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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

الـُملحق الثاني
 )أ( املوظفون املهنيون في إقليم شرق املتوسط بحسب عددهم وجنسياتهم

في 31 كانون األول/ديسمبر 2016
اإلجماليُقطريإقليمي/بلدانياجلنسية

14418مرص

6410باكستان

729اململكة املتحدة

437األردن

437الواليات املتحدة األمريكية

6–6كندا

6–6مجهورية إيران اإلسالمية

516لبنان

325السودان

235تونس

224بلجيكا

224فرنسا

224اهلند

4–4املغرب

4–4عديمو اجلنسية

134اليمن

213بنغالديش

213إثيوبيا

213أملانيا

123العراق

123إيطاليا

3–3سويرسا

213اجلمهورية العربية السورية

112الدانمرك

2–2أيرلندا

22–كينيا

112هولندا

112الصومال

112إسبانيا

22–رسي النكا

22–ترينيداد وتوباغو

2–2تركيا

11–أفغانستان

11–اجلزائر

1–1أرمينيا
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11–النمسا

11–أسرتاليا

11–البحرين

11–كوت ديفوار

11–إريرتيا

11–جورجيا

1–1فنلندا

11–اليابان

1–1مالوي

11–نيجرييا

11–النرويج

1–1الفلبني 

11–اململكة العربية السعودية

1–1السنغال

11–السويد

11–تنزانيا

11–تركامنستان

11–أوغندا

9865163اإلمجايل

ل رواتب  مالحظة: األرقام املذكورة أعاله )أ( ال تشمل املوظفني احلاصلني عىل إجازات بدون أجر، وال املوظفني األقاليميِّني العاملني يف املكتب اإلقليمي، )ب( ُتوَّ
هؤالء املوظفني من مجيع املصادر.

 )ب( املوظفون املهنيون من الدول األعضاء في إقليم شرق املتوسط بحسب عددهم وجنسياتهم
في 31 كانون األول/ديسمبر 2016

قائمة أولويات البلد
التوظيف العاملية1

املجموع في منظمة املجال العاملي2
الصحة العاملية

عدد العاملني منهم 
في إقليم شرق 

املتوسط
0033318-012جمرص

0052110-014جباكستان

004156-012جمجهورية إيران اإلسالمية

001145-010جالسودان

001136-008جلبنان

001117-008جاألردن

001104-010ب1املغرب

00195-008جتونس

00273-009ب1العراق

00144-008ب1اليمن

00132-008ب2الصومال

اإلجماليُقطريإقليمي/بلدانياجلنسية
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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

00133-008ب1اجلمهورية العربية السورية

00521-011أ اململكة العربية السعودية

00111-008ب1أفغانستان

00111-007ب1البحرين

–0011-007ب1جيبويت

14876جمموع املوظفني من جنسيات اإلقليم 

193087جمموع املوظفني من جنسيات أخرى

2078163املجموع الكيل

ل رواتب  مالحظة: األرقام املذكورة أعاله: )أ( ال تشمل املوظفني احلاصلني عىل إجازات بدون أجر، وال املوظفني األقاليميِّني العاملني يف املكتب اإلقليمي، )ب( ُتوَّ
هؤالء املوظفني من مجيع املصادر.

البلدان التي يتعني تشجيع تعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية أوىل. أ   1

البلدان التي يتعني تشجيع تعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية، بوصفها أولوية ثانية. ب1   
البلدان التي ُيسمح بتعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية. ب2   

البلدان التي ُيَقيَّد تعيني مواطنيها يف الوظائف املهنية. ج   
رة. املجال الراهن للتوظيف املسموح به عىل أساس االشرتاكات املقدَّ  2

قائمة أولويات البلد
التوظيف العاملية1

املجموع في منظمة املجال العاملي2
الصحة العاملية

عدد العاملني منهم 
في إقليم شرق 

املتوسط


