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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها للمقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  من جانب جمعية الصحة

  
  

  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  :المقرر اإلجرائي
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

(مخرجـــات) ُمخـــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة (حصـــائل) حصـــيلة   -١
  .اعُتِمدإذا  المقرر اإلجرائيهذا ها تحقيق فيسيسهم ، التي ٢٠١٧-٢٠١٦زانية البرمجية للفترة المي

  :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
  ال ينطبق.

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
  ال ينطبق.

الثـــاني عشـــر  ي برنـــامج العمـــل العـــامعلـــى النحـــو المبـــّين فـــ إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢
قتضـــب ميرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  .المقرر اإلجرائيلمراعاة ذلك في مشروع 
 البرمجيــة والميزانيـة ٢٠١٩-٢٠١٤ عشـر الثـاني العمـل العـام برنـامج النظـر فــيالـذي تـّم فيـه  الوقـت فـي

 فـي امـإدراجه يمكـن الوعليـه فـ ،آنـذاك المستدامة التنمية أهدافلم ُتستكمل  ،واعتمادهما ٢٠١٧-٢٠١٦
  .هيكل النتائج

   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣
 حتــــى ٢٠١٨ عــــام مــــن ابتــــداء ســــنوات ثــــالث كــــل هعنــــ تقريــــرالمحــــرز وتقــــديم  التقــــدم اســــتعراض ســــيتم
  .٢٠٣٠ عام

  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةإذا اعُتِمد المقرر اإلجرائيف الُمقّدرة لتنفيذ يإجمالي التكال  -١

  .تكاليف أي تترتب ال
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  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
    .تكاليف أي تترتب ال

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  -ب-٢
إذا اعُتِمـد، بماليـين الـدوالرات ذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائـي الموارد الُمتاحة في ه  -

  األمريكية:
  .تكاليف أي تترتب ال

  أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية: نطاق  -
  ال ينطبق.

المــوارد الُمقــّدرة غيــر الُمتاحــة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة فــي التمويــل، بماليــين   -
  الدوالرات األمريكية:

  .ينطبقال 
بماليــين ، ة)ذات صــل(إذا كانــت  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي المتطلبــات   -٣

  :الدوالرات األمريكية
  .تكاليف أي تترتب ال
  

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 
  ال ينطبق.

  
)، بماليـين الـدوالرات ذات صـلة(إذا كانـت ات المقبلـة الميزنيـة المقـدرة األخـرى فـي الثنائيـالمتطلبات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.
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