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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  للقرارات المقترح اعتمادها إلى األمانة نتيجة
  من جانب جمعية الصحة

  
  

   تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات القرار:
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

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

   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
  زيادة تغطية اللقاحات للفئات السكانية والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها.

  :٢٠١٧-٢٠١٦للفترة ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية 
: تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات ورصــدها مــع التركيــز علــى تعزيــز تقــديم ١-٥-١الُمخــرج 

  الخدمات ورصد التمنيع من أجل تحقيق أهداف عقد اللقاحات؛
  : تيسير تعزيز تنفيذ ورصد استراتيجيات التخلص من الحصبة والحصبة األلمانية؛٢-٥-١الُمخرج 
: تحديــــد خصــــائص المنتجــــات المســــتهدفة فيمــــا يتعلــــق باللقاحــــات الجديــــدة والتكنولوجيــــات ٣-٥-١ الُمخــــرج

األخرى المتعلقة بالتمنيع، وكذلك أولويات البحث، المعرَّفة والمتفق عليها، مـن أجـل اسـتحداث اللقاحـات ذات 
  األهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية والتغلب على العقبات التي تعترض التمنيع.

الثـــاني عشـــر  ي برنـــامج العمـــل العـــامعلـــى النحـــو المبـــّين فـــ إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢
قتضـــب ميرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  لمراعاة ذلك في مشروع القرار.
  ال ينطبق.

   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣
فــي القــرار ن و وقــد طلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســت. ٢٠٢١-٢٠١٧ســينفَّذ القــرار خــالل الفتــرة 

كــل عــام مــن خــالل المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة غ أن يبلَّــمــن المــدير العــام ) ٢٠١٢( ١٧-٦٥ع  ص  ج
تحقيــق أهــداف  مــن أجــلوحتــى حلــول موعــد عقــد جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين بالتقــدم المحــرز 

ئيـة لخطـة العمـل العالميـة الخاصـة وضـع الصـيغة النهاوعلمـًا بـأن األمانـة سـتقدم تقريـرًا عـن . التمنيع العالمية
  حين.باألنشطة حتى ذلك ال بد من االضطالعالو ، ٢٠٢١ير ورصد وتقييم) في عام خر تقدأ( باللقاحات

  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةإجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار إذا اعُتِمد  -١

  ).٢٠٢١و ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي (بين عامي  ٢٥٨
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  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
  ماليين دوالر أمريكي. ٧

والبــد مــن هــذه المتطلبــات الميزنيــة اإلضــافية لتغطيــة تكــاليف األنشــطة الجديــدة الناشــئة علــى مــدى الثنائيــة 
لعمـــل علـــى الوقايـــة مـــن فيهـــا اآلتـــي: دعـــم تنفيـــذ مخطـــط المنظمـــة األولـــي للبحـــث والتطـــوير مـــن أجـــل ا بمـــا
بئــة، وتيســير تنفيــذ المشــاريع التجريبيــة الخاصــة باللقاحــات المضــادة للمالريــا؛ وتعزيــز ترصــد الحصــبة األو 

وســـائر األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات، حتـــى مـــع انخفـــاض المـــوارد المتاحـــة عبـــر المبـــادرة 
التحـالف الـدعم مـن  العالمية الستئصال شـلل األطفـال؛ وتقـديم الـدعم إلـى بلـدان غيـر مؤهلـة للحصـول علـى

العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع في إتاحة لقاحات جديدة ال يسـتفاد منهـا اسـتفادة كاملـة وتعزيـز برامجهـا 
التمنيعيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الحفـــاظ علـــى قاعـــدة بيانـــات المنتجـــات واألســـعار والمشـــتريات الخاصـــة باللقاحـــات 

ماليـين دوالر  ٧علـى اللقاحـات وعرضـها. وٕان مبلـغ وتوسيع نطاقها، وٕانشاء منتدى للتبادل خـاص بالطلـب 
  أمريكي يشمل تكاليف عقود الموظفين والمشتريات والخبراء االستشاريين لتوفير الدعم التقني.

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  -ب-٢
  الدوالرات األمريكية: إذا اعُتِمد، بماليينذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار الموارد الُمتاحة في ه  -

  ال توجد.
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

ماليـين  ٧مبلغًا تساوي قيمته المقـدرة سيتطلب تنفيذ األنشطة على النحو المطلوب في مشروع القرار 
  دوالر أمريكي للفترة المتبقية من الثنائية.

الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد علـى سـد أي ثغـرة فـي التمويـل، بماليـين الـدوالرات  الموارد  -
  األمريكية:

جهـات  وقـد أبـدت عـدةجمع األموال بعـد اعتمـاد القـرار لسـد الثغـرة فـي التمويـل. بعض أنشطة ستنفَّذ 
  قرار.شريكة اهتمامها بزيادة استثماراتها في المجاالت المشار إليها في مشروع ال

، بماليــــين ة)ذات صــــل(إذا كانــــت  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيــــة المقــــدرة األخــــرى فــــي الثنائيــــة   -٣
  :الدوالرات األمريكية

  مليون دوالر أمريكي. ٧٣
فيمـا يتعلـق مـثًال بمخطـط المنظمـة  المتطلبات الميزنية اإلضافية لتغطية تكـاليف األنشـطة الجديـدةبد من وال

علـى الوقايـة مـن األوبئـة، والمشـاريع التجريبيـة الخاصـة باللقاحـات األولي للبحث والتطـوير مـن أجـل العمـل 
منها باللقاحات أهميـة  ويكتسي تعزيز ترصد الحصبة وسائر األمراض التي يمكن الوقاية. المضادة للمالريا

وهنــاك عالميــة الخاصــة باللقاحــات ويســتلزم ميزانيــة ومــوارد إضــافية. لتحقيــق أهــداف خطــة العمــل الرئيســية 
حاجــة إلــى خطــة لضــمان توظيــف البلــدان لالســتثمارات الالزمــة الســتمرار التمنيــع خــالل المرحلــة االنتقاليــة 

التــي تمــر بمرحلــة مــا بعــد الــدعم مــن البلــدان لبرنــامج استئصــال شــلل األطفــال ومواصــلة الــدعم المقــدم إلــى 
تتعــرض لــه اســتدامة بهــدف تخفيــف وطــأة أي خطــر وتعزيــزه التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع 

  انخفاض التمويل من برنامج استئصال شلل األطفال.برامج التمنيع الفعالة لدى 
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  .٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية ستكيَّف هذه التكاليف قدر اإلمكان ضمن 
)، بماليـين الـدوالرات ذات صـلة(إذا كانـت ات المقبلـة الميزنيـة المقـدرة األخـرى فـي الثنائيـالمتطلبات   -٤

  األمريكية:
  .٢٠٢١-٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي للثنائية  ١٧٨

  


