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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها ةاإلجرائي اتمقرر نتيجة للإلى األمانة 
  من جانب جمعية الصحة

  
  

  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ :مقرر اإلجرائيال
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

(مخرجـــات) ُمخـــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة (حصـــائل) حصـــيلة   -١
  .اعُتِمدإذا  مقرر اإلجرائيهذا الها تحقيق فيسيسهم ، التي ٢٠١٧-٢٠١٦زانية البرمجية للفترة المي

   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
  ، المجال البرمجي: األمراض غير السارية.٢حصائل الفئة 

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
: تسريع وضع و/ أو تنفيـذ السياسـات والخطـط الوطنيـة المتعـددة القطاعـات للوقايـة مـن ١-١-٢الُمخرج 

  األمراض غير السارية ومكافحتها؛
: تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ االســتراتيجيات الراميــة إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة ٢-١-٢الُمخــرج 

ي التبغ والنظام الغذائي والخمول البـدني وتعـاطي الكحـول للتغيير المتعلقة باألمراض غير السارية (تعاط
  على نحٍو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية؛

: تمكـــين البلـــدان مـــن تحســـين التغطيــــة بالرعايـــة الصـــحية المتعلقـــة بالتـــدبير العالجــــي ٣-١-٢الُمخـــرج 
 خطــرالوالســرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة وعوامــل  ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة

  ؛ها عن طريق تعزيز الُنظم الصحيةالمرتبطة ب
: تنفيذ إطـار الرصـد مـن أجـل التبليـغ عـن التقـدم المحـرز فـي الوفـاء بااللتزامـات الـواردة ٤-١-٢الُمخرج 

فيع المستوى بشأن الوقاية من األمـراض في اإلعالن السياسي الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الر 
غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها وفي خطة العمل العالمية لمنظمة الصـحة العالميـة بشـأن الوقايـة 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 
الثـــاني عشـــر  ي برنـــامج العمـــل العـــامعلـــى النحـــو المبـــّين فـــ إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢

قتضـــب ميرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .مقرر اإلجرائيلمراعاة ذلك في مشروع ال

  ال ينطبق.
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   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   - ٣
إلـى كــانون األول/  ٢٠١٨الثـاني/ ينـاير فـي الفتـرة مـن كـانون  مقـرر اإلجرائـيمـن المقتـرح تنفيـذ ال

    .٢٠٢٣ديسمبر 
وضــع إطــار للرصـــد والتقيــيم للســماح بـــالتبليغ الــدوري عــن التقـــدم وستشــرف األمانــة علــى تنســـيق 

 اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمنة األطفــالالمحــرز علــى الصــعيد العــالمي فــي تنفيــذ توصــيات 
تطوير أنشطة الرصـد والتقيـيم والمسـاءلة علـى المسـتوى بشأن وتقديم اإلرشاد إلى الدول األعضاء 

    .٢٠١٩-٢٠١٨وستنفَّذ هذه األنشطة خالل الثنائية الوطني وتعزيزها. 
م لــدعم بنــاء القــدرات ملخصــات السياســات وأدلــة التنفيــذ ذات الصــلة وتعمَّــوستوضــع مجموعــة مــن 

دعــم تنفيــذ الــدول ســيعزز وهــذا أمــر . ٢٠١٩-٢٠١٨فــي المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة فــي الفتــرة 
وسيباشـر العمـل التقنـي لسـد هج االبتكارية الراهنة والجديدة للتصدي لسـمنة األطفـال. األعضاء للنُ 

الســلوكيات الرئيســية ظــم الرصــد لتقــدير الثغــرات فــي المعــارف والممارســات المتعلقــة باألســاليب ونُ 
ســـــنوات  ٥مـــــارهم بـــــين ووزن الجســـــم لـــــدى األطفـــــال دون ســـــن الخامســـــة واألطفـــــال المتراوحـــــة أع

وسُترســى أنشــطة الــدعم التقنــي وبنــاء القــدرات عبــر المراكــز والشــبكات اإلقليميــة فــي ســنة.  ١٧و
  .٢٠١٩-٢٠١٨ الفترة

  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةإذا اعُتِمد مقرر اإلجرائيالف الُمقّدرة لتنفيذ يإجمالي التكال  - ١

  مليون دوالر أمريكي. ١٢,٦١
  

  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
    ال توجد.

    الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب- ٢
الـدوالرات  إذا اعُتِمـد، بماليـين مقـرر اإلجرائـيذه الثنائيـة لتمويـل تنفيـذ الالموارد الُمتاحة فـي هـ  -

  األمريكية:
    صفر.

  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
    صفر.

ــرة فــي التمويــل، بماليــين   - المــوارد الُمقــّدرة غيــر الُمتاحــة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغ
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
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، بماليين ة)ذات صل(إذا كانت  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية الميزنية المقدرة األخرى في المتطلبات   - ٣
  :الدوالرات األمريكية

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠‚٥  ٠‚٣  ٠‚٢  المكاتب الُقطرية
  ٠‚٨  ٠‚٥  ٠‚٣  المكاتب اإلقليمية
  ٢‚٧  ١‚٦  ١‚١  المقر الرئيسي

  ٤‚٠  ٢‚٤  ١‚٦  المجموع
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  .نعم
)، بماليين الدوالرات ذات صلة(إذا كانت ات المقبلة الميزنية المقدرة األخرى في الثنائيالمتطلبات   - ٤

  األمريكية:
 اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى ســـمنة األطفـــالتوصـــيات تبلـــغ قيمـــة المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة لتنفيـــذ 

دوالر أمريكـــــي فـــــي الثنائيـــــة  ليـــــونم ٤,٤١و ٢٠٢١-٢٠٢٠دوالر أمريكـــــي فـــــي الثنائيـــــة  ليـــــونم ٤,٢
. ٢٠١٩-٢٠١٨لكـــــل ثنائيــــة مقارنـــــة بالثنائيـــــة  ٪٥بزيــــادة كـــــل مـــــن المبلغــــين بنســـــبة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢

خــالل الميزانيــات البرمجيــة المقترحــة الالحقــة. وســتؤخذ هــذه المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة فــي الحســبان 
والــوطني فــي تنفيــذ  ين العــالموســتدعم المخصصــات التقيــيم المتواصــل للتقــدم المحــرز علــى الصــعيدي

واإلرشــــاد إلــــى الــــدول التقنــــي وتقــــديم الــــدعم  اللجنــــة المعنيــــة بالقضــــاء علــــى ســــمنة األطفــــالتوصــــيات 
  .األعضاء
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