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  ١ إضافة ٦٢/٧ج  الثانية والستون   جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩أبريل /  نيسان١٦   من جدول األعمال المؤقت ٣-١٢البند 

  A62/7 Add.1   
  
  
  

   المترتبة بالنسبة واإلداريةالماليةتقرير عن اآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  س التنفيذي أو جمعية الصحة المجلقبلمن 
  
  
  

  خطة العمل بشأن توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

توقي وتقليص حاالت المرض والعجز      -٣
والوفيات المبكرة بسبب االعتالالت غيـر      
السارية المزمنة واالضـطرابات النفـسية      

  لعنف واإلصابات وضعف البصروا

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
 الدعوة وتقديم الدعم لتعزيز االلتزام الـسياسي        ١-٣

والمالي والتقني في الدول األعضاء من أجل مواجهة        
االعتالالت غير السارية المزمنـة واالضـطرابات       
النفسية والسلوكية، والعنف واإلصـابات وحـاالت       

 .صر، بما في ذلك العمىالعجز وضعف الب

 تقديم اإلرشاد والدعم للدول األعضاء من أجل        ٢-٣  
وضع وتنفيذ السياسات واالسـتراتيجيات واللـوائح       
الخاصــة بــاالعتالالت غيــر الــسارية المزمنــة 
واالضطرابات النفسية والسلوكية والعنف واإلصابات 
  .وحاالت العجز وضعف البصر، بما في ذلك العمى

درات الدول األعضاء علـى جمـع        تحسين ق  ٣-٣  
وتحليل وبث واستخدام المعطيـات حـول جـسامة         
وأسباب وعواقب االعتالالت غير السارية المزمنـة       
واالضطرابات النفسية والسلوكية والعنف واإلصابات 
  .وحاالت العجز وضعف البصر، بما في ذلك العمى

 قيام المنظمة بجمع البينـات المحـسنة حـول          ٤-٣  
تدخالت الرامية إلى مواجهة االعـتالالت      مردودية ال 

غير الـسارية المزمنـة واالضـطرابات النفـسية         
والسلوكية والعنف واإلصـابات وحـاالت العجـز        

  .وضعف البصر، بما في ذلك العمى
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 توفير اإلرشاد والدعم للدول األعضاء إلعداد        ٥-٣  
وتنفيذ برامج متعددة القطاعات تركز علـى جميـع         

ـ     صحة النفـسية والوقايـة مـن       السكان لتعزيـز ال
االضطرابات النفسية والسلوكية والعنف واإلصابات     

  .ومن ضعف السمع والبصر، بما في ذلك العمى

 توفير اإلرشاد والدعم للدول األعضاء لتعزيز       ٦-٣  
قدرة نظمها الصحية واالجتماعية على توقي وتدبير       
االعتالالت غير السارية المزمنة، واالضـطرابات       

والسلوكية والعنـف واإلصـابات وحـاالت       النفسية  
  .العجز وضعف البصر، بما في ذلك العمى

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 ٥-٢-٣المؤشـر   : وهناك ثالث مؤشـرات   . يتسق كل من القرار ومسودة خطة العمل مع النتائج المتوقعة         

  .وستوضع مؤشرات إضافية حسب االقتضاء. ٣-٥-٣شر  والمؤ٥-٣-٣والمؤشر 

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

  . مليون دوالر أمريكي لتنفيذ خطة العمل١٤‚٢يلزم مبلغ وقدره 

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   )ة حسب االقتضاء التكاليف، وبيان األقاليم المحددهذه
  . دوالر أمريكي للستة شهور المتبقية من الثنائية٩٢٥ ٠٠٠تقدر التكلفة اإلجمالية بمبلغ 

 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية  المبرمجةالحالية 

. ٢٠٠٩-٢٠٠٨مريكي متاح للفترة المتبقية من الثنائية        دوالر أ  ٣٢٠ ٠٠٠هناك مبلغ وقدره    
  . دوالر أمريكي٦٠٠ ٠٠٠ذلك ضرورة تخصيص اعتماد إضافي وقدره ستتبع يو

 تمويل  يمكنالمبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية كيف           بالنسبة إلى     )د(
   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(التكاليف اإلضافية؟ 

ن المتوقع الحصول على تمويل إضافي من الشركاء الدوليين عن طريق تعبئـة المـوارد               م
  .بنشاط

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

مكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي وفي ال معظم األنشطة حالياً في المقر الرئيسي ىيؤد
وسيلزم إنشاء وظائف إضافية فـي المكتـب        . لألمريكتين والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط    

اإلقليمي ألوروبا والمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمكتب اإلقليمـي لغـرب المحـيط              
  .الهادئ
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 معبراً عنها   -  من الموظفين  ات اإلضافية تُذكر االحتياج (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقاليم المحـددة حـسب     مع بيان    ،مستويات المنظمة حسب   -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمةاالقتضاء

وموظف واحد من   ) الفنية(موظف إضافي متفرغ من الفئة المهنية       سيلزم في المقر الرئيسي     
ووظيفة بدوام كامل   ) الفنية(وستلزم وظيفة بدوام كامل في الفئة المهنية        . فئة الخدمات العامة  

في فئة الخدمات العامة في المكتب اإلقليمي ألوروبا والمكتب اإلقليمي لجنوب شـرق آسـيا               
  .والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

   )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(

 ٢٠٠٩س سنوات المتبقية من الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، أي من سـنة             فترة الخم 
  .٢٠١٣إلى سنة 
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