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  ٢٠١٨ كانون األول/ ديسمبر ١٧  بعد المائة واألربعون الرابعةالدورة 
     EB144/47  المؤقت من جدول األعمال ٥-٩البند 

  
  
  

  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية، 
 ذلك البرنامج العالمي للتدريب الداخليبما في 

  
  

 المدير العامتقرير من 
 
  

 المقدمة
  
التي ُأتيحت على و  ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١في  كما كانت القوى العاملةالخاصــــــــــة بالبيانات  فضــــــــــًال عن -١

يقــدم هــذا التقرير لمحــة عــامــة عن أحــدث  ٢٠١٨،١تشــــــــــــــرين األول/ أكتوبر  ٢٤الموقع اإللكتروني للمنظمــة في 
التطورات في القوى العاملة والتخطيط لتعاقب الموظفين والســـياســـات الخاصـــة بالموارد البشـــرية. كما يتضـــمن ملحقًا 

 بشأن برنامج التدريب الداخلي (الملحق ألف).
  

 االتجاهات المسجلة في القوى العاملة 
  
موظفــًا (انظر البيــانــات  ٧٩٣٣المنظمــة  ن فيموظفيلاإلجمــالي ل، بلغ العــدد ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١في  -٢

 ٢٠١٧  تموز/ يوليو ٣١)، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعددهم اإلجمالي في ١الخاصة بالقوى العاملة، الجدول 
في  ٪٤٥في المكاتب اإلقليمية، و ٪٢٥موظفين في المقر الرئيســـــــــي، ومن المن هذا العدد  ٪٣٠). وكان ٨٠٢٩(

المكاتب الُقطرية. وكان الموظفون المعينون بعقود طويلة المدة في الفئة الفنية والفئات العليا موزعين على النحو 
 في المكاتب الُقطرية. ٪١٧في المكاتب اإلقليمية، و ٪٣٢في المقر الرئيسي، و ٪٥١التالي: 

 
راء االســــــــــــــتشــــــــــــــاريون واألفراد المعينون بناًء على وتراجع عدد األفراد المعينين بعقود غير الموظفين (الخب -٣

المحســــــــوب على أســــــــاس المعادل من  ،)١٩انظر البيانات الخاصــــــــة بالقوى العاملة، الجدول  ؛اتفاقات أداء العمل
من  ٪١٤,٦( ٢٠١٧في الفترة من كـــانون الثـــاني/ ينـــاير إلى تموز/ يوليو  فرداً  ١١٧٣الموظفين المتفرغين، من 

من مجموع  ٪١٣,٦( ٢٠١٨في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/ يوليو  ١٠٧٨املة) إلى مجموع القوى الع
واإلجراءات الخاصــة بالتنظيم واإلدارة فيما يتعلق بالخبراء االســتشــاريين، ومن  اتالقوى العاملة). وقد ُنّقحت الســياســ

ء ذلك في اســــــــــتجابة مباشــــــــــرة لتوصــــــــــيات وحدة . وقد جا٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١المتوقع أن يبدأ نفاذها في 
التفتيش المشــــتركة ومراجعة الحســــابات باعتبار الخبراء االســــتشــــاريين جزءًا من القوى العاملة وٕادارتهم كعنصــــر من 

التصـــــديق المنهجي ترتيبات الخدمات. وســـــيؤدي اعتماد  المشـــــتريات منعناصـــــر الموارد البشـــــرية للمنظمة ال من 
واالمتثال  ممارســات المنظمةاســتقدام الخبراء االســتشــاريين إلى ضــمان االتســاق مع  عندرية لموارد البشــالخاصــة با

 على نطاق المنظمة بأكملها. هاسياساتل
                                                           

تشــــــــــــــرين الثــــاني/  ١٢(تم االطالع في  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/enانظر   ١
 .)٢٠١٨نوفمبر 
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من مجموع نفقــات  ٪٤٠مليون دوالر أمريكي، أي  ٤٤٢وبلغــت تكــاليف الموظفين وغيرهم من العــاملين  -٤
حزيران/  ٣٠كــــــانون الثــــــاني/ ينــــــاير إلى  ١ماليين دوالر أمريكي في الفترة من  ١١٠٧المنظمــــــة الــــــذي بلغ 

 ).٢٠١٧في الفترة نفسها من عام  ٪٣٨ (مقارنة بـ ٢٠١٨ يونيو
 
ينين ٪ من موظفي الفئة الفنية والفئات العليا المع٤٤,٧ اإلناث، بلغت نســبة ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١وفي  -٥

٪ منذ تموز/ ١)، ما يمثل زيادة بنســــــــــــــبة ٢بعقود طويلة المدة (انظر البيانات الخاصــــــــــــــة بالقوى العاملة، الجدول 
بين الجنسين المقترن بالجهود االستباقية المبذولة  التوازن). وأدى التزام اإلدارة العليا بتحقيق ٪٤٣,٧( ٢٠١٧  يوليو

المســـاءلة إلى تســـريع وتيرة التقدم الُمحرز صـــوب تحقيق المســـاواة بين في مجاالت التوعية واالختيار والســـياســـات و 
جلت زيادة خالل  ،الجنســــــين في التوظيف ثني عشــــــر شــــــهرًا في عدد الموظفات في الفئة الفنية والفئات االحيث ســــــُ

العام . وبفضـــــــــل التزام المدير ٪١,٤والرتب األعلى بنســـــــــبة  ٤٪ وفي عدد الموظفات في الرتبة ف١العليا بنســـــــــبة 
، ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١بتحقيق التكافؤ بين الجنســـــــــين والســـــــــيما في المناصـــــــــب العليا، بلغت نســـــــــبة اإلناث في 

. ٢٠١٧تموز/ يوليو  ٣١على النسبة المسجلة في  ٪٥، بزيادة ٢ومد ١من الموظفين المعينين في الرتب مد ٪٣٥
في قائمة أسماء رؤساء المكاتب القطرية، المدرجات الت وُيبذل المزيد من الجهود في سبيل زيادة عدد النساء المؤه
من رؤســـــاء المكاتب  ٪٣٣، كان ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١ما ســـــيســـــاعد على تحســـــين التكافؤ بين الجنســـــين؛ وفي 

 الُقطرية من النساء.
  
