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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  المقترح اعتمادها المقّررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذي
 
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول :ائير إلجار قرّ مال
 ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل ة الُمعتمدةالبرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف

التي سيسهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيالُمعتمدة  الميزانية البرمجيةالواردة في مخرجات) الُمخرج (ال  -١
  :إذا اعُتِمد ائير إلجار قرّ مالهذا مشروع في تحقيقها 

ـــاركة ال  ٢-١-٦ ـــائر الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والجهات  الفعَّالة معمشــ الفاعلة غير الدول في ســ
  أولويات الدول األعضاء ستوفيلصحة يبشأن اوضع برنامج عمل مشترك 

  ضمان المساءلة وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية على جميع مستويات المنظمة  ١-٢-٦

 ةأية صلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت ئيار إلجار قرّ ماللنظر في مشروع بشأن ا تقديم مبّرر مقتضب  -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الُمعتمدة الميزانية البرمجية  في

  .ال ينطبق
ـــتهــدفــةأيــة  بيــان  -٣ ـــ ــ ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنــائيــة خالل تحقيقهــا ألمــانــة ا تروم أخرى منجزات مســـ

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيةالُمعتمدة  في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج   لم
  ال ينطبق.

  :ائير إلجار قرّ مال اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
ــمية مع الجهات الفاعلة غير الدول هيالعالقات  ــ ــ ـــ ــ ـــ جدول أعمال دورة المجلس من بنود  بند دائم الرسـ
ــنويًا في كانون الثاني/ ينايرالمعقودة التنفيذي  ـــ ــتعرض ســـ ـــ الجهات الفاعلة غير عالقات هذه ثلث ، وُتســـ

  .لى خطة عمل متفق عليهاع أخرى بناءً ، لمدة ثالث سنوات عند االقتضاء ،الدول وُتجّدد

  ائير إلجار قرّ مال تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:ائير إلجار قرّ ماللتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

الجهات الفاعلة أنشــطة التعاون مع ) المرتبطة بعلى حد ســواء إيرادات ومصــروفاتمن الموارد (تشــّكل 
  .ُتحسب على حدة من دورة التخطيط العادية والًا الرسمية جزءالدول في العالقات غير 

ــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢ ــ ــ ـــ ــيصــ ــ ــ ـــ الُمعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصــ
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل

  ال ينطبق.
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الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 

  ال ينطبق.
ــات   -٣ ــ ــّدرة المتطلب ــ ـــة من الموارد الُمق ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ ــ ـــودة في الُمخصــ ــ ـــ ــة مســـ ــ ــة البرمجي ــ ــة الميزاني   الُمقترحـــ

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 
  ينطبق.ال 

قّدرة المتطلبات   -٤ ـــة من الموارد الُم ــ ـــ صــــ ــّ ـــ ـــ في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــ
  األمريكية:

  شاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.مأن ُيعاد تقديرها بناًء على تقييم إطار المن المقّرر 
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:ائير إلجار قرّ مالالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ مقدار   -٥
  

  :ائير جإلار قرّ مالالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  ال ينطبق.

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

ستساعد على سد أي ثغرة التي و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدو  الموارد الُمقّدرة  -
  في التمويل:

  ال ينطبق.
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