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ة اصالح ي ن زا ملي ا

،التنفيذي املجلس

صالح عن العام املدير تقارير يف نظر وقد ب العاملية الصحة منمظة يف الربناجم مزيانية ووضع ١ ،امليزانية ا  وتري
؛١٩٩ ٧“ ١٩٩٦ املالية للفتنة الربناجم مزيانية ومرشوع ̂*الربناجم دمع وتاكليف ٢ ،باألنشطة فتعق فميا األولويات  ؛

ج مبقتضيات وفائه عىل العام املدير يشكر “١ ر قرا رشوع وثيقة ياعداد (١) ٣ ٥ “ ٤ ٦ ع ص ال  الربناجم مزيانية مل
 فزتة يف العمل خطط بوضعه وتنفيذها الربناجم مزيانية اعداد يني المتهيدي الوئت واختصار ،٢) ؛وبساطة وضوحا إكرث

ت اىل أترب هيا املتفق العاملية الغايات نطاق يف املالية واألولويات االسرتاتيجيات ويتحديد ،٣) ؛الربناجم تتفيذ ون  عل
 باملنفملات املتبعة العامة املحامممسة املعايري وميراعاة (٤) ؛األولويات هلذه واملالية البرشية املوارد ختصميحن واعادة
ل التاكليف يف الفعلية الزيادات عن الييانات ويايراد (٥) ؛املحتدة األمم ملنظومة التابعة ال ر خ خ هلا مالية فرتة آ مك  ،بأ

؛بالتنبؤات ومقارنهتا

 ؛التنفيذ موعد من ثربا أكرث وقت يف ستعد املفصلة العمل خطط أن أساس عىل االسرتاتيجية امليزنة مفهوم يقر “٢

شار حمددة جماالت يف ١ ٩ ٩ ٧” ١٩٩٦ للفرتة امليزانية مقرتحات ستعرض أن العام املدير ايل يطلب ”٣ هيا أ  ال
ل املجاالت من امليزانية من ا0 عن تقل ال بنسبة موارد تنقل أن بغية الربناجم مزيانية مناقشة أثناء التنفيذي املجلس ألئ  ا
ت اىل استعجاال ال  تقريره ىف التغيريات هذه تظهر وأن ،والعاملية االئلميية االعمتادات مضن ومعيته حمددة أولوية حما

؛واألربعني الثامنة العاملية الصحة مجعية اىل املقدم الربناجم مزيانية عن

اكم لتنفيذ اجلهود مواصلة اىل العام املدير يدعو ”٤ ع’ج القرار من املتبقية األح ٣“̂ س اخلصوص وجه وعىل ،٥
؛ييل ما

ميكن واقعية مرام وضع (١) ؛حصية أولوية للك وفقا ،قياهسا و

ملرام أساس عىل الربناجم تقمي حتسني 00 ؛علهيا املتفق والنتاجئ ا

؛لألولويات وفقا املوارد من املزيد توجيه اعادة وم

ه؛الرث ١ ت م ة  .١٣^٩ت
ت ٢ ا</آ0الوثقةم  .إ
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ر اىل ايضا يطلب —ه دي ل س والتسعني املايعة الدورة اىل املحرز التقدم عن تقريرا يقدم آن العام ا  التنفيذي لملجل
/يناير اكنون يف ؛١٩٩٦ التايئ

ج تطوير خلة اىل مبهد — ٦ ربام س التابعة املالية والثؤون وامليزانية االدارة وجلنة ال ملجل  التقدم مبتابعة التنفيذي ل
.١٩٩ ٧— ١٩٩٦ الفرتة برناجم لتنفيذ العمل خطط واعداد تطوير يل املحرز

ة حلل  ١٩٩٥ يناير /الثاين اكنون ٢٥ ،عرشة احلادية ا
آ هت ١ ١ /املوجزة املحارض /م