من الدول األعضــــــــــــاء غير ممثلة أو ناقصــــــــــــة التمثيل (انظر  ٪٣٢ ت، كان٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١وفي  -٦

). وتبلغ نســــــــبة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا (بما فيهم الموظفون ٣نات الخاصــــــــة بالقوى العاملة، الجدول البيا
٪ من ٣١٪ من عقود التعيين الطويلة المدة). وينتمي ٤١٪ (٤٣المعينون بعقود مؤقتة) من البلدان النامية حوالي 

نظمة ككل إلى البلدان النامية، وبلغت نســبة التمثيل على على نطاق الم ٢ومد ١الموظفين المعّينين في الرتبتين مد
تموز/  ٣١على النســــــــــــــبة المســــــــــــــجلة في  ٪١,٣٪ في المقر الرئيســــــــــــــي، بزيادة قدرها ١٣,٨هذين المســــــــــــــتويين 

. وقد حدد المدير العام تعيين مواطنين من البلدان النامية في المناصب العليا كإحدى أولوياته. ويحدد ٢٠١٧  يوليو
غاية خاصــــــــــــة بالتنوع تتمثل في تعيين ثلث المديرين في المقر  ٢٠٢٣-٢٠١٩العمل العام الثالث عشــــــــــــر برنامج 

 الرئيسي على األقل من مواطني البلدان النامية.
  
اجتذاب المزيد من المرشـــــــحين، تم تنقيح عملية االختيار للوظائف الرامية إلى  وفضـــــــًال عن جهود التوعية -٧

الفنية الدولية من أجل تحســــــين التوازن بين الجنســــــين والتمثيل الجغرافي. وُيعرض فيديو من إعداد المنظمة الدولية 
موظفين. في أول اجتماع لهيئات اختيار ال التحيز غير المقصـــودة في االختيارللهجرة مدته خمس دقائق عن أوجه 

شــــير إلى أصــــبحت تؤدي إلى تقييم عددي للمرشــــحين، بل تأثناء عملية االختيار  التي ُتجرىالتقييم  تعد عمليةولم 
مدى وقوع المرشـــح ضـــمن النطاق المطلوب على النحو التالي: "غير مناســـب" أو "غير مناســـب إال بالتحســـين" أو 

ين يقعون ضـــمن النطاق نفســـه متســـاوين في الجدارة. وبناًء "مناســـب" أو "مناســـب تمامًا". وُيعد جميع المرشـــحين الذ
االختيار النهائي من بين المرشحين ذوي المستوى نفسه من الجدارة، بعين االعتبار  عند نظرعلى ذلك، يمكن أن يُ 

ه. ومعالجت المعنية أو دائرة المقر الرئيســـــــي المعني إلى نقص التمثيل الجنســـــــاني أو الجغرافي في المكتب اإلقليمي
من تعيين  يتضــح مما حدثوقد أدت هذه التدابير بالفعل إلى تحســين التوازن بين الجنســين والتمثيل الجغرافي، كما 

(لم ُيدرج ذلك في البيانات  ٢٠١٨خمســــــــة مديرين في المقر الرئيســــــــي الذي ُأعلن عنه في تشــــــــرين األول/ أكتوبر 
)، من بينهم ثالث نســــــــــاء تنتمي إحداهن إلى أحد ٢٠١٨تموز/ يوليو  ٣١الخاصــــــــــة بالقوى العاملة الصــــــــــادرة في 

 البلدان النامية. أحدإلى  األخريانالبلدان الناقصة التمثيل وتنتمي 
 
، وبعد مفاوضات استمرت عدة سنوات، اتفقت المنظمة وبرنامج متطوعي ٢٠١٨حزيران/ يونيو  ٢٨وفي  -٨

منظمــة بمقتضــــــــــــــــاهــا أن تنشــــــــــــــر متطوعي األمم المتحــدة على توقيع مــذكرة تفــاهم تحــدد الشــــــــــــــروط التي يمكن لل
تعزيز القوى العاملة الفنية التابعة لها. ومنذ إجراء مراســم التوقيع من أجل المتحدة على صــعيد جميع مكاتبها   األمم
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وتبادل المعلومات مع جميع المكاتب اإلقليمية بشــــــأن أفضــــــل الطرق لتوظيف متطوعي األمم المتحدة في أقاليمها، 
العملية  فياإلجراء األبرز حتى اآلن  تمثلفي اهتمام المكاتب الُقطرية واإلقليمية بهذا األمر. و لوحظت زيادة عامة 

متطوع من متطوعي األمم المتحدة  ١٠٠التي يجريها حاليًا المكتب الُقطري للمنظمة في باكســــــــــــــتان لتوظيف نحو 
بة. وفضـــــــــًال عن ذلك، ُتجرى الوطنيين في مهام تتعلق بجمع المعلومات ورصـــــــــد حملة التطعيم المضـــــــــاد للحصـــــــــ

