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  (المراجعة) 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة  -C 2019/3الوثيقة 
 2021-2020وبرنامج العمل والميزانية للفترة 

 
 2019يونيو/حزيران  -1مذكرة المعلومات رقم 

 
 لمرة واحدةستخدامات ال 2019-2018ترحيل الرصيد غير المنفق العتمادات ميزانية الفترة لاقتراح 

 
 2019-2018 الفرتةأي رصــــــــــــــيد غري منفق من اعتمادات اســــــــــــــتخدام بللمدير العام  يأذنقرتاًحا اهذه املذكرة  تتضــــــــــــــمن

 .2021-2020يف الفرتة  واحدةملرة  الستخدامات
 

 معلومات أساسية -أوالً 
 

لميزانية لاعتمادات  ت علىيصــــــــــوّ و التالية على برنامج العمل لفرتة الســــــــــنتني  هدورة من دوراتيوافق املؤمتر يف كل  -1
 . ةالربنامج وامليزانياألخرى املتعلقة بسائل املبشأن إىل املدير العام ات وسلط اتاملؤمتر أيضا توجيهقدم لتنفيذه. وي

 
أي أرصـــدة غري منفقة من اعتمادات رحيل ت على 1من املناســـبات الســـابقةيف عدد  ويف هذا الصـــدد، وافق املؤمتر -2

رتحيل بذن املؤمتر أ، 2009-2008منذ فرتة الســـنتني فعلى وجه اخلصـــوص، و امليزانية لتحقيق جمموعة من األغراض احملددة. 
 اليت بلغت:و  لالحقة،رة واحدة يف فرتة السنتني املحمددة خدمات الرصيد غري املنفق من االعتمادات املخصصة الست

 
مرفق موارد لتجديد  2011-2010 إىل فرتة الســــــــــــنتني 2009-2008 فرتة الســــــــــــنتني مندوالر أمريكي مليون  2.5 •

 ؛اإلنفاق الرأمسايل
لتنفيذ خطة العمل  2013-2012إىل فرتة الســــــــــــنتني  2011-2010 فرتة الســــــــــــنتني مندوالر أمريكي مليون  8.7 •

 تنفيذا كامال؛ نظمةاملتجديد لالفورية 
 غرض التغيري التحويل؛ل 2015-2014 فرتة السنتني إىل 2013-2012فرتة السنتني  مندوالر أمريكي مليون  9.4 •
 ؛عزيز التغيري التحويللت 2017-2016إىل فرتة السنتني  2015-2014من فرتة السنتني أمريكي ر دوالمليون  5.6 •
الســــــــــــــتخــدامهــا ملرة واحــدة من أجــل دعم برامج  2019-2018إىل  2017-2016مليون دوالر أمريكي من  3.9 •

املنظمة، مبا يف ذلك احلســـــــــاب اخلاص ألنشـــــــــطة متويل التنمية باالتفاق مع االجتماع املشـــــــــرتك للجنيت الربنامج 
 . 2017ديسمرب/كانون األول  –يف نوفمرب/تشرين الثاين نعقدة واملالية، واجمللس يف االجتماعات امل

 
عند النظر اته حدود ســــــــلط مســــــــألة ينظر فيها فقط املؤمتر ويفنفقة املاإلذن برتحيل األرصــــــــدة غري قد كان قرار و  -3
 .التابعة له لجانالاجمللس أو من قبل مناقشة إجراء أي مستوى امليزانية، دون  يف
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األربعني احلادية و لدورة ا ،)2019 نيســـــــــــان/أبريل 12-8( بعد املائةاحلادية والســـــــــــتني ، يف دورته اجمللسوأوصـــــــــــى  -4
 قرتحه املدير العام.ا الذيامليزانية مستوى ) باملوافقة على 2019 حزيرانيو/نيو للمؤمتر (

 
لتنفيذ ويف إنفاقها اعتمادات امليزانية ب التام ماز تليف االإذ يواصـــــــــــــل االضـــــــــــــطالع مبهامه املتمثلة  ،ملدير العامإن او  -5

دوالر أمريكي) يف �اية ماليني  8(أقل من يدرك إمكانية أن ينشــأ مبلغ صــغري غري منفق من رصــيد امليزانية ، برنامج العمل
أي رصــيد غري منفق من اعتمادات  يُؤذن باســتخدامأن بيقرتح املدير العام هذا املنطلق،  من. و 2019-2018فرتة الســنتني 

 . 2021-2020الستخدامها ملرة واحدة خالل الفرتة  2019-2018فرتة السنتني ميزانية 
 
 رة واحدة: مل التايلالتفويض  دورته  تقريريربز يفاملؤمتر أن من طلب ولذلك، يُ  -6
 

الالئحة املالية، اســــــــتخدام أي رصــــــــيد غري منفق من من  2-4املادة  من مع مراعاة يأذن للمدير العام، •
باالتفاق مع االجتماع  2021-2020ستخدامات ملرة واحدة يف الفرتة ال 2019-2018الفرتة اعتمادات 

 –يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثــاين  املنعقــدةاملشــــــــــــــرتك للجنيت الربنــامج واملــاليــة، واجمللس يف االجتمــاعــات 
 .2019ديسمرب/كانون األول 


