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

  من جانب المجلس التنفيذ
 
  

ة الشاملة :القرار ة الصح ة من أجل تحقي التغط ة األول ة الصح   توفير الرعا
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
البلدان، وتعزز نهوج : ١-٢-٤ ز على الناس  م الخدمات المنصـــفة والمتكاملة التي تر توفير نظم تقد

ة   الصحة العموم
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

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

ـــنة:  ١١ ــيرة في عام ســ ــ مرحلة تحضـ ــنة  ـــاف إليها  ٢٠١٩ســـ ات، خالل  ١٠تضــ ـــنوات (خمس ثنائ ســ
  ).٢٠٢٩-٢٠١٩الفترة 

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

ي ٣٧٦,٥   مليون دوالر أمر
م والبلدان للفترة يتس( ). ٢٠١٩-٢٠١٨م في موعد الح تأكيد التوّسع إلى األقال   فق

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. ١,٨   مليون دوالر أمر
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  ،  
.   ال ينطب
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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. ٥٤,٠   مليون دوالر أمر
ات   -٤ قّدرة المتطل ـــة من الموارد الُم ــ ـــ صــــ ــّ ـــ ـــ ماليين الُمخصـــ ة المقبلة،  ات البرمج الدوالرات في الميزان

ة:   األمر
ي. ٣٢٠,٧   مليون دوالر أمر

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. ١,٦   مليون دوالر أمر

قّ ثغر ال  - لات المت   ة:الثنائخالل هذه  ة في التمو
ي. ٠,٢   مليون دوالر أمر

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

  ال ينطب
  

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  

  ٠,٢  ٠,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  الموظفون 
 ١,٦ ١,٦ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  األنشطة
 ١,٨ ١,٨ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  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  

 ٢٦,٦ ٢,٢ ٢,٠ ٤,٤ ٢,١ ٢,٣ ٣,٠ ١٠,٦  الموظفون 
 ٢٧,٤ ٣,٢ ٣,٢ ٤,٠ ٣,٠ ٣,٠ ٣,٠ ٨,٠  األنشطة
 ٥٤,٠ ٥,٤ ٥,٢ ٨,٤ ٥,١ ٥,٣ ٦,٠ ١٨,٦  المجموع

الموارد الُمقرر 
صها في  تخص

ات   المقبلة الثنائ

 ١٧٣,٦ ١٠,٠ ١٨,٦ ٢٥,٦ ١٣,٥ ٢٣,٠ ٢٠,٥ ٦٢,٤  الموظفون 
 ١٤٧,١ ١٤,٥ ٢٠,١ ٢٠,١ ١٦,١ ٢٠,١ ١٦,١ ٤٠,١  األنشطة
 ٣٢٠,٧ ٢٤,٥ ٣٨,٧ ٤٥,٧ ٢٩,٦ ٤٣,١ ٣٦,٦ ١٠٢,٥  المجموع

  


