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    EB144/ CONF./5 Add.1  األعمال جدول من ٥-٥ البند

  
  
  

ة النس ة  ة المترت ة واإلدار  اآلثار المال
  إلى األمانة نتيجة القرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذمن جانب 
 
  

عة ا القرار: ة الشاملةمتا ة الصح التغط ة العامة لألمم المتحدة المعني  ع المستو للجمع   الجتماع الرف
ة الصلة  :ألف ة البرمج الميزان  ٢٠١٩-٢٠١٨ة الُمعتمدة للثنائ

ة الواردة في مخرجات) الُمخرج (ال  -١ ة البرمج ة الُمعتمدة الميزان ــهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ ســ ــ التي ســ
قها    :هذا القرار إذا اعُتِمدمشروع في تحق

البلدان ١-٢-٤ ز على الناس  ـــفة والمتكاملة التي تر ـــ ــ ــ ـــ م الخدمات المنصــ     وتعزز نهوج  ،توفير نظم تقد
ة   .الصحة العموم

ـــتخدامه ١-٣-٤ ــ ــ ة األخر واســ ـــح ــ ات الصــــ ة والتكنولوج ـــ ــ ــ ــاســ ــ ـــ ة األســ ـــين إتاحة األدو ــ ــ ا، من خالل تحســ
ة ات وأدوات وطن اسات واستراتيج   .وتنفيذها اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع س

ــتو  ١-٤-٤ ة على المســ ــع الصــــحي واالتجاهات واإلجحافات والمحددات الصــــح ــد الشــــامل للوضــ الرصــ
انات  ما في ذلك جمع الب ة،  ــتخدام المعايير العالم ــ اسـ مي والُقطر  وتحليلها من العالمي واإلقل

م أداء النظم انات وتقي   .أجل معالجة ثغرات الب

م مبّرر مقتضب  -٢ النتائج المبّينرطه إذا لم تلنظر في مشروع القرار شأن ا تقد ة صلة  ة  ةأ في الميزان
ة  ة الُمعتمدة البرمج   :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ
.   ال ينطب

ان   -٣ ة منجزات مســـتهدفة أخر ب قها ألمانة تروم ا أ ة تحق ُتدرج   ، والتي لم٢٠١٩-٢٠١٨خالل الثنائ
ة  ة البرمج ة الُمعتمدة الفعل في الميزان   :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ

.   ال ينطب
السنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤   اإلطار الزمني الُمقّدر (

  )٢٠٣٠-٢٠١٩سنة (تغطي الفترة  ١٢

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

ي ٤٣٥,٩   مليون دوالر أمر
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ـة   أ-٢ ـة البرمج ــهـا في الميزان ــ ـــ ــ صــ ــ ــ ــ ـــ ـات الُمقـّدرة من الموارد الُمزمع فعًال تخصــ الُمعتمــدة إجمـالي المتطل
ة ة:٢٠١٩-٢٠١٨  للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  

ي ٢٦   مليون دوالر أمر
ة الُمعتمدة   ب-٢ ة البرمج ــها في الميزان صـ ة لتلك الُمزمع فعًال تخصـــ ــاف ات الُمقّدرة من الموارد اإلضـ المتطل

ة  ة:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  
  صفر.

ـــة   -٣ ـــة الُمقترحــ ــ ــة البرمج ــ ـ ـــودة الميزان ــ ـــ ـــة في مســـ ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ــ ــ ــ ــّدرة من الموارد الُمخصـــ ــ ــات الُمقـ ــ ـ   المتطل
ة  ة:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائ ماليين الدوالرات األمر  ،  

ي ٥٩,٦   مليون دوالر أمر
ماليين الدوالرات   -٤ ة المقبلة،  ات البرمج ات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزان ة:المتطل   األمر

ي ٣٥٠,٣   مليون دوالر أمر
ة:  -٥ ماليين الدوالرات األمر ل تنفيذ القرار،  ة لتمو     مقدار الموارد المتاحة في هذه الثنائ

ل تنفيذ القرار:  - ة لتمو   الموارد الُمتاحة في هذه الثنائ
ي   .مليون دوالر أمر

ل  - ة في التمو ّق ة:خالل هذه  الثغرات المت   الثنائ
ي ٢٥   .مليون دوالر أمر

عدالموارد الُمقّدرة و   - ــتســـاعد على ســـد أ ثغرة  غير الُمتاحة  ة، إن ُوِجدت، والتي سـ في هذه الثنائ
ل:   في التمو

  .صفر
  

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  

  ١٣,٣  ٥,٨  ١,٢  ١,٥  ١,٠  ١,٣  ٠,٨  ١,٧  الموظفون 
  ١٢,٧  ٣,٣  ١,٤  ١,٣  ١,٥  ١,٦  ٠,٩  ٢,٧  األنشطة
  ٢٦,٠  ٩,١  ٢,٦  ٢,٨  ٢,٥  ٢,٩  ١,٧  ٤,٤  المجموع

ة  الموارد اإلضاف
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

 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

الموارد المقرر 
صها في  تخص

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٣٠,٣  ١٣,٣  ٢,٨  ٣,٣  ٢,٣  ٢,٩  ١,٩  ٣,٨  الموظفون 
  ٢٩,٣  ٧,٥  ٣,٢  ٣,١  ٣,٣  ٣,٧  ٢,٢  ٦,٣  األنشطة
  ٥٩,٦  ٢٠,٨  ٦,٠  ٦,٤  ٥,٦  ٦,٦  ٤,١  ١٠,١  المجموع

الموارد الُمقرر 
صها في  تخص

ات   المقبلة الثنائ

  ١٧٨,٧  ٧٨,٠  ١٦,٦  ١٩,٦  ١٣,٦  ١٧,١  ١١,٢  ٢٢,٦  الموظفون 
  ١٧١,٦  ٤٣,٩  ١٨,٨  ١٨,١  ١٩,٦  ٢١,٧  ١٢,٧  ٣٦,٨  األنشطة
  ٣٥٠,٣  ١٢١,٩  ٣٥,٤  ٣٧,٧  ٣٣,٢  ٣٨,٨  ٢٣,٩  ٥٩,٤  المجموع

=     =     =  


