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ة  ة المترت ة واإلدار ةاآلثار المال  النس
ةإلى األمانة نتيجة    المقترح اعتمادها المقّررات اإلجرائ

  من جانب المجلس التنفيذ
 
  

ات  :ائير إلجار قرّ مال ــالح منظومة األممعمل ــ ــ ما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصـــ ــالح المنظمة،  ـــ ــ  إصــ
ة   : إصالح المنظمةالمتحدة اإلنمائ

ة الصلة  :ألف ةل ة الُمعتمدةالبرمج الميزان  ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائ

ةالواردة في مخرجات) الُمخرج (ال  -١ ة البرمج سهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائالُمعتمدة  الميزان التي س
قها    :إذا اعُتِمد ائير إلجار قرّ مالهذا مشروع في تحق

ة   ٣-١-٦ تعزز تصرف الشؤون في المنظمة من خالل اإلشراف الفعَّال على دورات األجهزة الرئاس
  األعمال الفعَّالة والمتسقةوجداول 

ة   ١-٥-٦ ال ـــة لتحقي فعَّ ــ ـــ ــ ــ ـــ قة والمالئمة التوقيت من خالل منصـ ة الدق ــح ـــ ــ ــ ــ ـــ إتاحة المعلومات الصـ
  االتصاالت والممارسات ذات الصلة

م مبّرر مقتضب  -٢ النتائج المبّينرطه إذا لم ت ئيار إلجار قرّ ماللنظر في مشروع شأن ا تقد ة صلة   ةأ
ة  في ة البرمج ة الُمعتمدة الميزان   :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ

.   ال ينطب
ــان  -٣ ــة  ب ــتهــدفــة أخر أ ــ ــ ــ قهــا ألمــانــة ا تروم منجزات مســـ ــة خالل تحق ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنــائ

ةفعل الُتدرج   لم ة البرمج ةالُمعتمدة  في الميزان   :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائ
.   ال ينطب

السنوات أو األشهر) لتنفيذاإلطار الزمني الُمقّدر   -٤   :ائير إلجار قرّ مال (
ار  ةألن ، ال يوجد  :١الخ   .غّيرن تُ ل الممارسة الحال

ار ا ــهرًا عقب اختتام أعمال  ١٢  :٢لخ ــ ــ ـــ عينشـ ــــ ــ ــ ة والســ ة الثان ـــحة العالم ــ ـــ ة الصــ المجلس  ةدور  /جمع
عد المائة ( ةعداد إلالخامسة واألرعين  عتها المقبلة). الوثائ األساس   ط

ار ا ةثالثة أشــهر (إلعداد   :٣لخ مه إلى  لمن أج النظام الداخلي الُمعّدل لألجهزة الرئاســ المجلس تقد
عد المائة)الخامسة في دورته    .واألرعين 
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ة اآلثار  :اء ة إلى  مواردالعلى  المترت   ائير إلجار قرّ مال تنفيذ نتيجة األمانةالنس
ات من الموارد إجمالي  -١ ة:ائير إلجار قرّ ماللتنفيذ  الالزمة المتطل ماليين الدوالرات األمر  ،  

ار    .تغييردخال أ ألنه لن يلزم إ يوجد،ال   :١الخ
ار ا ي ٠,٠٦  :٢لخ ةلغرض إعداد  مليون دوالر أمر عتها المقبلة. الوثائ األساس   ط

ـــأن ال ــ ــ ـــ ــ ة في النظام الداخلي تحديث تكبدة عن المُ تكاليف من شـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ الوثائ لألجهزة الرئاســ
ة عة اتلك الُمتكبدة عن إعداد في أن ُتدرج  األساس ورة،الُمزمع  المقبلةلط  من الوثائ المذ

اء  اء  ٢وهي تكاليف مبّينة بإيجاز في األقسام من    .٥إلى 
ار ا ــأن ن أليوجد، ال   :٣لخ ــ ـــ ة تحديث المن شــ ـــ ــ ه لكي ينظام الداخلي لألجهزة الرئاســــ المجلس نظر ف

عد المائة أن يواألرعالخامسة في دورته  قة ُيدرج في ن  اق وث ةإلى ُتقدم س  األجهزة الرئاس
ة المطاف. ًا في نها   بوصفها عمًال أساس

ات المُ إجمالي   أ-٢ ــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطل ـــ ــ صــــ ــ ــ ــ ـــ ة  فيفعًال تخصــ ة البرمج الُمعتمدة الميزان
ةل ة:، ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائ   ماليين الدوالرات األمر

ي. ٠,٠٣   مليون دوالر أمر
ات المُ   ب-٢ ة  ةضافاإلرة من الموارد قدّ المتطل ة البرمج صها في الميزان الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخص

ة  ة:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  
.   ال ينطب

ــات   -٣ ــ ــّدرة المتطل ــ ـــة من الموارد الُمق ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ ــ ـــودة في الُمخصــ ــ ـــ ــة مســـ ــ ــة البرمج ــ ــة الميزان   الُمقترحـــ
ة  ة:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  

ي. ٠,٠٣   مليون دوالر أمر
ات   -٤ قّدرة المتطل ـــة من الموارد الُم ــ ـــ صــــ ــّ ـــ ـــ ماليين الدوالرات الُمخصـــ ة المقبلة،  ات البرمج في الميزان

ة:   األمر
.   ال ينطب

ل تنفيذ مقدار   -٥ ة لتمو ة:ائير إلجار قرّ مالالموارد المتاحة في هذه الثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  
  

ل تنفيذ   - ة لتمو   :ائير جإلار قرّ مالالموارد الُمتاحة في هذه الثنائ
ي. ٠,٠٣   مليون دوالر أمر

قّ ثغر ال  - لات المت   ة:الثنائخالل هذه  ة في التمو
.   ال ينطب

عدو  الُمقّدرةالموارد   - ة غير الُمتاحة  التي ستساعد على سد أ ثغرة و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائ
ل:   في التمو

.   ال ينطب
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