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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  للقرارات المقترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة 
  من جانب جمعية الصحة

  
  

   االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل القرار:
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

(مخرجـــات) ُمخـــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة (حصـــائل) حصـــيلة   -١
  .اعُتِمدهذا القرار إذا ها تحقيق فيسيسهم ، التي ٢٠١٧-٢٠١٦زانية البرمجية للفترة المي

   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
  زيادة إتاحة العالج بالخط األول من األدوية المضادة للمالريا لحاالت اإلصابة بالمالريا المؤكدة؛  -
  ها؛دامتألساسية المضادة ألمراض المناطق المدارية المهملة واستزيادة إتاحة األدوية ا  -
  ؛زيادة تنسيق السياسات فيما بين القطاعات من أجل التصدي للمحددات االجتماعية للصحة  -
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة؛  -
الخمــس  جميــع البلــدان لــديها سياســات واســتراتيجيات وخطــط صــحية وطنيــة شــاملة ُحــدِّثت خــالل الســنوات  -

  األخيرة؛
وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز   -

  ؛على الناس
تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية المأمونــة والفعالــة والعاليــة الجــودة واســتخدامها علــى نحـــو   -

  رشيد؛
) فـي ٢٠٠٥البلدان كافة بالحد األدنى من القدرات األساسية التي حددتها اللوائح الصحية الدوليـة ( تحظى  -

  مجال اإلنذار واالستجابة لجميع المخاطر؛
زيادة قدرة البلدان على بناء القدرة علـى الصـمود والتأهـب الكـافي لحشـد اسـتجابة سـريعة ويمكـن التنبـؤ بهـا   -

  الكبرى؛وفعالة لألوبئة والجوائح 
  ؛تحظى البلدان بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ  -
تعزيز االتساق فـي مجـال الصـحة العالميـة، مـع تـولي المنظمـة القيـادة فـي تمكـين الجهـات الفاعلـة العديـدة   -

  .المختلفة من االضطالع بدور نشط وفعال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس
  :٢٠١٧-٢٠١٦ج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة ُمخر 
: تمكين البلـدان مـن تنفيـذ الخطـط االسـتراتيجية المسـنَّدة بالبيِّنـات بشـأن المالريـا مـع التركيـز ١-٣-١خرج المُ 

علــى التغطيــة الفعالــة بالتــدخالت الراميــة إلــى مكافحــة النواقــل واختبــارات التشــخيص والعــالج، ورصــد فعاليــة 
ومقاومــة المبيــدات الحشــرية وترصــدها عــن طريــق تعزيــز القــدرات لــدعم الجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن العــالج 
  المالريا؛
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: إعــداد التوصــيات بشــأن السياســات والمبــادئ التوجيهيــة االســتراتيجية والتقنيــة المحدَّثــة ٢-٣-١الُمخــرج 
، والتـــدبير العالجـــي المتكامـــل بشـــأن مكافحـــة النواقـــل، واالختبـــار التشخيصـــي، والعـــالج المضـــاد للمالريـــا

لألمراض الحمويـة، والترصـد، والكشـف الوبـائي، واالسـتجابة لتسـريع الحـد مـن حـاالت المالريـا والـتخلص 
  ؛منها

: تيســير تنفيــذ خارطــة الطريــق التــي وضــعتها المنظمــة بشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة ١-٤-١الُمخــرج 
  المهملة ورصدها؛

ورصـد التـدخالت الراميـة إلـى مكافحـة أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة : تيسـير تنفيـذ ٢-٤-١الُمخرج 
  من خالل المبادئ التوجيهية التقنية المسندة بالبيِّنات والدعم التقني؛

: تطوير المعارف الجديدة والحلول واستراتيجيات التنفيذ التي تلبي االحتياجات الصحية ٣-٤-١الُمخرج 
  للبلدان التي يتوطنها المرض.

ي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر علـــى النحـــو المبـــّين فـــ إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢
قتضـــب ميرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  لمراعاة ذلك في مشروع القرار.
  ال ينطبق.

