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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  جمعية الصحةمن جانب 
 
  

   إتاحة األدوية واللقاحات :القرار
 ٢٠١٩-٢٠١٨ة الُمعتمدة للثنائية البرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف

ــهم في تحقيقها ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية  -١ ــيســـ ، التي ســـ
  إذا اعُتِمد.هذا القرار  مشروع

ــتخدامها، من خالل  ١-٣-٤ ـــ ــحية األخرى واســ ــ ــية والتكنولوجيات الصـــ ــ ــاســـ ـــ ـــين إتاحة األدوية األســ ــ تحســ
  اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية وتنفيذها

ــب  -٢ ــ ــأن ا تقديم مبّرر مقتضــ ـــ ـــروع بشـ ــ ــلة ربطه إذا لم ت القرارلنظر في مشـ ــ في  ةبالنتائج المبّينأية صــ
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة الميزانية البرمجية

  ال ينطبق.
ــتهدفة أخرى  -٣ ــ ـــ ــ ُتدرج   ، والتي لم٢٠١٩-٢٠١٨خالل الثنائية تحقيقها ألمانة تروم ا أية منجزات مســ

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة بالفعل في الميزانية البرمجية
  ال ينطبق.

  :القراراإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤
  ٢٠٢٣-٢٠١٩، بما يتواءم مع برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة سنة ٤,٥

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

  دوالر أمريكي. يينمال ٣
ــها في الميزانية البرمجية   أ-٢ ــ ـــ ــ ــيصــ ــ ــ ــ المعتمدة إجمالي المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمزمع فعًال تخصـــ

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨  للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٥

المعتمدة المتطلبات الُمقّدرة من الموارد اإلضافية لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨  للثنائية

  ال ينطبق. 
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صــة في الميزانية البرمجية  -٣ ، ٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية  المقترحة المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخصــّ
  بماليين الدوالرات األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ١,٥

ـــة في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات   -٤ ـــ ــ صــــ ــّ ـــ ــ المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخصــــ
  األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي.

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

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٢٥

  الثنائية:خالل هذه  الثغرات المتبّقية في التمويل  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٢٥

ـــد أي ، و في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدُ الموارد الُمقّدرة و   - ــ ـــ ــاعد على ســ ـــ ــ ـــتســـ ــ ـــ ثغرة في التي ســ
  التمويل:

  ال ينطبق.
  

  ماليين الدوالرات األمريكية)بالجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد (
 

المقر   إقليم  التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع
جنوب   األمريكتان  أفريقيا

  شرق آسيا
شرق   أوروبا

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
فعًال الموارد المزمع 

في  تخصيصها
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٥  ٠,٥  -  -  -  -  - -  الموظفون
  ٠,٠  ٠,٠  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  ٠,٥  ٠,٥  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

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

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ١,٠  ١,٠  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  ٠,٥ ٠,٥  - -  - -  -  -  األنشطة
 ١,٥  ١,٥  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ٠,٧  ٠,٧  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  ٠,٣  ٠,٣  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  ١,٠  ١,٠  -  -  -  -  -  -  المجموع
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