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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةجانب من 
  
  

 ٢٠٣٠في خطة التنمية المستدامة لعام الصحة القرار: 

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

برنــامج العمــل الحصــائل الــواردة فــي جميــع ، بمــا يشــمل كافــة ســيؤثر القــرار علــى مجــاالت عمــل المنظمــة
 .٢٠١٧-٢٠١٦ مجيةر الميزانية البمخرجات كل و ، ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة ام الثاني عشرالع

إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤

  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  ألهداف التنمية المستدامة.الُمحّدد  ٢٠٣٠-٢٠١٦يتماشى مع اإلطار الزمني إطار 
إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 

  الخاص بحساب التكاليف.
  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
        المكاتب الُقطرية
        المكاتب اإلقليمية
        المقر الرئيسي

        المجموع
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هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

، وسيلزم إنجاز معظم األعمال بمـا هـو لميزانية حتى اآلنعلى ااآلثار المترتبة من الصعب تقييم  نعم.
واالسـتثمارات القائمـة مـن األعمال جميع األنشطة من سوف ُتستنبط . و موظفينو  موارداليًا من حمتاح 

  .هداف اإلنمائية لأللفية في ضوء أهداف التنمية المستدامةاألعمال المتعلقة باألخالل تعديل 
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  الثغرات؟ما هي   -
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

. هالــى جميــع مســتوياتالــذي ســيخلف آثــارًا ع أولويــات عملهــا مــع القــرارالمنظمــة وائم ســيلزم أن تــ
، من قبيـل تحقيـق في مجاالت رئيسيةها وتعزيز عمل هاتغيير أولوياتإلى  مؤيدةالدول الستضطر و 

المنظمة المساواة. وستؤدي التغطية الصحية الشاملة والتعاون بين القطاعات وزيادة التركيز على 
زم إجراء استعراض لمجموعة لسيالمتعلقة بالصحة. و  التنمية المستدامةف اهدأ في رصدقويًا  دوراً 

  .جاالتمالعديد من ال فيو على جميع المستويات  أهداف التنمية المستدامةالمهارات المتصلة ب
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
        المكاتب الُقطرية
        المكاتب اإلقليمية
        المقر الرئيسي

        المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  ؟التمويل ما هي ثغرات  -
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  .على عمل المنظمةالقرار  آثاربمجرد تحديد تمويلية هناك ثغرات قد تنشأ  القرار ذو طابع عام:
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