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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
 
  

  التصدي لعبء التسمم الناجم عن لدغ الثعابين :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــ حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزانيــة البرمجيــةمجــال البرنــامج وال  -١ ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائي
  إذا اعُتِمد. القرارسيسهم في تحقيقها هذا 

   البرنامج: مجاال
  أمراض المناطق المدارية المهملة ٤-١
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى وتعزيز القدرات التنظيمية ٣-٤
  :تانحصيلال
  المدارية المهملة واستدامتهازيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق  ٤-١
ـــة والميســـورة التكـــاليف  ٣-٤ تحســـين إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى المأمونـــة والفعال

  والعالية الجودة واستخدامها على نحو رشيد
  :)اتُمخرجالالمخرج (

 تيســـير تنفيـــذ ورصـــد التـــدخالت الراميـــة إلـــى مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة مـــن ٢-٤-١
  خالل المبادئ التوجيهية التقنية المسندة بالبيِّنات والدعم التقني

تحســـين إتاحـــة األدويـــة األساســـية والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى واســـتخدامها، مـــن خـــالل  ١-٣-٤
  وتنفيذها اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية

لتكنولوجيات الصحية األخرى ومأمونيتها من خالل القواعد والمعـايير تحسين جودة األدوية وا ٣-٣-٤
  والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية

إذا لم تكن هناك أية صلة بالنتائج علـى النحـو المبـّين  القرارتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في

  .ال ينطبق
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، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة لألمانــة خــالل منجــزات مســتهدفة أخــرى مــوجز أليــة بيــان وصــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج  لم

خـالل  هاعلى الرغم من عدم تحديدأعاله  المفصلةفي المخرجات المقررة ستسهم المنجزات المستهدفة 
  وهذه المنجزات المستهدفة مبينة أدناه.. ٢٠١٩-٢٠١٨عملية إعداد الميزانية البرمجية 

 ضــمان ، التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابينكافحــة تســريع وتيــرة الجهــود العالميــة المبذولــة وتنســيق م
ولويـة للتـدخالت جودة األدوية المضادة للسموم والعالجات األخـرى ونجاعتهـا ومأمونيتهـا ومـنح األ

 الشديدة التأثير؛

  التســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ مواصـــلة تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى المؤسســـات العاملـــة علـــى البحـــث فـــي
بما فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة دعمًا للجهود المحسنة والمسـندة بالبّينـات لمكافحـة  الثعابين
 ؛المرض

  الغلوبولين المناعي المضـاد لسـموم مستحضرات  إنتاجتعزيز النهوض بالجهود الدولية الرامية إلى
ــ التــي تتســم الثعــابين وتحســين  ،ومراقبتهــا تنظــيم تلــك المستحضــراتو  عــةنجاالو  ةمأمونيــالو  ةجودالب

 للجميع؛ أسعار معقولةبالمأمونة والناجعة وٕاتاحتها  ألدوية المضادة للسموماإمكانية توافر 

 الـدعم إلـى الـدول األعضـاء لتعزيـز قـدراتها مـن أجـل تحسـين التوعيـة والوقايـة وٕاتاحـة العـالج  تقديم
 ؛ومكافحتها التسمم الناجم عن لدغ الثعابينوالحد من حاالت 

 التعاون التقني بين الدول األعضاء كوسيلة لتدعيم خدمات الترصد والعالج والتأهيل؛ توطيد 

 مـــع الوكـــاالت الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات ومؤسســـات البحـــث، عنـــد  تعـــاونال
االقتضاء ووفقًا للواليـات المعنيـة المسـندة إليهـا، لتقـديم الـدعم مباشـرة إلـى البلـدان التـي ينتشـر فيهـا 

لــــدغ بنــــاًء علــــى طلــــب هــــذه البلــــدان، بهــــدف تــــدعيم أنشــــطة التــــدبير العالجــــي لحــــاالت ، المــــرض
  .الثعابين

  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
فــي إطــار العمــل توقــع فــي الوقــت الحــالي أي موعــد أخيــر لتنفيــذ هــذا القــرار إذ تنــدرج جهــود التنفيــذ ال يُ 

والقضاء عليها. وتتعلق المعلومـات الماليـة المهملة الجاري المتصل بمكافحة أمراض المناطق المدارية 
  .٢٠٢٣إلى  ٢٠١٨بفترة السنوات الست من تموز/ يوليو المعروضة في هذه الوثيقة 

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

  مليون دوالر أمريكي خالل السنوات الست األولى. ٢٩,٦٦
الميزانيـــــة البرمجيـــــة  فـــــيفعـــــًال تخصيصـــــها  مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع رةقـــــدّ المتطلبـــــات المُ إجمـــــالي   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل
  صفر.

لتلـــك الُمزمـــع فعـــًال تخصيصـــها فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة  ةيضـــافاإلرة مـــن المـــوارد قـــدّ المتطلبـــات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  دوالر أمريكي. ليونم ٦,٣٣

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

  دوالر أمريكي. ليونم ١٠,٦٣
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فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤
  األمريكية:
  مقابل التضخم. المقايسةمليون دوالر أمريكي لكل ثنائية إضافة إلى تكاليف  ١٢,٧٠

    ، 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 ٦,٣٣
سد أي ثغـرة فـي التي ستساعد على في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
ســترتبط تعبئــة األمــوال بالحصــيلة األوليــة للمنجــزات المســتهدفة فــي و ال تتــوفر فــي الوقــت الحــالي. 

ومن المتوقع أن يؤدي وضع خريطة الطريق الخاصة ببيئة لدغ الثعـابين . ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية 
مــن للجهــات صــاحبة المصــلحة إلــى تعبئــة المســاهمات الطوعيــة  ذلكوتنظــيم االجتمــاع المتصــل بــ

  من ميزانية الثنائية. ٪٥٠لجهات المانحة لتحصيل مبلغ ال يقل عن ا
  

  (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 المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  -  -  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  -  -  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٢,٠٥  ٠,١٤  ٠,١٢  ٠,٠٧  ٠,١٢  ٠,١٣  ٠,١٥  ١,٣٢  الموظفون
  ٤,٢٨  ٠,٢٦  ٠,٢٤  ٠,١٦  ٠,٣١  ٠,٢٣  ٠,٥٥  ٢,٥٣  األنشطة
  ٦,٣٣  ٠,٤٠  ٠,٣٦  ٠,٢٣  ٠,٤٣  ٠,٣٦  ٠,٧٠  ٣,٨٥  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٦,٢٠  ٠,٧٠  ٠,٦٣  ٠,٣٣  ٠,٨٣  ٠,٦٩  ١,٠٤  ١,٩٨  الموظفون
  ٤,٤٣  ٠,٢٤  ٠,٢٢  ٠,١٦  ٠,٢٨  ٠,٢١  ٠,٤٧  ٢,٨٥  األنشطة
  ١٠,٦٣  ٠,٩٤  ٠,٨٥  ٠,٤٩  ١,١١  ٠,٩٠  ١,٥١  ٤,٨٣  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ٨,٥١  ٠,٩٨  ٠,٨٧  ٠,٥٠  ٠,٨٦  ٠,٩٦  ١,٠٨  ٣,٢٦  الموظفون
  ٤,١٩  ٠,٢٥  ٠,٢٣  ٠,١٦  ٠,٢٩  ٠,٢٢  ٠,٤٩  ٢,٥٥  األنشطة
  ١٢,٧٠  ١,٢٣  ١,١٠  ٠,٦٦  ١,١٥  ١,١٨  ١,٥٧  ٥,٨١  المجموع
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