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السيدة الرئيس،
على اعتبار أنها المره األلولى الت

تتدث

يتها لويث بداث

ي

اللجنة

الخامسة خدال هذه الثلورة ،يإنن ألوث أن اتقثم لكم بالتهنئة لتلولتكم رئاسة أعمال
هذه اللجنة لوأن اتقثم بالشكر ألعضاء مكتب اللجنة الختتارهم ،كما ال تفلوتن
أن أشكر من قاملوا بتقثتم تقرتر األمتن العام على جهلوثهم الممتزة.
إن لويث بداث تتفق مع ما جاء ي تقرتر األمتن العام الخاص بهذا البنث
بعنلوان "استعراض عام إلصالح إدارة الموارد البشرية :نحو إيجاد قوة عاملة
عالمية ودينامية وقادرة على التكيف من أجل األمم المتحدة" لواللوارث ي
اللوثتقة رقم .A/71/323
السيدة الرئيس،
تلوث لويث بداث

أن تضم صلوته للبتان الذ

أثلت به ممثلة لويث تاتلنث،

بالنتابة عن مجملوعة الـ  77لوالصتن دلول البنث ( )139المعنلون "إدارة
الموارد البشرية" ،لوي هذه المناسبة ألوث أن أؤكث على درص ثلولة الكلوتت
الكامل يتما تتصل باالستثمار ي الملوارث البشرتة لوي مختلف المجاالت ،دت
تلول بداث

اهتماما ً بالغا ً بهذا البنث ،إتمانا ً منها بأن العنصر البشر

أعظم ملوارث منظمة األمم المتدثة لوقلوتها العاملة.
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هلو من

كما تلوث أن تشتث لويث بداث

بالجهلوث الت

تبذلها األمانة العامة ي

إصدادات إثارة الملوارث البشرتة الت نفذت منذ الثلورة الثالثة لوالستتن للجمعتة
العامة ،لوالت ما زالت ي طلور التنفتذ ال ستما ي مجاالت اإلطار التعاقث
ذات األلوللوتة ،بما ي ذلك ملواءمة شرلوط الخثمة ،لوإطار إثارة الملواهب ،لوقث
تم تنفتذ مجملوعة من عناصر األجر الجثتث للنظام الملودث ي

األمم المتدثة

لوإطار السدامة المهنتة لوالصدة ي النظام الملودث.
نعلم أن من أعظم ملوارث المنظمة ه قلوتها العاملة لوأنه تم عمل جثلول
أعمال تلوضح تنفتذ عثة إصدادات ي

الملوارث البشرتة منها إصداح نظام

التعاقث ،لوتغتتر نظام األمم المتدثة الملودث للمرتبات لوالبثالت لولوضع منهجتة
تتكلون من خمس خطلوات لتخطتط القلوة العاملة لومعالجة داالت التأختر ي
عملتة االستقثام بالنسبة للملوظفتن لوإعثاث استراتتجتة لثعم الجهلوث الرامتة الى
تدقتق المسالواة بتن الجنستن.
السيدة الرئيس،
تشثث بداث على أهمتة تطلوتر برنامج الفنتتن الشباب (  ) JPOالهاثف
الى تأهتلهم للعمل ثاخل المنظمة بعث اثبات جثارتهم لوتلبتة االدتتاجات
المستقبلتة طلوال يترة عملهم ضمن البرنامج  ،لوقث ثشنت ثلولة الكلوتت
مشاركتها ي البرنامج عام  ، 2013لواستطاعت منذ ذلك الدتن دتى عامنا
الدال أن تستثمر ي قثرات دلوال  30شابا لوشابة كلوتتتن للعمل ي األمم
المتدثة.
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السيدة الرئيس،
على الرغم من التقثم المدرز ،إالّ أنه تنبغ
إصدادات على المستلوى الثاخل
بتطلوتر الستاسات المتبعة ي

على المنظمة إجراء

بثءا ً من تنمتة الملوارث البشرتة ،لوذلك

التعلتم لوالتطلوتر اللوظتف  ،تنفتذا ً لمبثأ العثالة

لوالمسالواة اللوظتفتة لللوصلول الى المستلوى اللوظتف المنشلوث ،بمشاركة ممثل
الثلول النامتة لوالمتقثمة على دث سلواء لوثلون أ

تمتتز ،لوأال تكلون اللوظائف

ذات المستلوتات العلتا دكرا ً على ثلول ثلون أخرى.
لوي

نفس هذا الستاق ،تؤكث ثلولة الكلوتت على أهمتة تطلوتر نظام

المتابعة لوالرصث لإلجراءات اإلصدادتة لوذلك للتأكث من أنها قث دققت الفلوائث
لوالمكاسب المتلوقعة بشكل ململوس مما له ثلور ي ريع كفاءة عمل المنظمة.
ي

الختام ،تأمل لويث بداث

بأن تتتح اإلصدادات الت

نسعى لونطمح

إلتها جمتعا ً الفرصة لكاية الثلول األعضاء ي المنظمة للمشاركة بشكل منصف
لوعاثل على جمتع المستلوتات ي إطار أجهزة لولوكاالت المنظمة لوبرامجها.
وشـكرا ً السـيدة الرئيــس.
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