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

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  

  شلل األطفال  :مقرر اإلجرائيال     -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(  

  الطوارئالفئة: 
   :الحصيلة      األطفال شلل استئصال المجال البرمجي:

أي حاالت شلل نـاتج عـن فيـروس شـلل  دم وجودع ٥-٥
ـــــنمط  األطفـــــال البـــــري أو فيـــــروس شـــــلل األطفـــــال مـــــن ال

  المشتق من اللقاحات على الصعيد العالمي الثاني
   :اتالُمخرج

الــدعم المباشــر لزيــادة مناعــة الســكان ضــد شــلل  ١-٥-٥
المنــــاطق  لتبلـــغ مســـتويات العتبـــة المطلوبـــة فـــياألطفـــال 

  المتضررة والشديدة التعرض
ــــي بشــــأن وقــــف : ٢-٥-٥ ــــى توافــــق آراء دول التوصــــل إل

اســتخدام لقــاح شــلل األطفــال مــن النــوع الثــاني فــي بــرامج 
  التمنيع الروتيني العالمية

إرســاء العمليــات الخاصــة بــإدارة مخــاطر شــلل : ٣-٥-٥
ا فــي ذلــك احتــواء فيروســات األطفــال الطويلــة األجــل، بمــ

شــــلل األطفــــال الباقيــــة، واإلشــــهاد علــــى استئصــــال شــــلل 
  األطفال على الصعيد العالمي

  وضع خطة موروث شلل األطفال: ٤-٥-٥
 )(المجــاالت البرمجيــة البرمجــي مجــالال )حصــائل(حصــيلة فــي تحقيــق  المقــرر اإلجرائــيكيــف سيســاهم هــذا 

  ؟المذكورة أعاله
يؤدي التنفيذ الكامل لهذا المقرر اإلجرائي إلى تأمين عالم خاٍل من شـلل األطفـال ومـن فيروسـات شـلل األطفـال 

  البرية والمشتقة من اللقاحات، على نحو مستدام.
؟ المقـرر اإلجرائـي هـذا المطلوبـة فـي منجـزات المسـتهدفةالو  الُمخرجـات بالفعل هل تتضمن الميزانية البرمجية

  )ال (نعم/
 نعم.
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

 التـي سـتلزم فيهـا أنشـطة األمانـة مـن أجـل المقـرر اإلجرائـي) مـدة سـريان ١يلي (ُيذكر ما 
 دوالر ١٠ ٠٠٠ منهـــا كـــل يبلـــغ وحـــدات إلـــى مقربـــةتكلفـــة تلـــك األنشـــطة ( )٢التنفيـــذ؛ (
  .)أمريكي

  ).٢٠١٨-٢٠١٥أربع سنوات (تغطي الفترة   )١(
ســــواء بالنســــبة  - ليســــت هنــــاك تكلفــــة إضــــافية ناجمــــة عــــن هــــذا المقــــرر اإلجرائــــي  )٢(

حيــــث إن التكــــاليف ذات الصــــلة مدرجــــة بالفعــــل فــــي الخطــــة  -األنشــــطة أو المــــوظفين  إلــــى
التـي  ٢٠١٨-٢٠١٣االستراتيجية للقضاء على شلل األطفـال والشـوط األخيـر مـن استئصـاله 

  .٢٠١٢في كانون الثاني/ يناير  ١٠ق١٣٠م تطالب بها المجلس التنفيذي في القرار 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص
  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

المجمـــــوع: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة (الموظفـــــون: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة؛ 
  األنشطة: صفر من الدوالرات األمريكية)

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

  ) أعاله.٢(أ) ( ٣ال ينطبق وفقًا للفرع 
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  ) أعاله.٢(أ) ( ٣ال ينطبق وفقًا للفرع 

  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 
  

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطة المقرر اإلجرائيهل يمكن تنفيذ هذا 

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

المهـارات الالزمـة  (مجموعـات) مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

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

  ال ينطبق.
بيــان تفاصــيل مصــدر  (مــع األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 

  .))المتوقعة(مصادر التمويل  المتوقعالتمويل 
    ال ينطبق.

=     =     = 


