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 المترتبة بالنسبةاآلثار المالية واإلدارية 
  المقترح اعتمادها المقّررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذي
 
  

ــتوى الثالث للجمعية العامة  :ائير إلجار قرّ مال ــ ــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســـ ــ ــياســـ ــ ــ متابعة اإلعالن السـ
  ومكافحتهاالمعني بالوقاية من األمراض غير الُمعدية (غير السارية) 

 ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل ة الُمعتمدةالبرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف
التي سيسهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيالُمعتمدة  الميزانية البرمجيةالواردة في مخرجات) الُمخرج (ال  -١

  :إذا اعُتِمد ائير إلجار قرّ مالهذا مشروع في تحقيقها 
ــات والخطط١-١-٢ ــ ـــياسـ ــع وتنفيذ الســ ـــريع وضـــ الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض  : تســ

  غّير السارية ومكافحتها
ـــتراتيجيات الرامية إلى الحد من عوامل الخطر القابلة للتغيير ٢-١-٢ ـــ ــ ـــ ــ : تمكين البلدان من تنفيذ االســ

ـــحي والخمول البدني  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــارية (تعاطي التبغ واتباع نظام غذائي غّير صـ ــ ــ ـــ ــ ــ المتعلقة باألمراض غّير الســ
  كحول على نحٍو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسيةوتعاطي ال

ــحية المتعلقة بالتدبير العالجي ألمراض ٣-١-٢ ـــ ـــ ــ ــين التغطية بالرعاية الصــ ـــ ـــ ــ : تمكين البلدان من تحســ
ــي المزمنة وعوامل خطرها، بما في  ــكري وأمراض الجهاز التنفســ ــرطان والســ القلب واألوعية الدموية والســ

  األزمات والطوارئذلك في حاالت 
 ةأية صلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت ئيار إلجار قرّ ماللنظر في مشروع بشأن ا تقديم مبّرر مقتضب  -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الُمعتمدة الميزانية البرمجية  في
  ال ينطبق.

ــتهــدفــة أخرىأيــة  بيــان  -٣ ــ ــ ـــ ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنــائيــة خالل تحقيقهــا ألمــانــة ا تروم منجزات مســ
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيةالُمعتمدة  في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج   لم

  ال ينطبق.
  :ائير إلجار قرّ مال اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

 ٢٠١٩ســـبع ســـنوات. ســـُتجرى جميع األنشـــطة المشـــار إليها في مشـــروع المقرر اإلجرائي بدءًا من عام 
ــات  ـــائيـــ ــدى الثنــ وحتى  ٢٠٢٥-٢٠٢٤و ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠و ٢٠١٩-٢٠١٨وعلى مـــ

انعقاد االجتماع الرفيع المستوى الرابع للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير 
  .٢٠٢٥في عام  ،السارية) ومكافحتها

  ائير إلجار قرّ مال تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:ائير إلجار قرّ ماللتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  ).٢٠٢٥-٢٠١٩مليون دوالر أمريكي ( ٦٠٢
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ــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢ ـــ ــ ــيصــــ ــ ـــ ــ الُمعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصــ
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل

  مليون دوالر أمريكي. ٨٦
الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  ال ينطبق.

ــات   -٣ ــ ــّدرة المتطلب ــ ـــة من الموارد الُمق ـــ ــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ ــ ـــودة في الُمخصــ ــ ـــ ــة مســـ ــ ــة البرمجي ــ ــة الميزاني   الُمقترحـــ
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 

  مليون دوالر أمريكي. ١٧٢
قّدرة المتطلبات   -٤ ـــة من الموارد الُم ــ ـــ صــــ ــّ ـــ ـــ في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــ

  األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ٣٤٤

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:ائير إلجار قرّ مالالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ مقدار   -٥
  :ائير جإلار قرّ مالالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  .إعداد هذه الوثيقةمليون دوالر أمريكي) في وقت  ٨٦ أصلمن  ٪١٢ماليين دوالر أمريكي ( ١٠
  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  مليون دوالر أمريكي). ٨٦من أصل  ٪٨٨مليون دوالر أمريكي ( ٧٦
التي ستساعد على سد أي ثغرة و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدو  الموارد الُمقّدرة  -

  في التمويل:
ــتمر يزيد المبلغ على نحو –مليون دوالر أمريكي  ٧٦ ـــ ــ ـــ ــتناد إلى الجهود  مســ ـــ ــ ــ خالل الثنائية، باالســـ

  المتواصلة المبذولة لجمع التمويل.
  

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

 المقر  إقليم  التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع

جنوب   األمريكتان  أفريقيا
شرق   أوروبا   شرق آسيا

   المتوسط
غرب المحيط 

   الهادئ
الموارد 

الُمخّصصة فعًال 
  في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٥٧,٠  ١٨,٠ ٥,٥ ٥,٥ ٥,٥ ٥,٥  ٥,٥  ١١,٥  الموظفون
 ٢٩,٠ ٨,٥ ٣,٠ ٣,٠ ٣,٠ ٣,٠ ٣,٠ ٥,٥  األنشطة
 ٨٦,٠ ٢٦,٥ ٨,٥ ٨,٥ ٨,٥ ٨,٥ ٨,٥ ١٧,٠  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  

 ١١٤,٠ ٣٦,٠ ١١,٠ ١١,٠ ١١,٠ ١١,٠ ١١,٠ ٢٣,٠  الموظفون
 ٥٨,٠ ١٧,٠ ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠ ٦,٠ ١١,٠  األنشطة
 ١٧٢,٠ ٥٣,٠ ١٧,٠ ١٧,٠ ١٧,٠ ١٧,٠ ١٧,٠ ٣٤,٠  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 

  المقبلة الثنائيات

 ٢٢٨,٠ ٧٢,٠ ٢٢,٠ ٢٢,٠ ٢٢,٠ ٢٢,٠ ٢٢,٠ ٤٦,٠  الموظفون
 ١١٦,٠ ٣٤,٠ ١٢,٠ ١٢,٠ ١٢,٠ ١٢,٠ ١٢,٠ ٢٢,٠  األنشطة
 ٣٤٤,٠ ١٠٦,٠ ٣٤,٠ ٣٤,٠ ٣٤,٠ ٣٤,٠ ٣٤,٠ ٦٨,٠  المجموع

  


