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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةتقرير عن اآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

  المضادات الحيويةمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك مقاومة     :القرار     -١
  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج :٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

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

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح البرمجي:مجال ال

طائفــة كبيــرة مــن الفئــات والمجــاالت  مقاومــة مضــادات الميكروبــاتمكافحــة  شــملتعــالوة علــى ذلــك، 
  البرمجية وتؤثر فيها.

  ؟المذكورة أعاله )المجاالت البرمجية( البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار
ــــدان يتصــــل القــــرار مباشــــرة بالحصــــيلة  ــــة فــــي "زيــــادة عــــدد البل ــــديها خطــــة عمــــل وطنيــــة خاصــــة المتمثل التــــي ل

التـــزام الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات األخـــرى علـــى الصـــعيد  وســـيكفل القـــرار ١".مضـــادات الميكروبـــات بمقاومـــة
وآثـار هـذه المقاومـة علـى  مقاومة مضادات الميكروبـاتوتعني الطبيعة الشاملة لالعالمي بتحقيق هذه الحصيلة. 

المســتهدفة فــي فئــات ومجــاالت برمجيــة يتصــل أيضــًا اتصــاًال مباشــرًا بالحصــائل والمنجــزات الصــحة أن القــرار 
  أخرى.

  )ال القرار؟ (نعم/ هذا المطلوبة في والُمخرجاتمنجزات المستهدفة ال بالفعل تتضمن الميزانية البرمجيةهل 
ال تشـمل تنفيـذ مسـودة خطـة العمـل العالميـة المـذكورة فـي فقـرة  ٢٠١٥-٢٠١٤على أن الميزانيـة البرمجيـة  .نعم

 ).٥(٢المنطوق الفرعية 

                                                      
(المتاحـــة علـــى العنـــوان اإللكترونـــي  علـــى شـــبكة اإلنترنـــت للمنظمـــةعلـــى النحـــو المبـــين علـــى بوابـــة الميزانيـــة البرمجيـــة     ١

https://extranet.who.int/programmebudget ،٢٠١٤ يناير كانون الثاني/ ٢٢في  تم االطالع.(  
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  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
 )٢٠١٥-٢٠١٤سنتان (تشمل الفترة  )١(

دوالر أمريكـــــــي؛  مليــــــون ٧,٤: الموظفـــــــوندوالر أمريكــــــي ( مليـــــــون ٩,٦: المجمــــــوع )٢(
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٢األنشطة: 

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

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  مليـــــون ٧,٤: الموظفـــــوندوالر أمريكـــــي ( مليـــــون ٩,٦: المجمـــــوع

  مليون دوالر أمريكي). ٢,٢
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
جميـع تكـاليف األنشـطة عبـر  طبقسـتعلى مسـتوى المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة السـتة: 

دوالر أمريكــــي فــــي المقــــر الرئيســــي  مليــــون ٤,٦المقـــر الرئيســــي؛ وســــتبلغ تكــــاليف المــــوظفين 
  دوالر أمريكي في كل مكتب إقليمي. ٤٧٠ ٠٠٠و

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤لمعتمــدة الميزانيــة البرمجيــة االتكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  أدرجت إدراجًا جزئيًا فقط.
  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 

دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  مليـــــون ٦,٦: الموظفـــــون(دوالر أمريكـــــي  مليـــــون ٧,٨: المجمـــــوع
  مليون دوالر أمريكي). ١,٢

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطةهل يمكن تنفيذ هذا القرار 

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة - المــوظفين المتف ــان األق حســب  ،مــع بي
  االقتضاء.

لالضــطالع باألنشــطة المقــررة فــي ظــل المــوظفين الحــاليين  تعيــينه سيتواصــل علــى فــرض أنــ
بمــا فــي ذلــك األنشــطة المتصــلة بمقاومــة  ،الميزانيــة البرمجيــة الحاليــة مــن الناحيــة التخطيطيــة

بهدف تنفيذ هذا القرار ، سيتوجب االستعانة بموظفين إضافيين متفرغين مضادات الميكروبات
بـين أربعـة  تـراوحيومـن عـدد ن المكاتـب اإلقليميـة موظـف متفـرغ فـي كـل مكتـب مـ تألفون مـني

مناصـــب فـــي الفئـــة المهنيـــة  يشـــغلونموظفـــون فـــي المقـــر الرئيســـي (متفـــرغين وســـتة مـــوظفين 
بـــالخبرة فيمـــا يتصـــل بسياســـات الصـــحة واالتصـــاالت وٕادارة (الفنيـــة) والفئـــات العليـــا ويتمتعـــون 

  المشاريع).
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  التمويل  -٤
  ال) ؟ (نعم/ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٥-٢٠١٤المقدرة للثنائية  التكاليفهل 
  ال.

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 
  .))المتوقعة(مصادر التمويل  المتوقعالتمويل 

وستتم معالجتها في إطار خطة منسقة على نطاق مليون دوالر أمريكي.  ٨,٨تُقدر ثغرة التمويل بمبلغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 

  
  
  

=     =     =  