المناقشـــات بشـــأن إمكانية تعاون المنظمة مع متطوعي األمم المتحدة التابعين لبرنامج المتطوعين من الشـــباب، من 
 المستقبل في قطاع الصحة بضمان التخطيط المستمر للتعاقب. بقادةأجل بناء القدرات الخاصة 

  
  التخطيط لتعاقب الموظفين بعد التقاعد

 
تعاقب الموظفين يتولى فيها للتخطيط لســــــــــــنوية في الســــــــــــنوات األخيرة على إجراء عمليات  األمانةعكفت  -٩

ظفين في المديرون التخطيط المســبق لإلجراءات التي ســتُّتخذ بشــأن المناصــب الشــاغرة التي ســتنتج عن تقاعد المو 
رتب اصــب ذات توصــيفات جديدة أو إلى إلغاء المناصــب أو االســتعاضــة عنها بمن المديرون العام التالي. وقد يلجأ

للمنظمة بالحفاظ على مرونتها في مواءمة الخطط الخاصــــــة بالموارد البشــــــرية مع األولويات  ما يســــــمح، مخفضــــــة
 الجديدة للمنظمة. 

 
 ٤١٠) التعـــــديالت التي أدخلهـــــا المـــــدير العـــــام على المـــــادتين ٢٠١٧( ٢ق١٤١م تأكـــــد القرار وقـــــد  -١٠
. ونصـــــــــت هذه التعديالت في جملة أمور، ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١اعتبارًا من من الئحة الموظفين   ١٠٢٠و

. ومع ذلك فيحق ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١ســـنة اعتبارًا من  ٦٥على تمديد الســـن اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى 
كانون الثاني/  ١ة قبل الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعدية لموظفي األمم المتحد إلى اللموظفين الذين انضـــمو 

أن يسـتمروا في الخدمة حتى الخامسـة والسـتين إال إذا فضـلوا ممارسـة حقهم المكتسـب في التقاعد في  ٢٠١٤  يناير
ســــن الســــتين أو الثانية والســــتين الذي لم يطله التغيير في مواد صــــندوق المعاشــــات التقاعدية. ولذا فإنه قبل ســــؤال 

، اتصـــلت مكاتب ٢٠١٩الشـــاغرة التي ســـتنتج عن تقاعد الموظفين في عام المديرين عن خططهم بشـــأن الوظائف 
 ٢٠١٩الموظفين الذين ســيبلغون ســن التقاعد في عام  بجميع والمكاتب اإلقليميةالموارد البشــرية في المقر الرئيســي 

اإلجابة على  لتســــــــألهم عن الموعد المقرر لتقاعدهم. وحددت الرســــــــالة الموّجهة إلى هؤالء األفراد أنه في حال عدم
من  االســتبيان، ســُيفترض أنهم عازمون على التقاعد في الخامســة والســتين إال إذا أخطروا المنظمة قبل ثالثة أشــهر

 بعزمهم على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن. التقاعد
 
موظفًا الذين ســـيبلغون ســـن التقاعد بموجب أحكام الصـــندوق المشـــترك  ١٧٠ومن الموظفين البالغ عددهم  -١١
على االســـــــــــــتبيان. وٕاذا ما أضـــــــــــــفنا  ٪٣٤,٧، أجاب ٢٠١٩في عام  التقاعدية لموظفي األمم المتحدة لمعاشـــــــــــــاتل

 الموظفين الذين أجابوا بأنهم قد اختاروا االسـتمرار في الخدمة حتى الخامسـة والسـتين، إلى أولئك الذين لم ترد منهم
إجابة (على افتراض أنهم يعتزمون البقاء حتى الخامسة والستين إال إذا أخطروا المنظمة بخالف ذلك قبل ثالثة  أي

موظفًا الذين ســـــــــيبلغون ســـــــــن التقاعد في  ١٧٠من الموظفين البالغ عددهم  ٪٩١,٢ نجد أن)، من التقاعد أشـــــــــهر
يعتزمون التقاعد في منهم  ٪٥,٣)؛ و١٧٠من أصــــــل  ١٥٥يعتزمون البقاء حتى الخامســــــة والســــــتين ( ٢٠١٩ عام

بســـتين أو  ةيعتزمون التقاعد في موعد ما بين ســـن التقاعد المحددمنهم  ٪٣,٥)؛ و١٧٠من أصـــل  ٩( ٢٠١٩عام 
وباختصار،  ١).١٧٠من أصل  ٦الخدمة المحددة بخمسة وستين عامًا ( إلنهاءاثنين وستين عامًا والسن القصوى 

) أو يبلغ الســــــــــــــن ١٠موظفًا يعتزم التقاعد ( ١٣ســــــــــــــُيطبق على  ٢٠١٩فين في عام فإن التخطيط لتعاقب الموظ
 .٢٠١٩)، في عام ٣إلنهاء الخدمة المحددة بخمسة وستين عامًا ( اإللزامية

                                                           
لالطالع على المزيد من التفاصـــيل بشـــأن فئات الموظفين حســـب نوع الجنس وحســـب المكاتب الرئيســـية، انظر البيانات    ١

(تم االطالع  /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en( ٩الخاصــــــــــــة بالقوى العاملة، الجدول 
 ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢في 
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موظفين الذين بلغوا ســـــن التقاعد الذي حدده الصـــــندوق المشـــــترك  ٢٠٧ومن بين الموظفين البالغ عددهم  -١٢
موظفًا في البداية على  ٢٩، اعترض ٢٠١٨مم المتحدة أو ســــــــــــيبلغونه في عام للمعاشــــــــــــات التقاعدية لموظفي األ

