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  A67/17 Add.1    
  
  
  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادهاإلى 
  من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

  الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد  :القرار   - ١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  - ٢

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

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ٢-٢الحصيلة:   اإلدمان مواد ومعاقرة النفسية الصحة  مجال البرمجي:ال     

  ٢-٢-٢و ١-٢-٢الُمخرج:         
  ٤-٢الحصيلة:         العجز والتأهيل  مجال البرمجي:ال     

  ١-٤-٢الُمخرج:         
  مجال البرمجي (المجاالت البرمجية المذكورة أعاله؟)ال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

بشأن خطة العمل الشاملة الخاصة  ٨- ٦٦ج ص عيطلب القرار من المدير العام عدة أمور منها تنفيذ القرار 
العجز. ومن ثم فإن تنفيذ هذا القرار بشأن  ٩-٦٦ج ص ع، والقرار ٢٠٢٠-٢٠١٣بالصحة النفسية في الفترة 

 ) للمصابين بالعجز.٢) للصحة النفسية؛ (١سيقود العمل على دعم تعزيز إتاحة الخدمات: (
  

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات والُمخرجات المستهدفة هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
  نعم.

ــًا فــي الميزانيــة ُيعــد محــدودًا، وســينطوي تنفيــذ القــرار علــى أنشــطة ومــع ذلــك فــإن نطــاق األنشــطة المدرجــة حا لي
 .٢٠١٥-٢٠١٤إضافية يجب إضافة تكاليفها إلى الميزانية البرمجية المعتمدة للفترة 

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  - ٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مدة سريان القرار التي ستلزم فيها أنشطة األمانة من أجل التنفيذ؛ ١ُيذكر ما يلي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
إلى كانون األول/  ٢٠١٤ست سنوات ونصف (تشمل الفترة من تموز/ يوليو   )١(

  )٢٠٢٠ديسمبر 
مليون دوالر أمريكي؛  ١٣دوالر أمريكي (الموظفون:  مليون ٣٧المجموع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٢٤األنشطة: 
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  ٢٠١٥- ٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقرباً ٣من التكاليف المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليون دوالر أمريكي؛ األنشطة:  ٠,٤دوالر أمريكي (الموظفون: مليون  ٢,٨المجموع: 

  مليون دوالر أمريكي). ٢,٤
األقاليم المحددة حسب  مع بيانالتكاليف،  ُتذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه

  .االقتضاء
  .٪٥٤؛ المكاتب القطرية، ٪٢١؛ المكاتب اإلقليمية، ٪٢٥المقر الرئيسي، 

 ؟٢٠١٥- ٢٠١٤الميزانية البرمجية المعتمدة كلفة المقدرة ضمن الت هل أدرجت بالكامل
  (نعم/ ال)

  ال.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  مليون دوالر أمريكي إلى الميزانية البرمجية المعتمدة ١,٨ستلزم إضافة مبلغ وقدره 
٢٠١٥-٢٠١٤.  

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبرًا عنه بعدد  -  إذا كانت اإلجابة "ال" ُيذكر العدد الالزم من الموظفين اإلضافيين

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعات) المهارات الالزمة  - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

االسـتعانة بـالمراكز المتعاونـة مـع المنظمـة وبشـبكة مـن الخبـراء وبأصـحاب المصـلحة ستجري 
  من المجتمع المدني من أجل التقدم في األنشطة، مع زيادة طفيفة فقط في موظفي المنظمة.

  .٢٠١٥-٢٠١٤خالل الثنائية 
 فــي المقــر الرئيســي: خبيــر دولــي واحــد فــي الصــحة العموميــة واضــطرابات النمــو (مــا يعــادل

مـن موظـف ٪ ٥٠) وسـكرتير واحـد (مـا يعـادل ٤-(ف ٤-من موظف متفرغ) برتبـة م ٪١٠٠
  .٥-ع  خمتفرغ) برتبة 
   ٢٠١٧-٢٠١٦خالل الثنائية 

 ٪١٠٠في المقر الرئيسي: خبيران دوليان في الصحة العمومية واضطرابات النمو (ما يعادل 
  .٥-ع  خبرتبة من موظف متفرغ) ٪ ١٠٠من موظف متفرغ) وسكرتير واحد (ما يعادل 

فــي المكاتـــب اإلقليميــة: ســـتة خبــراء فـــي الصـــحة العموميــة واضـــطرابات النمــو، لـــديهم معرفـــة 
  من موظف متفرغ).٪ ٥٠باالحتياجات في أقاليمهم المعنية (ما يعادل 

مـن ٪ ٦٠على مستوى المكاتب القطرية: سينفق على توظيف الخبراء جزء من النسبة البالغة 
  لتنفيذ القرار على هذا المستوى.الميزانية المتاحة 
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  التمويل  - ٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥- ٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى تحديد ثغرة التمويل وكيفية تعبئة األموال (مع بيان تفاصيل مصدر 

  المتوقعة).التمويل المتوقع (مصادر التمويل 
مليون دوالر أمريكي للمقر الرئيسـي) وهـو مـدرج  ٠,٥مبلغ وقدره مليون دوالر أمريكي (ويخصص منه 

، وســــــيتأتى مــــــن مــــــزيج مــــــن االشــــــتراكات المقــــــدرة ٢٠١٥-٢٠١٤فــــــي الميزانيــــــة البرمجيــــــة المعتمــــــدة 
هــود تعبئــة والمســاهمات الطوعيــة، بنــاًء علــى عمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل، ومــا يتصــل بــذلك مــن ج

  الموارد.
مليـــون دوالر أمريكـــي، غيـــر مـــدرج فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة،  ١,٨أمـــا المبلـــغ اإلضـــافي، أي 

ستلزم تعبئته من أجل تغطية تكاليف التنفيذ (عدد محدود من الموظفين اإلضـافيين وقـدر محـدود مـن و 
، وذلـك مـن خـالل ٢٠١٥ديسـمبر حتـى كـانون األول/  ٢٠١٤المواد التقنية المعدة)، من تمـوز/ يوليـو 

  األنشطة المنسقة لتعبئة الموارد على نطاق المنظمة.
  
  
  

=     =     =  


