جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون

البند  ١٤من جدول اﻷعمال
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اﻵثار المالية واﻹدارية المترتبة بالنسبة
إلى اﻷمانة نتيجة المقررات اﻹجرائية المقترح اعتمادها
من جانب جمعية الصحة
المقرر اﻹجرائي :اﻷحوال الصـ ــحية في اﻷرض الفلسـ ــطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشـ ــرقية ،وفي الجوﻻن
السوري المحتل

المعتمدة للثنائية ٢٠١٩-٢٠١٨
ألف :الصلة بالميزانية البرمجية ُ
ُ -١مخرج )مخرجات( الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية  ،٢٠١٩-٢٠١٨التي سـ ــيســــهم في تحقيقها
مشروع المقرر اﻹجرائي هذا إذا اعتُ ِمد.

 ١-١-٦تولي المنظمة القيادة واﻹدارة على نحو فعﱠال وتحس ــين قدرة أمانة المنظمة والدول اﻷعض ــاء على
تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المس ــتدامة ،ومواءمة هذه الجهود وتنس ــيقها ووض ــعها موض ــع
التنفيذ
 ٢-١-٦المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة الفعﱠالة مع وكاﻻت اﻷمم المتحدة اﻷخرى واﻷطراف الفاعلة غير الدول في وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
برنامج عمل مشترك للصحة يلبي أولويات الدول اﻷعضاء
 ١-٤-٦إدارة الممارسات المالية السليمة من خﻼل إطار ٍ
كاف للمراقبة
 ٢-٤-٦إدارة الموارد البشرية وتنسيقها بفعﱠالية وكفاءة

ونظم وتطبيقات مؤسسية ومتعلقة بالصحة
 ٣-٤-٦وضع هياكل أساسية للحوسبة تتسم بالفعﱠالية والكفاءةُ ،
 ٤-٤-٦تقديم الدعم التشــغيلي واللوجيســتيٕ ،وادارة المشــتريات ،وصــيانة الهياكل اﻷســاســية ٕوادارة اﻷصــول،
وتهيئة بيئة آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاتها
اﻻستجابة للفاشيات واﻷزمات

-٢

المبينة
مبرر مقتضب بشأن النظر في مشروع المقرر اﻹجرائي إذا لم تربطه أية صلة بالنتائج
ّ
تقديم ّ
في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية :٢٠١٩-٢٠١٨
ﻻ ينطبق.

-٣

أية منجزات مسـ ـ ـ ـ ــتهدفة أخرى تروم اﻷمانة تحقيقها خﻼل الثنائية  ،٢٠١٩-٢٠١٨والتي لم تُدرج
بالفعل في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية :٢٠١٩-٢٠١٨
ﻻ ينطبق.
قدر )بالسنوات أو اﻷشهر( لتنفيذ المقرر اﻹجرائي:
الم ّ
اﻹطار الزمني ُ

-٤

سنة واحدة :حزيران /يونيو  - ٢٠١٩أيار /مايو .٢٠٢٠

باء :اﻵثار المترتبة على الموارد بالنسبة إلى اﻷمانة نتيجة تنفيذ المقرر اﻹجرائي
 -١إجمالي المتطلبات من الموارد الﻼزمة لتنفيذ المقرر اﻹجرائي ،بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
 ٣٥,٥مليون دوﻻر أمريكي.
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المزمع فعﻼً تخصـ ـ ــ ـــيصـ ـ ـ ـ ــها في الميزانية البرمجية المعتمدة
الم ّ
قدرة من الموارد ُ
-٢أ إجمالي المتطلبات ُ
للثنائية  ،٢٠١٩-٢٠١٨بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
 ١٧,٨مليون دوﻻر أمريكي.
المزمع فعﻼً تخصيصها في الميزانية البرمجية المعتمدة
الم ّ
قدرة من الموارد اﻹضافية لتلك ُ
-٢ب المتطلبات ُ
للثنائية  ،٢٠١٩-٢٠١٨بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
ﻻ ينطبق.
-٣

ص ـصــة في الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية ،٢٠٢١-٢٠٢٠
الم ّ
المخ ّ
قدرة من الموارد ُ
المتطلبات ُ
بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
 ١٧,٧مليون دوﻻر أمريكي.

-٤

صـــ ـ ــ ـص ــ ـ ـ ـــة في الميزانيات البرمجية المقبلة ،بمﻼيين الدوﻻرات
الم ّ
المخ ّ
قدرة من الموارد ُ
المتطلبات ُ
اﻷمريكية:
ﻻ ينطبق.

-٥

مقدار الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اﻹجرائي ،بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية:
المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اﻹجرائي:
 الموارد ُ ١٧,٨مليون دوﻻر أمريكي.
 الثغرات المتبقّية في التمويل خﻼل هذه الثنائية:ﻻ ينطبق.

بعد في هذه الثنائية ،والتي سـ ـ ـ ـــتســ ـ ـ ــاعد على ســ ـ ـ ــد أي ثغرة في
الم ّ
المتاحة ُ
قدرة وغير ُ
 الموارد ُالتمويل:
ﻻ ينطبق.
المقدرة من الموارد )بمﻼيين الدوﻻرات اﻷمريكية(
الجدول :توزيع المتطلبات ُ
الثنائية
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