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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
  
 
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــةمجـــال البرنـــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد. القرارسيسهم في تحقيقها هذا 

  القيادة وتصريف الشؤون ١-٦ مجال البرنامج:
تعزيـــز االتســـاق فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة، مـــع تـــولي المنظمـــة القيـــادة فـــي تمكـــين  ١-٦ حصـــيلة:ال

 األطــراف الفاعلــة المختلفــة مــن االضــطالع بــدور نشــيط وفّعــال فــي المســاهمة فــي ضــمان الصــحة لكــل
  الناس.

المنظمة القيادة واإلدارة على نحو فّعال وتحسين قـدرة أمانـة المنظمـة والـدول  يتولّ  مخرجات):الُمخرج (ال
األعضاء على تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، ومواءمـة هـذه الجهـود وتنسـيقها 

  ووضعها موضع التنفيذ.
إذا لم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين  القرارع تقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشرو   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في
  ال ينطبق.

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

  .ينطبقال 
  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

  .فوراً ُينفذ 
  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  .أي تكاليف تنفيذ القرار على تترتبال 
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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.
البرمجيـة للثنائيـة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانيـة  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.
البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات فـــي الميزانيـــات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :القرارالموارد 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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