   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣
إلــــــى  ٢٠١٧ويشــــــمل اإلطــــــار الزمنــــــي االســــــتراتيجي الفتــــــرة مــــــن تمــــــوز/ يوليــــــو أشــــــهر.  ٦ســــــنة و ١٣

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام لمواءمته مع  ٢٠٣٠األول/ ديسمبر  كانون
  اآلثار الميزنية  باء:
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةاعُتِمدإجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار إذا  - ١

مليــون  ٢٣,٨٤مليــون دوالر أمريكــي؛ واألنشــطة:  ٢٩,٣٤(الموظفــون: مليــون دوالر أمريكــي  ٥٣,١٨
  دوالر أمريكي).

  بماليين الدوالرات األمريكية، ٢٠٣٠-٢٠١٧إجمالي التكاليف للفترة 
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

المســـتوى القطـــري واإلقليمـــي  علـــى
  وفيما بين البلدان

٣٩,٢٥  ١٧,٢٢  ٢٢,٠٣  

  ١٣,٩٣  ٦,٦٢  ٧,٣١  على المستوى العالمي
    ٥٣,١٨  ٢٣,٨٤  ٢٩,٣٤  المجموع

  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
مليــــــون دوالر  ٠,٤٥مليــــــون دوالر أمريكــــــي؛ واألنشــــــطة:  ٠,٥٥الموظفــــــون: مليــــــون دوالر أمريكــــــي (

  أمريكي).
القصوى الراهنة للميزانيـة بالنسـبة إلـى الفئـة خـالل حدود الفي وستكيَّف المنجزات المستهدفة اإلضافية 

  الثنائية الحالية.
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  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  -ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار إذا اعُتِمد، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال تتوفر األموال لتمويل تنفيذ القرار في الوقت الحالي.
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  مليون دوالر أمريكي.
ة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة فــي التمويــل، بماليــين المــوارد الُمقــّدرة غيــر الُمتاحــ  -

  الدوالرات األمريكية:
  ستجري تعبئة الموارد للثنائية الحالية من خالل تعبئة المساهمات الطوعية.

، بماليــين ة)ذات صــل(إذا كانــت  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــة   -٣
  :الدوالرات األمريكية

دوالر  ليــونم ٣,٦٠دوالر أمريكــي؛ واألنشــطة:  ليــونم ٤,٣٨دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ليــونم ٧,٩٨
  أمريكي).

  ، بماليين الدوالرات األمريكية٢٠١٩-٢٠١٨إجمالي التكاليف للفترة 
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

علـــى المســـتوى القطـــري واإلقليمـــي 
  وفيما بين البلدان

٥,٨٨  ٢,٦٠  ٣,٢٨  

  ٢,١٠  ١,٠٠  ١,١٠  على المستوى العالمي
  ٧,٩٨  ٣,٦٠  ٤,٣٨  المجموع

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 
ضـمن الميزانيـة اإلجماليـة فـي  ٢٠١٩-٢٠١٨ستكيَّف التكاليف المتصلة بتنفيذ هذا القـرار فـي الثنائيـة 

  .٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة 
المتطلبات الميزنيـة المقـدرة األخـرى فـي الثنائيـات المقبلـة (إذا كانـت ذات صـلة)، بماليـين الـدوالرات   -٤

  األمريكية:
ــــــذ القــــــرار  ــــــغ التكــــــاليف المقــــــدرة لتنفي ــــــون دوالر أمريكــــــي  ٤٤,٢٠تبل ــــــي الفتــــــرة ملي  ٢٠٣٠-٢٠٢٠ف

علـــى فـــرض ) مليـــون دوالر أمريكـــي ١٩,٧٩مليـــون دوالر أمريكـــي؛ واألنشـــطة:  ٢٤,٤١(الموظفـــون: 
  عدم تغيير أسعار صرف العمالت.

  ، بماليين الدوالرات األمريكية٢٠٣٠-٢٠٢٠إجمالي التكاليف للفترة 
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

علـــى المســـتوى القطـــري واإلقليمـــي 
  وفيما بين البلدان

٣٢,٦٣  ١٤,٢٩  ١٨,٣٤  

  ١١,٥٧  ٥,٥٠  ٦,٠٧  على المستوى العالمي
    ٤٤,٢٠  ١٩,٧٩  ٢٤,٤١  المجموع

=     =     =  


