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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات األمانة نتيجة  إلى

  جمعية الصحةجانب من 
 
  

  الصحة الرقمية :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

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

  البرامج: تمجاال
  األمراض غير السارية ١-٢
  الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل  ١-٣
  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات ٤-٤
   :ائلحصال
إتاحــة التــدخالت الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غّيــر الســارية وعوامــل خطرهــا وتــدبيرها زيــادة  ١-٢

  العالجي
  الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهقزيادة إتاحة التدخالت  ١-٣
جميـــــع البلـــــدان لـــــديها ُنظـــــم تعمـــــل جيـــــدًا للمعلومـــــات الصـــــحية والصـــــحة اإللكترونيـــــة والبحــــــوث  ٤-٤

  واألخالقيات وٕادارة المعارف من أجل دعم األولويات الصحية الوطنية
  :تاُمخرجال
ألمـراض القلـب البلدان من تحسين التغطية بالرعاية الصحية المتعلقة بالتـدبير العالجـي  تمكين ٣-١-٢

فـي والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعوامل خطرها، بما فـي ذلـك  واألوعية الدموية
  األزمات والطوارئحاالت 

العمــل عبــر القطاعــات فــي تعزيــز تنســيق األنشــطة، وٕاشــراك العديــد مــن أصــحاب المصــلحة، و  ٥-١-٢
ات المعنيـــة بمنظومـــة األمـــم المتحـــدة، والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة ؤسســـمالإطـــار العمـــل التعـــاوني مـــع 

الوقايـة مـن األمـراض لـدعم الحكومـات مـن أجـل الوفـاء بالتزاماتهـا بشـأن األخرى، واألطراف غير الدول، 
  غير السارية ومكافحتها

ت البحوث فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية، وصحة األم من إجراء البحوث وتعزيز قدرا ٦-١-٣
مجال اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمـم  في بحث والتطوير والتدريبالخاص للبرنامج الخالل 

  الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك وصندوق األمم المتحدة للسكان المتحدة اإلنمائي
  البلدان من تخطيط استراتيجية للصحة اإللكترونية وٕاعدادها وتنفيذهاتمكين  ٢-٤-٤
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إذا لم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين  القرارتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في

  .ال ينطبق
، والتـــي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــة لألمانــة خـــالل منجـــزات مســـتهدفة أخـــرى مـــوجز أليــة بيــان وصـــف   -٣

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

  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
  ، في انتظار إجراء استعراض آخر.شهراً  ٤٨

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  مليون دوالر أمريكي. ٣٢,٢
ـــــات المُ إجمـــــالي   أ-٢ ـــــة  فـــــيفعـــــًال تخصيصـــــها  مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع رةقـــــدّ المتطلب ـــــة البرمجي الميزاني

  الدوالرات األمريكية:، بماليين ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل
  مليون دوالر أمريكي. ١٦,١

ـــة  ةيضـــافاإلرة مـــن المـــوارد قـــدّ المتطلبـــات المُ   ب-٢ ـــك الُمزمـــع فعـــًال تخصيصـــها فـــي الميزانيـــة البرمجي لتل
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  صفر.

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠فـي الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصـة مـن المـوارد الُمقـّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ن دوالر أمريكي.يو مل ١٦,١
ـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤ ـــة، بماليـــين ال فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبل

  األمريكية:
  ال ينطبق (في انتظار إجراء استعراض آخر).

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

  مليون دوالر أمريكي. ١١,٥
  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  دوالر أمريكي. مليون ٤,٦
التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الُمقّدرة  الموارد  -

  التمويل:
  على جمع األموال. العمل جارٍ 
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  )(بماليين الدوالرات األمريكيةلجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد ا
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  قليمإ
جنوب   نااألمريكت  اأفريقي

  شرق آسيا
شرق   اأوروب

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد 

الُمخّصصة فعًال 
  في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٦,٦٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٣,٦٠  الموظفون
  ٩,٥٠  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٥,٠٠  األنشطة
  ١٦,١٠  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ٨,٦٠  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  -  -  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  -  -  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٦,٦٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٣,٦٠  الموظفون
  ٩,٥٠  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٥,٠٠  األنشطة
  ١٦,١٠  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ١,٢٥  ٨,٦٠  المجموع

  
  

=     =     =  


