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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار   

  المقترح اعتمادها لقراراتلإلى األمانة نتيجة 
  جمعية الصحةجانب من 

 
  

  الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية :القــرار
   البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف
ي حصـــــــــيلة وُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجيةمجال البرنامج وال  -١ نائ ، التي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للث

  إذا اعُتِمد. القرارهذا مشروع سيسهم في تحقيقها 
  األمراض السارية مجال البرنامج:

زيـــادة إتـــاحـــة التـــدخالت الراميـــة إلى مكـــافحـــة أمراض المنـــاطق المـــداريـــة المهملــة  ٤-١ :حصـــــــــيلــةال
  واستدامتها

  األمراض غير السارية
األمراض غير الســــــارية وعوامل خطرها  زيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى الوقاية من ١-٢ :الحصــــيلة

  وتدبيرها العالجي
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهق ١-٣ :الحصيلة
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة ٥-٣ :الحصيلة

  النظم الصحية
ولوجيات الصـــــــحية األخرى المأمونة والفعالة والميســـــــورة تحســـــــين إتاحة األدوية والتكن ٣-٤ :الحصــــيلة

  التكاليف والعالية الجودة واستخدامها على نحو رشيد
  الُمخرج (المخرجات):

 تيســــــــــــــير تنفيذ ورصـــــــــــــــد التدخالت الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق  :٢-٤-١ُمخرج ال
 بالبّينات والدعم التقنيالمدارية المهملة من خالل المبادئ التوجيهية التقنية المسندة 

  تمكين البلدان من تحســـــــــــــين التغطية بالرعاية الصـــــــــــــحية المتعلقة بالتدبير  :٣-١-٢الُمخرج
العالجي ألمراض القلب واألوعية الدموية والســــــــــرطان والســــــــــكري وأمراض الجهاز التنفســــــــــي 

 المزمنة وعوامل خطرها، بما في ذلك في حاالت األزمات والطوارئ

  مكين البلدان من تحســـين صـــحة األمهات من خالل مواصـــلة التوســـع في ت :١-١-٣الُمخرج
إتاحة التدخالت الفعالة وتحســـين جودتها لوضـــع حد لوفيات األمهات بدءًا من مرحلة ما قبل 
الحمل وحتى مرحلة ما بعد الوالدة والفترة المحيطة بالوالدة (حاالت اإلمالص ووفيات حديثي 
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لى فترة الســــــــاعات األربع والعشــــــــرين المحيطة بالوالدة وخفض الوالدة المبكرة)، مع التركيز ع
 وفيات األمهات

  تحديد القواعد والمعايير ووضــع المبادئ التوجيهية بشــأن المخاطر والفوائد  :٢-٥-٣الُمخرج
الصــــــــــحية البيئية والمهنية المرتبطة بتلوث الهواء والضــــــــــوضــــــــــاء والمواد الكيميائية والنفايات 

شـــــــــعاع وتكنولوجيا النانو وتغير المناخ، على ســـــــــبيل المثال، والدعم والمياه واإلصـــــــــحاح واإل
 التقني المقدم على الصعيدين اإلقليمي والقطري لتنفيذها

  تحســـــــــــــين إتاحة األدوية األســـــــــــــاســـــــــــــية والتكنولوجيات الصـــــــــــــحية األخرى  :١-٣-٤الُمخرج
واســـتراتيجيات واســـتخدامها، من خالل اإلرشـــادات على الصـــعيد العالمي، ووضـــع ســـياســـات 

  وأدوات وطنية وتنفيذها
إذا لم تكن هناك أية صــلة بالنتائج على النحو المبّين  القرارتقديم مبّرر مقتضــب للنظر في مشــروع   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في
  .ال ينطبق

، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية لألمانة خالل منجزات مســـــــــتهدفة أخرى موجز ألية بيان وصـــــــــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج  لم