 ٢٠١٩  كانون الثاني/ يناير ١تنفيذ تمديد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى سن الخامسة والستين إلى  موعد تأخير
 ٧٠/٢٤٤رقم  المتحدةعلى نحو ما نص عليه قرار الجمعية العامة لألمم  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١بدًال من 

من هؤالء الموظفين طعونًا  ١٧. وبعد حصــــــــــولهم على رد على مطالبتهم بإجراء اســــــــــتعراض إداري، قدم )٢٠١٥(
ين فموظ ٨أمام هيئة الطعون العالمية التي ضـــمت هذه الطعون في دعوى واحدة مازالت قيد النظر. وقدم بعد ذلك 

منهم من بين الموظفين السبعة عشر  ٦هم (الموّجه إليالخدمة  طلبات أخرى بإجراء استعراض إداري لخطاب إنهاء
من هذه المطالبات  ٧، اشــــــــتملت التنفيذ موعدالذين ســــــــبق أن قدموا طعونًا). وفضــــــــًال عن االعتراض على تأخير 

وجه حق من التمديد االســتثنائي إلى ما بعد ســن  دونماني بإجراء اســتعراض إداري، على دعوى بأنهم قد حرموا الث
 لتقاعد.ا

 
  ١منع المضايقة والتحرش الجنسي واالستغالل الجنسي

 
من أجل تعزيز ثقافة االحترام في المنظمة بوصفها القيمة األساسية التي تقوم عليها وتعزيز منع المضايقة  -١٣

والتحرش الجنســـــــــي واالســـــــــتغالل الجنســـــــــي، ُألزم جميع الموظفين بحضـــــــــور دورتين تدريبيتين تتناول إحداهما منع 
مع  عدم التسـامح مطلقاً  - اول األخرى موضـوع "لنفخر بخدمتناالمضـايقة والتحرش الجنسـي واسـتغالل السـلطة وتتن

االســــــتغالل واإليذاء الجنســــــيين على أيدي موظفينا". وقد ُأعطي الموظفون الحاليون مهلة ثالثة أشــــــهر الســــــتكمال 
تشــــــــــــــرين  ١للدورة الثانية، في  ٪٩١,٧٠لدورة األولى ول ٪٩٤,٨٠هاتين الدورتين وكان معدل االمتثال عاليًا (بلغ 

األول/ أكتوبر). وأما الموظفون الجدد فهم مطالبون باســــــــــتكمال الدورتين في غضــــــــــون ثالثة أشــــــــــهر من التحاقهم 
بالمنظمة. واســـُتهلت حملة تواصـــل واســـعة النطاق لمنع االســـتغالل واالنتهاك الجنســـيين. وفضـــًال عن ذلك، فســـوف 

) لضــــــــــمان عدم إتاحة OneHRانة مع المركز العالمي لخدمات الموارد البشــــــــــرية التابع لألمم المتحدة (تتعاون األم
العمــل في أي نوع من أنواع الوظــائف في منظومــة األمم المتحــدة بمــا في ذلــك منظمــة الصــــــــــــــحــة العــالميــة، أمــام 

  المرشحين الذين ثبتت إدانتهم في جرائم االستغالل الجنسي أو التحرش الجنسي.
 
بعد انتهاء  يجري تنقيحهابشأن منع المضايقة والتحرش الجنسي فس ٢٠١٠عام  السياسة الصادرة فيوأما  -١٤

االســـــتعراض الذي يقوم به مجلس الرؤســـــاء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنســـــيق، الذي ُيتوقع أن 
لتحرش الجنســي لتتولى تكييفها كل وكالة من ســياســة مرجعية نموذجية بشــأن منع ا ٢٠١٨يعتمد بحلول نهاية عام 

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصـــحة العالمية. وســـُتجرى عملية صـــياغة هذه الســـياســـة التي 
سيتولى قيادتها مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات التابع لألمانة، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما 

لي الموظفين ومكتب أمين المظالم وخدمات الوســـــــــــــاطة ومكتب خدمات المراقبة الداخلية وٕادارة الموارد في ذلك ممث
 البشرية. 

 
 اســـــتطالع لآلراء بشـــــأن التحرش الجنســـــي على نطاق األمم المتحدة في بداية تشـــــرين الثاني/ وقد اســـــُتهل -١٥

، تعيينهمد و أمام جميع موظفي المنظمات المشاركة بغض النظر عن نوع عق المشاركة فيه وأتيحت .٢٠١٨نوفمبر 
 وشاركإليها أمانة األمم المتحدة العقد.  أسندتالتي  الرائدة للخبراء االستشاريين ديلوات شركةإدارته وتحليله  وتولت

لدان األمريكية ية ومنظمة الصــــــــــحة للبالعالممنظمة في االســــــــــتطالع، بما في ذلك منظمة الصــــــــــحة  ٣٠أكثر من 
ّمم بحيث ُيتاح  االســـتطالع وبرنامج األمم المتحدة المشـــترك لمكافحة األيدز، على أســـاس تقاســـم التكاليف. وقد صـــُ

تحديد ما يلي: (أ) معدل حدوث التحرش الجنســـــــي في األمم المتحدة  واســـــــتهدف األخرى الدراســـــــاتبمقارنة  التقييم
ث في األمم المتحدة؛ (ب) ومؤشــــــــــــــرات المخاطر بما في ذلك فئات واآلراء بشـــــــــــــــأن كيفية التعامل مع هذه الحواد

الموظفين الســــــــــــــريعــة التــأثر والبيئــات الشــــــــــــــــديــدة التعرض للمخــاطر المحتملــة؛ (ج) ومعــدالت التبليغ، والتحــديــات 
                                                           

