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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها للقراراتإلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
  
  

  ةالقلب الروماتيزمي أمراض القرار:
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

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

   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
زيـــادة إتاحـــة التـــدخالت الراميـــة إلـــى الوقايـــة مـــن األمـــراض غّيـــر الســـارية وعوامـــل خطرهـــا وتـــدبيرها  -

 ؛العالجي
 ؛التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهقزيادة إتاحة  -
 يادة تنسيق السياسات فيما بين القطاعات من أجل التصدي للمحددات االجتماعية للصحة؛ز  -
تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية المأمونــة والفعالــة والعاليــة الجــودة واســتخدامها علــى  -

 ؛نحو رشيد
مجــال الصــحة العالميــة، مــع تــولي المنظمــة القيــادة فــي تمكــين الجهــات الفاعلــة تعزيــز االتســاق فــي  -

  العديدة المختلفة من االضطالع بدور نشط وفعال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس.
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

الصـــحية المتعلقـــة بالتـــدبير العالجــــي  : تمكـــين البلـــدان مـــن تحســـين التغطيــــة بالرعايـــة٣-١-٢الُمخـــرج 
ألمـراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والسـرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفسـي المزمنــة وعوامــل خطرهــا 

  من خالل تعزيز النظم الصحية؛
: تطوير المعارف الجديدة والحلول واستراتيجيات التنفيذ التي تلبي االحتياجات الصحية ٣-٤-١الُمخرج 
  ؛تي يتوطنها المرضللبلدان ال
: تمكـــين البلـــدان مـــن مواصـــلة التوســـع فـــي إتاحـــة التـــدخالت الفعالـــة وتحســـين جودتهـــا ١-١-٣الُمخـــرج 

لوضع حد لوفيات األمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة ووفيات المواليد التـي يمكـن تالفيهـا، فـي 
ز علــى فتــرة الســاعات األربــع والعشــرين مرحلــة مــا قبــل الحمــل وحتــى مرحلــة مــا بعــد الــوالدة، مــع التركيــ

  ؛المحيطة بالوالدة
ــــــة ١-٣-٤الُمخــــــرج  ــــــة بشــــــأن تحســــــين إتاحــــــة األدوي ــــــدان مــــــن وضــــــع السياســــــات الوطني : تمكــــــين البل

والتكنولوجيات الصحية األخرى أو تحديثها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ وتعزيز االختيار المسند بالبيِّنات 
  واالستخدام الرشيد.
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الثـــاني عشـــر  علـــى النحـــو المبـــّين فـــي برنـــامج العمـــل العـــام لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج إذا  -٢
مقتضـــب يرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  لمراعاة ذلك في مشروع القرار.
  ال ينطبق.

   ُمنجزات ُمستهدفة أخرى. أيةلتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣
ُتحـــــدَّد بموجبهـــــا غايـــــات مالئمـــــة وُترســـــم خطـــــة عمـــــل شـــــاملة خـــــالل الثنائيـــــة  عمليـــــة ستضـــــع األمانـــــة

 ٢٠١٩-٢٠١٨. وســــتنفَّذ األنشــــطة األخــــرى المشــــار إليهــــا فــــي القــــرار خــــالل الثنائيــــات ٢٠١٧-٢٠١٦
  .٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠و

  اآلثار الميزنية  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:الُمقّدرة لتنفيذ القرار إذا اعُتِمدإجمالي التكاليف  - ١

  مليون دوالر أمريكي. ١٣,٧٥
  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
  

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  المكاتب الُقطرية

  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,٠٠  اإلقليميةالمكاتب 
  ٠,٥٠  ٠,٢٠  ٠,٣٠  المقر الرئيسي

  ٠,٦٠  ٠,٣٠  ٠,٣٠  المجموع
ضــــمن الحــــد اإلجمــــالي للميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٧-٢٠١٦ســــُتدرج المتطلبــــات الميزنيــــة المتبقيــــة للثنائيــــة 

٢٠١٧-٢٠١٦.  
  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢

ــــي هــــذه   - ــــدوالرات المــــوارد الُمتاحــــة ف ــــين ال ــــد، بمالي ــــرار إذا اعُتِم ــــذ الق ــــل تنفي ــــة لتموي الثنائي
  األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٦٠
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال يوجد.
المـــــوارد الُمقـــــّدرة غيـــــر الُمتاحـــــة بعـــــُد التـــــي ستســـــاعد علـــــى ســـــد أي ثغـــــرة فـــــي التمويـــــل،   -

  ت األمريكية:بماليين الدوالرا
  ال ينطبق.
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(إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي المتطلبــات   -٣
  :الدوالرات األمريكية

وتقييم طبيعتها والتبليغ بشأنهما وفقًا للغايات  أمراض القلب الروماتيزميةتقدير حجم مشكلة  -١
  :اومكافحته أمراض القلب الروماتيزميةالمتفق عليها، ورصد الجهود المبذولة للوقاية من 

 أمراض القلب الروماتيزميةفي المقر الرئيسي لدعم العمل الخاص ب ٣-موظف برتبة ف -
 مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٥: في المقر الرئيسي

