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   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  مقترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات ال

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

ن من أجل وقف انتقـال       توفير التنسيق والدعم الفعليي      -٧  التمنيع واستحداث اللقاحات
أي فيروس من فيروسات شلل األطفال يعاد إدخاله، وذلك         
لبلوغ هدف اإلشهاد على استئصال شلل األطفال من العالم         
والستحداث منتجات للتوقف عن إعطاء لقاح شلل األطفال        
الفموي وإدماج المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال        

  .في نُظم إيتاء الخدمات الصحية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
  .توجد صالت بين القرار وأول مؤشرين للنتيجة المتوقعة

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

  )والر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة د١٠ ٠٠٠
بما في ذلك تكاليف المـوظفين والوثـائق        ( دوالر أمريكي    ٣ ١٨٠ ٠٠٠يبلغ حدها األقصى      

، واالجتماعات الحكومية   )٢٠٠٥(الخاصة باجتماعات لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية        
  .)الدولية، عند اللزوم

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

بما في ذلك تكلفة موظفين اثنين وتكلفة الوثائق لمدة سـنة،           ( دوالر أمريكي    ٧٩٥ ٠٠٠تبلغ    
  .)٢٠٠٥(دولية ل للجنة مراجعة اللوائح الصحية انوكذلك تكلفة اجتماعي

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب(التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        من  )ج(
  ؟الحاليةالمبرمجة 

، وهو مبلغ يشكل تكلفة الموظفين وتكلفة اجتمـاع واحـد للجنـة              دوالر أمريكي  ٥٤٥ ٠٠٠  
  .المراجعة

  



   EB120/4 Rev.1 Add.1    ١ إضافة ١ تنقيح ١٢٠/٤ت م

2 

  اآلثار اإلدارية  -٤

ويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة          تُذكر مست (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  .سينطوي ذلك على العمل في المقر الرئيسي وجميع المكاتب اإلقليمية

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )لمهارات الالزمةالمتفرغين، مع ذكر مجموعة ا

  .، وموظف متفرغ من فئة الخدمات العامة)الفنية(موظف متفرغ من الفئة المهنية 

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(

  . شهراً تقريبا٤٨ً
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