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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها
  من جانب جمعية الصحة

 
  

  وقاية من الكوليرا ومكافحتهاال القرار:
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

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

  إدارة األخطار الُمعدية ١- هـ مجال البرنامج:
 جميع البلدان للتخفيف من وطأة المخاطر الناجمة عن األخطار الُمعدية التـيتأهيل  ١- ه الحصيلة:

  تهديدات خطيرة تمّثل
وضـع اسـتراتيجّيات وخطـط المكافحـة وتطـوير قـدرات المكافحـة لألمـراض مـن قبيـل  ١- ١- هـ الُمخرج:
ة عــــن مســــّببات الفيروســــّية والتهــــاب الســــحايا واإلنفلــــونزا، واألمــــراض الناجمــــ والحّمــــى النزفّيــــة الكــــوليرا

  األمراض المنقولة بالنواقل أو المستجّدة أو التي تعاود الظهور
إذا لم تكن هناك أية صلة بالنتائج على النحو المبّين تقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع القرار   - ٢

  :٢٠١٩- ٢٠١٨في الميزانية البرمجية للثنائية 
  ال ينطبق.

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

تشـمل  ٢٠١٩- ٢٠١٨القرار الُمقترح، فإن األنشطة األخرى المقّرر االضطالع بها في الثنائية عمًال ب
والكائنة في المنظمـة مـن خـالل تعيـين تعزيز عمل أمانة فرقة العمل العالمية المعنية بمكافحة الكوليرا 

المزيــد مــن المــوظفين فيهــا وزيــادة القــدرات الالزمــة لــدعم البلــدان فــي مجــال تعزيــز قــدرتها علــى تنفيــذ 
الخطط المتعددة القطاعات لمكافحة الكوليرا ورصد تلك الخطط بفضل تنظيم عقد حلقات عمـل داخـل 

بلـــدان علـــى األقـــل مـــن البلـــدان المتضـــررة بـــالكوليرا البلـــدان وتعيـــين خبـــراء تقنيـــين يّتخـــذون مـــن أربعـــة 
  لهم.  مقّراً 

  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  - ٤
القــرار متمــاٍش مــع اإلطــار الزمنــي لتنفيــذ خريطــة الطريــق العالميــة إلنهــاء الكــوليرا بحلــول إطــار تنفيــذ 

٪ بحلــول ٩٠الوفيــات الناجمــة عــن الكــوليرا بنســبة ، والُمحــّددة األغــراض مــن حيــث تقليــل ٢٠٣٠  عــام
  .٢٠٣٠  عام
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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

، ٢٠٣٠و ٢٠١٨فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين عـــامي  مليـــون دوالر أمريكـــي ١٢١تقـــّدر المتطلبـــات بمبلـــغ 
باالقتران مـع زيـادة متوقعـة فـي مـالك المـوظفين واألنشـطة بالبلـدان مـن أجـل تقـديم الـدعم الـالزم لتنفيـذ 

  خريطة الطريق في تلك البلدان بالكامل.
الميزانيــــة البرمجيــــة  إجمــــالي المتطلبــــات الُمقــــّدرة مــــن المــــوارد الُمزمــــع فعــــًال تخصيصــــها فــــي  أ- ٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩- ٢٠١٨  للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٧,٩٣

المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد اإلضــافية لتلـــك الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيـــة   ب- ٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩- ٢٠١٨  للثنائية
  صفر.

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

  .٢٠٢١- ٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي في الثنائية  ١٩,٦٩
ــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبلــة، بماليــين الــدوالرات   - ٤ المتطلب

  األمريكية:
٪ فـــي المتطلبـــات مـــن مـــالك ٢٠زيـــادة نســـبتها  يجّســـد مليـــون دوالر أمريكـــي ســـنويًا، وهـــو مـــا ١٠,٤٣

  .٢٠٣٠الموظفين واألنشطة باإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم شرق المتوسط حتى عام
    ة:الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكي  - ٥

  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  - 
مليون دوالر  ٤,١٠ُيخّصص من الميزانية البرمجية لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية مبلغ قدره 

  .٢٠١٩- ٢٠١٨أمريكي في إطار تنفيذ خطة عمل مكافحة الكوليرا 
  الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  الثنائية:  - 

  مليون دوالر أمريكي. ٣,٨٣
الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد في هذه الثنائية التي ستساعد على سد أي ثغرة في   - 

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

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  اإلقليم

جنوب   نياألمريكت  األفريقي
شرق   األوروبي  شرق آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

الموارد 
المخصصة فعًال 

  في 
٢٠١٩- ٢٠١٨  

  ٥,٧٢  ال ينطبق  ٠,٤٠  ال ينطبق  ٠,٢٠  ٠,٢٥  ١,٠٠  ٣,٨٧  الموظفون
  ٢,٢١  ال ينطبق  ٠,١٨  ال ينطبق  ٠,١٨  ٠,٠٠  ٠,٧٩  ١,٠٦  األنشطة
  ٧,٩٣  ال ينطبق  ٠,٥٨  ال ينطبق  ٠,٣٨  ٠,٢٥  ١,٧٩  ٤,٩٣  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩- ٢٠١٨  

 -  -  -  -  -  -  -  -   الموظفون
 -  -  -  -  -  -  -  -   األنشطة
 -  -  -  -  -  -  -  -   المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١- ٢٠٢٠  

  ١١,٦٠  ال ينطبق  ١,٢٠  ال ينطبق  ٠,٨٠  ٠,٥٠  ٤,٠٠  ٥,٠٩  الموظفون
  ٨,٠٩  ال ينطبق  ١,٧٠  ال ينطبق  ٠,٥٧  ٠,٥٣  ٣,٥٦  ١,٧٠  نشطةاأل

  ١٩,٦٩  ال ينطبق  ٢,٩٠  ال ينطبق  ١,٣٧  ١,٠٣  ٧,٥٦  ٦,٧٩  المجموع
الموارد الُمقرر 
 تخصيصها في

٢٠٢٣- ٢٠٢٢  

  ١٣,٩٩  ال ينطبق  ١,٤٤  ال ينطبق  ٠,٩٦  ٠,٥٠  ٦,٠٠  ٥,٠٩  الموظفون
  ٦,٨٧  ينطبقال   ١,١٩  ال ينطبق  ٠,٦٨  ٠,٣٩  ٢,٦٨  ١,٩٣  األنشطة
  ٢٠,٨٦  ال ينطبق  ٢,٦٣  ال ينطبق  ١,٦٤  ٠,٨٩  ٨,٦٨  ٧,٠٢  المجموع

  
  

=     =     =  


