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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  المقترح اعتمادها المقّررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذي
 
  

  بوصفه من مشاكل الصحة العمومية العالمية وتيرة التخّلص من سرطان عنق الرحمتسريع  :ائير إلجار قرّ مال
 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 

عملية إيتاء خطة العمل العالمية الخاصــــة باللقاحات ورصــــدها مع التركيز على تعزيز تنفيذ   ١-٥-١
  أهداف عقد اللقاحاتمن أجل تحقيق الخدمات ورصد التمنيع 

للوقاية وتنفيذها وضــــع الســــياســــات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات عملية وتيرة تســــريع   ١-١-٢
  من األمراض غّير السارية ومكافحتها

القطاعات أنحاء تنسيق األنشطة، وٕاشراك العديد من أصحاب المصلحة، والعمل عبر تعزيز   ٥-١-٢
منظومة األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية التابعة لمع المؤســـســـات التعاون في العمل في إطار كاّفة 

بشــــــــــــــأن المقطوعة بالتزاماتها في وفائها الدول، لدعم الحكومات الجهات الفاعلة غير الدولية األخرى، و 
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

االحتياجات غير الملبَّاة في مجال لتلبية ورصــــــــــــــدها تمكين البلدان من تنفيذ تدخالت فعالة   ٢-١-٣
  الصحة الجنسية واإلنجابية

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

  .ال ينطبق
يان  -٣ ية  ب هدفة أخرىأ نة ا تروم منجزات مســـــــــت ها ألما ية خالل تحقيق نائ ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الث

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيةالُمعتمدة  في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج  لم
  .طبقال ين

  :ائير إلجار قرّ مال اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
  شهرًا. ١٢  

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

  مليون دوالر أمريكي. ١,٩٧



  EB144/CONF./1 Add.1  ١إضافة  ١مؤتمر/ /١٤٤م ت

2 

الُمعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصـــــــــيصـــــــــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل

  مليون دوالر أمريكي. ١,٩٧
الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  .صفر

صــــــــــــة من الموارد الُمقــــّدرة المتطلبــــات   -٣ الُمقترحــــة الميزانيــــة البرمجيــــة مســـــــــودة في الُمخصـــــــــّ
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 
  .صفر

قّدرة المتطلبات   -٤ صــــــــــة من الموارد الُم في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــــــــّ
  األمريكية:
  .صفر

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

  :ائير جإلار قرّ مالالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  .صفر

  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٩٧

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

  مليون دوالر أمريكي.
  
  

  )الدوالرات األمريكية بآالف(الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

 المقر  إقليم  التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع

جنوب   األمريكتان  أفريقيا
شرق   أوروبا   شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

   الهادئ
الموارد 

الُمخّصصة فعًال 
  في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٦٠٥  ٦٠٥  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  ١٣٦٠  ٧٦٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  األنشطة
  ١٩٦٥  ١٣٦٥  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
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