
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/٤م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٥ ديسمبر/ كانون األول ٨   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/4 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٤-٤البند 
  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة
  عتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح ا

  أو جمعية الصحة من قبل المجلس التنفيذي
  
  

   الخاص باستئصال شلل األطفالالقرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

توفير التنسيق والدعم الفعليين من أجل وقف انتقـال           التمنيع واستحداث اللقاحات
، د إدخاله أي فيروس من فيروسات شلل األطفال يعا      

وذلك لبلوغ هدف اإلشهاد علـى استئـصال شـلل          
األطفال من العالم والستحداث منتجات للتوقف عـن        
إعطاء لقاح شلل األطفال الفموي وإدماج المبـادرة        
العالمية الستئصال شلل األطفال فـي نظـم إيتـاء          

  .الخدمات الصحية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات والغايات(
 شلل األطفال المشتبه فيها التي خضعت لالستقصاء وتمـت          ٪ من حاالت  ١٠٠: توجد صلة بالمؤشر الثالث   

  .االستجابة لمقتضياتها

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

 تقدر التكلفـة اإلجماليـة   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
 من هذا المبلغ لتكـاليف      ي مليون دوالر أمريك   ٤٠وسيرصد  .  مليون دوالر أمريكي   ٦١بمبلغ  

 مليـون   ٢٠وسيتم توجيه مبلـغ     . التنفيذ المتعلقة بالحمالت التكميلية للتمنيع ضد شلل األطفال       
وسيخصص مبلغ مليون دوالر أمريكي     . من خالل اليونيسيف لشراء اللقاحات    دوالر أمريكي   

  .لتقديم المساعدة التقنية من الخبراء إلى الدول األعضاء
مقربة إلى وحدات يبلغ كـل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦تبلغ التكلفة اإلجمالية المقدرة للثنائية       )ب(

 مليون دوالر أمريكي ٦١ ) بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة، دوالر أمريكي١٠ ٠٠٠
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦للمدة 

ما النسبة التي يمكن إدراجها ضمن األنـشطة        ) ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        )ج(
  ٪١٠٠ المبرمجة القائمة؟
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  اآلثار اإلدارية  -٤

ضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة       تُذكر مستويات المنظمة التي سي    (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

وستكون األقاليم والبلدان المعنية هي األقـاليم   . سيشمل ذلك العمل على نطاق المنظمة بأسرها      
الحاالت الوافدة من فيـروس شـلل       (والبلدان التي يكشف فيها فيروس شلل األطفال الساري         

  ).ل األطفال السارية المشتقة من اللقاحاتاألطفال من النمط البري أو فيروسات شل

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

وستكون هناك حاجـة إلـى عـدد        . لن تكون هناك حاجة إلى أي موظفين متفرغين إضافيين        
 موظفاً متفرغاً، على أن يشمل ذلك مزيجاً من أخصائيي الوبائيات           ٢٠ى ما يعادل    يزيد عل  ال

والدعم اللوجيستي واإلداريين، حسب عدد الحاالت الوافدة وفيروسات شلل األطفال الـسارية            
  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤ موظفاً في المدة ٥٥تم استخدام (المشتقة من اللقاحات 

  )نية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر اُألطر الزم(اُألطر الزمنية  )ج(

" تمشيط جيوب المرض واإلشـهاد    " من أجل    ٢٠٠٨ إلى عام    ٢٠٠٦المرحلة الممتدة من عام     
  .في إطار المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
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