 .٣معلومات/ /١٤٤م تانظر أيضًا الوثيقة    ١
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بين الموظفين والعـــاملين من غير الموظفين؛  ي بـــآليـــات التبليغ والـــدعم المتـــاحـــةوالخبرات؛ (د) ومســــــــــــــتوى الوع
لطرق التي يمكن للمنظمة أن تتبعها لتعزيز جهود الوقاية والحماية واالستجابة وخدمة احتياجات المتضررين وا (ه)

 ،٢٠١٨وســـــــــيقدم التقرير الختامي إلى المنظمات المشـــــــــاركة في نهاية كانون األول/ ديســـــــــمبر   بمزيد من الفّعالية.
لجنســـــــي والتخطيط لتدابير المتابعة وتحديد وســـــــيمكنها من تحســـــــين جهود الوقاية واالســـــــتجابة في مجال التحرش ا

أولوياتها. وســــــــــــــتقدم األمانة أحدث المعلومات في جلســـــــــــــــات األجهزة التنفيذية التي ســــــــــــــُتعقد في كانون الثاني/ 
 .٢٠١٩ يناير

  
  التنقل

 
 آخردة وانتقلوا من مركز عمل إلى بلغ عدد موظفي الفئة الفنية والفئات العليا الذين ُعّينوا بعقود طويلة الم -١٦

 ١٤(انظر البيانات الخاصـــــــــة بالقوى العاملة، الجدولين  ٢٠١٨ يوليو /تموزفي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى 
 ٢٠١٧موظفــًا، بــانخفــاض طفيف عن عــددهم في الفترة من كــانون الثــاني/ ينــاير إلى تموز/ يوليو  ١٤٠) ١٥و
جلت زيادة في التنقالت بين المكاتب١٦٥( بعد أن  ٪٤٩الرئيســـــــــية حيث زادت نســـــــــبتها إلى  ). ومع ذلك، فقد ســـــــــُ

 . ٢٠١٧في الفترة نفسها من عام  ٪٣٦كانت 
 
، بعد المناقشات التي أجراها ٢٠١٨ويلتزم المدير العام بتعزيز تنقل الموظفين، وفي تشرين األول/ أكتوبر  -١٧
، شــكلت ٢٠١٩، قدم مبادئ توجيهية لتنفيذ المرحلة اإللزامية من ســياســة التنقل خالل عام كبار أعضــاء الفريقمع 

التي دارت في المجلس العالمي المشــــترك للموظفين واإلدارة. وقد أكد المدير العام أن المنظمة  للمناقشــــاتأســــاســــًا 
مانة لخبرات أوسـع، وأن زيادة سـتكون مؤهلة على نحو أفضـل لتنفيذ مهمتها عند اكتسـاب عدد أكبر من موظفي األ

تنقل الموظفين ســيســاعد على تعزيز التنوع وجوانب القوة التي يعود بها على المنظمة، وأن ســياســة التنقل يجب أن 
إلى السياسة التي ُوضعت في  وباالستنادتلبي االحتياجات العامة للمنظمة بالمساعدة على زيادة األثر في البلدان. 

ليــات تقييم العــامين األولين من المرحلــة الطوعيــة والتعليقــات الواردة من المجلس العــالمي مراعـاة عمبو  ٢٠١٦عـام 
، على النحو ٢٠١٩ُيعتزم تنقيح هذه الســــــــياســــــــة وتيســــــــير تنفيذها التدريجي في عام  المشــــــــترك للموظفين واإلدارة،

لضمان  ، على نحو متداخلادة لتعيينهمالمدة المعت يتجاوزونتناوب موظفي الفئة الفنية الدوليين الذين تنفيذ التالي: 
انتقالهم إلى توقع وضــــع معايير موضــــوعية لتحديد الموظفين الذين يُ ، و اســــتمرار ســــير العمل في المكاتب الرئيســــية

مـــدد التعيين المعتـــادة في  نجـــاوزو يتين من بين الموظفين الـــذ نتيجـــة لعمليـــة التنـــاوب مركز العمـــل الحـــاليخـــارج 
 ببلدان/ أقاليم معينة من أجل تحديد األولويات في عما إذا كانون مهتمين نيهؤالء الموظف وســــــــــــــؤال؛ ٢٠١٩  عام

عمليات  وٕاجراءالســــــــــــــالســــــــــــــة في عملية التناوب؛ تحقيق لبالتخطيط و  لهم مهلة كافية للســــــــــــــماح ومنحهمالتناوب، 
االعتبار  وٕاعطاءناية، اد حلول للحاالت المعقدة مراعاة العتبارات اإلنصـــــــاف وواجب العجموضـــــــوعية وشـــــــفافة إلي

الذين تجاوزوا مدة التعيين المعتادة في مراكز العمل الشـــــــــــــاق (الفئتان دال  الفنيةاألول للموظفين الدوليين من الفئة 
 وهاء والفئات التي ال ُيسمح لها باصطحاب األسرة). 

