
    
  
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ٦٥/٤٩ج 
  ٢٠١٢ مايو
 A65/49  

 ١٦نيـف مـن 

ـاًء علـى ذلـك 
جديـد الخـاص 
، ويعـزى إليـه 
يًال مفيـــدًا فـــي 
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م/ أيار ٢١ 

  ية

  زنية
  ة

فـي جن تنفيذي

يـوم واحـد. وبنـا
قها. والفرع الج
ين بعـد المائـة،
 الســـائدة تحلـــيال

بشـــرية. وأوصـــ
المــوظفين علــى
 القادمـة تتـيح 
ين ذوي المؤهال
العليا تتطلب ت
شـرهم التنـوع وا
حسـين التنـوع ا
ــف المــرأة، وخ
ي حتى اآلن. و
ـذا الشـــاغل أفــ
حقيـق التكـافؤ ب

ب برنـــامج الع
ســــتهلت عمليــــ

 البشري

والميزامج 
جمعيةلى 
  ستين

عة للمجلس الت
  

ل االجتمـاع بي
لتوسع في نسق
 دورتـه الثالثـي
ل االتجاهـــات 

لية للمـــوارد الب
طــيط تعاقــب ا
سـنوات العشـر
مستمر للموظفي
فنية) والفئات ا
 المـوظفين ونش
جنة أن يـتم تح
ــز علــى توظيــ
يير ببطء نسب

 وردًا علـــى هـــذ
م شخصـيًا بتح

ب جميـــع جوانـــب
ن المنظمــــة اس

 الموارد

جنة البرنام
التنفيذي إل
خامسة والس

ية اإلدارة التابع
١(موزامبيق). 

 افتتـاح أعمـال
 فقد رحبت بال

التنفيـذي فـي س
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ات، بعــد إجــراء لسياســات التعيــين، بمــا فــي ذلــك آليــات إعــادة االنتــداب وتــرك الخدمــة. ومــن المتوقــع أن تقــدَّم اقتراحــ
  .٢٠١٣مشاورات داخلية مستفيضة، إلى المجلس التنفيذي في عام 

  
فـــي القـــوى  وأعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها لالبتكـــارات المتعلقـــة ببيانـــات العناصـــر الخاصـــة بغيـــر المـــوظفين  -٥

العاملـة. وأتـاح ذلـك تحسـين فهـم الــدور الـذي تضـطلع بـه تلـك المجموعـة المحــددة. وتـم تحـري الفـروق اإلقليميـة فــي 
اســتخدام أنــواع العقــود، وقــدم المــديرون اإلقليميــون توضــيحات فــي هــذا الصــدد. وفيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، وبوجــه 

  لواردة من إقليم األمريكيتن.أعم، الحظت اللجنة وجود فروق في دمج البيانات ا
  
لتنميــــة مهــــاراتهم ومــــؤهالتهم. وذكــــرت اللجنــــة أن المنظمــــة يجــــب أن تواصــــل تحســــين دعمهــــا للمــــوظفين   -٦

أنشـطة التـدريب المسـتهدفة. وتـم اللجنة أن المنظمـة واصـلت تحـري التكنولوجيـات واألدوات الجديـدة لتنفيـذ والحظت 
  لم اإللكتروني.االعتراف بالمبادرة الراهنة لمنصة التع

  
وأبـــرزت اللجنـــة أهميـــة حركـــة التـــنقالت كـــأداة لبنـــاء القـــدرات وضـــمان تبـــادل المعرفـــة ونقلهـــا علـــى نطـــاق   -٧

  المنظمة. وفي حين أن حركة التنقالت ال تخلو من التكلفة فإنها عززت تنفيذ البرامج وتنمية خبرات الموظفين.
  
اللجنــة أن تقــوم األمانــة فــي التقــارير المســتقبلية بتقســيم المعلومــات الخاصــة بــالعقود الطويلــة المــدة  وطلبــت  -٨

مــن أجــل التمييــز بــين المــوظفين العــاملين بعقــود محــددة المــدة والمــوظفين العــاملين بتعيينــات دائمــة. وطلبــت إحــدى 
  التعيينات من محددة المدة إلى دائمة. الدول األعضاء أن يتم في المستقبل تقديم معلومات عن معايير تحويل

  
وشددت اللجنة في مناقشاتها على أن جودة الموظفين هي التي لها أهمية حاسمة وليس عددهم. وفي هذا   -٩

الخصــوص توجــد حاجــة إلــى نظــام متــين إلدارة األداء. وتطلعــت اللجنــة إلــى الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات 
  السنوات القادمة.  عن اإلنجازات في هذا المجال في

  
اللجنـــة توضـــيحًا بخصـــوص أنـــه علـــى الـــرغم مـــن خفـــض عـــدد المـــوظفين فـــإن تكـــاليف المـــوظفين وطلبـــت   -١٠

من اإلنفاق في العقد الماضي. وأوضحت األمانة أن هذا ناتج، إلى حد بعيد، عن  ٪٥٠اإلجمالية ظلت عند نسبة 
  لمنظمة، أي الدوالر األمريكي.االنخفاض الكبير في قيمة العملة المستخدمة في حسابات ا

  
  المقدمة إلى جمعية الصحة ةالتوصي

  
  تقرير.البأن تحيط جمعية الصحة علمًا ب ،نيابة عن المجلس التنفيذي ،أوصت اللجنةو   -١١
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