
 

 

 
 

RESOLUTION 

3  –ق /51ل إ/ش م  اللجنة اإلقليمية

   EM/RC51/R.3  لشرق المتوسـط

أآتوبر /تشرين األول  الحادية والخمسونالدورة 
2004   

     من جدول األعمال)ب( 5البند 

  الميزانية البرمجية المقترحة
  2007-2006للحقبة المالية 

  اللجنة اإلقليمية،

 المالية انية البرمجية العالمية واإلقليمية المقترحة للحقبةبعد أن استعرضت مشروع الميز
2006-2007،  

تعرب عن تقديرها لسياسة المدير العام الهادفة إلى زيادة ال مرآزية عمل المنظمة،  وإذ
  وزيادة تقوية وجود المنظمة في البلدان، 

الدول األعضاء من وإذ تقدِّر أسلوب المنظمة الشّفاف، وارتفاع مستوى الحوار والتشاور مع 
  ،أجل إعداد الميزانية البرمجية

وإذ تالحظ مع التقدير التقدُّم المستمر في االستخدام المنهجي ألسلوب اإلدارة تأسيسًا على 
  النتائج في تخطيط البرامج ورصدها وتقيـيمها، مما أدَّى إلى إعداد ميزانية برمجية محسَّنة،

  اد ميزانية برمجية متكاملة شاملة لكل مصادر التمويل،وإذ تقدِّر الخطوات التي اتُّخذت إلعد

وإذ تالحظ بارتياح النسبة المقترحة لتوزيع الميزانية بين المكاتب اإلقليمية والُقطرية، والتي 
  من الميزانية للبلدان،% 72يخصَّص بمقتضاها ما يزيد على 
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مي لزيادة تقوية القدرات التقنية وإذ ترحِّب بالخطوات التي اتَّخذها المدير العام والمدير اإلقلي
  واإلدارية للمنظمة في الدول األعضاء،

وإذ ترحِّب بتالقي األولويات اإلقليمية التي ُأعرب عنها في الدورة الثامنة واألربعين لّلجنة 
اإلقليمية مع األولويات العالمية المعرب عنها في الميزانية البرمجية المقترحة، والسيَّما األهمية 

  ُأولَيْت لتنمية الموارد البشرية في الميزانية البرمجية العالمية،التي 
  

   التوجُّهات االستراتيجية العامة للميزانية البرمجية؛تدعم . 1

َتمين إلى اإلقليم ما يلي إلى تطلب . 2 ْن  :أعضاء المجلس التنفيذي الـُم

م المي          1.2 ى دع ذي عل ة للمجلس التنفي د المئ شرة بع سة ع ة  العمل في الدورة الخام زاني
دار    ة بمق ة العادي رَّرة للميزاني تراآات المق ادة االش ة، وزي ة المقترح ، %9البرمجي

؛%12.8وزيادة الميزانية العامة للمنظمة بمقدار 

ة         2.2 ستة ذات األولوي االت ال دعم تخصيص الزيادة المقترحة في الميزانية للمج
  ؛2007- 2006في الميزانية البرمجية العالمية للثنائية 

 .2007- 2006الميزانية البرمجية اإلقليمية المقترحة للحقبة المالية  تقر . 3
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