 
الطوعية. وفضــــًال عن ويجري بحث البدائل الممكنة للملخص الســــنوي باالســــتناد إلى تقارير تقييم المرحلة  -١٨

تنقل الموظفين. على  األهميةالمزيد من  إلضــــفاءذلك، فإن ســــياســــات المنظمة المتعلقة باالختيار والترقية ســــُتعدل 
االقتراحات التي قدمها ممثلو الموظفين في اجتماع المجلس العالمي  اتالســــــــــــياســــــــــــ هذه كما ســــــــــــُيراعى عند تنقيح

والتوصـــــيات التي أصـــــدرها المجلس بعد  ٢٠١٩في تشـــــرين األول/ أكتوبر المشـــــترك للموظفين واإلدارة الذي انعقد 
ذلك. وستقدم األمانة أحدث المعلومات عن وضع السياسات وتنفيذها في جلسات األجهزة التنفيذية التي سُتعقد في 

   .٢٠١٩كانون الثاني/ يناير 
 

  التنفيذي اإلجراء المطلوب من المجلس
 
   التقرير.هذا ب المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً  -١٩
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 الملحق
  
  

  البرنامج العالمي للتدريب الداخلي
  
  
إصــــــالح برنامج التدريب أن بشــــــ ١٣-٧١ج ص ع، اعتمدت جمعية الصــــــحة القرار ٢٠١٨في أيار/ مايو  -١

على أســـاس برنامج التدريب الداخلي الســـابق والتعديالت التي ُأدخلت عليه مؤخرًا. واســـتجابة للطلب الوارد  الداخلي
 من القرار، يقدم هذا الملحق ما يلي: ٤في الفقرة 

ت الثالثة تقريرًا عن التدابير التي اُتخذت من أجل تفعيل أغراض هذا القرار على جميع المســــتويا  (أ)
 للمنظمة؛

إحصـــــــــــــــاءات عن البيانات الديُمغرافية للمتقّدمين والمتدّربين المقبولين، بما في ذلك نوع الجنس   (ب)
 ؛ والبلدان األصلية

اآللية التي ســــــــــــــتقدم الدعم المالي والعيني إلى ب أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز فيما يتعلق  (ج)
 إلى الدعم. المتدّربين المقبولين الذين يحتاجون

 
الصـــــــــحة العمومية من خالل  قطاعوتتمثل األغراض االســـــــــتراتيجية للبرنامج في بناء قادة المســـــــــتقبل في  -٢

دعم البرنامج ثالث ركائز أســـــــاســـــــية، أال وهي: تإتاحة فرص التدريب المهني وبناء القدرات على نطاق المنظمة. و 
وتكوين مجموعة من شـــباب المهنيين المهرة. ويســـترشـــد  ،التدريب الجيد والخبرات المهنية وضـــمان ،جذب المهارات

وهي: التوازن بين الجنســــــــــين، والتنوع الجغرافي، والتواصــــــــــل والتعاون على نطاق أال البرنامج بثالثة مبادئ عامة، 
 البرنامج على المراحل الثالث التالية. وُيقترح تنفيذالمنظمة وخارجها. 

  .الهيكل األســـــــــاســـــــــي والبنية واألدوات؛ وجمع المعلومات تشـــــــــمل األنشـــــــــطة وضـــــــــع المرحلة األولى
األساسية؛ ورسم خرائط التحديات، وتنفيذ الحد األدنى من الدعم؛ ووضع خطة للدعم المالي؛ وٕاجراء 

 المناقشات مع الشركاء المحتملين.

  .ذين يحتاجون التنفيذ الكامل للدعم المالي والعيني المقدم إلى المتدربين المختارين الالمرحلة الثانية
إلى المســــاعدة، مع بذل جهود متواصــــلة لرصــــد التنفيذ والغاية المحددة واالســــترشــــاد بذلك في تكييف 

 التدابير المتخذة.

 وســــــــــتســــــــــتهدف تنوع ،ســــــــــتعمل األمانة على تحقيق زيادة مطردة في جودة البرنامج .المرحلة الثالثة 
 بلدانهم األصلية.ًال عن تنوع ن فضو الجامعات التي يدرس بها المتدرب

 
وســــــُيجرى الرصــــــد والتقييم طوال المراحل الثالث، مع التركيز بصــــــفة خاصــــــة على التوازن بين الجنســــــين  -٣

والتنوع الجغرافي. وســـــــــيكتســـــــــي التواصـــــــــل والتعاون على نطاق المنظمة وخارجها أهمية بالغة لضـــــــــمان اســـــــــتدامة 
 البرنامج. 

 
. أوًال، ُأنشـــــئ نظام مركزي لتقديم الطلبات في ١٣-٧١ج ص ع وقد ُنّفذ عدد من التدابير منذ اعتماد القرار -٤
واسُتخدم على نحو تدريجي على نطاق المنظمة، من أجل تيسير الرصد وضمان اإلتاحة  ٢٠١٨آذار/ مارس  ١٥

الشفافة للبرنامج أمام جميع الطالب حول العالم. ويقدم جميع المرشحين المهتمين طلباتهم عن طريق بوابة مركزية 
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جرى االختيار من مجموعة الطلبات الواردة على أســــــــــاس الجدارة. وتتولى الوحدات التقنية إجراء عملية االختيار ويُ 
بدعم من جهات التنســــــــــــيق المعنية بالتدريب الداخلي للموارد البشــــــــــــرية التي تشــــــــــــرف على كامل عملية اســــــــــــتقدام 

ن الــدعم العيني قــد ُعزز على الفور. وفي أيــار/ المتــدربين. وفي حين أن تنفيــذ الــدعم المــالي مــازال قيــد النظر، فــإ
نّفذت األمانة توفير التأمين ضـــــــد الحوادث والتأمين الطبي لجميع المتدربين على نطاق المنظمة. كما  ٢٠١٨مايو 

ُمنح المتدربون يومين ونصـــــــــــــف إجازة شـــــــــــــهرية. وفي جنيف وكوبنهاغن وبرازافيل، التي ُتعد من بين مراكز العمل 
 ، ُيدّعم المتدربون بقسائم وجبات الغداء. األعلى تكلفة

