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

  
 
  

 تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين: القرار

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
 الثــــاني العــــامالعمــــل  برنــــامج فــــي الهجــــرةمخــــرج محــــدد بشــــأن  أو محــــددةحصــــيلة  أي حاليــــاً  ال توجــــد
 تهاأنشــط المنظمــة قــد ربطــتف ذلــك، ومــع .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــة أو ٢٠١٩-٢٠١٤ عشــر،
 التــي والمتكاملــة المنصــفة الخــدمات تقــديم نظــم تــوفير( ١-٢-٤ مخرجالبــ والهجــرة الصــحةبشــأن  الحاليــة
ـــدان، النـــاس علـــى تركـــز  مـــن البلـــدان تمكـــين( ٣-٢-٤المخـــرج و ) العموميـــة الصـــحة نهـــوج وتعزيـــز بالبل

فــي ) الشــاملة الصــحية التغطيــة ســياق فــي المرضــى وتمكــين الخــدمات وجــودة المرضــى ســالمة تحســين
   .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية لميزانيةا

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

 التحــديات) ٢٠٠٨( ١٧-٦١ع ص ج قــرارال فــي المبــين النحــو علــى الصــحية اتالسياســ هــجنُ لــم تواكــب 
 فـي والثغـرات القائمـة الصـحية الفـوارقال تعـالج بمـا فيـه الكفايـة و  لهجـرةل مسـبوقةال غيـر للتدفقات المتزايدة
 والســــلع الصــــحية الخــــدمات علــــى الالجئــــين والمهــــاجرين حصــــولفــــرص و  االجتماعيــــة، الحمايــــة مجــــال

والسياســـات  ،ةيلسياســـمـــن االنعكاســـات علـــى ا عـــدد لهـــا أزمـــة التحـــديات هـــذه أصـــبحت وقـــد. والمرافـــق
منظمــات و  دوليــةالو  وطنيــةال منظمــاتويعمــل عــدد مــن ال. الصــحةو  ،واألمــن ،الماليــةالحالــة و  ،الخارجيــة
 علــى حصــولهمفــرص و  والمهــاجرين الالجئــينصــحة  جوانــب لتحســين ســبل إيجــادعلــى  المــدني المجتمــع
 الوطنيــة الصــحية الــنظم مــع بــالتوازي تعمــلو  فــةومكلِ  مجــزأةالــُنهج  تكــون مــا وغالبــاً . الصــحية الخــدمات
 لمعالجةومنسقة  شاملة عالمية استراتيجية وال توجد. االستدامةتفتقر إلى و  الخارجي التمويل على وتعتمد
 الصـحية االحتياجات دمجالمتمثل في  تحديال الحكومات تواجه ذلك، إلى وباإلضافة. المهاجرين صحة

تقــديم  الـربط بــين إلــى حاجـة ثمــةو . الوطنيـة واالســتراتيجيات والسياسـات الخطــط فـي والمهــاجرين لالجئـين
 ودمـــج طويـــلعلـــى المـــدى ال الصـــحية الـــنظم تعزيـــز مـــع ة األجـــلالقصـــير  اإلنســـانية الصـــحية المســـاعدة
 التنميـــة أهـــداف لتحقيـــق ضـــروري أمـــر وهـــذا. الوطنيـــة الصـــحية الرعايـــة نظـــم فـــي والمهـــاجرين الالجئـــين
  .وراءه أحداً  الركب يخلف أالو  للجميع ةالصح في الحق لضمانو  ،المستدامة
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الـواردة فـي خطـة التنميـة  المستدامة التنميةأهداف  مثل الجديدة العالمية األطرفإن  ذلك، إلى وباإلضافة
 العامـة الجمعيـةالـذي اعتمدتـه ( والمهـاجرين الالجئـين أجـل مـن نيويورك ٕاعالنو  ،٢٠٣٠ عامل المستدامة
ـــــي المتحـــــدة لألمـــــم ـــــرارات او  ،))٢٠١٦( ٧١/١هـــــا قرار  ف ـــــدةال ألخـــــرىالق ـــــة الصـــــحة  جدي ـــــة لجمعي المعني
ُتــذكر تلــك  لــمو  .والمهــاجرين لالجئــين الصــحية االحتياجــات معالجــة فــي االعتبــار بعــين تؤخــذ نأ ينبغــي

) بشـــــــأن صـــــــحة المهـــــــاجرين. وعليـــــــه، ينبغـــــــي تحـــــــديث ٢٠٠٨( ١٧-٦١ع ص  جاألطـــــــر فـــــــي القـــــــرار 
   ).٢٠٠٨( ١٧-٦١ع  ص  ج القرار

بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣
  إضافية؟

  سنة. ٢,٥

  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية المتطلبات الميزنية - الحالية الثنائية - ١

  .ال توجد
يرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ القرار المقترح في الثنائية الحاليـة بماليـين الـدوالرات   )١(

  األمريكية:
 لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ المتاحة الموارد مقدارما  -

  .صفر
  ثغرة التمويل؟ما مقدار   -

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٩٣
  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 ٢,٧٨
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٠,٥٠  ٠,٥٠  صفر  الُقطرية المكاتب
  ٠,٤٠  ٠,٤٠  صفر  اإلقليمية المكاتب
  ١,٨٨  ٠,٤٢  ١,٤٦  الرئيسي المقر

  ٢,٧٨  ١,٣٢  ١,٤٦  المجموع
المقـــدرة،  المتطلبـــات الميزنيـــة -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  .٢٠١٨ عام . ستُقدر المتطلبات الميزنية عندما يوضع إطار وخطة عمل فيال ينطبق

=     =     =  


