
  ١إضافة  ١٣/مؤتمر /١٣٤م ت  المجلس التنفيذي    
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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةتقرير عن اآلثار 
  المقترح اعتمادها إلى األمانة نتيجة للمقررات

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

 –ر والتطــوي البحــث وتنســيق بتمويــل المعنــي العامــل االستشــاريين الخبــراء فريــق تقريــر متابعــة    :القرار     -١
  الصحةالمشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال 

  :٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

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

  ٢-٣-٤ :رجـــــالُمخ    وتعزيز القدرة التنظيمية   
المــذكورة  )البرمجيــةالمجــاالت ( البرمجــي مجــالال )حصــائل(حصــيلة فــي تحقيــق  مقــرركيــف سيســاهم هــذا ال

  ؟أعاله
لالضــطالع بالبحــث مــن شــأن القــرار أن يــدعم العمــل علــى إثبــات فعاليــة الــنُّهج االبتكاريــة فــي التمويــل والتنســيق 

مجــال الصــحة اســتنادًا إلــى االحتياجــات بالنســبة للتكنولوجيــات الصــحية التــي تشــهد فيهــا الســوق والتطــوير فــي 
  اذج جديدة للبحث والتطوير.وضع نمقصورًا. ومن شأن ذلك أن ينير 
  )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؛  ر التـي سـتلزم فيهـا أنشــطة األمانـة مـن أجـلمقـر ) مـدة ســريان ال١يلـي (ُيـذكر مـا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٤الفترة  يشمل( عام واحد )١(
دوالر أمريكـــــــــي؛  ٤٠٠ ٠٠٠: الموظفـــــــــوندوالر أمريكـــــــــي ( ٧٠٠ ٠٠٠ :المجمـــــــــوع )٢(

  دوالر أمريكي) ٣٠٠ ٠٠٠األنشطة: 
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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 أمريكــــــي؛ األنشــــــطة:  ٤٠٠ ٠٠٠: الموظفــــــوندوالر أمريكــــــي ( ٧٠٠ ٠٠٠ المجمــــــوع:

  أمريكي) دوالر ٣٠٠ ٠٠٠
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
يعــود أصــل المشــاريع اإليضــاحية المحــددة  التــي قليميــةاإلمكاتــب الإلــى جانــب  الرئيســي المقــر
  إليها.

 ؟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 

  الميزانية البرمجية المعتمدة.، ولكن استقدام موظَفين منصوص عليه في ال
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.

، الفئـة المهنيـة (الفنيـة) والفئـات العليـافـي أحـدهما  ين:متفـرغَ  ينإضـافي ينمـوظفَ  اسـتقدام سيلزم
  في فئة الخدمات العامة. واآلخر

  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 خطة منسقة علـى دوالر أمريكي.  ٧٠٠ ٠٠٠تقدر ثغرة التمويل حاليًا بمبلغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤نطاق المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
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