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

  
 
  

 غيـــــر األمـــــراض مـــــن الوقايـــــة بشـــــأن العامـــــة للجمعيـــــة المســـــتوى الرفيـــــع الثالـــــث لالجتمـــــاع التحضـــــير: القـــــرار
 تكليفات محددة مسندة إلى األمانة: ٢٠١٨ عام في عقده المقرر ومكافحتها،) السارية غير( الُمعدية

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
ـــادة، الحصـــيلة: ٢، الفئـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج  التـــدخالت إتاحـــة زي
. العالجــــي وتــــدبيرها لهــــا المســــببة الخطــــر وعوامــــل الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة إلــــى الراميــــة

ـــــة للفتـــــرة  الميزانيـــــة ـــــذ/ أو و وضـــــع تســـــريع: ١-١-٢، الُمخـــــرج ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجي  السياســـــات تنفي
 .ومكافحتها السارية غّير األمراض من للوقاية القطاعات المتعددة الوطنية والخطط

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا الرجـــاء إدراج مبـــرر مـــوجز للنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

 .ينطبق ال

فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة  بالسنوات أو الشهور)اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣
   إضافية؟

 مـــن الوقايـــة بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــةمـــن المقتـــرح تنفيـــذ القـــرار خـــالل الفتـــرة التـــي تغطيهـــا 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض

  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية - ١

  .الحالية للثنائيةفي الميزانية البرمجية المعتمدة  إضافية تكاليف أية ُتدرج لن
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 يرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ القرار المقترح في الثنائية الحاليـة بماليـين الـدوالرات  )١(
  األمريكية:

 لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ مقدار الموارد المتاحةما  -

  ال ينطبق.
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  .ال ينطبق
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

  .ينطبق ال

  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
 ٢٠١٩-٢٠١٨ُوضعت هذه المتطلبـات مـن المـوارد فـي الحسـبان فـي الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة للفتـرة 

 ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقايةمن أجل خطة العمل المقترحة آللية التنسيق العالمية بشأن 
  :٢٠١٩-٢٠١٨ التي تغطي الفترة

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

  ٩,٨  ٣,٦  ٦,٢  المجموع
الميزنيـــة المقـــدرة، المتطلبـــات  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  ال ينطبق.
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