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 بالنسبةاآلثار المالية واإلدارية المترتبة 
  المقترح اعتمادها المقّررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذي
 
  

ــل إلى   :ائير إلجار قرّ مال ـــ ــ ـــ ــ ــ ــات األنفلونزا والتوصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســ
  اللقاحات والفوائد األخرى

 ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل ة الُمعتمدةالبرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف

التي سيسهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيالُمعتمدة  الميزانية البرمجيةالواردة في مخرجات) الُمخرج (ال  -١
  :إذا اعُتِمد ائير إلجار قرّ مالهذا مشروع في تحقيقها 

  ال ينطبق.

 ةبالنتائج المبّينأية صلة ربطه إذا لم ت ئيار إلجار قرّ ماللنظر في مشروع بشأن ا تقديم مبّرر مقتضب  -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الُمعتمدة الميزانية البرمجية  في

يعمـل إطار التـأهب لمواجهـة األنفلونزا الجـائحـة خارج نطـاق الميزانيـة البرمجيـة. وهذا المقرر اإلجرائي 
ــــتمد من القرار  ــ ــ من المتوقع أن يعمل إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا و ). ٢٠١٨) (١١(٧١ج ص عمســـ

  .٢٠٢١-٢٠٢٠ئحة في نطاق الميزانية البرمجية للفترة الجا
ــتهــدفــة أخرىأيــة  بيــان  -٣ ــ ــ ـــ ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنــائيــة خالل تحقيقهــا ألمــانــة ا تروم منجزات مســ

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيةالُمعتمدة  في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج   لم
ــــأن تقديم الدعم إلى البلدان في  ــ ــع نهج بشــ ــ ــ ــأن اإلتاحة وتبادل تعتزم األمانة وضــ ــ ــ ـــريعات بشــ ــ اعتماد تشـــ

  الفوائد وسائر التدابير التي تدعم الصحة العمومية.
  :ائير إلجار قرّ مال اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

ـــبعين من خالل  ــأن التقدم الُمحرز إلى جمعية الصــــحة العالمية الثالثة والسـ ــنة واحدة، وُيقدَّم تقرير بشــ ســ
  المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة.

  ائير إلجار قرّ مال تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
   ، بالدوالرات األمريكية:ائير إلجار قرّ ماللتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  دوالر أمريكي ٧٢٢ ٩٥٠
  دوالر أمريكي) ١٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكي) + تكاليف األنشطة ( ٦٢٢ ٩٥٠( الموظفينتكاليف 
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ــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢ ـــ ــ ــيصــــ ــ ـــ ــ الُمعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصــ
  ، بالدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل

  ال ينطبق.
الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  ، بالدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  دوالر أمريكي. ٧٢٢ ٩٥٠

ــات   -٣ ــ ــّدرة المتطلب ــ ـــة من الموارد الُمق ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ ــ ـــودة في الُمخصــ ــ ـــ ــة مســـ ــ ــة البرمجي ــ ــة الميزاني   الُمقترحـــ
  بالدوالرات األمريكية:، ٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 

  ال ينطبق.

   في الميزانيات البرمجية المقبلة، بالدوالرات األمريكية:الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٤
  ال ينطبق.

  ، بالدوالرات األمريكية:ائير إلجار قرّ مالالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ مقدار   -٥
  

  :ائير جإلار قرّ مالالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  دوالر أمريكي ٥٠٢ ١٠٠
  

   ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -
  دوالر أمريكي ٢٢٠ ٨٥٠
  

التي ستساعد على سد أي ثغرة و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدو  الموارد الُمقّدرة  -
  التمويل:في 

  ُتعرف بعد. لم
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