  .ال ينطبق
  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

. ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائيةعملية لتحديد األهداف المناسبة ووضع خطة عمل شاملة خالل إعداد ستقوم األمانة ب
 ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠ الثنــائيــاتذ األنشــــــــــــــطــة األخرى المشــــــــــــــــار إليهــا في القرار خالل وســــــــــــــتنفــَّ 

  .٢٠٢٥-٢٠٢٤و
  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  .مليون دوالر أمريكي ١٣٫٧٥

الميزانيــــة البرمجيــــة  فيفعًال تخصـــــــــيصـــــــــهــــا  من الموارد الُمزمع رةقــــدّ المتطلبــــات المُ إجمــــالي   أ-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٦مليون دوالر أمريكي وتبلغ المتطلبات  ٠,٠٥ مزمع قدره مبلغتم التخطيط ل
المتطلبات الُمقّدرة من الموارد اإلضـــــــــافية لتلك الُمزمع فعًال تخصـــــــــيصـــــــــها في الميزانية البرمجية   ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  ال ينطبق.

  
صـــة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣ ، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانية البرمجية للثنائية الُمخصـــّ

  األمريكية:الدوالرات 
لتقييم واإلبالغ عن حجم وطبيعة مشكلة أمراض القلب الروماتيزمية وفقًا لألهداف المتفق عليها، ا -١

 ورصد الجهود المبذولة للوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها:
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بالمقر الرئيســــي لدعم العمل بشــــأن أمراض القلب الروماتيزمية  ٣موظفون على المســــتوى ف -
 مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٥الرئيسي: بالمقر 

تقديم الدعم إلى الدول األعضــــــــــــــاء في تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بأمراض القلب الروماتزمية  -٢
د األمراض؛ وزيادة توافر وتدريب القوى العا ملة وتعزيز النظم الصـــــحية من خالل: تحســـــين ترصـــــّ

دوات أل ةالموثوق تاحةة؛ وضـــــــــــمان اإلوالرعاية الصـــــــــــحية األولي ةالمحلي اتالمجتمعة بختصـــــــــــالم
 :الميسورة التكاليفالوقاية والعالج 

تحـــديـــث المبـــادئ التوجيهيـــة التقنيـــة بشـــــــــــــــــأن الوقـــايـــة األوليـــة والثـــانويـــة من أمراض القلـــب  -
 .مليون دوالر أمريكي ٠,٥٠الروماتيزمية: 

 دوالر أمريكي. مليون ٣,٥٠تقديم دعم تقني على المستوى الُقطري:  -
  دوالر أمريكي مليون ٤٫٤٥اإلجمالي:   

قّدرة المتطلبات   -٤ صــــــــــة من الموارد الُم في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــــــــّ
  األمريكية:

  ٢٠٢٣-٢٠٢٢الثنائية 
لتقييم واإلبالغ عن حجم وطبيعة مشكلة أمراض القلب الروماتيزمية وفقًا لألهداف المتفق عليها، ا -١

 الجهود المبذولة للوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها:ورصد 
بالمقر الرئيســــي لدعم العمل بشــــأن أمراض القلب الروماتيزمية  ٣موظفون على المســــتوى ف -

 مليون دوالر أمريكي ٠,٤٥بالمقر الرئيسي: 
 مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٠أنشطة:  -

امج الوطنية المتعلقة بأمراض القلب الروماتزمية تقديم الدعم إلى الدول األعضــــــــــــــاء في تنفيذ البر  -٢
د األمراض؛ وزيادة توافر وتدريب القوى العاملة  وتعزيز النظم الصـــــحية من خالل: تحســـــين ترصـــــّ
المختصـــــــــــة بالمجتمعات المحلية والرعاية الصـــــــــــحية األولية؛ وضـــــــــــمان اإلتاحة الموثوقة ألدوات 

 :الميسورة التكاليفالوقاية والعالج 
 دوالر أمريكي. مليون ٣,٥٠تقني على المستوى الُقطري:  تقديم دعم -

