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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  للقرارات المقترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة 
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

 الصـحة العالميـة تعزيز أوجه التآزر بين جمعيـة الصـحة العالميـة ومـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة  ر:القرا
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 أي وفي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة عشر الثاني العام العمل برنامج من وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء - ١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج

  ٢-١-٢و ١-١-٢؛ والمخرجان ١-٢األمراض غير السارية: الحصيلة 
كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج،   -٢

، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  .القرارمشروع 

  ال ينطبق.
  ؟القرارما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا   -٣

  .وما بعده ٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٦من عام 

الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع إذا كــان اإلطــار 
  الخاص بحساب التكاليف.

  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب الُقطرية

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المقر الرئيسي

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المجموع
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بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةمدرجــ القــرارفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
   الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٠٣١

  ما هي الثغرات؟  -
  .صفر

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

  
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين  ،المتطلبات الميزنية المقدرة: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب الُقطرية

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  المكاتب اإلقليمية

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المقر الرئيسي

 ٠,٠٣١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٩  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ما المبلغ الممول حاليًا في الثنائية التالية؟  -  

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٠٣١
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

  .صفر
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -

  ال ينطبق.
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