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ة  ة واإلدار ةاآلثار المال النس ة   المترت
  المقترح اعتمادها القراراتإلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذ
 
  

ات :القرار رو   مقاومة مضادات الم
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 لرصـــد حاالت العدو ١-٦-١ ة على تنفيذ خط العمل الوطن القدرة األســـاســـ ع البلدان تتمتع  : جم

ة والحد منها ات والوقا رو   الناجمة عن مقاومة مضادات الم
ة المضادة ٢-٦-١ صحة اإلنسان : االستعمال المالئم لألدو ة  ات وتوافرها في األماكن المعن رو للم

مساهمة في تحسين إتاحة العالج والحفا على فعاليته ة    وٕانتاج األغذ
ــعيد العالمي من أجل ٣-٦-١ ــتو والتنســـي الفعال على الصـ ع المسـ اســـي الرف ــ : اســـتدامة االلتزام السـ

ات دعمًا ألهداف التنم رو   ة المستدامةمحارة مقاومة مضادات الم
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

ــادات  ــــ ــ ـــ افحة مقاومة مضــ ة لم ــروع القرار من المدير العام تعجيل تنفيذ خطة العمل العالم ـــ ــ ــ ــ طلب مشــ
قدر  ة إلى البلدان،  م من دعم ومســــاعدة تقن قدَّ ات المنظمة، وتعزز ما  ــتو ع مســ ات على جم رو الم

ــب ــ ــة بها من أجل محارة مقاومة بير، في ســـ ــ ة المتعددة القطاعات الخاصـــ يل تنفيذ خط العمل الوطن
ات. رو   مضادات الم

السنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤   :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (
  .٢٠٢١-٢٠١٩ثالث سنوات: 

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

ي ١٢٤,٤   .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. ٤١,٧   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 لعام  ١٠ ي إضاف   .٢٠١٩مليون دوالر أمر
ــات   -٣ ــ ــّدرة المتطل ــ ـــة من الموارد الُمق ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ ــ ـــودة في الُمخصــ ــ ـــ ــة مســـ ــ ــة البرمج ــ ــة الميزان   الُمقترحـــ

ة  ة:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  
ي. ٧٢,٧   مليون دوالر أمر

ات  المقر المتطل ـــة  ــ ـــ ــ ــ ة وتكاليف خاصــــ م ــتند إلى تكاليف ُقطرة وتكاليف إقل ـــ ــ ــ ـــ ــ المقّدرة من الموارد تسـ
ما في ذلك تعزز  ة،  سي مزمعة للثنائ ة لتنفيذ القرار.الرئ م مساعدة تقن   القدرة على تقد

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. ٣٨   مليون دوالر أمر

قّ ثغر ال  - لات المت   ة:الثنائخالل هذه  ة في التمو
ي. ١٣,٧   مليون دوالر أمر

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

ي في عام  ٨   ، استنادًا إلى التوّقعات الراهنة.٢٠١٩مليون دوالر أمر
  

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  

  ٢٦,٧  ١٢,٩ ٢,٧ ١,٨ ٢,٥ ٤,٥  ٠,٠  ٢,٣  الموظفون 
 ١٥,٠ ٤,١ ٠,٨ ٠,٨ ٢,٢ ١,٠ ١,٦ ٤,٥  األنشطة
 ٤١,٧ ١٧,٠ ٣,٥ ٢,٦ ٤,٧ ٥,٥ ١,٦ ٦,٨  المجموع

ة  الموارد اإلضاف
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

 ٥,٠ ٢,٠ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥  الموظفون 
 ٥,٠ ١,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ١,٠ ٠,٥  األنشطة
 ١٠,٠ ٣,٥ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٥ ١,٠  المجموع

الموارد المقرر 
صها في  تخص

٢٠٢١-٢٠٢٠  

 ٣١,٥ ١٦,٠ ٢,٢ ١,٥ ١,٨ ٣,٣ ٤,٢ ٢,٥  الموظفون 
 ٤١,٢ ١١,٧ ٣,٢ ٤,٠ ٢,٣ ٥,٦ ٦,٠ ٨,٤  األنشطة
 ٧٢,٧ ٢٧,٧ ٥,٤ ٥,٥ ٤,١ ٨,٩ ١٠,٢ ١٠,٩  المجموع

الموارد الُمقرر 
صها في  تخص

ات   المقبلة الثنائ

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  الموظفون 
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  األنشطة
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  المجموع

  


