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  ١ إضافة ١١٨/٥م ت  المجلس التنفيذي 

  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ٢٧   المائة بعد  عشرةالثامنةالدورة 
  EB118/5 Add.1   من جدول األعمال المؤقت  ٢-٥البند 

  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  التالسيمية وغيرها من االعتالالت الناجمة عن اضطرابات الهيموغلوبين :القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

ترصد وتوقي األمراض غير الـسارية      
  المزمنة وتدبيرها العالجي

لصياغة استراتيجيات خاصة   تقديم الدعم إلى البلدان     
بتوقي األمراض غير السارية المزمنـة وتـدبيرها        
العالجي على المستوى الوطني، بما في ذلك دمـج         

  .الوقاية األولية والثانوية في النُظم الصحية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
اراً لتحقيق النتيجة المتوقعة فيما يتعلق بتوقي التالسيمية وغيرها من االعتالالت الناجمـة             سيوفر القرار إط  

  .عن اضطرابات الهيموغلوبين، وتدبيرها العالجي

  اآلثار المالية  -٣
نظراً ألن فقر الدم المنجلي اعتالل شائع من االعتالالت الناجمة عن اضـطرابات الهيموغلـوبين               

  .٤، الملحق ١/ سجالت/ ٢٠٠٦/ ١١٧م ت التكاليف الوارد في الوثيقة تقديريرجى الرجوع إلى 

مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
 ٢ ٧٤٠ ٠٠٠)  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف المـوظفين واألنـشطة          ١٠ ٠٠٠منها  

 دوالراً  ٢ ٤٤٠ ٤٤٠مبلغ تكـاليف المـوظفين ومقـدارها        دوالر أمريكي، وال يشمل هذا ال     
أمريكياً وترد تفاصيلها  في التقرير الخاص باآلثار اإلدارية والمالية المترتبة علـى القـرار               

  .الخاص بفقر الدم المنجلي

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
   دوالر أمريكي١ ٣٩٠ ٠٠٠ )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
ال تخصص أية أموال باستثناء تلك المندرجة ضمن الميزانيـة          (طبق  ال ين  ؟الحاليةالمبرمجة  

  .٪ من وقت دوامه لتنفيذ القرار٥٠العادية فيما يتعلق بمدير برامج، وسيلزم ما يقدر بما يبلغ 
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة          (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

المكتب اإلقليمي لألمريكتين والمكتب اإلقليمي لجنـوب       (بلدان معينة، وخمسة مكاتب إقليمية        
شرق آسيا والمكتب اإلقليمي ألوروبا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط والمكتـب اإلقليمـي             

  .والمقر الرئيسي) لغرب المحيط الهادئ

ذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        تُ(االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

الرجوع إلى التقرير الخاص باآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على القـرار الخـاص             الرجاء    
  .بفقر الدم المنجلي

  )لتقييمتُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ وا(اُألطر الزمنية   )ج(

  .ومن المقرر أن تجتمع لجنة الرصد مرة كل سنتين. أربع سنواتالعالمية تبلغ مدة المبادرة   
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