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 المترتبة بالنسبةاآلثار المالية واإلدارية   

  إلى األمانة نتيجة القرارات المقترح اعتمادها
  من جانب المجلس التنفيذي

 
  

  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة القرار:
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــة للثنائيـــة مجـــال البرنـــامج وال  -١
  تحقيقها هذا القرار إذا اعُتِمد. سيسهم في

  العجز وٕاعادة التأهيل ٤-٢ مجال البرنامج:
  زيادة إتاحة الخدمات الشاملة الخاصة برعاية العين والسمع وٕاعادة التأهيل ٤-٢ الحصيلة:
: ٢٠٢١-٢٠١٤خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن العجــز تنفيــذ  ١-٤-٢ الُمخــرج:

  المصابين بالعجز، بما يتماشى مع األولويات الوطنيةتحسين صحة جميع 

  الشيخوخة والصحة ٢-٣ مجال البرنامج:
  زيادة نسبة الناس الذين يستطيعون أن يعيشوا حياة طويلة مع التمتع بالصحة ٢-٣ الحصيلة:
حة البلدان من رسم السياسات واالسـتراتيجيات والقـدرة علـى تعزيـز التمتـع بالصـتمكين  ١-٢-٣ الُمخرج:

  العمرطوال في مرحلة الشيخوخة 

  وتعزيز القدرات التنظيميةاألخرى األدوية والتكنولوجيات الصحية إتاحة  ٣-٤ مجال البرنامج:
ـــة والميســـورة إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى المأمونـــة تحســـين  ٣-٤ الحصـــيلة: والفعال
  الجودة واستخدامها على نحو رشيد والعالية التكاليف
ســـية والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى واســـتخدامها، مـــن إتاحـــة األدويـــة األساتحســـين  ١-٣-٤ الُمخـــرج:

  وتنفيذها خالل اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية
إذا لم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين تقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع القرار   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨في الميزانية البرمجية للثنائية 
  .ال ينطبق
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، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨مــوجز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة بيــان وصــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية  لم

ال ُيتوّقع وجود أية منجزات ُمستهدفة أخرى، ولكن من الُمقّرر توسيع نطاق القائمة منها حاليًا وتعزيزها 
التــــي تؤيــــد إنشــــاء شــــبكات إقليميــــة أو دون إقليميــــة معنيــــة بتصــــنيع التكنولوجيــــات المســــاعدة وشــــرائها 

  التكنولوجيات المساعدة)سيما إعداد المسّودة األولى من التقرير العالمي عن ها (والوتوريد
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤

، وقد يتواصل العمل بشأنه بعد ٢٠٣٠من الُمزمع حاليًا أن يمتد اإلطار الزمني لتنفيذ القرار حتى عام 
  هذا التاريخ، حسب اللزوم.

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  -١

  .٢٠٣٠مليون دوالر أمريكي حتى عام  ٣٢,٥

إجمـــــالي المتطلبـــــات الُمقـــــّدرة مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع فعـــــًال تخصيصـــــها فـــــي الميزانيـــــة البرمجيـــــة   أ-٢
  بماليين الدوالرات األمريكية: ،٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٤٥

المتطلبـــات الُمقـــّدرة مـــن المـــوارد اإلضـــافية لتلـــك الُمزمـــع فعـــًال تخصيصـــها فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٥٥

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠الموارد الُمخّصصة في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة المتطلبات الُمقّدرة من   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ماليين دوالر أمريكي في كل ثنائية. ٥
المتطلبـــات الُمقـــّدرة مـــن المـــوارد الُمخّصصـــة فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات   -٤

  األمريكية:
  كل ثنائية.ماليين دوالر أمريكي في  ٥

    الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  -

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٤٥
  الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه الثنائية:  -

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٥٥
المــوارد الُمقــّدرة المتوّقعــة وغيــر الُمتاحــة بعــُد فــي هــذه الثنائيــة التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة   -

  التمويل: في
  .٢٠٣٠مليون دوالر أمريكي حتى عام  ١٥
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  (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  اإلقليم
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ١,٦٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ١,٦٠  الموظفون
  ٠,٨٥  ٠,٠٥  ٠,٢٠  ٠,٠٥  ٠,١٥  ٠,٠٥  ٠,١٥  ٠,٢٠  األنشطة
  ٢,٤٥  ٠,٠٥  ٠,٢٠  ٠,٠٥  ٠,١٥  ٠,٠٥  ٠,١٥  ١,٨٠  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٧٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٢٥  الموظفون
  ١,٨٥  ٠,٢٥  ٠,٢٥  ٠,٢٥  ٠,٢٠  ٠,١٠  ٠,٢٠  ٠,٦٠  األنشطة
  ٢,٥٥  ٠,٣٠  ٠,٣٥  ٠,٣٠  ٠,٣٠  ٠,١٥  ٠,٣٠  ٠,٨٥  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٢,٣٥  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,١٠  ١,٨٥  الموظفون
  ٢,٦٥  ٠,٢٥  ٠,٥٠  ٠,٢٥  ٠,٤٠  ٠,٢٠  ٠,٤٠  ٠,٦٥  األنشطة
  ٥,٠٠  ٠,٣٠  ٠,٦٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٢,٥٠  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ٢,٣٥  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,١٠  ١,٨٥  الموظفون
  ٢,٦٥  ٠,٢٥  ٠,٥٠  ٠,٢٥  ٠,٤٠  ٠,٢٠  ٠,٤٠  ٠,٦٥  األنشطة
  ٥,٠٠  ٠,٣٠  ٠,٦٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٢,٥٠  المجموع
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