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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها المقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  المجلس التنفيذيجانب من 

 
  
  

  ذات العالقات الرسمية مع المنظمة الجهات الفاعلة غير الدول :المقرر اإلجرائي
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــة حصـــيلةمجـــال البرنـــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد. المقرر اإلجرائيسيسهم في تحقيقها هذا 

   البرنامج: مجاال
  القيادة وتصريف الشؤون   ١-٦
  الشفافية والمساءلة وٕادارة المخاطر   ٢-٦
   :تانحصيلال
الفاعلـة  الجهـاتاالتساق في مجال الصحة العالمية، مع تولي المنظمة القيادة فـي تمكـين  تعزيز   ١-٦

  المختلفة من االضطالع بدور نشيط وفعَّال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس
تعمــــــل المنظمــــــة بطريقــــــة خاضــــــعة للمســــــاءلة وشــــــفافة ولــــــديها إطــــــار إلدارة المخــــــاطر وٕاطــــــار    ٢-٦

  جيداً يعمالن  للتقييم
   :انُمخرجال
الفاعلـة غيـر الـدول فـي وضـع  الجهـاتالمشاركة الفعَّالة مع وكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى و    ٢-١-٦

  األعضاء دولبرنامج عمل مشترك للصحة يلبي أولويات ال
  لة وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية على جميع مستويات المنظمةءضمان المسا   ١-٢-٦

إذا لم تكن هناك أية صلة بالنتائج على النحو  المقرر اإلجرائيتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  المبّين في
  ال ينطبق.

لـم ، والتـي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـة لألمانـة خـالل منجـزات مسـتهدفة أخـرى موجز ألية بيان وصف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية الميزانية البرمجيةفي فعل بالُتدرج 

  .ال ينطبق
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  :المقرر اإلجرائي اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
بنــد دائــم مــن جــدول أعمــال دورات الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة 

ويجــري ســنويًا اســتعراض ثلــث الجهـــات المجلــس التنفيــذي المعقــودة فــي شــهر كــانون الثـــاني/ ينــاير. 
الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية وتجديده عند االقتضاء لمدة ثالث سـنوات بنـاًء علـى خطـة 

  عمل متفق عليها.
  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةلنسبة إلى با مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

تندرج المـوارد (اإليـرادات والمصـروفات) المرتبطـة بتفاعـل المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول ذات 
  تخطيط المنظمة العادي وال ُتحسب بشكل منفصل.في العالقات الرسمية 

ــالي   أ-٢ ــات المُ إجم ــدّ المتطلب ــًال تخصيصــها  مــن المــوارد الُمزمــع رةق ــيفع ــة ل ف ــة البرمجي  لثنائيــةالميزاني
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .ال ينطبق

تخصيصها في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة لتلك الُمزمع فعًال  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .ال ينطبق

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  . ال ينطبق
فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  .ال ينطبق

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  .ال ينطبق
  ية:خالل هذه  الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  .ال ينطبق
التي ستساعد على سد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
  .ال ينطبق
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