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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
 
  

  واإلصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحيةالمياه  :القرار
 ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل ة الُمعتمدةالبرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف

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

المخاطر الصـــــحية، ورســـــم الســـــياســـــات أو االســـــتراتيجيات أو دير قدرة البلدان على تقتعزيز   ١-٥-٣
 وتخفيفاللوائح وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصــــــــــــــحية المترتبة على المخاطر البيئية والمهنية 

  ها وٕادارتهاوطأت
مواصــــــلة التوســــــع في إتاحة التدخالت بفضــــــل  البلدان من تحســــــين صــــــحة األمهاتتمكين   ١-١-٣

 مرحلةانتهاًء باللحمل و الســــابقة لمرحلة الالفعالة وتحســــين جودتها لوضــــع حد لوفيات األمهات بدءًا من 
حــديثي الوالدة)، مع التركيز المبكرة لوفيــات ال(حــاالت اإلمالص و هــا لوالدة والفترة المحيطــة بالالحقــة ل

  ساعة ٢٤خالل حيطة بالوالدة فترة المالعلى بوجه خاص 
تمكين البلدان من تحســـــين ســـــالمة المرضـــــى وجودة الخدمات وتمكين المرضـــــى في ســـــياق   ٣-٢-٤

  التغطية الصحية الشاملةتحقيق 
 في ةأية صـــــلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت القرارلنظر في مشـــــروع بشـــــأن ا تقديم مبّرر مقتضـــــب  -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الُمعتمدة الميزانية البرمجية 
  .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

  ال ينطبق.
  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

في بالتوازي تنفيذه يمكن علمًا بأنه  ؛تقريباً  في بلد واحد عامين هتنفيذســــت ســــنوات إجماًال، إذ يســــتغرق 
  بلدان.عدة 
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  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  ).٢٠٢٥مليون دوالر أمريكي على مدى ست سنوات (حتى منتصف عام  ٩,٨٣

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

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٧١
الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  ال ينطبق.

صــــــــــــة من الموارد الُمقــــّدرة المتطلبــــات   -٣ الُمقترحــــة الميزانيــــة البرمجيــــة مســـــــــودة في الُمخصـــــــــّ
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 
  مليون دوالر أمريكي. ٣,٥٦

قّدرة المتطلبات   -٤ صــــــــــة من الموارد الُم في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــــــــّ
  األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ٣,٥٦

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

  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٧١

  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -
  ال ينطبق.

التي ستساعد على سد أي ثغرة و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدو  الموارد الُمقّدرة  -
  في التمويل:
  ال ينطبق.
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  ) بماليين الدوالرات األمريكية(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  

  ١‚٩٤  ١‚١٦  ٠‚١٩  ٠‚٠٥  ٠‚٠٧  ٠‚٢٠  ٠‚٠٥  ٠‚٢٢  الموظفون
  ٠‚٧٧  ٠‚٥١  ٠‚٠٥  ٠‚٠١  ٠‚٠٣  ٠‚٠٥  ٠‚٠١  ٠‚١١  األنشطة
  ٢‚٧١  ١‚٦٧  ٠‚٢٤  ٠‚٠٦  ٠‚١٠  ٠‚٢٥  ٠‚٠٦  ٠‚٣٣  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  الموظفون
  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  األنشطة
  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٢‚٣٦  ١‚٢٠  ٠‚١٩  ٠‚٠٦  ٠‚٠٧ ٠‚١٦  ٠‚٠٥  ٠‚٦٣  الموظفون
  ١‚٢٠  ٠‚٧٨  ٠‚١٠  ٠‚٠٢  ٠‚٠٤  ٠‚٠٨  ٠‚٠٤  ٠‚١٤  األنشطة

  ٣‚٥٦  ١‚٩٨  ٠‚٢٩  ٠‚٠٨  ٠‚١١  ٠‚٢٤  ٠‚٠٩  ٠‚٧٧  مجموعال
الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 

  المقبلة الثنائيات

  ٢‚٣٦  ١‚٢٠  ٠‚١٩  ٠‚٠٦  ٠‚٠٧ ٠‚١٦  ٠‚٠٥  ٠‚٦٣  الموظفون
  ١‚٢٠  ٠‚٧٨  ٠‚١٠  ٠‚٠٢  ٠‚٠٤  ٠‚٠٨  ٠‚٠٤  ٠‚١٤  األنشطة
  ٣‚٥٦  ١‚٩٨  ٠‚٢٩  ٠‚٠٨  ٠‚١١  ٠‚٢٤  ٠‚٠٩  ٠‚٧٧  المجموع
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