جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون

البند  ١٠-١٢من جدول اﻷعمال
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اﻵثار المالية واﻹدارية المترتبة بالنسبة
إلى اﻷمانة نتيجة المقررات اﻹجرائية المقترح اعتمادها
من جانب جمعية الصحة
المقرر اﻹجرائي :آثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية

المعتمدة للثنائية ٢٠١٩-٢٠١٨
ألف :الصلة بالميزانية البرمجية ُ
ُ -١مخــرج )مخرجــات( الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة  ،٢٠١٩-٢٠١٨التــي سيســهم فــي تحقيقهــا
مشروع المقرر اﻹجرائي هذا إذا اعتُ ِمد.

ه :١-١-وض ــع اس ــتراتيجيات وخط ــط المكافح ــة وتط ــوير ق ــدرات المكافح ــة لﻸمـ ـراض م ــن قبي ــل الك ــولي ار
والحمى النزفية الفيروسية والتهـاب السـحايا واﻷنفلـونزا ،واﻷمـراض الناجمـة عـن مسـببات اﻷمـراض المنقولـة
بالنواقل أو المستجدة أو التي تعاود الظهور

ه : ٢-١-اســتحداث شــبكات الخبـراء العالميــة واﻵليــات المبتكـرة ﻹدارة اﻷخطــار المعديــة الجديــدة والناشــئة
التــي تمثــل تهديــدات خطي ـرة )مثــل التــدبير العﻼجــي الس ـريري ،والمختب ـرات ،والعلــوم اﻻجتماعيــة ،ووضــع
نماذج البيانات(
-٢

المبينـة
مبرر مقتضب بشأن النظر في مشــروع المقــرر اﻹج ارئــي إذا لــم تربطــه أيــة صــلة بالنتــائج ّ
تقديم ّ
في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية :٢٠١٩-٢٠١٨
ﻻ ينطبق.

-٣

أيــة منج ـزات مســتهدفة أخــرى تــروم اﻷمانــة تحقيقهــا خــﻼل الثنائيــة  ،٢٠١٩-٢٠١٨والتــي لــم تُــدرج
بالفعل في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية :٢٠١٩-٢٠١٨
ﻻ ينطبق.

-٤

قدر )بالسنوات أو اﻷشهر( لتنفيذ المقرر اﻹجرائي:
الم ّ
اﻹطار الزمني ُ
 ٣٠شه اًر.

باء :اﻵثار المترتبة على الموارد بالنسبة إلى اﻷمانة نتيجة تنفيذ المقرر اﻹجرائي
 -١إجمالي المتطلبات من الموارد الﻼزمة لتنفيذ المقرر اﻹجرائي ،بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
 ١,٠٢مليون دوﻻر أمريكي.

المزمـــع فعـ ـﻼً تخصيصـــها ف ــي الميزانيـــة البرمجي ــة المعتم ــدة
المق ـ ّـدرة م ــن المـ ـوارد ُ
-٢أ إجم ــالي المتطلب ــات ُ
للثنائية  ،٢٠١٩-٢٠١٨بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
 ٠,١٠مليون دوﻻر أمريكي.
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المزمــع فعـﻼً تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة
الم ّ
قدرة من المـوارد اﻹضــافية لتلــك ُ
-٢ب المتطلبات ُ
للثنائية  ،٢٠١٩-٢٠١٨بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
ﻻ شيء.
خصصــة فــي الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة للثنائيــة ،٢٠٢١-٢٠٢٠
الم ّ
المقـ ّـدرة مــن المـوارد ُ
 -٣المتطلبــات ُ
بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
 ٠,٩٢مليون دوﻻر أمريكي.
-٤

خصصـــة فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة ،بمﻼيـــين الـ ــدوﻻرات
الم ّ
المقــ ّـدرة مـــن المـ ـوارد ُ
المتطلبـــات ُ
اﻷمريكية:
ﻻ شيء.

-٥

مقدار الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اﻹجرائي ،بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اﻹجرائي:
 الموارد ُﻻ شيء.
 الثغرات المتبقّية في التمويل خﻼل هذه الثنائية: ٠,١٠مليون دوﻻر أمريكي.
بعد في هذه الثنائية ،والتي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويل:
الم ّ
المتاحة ُ
قدرة وغير ُ
 الموارد ُ ٠,١٠مليون دوﻻر أمريكي.

المقدرة من الموارد )بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية(
الجدول :توزيع المتطلبات ُ
الثنائية

التكاليف

المـ ـوارد المزم ــع فعـ ـﻼً
تخصيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
٢٠١٩-٢٠١٨
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