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   وتمويل تنفيذ عن المعلومات أحدث
  ٢٠١٥- ٢٠١٤ البرمجية الميزانية

  
  

  األمانة من تقرير
  
  

ــــي أيــــار/ مــــايو   -١ ــــة السادســــة والســــتون الميزانيــــة للفتــــرة الماليــــة  ٢٠١٣ف   اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة العالمي
، والمتأتية من جميع مصادر التمويل والتي تشـمل االشـتراكات المقـدرة والمسـاهمات الطوعيـة والتـي ٢٠١٥-٢٠١٤

  ١.مليون دوالر أمريكي، والمخصصة لفئات عمل المنظمة الست ٣٩٧٧تبلغ 
  
مليـون دوالر أمريكـي  ٥٧٢، جـرى التخطـيط لمبلـغ إضـافي قـدره ٢٠١٤تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٣٠وحتى   -٢

   ٢في إطار عنصري الميزانية الخاصين باالستجابة للفاشيات واألزمات واستئصال شلل األطفال.
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤ الميزانية البرمجية تمويل

  
مليــــون  ٣٧٣٣ المعتمــــدة بلــــغ التمويــــل المتــــاح لــــدعم الميزانيــــة ٢٠١٤فــــي نهايــــة تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر   -٣

ماليـــــين  ٢٨٠٤مليـــــون دوالر أمريكـــــي ومســـــاهمات طوعيـــــة بمبلـــــغ  ٩٢٩أمريكـــــي (اشـــــتراكات مقـــــدرة بمبلـــــغ  دوالر
  .٪٩٤بنسبة بما يمثل مستوى تمويل  ٣)،٢٠١٥-٢٠١٤أمريكية للثنائية  دوالرات

                                                 
 .٢-٦٦ج ص عالقرار    ١

، فيمــا يلــي تلخــيص للزيــادة ٢-٦٦ج ص عبنــاًء علــى الســلطة المخولــة إلــي المــديرة العامــة مــن جمعيــة الصــحة فــي القــرار    ٢
  االستجابة للفاشيات واألزمات واستئصال شلل األطفال:مليون دوالر أمريكي من أجل  ٥٧٢التي تبلغ 
ـــــغ   • ـــــي تبل ـــــادة الت ـــــين دوالر أمريكـــــي المخصصـــــة  ٣٠٦الزي للفاشـــــيات واألزمـــــات تتكـــــون مـــــن  لالســـــتجابةمالي

مليــــون دوالر أمريكــــي إلقلــــيم شــــرق  ١١٣مليــــون دوالر أمريكــــي لالســــتجابة لمــــرض فيــــروس اإليبــــوال و ١٦٥
مليـون دوالر أمريكـي إلعصـار حيـان (يوالنـدا) فـي الفلبـين  ١٤ية السـورية) والمتوسط (العراق والجمهورية العرب

ماليــين دوالر أمريكــي لإلغاثــة فــي حــاالت  ٤ماليــين دوالر أمريكــي لفاشــيات الحمــى الصــفراء والكــوليرا و ١٠و
ــيم جنــوب شــرق آســيا. وحتــى  بلــغ التمويــل المتلقــى بشــأن  ٢٠١٤تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٣٠الطــوارئ فــي إقل

 مليون دوالر أمريكي.  ٢١٩لزيادة ا

مليون دوالر أمريكـي المخصصـة الستئصـال شـلل األطفـال مـع الميزانيـة الكليـة  ٢٦٦تتماشى الزيادة التي تبلغ   •
والخطــة االســتراتيجية الستئصــال  ٢٠١٥-٢٠١٤المخصصــة لمبــادرة استئصــال شــلل األطفــال العالميــة للفتــرة 

بلــغ  ٢٠١٤تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٣٠. وحتــى ٢٠١٨-٢٠١٣اله شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــ
 مليون دوالر أمريكي. ١٨٠التمويل المتلقى بشأن الزيادة 

 ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنــائيتين فــي البرمجيــة الميزانيــة تنفيــذ لــدعم أمريكــي دوالر مليــون ٣١٥ تلقــي جــرى ذلــك، علــى وعــالوة   ٣
 .٢٠١٩-٢٠١٨و
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مجــاالت . وتتمثــل مجــاالت البــرامج التقنيــةيــزال هنــاك تفــاوت فــي مســتويات تمويــل مختلــف ، الومــع ذلــك  -٤
الخــدمات الخمســة التــي تعــاني مــن نقــص التمويــل فــي مــا يلــي: (األمــراض التــي يمكــن توقيهــا باللقاحــات، و  البــرامج

، القـــدرات فـــي مجـــالي اإلنـــذار واالســـتجابةية، تركـــز علـــى البشـــر، واألمـــراض غيـــر الســـار  الصـــحية المتكاملـــة التـــي
 ٢٠١٥.١-٢٠١٤مليـــون دوالر أمريكـــي) مـــن العجـــز فـــي الثنائيـــة  ٢٨٧(أي  ٪٥٧والصـــحة والبيئـــة) وهـــي تمثـــل 

  .لمجال البرنامجحالة التمويل وفقًا  ١ شكلويوضح ال
  
  ٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠: تمويل الميزانية البرمجية وفقًا لمجال البرنامج في ١ شكلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. ففـي بسـيطاً  تحسـناً  مجـال البرنـامجومقارنة بالثنائيتين السابقتين، يظهـر تمويـل الميزانيـة البرمجيـة بحسـب   -٥
  ٪ في أية فئة.٣٣لم تتجاوز الفجوة في التمويل  ٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠
  
٪ مـــن ٧٠، تـــم تمـــول ٢٠١٣فـــي تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر الحـــوار الثـــاني الخـــاص بالتمويـــل وعقـــب إجـــراء   -٦

الميزانية البرمجية في بداية الثنائية. من أجل توفير التمويل الكافي وضمان القدرة التشغيلية عبر المستويات الثالثة 
رة دللمنظمة، قـررت المـديرة العامـة تبنـي نهـج اسـتراتيجي لإلفـراج عـن المـوارد التـي تتسـم بالمرونـة (االشـتراكات المقـ

رة المتاحــــة االشــــتراكات المقــــدمــــن  ٪٨٠ي بدايــــة الثنائيــــة، تــــم اإلفــــراج عــــن والمســــاهمات الطوعيــــة األساســــية). وفــــ
 األساســيةعلــى مراجعــة ركــزت علــى تكــاليف المــوظفين واألنشــطة  مــن المســاهمات الطوعيــة األساســية، بنــاءً  ٪٥٠و

                                                 
الخـدمات المؤسسـية/ وفئـة  االستجابة للفاشيات واألزمات واستئصال شلل األطفـال عنصريتستبعد مجاالت البرامج هذه    ١

 الوظائف التمكينية. 

50 100 150 200 250 300 350 

 األمريكية الدوالرات بماليين

 الموزع التمويل
 التمويل في العجز مواطن

  البشري المناعي العوز فيروس ١- ١ التمويل في الفائض
  السل ٢- ١
   المالريا ٣- ١
  المهملة المدارية األمراض ٤- ١
  باللقاحات توقيها يمكن التي األمراض ٥- ١
  السارية غير األمراض ١- ٢
  اإلدمان مواد ومعاقرة النفسية الصحة ٢- ٢
  واإلصابات العنف ٣- ٢
   التأهيل وٕاعادة العجز ٤- ٢
  التغذية ٥- ٢
  والمراهقين واألطفال والمواليد األمهات وصحة اإلنجابية الصحة ١- ٣
  والصحة التشيخ ٢- ٣
  اإلنسان وحقوق واإلنصاف الجنسين بين المساواة مبادئ تعميم ٣- ٣
  للصحة االجتماعية المحددات ٤- ٣
  والبيئة الصحة ٥- ٣
  الوطنية الصحية والخطط واالستراتيجيات السياسات ١- ٤
  السكان على تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات ٢- ٤
   األدوية على الحصول ٣- ٤
  الصحية النظم وبينات معلومات ٤- ٤
  واالستجابة اإلنذار مجالي في القدرات ١- ٥
  جائحة إلى تتحول ألن المعرضة واألمراض األوبئة ٢- ٥
  واألزمات الطارئة المخاطر  إدارة ٣- ٥
 األغذية مأمونية ٤- ٥
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ها بهـدف ، باتبـاع المعـايير نفسـ٢٠١٤ول/ ديسـمبر كـانون األللمكاتب الرئيسية. وسيتم اإلفراج عن دفعـة ثانيـة فـي 
  .مجاالت البرامجالحد من الفجوات التمويلية في جميع 

