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ايو ١ ار/ م أي

ث المعلومـات 
آلن فـي تنفيـذ 
ء لكــي تــؤتي 

ــيض ميزانيـــة 
طـــري. وعلقـــت 

  ن.

 إلـى توضـيح 
ن زيـادة تنقـل 

ذلــك علــى قها 
فيـذي سـينظر 
يـر الـدول مـع 

م أيار/ ٢٠ 

  
   رير

  جلس
  ستين

١٧و ١٦ومي 

فيـه أحـدثينـت 
محـرز حتـى اآل
 مقــاييس األداء

ـــة علـــى ـــ ب تخف
القطإلقليمـــي و 

صريف الشؤون

ألداء. وسـعيًا 
ة علـى كـل مـن
ج التــي ســيحققه
 المجلـس التنف
لفاعلـة مـن غي

 لعالمية
ى والتقري

للمج لتابعة
سادسة والس

و ي جنيف ي  ف
  ٢.ل أعمالھا

بّياألمانـة و  تـه
إلـى التقـدم الم 

لعمــل لتعزيــز 

اآلثـــار المترتب 
ى المســـتويين اإل
صر إصالح تص

جـودة مقـاييس ا
ت األمانـة أمثلـة

النتــائجضــحت 
ألمانـة إلـى أن

ال األطـراف ك

صحة ال
لمستوى

 واإلدارة ال
عالمية الس

ة واإلدارة اني
ت اللجنة جدول

قدمت ض الـذي 
 إشـارة  اللجنـة
 بالمزيــد مــن ال

)١(: عـــنت 
إلصـــالح علـــى
 مختلف عناص

تعزيـز جـأجـل 
ضـربت قطري،

البرمجــي، وأوض
ون، أشـارت األ

إلشـراك مقتـرحج 

 

 لستون

ظمة الص
لرفيعة ال

  
  

 والميزانية 
الصحة الع

  

امج والميز رن
واعتمدت ١.ن)

وكـذلك العـرض 
لـدى إو صـالح. 

ي االضــطالع 

 مـــن المعلومـــات
ووقـــع اإل )٢( 

 المنجز بشأن 

من أم وساق 
ن اإلقليمي والقط
ق اإلصــالح ا
تصـريف الشـؤو

نهـج  فـي ذلـك

EBPBAC18.  

وال لسادسة
 مؤقت

صالح منظ
تنفيذ الر

 البرنامج 
ى جمعية ا

ة البر شر للجن
ت ناشر (اليمن

 ٣،ةالعام ةدير 
وى لتنفيـذ اإلص
مــن الضــروري

ل علـــى مزيـــد 
طة المنظمـــة؛

العمل وتسريع 

على قد يسير 
على المستويين
ـغيلي فــي ســياق

إصـالح تص 
بمـا ٤وضـوع،

    
DIV./1/8وثيقة 

١/١٦. 

ال العالمية 
ل األعمال الم

إص
خطة الت

لجنةقرير 
تنفيذي إلى

امن عش اع الث م
تور جمال ثابت

جنة بتقرير المد
لرفيعـة المسـتوى

مأن  الحظــت 
  ها.

ـــة الحصـــول جن
ة إلنجـــاز أنشـــط

وضرورة تعزيز 

مانة أن العمل 
ة اإلصالح ع
التخطــيط التشــ

فيمـا يخـصتهـا. و 
ا المون عن هـذ

                     
في الو ن متاحة
EBPB. 

. 

٣٣م تو ١٣/٣

ة الصحة 
من جدول ١١

خ

تق
الت

د ا  الجتمُعقِ
برئاسة الدكتو 

ورحبت اللج 
الخطة ال وضع

  اإلصــالح، 
إلصالح ُأكله

وطلبـــت اللج 
الح المرصـــودة
 أيضًا على ض

وأكدت األما 
لمتزايد ألنشطة

المــوظفين واب 
 المنظمـة برمته
قريرين المعدين

  ة.

                     
قائمة المشاركين

BAC18/1وثيقة 

.٦٦/٤وثيقة ج
٣٣م توثيقتان 

جمعية 
١البند 

   
  
  
  

  
  
١- 

٢٠١٣
  
٢- 

وض عن 
أنشــطة
جهود ا

  
٣- 

اإلصـــال
اللجنة 

  
٤- 

الوقع ال
وتنــاوب
صعيد 
في التق
المنظمة

  
  

           
ق     ١
الو    ٢
الو    ٣
الو    ٤
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  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
علمــًا  والســتين بــأن تحــيطالسادســة  العالميــة جمعيــة الصــحة اللجنــة أوصــتبالنيابــة عــن المجلــس التنفيــذي   -٥

  بهذا التقرير.
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