
  ١إضافة  ٤/مؤتمر /١٤٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٤  بعد المائة األربعونو  الثانيةالدورة 
    EB142/CONF./4 Add.1  من جدول األعمال ٦-٣البند 

  
  
 المترتبة بالنسبةاآلثار المالية واإلدارية   

  المقترح اعتمادها المقّررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  من جانب المجلس التنفيذي

 
  

  النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتهامعالجة  :المقّرر اإلجرائي
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة مجــال البرنــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد. المقّرر اإلجرائيسيسهم في تحقيقها هذا 

  وتعزيز القدرات التنظيميةاألخرى األدوية والتكنولوجيات الصحية إتاحة  ٣-٤ مجال البرنامج:
والفعالـــة والميســـورة  المأمونـــة تحســـين إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات الطبيـــة األخـــرى ٣-٤ الحصـــيلة:

  التكاليف والعالية الجودة واستخدامها على نحو رشيد
واســتخدامها، مــن تحســين إتاحــة األدويــة األساســية والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى  ١-٣-٤ الُمخــرج:

  وتنفيذها خالل اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية
جودة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها مـن خـالل القواعـد تحسين  ٣-٣-٤ الُمخرج:

  التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية والمعايير والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم
إذا لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى  المقـّرر اإلجرائـيتقديم مبّرر مقتضب للنظـر فـي مشـروع   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨النحو المبّين في الميزانية البرمجية للثنائية 
  ال ينطبق.

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

  .ال ينطبق
  :المقّرر اإلجرائياإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤

  شهرًا. ١٨
  اإلجرائيالمقرّر  تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقّرر اإلجرائيإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٦
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إجمـــــالي المتطلبـــــات الُمقـــــّدرة مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع فعـــــًال تخصيصـــــها فـــــي الميزانيـــــة البرمجيـــــة   أ-٢
  األمريكية:، بماليين الدوالرات ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٦

المتطلبـــات الُمقـــّدرة مـــن المـــوارد اإلضـــافية لتلـــك الُمزمـــع فعـــًال تخصيصـــها فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية

  ال ينطبق.
، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة   -٣

  الدوالرات األمريكية:
  ال ينطبق.

المتطلبـــات الُمقـــّدرة مـــن المـــوارد الُمخّصصـــة فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات   -٤
  األمريكية:
  ال ينطبق.

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقّرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقّرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٦
  الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه الثنائية:  -

  .صفر
الُمقــّدرة المتوّقعــة وغيــر الُمتاحــة بعــُد فــي هــذه الثنائيــة التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة المــوارد   -

  التمويل: في
  .صفر

  
  (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 

  
المقر   التكاليف  الثنائية

  الرئيسي
  المجموع  اإلقليم

جنوب   األمريكتين  األفريقي
  آسيا شرق

شرق   األوروبي
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٤  الموظفون
  ٠,٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٢  األنشطة
  ٠,٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٦  المجموع
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