  
 ٢٠١٥-٢٠١٤وهنـــاك بينـــات واضـــحة علـــى حـــدوث تحســـن فـــي مواءمـــة المـــوارد مـــع الميزانيـــة البرمجيـــة   -٧
مـــع  التـــي تعـــاني مـــن نقـــص التمويـــل، وذلـــك تمشـــياً  مجـــاالت البـــرامجضـــرورة بـــذل الجهـــود لســـد الفجـــوات فـــي  ٕالـــىو 

  لحوار الخاص بالتمويل، ولتعبئة الموارد التي يتم التنسيق فيما بينها.المبادئ الموضوعة ل
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤ تنفيذ البرامج في الميزانية البرمجية
  
ـــدالع وقـــد  -٨ ـــذي ينت ٢٠١٤فاشـــية مـــرض فيـــروس اإليبـــوال فـــي عـــام  أدى ان شـــر علـــى نحـــو غيـــر متوقـــع وال

المنظمــة لالرتقــاء باالســتجابة المطلوبــة  قــدرات إلــى توســيع نطــاق غــرب أفريقيــا، فــي عــدة بلــدان فــي مســبوق وغيــر
القــدرات  يــؤثر اســتخدام كــذلك الــدعم. المنظمــة لتقــديم مــن مختلــف أنحــاء والحفــاظ عليهــا، كمــا تــم حشــد المــوظفين

خــرى ذات األ لبــرامجل العمــل المقــدمعلــى  هموتــوزيع المــوظفين تعيــينشــراء الســلع والخــدمات و المطلوبــة ل التشــغيلية
 العــالم والتــي تشــارك أيضــاً  فــي أجــزاء أخــرى مــن والناشــئة المســتمرةاألزمــات األخــرى  خضــم ذلــك فــيويــأتي  أولويــة.

الفــرص البديلــة المتعلقــة  علــى تكلفــة طويلــة لفتــرة هــذا الجهــدومــن المتوقــع أن يــؤثر اســتمرار  فيهــا المنظمــة بكثافــة.
  .٢٠١٥-٢٠١٤ الميزانية البرمجية بتنفيذ

  
 المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة من الموظفين التقنيين واإلداريين من، تم حشد عدد كبير اإلقليم األفريقي وفي  -٩

 عـادة مـا يشـاركون فـي الـذين كبير من المـوظفين أو نشر عدد وتم إعارة المتضررة. في البلدان للمنظمة للمساعدة 
فـــي المقـــر  نظـــيم واإلدارةوالتشـــلل األطفـــال، والـــنظم الصـــحية، استئصـــال ، و العمـــل فـــي مجـــال التأهـــب واالســـتجابة

المحــددة  عــدد مــن المشــاريعيتــأثر  ومــن المتوقــع أن. يبــوالاإل فيــروس مــرضل بهــدف التصــدي األقــاليم الرئيســي وفــي
وٕان لـم يـتم بعـد  في جميع األقاليم، تعزيز التأهب على للعمل كبيرة حاجة أن تكون هناك أيضاً  ومن المتوقع. زمنياً 
  تأثيره على الموارد.الجهد ومدى  مدى هذا تحديد

  
. ويـتم سائر أعمال المنظمـة على تقديم يبوالاإل فيروس مرض فاشية تأثيروجار العمل على الوقوف على   -١٠

 عــن معلومــات أكثــر تفصــيالً  ســيوفر ممــا ٢٠١٥-٢٠١٤ للميزانيــة البرمجيــة إجــراء اســتعراض منتصــف المــدةاآلن 
 البرمجيــةميزانيــة وضــع الصــيغة النهائيــة لل علــى أيضــاً  لمعلومــاتوســتؤثر ا. تنفيــذ عمــل األمانــة الفاشــية علــى تــأثير

