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  ١ إضافة ١٢٢/٦م ت  المجلس التنفيذي   

  ٢٠٠٨ يناير/ الثاني كانون ١٠  بعد المائةالثانية والعشرون الدورة 
  EB122/6 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٣-٤البند 

  
  
  
  

   المترتبة بالنسبة واإلداريةالماليةتقرير عن اآلثار 
   اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  

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

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
   على صعيد المنظمةالنتيجة المتوقعة  :الغرض االستراتيجي

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي      -١
  ادي الناجم عن األمراض الساريةواالقتص

التنسيق الفعال وتقديم الدعم من أجل الوصـول         -٢
إلى اإلشهاد على استئصال شلل األطفـال وتـدمير         
فيروسات شلل األطفال أو احتوائها على نحو مالئم،        
مما يؤدي إلى الوقف المتزامن إلعطاء لقـاح شـلل          

 .األطفال الفموي على الصعيد العالمي

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر بإيج(
المؤشر األول للنتيجة المتوقعة المذكورة أعاله، والمؤشر الثالث من خطة العمل الخاصة باألنشطة في هذا               

  :ة بما يليلهما صل") آلية دولية تنشأ إلدارة المخاطر الطويلة األجل الستئصال شلل األطفال("المجال 
  قطع سراية فيروس شلل األطفال البري  •
التوصل إلى توافق آراء دولي بشأن تالفي المخاطر المحتملـة المحدقـة باستئـصال شـلل                  •

  .األطفال

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

  )ر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة دوال١٠ ٠٠٠
  : دوالر أمريكي بما في ذلك٣ ٤٧٦ ٠٠٠يبلغ حدها األقصى   

  ) دوالر أمريكي في السنة٢٢٨ ٠٠٠بمعدل (عضو واحد من الفئة المهنية لمدة أربع سنوات   •
كي في   دوالر أمري  ١٠٦ ٠٠٠بمعدل  (عضو واحد من فئة الخدمات العامة لمدة أربع سنوات            •

  )السنة
  ) دوالر أمريكي في السنة٦٠ ٠٠٠بمعدل (تكاليف الوثائق لمدة أربع سنوات   •
 دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠بمعـدل   ) (٢٠٠٥(اجتماعان للجنة استعراض اللوائح الـصحية الدوليـة           •

  )أمريكي لكل اجتماع
  .) مليون دوالر أمريكي١‚٥(اجتماع واحد حكومي دولي   •
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد       ،  أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

 دوالر أمريكـي    ٥٩٤ ٠٠٠تبلـغ    ) االقتـضاء  حسب المحددة األقاليم   وبيان التكاليف،   هذه
  :في ذلك بما

  ) دوالر أمريكي٢٢٨ ٠٠٠(د من الفئة المهنية لمدة سنة واحدة عضو واح  •
  ) دوالر أمريكي١٠٦ ٠٠٠(عضو واحد من فئة الخدمات العامة لمدة سنة واحدة   •
  ) دوالر أمريكي٦٠ ٠٠٠(تكاليف الوثائق لمدة سنة واحدة   •
  )مريكي دوالر أ٢٠٠ ٠٠٠) (٢٠٠٥(اجتماع واحد للجنة استعراض اللوائح الصحية الدولية   •

 ضـمن   المبلغ الذي يمكـن إدراجـه       هو  ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
تكاليف المـوظفين واجتمـاع واحـد للجنـة          ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية   األنشطة المبرمجة 

   دوالر أمريكي٥٩٤ ٠٠٠): ٢٠٠٥(استعراض اللوائح الصحية الدولية 

 يمكـن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف         المبلغ الذي ال يمكن     بالنسبة إلى     )د(
  ال ينطبق )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  لمكاتب اإلقليمية والقطريةالمقر الرئيسي، وا

 معبراً عنهـا     من الموظفين  تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقـاليم المحـددة حـسب      مع بيـان     ،مستويات المنظمة حسب  بعدد الموظفين المتفرغين    

   )مجموعة المهارات الالزمةمع ذكر ، واالقتضاء

 دوالر أمريكي في الـسنة؛ وعـضو   ٢٢٨ ٠٠٠المهنية بتكلفة قدرها   عضو واحد متفرغ من الفئة      
  . دوالر أمريكي في السنة١٠٦ ٠٠٠واحد متفرغ من فئة الخدمات العامة بتكلفة قدرها 

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

  . شهرا٥٤ًنحو 
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