وتعزيز  أمراض القلب الروماتيزميةاألعضاء في تنفيذ البرامج الوطنية الخاصة بدعم الدول  -٢
الُنظم الصحية عن طريق تحسين ترصد المرض، وزيادة إتاحة القوى العاملة في الرعاية 
الصحية المجتمعية واألولية وتدريبهم، وضمان إتاحة أدوات الوقاية والتشخيص والعالج الميسورة 

 مد عليه:التكلفة على نحو ُيعت

أمــــراض القلــــب تحــــديث المبــــادئ التوجيهيــــة التقنيــــة بشــــأن الوقايــــة األوليــــة والثانويــــة مــــن  -
 مليون دوالر أمريكي؛ ٠,٥٠: الروماتيزمية

   دوالر أمريكي. ليونم ٣,٥٠لبلدان: إلى اتقديم الدعم التقني  -
  مليون دوالر أمريكي ٤,٤٥المجموع: 

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٢,٥٠  ١,٥٠  ١,٠٠  المكاتب الُقطرية
  ١,٠٠  ٠,٤٠  ٠,٦٠  المكاتب اإلقليمية
  ٠,٩٥  ٠,٥٠  ٠,٤٥  المقر الرئيسي

  ٤,٤٥  ٢,٤٠  ٢,٠٥  المجموع
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  نعم.
صـلة)، بماليـين الـدوالرات المتطلبات الميزنيـة المقـدرة األخـرى فـي الثنائيـات المقبلـة (إذا كانـت ذات   -٤

  األمريكية:
  
٢٠٢١-٢٠٢٠  

وتقييم طبيعتها والتبليغ بشأنهما وفقًا للغايات  أمراض القلب الروماتيزميةتقدير حجم مشكلة  -١
  :اومكافحته أمراض القلب الروماتيزميةالمتفق عليها، ورصد الجهود المبذولة للوقاية من 

 أمراض القلب الروماتيزميةب في المقر الرئيسي لدعم العمل الخاص ٣-موظف برتبة ف -
 مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٥: في المقر الرئيسي

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٠أنشطة:  -
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وتعزيز  أمراض القلب الروماتيزميةدعم الدول األعضاء في تنفيذ البرامج الوطنية الخاصة ب -٢
ة الُنظم الصحية عن طريق تحسين ترصد المرض، وزيادة إتاحة القوى العاملة في الرعاي

الصحية المجتمعية واألولية وتدريبهم، وضمان إتاحة أدوات الوقاية والتشخيص والعالج الميسورة 
 التكلفة على نحو ُيعتمد عليه:

    ماليين دوالر أمريكي. ٣,٥٠لبلدان: إلى اتقديم الدعم التقني  -
  مليون دوالر أمريكي ٤,٣٥المجموع: 

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٢,٥٠  ١,٥٠  ١,٠٠  الُقطريةالمكاتب 

  ١,٠٠  ٠,٤٠  ٠,٦٠  المكاتب اإلقليمية
  ٠,٨٥  ٠,٤٠  ٠,٤٥  المقر الرئيسي

  ٤,٣٥  ٢,٣٠  ٢,٠٥  المجموع
  

٢٠٢٣-٢٠٢٢  
وتقيـــيم طبيعتهـــا والتبليـــغ بشـــأنهما وفقـــًا للغايـــات  لـــب الروماتيزميـــةأمـــراض القتقـــدير حجـــم مشـــكلة   -١

  :اومكافحته أمراض القلب الروماتيزميةالمتفق عليها، ورصد الجهود المبذولة للوقاية من 
 أمراض القلــب الروماتيزميــةفــي المقــر الرئيســي لــدعم العمــل الخــاص بــ ٣-موظــف برتبــة ف -

 مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٥: في المقر الرئيسي

 مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٠أنشطة:  -

يـــز وتعز  أمراض القلـــب الروماتيزميــةدعــم الــدول األعضـــاء فــي تنفيـــذ البــرامج الوطنيــة الخاصـــة بــ  -٢
ـــة  ـــة فـــي الرعاي ـــادة إتاحـــة القـــوى العامل ـــُنظم الصـــحية عـــن طريـــق تحســـين ترصـــد المـــرض، وزي ال
الصحية المجتمعية واألولية وتدريبهم، وضمان إتاحة أدوات الوقاية والتشخيص والعالج الميسورة 

 التكلفة على نحو ُيعتمد عليه:

    ماليين دوالر أمريكي. ٣,٥٠لبلدان: إلى اتقديم الدعم التقني  -
  مليون دوالر أمريكي ٤,٣٥المجموع: 

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٢,٥٠  ١,٥٠  ١,٠٠  المكاتب الُقطرية
  ١,٠٠  ٠,٤٠  ٠,٦٠  المكاتب اإلقليمية
  ٠,٨٥  ٠,٤٠  ٠,٤٥  المقر الرئيسي

  ٤,٣٥  ٢,٣٠  ٢,٠٥  المجموع
دوالر أمريكـــــي) فـــــي  مليـــــون ٨,٧٠ينبغـــــي التخطـــــيط لمجمـــــوع التكـــــاليف اإلضـــــافية لهـــــذه الثنـــــائيتين (

  ا.ممنه ثنائية إطار الميزانية البرمجية المقترحة لكل

=     =     =  


