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

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

  ٢٠١٥بعد عام  ومكافحتهاالستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه     :القرار     -١
  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج :٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية الصلة بالميزانية  -٢

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

  السارية األمراض -١الفئة:   
  ٢-١ :الحصيلة  السل :مجال البرمجيال

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

ــــًا االســــتراتيجية واألهــــداف العالميــــة للوقايــــة مــــن الســــل ومكافحتــــه ورعايــــة مرضــــا ه بعــــد هــــذا القــــرار يعتمــــد كلي
. ومــن ثــم فــإن معظــم جهــود األمانــة فــي مجــال مكافحــة الســل خــالل الثنائيــة، بمــا فــي ذلــك إعــداد ٢٠١٥ عــام

الالزمـــة لتنفيـــذ االســـتراتيجية؛ وتقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول الخاصـــة بالقواعـــد وٕاعـــداد األدوات التشـــغيلية  اإلرشـــادات
األعضاء من أجل وضـع وتكثيـف خططهـا الوطنيـة بمـا يتماشـى مـع االسـتراتيجية وبنـاء القـدرات علـى المسـتوى 
الُقطـــري لتنفيـــذ االســـتراتيجية، إلـــى جانـــب مـــا يتصـــل بـــذلك مـــن الرصـــد والتقيـــيم. وســـيوفر القـــرار واالســـتراتيجية 

 .٢٠٣٥إلى عام  ٢٠١٦زمة إلعداد خطط عمل الثنائيات في المستقبل من عام المعلومات الال
  

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

  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(

سيتم إدراج ما يتعلق باالستراتيجية من تكاليف ومالك وظيفـي فـي كـل ميزانيـة مـن الميزانيـات 
الثنائيـــــة خـــــالل مـــــدة ســـــريان االســـــتراتيجية، وذلـــــك علـــــى أســـــاس الحســـــاب الـــــواقعي لتكـــــاليف 
المخرجــات والمنجــزات المســتهدفة المتعلقــة بالعمــل المخطــط لالضــطالع بــه فــي كــل فتــرة مــن 

  .٢٠١٧-٢٠١٦زانيات البرمجية المعنية التي ستبدأ بالميزانية البرمجية فترات المي
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
 ٢٠١٥-٢٠١٤كمنجـزات مسـتهدفة فـي الميزانيـة البرمجيـة هناك قدر كبير من العمل المحدد 

، نظـــرًا لالســـتمرارية بـــين النهجـــين ٢٠١٥ســـهم فـــي إعـــداد وتنفيـــذ اســـتراتيجية مـــا بعـــد عـــام يُ س
  (الحالي والجديد)، وسيبدأ العمل االنتقالي خالل الثنائية الحالية.

ريكـــي؛ األنشـــطة: مليـــون دوالر أم ٥٢,٠مليـــون دوالر أمريكـــي (الموظفـــون:  ٩٨,٥المجمـــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ٤٦,٥

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

  .كل مستويات المنظمة
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  .نعم
  المدرج.غير كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ  إذا

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

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

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

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

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

-٢٠١٤تضطلع األمانة حاليًا بتحليل شامل للتمويل المتاح للعمل المتعلق بتنفيذ هذا القرار في الفتـرة 
العجــز فــي التمويــل. وســيتم ســد هــذه الفجــوة التمويليــة فــي إطــار خطــة منســقة  ، وســتحدد مــواطن٢٠١٥

  .٢٠١٥-٢٠١٤على نطاق المنظمة لمعالجة مواطن العجز في التمويل في الميزانية البرمجية 
  
  
  

=     =     =  


