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  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

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

  
  

  اليوم العالمي لمرض الصدفية  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(  

   -٢الفئة:   
  ١-٢الحصيلة:       األمراض غير السارية  مجال البرمجي:ال     

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

وستؤدي إلى ستساعد األنشطة المذكورة في القرار على توعية الناس بمرض الصدفية وعوامل خطره المشتركة، 
 تعزيز فهمه نتيجة لذلك. وسيسهم هذا في تقليل ما يترتب على الصدفية من مرض وعجز ووفاة مبكرة.

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

 ال.

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

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  وتستمر في الثنائيات التالية. ٢٠١٥-٢٠١٤تبدأ من الثنائية   )١(
(الموظفــــــــون:  ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكــــــــي فــــــــي الثنائيــــــــة  ١٥٠ ٠٠٠المجمــــــــوع   )٢(

؛ وتـــــدرج التكـــــاليف الخاصـــــة دوالر أمريكـــــي) ٩٠ ٠٠٠دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٦٠ ٠٠٠
  بالثنائيات التالية ضمن الميزانيات البرمجية المستقبلية.

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
  دوالر أمريكي. ١٥٠ ٠٠٠المجموع: 
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األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

  من أجل إعداد التقرير العالمي. المقر الرئيسي
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  .ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
ال تتضـــمن التكـــاليف، ولكـــن الميزانيـــة اإلضـــافية الصـــغيرة  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيـــة البرمجيـــة 

  ستعالج من خالل بعض أعمال إعادة البرمجية بصورة طفيفة.نسبيًا لألنشطة 
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  .ال

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين

  حسب االقتضاء.
  شهور. ٤مستشار بعقد قصير لمدة 

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  .ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
تعبئـــة األمـــوال مـــن خـــالل األنشـــطة المنســـقة علـــى نطـــاق المنظمـــة لتعبئـــة المـــوارد مـــع الـــدول  ســـتلزم

  وسائر الشركاء. األطراف األعضاء والمنظمات المتعددة
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