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  بالنسبة المترتبة واإلدارية المالية اآلثار
  اعتمادها المقترح للقرارات نتيجة األمانة إلى
  الصحة جمعية أو التنفيذي المجلس جانب من

  
 
  

 تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي: القرار

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن حصـيلة ةأيـ فـي بيان الرجاء - ١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سهميُ س ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
زيادة إتاحة التدخالت الخاصـة  ، الحصيلة:٣، الفئة ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 

 التمويــــل وتــــوفير السياســــات وضــــع: الحصــــيلة، ٤والفئــــة ؛ بتحســـين صــــحة المــــرأة والوليــــد والطفــــل والمراهــــق
الحصـيلة: ، ٥؛ والفئـة النـاس علـى تركـز التـي المتكاملـة الصـحية الخـدمات إتاحـة لزيـادة البشرية والموارد
 بهـا التنبـؤ يمكـن سـريعة اسـتجابة لحشـد الكـافي والتأهـب الصـمود على القدرة بناء على البلدان قدرة زيادة
  . الكبرى والجوائح لألوبئة وفعالة

 ٦-١-٣و ٤-١-٣و ٢-١-٣و ١-١-٣الُمخرجـــــــــات: ، ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيـــــــــة البرمجيـــــــــة للفتـــــــــرة 
 .٢-٢-٥و ٣-٢-٤و

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا الرجـــاء إدراج مبـــرر مـــوجز للنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

 .ينطبق ال

للتنفيذ (بالسنوات أو الشهور) فيمـا يتعلـق بأيـة منجـزات مسـتهدفة  المقدرالرجاء بيان اإلطار الزمني   -٣
   إضافية؟

  سنة. ٤,٥
  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية - ١

  .ال توجد
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يرجــى بيــان مســتوى المــوارد المتاحــة لتمويــل تنفيــذ القــرار المقتــرح فــي الثنائيــة الحاليــة بماليــين   )١(
  الدوالرات األمريكية:

 لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ المتاحة الموارد مقدارما  -

علـى نطـاق المكاتـب اإلقليميـة والمقـر بالموظفين مساهمات العينية المليون دوالر أمريكي ( ٠,٤٠
  .الرئيسي للمنظمة)

  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -
  .مليون دوالر أمريكي ١,٦٨

  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -
  صفر.

  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  مليون دوالر أمريكي. ٤,٦٣

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١,٢٠  ١,٢٠  ٠,٠٠  الُقطرية المكاتب
  ١,٨٣  ٠,٤٨  ١,٣٥  اإلقليمية المكاتب
  ١,٦٠  ٠,٤٠  ١,٢٠  الرئيسي المقر

  ٤,٦٣  ٢,٠٨  ٢,٥٥  المجموع
المتطلبات الميزنية المقـدرة،  -(عند اللزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيات المستقبلية بعد الثنائية   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  مليون دوالر أمريكي. ٤,٦٣
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