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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها القراراتإلى األمانة نتيجة 

  جمعية الصحةجانب من 
 
  

الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة  بشــأنالتحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  :القــرار
 ٢٠١٨(غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــةالبرنـــامج وال مجـــال  -١
  إذا اعُتِمد. القرارسيسهم في تحقيقها هذا 

  األمراض غير السارية -٢ مجال البرنامج:
إتاحة التدخالت الرامية إلـى الوقايـة مـن األمـراض غّيـر السـارية وعوامـل خطرهـا زيادة  -١-٢ حصيلة:ال

  وتدبيرها العالجي
  مخرجات):الُمخرج (ال
تسريع وضع وتنفيذ السياسات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غّير : ١-١-٢

  السارية ومكافحتها
تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ االســتراتيجيات الراميــة إلــى الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر : ٢-١-٢

غّيـــر الســـارية (تعـــاطي التبـــغ، واتبـــاع نظـــام غـــذائي غّيـــر صـــحي، والخمـــول البـــدني، المتعلقـــة بـــاألمراض 
  وتعاطي الكحول على نحٍو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية

ألمراض القلب تمكين البلدان من تحسين التغطية بالرعاية الصحية المتعلقة بالتدبير العالجي : ٣-١-٢
فـي ان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعوامل خطرها، بما فـي ذلـك والسرط واألوعية الدموية

  األزمات والطوارئحاالت 
إذا لم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين  القرارتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في
  .ال ينطبق

، والتـــي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة لألمانــة خـــالل منجـــزات مســتهدفة أخـــرى مـــوجز أليــة بيــان وصــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج  لم

  .ال ينطبق
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  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤
 ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠خـالل الثنائيـات  سـتنّفذ جميـع األنشـطة المشـار إليهـا فـي القـرارثمانية أعـوام: 

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

  .)٢٠١٩-٢٠١٨( مليون دوالر أمريكي ١٧٩
ــالي   أ-٢ ــات المُ إجم ــدّ المتطلب ــًال تخصيصــها  مــن المــوارد الُمزمــع رةق ــيفع ــة ل ف ــة البرمجي ــةالميزاني  لثنائي

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
: وبالتــالي ال توجــد ٢٠١٩-٢٠١٨ مجيــةميزانيــة البر المليــون دوالر أمريكــي فــي  ١٧٩ تخصــيص ُيزَمــع

  متطلبات إضافية.
لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .ال ينطبق

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  .٢٠١٩-٢٠١٨في الميزانية البرمجية مقّدرة لتلك المماثلة 
فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  .٢٠١٩-٢٠١٨في الميزانية البرمجية  مقّدرةمماثلة لتلك ال: ٢٠٢٣-٢٠٢٢الميزانية البرمجية 
  .٢٠١٩-٢٠١٨في الميزانية البرمجية مقّدرة مماثلة لتلك ال: ٢٠٢٥-٢٠٢٤الميزانية البرمجية 

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

  أمريكي)مليون دوالر  ١٧٩من  ٪٤٦( مليون دوالر أمريكي ٨٢
  ية:خالل هذه الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  مليون دوالر أمريكي). ٨٢ مخصومًا منهامليون دوالر أمريكي  ١٧٩مليون دوالر أمريكي ( ٩٧
التي ستساعد على سد أي ثغرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
  دوالر أمريكي.مليون  ٩٧
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