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  المترتبة بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية واإلدارية 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها
  من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

  
متابعة اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن   :المقرر اإلجرائي  -١

  ومكافحتها )غير المعدية (غير الساريةاألمراض 
   ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

  الساريةغير األمراض  -٢الفئة:   
  ١-٢الحصيلة:   األمراض غير السارية المجال البرمجي:

  ٣-١-٢و ٢-١-٢و ١-١-٢: الُمخرجات  
  المذكورة أعاله؟ )(المجاالت البرمجية البرمجي في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال كيف سيساهم هذا القرار

االجتماع الثاني الرسمي للدول األعضاء سيمكِّن األمانة من اختتام العمل الخاص بوضع اختصاصات آلية إن 
  التنسيق العالمية بشأن األمراض غير السارية.

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المنجزات المستهدفة والُمخرجات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)
 نعم.

  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).يأمريك دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٤سنة واحدة (تشمل الفترة   )١(
ي؛ ـــــــــــــدوالر أمريك ٣٠ ٠٠٠ون ـــــــــــــفــي (الموظـــــــــــــــدوالر أمريك ٣٠٠ ٠٠٠ :وعـــــــــــــالمجم  )٢(

  دوالر أمريكي) ٢٧٠ ٠٠٠ :ةــاألنشط
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  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
 :دوالر أمريكــــــــي؛ األنشــــــــطة ٣٠ ٠٠٠ :دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون ٣٠٠ ٠٠٠ :المجمــــــــوع

  دوالر أمريكي) ٢٧٠ ٠٠٠
، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف

  .االقتضاء
  المقر الرئيسي.

؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
  (نعم/ ال)

  .نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  .نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  -المــوظفين المتفــرغين  ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤المقدرة للثنائية  هل التكاليف

  .ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
علـى نطـاق أمريكي. ستتم معالجة هذه الثغرة التمويليـة فـي إطـار خطـة منسـقة لتعبئـة المـوارد  دوالر ٣٠٠ ٠٠٠

  .٢٠١٥-٢٠١٤نواقص التمويل في الميزانية البرمجية  لتعويضالمنظمة 
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