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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  جمعية الصحةجانب من 
 
  

  إصالح برنامج التدريب الداخلي العالمي :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف
، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــةمجـــال البرنـــامج وال  -١

  إذا اعُتِمد. القرارسيسهم في تحقيقها هذا 
  التنظيم واإلدارة ٤-٦ مجال البرنامج:

  إرساء تنظيم اإلدارة بفعَّالية وكفاءة على نحو متسق على صعيد المنظمة ٤-٦ حصيلة:ال
   :انُمخرجال
  الية وكفاءةإدارة الموارد البشرية وتنسيقها بفعَّ  ٢-٤-٦
  كاٍف للمراقبةإدارة الممارسات المالية السليمة من خالل إطار  ١-٤-٦

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
القـادمين و في إطار البرنـامج المقبولين من المتدربين  ٪٥٠التنفيذ الفوري بهدف بلوغ الغاية المنشودة أي 

  ثم الحفاظ على هذا المستوى. ٢٠٢٢المتوسطة الدخل بحلول عام من البلدان األقل نموًا والبلدان 
  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  مليون دوالر أمريكي. ١١,٣٢
ـــــات المُ إجمـــــالي   أ-٢ ـــــة  فـــــيفعـــــًال تخصيصـــــها  مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع رةقـــــدّ المتطلب ـــــة البرمجي الميزاني

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل
  مليون دوالر أمريكي. ١,٨١
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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:

  دوالر أمريكي. مليون ٤,٤٣
ـــدوالرات فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤ ـــة، بماليـــين ال المقبل

  األمريكية:
  دوالر أمريكي. مليون ٥,٠٨

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

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٥٧
  ية:الثنائخالل هذه  التمويلة في يات المتبقّ ثغر ال  -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٢٤
التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
تغطية الوحدات التقنية للرواتب من أموالها المخصصة لألنشطة وٕامكانية مليون دوالر أمريكي  ٠,٢

  ).٦يندرج بالضرورة في الفئة (مما ال 
  

  ارد (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من المو 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  إقليم
جنوب   كتانألمريا  فريقياأ

  شرق آسيا
شرق   باو ور أ

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد 

الُمخّصصة فعًال 
  في 

٢٠١٩-٢٠١٨ 

  ٠,٣٧٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ال ينطبق  ٠  ٠,٣٧٥  الموظفون
  ١,٤٣٧  ٠,٠٨١  ٠,٠٤٣  ٠,١٤٣  ٠,٠١٢  ال ينطبق  ٠,٠٣٦  ١,١٢٢  األنشطة
  ١,٨١٢  ٠,٠٨١  ٠,٠٤٣  ٠,١٤٣  ٠,٠١٢  ال ينطبق  ٠,٠٣٦  ١,٤٩٧  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨ 

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

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠ 

  ٠,٥٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ال ينطبق  ٠  ٠,٥٠٠  الموظفون
  ٣,٩٢٧  ٠,٢٧٤  ٠,١٤٥  ٠,٤٨٧  ٠,٠٤٢  ال ينطبق  ٠,١٢٤  ٢,٨٥٥  األنشطة
  ٤,٤٢٧  ٠,٢٧٤  ٠,١٤٥  ٠,٤٨٧  ٠,٠٤٢  ال ينطبق  ٠,١٢٤  ٣,٣٥٥  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 

الثنائيات 
  المقبلة

  ٠,٥٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ال ينطبق  ٠  ٠,٥٣٠  الموظفون
  ٤,٥٥١  ٠,٣٢٣  ٠,١٧١  ٠,٥٧٤  ٠,٠٤٩  ال ينطبق  ٠,١٤٥  ٣,٢٨٩  األنشطة
  ٥,٠٨١  ٠,٣٢٣  ٠,١٧١  ٠,٥٧٤  ٠,٠٤٩  ال ينطبق  ٠,١٤٥  ٣,٨١٩  المجموع

=     =     =  


