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  واإلدارية المترتبة بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها
  من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  تعزيز الُنظم التنظيمية    :القرار     -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

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

  النظم الصحية  -٤الفئة:   

  ٣-٤الحصيلة:   والتكنولوجيات الصحية إتاحة األدويةمجال البرمجي: ال
  ٣-٣-٤الُمخرج:     وتعزيز القدرات التنظيمية   

  ٥و ٣و ٢و ١كما توجد صالت إضافية بالفئات 

  ؟المذكورة أعاله المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

سيســـاعد هـــذا القـــرار علـــى تعزيـــز القـــدرة التنظيميـــة حـــول العـــالم مـــن أجـــل ضـــمان جـــودة األدويـــة والتكنولوجيـــات 
الـدعم التقنـي  الصحية األخرى ومأمونيتها وفعاليتها، وذلك مـن خـالل تحسـين أدوات التقيـيم واسـتخدامها؛ وتـوفير

والتدريب للهيئات التنظيمية؛ وتقديم اإلرشادات بشأن تقييم الفئات الجديدة من المنتجات؛ ودعم وتعزيز الشـبكات 
اإلقليميــة ودون اإلقليميـــة والتقـــارب بـــين المتطلبــات التنظيميـــة؛ وتعزيـــز ُنظـــم رصــد اآلثـــار الدوائيـــة الضـــارة. كمـــا 

  ويتيح االختبار المسبق لفئات جديدة من األدوية. الختبار الصالحية المسبقلمنظمة سيؤدي إلى تعزيز برامج ا
ـــة  ـــة والميســـورة التكلفـــة عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصـــر التغطي وُتعـــد األدويـــة والمنتجـــات الصـــحية المأمونـــة والفعال

ارية، ومكافحـة الصحية الشاملة، وبلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، والتصـدي للعـبء المتزايـد لألمـراض غيـر السـ
  .األوبئة والجوائح

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 نعم.
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(

 ) وتشـير إلـى تكلفـة إجماليـة تصـل٢٠٢٤-٢٠١٤تغطي التقديرات الحالية مدة عشر سـنوات (
ســـيتم إدراج مـــا يتعلـــق باالســـتراتيجية مـــن تكـــاليف ومـــالك مليـــون دوالر أمريكـــي. و  ٢٥٠إلـــى 

وظيفــي فــي كــل ميزانيــة مــن الميزانيــات الثنائيــة خــالل مــدة ســريان االســتراتيجية، وذلــك علــى 
أســاس الحســاب الــواقعي لتكــاليف المخرجــات والمنجــزات المســتهدفة المتعلقــة بالعمــل المخطــط 

كـــل فتـــرة مـــن فتـــرات الميزانيـــات البرمجيـــة المعنيـــة التـــي ســـتبدأ بالميزانيـــة لالضـــطالع بـــه فـــي 
  .٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
إلى  (أ) (مقرباً ٣من التكاليف المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ١١,٥مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٣٠: المجمـــــوع
  مليون دوالر أمريكي) ١٨,٥

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

وبعـــض المكاتـــب الُقطريـــة  لمكاتـــب اإلقليميـــةجميـــع استصــرف هـــذه التكـــاليف للمقـــر الرئيســـي و 
  .للمنظمة

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

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

مليـون دوالر أمريكـي مـن أجـل تنفيـذ كامـل نطـاق هـذا القـرار، وذلـك مـع  ٢٥ سيلزم مبلغ وقـدره
اعــــاة أمــــور مــــن بينهــــا زيــــادة اتســــاع وعمــــق نطــــاق الــــدعم المقــــدم إلــــى الشــــبكات التنظيميــــة مر 

اإلقليمية، والتعاون وتبادل المعلومات على الصـعيد العـالمي، وٕاجـراء االختبـار المسـبق للفئـات 
  الجديدة من األدوية األساسية، وتعزيز ترصد اآلثار الدوائية الضارة.
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  إلى المالك الوظيفي اآلثار المترتبة بالنسبة  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  .ال

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مــع بيــان األقــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتفــرغين

  االقتضاء.
 (الفنيــة) والفئــات العليــامــن الفئــة المهنيــة موظفــًا إضــافيًا متفرغــًا  ١٨إجماليــه  م مــا يعــادلســيلز 

(المقــــر الرئيســــي: مــــا يعــــادل ثالثــــة مــــوظفين متفــــرغين؛ المكاتــــب اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة: 
يعادل موظفين اثنين متفرغين؛ المكاتب اإلقليميـة: مـا يعـادل مـوظفين متفـرغين لكـل مكتـب  ما

كاتب؛ وفي األفرقة الثالثة المشتركة بين البلدان في اإلقليم األفريقي: موظف واحد لكل من الم
. وينبغي أن يحظى هذا المالك الوظيفي بخلفية من الخبرات التنظيميـة، وخبـرات العمـل )فريق

  في البلدان النامية، وبعض الخبرات في مجال العمل في بيئة دولية.
  التمويل  -٤

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

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

  أمريكي. مليون دوالر ٢٥تقدر الثغرة في الوقت الحاضر بنحو 
وســتتم معالجــة ثغــرة التمويــل هــذه فــي إطــار خطــة منســقة لتعبئــة المــوارد علــى نطــاق المنظمــة مــن أجــل 

  .٢٠١٥-٢٠١٤معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
  
  
 

=     =     =  


