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

  
 
  

  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل: القرار

  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
زيـــادة إتاحـــة التـــدخالت : ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامجمـــن  ٢حصـــيلة الفئـــة 

  الرامية إلى الوقاية من األمراض غير السارية وتدبيرها العالجي.
البلــدان مــن تحســين التغطيــة بالرعايــة تمكــين : ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــةمــن  ٣-١-٢ الُمخــَرج

 .السارية غير الصحية المتعلقة بالتدبير العالجي لألمراض

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

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

  .٢٠٢١ول/ ديسمبر إلى كانون األ ٢٠١٧من المقترح تنفيذ القرار في الفترة من حزيران/ يونيو 

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

  ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية الحالية.ال توجد أي تكاليف إضافية ينبغي تكييفها 
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يرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ القرار المقترح في الثنائية الحاليـة بماليـين الـدوالرات   )١(
  األمريكية:

  ما مدى توافر الموارد لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ -
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ١,٣  ٠,٩  ٠,٤  الُقطرية المكاتب
  ٤,٩  ٣,٠  ١,٩  اإلقليمية المكاتب
  ٣,١  ١,٩  ١,٢  الرئيسي المقر

    ٩,٣  ٥,٨  ٣,٥  المجموع
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  ال توجد أي ثغرة في تمويل الثنائية الحالية.
  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
  .٢٠١٩-٢٠١٨لم تؤخذ هذه المتطلبات من الموارد في الحسبان في الميزانية البرمجية المقترحة للفترة 

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٤,٣  ٣,٣  ١,٠  الُقطرية المكاتب
  ٨,١  ٤,٨  ٣,٣  اإلقليمية المكاتب
  ٦,٧  ٤,٠  ٢,٧  الرئيسي المقر

  ١٩,١  ١٢,١  ٧,٠  المجموع
المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
مليــون  ٢٠,١مــا مقــداره  ٢٠٢١-٢٠٢٠المقــدرة لمكافحــة الســرطان فــي الثنائيــة  تبلــغ المتطلبــات الميزنيــة

   .٢٠١٩-٢٠١٨مقارنة بالثنائية  ٪٥مما ينم عن زيادة بنسبة  دوالر أمريكي
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