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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها للقرارات إلى األمانة نتيجة
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

   السمع وفقدان الصمم من الوقاية أجل من الصحة لجمعية جديدين عمل قرار وخطة إعداد  :القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

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

 اآلثار: الحد من الوفيات المبكرة الناجمـة عـن األمـراض غيـر :٢٠١٩-٢٠١٤لفترة ل برنامج العمل العام
  ؛السارية؛ والوقاية من الوفاة والمرض والعجز نتيجة لحاالت الطوارئ

  .٢-٤-٢خرج المُ  ؛٤-٢الحصيلة: 
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

 ذلك في ، يرجى تقديم مبرر لمراعاة٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .القرار مشروع

  ال ينطبق.
  ؟ القرارما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا   -٣

  .٢٠٢١إلى عام  ٢٠١٧من عام 
إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 

  الخاص بحساب التكاليف.
  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  ةاألمريكي اتالدوالر ماليين ، بالمقدرة الميزنية المتطلباتالثنائية الحالية:   - ١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٢٥٠  ٠,١٥٠  ٠,١٠٠  المكاتب الُقطرية
  ٠,٤٢٥  ٠,١٢٥  ٠,٣٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ١,٥٠٠  ٠,٥٠٠  ١,٠٠٠  المقر الرئيسي

  ٢,١٧٥  ٠,٧٧٥  ١,٤٠٠  المجموع
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بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةمدرجــ القــرارفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المقــدرة نيــةالميز  المتطلبــاتهــل   (أ)١
  .نعم  الحالية؟ (نعم/ ال)

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٧
  ثغرات؟الما هي   -

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٤٧٥
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

بما في ذلك الحوار الخاص بالتمويل، ، الجهود المنسقة لتعبئة المواردسيتم سد الثغرات من خالل 
  ة.فيما يتعلق بالتمويل الممكن من المساهمات الطوعي

   بماليين الدوالرات األمريكية ،المتطلبات الميزنية المقدرة: التالية الثنائية  - ٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٠,٩٥  ٠,٧٥  ٠,٢٠  المكاتب الُقطرية
  ١,١٠  ٠,٥٠  ٠,٦٠  المكاتب اإلقليمية
  ٢,٨٥  ١,٣٥  ١,٥٠  المقر الرئيسي

  ٤,٩٠  ٢,٦٠  ٢,٣٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

   ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٧

   ؟ثغرات التمويلما هي   -
  مليون دوالر أمريكي. ٣,٢

   ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
لتعبئة الموارد، بما في ذلك الحوار الخاص بالتمويل،  سيتم سد الثغرات من خالل الجهود المنسقة

  فيما يتعلق بالتمويل الممكن من المساهمات الطوعية.
 
  

=     =     =  


