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ةاآلثار  ة المال ة واإلدار النس ة   المترت
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذجانب من 
 
  

ة عشرة للتصنيف الدولي لألمراض :القرار    المراجعة الحاد

ة الصلة  :ألف ةل ة الُمعتمدةالبرمج الميزان  ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائ

ةالواردة في مخرجات) الُمخرج (ال  -١ ة البرمج سهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائالُمعتمدة  الميزان التي س
قها    :إذا اعُتِمد القرارهذا مشروع في تحق

ة على المستو : ١-٤-٤ الرصد الشامل للوضع الصحي واالتجاهات واإلجحافات والمحددات الصح
انات وتحليلها من ما في ذلك جمع الب ة،  ــتخدام المعايير العالم ــ ــ ـــ ــ اســـ مي والُقطر  أجل  العالمي واإلقل

م أداء النظم انات وتقي   .معالجة ثغرات الب

ـــب  -٢ م مبّرر مقتضـــ ــأن ا تقد ـــ ــروع شـ ـــ النتائج المبّينرطه إذا لم ت القرارلنظر في مشـ ــلة  ــ ة صــ  في ةأ
ة  ة البرمج ة الُمعتمدة الميزان   :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ

.   ال ينطب
ــان   -٣ ــة ب ــتهــدفــة أخر أ ــ ــ ــ قهــا ألمــانــة ا تروم منجزات مســـ ــة خالل تحق ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنــائ

ةفعل الُتدرج   لم ة البرمج ةالُمعتمدة  في الميزان   :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائ
  .ال ينطب

السنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤   :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (
ـــيتم  ـــحة ســ ة الصــ ــنيف الدولي لألمراض العتمادها خالل جمع ــرة للتصـــ ة عشـــ النظر في المراجعة الحاد

ار/ عين في أ ة والس ة الثان   .٢٠١٩مايو  العالم

ة اآلثار  :اء ة إلى  مواردالعلى  المترت   القرار تنفيذ نتيجة األمانةالنس
ات من الموارد إجمالي  -١ ة:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطل ماليين الدوالرات األمر  ،  

ي. ٣,٦٥   مليون دوالر أمر

ات المُ إجمالي   أ-٢ ــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطل ــ ــ ـــ صــ ــ ــ ــ ـــ ة  فيفعًال تخصــ ة البرمج الُمعتمدة الميزان
ةل ة:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  

ي. ٣,٦٥   مليون دوالر أمر
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ات المُ   ب-٢ ة  ةضافاإلرة من الموارد قدّ المتطل ة البرمج صها في الميزان الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخص
ة  ة:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  

. ة، ف ال ينطب ات من الموارد التكميل ــنيف الدولي  حيث إنال توجد متطل ـــ ــ ــ ــ التصـــ ــطة المتعلقة  ــــ ــ ــ ـــ األنشـ
ة.    لألمراض ظلت دائمًا تشّل جزءًا من أنشطة المنظمة وواليتها األساس

ــات   -٣ ــ ــّدرة المتطل ــ ـــة من الموارد الُمق ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ ــ ــفي الُمخصــ ــ ــ ـــ ـــة دة وَّ مســ ـ ــة البرمج ــ ــة الميزان   الُمقترحــ
ة  ة:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  

.   ال ينطب
ات   -٤ قّدرة المتطل ـــة من الموارد الُم ــ ـــ صــــ ــّ ـــ ـــ ماليين الدوالرات الُمخصـــ ة المقبلة،  ات البرمج في الميزان

ة:   األمر
.   ال ينطب

ل تنفيذ مقدار   -٥ ة لتمو ة:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  
  

ل تنفيذ   - ة لتمو   :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائ
ي. ٣,٦٥   مليون دوالر أمر

قّ ثغر ال  - لات المت   ة:الثنائخالل هذه  ة في التمو
.   ال ينطب

عدغير و  الموارد الُمقّدرة  - ة الُمتاحة  التي ستساعد على سد أ ثغرة و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائ
ل:   في التمو

.   ال ينطب
  

ات الُمقدرة من الموارد  ع المتطل ة(الجدول: توز   ) ماليين الدوالرات األمر
  

ة م  التكاليف  الثنائ  المقر  إقل
سي   الرئ

  المجموع

ا ق تان  أفر جنوب   األمر
ا ا   شرق آس شرق   أورو

   المتوس
غرب المح 

   الهادئ
الموارد 

الُمخّصصة فعًال 
  في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ١,٩٠  ١,٩٠  -  -  -  -  -  -  الموظفون 
  ١,٧٥  ١,٧٥  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  ٣,٦٥  ٣,٦٥  -  -  -  -  -  -  المجموع
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