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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها
  من جانب جمعية الصحة

 
  

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بإنهاء السل القــرار:
   الصلة بالميزانية البرمجية  ألف:
، التــي ٢٠١٩- ٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة مجــال البرنــامج وال  - ١

  سيسهم في تحقيقها مشروع هذا القرار إذا اعُتِمد
  السل ٢- ١ مجال البرنامج:

اإلتاحــة الشــاملة للرعايــة الجيــدة لمرضــى الســل بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية القضــاء  ٢- ١ :الحصــيلة
 على السل

  المخرجات:
تكييــــف االســــتراتيجية والغايــــات العالميــــة للوقايــــة مــــن الســــل ورعايــــة مرضــــاه ومكافحتــــه بعــــد  ١- ٢- ١

 ١- ٦٧ج ص عر وتنفيذها على الصعيد العالمي، على النحو المعتمد في القرا ٢٠١٥  عام
المبادئ التوجيهية المحدَّثـة بشـأن السياسـات واألدوات التقنيـة لـدعم تنفيـذ اسـتراتيجية القضـاء  ٢- ٢- ١

علــــى الســــل، والجهــــود الراميــــة إلــــى بلــــوغ غايــــات الوقايــــة مــــن الســــل ورعايــــة مرضــــاه ومكافحتــــه بعــــد 
لمتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى ) الرعايـــة والوقايـــة ا١، والتـــي تشـــمل الـــدعائم الـــثالث التاليـــة: (٢٠١٥  عـــام

  ) تكثيف البحث واالبتكار٣) السياسات الجريئة والُنظم الداعمة؛ (٢المريض؛ (
إذا لم تكن هناك أية صلة بالنتائج على النحو المبّين تقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع القرار   - ٢

  :٢٠١٩- ٢٠١٨في الميزانية البرمجية للثنائية 
  .ال ينطبق

، والتــي ٢٠١٩- ٢٠١٨جز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة مــو بيــان وصــف   - ٣
  :٢٠١٩- ٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية   لم

، ٢٠١٩- ٢٠١٨ثنائيــة لميزانيــة البرمجيــة لبالفعــل فــي الفــي إطــار القــرار تــم تنــاول العمــل المــدعو إليــه 
جية، والتعــــاون التقنــــي، والرصــــد والتقيــــيم، واســــتراتيجية ويشــــمل ذلــــك اإلرشــــادات المعياريــــة واالســــتراتي

البحـــوث، وجهـــود التعزيـــز، عـــالوًة علـــى جهـــود التنســـيق مـــع المنظمـــات األخـــرى فـــي منظومـــة األمـــم 
المزيـــد مـــن المتحـــددة وســـائر أصـــحاب المصـــلحة. وُيتوقـــع فـــي إطـــار الميزانيـــة المتاحـــة إمكانيـــة عقـــد 

بالتعـــاون التقنـــي إلحـــراز التقـــدم فـــي الجهـــود المعنيـــة واالضـــطالع  مشـــاورات مـــع أصـــحاب المصـــلحةال
الجهـات الفاعلـة الحكوميـة والجهـات الفاعلـة  –في ذلـك تعزيـز مسـاءلة أصـحاب المصـلحة جميعـًا   بما

  على الصعيد الُقطري واإلقليمي والعالمي. –غير الدول 



  A71/A/CONF./6 Add.1  ١إضافة  ٦أ/ مؤتمر/ /٧١ج

2 

 اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤
  .)٢٠٢٣-٢٠١٨ت (ست سنوا

  اآلثار المترتبة على الموارد بالنسبة إلى األمانة نتيجة تنفيذ القرار  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  - ١

ــــة  ــــوارد فــــي الميزانيــــة  ١٢٣,٩: ٢٠١٩- ٢٠١٨بالنســــبة للثنائي ــــون دوالر أمريكــــي، علــــى النحــــو ال ملي
  .٢٠١٩- ٢٠١٨البرمجية للثنائية 

وتأكيــــدها أثنــــاء وضــــع الميزانيــــة  المــــوارد مــــن المتطلبــــاتبالنســــبة للثنائيــــات التاليــــة، سيتواصــــل تقيــــيم 
  البرمجية المعنية.

