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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
 
  

  العمل العالمي بشأن سالمة المرضى :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 

ـــياق   ٣-٢-٤ ـــى في ســ ـــى وجودة الخدمات وتمكين المرضــ ـــالمة المرضــ ــين ســ تمكين البلدان من تحســـ
  تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ــب  -٢ ــ ــأن ا تقديم مبّرر مقتضــ ـــ ـــروع بشـ ــ ــلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت القرارلنظر في مشـ ــ  في ةأية صــ
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الُمعتمدة الميزانية البرمجية 

  ال ينطبق.
ــتهــدفــة أخرىأيــة بيــان   -٣ ــ ــ ـــ ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنــائيــة خالل تحقيقهــا ألمــانــة ا تروم منجزات مســ

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيةالُمعتمدة  في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج   لم
  ال ينطبق.

  :القرار (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذاإلطار الزمني الُمقّدر   -٤
  .ثنائيات أخرى) ٣+  ٢٠١٩) (٢٠٢٥-٢٠١٩سبع سنوات (تشمل الفترة 

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  .سنوات) ٦مليون دوالر أمريكي ( ٣٩,٣٧

ــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢ ــ ــ ـــ ــيصــ ــ ــ ـــ الُمعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصــ
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل

  مليون دوالر أمريكي. ٣,٨٦
الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  صفر دوالر أمريكي.
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ــات   -٣ ــ ــّدرة المتطلب ــ ـــة من الموارد الُمق ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ ــ ـــودة في الُمخصــ ــ ـــ ــة مســـ ــ ــة البرمجي ــ ــة الميزاني   الُمقترحـــ
  ة:، بماليين الدوالرات األمريكي٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 
  مليون دوالر أمريكي. ١٢,١٦

قّدرة المتطلبات   -٤ ـــة من الموارد الُم ــ ـــ صــــ ــّ ـــ ـــ في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــ
  األمريكية:
  ).٢٠٢٥-٢٠٢٢مليون دوالر أمريكي ( ٢٣,٣٥

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

  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٤٨

  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٣٨

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

  على قدم وساق. جمع األموال جارٍ 
  

  ) 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  

  ١,٠٠  ١,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  الموظفون
  ٢,٨٦  ١,٤٦  ٠,٢١  ٠,٢٦  ٠,٢١  ٠,٢٢  ٠,٠٨  ٠,٤٢  األنشطة
  ٣,٨٦  ٢,٤٦  ٠,٢١  ٠,٢٦  ٠,٢١  ٠,٢٢  ٠,٠٨  ٠,٤٢  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  -  -  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  -  -  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٥,٥٩  ٢,٢١  ٠,٥١  ٠,٦٢  ٠,٥٢  ٠,٥٢  ٠,٢٠  ١,٠١  الموظفون
  ٦,٥٧  ١,٤٨  ٠,٧٧  ٠,٩٤  ٠,٧٨  ٠,٧٩  ٠,٢٩  ١,٥٢  األنشطة

  ١٢,١٦  ٣,٦٩  ١,٢٨  ١,٥٦  ١,٣٠  ١,٣١  ٠,٤٩  ٢,٥٣  مجموعال
الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 

  المقبلة الثنائيات

  ١٠,٧٦  ٤,٢٥  ٠,٩٨  ١,٢٠  ٠,٩٩  ١,٠١  ٠,٣٨  ١,٩٥  الموظفون
  ١٢,٥٩  ٢,٨٣  ١,٤٧  ١,٨٠  ١,٤٩  ١,٥١  ٠,٥٧  ٢,٩٢  األنشطة
  ٢٣,٣٥  ٧,٠٨  ٢,٤٥  ٣,٠٠  ٢,٤٨  ٢,٥٢  ٠,٩٥  ٤,٨٧  المجموع
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