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  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة 
  نتيجة للقرارات المقترح اعتمادهابالنسبة إلى األمانة 

      من ِقبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  التهاب الكبدالقرار:  - ١
 على العنوان التالي: A66/7(انظر الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية  - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-en.pdf( 

  األمراض السارية - ١الفئة: 
  ١-١الحصيلة:       البرمجي: األيدز والعدوى بفيروسهمجال ال  
  ٢-١-١المخرج:                 
  ٥-١الحصيلة:     منها المجال البرمجي: األمراض التي يمكن الوقاية  
  ٢-٥-١المخرج:             باللقاحات  

  النظم الصحية - ٤الفئة: 
  ٢-٤الحصيلة:     التي المجال البرمجي: الخدمات الصحية المتكاملة  
  ٣-٢-٤المخرج:             تركز على البشر  
  ٣-٤الحصيلة:   الصحية المجال البرمجي: إتاحة األدوية والتكنولوجيات  
  ١-٣-٤المخرج         وتعزيز القدرات التنظيميةالصحية    

  التأهب والترصد واالستجابة  -٥الفئة 
  ١-٥الحصيلة:   اإلنذار واالستجابةالمجال البرمجي: القدرات في مجالي   
  ١-١-٥المخرج:                 
  ٢-٥الحصيلة:     المجال البرمجي: األمراض التي قد تسبب األمراض  
  ١-٢-٥المخرج:               والجوائح  

المجــال البرمجــي الــوارد أعــاله (المجــاالت كيــف سيســهم هــذا القــرار فــي إنجــاز حصــيلة (حصــائل) 
  أعاله)؟ المذكورةالبرمجية 

تدعم التدابير األساسية التي يـدعو إليهـا القـرار بصـورة مباشـرة تحقيـق المخرجـات المحـددة فـي المجـاالت 
أعاله، والسيما زيادة االلتزام والقدرات المتعلقة باالستجابة المناسبة للوقايـة مـن التهـاب  المذكورةالبرمجية 

  الكبد، وتشخيصه، وعالجه.
  المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ال) والمنجزاتهل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المخرجات 

  .نعم
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 الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك  - ٣

 
 التكلفة اإلجمالية  (أ)

) تكلفـة ٢) مدة سريان القرار التي ستلزم فيها أنشطة األمانة من أجل التنفيذ؛ (١ُيذكر ما يلي (
  .دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها 

 المنتظر أن تكون هناك العديد من األنشطة قيد التنفيذ.القرار ليس محدودًا زمنيًا ومن   )١(

المنظمة أثناء إعداد الميزانية  نطاقسُينجز وضع التكلفة اإلجمالية للتنفيذ الكامل للقرار على   )٢(
 .٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية للفترة 

يما يشــمل القــرار عناصــر تتجــاوز اإلطــار المتفــق عليــه قــبًال للعمــل بشــأن التهــاب الكبــد، والســ  )٣(
فيما يتعلق بتعجيل الحصول على العالج من هذا المرض وتقدير األثر االقتصادي وعـبء المـرض 

 .على المستويين العالمي واإلقليمي

 مليون دوالر أمريكي. ٣٨,٩١هي  ٢٠١٧-٢٠١٤التكلفة اإلجمالية التقديرية للفترة   )٤(

مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي.  ٣٣,١١إلـــــــى  ٢٠١٧-٢٠١٦تصـــــــل التكلفـــــــة اإلرشـــــــادية للثنائيـــــــة   )٥(
 المقــــر فــــي الكبــــد اللتهــــاب العــــالمي ذلــــك تقــــديرات العمــــل مــــن جانــــب (أ) أمانــــة البرنــــامج ويشــــمل
 ٣,٩٠مليــون دوالر أمريكــي؛ األنشــطة:  ٤,٧٥مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ٨,٦٥ – الرئيســي

ر أمريكـــي؛ (ج) مليـــون دوال ٦,١٢ –مليـــون دوالر أمريكـــي)؛ (ب) إدارات المقـــر الرئيســـي األخـــرى 
مليـــــون دوالر  ٨,٥٤ –مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ (د) المكاتـــــب القطريـــــة  ٩,٨٠ –المكاتـــــب اإلقليميـــــة 

 أمريكي.

 ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

ــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة    ــًا إلــى ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُي (أ) (مقرب
  .أمريكي)دوالر  ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها 

مليـــون دوالر أمريكـــي  ٣,٣ –مليـــون دوالر أمريكـــي، بمـــا فـــي ذلـــك المقـــر الرئيســـي  ٥,٨المجمـــوع:   
مليــون دوالر أمريكــي)؛ والمكاتــب اإلقليميــة  ١,٢مليــون دوالر أمريكــي؛ األنشــطة:  ٢,١(الموظفــون: 

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٥ –والقطرية 
  لتكاليف، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء.ُتذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه ا  
دعمــًا للتنفيــذ األولــي للقــرار فســُتعطى األولويــة إلــى تغطيــة األنشــطة األساســية فــي المقــر الرئيســي،   

في ذلك وضع الخطوط التوجيهية التشخيصية والعالجية، والتقارير العالمية واإلقليمية، ومسـاندة  بما
الوطنيــة، والشــروع فــي مبــادرة للحصــول علــى العــالج. وســتركز األنشــطة فــي إعــداد االســتراتيجيات 

األقــــاليم والبلــــدان علــــى الخطــــط االســــتراتيجية الوطنيــــة، وبنــــاء القــــدرات لمواءمــــة وتنفيــــذ السياســــات 
واإلرشـــادات المعياريـــة، والنهـــوض بالمعلومـــات االســـتراتيجية علـــى المســـتوى القطـــري بشـــأن التهـــاب 

  عدة التقنية للتوسع في الحصول على خدمات تشخيص التهاب الكبد وعالجه.الكبد، وتوفير المسا
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٥-٢٠١٤هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة   
  .نعم  
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.  
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 اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  (نعم/ ال) هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟  
  ال.  
معبـرًا عنــه بعـدد المــوظفين  -إذا كانـت اإلجابــة "ال" ُيـذكر العــدد الـالزم مــن المـوظفين اإلضــافيين   

  مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعات) المهارات الالزمة حسب االقتضاء. -المتفرغين 
فـــإن المـــوظفين الحـــاليين فـــي البرنـــامج العـــالمي اللتهـــاب الكبـــد فـــي  ٢٠١٥-٢٠١٤بالنســـبة للثنائيـــة   

المقر الرئيسي، واإلدارات األخرى، والمكاتب اإلقليمية سيشرعون فـي تنفيـذ القـرار. علـى أن ذلـك لـن 
ديرات فــإن يكــون كافيــًا، وســتدعو الحاجــة فــي األجــل المتوســط إلــى المزيــد مــن المــوظفين. وطبقــًا للتقــ

الموظفين اإلضافيين سيتضمنون موظفين متفرغين مكافئين على النحو التالي: فـي المقـر الرئيسـي، 
؛ وســـتدعو الحاجـــة إلـــى أن تســـهم المكاتـــب القطريـــة بمـــوظفين ١٧؛ فـــي المكاتـــب اإلقليميـــة، ١٠,٥

  بلدًا من البلدان موضع التركيز. ١٥وطنيين في  )فنيين(مهنيين 
 التمويل - ٤

  )ال/ نعم( بالكامل؟ ممولة) ب(٣ في والمذكورة ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقدرة التكاليف هل
  ال.

إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى تحديد ثغرة التمويل وكيفية تعبئة األموال (مع بيان تفاصـيل مصـدر التمويـل 
  المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

مليــون دوالر أمريكــي؛ المكاتــب اإلقليميــة  ١,٧الرئيســي: مليــون دوالر أمريكــي (المقــر  ٣,٧ثغــرة التمويــل: 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٠والقطرية: 

وسُيعالج أمر ثغرة التمويـل هـذه كجـزء مـن خطـة تعبئـة المـوارد المنسـقة علـى مسـتوى المنظمـة الراميـة إلـى 
  .٢٠١٥-٢٠١٤تسوية أوجه قصور التمويل في الميزانية البرمجية 
  
  

=     =     =  


