
א     א
  ١ إضافة ١٢٠/١٥م ت  المجلس التنفيذي 

  ٢٠٠٧ يناير/ الثاني كانون ١١   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/15 Add.1   من جدول األعمال المؤقت  ٤-٤البند 

  
  
  
  

   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  هاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتماد

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  التطورات واالستجابة والمتابعة: أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة 
  لمقتضياتها

األعضاء لتعزيز النُظم      تقديم الدعم إلى الدول        -٢
الوطنية لترصد األمـراض الـسارية واالسـتجابة        
لمقتضياتها، بما في ذلك تعزيز القدرة على االكتشاف 
المبكر لتهديدات األوبئة والجوائح واألمراض المعدية      

  .المستجدة، وتحريها واالستجابة لمقتضياتها

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةهدافواألتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

يتسق القرار تماماً مع النتائج المتوقعة لهذا المجال من مجاالت العمل ومع الغرض االستراتيجي الوارد في                
مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، والمتمثل في تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي            

ا يدعم أغراض خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن األنفلونزا    كم. الناجم عن األمراض السارية   
  .الجائحة من أجل زيادة إمدادات اللقاحات

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل إلىمقربة ( القرار "مدة سريان"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
  ) واألنشطةكاليف الموظفينت دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها

  . دوالر أمريكي١ ٤٣٠ ٠٠٠  

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منهـا    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

  . دوالر أمريكي٤٣٠ ٠٠٠  

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

  . دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠  
  



   EB120/15 Add.1    ١ إضافة ١٢٠/١٥ت م

2 

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

مستويات المنظمة؛ والتنفيذ على الصعيد الوطني المدعوم تحديداً من قبـل المكاتـب             جميع    
  .اإلقليمية والقطرية، مع التنسيق الدولي في المقر الرئيسي

الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )الزمة، مع ذكر مجموعة المهارات الالمتفرغين

ال يتوقع أي موظفين إضافيين على المستوى القطري؛ وسيلزم ما يعـادل مـوظفين اثنـين         
متفرغين من ذوي الخبرة في علم الفيروسات وتعزيز المختبرات ألغراض التعزيز علـى             

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧للفترة ) ٪٢٥(والتنسيق على المستوى العالمي ) ٪٧٥(المستوى اإلقليمي 

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمذكرتُ(األطر الزمنية   )ج(

سيجري العمل على مواصلة وتسريع المشاريع الجارية بالفعل في هـذه الثنائيـة لتعزيـز               
وسيتم ربـط   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨المختبرات وتنسيق البحوث وتيسير شحن العينات في الثنائية         
نظمة بشأن األنفلونزا الجائحة    التنفيذ في األمد األطول بخطة العمل العالمية التي وضعتها الم         

  .من أجل زيادة إمدادات اللقاحات
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