  .٢٠١٥ يار/ مايوأفي  الثامنة والستينتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية ل ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة
  

هنــاك عــدد مــن القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة التــي اعتمــدها المجلــس التنفيــذي فــي دورتيــه الثالثــة والثالثــين   -١١
، والســيما فــي ٢٠١٥-٢٠١٤بعــد المائــة والرابعــة والثالثــين بعــد المائــة كــان لهــا انعكاســات علــى الميزانيــة البرمجيــة 

مليـــــون  ٣٩,٦مترتبـــــة والتـــــي تصـــــل إلـــــى . ويتضـــــمن الملحـــــق تفاصـــــيل عـــــن هـــــذه التكـــــاليف ال٥و ٤و ٢الفئـــــات 
  أمريكي. دوالر

  
ويتمتع البرنـامج الخـاص للبحـوث والتـدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة المشـترك بـين اليونيسـيف   -١٢

وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي والبنـــك الـــدولي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة، والبرنـــامج الخـــاص للبحـــث والتطـــوير 
وث اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان والتدريب على بح

واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بآليات تصريف الشؤون الخاصة بهما لوضع األهداف الخاصة 
بطريقــة  لتعامــلمــن أجــل ا األطفــالشــلل  باستئصــال مماثــل لــذلك المتعلــق وضــع نهــجبالميزانيــة والتمويــل. وينبغــي 

  قرارات الخاصة بميزانية وتمويل الهيئات الرئاسية لهذه البرامج.ال مع شفافة
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مـــن الميزانيـــة البرمجيـــة  ٪٤٨وصـــل معـــدل التنفيـــذ الكلـــي إلـــى  ٢٠١٤تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٣٠وحتـــى   -١٣
  ٪ من الموارد المتاحة. ٥١و المعتمدة

  
تشــــــرين الثــــــاني/  ٣٠فــــــي  المعتمــــــدةأدنــــــاه إلــــــى تمويــــــل وتنفيــــــذ الميزانيــــــة  ٣ شــــــكلوال ٢ شــــــكلويشــــــير ال  -١٤

  حسب المكاتب الرئيسية والفئة.  ٢٠١٤ نوفمبر
  
تشـرين الثـاني/  ٣٠فـي  : التمويل والتنفيذ وفقًا للمكاتب الرئيسـيةالمعتمدة: الميزانية البرمجية ٢ شكلال

    ٢٠١٤نوفمبر 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المقر
 الرئيسي

 التنفيذ

 اإلقليمي المكتب
 المحيط لغرب

 الهادئ

 اإلقليمي المكتب
 المتوسط لشرق

 اإلقليمي المكتب
 ألوروبا

 اإلقليمي المكتب
 شرق لجنوب
 آسيا

 اإلقليمي المكتب
 لألمريكتين

 اإلقليمي المكتب
 ألفريقيا

 المعتمدة الميزانية )الموزعة( المتاحة األموال

 األمريكية الدوالرات بماليين
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تشــــرين الثــــاني/  ٣٠: التمويــــل والتنفيــــذ حســــب الفئــــة فــــي المعتمــــدة: الميزانيــــة البرمجيــــة ٣ شــــكلال
  ٢٠١٤ نوفمبر

  
  

  
  
  

  :االستنتاجات  -١٥

مقارنـة بالميزانيـة  ٢٠١٥-٢٠١٤مـع الميزانيـة البرمجيـة  واؤمـاً تلتمويل المتاح وتنفيذ األنشـطة أفضـل ا  •
  .٢٠١٣-٢٠١٢البرمجية 

ممولـــة بشـــكل جيـــد، وٕان كـــان هنـــاك عـــدد مـــن  ٢٠١٥-٢٠١٤عـــام، فـــإن الميزانيـــة البرمجيـــة  وبشـــكل  •
  المسائل المرتبطة بمواءمة الموارد مع مجاالت برمجية معينة.