 
مية معينة. ويجري اآلن ولتعزيز جودة البرنامج ُيطلب من المشـــــــــرفين تحديد اختصـــــــــاصـــــــــات وأهداف تعلُّ  -٥

وضــــــع منهج تدريبي شــــــبه منظم. وســــــوف يتلقى المتدربون تدريجيًا حزمة معلومات قبل التحاقهم بالمنظمة ويجري 
للتوجيه  ُتعقد شهرياً ه األولي. وفي المقر الرئيسي، يحضر المتدربون الجدد جلسة اآلن تنظيم جلسات خاصة للتوجي

األولي يحصـــــــلون فيها على إحاطة إعالمية يقدمها المديرون بشـــــــأن الموضـــــــوعات الرئيســـــــية، بما في ذلك برنامج 
دمت نتائج التقييم المنهجي اسُتخقد العمل العام الثالث عشر. وتتولى تنسيق التوجيه األولي إدارة الموارد البشرية، و 

الذي يســــتكمله المتدربون بعد كل جلســــة من الجلســــات في تنقيح منهج التوجيه األولي. كما نظمت اإلدارة جلســــات 
. ٢٠١٨متدربًا في حزيران/ يونيو وآب/ أغســــــطس  ٨٥خاصــــــة بشــــــأن معالجة الســــــيرة الذاتية، حضــــــرها أكثر من 

ء طوال العام من أجل المتدربين. كما تتاح لهم االســــــــــــتفادة من مرافق وتُنظم حلقات دراســــــــــــية تقنية في موعد الغدا
لزمون بحضور الدورات التدريبية اإللكترونية بشأن منع المضايقة والتحرش الجنسي التدريب اإللكترونية للمنظمة ويُ 

 واستغالل السلطة، وبشأن منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين. 
 
في بيانات القوى  ١٨و ١٧و ١٦دربين لدى المنظمة في الجداول وترد اإلحصـــــــــــــــائيات الخاصـــــــــــــــة بالمت -٦

تموز/  ٣١آذار/ مــارس (تــاريخ اعتمــاد نظــام المنظمــة الجــديــد لالســــــــــــــتقــدام) إلى  ١٥وفي الفترة من  ١العــاملــة.
 ٪٥٧منهم من اإلناث و ٪٥٦ وكان طلبات التدريب،مرشــــــــــــــحًا من جميع أنحاء العالم  ٤٦٨٨، قدم ٢٠١٨  يوليو
، ٢٠١٨  تموز/ يوليو ٣١كانون الثاني/ يناير إلى  ١البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي الفترة من  منمنهم 

 ٪٢٤و ٪٧٦ ـبــــــــــمنهم من البلدان النامية؛ مقارنة  ٪٢٥منهم من اإلناث و ٪٧٤متدربًا  ٥٢٠اســـــتضـــــافت المنظمة 
وخالل الفترة نفســــــــــــــهــا، تراجع عــدد  .٢٠١٧يوليو  تموز/ ٣١إلى كــانون الثــاني/ ينــاير  ١بــالترتيــب في الفترة من 

) وتراجع عدد الجنســــــــــــيات ٢٠١٧تموز/ يوليو  ٣١متدربًا في  ٥٨٥( ٢٠١٧مقارنة بعام  ٪١١المتدربين بنســــــــــــبة 
وهناك  على الصعيدين اإلقليمي والُقطري.. ومازالت الجهود المتواصلة تُبذل لزيادة التركيز ٧٣إلى  ٨٦الممثلة من 
مقارنة  ٢٠١٨في عدد المتدربين الذين تســـــــــتضـــــــــيفهم المكاتب اإلقليمية والُقطرية في عام  ٪٥بنســـــــــبة زيادة عامة 

 . ٢٠١٧بالفترة نفسها من عام 
 
توســــطة الدخل أســــهل البلدان المنخفضــــة والم منمن المتدربين  ٪٥٠ اختياروســــتكون الغاية المتمثلة في  -٧

ومع ذلك، ففي الوقت الذي ُيجرى فيه العمل تحضـــيرًا لدفع الرواتب، رواتب. ما ســـُيمنح المتدربون الفي تحقيقها عند
لمتدربين وُترســــــل إلى ُيتاح الرصــــــد الشــــــهري للتنوع الجغرافي على صــــــفحات الشــــــبكة الداخلية للمنظمة الخاصــــــة با

 المديرين.
 
 ع احتياجاتهمبما يتناســـــــــب م ناآللية المعنية بتقديم الدعم المالي والعيني إلى المتدربين المقبولي وتخضـــــــــع -٨

ويجري اآلن وضــــع اُألســــس الالزمة لها. وفيما يتعلق بالدعم العيني، ســــوف تســــتمر التغطية بالتأمين ضــــد  للبحث
الحوادث والتأمين الطبي لجميع المتدربين على صـــــعيد المنظمة بما يتماشـــــى مع غرض المنظمة المتعلق بالتغطية 

                                                           
تشرين  ١٣(تم االطالع في  http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/enانظر الرابط التالي:    ١

 .)٢٠١٨الثاني/ نوفمبر 
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لغداء ودعمها في مراكز العمل األعلى تكلفة. وفيما يتعلق الصــــحية الشــــاملة. كما ســــيســــتمر توفير قســــائم وجبات ا
االســــــــــــــتعراض الذي أجرته الخيارات المختلفة، بما في ذلك المبالغ المتعلقة ببالدعم المالي، تنظر األمانة حاليًا في 

 ١).٢٠١٨وحدة التفتيش المشتركة لبرامج التدريب الداخلي في منظومة األمم المتحدة (أيلول/ سبتمبر 
 
