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

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

  األدوية البيولوجية: إتاحة األدوية وضمان مأمونيتها وجودتها ونجاعتها    :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(  

  النظم الصحية -٤الفئة:   
  ٣-٤ :الحصيلة  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية جال البرمجي:مال

  ٣-٣-٤ :رجـــــــالُمخ    وتعزيز القدرة التنظيمية   
  األمراض غير السارية -٢روابط إضافية بالفئة 

  ؟المذكورة أعاله )المجاالت البرمجية( البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  القراركيف سيساهم هذا 
مجموعـة واسـعة مــن األمـراض غيـر السـارية هــي حاليـًا باهظـة التكلفــة األدويـة البيولوجيـة الخاصــة بمعالجـة تعـد 

البيولوجيـة المضـمونة الجـودة والمأمونـة المـواد بالنسبة لمعظم سكان العالم. ومن شأن تنفيـذ القـرار تيسـير إتاحـة 
  ، بما يدعم بالتالي الحصيلة المشار إليها أعاله.والناجعة أمام األشخاص األشد حاجة إليها

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

  المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار   -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(
  )٢٠٢٣-٢٠١٤الفترة  تشمل( عشر سنوات )١(
مليــــون دوالر أمريكــــي؛  ١٢,٥: الموظفــــونمليــــون دوالر أمريكــــي ( ٢٥,٠ :المجمــــوع )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١٢,٥األنشطة: 
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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 
ــــين دوالر أمريكــــي ( ٣,٠ المجمــــوع: ــــون دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة:  ١,٥: لموظفــــونامالي ملي

  .مليون دوالر أمريكي) ١,٥
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  ثالثة مكاتب إقليمية.إلى جانب  الرئيسي المقر

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

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

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

الميزانيـــة ال، ولكـــن اســـتقدام المـــوظفين ســـيجري علـــى أســـاس المناصـــب المدرجـــة أصـــًال فـــي 
  البرمجية المعتمدة.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــار  - المــوظفين المتف ــان األق حســب  ،ات الالزمــةمــع بي

  االقتضاء.
(عـدد  الفئـة المهنيـة (الفنيـة) والفئـات العليـاموظف إضافي متفـرغ فـي  ١,٥ ما مجموعه سيلزم

جنـوب شـرق  ،٠,٥و األمريكتـان؛ ،٠,٥فـي مختلـف األقـاليم:  المتفـرغيناإلضـافيين الموظفين 
فـي مجـال تع الموظفون بالخبرة والتجربـة وينبغي أن يتم .)غرب المحيط الهادئ ،٠,٥و؛ آسيا

  التنظيم البيولوجي.
  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 

وستتم معالجتها في إطار خطـة منسـقة علـى مليون دوالر أمريكي.  ٢,٥تقدر ثغرة التمويل حاليًا بمبلغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤نطاق المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 

  
=     =     =  