  دوالر أمريكي مليون ٤,٣٥اإلجمالي: 
  ٢٠٢٥-٢٠٢٤الثنائية 

لتقييم واإلبالغ عن حجم وطبيعة مشكلة أمراض القلب الروماتيزمية وفقًا لألهداف المتفق عليها، ا -١
 ومكافحتها:ورصد الجهود المبذولة للوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية 

بالمقر الرئيســــي لدعم العمل بشــــأن أمراض القلب الروماتيزمية  ٣موظفون على المســــتوى ف -
 مليون دوالر أمريكي ٠,٤٥بالمقر الرئيسي: 

 مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٠أنشطة:  -
تقديم الدعم إلى الدول األعضــــــــــــــاء في تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بأمراض القلب الروماتزمية  -٢

د األمراض؛ وزيادة توافر وتدريب القوى العاملة  وتعزيز النظم الصـــــحية من خالل: تحســـــين ترصـــــّ
المختصـــــــــــة بالمجتمعات المحلية والرعاية الصـــــــــــحية األولية؛ وضـــــــــــمان اإلتاحة الموثوقة ألدوات 

 :الميسورة التكاليفالوقاية والعالج 
  دوالر أمريكي. مليون ٣,٥٠تقديم دعم تقني على المستوى الُقطري:  -
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  دوالر أمريكي مليون ٤,٣٥اإلجمالي: 
دوالر  مليون ٨,٧٠هاتين الثنائيتين (ل مزمعةالتخطيط للتكاليف اإلضـــــــــــــــافية اإلجمالية ال ســــــــــــــيتم

  أمريكي) ضمن الميزانيات البرمجية المقترحة لكلٍّ منهما.

    األمريكية:، بماليين الدوالرات القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  .مليون دوالر أمريكي ٠‚٠٥
  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٥٥
سد أي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   - ستساعد على  ثغرة في التي 

  التمويل:
  .مليون دوالر أمريكي ٠,٥٥

  
  

  الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد بماليين الدوالرات األمريكية:
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  اإلقليم

جنوب   األمريكتين  األفريقي
شرق   األوروبي  شرق آسيا

  المتوسط
غرب 

المحيط 
  الهادئ

  المجموع

الموارد 
 المخصصة فعالً 

  في 
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٣٠  -  -  -  -  -  -  ٠,٣٠ الموظفون
  ٠,٣٠  -  -  -  -  -  ٠,١٠  ٠,٢٠  األنشطة
  ٠,٦٠  -  -  -  -  -  ٠,١٠  ٠,٥٠  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  -  -  -  -  -  -  -  - الموظفون
  -  -  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٢,٠٥  ٠,٧٠  -  -  -  -  ٠,٩٠  ٠,٤٥ الموظفون
  ٢,٤٠  ٠,٥٠  -  -  ٠,٤٠  -  ١,٠٠  ٠,٥٠  األنشطة
  ٤,٤٥  ١,٢٠  -  -  ٠,٤٠  -  ١,٩٠  ٠,٩٥  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

٢٠٢٣-٢٠٢٢  

  ٢,٠٥  ٠,٧٠  -  -  -  -  ٠,٩٠  ٠,٤٥ الموظفون
  ٢,٣٠  ٠,٥٠  -  -  ٠,٤٠  -  ١,٠٠  ٠,٤٠  األنشطة
  ٤,٣٥  ١,٢٠  -  -  ٠,٤٠  -  ١,٩٠  ٠,٨٥  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

٢٠٢٥-٢٠٢٤  

  ٢,٠٥ ٠,٧٠  -  -  -  -  ٠,٩٠  ٠,٤٥ الموظفون
  ٢,٣٠  ٠,٥٠  -  -  ٠,٤٠  -  ١,٠٠  ٠,٤٠  األنشطة
  ٤,٣٥  ١,٢٠  -  -  ٠,٤٠  -  ١,٩٠  ٠,٨٥  المجموع

  
  

=     =     =  


