
  ١إضافة  ٣مؤتمر/ /١٤٢ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٥  المائة بعد األربعونو  يةالثان الدورة
     EB142/CONF./3 Add.1  األعمال جدول من ٢-٤ البند

  
  
  

 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
 
  

  ٢٠٣٠-٢٠١٨خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن النشاط البدني للفترة  :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــةمجـــال البرنـــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد القرارسيسهم في تحقيقها هذا 

  األمراض غير السارية ١-٢ مجال البرنامج:
غيــر الســارية وعوامــل خطرهــا  التــدخالت الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض إتاحــة زيــادة ١-٢ حصــيلة:ال

  وتدبيرها العالجي
   مخرجات):الُمخرج (ال
ـــة المتعـــددة القطاعـــاتتســـريع وضـــع  ١-١-٢ ـــذ السياســـات والخطـــط الوطني للوقايــة مــن األمــراض  وتنفي

  غير السارية ومكافحتها
للتغييــر  تمكــين البلـــدان مـــن تنفيـــذ االســـتراتيجيات الراميـــة إلـــى الحـــد مـــن عوامـــل الخطـــر القابلـــة ٢-١-٢

غــذائي غيــر صــحي، والخمــول البــدني، غيــر الســارية (تعــاطي التبــغ، واتبــاع نظــام  المتعلقـــة بـــاألمراض
  وتعاطي الكحول على نحو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية

تنفيـــذ إطـــار الرصـــد مـــن أجـــل التبليـــغ عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي الوفـــاء بااللتزامـــات الـــواردة فـــي  ٤-١-٢
حـدة الرفيـع المســتوى بشــأن الوقايــة مــن األمــراض اإلعـالن السياسـي الجتمـاع الجمعيـة العامـة لألمـم المت

الوقايـة مـن األمـراض  ومكافحتهـا وفـي خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأنالمعدية (غير السـارية) غيـر 
  ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

النحـو المبـّين إذا لم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى  القرارتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في

  ال ينطبق.
لـم ، والتـي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـة لألمانـة خـالل منجـزات مسـتهدفة أخـرى موجز ألية بيان وصف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج 
  .يوجدال 
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  :القرار الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ اإلطار الزمني  -٤
  .ثماني سنوات

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  مليون دوالر أمريكي. ٣٠,٣
ــالي   أ-٢ ــات المُ إجم ــدّ المتطلب ــًال تخصيصــها  مــن المــوارد الُمزمــع رةق ــيفع ــة ل ف ــة البرمجي  لثنائيــةالميزاني

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  دوالر أمريكي. ليونم ٩,٤

لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  صفر.

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  دوالر أمريكي. ليونم ٨,١
فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  دوالر أمريكي. ليونم ٦,٤: ٢٠٢٣-٢٠٢٢للفترة 
  دوالر أمريكي. ليونم ٦,٤: ٢٠٢٥-٢٠٢٤للفترة 

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  صفر.
  ية:خالل هذه  الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  دوالر أمريكي. ليونم ٩,٤
التي ستساعد على سد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
  صفر.
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  اإلقليم
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المخصصة 

  فعًال في 
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٥‚٤  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٨  ٠‚٨  ١‚٢  الموظفون
  ٤‚٠  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٢‚٨  األنشطة
  ٩‚٤  ٠‚٩  ٠‚٨  ٠‚٩  ٠‚٨  ١‚٠  ١‚٠  ٤‚٠  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  الموظفون
  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  األنشطة
  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٥‚٤  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٨  ٠‚٨  ١‚٢  الموظفون
  ٢‚٧  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ١‚٥  األنشطة
  ٨‚١  ٠‚٩  ٠‚٨  ٠‚٩  ٠‚٨  ١‚٠  ١‚٠  ٢‚٧  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ١٠‚٨  ١‚٤  ١‚٢  ١‚٤  ١‚٢  ١‚٦  ١‚٦  ٢‚٤  الموظفون
  ٢‚٠  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٨  األنشطة
  ١٢‚٨  ١‚٦  ١‚٤  ١‚٦  ١‚٤  ١‚٨  ١‚٨  ٣‚٢  المجموع
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