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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها للمقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  من جانب جمعية الصحة

  
  

  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفالشلل األطفال:  :المقرر اإلجرائي
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

ــاني عشــر للفتــرة (حصــائل) حصــيلة   -١ ــامج العمــل العــام الث (مخرجــات) ُمخــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤برن
إذا  المقــرر اإلجرائــيهــذا هــا تحقيق فــيسيســهم ، التــي ٢٠١٧-٢٠١٦زانيــة البرمجيــة للفتــرة المي

  .اعُتِمد
   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (

وجود أي حاالت شلل ناتج عن فيـروس شـلل األطفـال البـري أو فيـروس شـلل األطفـال الثنـائي التكـافؤ  عدم
  المشتق من اللقاحات على الصعيد العالمي.

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
ا موضــع : وضــع الصــيغة النهائيــة لخطــة العمــل الخاصــة بمــوروث شــلل األطفــال ووضــعه٤-٥-٥الُمخــرج 

  .التنفيذ على الصعيد العالمي
الثــاني عشــر  ي برنــامج العمــل العــامعلــى النحــو المبــّين فــ إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج  -٢

ــرة ــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفت ــة للفت ــة البرمجي ــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزاني ــديم مب قتضــب ميرجــى تق
  .المقرر اإلجرائيلمراعاة ذلك في مشروع 

  ال ينطبق.
   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣

خطــة العمــل والخيــارات االســتراتيجية للمنظمــة بشــأن المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة العالميــة مــن المقــرر وضــع 
وتقــديمها إلــى المجلــس التنفيــذي كــي ينظــر فيهــا فــي  ٢٠١٧شــلل األطفــال بحلــول نهايــة عــام  ستئصــالال

وسيتواصــل وضــع خطــة . ٢٠١٨دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة التــي ســتعقد فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
ـــــار/  ـــــة الحاديـــــة والســـــبعين فـــــي أي ـــــى جمعيـــــة الصـــــحة العالمي العمـــــل االســـــتراتيجية وتحســـــينها لتقـــــديمها إل

  ي لتنفيذ الخطة (والتكاليف) في خطة العمل االستراتيجية.وسُيدرج اإلطار الزمن. ٢٠١٨ مايو
  اآلثار الميزنية  :باء
  
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةإذا اعُتِمد المقرر اإلجرائيف الُمقّدرة لتنفيذ يإجمالي التكال  -١

لتقــديمها  ٢٠١٧بحلــول نهايــة عــام التكــاليف تحديــد و خطــة العمــل والخيــارات االســتراتيجية وضــع ســيتطلب 
مــن خــالل المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين 

موظــف مــن الرتبــة علــى النحــو التــالي: مــن المــوظفين فــي المنظمــة المقــدرة المــوارد تخصــيص  ،المائــة بعــد
أشــهر  ٧لمــدة  ٥وموظــف للــدعم مــن الرتبــة خ ع ٤وموظــف مــن الرتبــة ف ٥وموظــف مــن الرتبــة ف ٦ف

فــي المكتــب اإلقليمــي لشــرق  ٥وموظــف مــن الرتبــة ف) فــي المقــر الرئيســي ٢٠١٧ (للفتـرة المتبقيــة مــن عــام
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ــ ٤المتوســط والمكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا وموظــف بنصــف دوام مــن الرتبــة ف ب اإلقليمــي لجنــوب فــي المكت
  مليون دوالر أمريكي. ١,٠٦ما يساوي  ٢٠١٧وتبلغ تكاليف الموظفين لعام شرق آسيا. 

وتبلــــغ قيمــــة التكــــاليف  ٢٠١٨خــــالل أول ســــتة أشــــهر مــــن عــــام وســــيتوجب تــــوفير مــــالك المــــوظفين ذاتــــه 
  مليون دوالر أمريكي.  ٠,٨٩

مــــا يســــاوي  ٢٠١٧قيمــــة التكــــاليف التشــــغيلية الخاصــــة باالجتماعــــات والوثــــائق فــــي عــــام أن تبلــــغ قــــدر وي
  مليون دوالر أمريكي.  ٠,٠٣

  مليون دوالر أمريكي. ١,٩٨وتبلغ التكاليف المقدرة خالل ثالثة عشر شهرًا بالتالي ما مجموعه 
األطفــال والبــرامج ذات وســيلزم أيضــًا تــوفير الــدعم العينــي مــن المــوظفين فــي إطــار برنــامج استئصــال شــلل 

المكاتـب القطريـة فـي بيولوجيـة) و لوالتمنيع واللقاحات والمواد الطوارئ الصحية المنظمة لبرامج الصلة (مثل 
المطلوبـة حتـى اآلن لتنسـيق تخطـيط ويعتمد هذا التقدير جزئيـًا علـى المـوارد غير أنه ليس محدد التكاليف. 

    المرحلة االنتقالية.
  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  الميزنية المقدرةالمتطلبات   -أ-٢

 ١-بـاء لفـرعاعلـى النحـو المـذكور فـي  ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي خالل عام  ١,٠٩ستبلغ التكاليف 
  .٢٠١٧-٢٠١٦في حدود حافظة الميزانية البرمجية غير أن هذه التكاليف سُتكّيف 

  هذه الثنائيةالموارد المتاحة أثناء   -ب-٢
ــدوالرات   - ــين ال ــد، بمالي ــرر اإلجرائــي إذا اعُتِم ــذ المق ــل تنفي ــة لتموي المــوارد الُمتاحــة فــي هــذه الثنائي

  األمريكية:
  من المحتمل الحصول على األموال لتنفيذ المقرر اإلجرائي في حدود الموارد الراهنة.

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

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

، بماليــين ة)ذات صــل(إذا كانــت  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي المتطلبــات   -٣
  :الدوالرات األمريكية

تنفيـــذ خطـــة العمـــل والخيـــارات االســـتراتيجية ومواصـــلة تحســـينها خـــالل أول  يقـــدر أن تبلـــغ قيمـــة تكـــاليف
المقـر  على مسـتوىمليون دوالر أمريكي بالنسبة إلى الموظفين  ٠,٨٩ما يساوي  ٢٠١٨أشهر من عام  ٦

  .١-باء لفرعاالرئيسي واألقاليم على النحو المبين في 
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

إال أن التكـاليف سـُتدرج قـدر اإلمكـان فـي الميزانيـة التخطيط لتحقيق المنجزات المستهدفة عملية جاريـة  إن
وسُتدرج تكاليف تنفيذ خطة العمل والخيـارات االسـتراتيجية فـي التقريـر . ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية المعتمدة 

العالميـة الحاديـة  ربعين بعد المائة وجمعيـة الصـحةم إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألالذي سيقدَّ 
  والسبعين.

المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــات المقبلـــة (إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين الـــدوالرات   -٤
  األمريكية:

  ينبغي تحديدها في خطة العمل والخيارات االستراتيجية.
  


