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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  المقترح اعتمادها للمقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 

  من جانب جمعية الصحة
  
  

التحضــــــــير لالجتمـــــــــاع الثالــــــــث الرفيـــــــــع المســـــــــتوى للجمعيــــــــة العامـــــــــة بشــــــــأن الوقايـــــــــة مـــــــــن  :المقرر اإلجرائي
  ٢٠١٨األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

ُمخـــــــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤برنـــــــامج العمـــــــل العـــــــام الثـــــــاني عشـــــــر للفتـــــــرة (حصـــــــائل) حصـــــــيلة   -١
ـــرة المي(مخرجـــات)  ـــة للفت ـــة البرمجي ـــي ٢٠١٧-٢٠١٦زاني ـــيسيســـهم ، الت ـــا تحقيق ف ـــرر هـــذا ه المق

  .اعُتِمدإذا  اإلجرائي

   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
  .زيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض غّير السارية وعوامل خطرها وتدبيرها العالجي

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
: تسريع وضع و/ أو تنفيـذ السياسـات والخطـط الوطنيـة المتعـددة القطاعـات للوقايـة مـن ١-١-٢الُمخرج 

  .السارية ومكافحتهااألمراض غّير 

الثـــاني عشـــر  ي برنـــامج العمـــل العـــامعلـــى النحـــو المبـــّين فـــ إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢
يرجـــــــى تقـــــــديم مبـــــــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــــــة البرمجيـــــــة للفتـــــــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــــــرة

  .المقرر اإلجرائيلمراعاة ذلك في مشروع قتضب م
  ال ينطبق.

   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   - ٣
منجـــزات المســتهدفة التـــي معظـــم األنشــطة والو . ٢٠١٧ســُينفذ هـــذا المقــرر اإلجرائـــي فــي حزيـــران/ يونيــو 

الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمـراض غيـر الُمعديـة  ستُنفذ تحضيرًا لالجتماع
. ولضمان ٢٠١٨-٢٠١٧ستحدث في الثنائية ، ٢٠١٨المقرر عقده في عام ، (غير السارية) ومكافحتها

تشـمل خطـة العمـل و . ٢٠١٩التحقيق الكامـل للنتـائج المتوخـاة مـن االجتمـاع، قـد يسـتمر العمـل فـي عـام 
  .٢٠١٩-٢٠١٨الخاصة بآلية التنسيق العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الفترة 
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  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةالمقرر اإلجرائي إذا اعُتِمدف الُمقّدرة لتنفيذ يإجمالي التكال  - ١

  مليون دوالر أمريكي. ١٢,٣

  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
مليـــون دوالر أمريكـــي. ويمكـــن إدراج هـــذا  ٢,٥، ٢٠١٧تبلـــغ المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة خـــالل عـــام 

  .بالفعلحدود الميزانية القائمة  ضمن

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب- ٢
الــدوالرات  إذا اعُتِمــد، بماليــين المقــرر اإلجرائــيذه الثنائيــة لتمويــل تنفيــذ المــوارد الُمتاحــة فــي هــ -  

  األمريكية:
    المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب الُقطرية  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب اإلقليمية  
    ٢‚٥  ٠‚٩  ١‚٦  المقر الرئيسي  
    ٢‚٥  ٠‚٩  ١‚٦  المجموع  

  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية: -
  توجد ثغرة في تمويل الثنائية الحالية. ال
الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة فـي التمويـل، بماليـين الـدوالرات  -  

  األمريكية:
  ال ينطبق.

، بماليين ة)ذات صل(إذا كانت  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية الميزنية المقدرة األخرى في المتطلبات   - ٣
  :األمريكيةالدوالرات 

    المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب الُقطرية  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب اإلقليمية  
    ٩‚٨  ٣,٦  ٦,٢  المقر الرئيسي  
    ٩‚٨  ٣,٦  ٦,٢  المجموع  

  ؟٢٠١٩- ٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 
  نعم.
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)، بماليين الدوالرات ذات صلة(إذا كانت ات المقبلة في الثنائيالميزنية المقدرة األخرى المتطلبات   - ٤
  األمريكية:

الجتمــاع ابعــد  التــي ستتضــح لمتطلبــاتوفقــًا لســُتحدد المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة فــي الثنائيــات القادمــة 
الثالـــث الرفيــــع المســـتوى للجمعيــــة العامـــة بشــــأن الوقايـــة مــــن األمـــراض غيــــر الُمعديـــة (غيــــر الســــارية) 

-٢٠١٨لفتـرة لالعمـل الخاصـة بآليـة التنسـيق العالميـة خطة و  ٢٠١٨افحتها، المقرر عقده في عام ومك
٢٠١٩. 
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