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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  للقرارات المقترح اعتمادها إلى األمانة نتيجة

  من جانب جمعية الصحة
  
  

  ومكافحته في سياق نهج متكاملالوقاية من السرطان  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 التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض غّير السارية وعوامل خطرها وتدبيرها العالجي

  وهناك صالت أخرى بما يلي:
 ؛التي يصعب الوصول إليها زيادة تغطية اللقاحات للفئات السكانية والمجتمعات -

 ؛زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهق  -

 دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في سياسات وبرامج األمانة والبلدان -

 ؛الحد من المخاطر البيئية على الصحة -

واســـتراتيجيات وخطـــط صـــحية وطنيـــة شـــاملة ُحـــدِّثت خـــالل الســـنوات جميـــع البلـــدان لـــديها سياســـات  -
 ؛الخمس األخيرة

وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي  -
 تركز على الناس؛

ها علـى نحـو تحسين إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية اآلمنـة والفعالـة والعاليـة الجـودة واسـتخدام -
 ؛رشيد

  .جميع البلدان لديها ُنظم للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تعمل جيداً  -
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

: تمكـــين البلـــدان مـــن تحســـين التغطيــــة بالرعايـــة الصـــحية المتعلقـــة بالتـــدبير العالجــــي ٣-١-٢الُمخـــرج 
والســكري وأمـــراض الجهــاز التنفســـي المزمنــة وعوامـــل خطرهــا عـــن  رطانلألمــراض القلبيـــة الوعائيــة والســـ

  .طريق تعزيز الُنظم الصحية



 A70/A/CONF./9 Add.1    ١إضافة  ٩أ/ مؤتمر/ /٧٠ج

2 

  وهناك صالت أخرى بما يلي:
: تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصـدها مـع التركيـز علـى تعزيـز تقـديم ١-٥-١المخرج 

  ؛الخدمات ورصد التمنيع من أجل تحقيق أهداف عقد اللقاحات
: تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد الخطــط االســتراتيجية المتكاملــة بشــأن صــحة المواليــد ٢-١-٣الُمخــرج 

واألطفــال مــع التركيــز علــى التوســع فــي إتاحــة التــدخالت العاليــة الجــودة الراميــة إلــى تحســين النمــو فــي 
الرئـــوي واإلســـهال مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة ووضـــع حـــد لوفيـــات المواليـــد واألطفـــال الناجمـــة عـــن االلتهـــاب 

  ؛والحاالت الصحية األخرى والتي يمكن تالفيها
تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد التــدخالت الفعالــة لتلبيــة االحتياجــات غيــر الملبَّــاة فــي  ٣-١-٣الُمخــرج 

  مجال الصحة الجنسية واإلنجابية؛
اآلليـات المؤسسـية : دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي ١-٣-٣الُمخرج 

  ؛التابعة للمنظمة ومنجزات برامجها المستهدفة
: تعزيـز قـدرة البلـدان علـى تقيـيم المخـاطر الصـحية، ورسـم السياسـات أو االسـتراتيجيات ١-٥-٣الُمخرج 

أو اللوائح وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصحية المترتبة على المخـاطر البيئيـة والمهنيـة وتخفيفهـا 
  ؛هاوٕادارت

: تحســـــين قـــــدرة البلـــــدان فـــــي مجـــــال تصـــــريف الشـــــؤون مـــــن أجـــــل وضـــــع السياســـــات ١-١-٤المخـــــرج 
واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة الشــاملة، وتنفيــذها واستعراضــها (بمــا فــي ذلــك العمــل المتعــدد 

  ؛القطاعات ونهج "دمج الصحة في جميع السياسات" وسياسات اإلنصاف)
قـــديم الخـــدمات المنصـــفة والمتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس بالبلـــدان، : تـــوفير نظـــم ت١-٢-٤المخـــرج 

  ؛وتعزيز نهوج الصحة العمومية
هـة صـوب تحقيـق التغطيـة ٢-٢-٤المخرج  : تنفيذ االستراتيجيات المعنية بالقوى العاملـة الصـحية والموجَّ

  ؛الصحية الشاملة في البلدان
الصــحية األخــرى ومأمونيتهــا مــن خــالل القواعــد  : تحســين جــودة األدويــة والتكنولوجيــات٣-٣-٤المخــرج 

  ؛وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية والمعايير والمبادئ التوجيهية
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
  لمراعاة ذلك في مشروع القرار.

  ال ينطبق.
   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   - ٣

  .٢٠٢٣إلى كانون األول/ ديسمبر  ٢٠١٧ُيقترح تنفيذ القرار من حزيران/ يونيو 

  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةإجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار إذا اعُتِمد - ١

    مليون دوالر أمريكي. ٦٣,٠
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  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
    توجد تكاليف إضافية ينبغي إدراجها في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية الحالية. ال

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب- ٢

ــــدوالرات ذه الثنائيــــة لتمويــــل تنفيــــذ القــــرار المــــوارد الُمتاحــــة فــــي هــــ  - ــــد، بماليــــين ال إذا اعُتِم
  األمريكية:

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١,٣  ٠,٩  ٠,٤  المكاتب الُقطرية
  ٤,٩  ٣,٠  ١,٩  المكاتب اإلقليمية
  ٣,١  ١,٩  ١,٢  المقر الرئيسي

  ٩,٣  ٥,٨  ٣,٥  المجموع
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال توجد ثغرة في تمويل الثنائية الحالية.
الُمقــــّدرة غيــــر الُمتاحــــة بعــــُد التــــي ستســــاعد علــــى ســــد أي ثغــــرة فــــي التمويــــل،  المــــوارد  -

  بماليين الدوالرات األمريكية:
  .ال ينطبق

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

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٤,٣  ٣,٣  ١,٠  المكاتب الُقطرية
  ٨,١  ٤,٨  ٣,٣  المكاتب اإلقليمية
  ٦,٧  ٤,٠  ٢,٧  المقر الرئيسي

  ١٩,١  ١٢,١  ٧,٠  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:
ـــــغ  ـــــي الثنائيـــــة تبل ـــــدرة لمكافحـــــة الســـــرطان ف مليـــــون  ٢٠,١، ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبـــــات الميزنيـــــة المق

مليــــــــــون دوالر أمريكــــــــــي، بزيــــــــــادة قــــــــــدرها  ٢١,١، ٢٠٢٣-٢٠٢٢دوالر أمريكــــــــــي، وفــــــــــي الثنائيــــــــــة 
الميزنيـــــة فـــــي . وســـــوف ُتراعـــــى هـــــذه المتطلبـــــات ٢٠١٩-٢٠١٨لكـــــل ثنائيـــــة بـــــدءًا مـــــن الثنائيـــــة  ٪٥

  الميزانيات البرمجية المقترحة الالحقة.

=     =     =  


