
 

 
 

 
RESOLUTION  

  5 –ق /50ل إ/ش م     اللجنة اإلقليمية
  EM/RC50/R.5          لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول                                                الخمسونالدورة 

    من جدول األعمال) ج( 5البند 

   تقييم النموذج–مخصَّصات الميزانية العادية لألقاليم 
  وأثره على الميزانية البرمجية اإلقليمية

  اللجنة اإلقليمية،

 تقييم النموذج –بعد أن استعرضت الوثيقة المتعلقة بمخصَّصات الميزانية العادية لألقاليم 
  ، )1(وأثره على الميزانية البرمجية اإلقليمية

 من المنطوق التي تطالب بعدم 2، وبخاصة الفقرة 2 –ق /49ل إ/وإذ تؤآِّد مجدَّدًا القرار ش م
  ،2005 - 2004اقتطاع أي مبالغ أخرى بعد الثنائية 

 ال يسري إال على مخصَّصات الميزانية العادية لألقاليم 31.51وإذ تالحظ أن القرار ج ص ع
  الستة، وال يسري على مخصَّص المقر الرئيسي للمنظمة واألموال المتأتِّية من خارج الميزانية،

ية من وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انخفاض نصيب إقليم شرق المتوسط من الموارد المتأتِّ
خارج الميزانية، والسيَّما في مجال الُنُظم الصحية، وتطوير الخدمات، بما في ذلك الموارد 
  البشرية الصحية، وفي المجال الواسع لتعزيز الصحة، واألمراض غير السارية، وصحة البيئة،

رار ج ص ع             تطلب .1 ، وعدم   31.51 إلى المدير العام اّتخاذ الخطوات الضرورية لوقف تنفيذ الق
د                ا ة بع قتطاع أي مبالغ أخرى من مخصَّص إقليم شرق المتوسط في الميزانية العادية للمنظم

 ؛2005 – 2004الثنائية 
  

  .2 الملحق – 50/3إل /الوثيقة ش م) 1(
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   5 -ق/50ل إ/ش م
  2الصفحة 
  

ب .2 ستوى      ترحِّ ة للم وارد المنظم ع م ن جمي ر م صيب أآب ام بتخصيص ن دير الع التزام الم  ب
ى        اإلقليمي والقُ  ى المستوى اإلقليمي والُقطري       % 75طري، ونقل ما يصل إل وال إل من األم
 ؛2008بحلول عام % 80، و2005بحلول عام 

ذ                            تطلب .3 ى تنفي ة عل ار المترتب ى تخفيف اآلث ذلك، أن يعمل عل ه ب دى قيام ام ل دير الع ى الم  إل
وال  ، بتخصيص موارد إضافية من ا    2005 و 2000 في ما بين عاَمْي      13.51القرار ج ص ع    ألم

لبًا،              ـِّرة س اليم المتاث صالح األق المحوَّلة من المقر الرئيسي إلى المستوى اإلقليمي والُقطري، ل
 على سبيل األولوية؛

ة، بهدف                    تطلب .4 ة من خارج الميزاني وال المتأتِّي  إلى المدير العام تطبيق مبدأ مماثل على األم
 %.75لُقطري إلى زيادة المخصَّص من تلك األموال على الصعيد اإلقليمي وا