مطالبة كل وحدة تقنية تخطط الســتضــافة  ، مثللتمويل تكاليف الرواتب النهوج المختلفةويجري النظر في  -٩

المتدربين على نطاق المنظمة بتوفير ميزانية للمتدربين لديها وتمويلهم على نحو مباشـــــــــــــر. وســـــــــــــيتطلب هذا النهج 
 ةميزانيتها البرمجية وأنشـــــطة جمع األموال المرتبطالتخطيط المســـــبق من ِقبل الوحدات التقنية، وٕادراج التكاليف في 

ببناء القدرات الوطنية. وقد ُأرســــل اســــتقصــــاء إلى جميع المديرين في المقر الرئيســــي والمكاتب اإلقليمية وٕالى جميع 
الخاصـــــــة  الميزانياترؤســـــــاء المكاتب الُقطرية للمنظمة من أجل تقييم قدرة المديرين على تغطية تكلفة الرواتب من 

 . وتشير النتائج إلى أن بعض المكاتب يمكنها دعم المتدربين من ميزانياتها التقنيةاألنشطة. ب
 
الرواتب. وقد أشــــــــــــــار مكتبان من المكاتب اإلقليمية وكل  تكلفةفي جمع األموال لتغطية  نهج آخرويتمثل  -١٠

أســئلة االســتقصــاء، إلى أنها  من إدارات المقر الرئيســي الثالث والخمســين التي أجابت على ١٤المكاتب الُقطرية و
ســــتحتاج إلى تمويل إضــــافي. وســــتكون مؤســــســــة "ولكام االســــتئمانية" أول شــــريك في توفير التمويل الالزم للبرنامج 

لمدة ســنويًا متدربًا من البلدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل  ٥٠بدعم  قطعت التزاماً العالمي للتدريب الداخلي، وقد 
) في المقر الرئيســــــي والمكاتب اإلقليمية ألفريقيا وجنوب شــــــرق آســــــيا وغرب اإلجمال متدربًا في ١٥٠ســــــنوات ( ٣

 المحيط الهادئ. 
 
ومن أجل تقييم الدعم المالي الالزم للمتدربين على نحو أفضــــــــــــــل، أجرت إدارة الموارد البشــــــــــــــرية ومجلس  -١١

من المجيبين على  ٪٤٠المتدربين في المقر الرئيســــــــــــــي اســــــــــــــتقصـــــــــــــــاًء بين المتدربين الحاليين في جنيف، وقال 
منهم إلى أنهم  ٪٤٨االســــــــتقصــــــــاء أن قبولهم للعرض المقدم للتدريب كان متوقفًا على تلقي الدعم المالي، وأشــــــــار 

على شـــــــكل ما من أشـــــــكال الدعم بحصـــــــولهم منهم  ٪٦٠ أفادعمدوا إلى تأمين الدعم المالي قبل قبولهم للعرض، و 
النفقات، مصــــــــدر واحد للدعم المالي كافيًا لتغطية جميع  لم يكنمن األحيان  المالي خالل فترة التدريب. وفي كثير

أشـــار المجيبون إلى اعتمادهم على مصـــادر الدعم المتعددة، بما في ذلك مزيج من المنح الدراســـية والقروض  حيث
مقدم من تتطلب الســـــــــداد، وبطاقات االئتمان الشـــــــــخصـــــــــية و/ أو الدعم ال جامعية و/ أو القروض الخاصـــــــــة التيال

 منهم على مدخراتهم الشخصية أثناء فترة التدريب.  ٪٦٨األسرة، في حين اعتمد 
 
  التالية: وبعد التشاور مع المتدربين، يجري النظر اآلن في عملية التنفيذ -١٢

التخطيط المســـــــــبق لعدد المتدربين الذين يمكنها  تنفيذينبغي لجميع الوحدات على نطاق المنظمة   (أ)
 التدريب؛ وظائفمن  وظيفةاالختصاصات المحددة لكل  وٕاعداد ،استضافتهم

على المنصـــة المركزية للمنظمة مرتين في الســـنة لفترة زمنية محددة،  الوظائفوســـوف ُيعلن عن   (ب)
 على األكثر في أي مكتب من مكاتب المنظمة؛ وظائف مكن المرشحون من التقدم إلى ثالثوسيت

حددة، ســـــتزود جهة التنســـــيق المعنية بالموارد البشـــــرية الوحدات التقنية وبعد انتهاء فترة التقديم الم  (ج)
 بقائمة المرشحين الذين أعربوا عن اهتمامهم؛

                                                           
١                                                                                      Document JIU/REP/2018/1 

(https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_1_english.pdf, accessed 13 November 2018). 
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وســـــــُتجري الوحدات التقنية عملية اختيار قائمة على أســـــــاس الجدارة (اســـــــتعراض الســـــــير الذاتية   (د)
 وخطابات التقديم وٕاجراء المقابالت الشخصية)؛

ن عملية االختيار، ســـيســـتكمل المرشـــحون وثيقة إعالن شـــرف تشـــير إلى حاجتهم وبعد االنتهاء م  (ه)
أو منح دراســــــــــية حصــــــــــلوا عليها من  هباتإلى الدعم المالي. ويجب على المرشــــــــــحين الكشــــــــــف عن أي 

 وسُيجرى تقييم ألي تضارب محتمل في المصالح.  ،الجامعات

 /هبةوســــتقدم المنظمة راتبًا باالســــتناد إلى هذا البيان. وعندما يثبت أن المرشــــح ســــيحصــــل على   (و)
 منحة دراسية تقل عن مبلغ الراتب، ستدفع له المنظمة الفرق. 

 
 

=     =     = 


