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نو الموظفيها 

بجــل المرتبطــة 
كــّرسجنــة أن يُ 

ص العبــر مــن 

المخلتوصــيات 
مفـرع واحـد  ـي

  حتى اآلن.

 لستون

وي عن
  
  
  
واإلد يزانية

حة العالمي

برنـــامج والميزا
اعتمدتو  ١ن).

، والحاسـمة تـه
اآلن بّينة  الم

ى مـدى السـنوا
بشرية وأنشطته

زيد من التحسي
االســترغراض 

تي تعترض س

إال ؛ الموظفين
يؤديمال عادية 

طويلــة األجال 
. وطلبــت اللجاً 
اســتخالصلــى إ

  ه المخاطر.

والــن القــرارات 
تلخيصــها فـين 

حتقدم المحرز 

EBPBAC1. 

وال لسادسة
 ل المؤقت

ر السنو

رنامج والمي
معية الصح

عشـــر للجنـــة الب
ت ناشر (اليمن

وأبـرزت أهميت 
ت والمعلومات
ى العاملـة علـى
جية الموارد الب

مزإدخال  إلى 
بــاألغصــلة مــة 

فهم العراقيل الت

دام عقود غير
أعمبإنجاز  ن

اللتزامــاتال ا
زمنيــاً قّيــد روع م
وتطلعــت إـة، 

هذخفيف وطأة 

العديــد مــشــأن 
مـنأن تسـتفيد  

عن التقموجز 

    
DIV./1/18ثيقة 

ال العالمية 
األعمالجدول 

تقريرال

 لجنة البرن
إلى جم

مـــاع الثـــامن ع
ور جمال ثابت

 ٣التقريربـجنـة 
 نوعية البيانات
يـل تطـور القـوى
مة في استراتيج

اللجنةتطلعت 
ٕاقاموالبلــد، و يم 

حسين فبتماح 

نة زيادة استخد
األفراد المعنيين 

انشــغال حيــاك 
ل، وهــو مشــر

ه الحالــعــن هــذ
تخلتمكن من 

مــن شلجنــة أن 
وثــائق الرسـمية

استعراض مة و 

                     
 متاحة في الوث

EBPB. 

٣. 

ة الصحة 
من ج ١-٢٣

تقرير 

ـــد ا  الجتمُعِق
برئاسة الدكتو 

اللجرحبت و  
تحسين علمًا ب 

تحليـو لعاملـة؛ 
منظمصالح ال

رغم ذلك تو  
قلــيحســب اإلب 

 من أجل السم

وأيدت اللجن 
 لعدم مطالبة 

كــان هنــاكو  
شــلل األطفــالة 
معلومــات ع ال

الية  بشأن كيف

الحظــت اللو  
ي عـدد مـن الوث

الزمنيةالتنفيذ  

                     
ئمة المشاركين

BAC18/1وثيقة 

٦٦/٣٦وثيقة ج

جمعية 
٣البند 

   
  
  
  

  
  
١- 

٢٠١٣
  
٢- 

اللجنة 
للقوى ا

عمل إص
  
٣- 

الماليــة
دعم بال
  
٤- 

ضمانًا 
  
٥- 

مكافحــة
أحــدث 
األمانة

  
٦- 
فـيرد تـ

جداول 
  

           
قا    ١
الو    ٢
الو    ٣



  A66/60           ٦٦/٦٠ج

2 

يـــد مـــن المعلومـــات فـــي إلـــى تلقـــي المز تطلعـــت ، و العـــالي وشـــددت اللجنـــة علـــى أهميـــة وجـــود ثقافـــة األداء  -٧
وضع ما يلزم وكيف ستضمن األمانة  ،هذا المجالمضي قدمًا في األعمال المنجزة في التقارير المقبلة عن كيفية ال

  التنفيذ.وضع متدابير من 
  
 المسـاواة بـين الجنسـين، وال سـيما فـيتحقيـق أي تحسن كبير في إزاء عدم وجود وأعربت اللجنة عن قلقها   -٨

مـع  بيتواصـل إنجـازه جنبـًا إلـى جنـلعمـل الـذي أحاطـت علمـًا باأنها أن من دواعي سرورها المناصب األقدم، على 
بشــأن ن القلــق كمــا ُأعــِرب عــمــن أجــل ســد الفجــوة بــين الجنســين. األمــم المتحــدة علــى نطــاق منظومــة عمــل الخطــة 

أكثــر نهــج تنفيــذ ضــرورة علــى واتُِّفــق لبلــدان الناميــة. ى الــإالتمثيــل الجغرافــي، وخاصــة بالنســبة اخــتالل كفتــي ميــزان 
  .نطاقاً  السياق األوسعب، وخاصة فيما يتعلق ككل على نطاق المنظمةبشأن التنّوع تنسيقًا 

  
ـــزّود بـــن إدارة المـــوارد البشـــرية لـــم ألمنشـــغلة ظلـــت اللجنـــة و   -٩ الالزمـــة لتلبيـــة  المواردتُنّســـق كمـــا ينبغـــي أو ُت

ظـل أعضـاء كمـا مبـادرات كثيـرة جاريـة اآلن علـى قـدم وسـاق فـي المنظمـة. الطلبات التي تثقل كاهلها المقدمة مـن 
 األمانــة وســّلمتاإلدارة. أعمــال حتــى اآلن لتســهيل ُنفِّــذت واألدوات الالزمــة قــد ال تكــون ألن الــنظم منشــغلين اللجنــة 

فـي هـذا المجـال مـن الطلبات المقدمـة بأن ُأِقّر وارد إضافية. و توفير مأيضًا يلزم اإلدارة و ه يلزم استعراض شؤون أنب
  هائلة.طلبات منظمة مجاالت ال

  
  إلى جمعية الصحةالمقدمة  ةوصيتلا
  

علمــًا  بــأن تحــيط نيأوصــت اللجنــة جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتنيابــة عــن المجلــس التنفيــذي   -١٠
  .بالتقرير السنوي عن الموارد البشرية
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