
 

 
 

 
RESOLUTION  

  EM/RC55/R.10                                                          اللجنة اإلقليمية
   10 – ق/55إل /ش م                                                         لشرق المتوسـط

  2008 أآتوبر/تشرين األول                                             الدورة الخامسة والخمسون
  

  2013 - 2008ة المتوسطة األمد للحقبة استعراض الخطة االستراتيجّي
  2011 - 2010ة المقترحة للحقبة المالية والميزانية البرمجّي

  ة اإلقليمية،اللجن

 – 2008 األمد للحقبة ةاستعرضت المشروع المعدَّل للخطة االستراتيجية المتوسطما  بعد
  ،)1( 2011 - 2010، ومشروع الميزانية البرمجية المقترحة العالمية واإلقليمية للحقبة المالية 2013

لمنظمة في إعداد لشفافية، الذي اّتبعته ابالشمول واسم  تعرب عن تقديرها لألسلوب المّتإْذو
  هذه الوثائق،

خذ من خطوات إلعداد ميزانية برمجية متكاملة تغّطي ـُّ تعرب آذلك عن تقديرها لما اتإْذو
اًال في إطار هذه الخطة، لمتوقعة تمويًال فّعاجميع المصادر المالية من أجل تمويل النتائج 

  لة على صعيد المنظمة آكل،دوضمان الميزنة العا

ة بين المكتب اإلقليمي والدول األعضاء، مع االرتياح التوزيع المقترح للميزانّي تالحظ مع إْذو
  من الميزانية المقترحة للبلدان،% 70تخصيص ما يزيد على 

 تثني على الخطوات التي اتخذتها المديرة العامة والمدير اإلقليمي لتعزيز آلية اإلدارة إْذو
  ان التقييم الدوري لألداء وتحقيق النتائج،الشفافة لهذه الموارد، والمساءلة عنها، لضم

 التنبؤ بالتبرعات، وما يترتب على ذلك من التأخر في تنفيذ تعذُّر يساورها القلق إزاء إْذو
  البرامج المقررة، وتحقيق النتائج المتوقعة خالل فترة السنتين؛

  

  .55/3ل إ/، ش م)أ وب( من جدول األعمال 5البند )  1(
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W O R L D  H E AL T  H 
ORGANIZATION 



   10 –ق /55ل إ/ ش م
  2الصفحة 

  
 

نة في المشروع المعّدل اإلطار االستراتيجي العام، واألغراض، واألساليب المبّيتعتمد  .1
للخطة االستراتيجية المتوسطة األمد، وفي الميزانية البرمجية المقترحة العالمية 

  ؛2011 – 2010واإلقليمية للثنائية 

ترحة للثنائية  إلى أعضاء المجلس التنفيذي من اإلقليم، دعم الميزانية البرمجية المقتطلب  .2
  ؛2011 – 2010

 إلى الدول األعضاء العمل على تعزيز قابلية التنبؤ بالتبرعات، وزيادة التبرعات تطلب  .3
  األساسية، تحاشيًا للتأخر في تنفيذ األنشطة المقررة؛

المديرة العامة مواصلة عملية التحرُّر من قيود اإلدارة المرآزية، والتي تشمل  إلى تطلب  .4
 إلى األقاليم والبلدان، سعيًا إلى تحقيق النسبة  من مقرها الرئيسيلمنظمةلرد تحويل موا

  . لصالح األقاليم والبلدان75:25المستهدفة التي مقدارها 


