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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  جمعية الصحةمن جانب 
 
  

ــى المعانين من  :القرار ــمان رعاية المرضــ ــاملة: ضــ ــحية الشــ نظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل التغطية الصــ
  اعتالالت وٕاصابات حادة في الوقت المناسب

 ٢٠١٩-٢٠١٨ة الُمعتمدة للثنائية البرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف
ــهم في تحقيقها ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية  -١ ــيســـ ، التي ســـ

  إذا اعُتِمد.هذا القرار  مشروع
ــــابات، مع التركيز على   ١-٣-٢ ــ ـــع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعددة القطاعات للوقاية من اإلصــ ــ وضـــ

  )٢٠٢٠-٢٠١١أجل السالمة على الطـرق ( تحقيق الغايات المحددة بموجب عقد العمل من
ــفى والمعتمدة على المرافق   ٤-٣-٢ ــابقة لدخول المســــتشــ ــين نظم الرعاية في حاالت الطوارئ الســ تحســ

  للتصدي لإلصابات
توفير نظم تقديم الخدمات المنصـــفة والمتكاملة التي تركز على الناس بالبلدان، وتعزيز نهوج   ١-٢-٤

  الصحة العمومية
ــبتقديم   -٢ ــ ــأن ا مبّرر مقتضــ ـــ ـــروع بشـ ــ ــلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت القرارلنظر في مشـ ــ في  ةأية صــ

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة الميزانية البرمجية
  ال ينطبق.

ــتهدفة أخرى  -٣ ــ ـــ ــ ُتدرج   ، والتي لم٢٠١٩-٢٠١٨خالل الثنائية تحقيقها ألمانة تروم ا أية منجزات مســ
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة بالفعل في الميزانية البرمجية

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

  خمس سنوات.

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

  مليون دوالر أمريكي. ٢٥,٦٩
ــها في الميزانية البرمجية   أ-٢ ــ ـــ ــ ــيصــ ــ ــ ــ المعتمدة إجمالي المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمزمع فعًال تخصـــ

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨  للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٣٤
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المعتمدة من الموارد اإلضافية لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية المتطلبات الُمقّدرة   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨  للثنائية
  صفر.

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

  مليون دوالر أمريكي. ١٢,٦٧

ـــة في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات   -٤ ـــ ــ صــــ ــّ ـــ ــ المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخصــــ
  األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ١٢,٦٧

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ مقدار   -٥
  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٣٤

  الثنائية:خالل هذه  الثغرات المتبّقية في التمويل  -
  صفر.

ــد أي ثغرة في ، و في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدُ الموارد الُمقّدرة و   - ـــ ـــ ــاعد على ســ ـــ ــ ـــتســـ ــ ـــ التي ســ
  التمويل:

  ال ينطبق.
  

  ماليين الدوالرات األمريكية)بالمتطلبات الُمقدرة من الموارد (الجدول: توزيع 
 

المقر   اإلقليم  التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  الجموع
جنوب شرق   األمريكتين  األفريقي

  آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المزمع 

في  فعالً  تخصيصها
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٢٥  ٠,٢٥  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  ٠,٠٩  ٠,٠٩  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  ٠,٣٤  ٠,٣٤  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

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

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ١٠,١٧  ١,٣٩  ١,٢٥  ١,١٤  ١,١٩  ٠,٨٥  ١,٥٠  ٢,٨٦  الموظفون
  ٢,٥٠ ٠,٣٦  ٠,٣٦ ٠,٣٦  ٠,٣٦ ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٦  األنشطة
 ١٢,٦٧  ١,٧٤  ١,٦١  ١,٥٠  ١,٥٥  ١,٢١  ١,٨٦  ٣,٢١  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ١٠,١٧  ١,٣٩  ١,٢٥  ١,١٤  ١,١٩  ٠,٨٥  ١,٥٠  ٢,٨٦  الموظفون
  ٢,٥٠  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٦  األنشطة
  ١٢,٦٧  ١,٧٤  ١,٦١  ١,٥٠  ١,٥٥  ١,٢١  ١,٨٦  ٣,٢١  المجموع

  مجاميع الصفوف واألعمدة بسبب تقريب األرقام. قد ال تتطابق دائماً    أ
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