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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها المقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  المجلس التنفيذيجانب من 

 
  

الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلـى اإلطار  :المقرر اإلجرائي
  اللقاحات والفوائد األخرى

 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــةمجـــال البرنـــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد. المقرر اإلجرائيسيسهم في تحقيقها هذا 

  ال ينطبق مجال البرنامج:
  ال ينطبق حصيلة:ال
  ال ينطبق مخرجات):الُمخرج (ال

إذا لم تكن هناك أية صلة بالنتائج على النحو  المقرر اإلجرائيتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  المبّين في

الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة لتبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل اإلطـار ال يندرج تنفيـذ 
ه ولكّنــ، ٢٠١٩-٢٠١٨ الميزانيــة البرمجيــة) ضــمن نطــاق (إطــار التأهــب إلــى اللقاحــات والفوائــد األخــرى

  .منظمة للطوارئ الصحيةالفي إطار برنامج العمل الُمنجز  عّززي
المدير العام على المجلس التنفيـذي، بنـاًء علـى يقترح على أن إطار التأهب من  ٥-١٤-٦الفرع ينص و 

األنفلـــونزا الجائحـــة، النســـبة التـــي  مشـــورة الفريـــق االستشـــاري المعنـــي باإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة
تقتطـــع مـــن المســـاهمات لتمويـــل تـــدابير التأهـــب بـــين جائحـــة وأخـــرى، وتلـــك التـــي تقتطـــع لتمويـــل أنشـــطة 

  .التصدي لها
لــم ، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة لألمانــة خــالل منجــزات مســتهدفة أخــرى مــوجز أليــة بيــان وصــف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج 
  .ال ينطبق

  :المقرر اإلجرائي اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
مـن (النسـب موضـوع تقسـيم النظـر فـي  ٢٠٢٢مـرة أخـرى فـي عـام عـاد ينص المقّرر اإلجرائـي علـى أن يُ 

  ).التصدي لهاموارد مساهمات الشراكة لتمويل تدابير التأهب بين جائحة وأخرى وأنشطة 
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  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

 يوجد آثار إضافية مترتبة على التكاليف الالزمـة لتنفيـذ المقـّرر اإلجرائـي، الـذي سـتتوّلى األمانـة تنفيـذه ال
  .لاألموابمجّرد الحصول على  ،المنظمةمن كاّفة الُمختصة اإلدارات والوحدات عبر أنحاء 

ــالي   أ-٢ ــات المُ إجم ــدّ المتطلب ــًال تخصيصــها  مــن المــوارد الُمزمــع رةق ــيفع ــة ل ف ــة البرمجي  لثنائيــةالميزاني
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .ال ينطبق

لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .ال ينطبق

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  ال ينطبق.
  ية:خالل هذه  الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  ال ينطبق.
التي ستساعد على سد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
  ال ينطبق.
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