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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةجانب من 
  
  

  الوظائف األساسية للصحة العمومية بهدف المساعدة في بلوغ التغطية الصحية الشاملةتعزيز القرار: 

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة برنامج العمل العام الثاني عشر
طائفــة واســعة مــن األهــداف بإلــى أن الوظــائف األساســية للصــحة العموميــة تمــّس، بحســب تعريفهــا، بــالنظر 

 مــن الحــدّ علــى النحــو التــالي: الثمانيــة المنشــودة مــن اآلثــار هــداف األالصــحية، فــإن القــرار سيســهم فــي جميــع 
ين يموتــون مــن وتقليــل عــدد األشــخاص الــذ األمهــات؛ وفيــات مــن والحــدّ  الخامســة؛ ســن دون األطفــال وفيــات

 مـن والحـدّ  ؛جراء األيدز والسل والمالريا؛ والقضاء على شلل األطفال؛ وتقليل حـاالت اإلصـابة بـداء التنينـات
 الناجمـة العجـز وأشـكال واألمـراض الوفيـات مـن والوقايـة السارية؛ غير األمراض عن الناجمة المبكرة الوفيات

 سـن دون األطفـال بوفيـات يتعلـق فيما والحضرية الريفية المناطق بين الفارق من والحدّ  الطوارئ؛ حاالت عن
  .الخامسة

  :٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة الميزانية البرمجية
تعزيـــز السياســـات واإلجـــراءات المشـــتركة بـــين القطاعـــات والراميـــة إلـــى زيـــادة اإلنصـــاف فـــي  ٤-٣الحصـــيلة 

  ؛الصحة عن طريق معالجة المحددات االجتماعية للصحة
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة؛ ٥-٣ الحصيلة
تحســين إتاحــة األدويــة والمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة األخــرى المأمونــة والفعالــة والعاليــة  ٣-٤ الحصــيلة

  الجودة واستخدامها على نحو رشيد؛
لــة وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكام ٢-٤الحصــيلة 

  التي تركز على الناس؛
ـــديها ُنظـــم تعمـــل جيـــدًا للمعلومـــات الصـــحية والصـــحة اإللكترونيـــة والبحـــوث  ٤-٤الحصـــيلة  جميـــع البلـــدان ل

  واالخالقيات وٕادارة المعارف من أجل دعم األولويات الصحية الوطنية؛
  )؛٢٠٠٥الوفاء بجميع االلتزامات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية ( ١-٥ الحصيلة
  البلدان التي تحظى بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ؛ ٣-٥ :الحصيلة

جميـــع البلـــدان تحظـــى بالقـــدر الكـــافي مـــن التأهـــب للوقايـــة مـــن المخـــاطر المتعلقـــة بالســـالمة  ٤-٥الحصـــيلة و 
  ؛الغذائية وتخفيفها

ـــدان تســـتجيب اســـتجابة  ٦-٥ :الحصـــيلة ـــة لمقتضـــيات المخـــاطر والطـــوارئ التـــي تـــؤثر علـــى جميـــع البل كافي
  الصحة العمومية.
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إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤

  مشروع القرار.
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام من المقّرر مواءمته مع 

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  رالمترتبة على تنفيذ القرا اآلثار الميزنية  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

 الـــدعوة؛(أ) إذكـــاء الـــوعي و  التـــي يســـّلط القـــرار الضـــوء عليهـــا بالمواضـــيع التاليـــة:تمـــّس مجـــاالت العمـــل 
الواســعة النطــاق مــن األعمــال  الطائفــةوبســبب . الرصــد والتقيــيم(د)  الــدعم القطــري؛التنســيق؛ (ج)  (ب)

مـن فـإن ، األساسـيةمومية في مجاالت الصحة العككل منظمة التي يتواصل إنجازها حاليًا على صعيد ال
يــرد  مــع ذلــكو ، الصــعب االضــطالع بمهمــة تقــدير المبــالغ الُمكّرســة فــي الميزانيــة الحاليــة لتلــك المجــاالت

  لها. أدناه تحليل
  .وسيلزم إنجاز معظم األعمال بما هو متاح حاليًا من موارد وموظفين

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب الُقطرية
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب اإلقليمية
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  المقر الرئيسي

  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  صفر  المجموع
هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

١٠٠٪.  
رصــد األهــداف بشــأن أوســع مبذولــة علــى نطــاق فــي الجهــود الوتقييمــه القــرار ســُتدمج آثــار رصــد 

  .٢٠٣٠المتعلقة بالصحة من خطة التنمية المستدامة لعام 
  ما هي الثغرات؟  -

  ال يوجد.
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ال ينطبق.
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  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب الُقطرية
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب اإلقليمية
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  المقر الرئيسي

  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  صفر  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .تنشأ ثغرات تمويلية بمجرد تحديد آثار القرار على عمل المنظمةقد 

  ؟التمويل ما هي ثغرات  -
  مجهولة في الوقت الراهن.

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
الخطة المنسقة على نطاق المنظمة ككل لتعبئـة المـوارد الالزمـة لسـد في إطار  سُتعالج أية ثغرات

  .التاليةللثنائية  مواطن العجز في الميزانية البرمجية
  
  

=     =     =  


