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

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر    :القرار     -١
  ٦٦/٧انظر الوثيقة ج( :٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

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

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ١-٢ :الحصيلة    األمراض غير السارية مجال البرمجي:ال

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

الرعايـــة الالزمـــة لمعالجـــة العمليـــة المســـتمرة لتقـــديم مـــن بوصـــفها جـــزءًا تحقيـــق الرعايـــة الملطفـــة ســـيدعم القـــرار 
داء والسـرطان واألمـراض التنفسـية المزمنـة و واألوعيـة الدمويـة  أمراض القلبخصوصًا األمراض غير السارية، و 

 األمـــراض غيـــر الســـاريةلوقايـــة مـــن وهـــي واحـــدة مـــن األنشـــطة المدرجـــة فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة ل ،الســـكري
ــدرج . ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهــا   ي إطــار الرصــد العــالميفــالرعايــة الملطفــة إتاحــة لتتبــع  ؤشــرأيضــًا مفيهــا وُي

 .ملخطة العل
  

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

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -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 مقربةاألنشطة (تكلفة تلك  )٢(
لوقايـة خطـة العمـل العالميـة لفترة السـنوات السـبع المتبقيـة مـن التنفيذ مرحلة غطي تس  )١(

  .إلى ما بعد ذلكستمر ست، و ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  األمراض غير الساريةمن 
دوالر أمريكـــــــي؛  ماليـــــــين ١٠مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي (الموظفـــــــون:  ٢٠المجمـــــــوع:   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ١٠األنشطة: 
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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 
  دوالر أمريكي؛ ٦٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكي (الموظفون:  المجموع: مليون

  دوالر أمريكي) ٤٠٠ ٠٠٠ األنشطة:
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  جميع المستويات.

 ؟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 

  الالزمة ُأدِرجت في الميزانية البرمجية.مناصب شغل الاليف ال، بيد أن تك
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا

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

ــ  ٥-) مالفنيــةالمهنيــة ( مــن الفئــةعلــى األقــل إضــافي ة موظــف واحــد ســيلزم فــي الثنائيــة المقبل
 ٤-) مالفنيـةالمهنيـة ( موظـف آخـر مـن الفئـةفي المقر الرئيسي جنبـًا إلـى جنـب مـع ) ٥-ف(

  في كل واحد من المكاتب اإلقليمية. )٤-(ف
  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 

دوالر أمريكـــي. وســـتتم معالجتهـــا فـــي إطـــار خطـــة منســـقة علـــى  ٦٤٠ ٠٠٠تُقـــدر ثغـــرة التمويـــل بمبلـــغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤نطاق المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
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