 ٢٠١٥-٢٠١٤، كانــــت معــــدالت التنفيــــذ للميزانيــــة البرمجيــــة ٢٠١٤وفــــي نهايــــة الربــــع الثالــــث لعــــام   •
  ما. منخفضة إلى حد

  مرونة للتواؤم مع متطلبات الميزانية التي تنشأ خالل الثنائية. ينبغي تبني نهج أكثر  •
  
  
  
  

 المعتمدة الميزانية )الموزعة( المتاحة األموال التنفيذ

 استئصال
 شلل

 األطفال

 االستجابة
 للفاشيات
 واألزمات

 األمريكية الدوالرات بماليين

  ةــــئـــفـلا
٦ 

  ةــــئـــفـلا
٥ 

  ةــــئـــفـلا
٤ 

  ةــــئـــفـلا
٣ 

  ةــــئـــفـلا
٢ 

  ةــــئـــفـلا
١ 
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لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة  جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين مــن خــالل وســيقدم إلــى  -١٦
لتنفيــذ  تحليــل أكثــر تفصــيالً  ٢٠١٥مــايو  الثــاني والعشــرين الــذي ســيعقد فــي أيــار/ اللمجلــس التنفيــذي فــي اجتماعهــ

، وتحديث للمعلومات الخاصة باإلجراءات المقترحة والمنفذة كجزء من االستجابة ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية 
. ٢٠١٤إلـــى جانـــب مراجعـــة البيانـــات الماليـــة المدققـــة لعـــام ١، هـــذا ١اإلداريـــة لجـــدول أعمـــال اإلصـــالح المتواصـــل

فــي  ٢علــى البوابــة اإللكترونيــة ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيــة ويمكــن الرجــوع إلــى المزيــد مــن المعلومــات عــن الميزانيــة 
  .٢٠١٥ عام
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .التقريربالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -١٧
  
  
  
  

                                                 
 انظـــر المقـــرر ذات الصــلة.ميزانيـــات البـــرامج و  برنــامج العمـــل العــام مـــع القـــرارات اتســاق لضـــمان بمــا فـــي ذلــك خيـــارات   ١

 من المنطوق. ٤ الفقرة) ٨(٦٧ج ص عاإلجرائي 

٢   https://extranet.who.int/programmebudget/  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٨(تم االطالع في.( 
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  الملحق
   المائة بعد والثالثين الثالثة دورتيه في التنفيذي المجلس اعتمدها التي اإلجرائية والمقررات للقرارات نتيجة المترتبة المالية اآلثار

   الدورتين تلك في بها الموصى اإلجرائية والمقررات القرارات لمشاريع نتيجة أو المائة، بعد والثالثين والرابعة
  والستون السابعة العالمية الصحة جمعية تعتمدها بأن

  

القرار/ 
المقرر 

اإلجرائي/ 
  العنوان  مشروع القرار

تقرير مرفوع عن اآلثار 
المالية واإلدارية إلى 

  األمانة

التكلفة اإلجمالية 
  المقدرة 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

اإلجمالية  المدة
  المقدرة

إجمالي اآلثار 
المالية في 

الميزانية البرمجية 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

التكاليف المدرجة 
فعليًا في الميزانية 

البرمجية 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

التكاليف غير 
المدرجة في 
الميزانية 
البرمجية 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
(بآالف الدوالرات 

  ألمريكية)ا
الجهــود الشــاملة والمنســقة المبذولــة مــن أجــل التــدبير العالجــي   ١ق١٣٣م ت

  الضطرابات طيف التوحد
  انظر الوثيقة 

  ٣٧ ٠٠٠ ١سجالت/ /١٣٣/٢٠١٣ت  م
  سنوات ٧

)١ ٨٠٠  ١ ٠٠٠  ٢ ٨٠٠  )٢٠٢٠- ٢٠١٤  

  اليوم العالمي لمرض الصدفية  ٢ق١٣٣م ت
  انظر الوثيقة 

  ١٠٠ ١سجالت/ /١٣٣/٢٠١٣ت  م
 ٢٠١٤من 

  -  ١٥٠  ١٥٠  فصاعداً 

  المصادقة على تعديالت الئحة الموظفين  ٣ق١٣٣م ت
  انظر الوثيقة 

  -  -  -  غير محدود  - ١سجالت/ /١٣٣/٢٠١٣ت  م
            ال ينطبق  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١ق١٣٤م ت
            ال ينطبق  بليانبانغشانغ ساملي اإلعراب عن التقدير للدكتور  ٢ق١٣٤م ت
            ال ينطبق  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٣ق١٣٤ت م

