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  بالنسبة المترتبة واإلدارية المالية اآلثار
  اعتمادها المقترح للقرارات نتيجة األمانة إلى
  الصحة جمعية أو التنفيذي المجلس جانب من

  
 
  

 ريالتحضــــ أجــــل مــــن المحــــددة فــــاتيللتكل االســــتجابة: ومكافحتهــــا ةيالســــار  ـريـــغ األمــــراض مــــن ـةالوقايـــ: القـــرار
 ريـغ األمــــراض مــــن ـــةيالوقا بشــــأن المتحــــدة لألمـــم العامــــة ــــةيللجمع المســتوى ـــعيالرف الثالـــث لالجتمــاع

 ٢٠١٨ عام في ومكافحتها) ةيالسار  ريغ( ةيالمعد

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء  -١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج أي

  :٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية
 مــن للوقايــة القطاعــات المتعــددة الوطنيــة والخطــط السياســات تنفيــذ أو/ و وضــع تســريع ١-١-٢ الُمخــَرج
  .ومكافحتها السارية غّير األمراض

 للفتــرة عشــر الثــاني العــام العمــل برنــامج فــي مبينــة هــي كمــا بالنتــائج، صــلة أيــة هنــاك تكــن لــم إذا  -٢
 فـــي ذلـــك لمراعـــاة مبـــرر تقـــديم يرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيــة ٢٠١٩-٢٠١٤
  .القرار مشروع

 .ينطبق ال

   القرار؟ هذا لتنفيذ المقترح الزمني اإلطار ما  -٣

  .٢٠١٧و ٢٠١٦ العامان

 الفــرع فــي المعلومــات مــن المزيــد تقــديم ضــمان يرجــى مســتقبلية برمجيــة لميزانيــات يمتــد الزمنــي اإلطــار كــان إذا
  .التكاليف بحساب الخاص
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  القرار تنفيذ على المترتبة الميزنية اآلثار  :باء
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: الحالية الثنائية  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  صفر  صفر  صفر  الُقطرية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  اإلقليمية المكاتب
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  الرئيسي المقر

  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  المجموع
 البرمجيــة الميزانيــة فــي بالكامــل مــدرج القــرار بتنفيــذ يتعلــق فيمــا الميزانيــة فــي المقــدر االحتيــاج هــل  )أ(١

  )ال/ نعم( الحالية؟
  .نعم

  :الحالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )ب(١
  الحالية؟ الثنائية في الممول المبلغ ما  -

١٠٠٪.  
  ثغرات؟ال هي ما  -

  .توجد ال
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -

  .ينطبق ال
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  صفر  صفر  صفر  الُقطرية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  اإلقليمية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  الرئيسي المقر

  صفر  صفر  صفر  المجموع
  :التالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )أ(٢

  التالية؟ الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .ينطبق ال

  ؟التمويل ثغرات هي ما  -
  .ينطبق ال

  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -
  .ينطبق ال
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