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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبةتقرير عن 
  األمانة نتيجة القرارات المقترح اعتمادهاإلى 

  جمعية الصحةمن جانب 
  
  
  

  احتواء فيروسات شلل األطفال -شلل األطفال  القرار:
   البرمجية الميزانيةب الصلة -ألف 
نائية مجال البرنامج وال  -١  ، التي٢٠١٩-٢٠١٨حصـــــــــيلة وُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للث

  سيسهم في تحقيقها هذا القرار إذا اعُتِمد.
  .استئصال شلل األطفال مجال البرنامج:

م وجود أي حاالت شــــلل ناتج عن فيروس شــــلل األطفال البري أو فيروس شــــلل األطفال عد الحصـــيلة:
  .يالمشتق من اللقاحات على الصعيد العالم ٢من النمط 
  جميع المخرجات األربعة. المخرجات:

مبّرر مقتضــب للنظر في مشــروع القرار إذا لم تكن هناك أية صــلة بالنتائج على النحو المبّين  تقديم   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨في الميزانية البرمجية للثنائية 

 وقفهذا القرار إيجاد عالم خال من شــــــــــلل األطفال على الدوام، اســــــــــتنادًا إلى التنفيذ الكامل ليدعم ســــــــــ
واالحتواء المؤّمن لجميع فيروســـــات شـــــلل  مشـــــتقة من اللقاحســـــريان فيروســـــات شـــــلل األطفال البرية وال

  األطفال في البيئات المختبرية.
، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨موجز ألية منجزات مســـــــتهدفة أخرى لألمانة خالل الثنائية بيان وصـــــــف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية  لم
  .ال ينطبق 

  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤
تقدر الفترة الالزمة لإلشـــــــــــهاد على الصـــــــــــعيد العالمي بأربع ســـــــــــنوات، تليها عدة ســـــــــــنوات أخرى لتنفيذ 
االســـــــــتراتيجية الخاصـــــــــة بمرحلة ما بعد اإلشـــــــــهاد (التي ســـــــــتقدم إلى جمعية الصـــــــــحة العالمية الحادية 

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

إن   حيث –سواء بالنسبة إلى األنشطة أو الموظفين  - قرارالليست هناك تكلفة إضافية ناجمة عن هذا 
الخطة االستراتيجية للقضاء على شلل األطفال  ميزانية مدرجة بالفعل فيمتوقعة و ليف ذات الصلة التكا

وسوف ُتدرج كجزء من االستراتيجية الخاصة بمرحلة ما  ٢٠١٨-٢٠١٣والشوط األخير من استئصاله 
  بعد اإلشهاد.

المتطلبـــات الُمقـــّدرة من الموارد الُمزمع فعًال تخصـــــــــيصـــــــــهـــا في الميزانيـــة البرمجيـــة  إجمـــالي  أ-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
حسب ) صفر دوالر أمريكي (الموظفون: صفر دوالر أمريكي؛ األنشطة: صفر دوالر أمريكيالمجموع: 

  أعاله. ١-باءرد في الفرع و ما 
الُمقّدرة من الموارد اإلضــــــــافية لتلك الُمزمع فعًال تخصــــــــيصــــــــها في الميزانية البرمجية  المتطلبات  ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  أعاله. ١-باءالفرع ال ينطبق حسب ما ورد في 

، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  أعاله. ١-باءالفرع ال ينطبق حسب ما ورد في 
صـــــــــة في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات   -٤ المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخصـــــــــّ

  األمريكية:
  أعاله. ١-باءالفرع ما ورد في  حسبال ينطبق 

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

  أعاله. ١-باءالفرع ما ورد في  حسبال ينطبق 
  الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه الثنائية:  -

  أعاله. ١-باءالفرع ما ورد في  حسبال ينطبق 
الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد في هذه الثنائية التي ســـتســـاعد على ســـد أي   -

  التمويل: ثغرة في
  أعاله. ١-باءالفرع ما ورد في  حسبال ينطبق 
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