االســــتراتيجية واألهــــداف العالميــــة للوقايــــة مــــن الســــل ورعايــــة   ٤ق١٣٤م ت
  ٢٠١٥مرضاه ومكافحته بعد عام 

  انظر الوثيقة 
 ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م

من المقرر 
  تأكيدها

  سنة ٢٠
)٩٨ ٥٠٠  ٩٨ ٥٠٠  )٢٠٣٥- ٢٠١٦  -  

اآلثـــــار الصـــــحية العموميـــــة المترتبـــــة علـــــى التعـــــّرض للزئبـــــق   ٥ق١٣٤م ت
ـــــة ووزارات الصـــــحة  ـــــه: دور منظمـــــة الصـــــحة العالمي ومركبات

  العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  انظر الوثيقة 

  ٩ ٠٣٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م

  سنوات ٧
  كحد أدنى

)٢ ٤٧٠  ٢ ٤٧٠  )٢٠٢٠- ٢٠١٤  -  

  الطب التقليدي (الشعبي)  ٦ق١٣٤م ت
  انظر الوثيقة 

  ٢٦ ١١٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنوات ١٠

)٥ ٢٠٠  ٥ ٢٠٠  )٢٠٢٣- ٢٠١٤  -  
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القرار/ 
المقرر 

اإلجرائي/ 
  العنوان  مشروع القرار

تقرير مرفوع عن اآلثار 
المالية واإلدارية إلى 

  األمانة

التكلفة اإلجمالية 
  المقدرة 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

اإلجمالية  المدة
  المقدرة

إجمالي اآلثار 
المالية في 

الميزانية البرمجية 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

التكاليف المدرجة 
فعليًا في الميزانية 

البرمجية 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

التكاليف غير 
المدرجة في 
الميزانية 
البرمجية 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
(بآالف الدوالرات 

  ألمريكية)ا
تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العـالج المتكامـل   ٧ق١٣٤م ت

  انظر الوثيقة   طيلة العمر
  ٢٠ ٠٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م

  سنوات ٧
  كحد أدنى

)١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  )٢٠٢٠- ٢٠١٤  -  
فــــي التنميــــة االجتماعيــــة واالقتصــــادية: إجــــراءات المســــاهمة   ٨ق١٣٤م ت

مستدامة عبر القطاعات من أجل تحسين الصحة واإلنصـاف 
فـــي مجـــال الصـــحة (متابعـــة المـــؤتمر العـــالمي الثـــامن بشـــأن 

  تعزيز الصحة)
  انظر الوثيقة 

  ١ ٤٥٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنوات ٣

)٩٨٠  ٩٨٠  )٢٠١٦- ٢٠١٤  -  
              النظام الماليالتصديق على تعديالت   ٩ق١٣٤م ت
  انظر الوثيقة   )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٠ق١٣٤م ت

  -  -  -  ال ينطبق  - ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  انظر الوثيقة   التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١ق١٣٤م ت

  ٢٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنتان

)٢٠  ٢٠  )٢٠١٥- ٢٠١٤  -  
مرتبــــات المــــوظفين فــــي الوظــــائف غيــــر المصــــنفة فــــي رتــــب   ١٢ق١٣٤م ت

            ال ينطبق  ومرتب المدير العام
مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا فــي ذلــك مقاومــة   ١٣ق١٣٤م ت

  المضادات الحيوية
  انظر الوثيقة 

  ٩ ٦٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنتان

)٧ ٨٠٠  ١ ٨٠٠  ٩ ٦٠٠  )٢٠١٥- ٢٠١٤  
ــــــيم   ١٤ق١٣٤م ت ــــــة تقي ــــــات الصــــــحية دعمــــــًا للتغطي ــــــدخالت والتكنولوجي الت

  الصحية الشاملة
  انظر الوثيقة 

  ٢٨ ٠٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنوات ٦

)٥ ٠٠٠  ٨ ٦٠٠  ١٣ ٦٠٠  )٢٠١٩- ٢٠١٤  
متابعـــــة إعــــــالن ريســــــيفي السياســــــي بشــــــأن المــــــوارد البشــــــرية   ١٥ق١٣٤م ت

  الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  انظر الوثيقة 

  ١٨ ٨٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنوات ٤

)٩ ٤٠٠  ٩ ٤٠٠  )٢٠١٧- ٢٠١٤  -  
  انظر الوثيقة   إتاحة األدوية األساسية  ١٦ق١٣٤م ت

  ١٨ ٠٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنوات ٦

)٨ ٦٠٠  ٨ ٦٠٠  )٢٠١٩- ٢٠١٤  -  
  انظر الوثيقة   تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية  ١٧ق١٣٤م ت

  ٢٥٠ ٠٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنة ١١

)٢٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  )٢٠٢٤- ٢٠١٤  
  انظر الوثيقة   التهاب الكبد  ١٨ق١٣٤م ت

  ٧ ٤٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
"ال يوجد إطار 

  -  ٣ ٣٠٠  ٣ ٣٠٠  زمني"
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القرار/ 
المقرر 

اإلجرائي/ 
  العنوان  مشروع القرار

تقرير مرفوع عن اآلثار 
المالية واإلدارية إلى 

  األمانة

التكلفة اإلجمالية 
  المقدرة 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

اإلجمالية  المدة
  المقدرة

إجمالي اآلثار 
المالية في 

الميزانية البرمجية 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

التكاليف المدرجة 
فعليًا في الميزانية 

البرمجية 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

التكاليف غير 
المدرجة في 
الميزانية 
البرمجية 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
(بآالف الدوالرات 

  ألمريكية)ا
إتاحـــــة المنتجـــــات البيولوجيــــــة وضـــــمان جودتهـــــا ومأمونيتهــــــا   ١٩ق١٣٤م ت

  ونجاعتها
  انظر الوثيقة 

  ٢٥ ٠٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنوات ١٠

)٣ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  )٢٠٢٣- ٢٠١٤  -  
            ال ينطبق  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٢٠ق١٣٤م ت

  ٣٩ ٦٠٠  ١٤٩ ٠٢٠  ١٨٨ ٦٢٠    ٤٥٠ ٥١٠  المجموع الفرعي
متابعــة اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة   )١(١٣٤م ت

العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية 
  (غير السارية) ومكافحتها

  انظر الوثيقة 
  ٣٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م

  سنة واحدة
)٣٠٠  ٣٠٠  )٢٠١٤  -  

  الوثيقة انظر   تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  )٢(١٣٤م ت
  ١ ٨٧٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م

  سنتان
)١ ٨٧٠  ١ ٨٧٠  )٢٠١٥- ٢٠١٤  -  

إصــــالح منظمــــة الصــــحة العالميــــة: أســــاليب عمــــل األجهــــزة   )٣(١٣٤م ت
            ال ينطبق  الرئاسية

إصـــالح منظمـــة الصـــحة العالميـــة: التخصـــيص االســـتراتيجي   )٤(١٣٤م ت
            ال ينطبق  للموارد

متابعـــــة تقريـــــر فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاريين العامـــــل المعنـــــي   )٥(١٣٤م ت
بتمويـــــل وتنســـــيق البحـــــث والتطـــــوير: المشـــــاريع اإليضـــــاحية 

  للبحث والتطوير في مجال الصحة
  انظر الوثيقة 

  ٧٠٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
سنة واحدة 

)٧٠٠  ٧٠٠  )٢٠١٤  -  
 التصــــدي للتحــــديات العالميــــة المتعلقــــة بــــالعنف، وخصوصــــاً   )٦(١٣٤م ت

  العنف ضد النساء والفتيات
  انظر الوثيقة 

  ٣٤ ٦٥٠ ١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  م
  سنوات ٥

)١٣ ٦٥٠  ١٣ ٥٤٠  )٢٠١٨- ٢٠١٤  -  
  -  ١٦ ٥٢٠  ١٦ ٤١٠    ٣٧ ٥٢٠  المجموع الفرعي

  ٣٩ ٦٠٠  ١٦٥ ٥٤٠  ٢٠٥ ٠٣٠    ٤٨٨ ٠٣٠  المجموع
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