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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  المقترح اعتمادهاالمقررات اإلجرائية إلى األمانة نتيجة 

  جمعية الصحةمن جانب 
 
  

ــرقية، وفي الجوالن   :المقرر اإلجرائي ــطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــ ـــحية في األرض الفلســ األحوال الصـ
  السوري المحتل

 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  المقرر اإلجرائي مشروع
ــاء على  ١-١-٦ تولي المنظمة القيادة واإلدارة على نحو فعَّال وتحســـين قدرة أمانة المنظمة والدول األعضـ

ــيقها ووضـــعها موضـــع  تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، ومواءمة هذه الجهود وتنسـ
  التنفيذ

ـــع  ٢-١-٦ ــ ــ ـــ ــ ــاركة الفعَّالة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى واألطراف الفاعلة غير الدول في وضـــ ــ ــ ـــ ــ المشــــ
  برنامج عمل مشترك للصحة يلبي أولويات الدول األعضاء

  للمراقبةإدارة الممارسات المالية السليمة من خالل إطار كاٍف  ١-٤-٦
  إدارة الموارد البشرية وتنسيقها بفعَّالية وكفاءة ٢-٤-٦
  وضع هياكل أساسية للحوسبة تتسم بالفعَّالية والكفاءة، وُنظم وتطبيقات مؤسسية ومتعلقة بالصحة ٣-٤-٦
تقديم الدعم التشــغيلي واللوجيســتي، وٕادارة المشــتريات، وصــيانة الهياكل األســاســية وٕادارة األصــول،  ٤-٤-٦

  اوتهيئة بيئة آمنة لموظفي المنظمة وممتلكاته
  االستجابة للفاشيات واألزمات

 ةأية صلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت المقرر اإلجرائيلنظر في مشروع بشأن ا تقديم مبّرر مقتضب  -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة في 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.

  :المقرر اإلجرائياإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤
  .٢٠٢٠أيار/ مايو  - ٢٠١٩سنة واحدة: حزيران/ يونيو 

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

  مليون دوالر أمريكي. ٣٥,٥
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ــها في الميزانية البرمجية   أ-٢ ــ ـــ ــ ــيصــ ــ ـــ ــ المعتمدة إجمالي المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمزمع فعًال تخصــ
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨  للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ١٧,٨

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

  ال ينطبق.

صــة في الميزانية البرمجية  -٣ ، ٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية  المقترحة المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخصــّ
  يين الدوالرات األمريكية:بمال

  مليون دوالر أمريكي. ١٧,٧

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

  األمريكية: ، بماليين الدوالراتالمقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ مقدار   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  مليون دوالر أمريكي. ١٧,٨
  الثنائية:خالل هذه  الثغرات المتبّقية في التمويل  -

  ال ينطبق.
ــد أي ثغرة في ، و في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدُ الموارد الُمقّدرة و   - ـــ ـــ ــاعد على ســ ـــ ــ ـــتســـ ــ ـــ التي ســ

  التمويل:
  ال ينطبق.

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

 
المقر   اإلقليم  التكاليف  الثنائية

  الرئيسي
  الجموع

جنوب شرق   األمريكتين  األفريقي
  آسيا

شرق   األوروبي
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

الموارد المزمع 
في  فعالً  تخصيصها

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٣,٨  -  -  ٣,٨  -  -  -  -  الموظفون
  ١٤,٠  -  -  ١٤,٠  -  -  -  -  األنشطة
  ١٧,٨  -  -  ١٧,٨  -  -  -  -  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

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

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٣,٧  -  -  ٣,٧  -  -    -  الموظفون
  ١٤,٠ -  - ١٤,٠  - -  -  -  األنشطة
 ١٧,٧  -  -  ١٧,٧  -  -  -  -  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

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