيروسه، وسياسة منظمة الصحة      خالل تنفيذ استراتيجية التعلم التي تتبعها األمم المتحدة بشأن األ         

وقـد توسـع    . والتي تقتضي أن يحضر جميع موظفيها دورة تعلم بهذا الخـصوص           "LIVES"العالمية المسماة   
وتمت تجربة المناهج الدراسية ذات الصلة وتم وضـع         . البرنامج ليشمل احتياجات األبناء المراهقين للموظفين     

  .مها مع النظراء في المكاتب اإلقليميةاللمسات األخيرة عليها وتقاس
  

وفي المجال الخاص بالعجز في مكان العمل أسهمت المنظمة في فريق الربط الشبكي للموارد البشرية                 -١٤
وعلى الصعيد الداخلي أنشأت المنظمة فرقة عمـل معنيـة          . المعني بالعجز والتابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين     

/ مم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، التـي بـدأ سـريانها منـذ أيـار                بالعجز لدعم تنفيذ اتفاقية األ    
ميم وتنفيذ برامج ومشاريع، على نطاق المنظمة، تضع في الحـسبان           ص، مع العمل على تعزيز ت     ٢٠٠٨ مايو

  .احتياجات المصابين بالعجز
  

  تحسين تقديم الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية
  

ردة في التقرير المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانيـة والعـشرين بعـد               عمالً بالتعليمات الوا    -١٥
تحديث وتحسين جميع سياسات المنظمة وإجراءاتهـا        استعراض كامل من أجل      ٢٠٠٨ أجري في عام     ١المائة

الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وكذلك مرجع المنظمة الخاص بالموارد البشرية، وأفضى ذلك إلـى إعـداد                
صدر مرجعي ورسمي وحيد للمعلومات عن سياسات المنظمة وإجراءاتها وأدواتها التدريبية في مجال الموارد م

  ".الدليل اإللكتروني للموارد البشرية"البشرية، أال وهو 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

  .اإلحاطة علماً بهذا التقريرالمجلس التنفيذي مدعو إلى   -١٦
  
  
  

  =     ==     

                                                           
  .٤٩ إلى ٤٨، الفقرات من ١٢٢/٢٤م تالوثيقة     ١


