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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها للمقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( :المقرر اإلجرائي
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
 إذا تـم المقـرر اإلجرائـي هـذا مشـروعسيسهم  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  اعتماده.
) ٢٠٠٥عتبــر تنفيــذ أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة (ي: ٢٠١٩-٢٠١٤الثــاني عشــر  برنــامج العمــل العــام

  إحدى أولويات المنظمة الست للقيادة.
لوفــاء بجميــع االلتزامــات التــي تــنص عليهــا اللــوائح ا :١-٥حصــيلة : ال٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــة البرمجيــة 
  .)٢٠٠٥الصحية الدولية (

ـــا  -٢ ـــائج، كم ـــاك أيـــة صـــلة بالنت ـــن هن ـــم تك ـــام إذا ل ـــامج العمـــل الع ـــي برن ـــة ف ـــاني عشـــر  هـــي مبين الث
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلك في ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .المقرر اإلجرائيمشروع 
  

  ؟ المقرر اإلجرائيالمقترح لتنفيذ هذا  ما اإلطار الزمني  -٣
وضع اللمسات األخيرة على خطة التنفيذ العالمية قبل الدورة األربعين بعد المائة للمجلـس التنفيـذي جب ي

  .٢٠١٧والتي ستعقد في كانون الثاني/ يناير 
يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي

  الخاص بحساب التكاليف.
  المقرر اإلجرائياآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ، بفي الميزانية المقدرة االحتياجاتالثنائية الحالية:   - ١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  -  -  -  المكاتب الُقطرية
  -  -  -  المكاتب اإلقليمية
  -  -  -  المقر الرئيسي

  صفر  صفر  صفر  المجموع
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بالكامل فـي الميزانيـة  ةمدرج المقرر اإلجرائيفيما يتعلق بتنفيذ  في الميزانية المقدرة الحتياجاتاهل   (أ)١
  البرمجية الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية  (ب)١

   الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
  .ينطبق ال

   ثغرات؟الما هي   -
  .ينطبق ال

   الثغرات؟ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه   -
  .ينطبق ال

   ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب ،في الميزانية المقدرة الحتياجاتا: التالية الثنائية  - ٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  -  -  -  المكاتب الُقطرية
  -  -  -  المكاتب اإلقليمية
  -  -  -  المقر الرئيسي

  صفر  صفر  صفر  المجموع
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ب التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

   ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .ال ينطبق

   ؟ثغرات التمويلما هي   -
  .ال ينطبق

   المقترحة لسد هذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات   -
  .ال ينطبق
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