ـــــــة   أ- ٢ ـــــــة البرمجي ـــــــي الميزاني ـــــــًال تخصيصـــــــها ف ـــــــع فع ـــــــوارد الُمزم ـــــــّدرة مـــــــن الم ـــــــات الُمق المتطلب
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩- ٢٠١٨  للثنائية
 للسل). ٢٠١٩- ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي (الميزانية البرمجية للثنائية  ١٢٣,٩

المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد اإلضــافية لتلـــك الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيـــة   ب- ٢
  ريكية:، بماليين الدوالرات األم٢٠١٩- ٢٠١٨  للثنائية

  لثنائية.هذه اتُتوقع متطلبات من الموارد اإلضافية بالنسبة لال 
  

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

ة، وسـوف يتطلـب كحـد أدنـى وتيـرة العمـل المعنـي بالسـل، مقارنـًة بـالجهود الحاليـيدعو القرار إلـى تسـريع 
 سيتواصـــل. و ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيـــة البرمجيـــة الميزانيـــة فـــي الُمخّصصـــةفـــي المـــوارد  ٪٤زيـــادة بمقـــدار 

  .٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية  البرمجية الميزانية وضع أثناء وتأكيدهاتقديرات ال تقييم

ــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة الم  - ٤ قبلــة، بماليــين الــدوالرات المتطلب
  األمريكية:

، ٢٠٢١-٢٠٢٠ُيتوقــع مواصــلة تســريع وتيــرة العمــل المعنــي بالســل الــذي يــتم االضــطالع بــه خــالل الثنائيــة 
 البرمجيــــــــة الميزانيــــــــة فــــــــي الُمخّصصــــــــةفــــــــي المــــــــوارد  ٪٤وســــــــوف يتطلــــــــب كحــــــــد أدنــــــــى زيــــــــادة بمقــــــــدار 

 لميزانيات البرمجية المقبلة.ا في الُمخّصصة موارد، كي ُتَجسَّد في المتطلبات من ال٢٠٢١-٢٠٢٠ للثنائية

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

  .مليون دوالر أمريكي ٧٥
  ثنائية:الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه ال  - 

  .مليون دوالر أمريكي ٤٩
ثغـرة فـي الالموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد في هذه الثنائية التي ستسـاعد علـى سـد   - 

  :خالل هذه الثنائية التمويل
  .مليون دوالر أمريكي ٣٠
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  ائيةالثن
  الرئيسي

  المجموع  إقليم

جنوب   اناألمريكت  فريقياأ
شرق   روباأو   شرق آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

  

الموارد 
المخصصة فعًال 

  في 
٢٠١٩- ٢٠١٨  

  ٥٩,٠  ٧,٤  ٣,٣  ٥,٧٥  ٥,٣  ٠,٩٥  ١١,٣  ٢٥,٠ الموظفون
  ٦٤,٩  ٩,٠  ٤,٩  ٥,٧٥  ١٢,٥  ٠,٩٥  ٢١,١  ١٠,٧  األنشطة

 ١٢٣,٩  ١٦,٤  ٨,٢  ١١,٥  ١٧,٨  ١,٩  ٣٢,٤  ٣٥,٧  لمجموعا
الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩- ٢٠١٨  

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

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١- ٢٠٢٠  

  ٦١,٤  ٧,٧  ٣,٤  ٦,٠  ٥,٥  ١,٠  ١١,٨  ٢٦,٠ الموظفون
  ٦٧,٥  ٩,٤  ٥,١  ٦,٠  ١٣,٠  ١,٠  ٢١,٩  ١١,١  األنشطة
 ١٢٨,٩  ١٧,١  ٨,٥  ١٢,٠  ١٨,٥  ٢,٠  ٣٣,٧  ٣٧,١  المجموع

الموارد الُمقرر 
 تخصيصها في

٢٠٢٣- ٢٠٢٢  

  أ٦٣,٨  ٨,٠  ٣,٥  ٦,٢  ٥,٨  ١,٠٣  ١٢,٢  ٢٧,٠ الموظفون
  أ٧٠,٢  ٩,٧  ٥,٣  ٦,٢  ١٣,٥  ١,٠٣  ٢٢,٨  ١١,٦  األنشطة
 ١٣٤,٠  ١٧,٧  ٨,٨  ١٢,٤  ١٩,٣  ٢,٠٦  ٣٥,٠  ٣٨,٦  المجموع

  نظرًا للتقريب.على وجه التحديد األرقام الواردة به  إجمالي مجموع الصف ال يعكس أ
  
  

=     =     =  


