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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات األمانة نتيجة  إلى

  جمعية الصحةجانب من 
 
  

  احترام المساواة بين اللغات الرسميةالتعددية اللغوية:  :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ي حصـــــــــيلة وُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجيةمجال البرنامج وال  -١ نائ ، التي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للث
  إذا اعُتِمد. القرارسيسهم في تحقيقها هذا 

   البرامج: تمجاال
  الُنظم الصحية والمعلومات والبيِّنات ٤-٤
  القيادة وتصريف الشؤون ١-٦
  االتصاالت االستراتيجية ٥-٦
   :ائلحصال
جميع البلــدان لــديهــا ُنظم تعمــل جيــدًا للمعلومــات الصــــــــــــــحيــة والصــــــــــــــحــة اإللكترونيــة والبحوث   ٤-٤

  واألخالقيات وٕادارة المعارف من أجل دعم األولويات الصحية الوطنية
تعزيز االتساق في مجال الصحة العالمية، مع تولي المنظمة القيادة في تمكين األطراف الفاعلة   ١-٦

  المختلفة من االضطالع بدور نشيط وفعَّال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس
  حاب المصلحة لعمل المنظمةتحسين فهم الجمهور وأص  ٥-٦
   مخرجات:ال
إعداد السياسات واألدوات والشبكات والموارد الخاصة بإدارة المعارف واستخدامها من جانب   ٣-٤-٤

  المنظمة والبلدان من أجل تعزيز قدرتها على توليد المعارف وتبادلها وتطبيقها
تعزيز تصريف الشؤون في المنظمة من خالل اإلشراف الفعَّال على دورات األجهزة الرئاسية   ٣-١-٦

  وجداول األعمال الفعَّالة والمتسقة
الية   ١-٥-٦ إتاحة المعلومات الصــــــــــــــحية الدقيقة والمالئمة التوقيت من خالل منصـــــــــــــــة لتحقيق فعَّ

  االتصاالت والممارسات ذات الصلة
إذا لم تكن هناك أية صــلة بالنتائج على النحو المبّين  القرارتقديم مبّرر مقتضــب للنظر في مشــروع   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في
  .ال ينطبق
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لم ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية لألمانة خالل منجزات مســـتهدفة أخرى موجز ألية بيان وصـــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية البرمجيةفي الميزانية فعل بالُتدرج 

 ،ومحتويات الموقع اإللكتروني والجريدة، ورقمنة المواد ،المنشــــــــــــــورات التقنية وطبعها وتوزيعهاترجمة 
  ومسرد للمصطلحات باللغة الروسية. ،وتحاليل االقتباسات

  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
اإلجراءات المحددة المدة في القرار. وســـــــتتطلب خدمات اللغات المؤســـــــســـــــية  أربع ســـــــنوات فيما يخص

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

  .٢٠٢١-٢٠٢٠و ٢٠١٩-٢٠١٨مليون دوالر أمريكي للثنائيتين  ٨٣,٩٤
 لثنائيةالميزانية البرمجية ل فيفعًال تخصـــــــــيصـــــــــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  مليون دوالر أمريكي. ٤١,٦٠

لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية للثنائية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨

  ال ينطبق.
، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانية البرمجية للثنائية الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣

  الدوالرات األمريكية:
  دوالر أمريكي. مليون ٤٢,٣٤

صـــــــــة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٤ في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــــــــّ
  األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ٤٢,٣٤

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

  مليون دوالر أمريكي. ٤٠
  ية:خالل هذه  الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٦٠
التي ســــتســــاعد على ســــد أي ثغرة في هذه الثنائية  غير الُمتاحة بعدالمتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  في التمويل:
  .صفر
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  (أ))بماليين الدوالرات األمريكية(الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  إقليم

  نااألمريكت  اأفريقي
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   اأوروب
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

  المجموع

الُمخّصصة الموارد 
  في فعًال 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٣٠‚٢٥  ٠‚١٤  ١‚٤٣  ٣‚٢٥  -  ٣‚١٠  ٢‚٦٠  ١٩‚٧٣  الموظفون
  ١١‚٣٥  -  ٠‚٧٢  (ب)٠‚٣٤  -  ٢‚٠٠  (ب) ٠‚٠٣  ٨‚٢٦  األنشطة
  ٤١‚٦٠  ٠‚١٤  ٢‚١٥  ٣‚٥٩  -  ٥‚١٠  ٢‚٦٣  ٢٧‚٩٩  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

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

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٣٠‚٥٩  ٠‚١٤  ١‚٥٠  ٣‚٢٥  -  ٣‚١٠  ٢‚٦٠  ٢٠‚٠٠  الموظفون
  ١١‚٧٥  -  ٠‚٧٥  ٠‚٥٠  -  ٢‚٠٠  ٠‚٥٠  ٨‚٠٠  األنشطة
  ٤٢‚٣٤  ٠‚١٤  ٢‚٢٥  ٣‚٧٥  -  ٥‚١٠  ٣‚١٠  ٢٨‚٠٠  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ٣٠‚٥٩  ٠‚١٤  ١‚٥٠  ٣‚٢٥  -  ٣‚١٠  ٢‚٦٠  ٢٠‚٠٠  الموظفون
  ١١‚٧٥  -  ٠‚٧٥  ٠‚٥٠  -  ٢‚٠٠  ٠‚٥٠  ٨‚٠٠  األنشطة
  ٤٢‚٣٤  ٠‚١٤  ٢‚٢٥  ٣‚٧٥  -  ٥‚١٠  ٣‚١٠  ٢٨‚٠٠  المجموع

  
في جميع المكاتب الرئيسية أو كامل التكاليف من التكاليف األولية التي ال تشمل بالضرورة كامل تكاليف النشر باللغات الرسمية    (أ)

  منظور الموارد البشرية.
  تكاليف األنشطة الخاصة بوحدة الخدمات اللغوية فقط.  (ب) 

  
  

=     =     =  


