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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها للمقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  من جانب جمعية الصحة

  
  

األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن  :المقرر اإلجرائي
  السوري المحتل

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

(مخرجـــات) ُمخـــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة برنـــامج العمـــل (حصـــائل) حصـــيلة   -١
  .اعُتِمدإذا  المقرر اإلجرائيهذا ها تحقيق فيسيسهم ، التي ٢٠١٧-٢٠١٦زانية البرمجية للفترة المي

  :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
العمــــــــل العــــــــام الثــــــــاني عشــــــــر برنــــــــامج جميــــــــع حصــــــــائل سيشــــــــمل العمــــــــل المقــــــــرر االضــــــــطالع بــــــــه 

  .٢٠١٩-٢٠١٤للفترة 
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

  .٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة سيشمل العمل المقرر االضطالع به جميع ُمخرجات 
الثـــاني عشـــر  ي برنـــامج العمـــل العـــامعلـــى النحـــو المبـــّين فـــ إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢

قتضـــب ميرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .المقرر اإلجرائيلمراعاة ذلك في مشروع 

  ال ينطبق.
   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣

  ).٢٠١٨أيار/ مايو إلى  ٢٠١٧(من أيار/ مايو سنة واحدة 

  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةإذا اعُتِمد المقرر اإلجرائيف الُمقّدرة لتنفيذ يإجمالي التكال  -١

دوالر أمريكـــــــي؛ واألنشـــــــطة:  مليـــــــون ٣,٨٦(الموظفـــــــون:  يدوالر أمريكـــــــ مليـــــــون ١٠,١١المجمـــــــوع: 
  كي).يدوالر أمر  مليون ٦,٢٥

  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي؛ واألنشــــــــطة:  ٢,٢٥دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون:  مليــــــــون ٦,٤٨المجمــــــــوع: 

  الراهنة.حافظة الميزانية البرمجية  في حدودينبغي تكييفه دوالر أمريكي)  مليون ٤,٢٣
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  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  -ب-٢
إذا اعُتِمـد، بماليـين الـدوالرات  المقرر اإلجرائـيذه الثنائية لتمويل تنفيذ الموارد الُمتاحة في ه  -

  األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ١,٣٩

  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
بمـــا فـــي ذلـــك خطـــة االســـتجابة سيتواصـــل تحصـــيل التمويـــل عـــن طريـــق المســـاهمات الطوعيـــة، 

  .األرض الفلسطينية المحتلةمن أجل االستراتيجية 
المــوارد الُمقــّدرة غيــر الُمتاحــة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة فــي التمويــل، بماليــين   -

  الدوالرات األمريكية:
  ال ينطبق.

، بماليــين ة)ذات صــل(إذا كانــت  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي المتطلبــات   -٣
  :الدوالرات األمريكية

مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي؛ واألنشـــــــطة:  ١,٦١دوالر أمريكـــــــي (الموظفـــــــون:  ليـــــــونم ٣,٦٣المجمـــــــوع: 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٠٢

  
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  نعم.
  

)، بماليـين الـدوالرات ذات صـلة(إذا كانـت ات المقبلـة الميزنية المقدرة األخرى في الثنائيالمتطلبات   -٤
  األمريكية:
  ال ينطبق.

  

=     =     =  


