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  المترتبة بالنسبة واإلدارية المالية اآلثارتقرير عن 
  نتيجة للقرارات المقترح اعتمادهاإلى األمانة 

  جمعية الصحةأو  جانب المجلس التنفيذيمن 
  
  

  ٢٠٣٠-٢٠١٦الستراتيجية والغايات التقنية العالمية بشأن المالريا ا  :القرار     -١
  ٦٨/٧(انظر الوثيقة ج: ٢٠١٧-٢٠١٦ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ar.pdf(  

   األمراض السارية -١الفئة:   

  ٣-١الحصيلة:    المالريا :يالبرمج مجالال       
   ٢-٣-١و ١-٣-١المخرجات: 

  ؟مجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيسهم هذا القرار
ــا الســتراتيجية التقنيــة العالميــة يعتمــد القــرار ا ، وســوف يســمح بالتــالي لألمانــة بــأن ٢٠٣٠-٢٠١٦بشــأن المالري

تعزز قدراتها علـى دعـم الـدول األعضـاء فـي تنفيـذ المبـادئ والركـائز الموصـوفة فـي االسـتراتيجية مـع االسـتمرار 
  .في الوقت نفسه في االضطالع بعملية متينة ومسندة بالبّينات لرسم السياسات

القـرار؟  هـذا المطلوبـة فـيمنجـزات المسـتهدفة الالُمخرجـات و بالفعـل  مقترحـةال هل تتضمن الميزانية البرمجية
  )(نعم/ ال

  نعم.
 التكلفـــة المقـــدرة واآلثـــار المترتبـــة بالنســـبة إلـــى المـــالك الـــوظيفي فيمـــا يتعلـــق بالميزانيـــة البرمجيـــة  -٣

  المقترحة
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التنفيــذ؛  فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم ١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
 ٢٠١٥خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام اإلطــار الزمنــي للقــرار يتــواءم مــع   )١(

  وستكون أنشطة عديدة محدَّدة في القرار قيد التنفيذ.
لتحديث خطة المجال البرمجي من أجل ضمان أن مستويات األمانة اسُتهلت عملية   )٢(

  الثالثة معزّزة لكي تدعم الدول األعضاء في تنفيذ الرؤية التي تنطوي عليها االستراتيجية.
عناصــر تتجــاوز الميزانيــة الخاصــة بالمالريــا التــي ســبق االتفــاق عليهــا، الســيما  القــرار ويشــمل

فــي ســبيل تعجيــل برامجهــا الوطنيــة المعنيــة بالمالريــا نحــو فيمــا يتعلــق بــدعم الــدول األعضــاء 
  التخلص من المالريا.
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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 
  صفر دوالر أمريكي؛ األنشطة: صفر دوالر أمريكي)دوالر أمريكي (الموظفون: صفر 

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  ذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذهتــ
  .االقتضاء

  نطبق يال 
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  .نطبقي ال

  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 

  ٢٠١٧-٢٠١٦التكلفة في الثنائية   (ج)
ـــــــــون ١٢١,٥ ـــــــــون:  ملي مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي؛ األنشـــــــــطة:  ٦٥,٤دوالر أمريكـــــــــي (الموظف
  مليون دوالر أمريكي)  ٥٦,١
 مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـبتذكر 

  .االقتضاء
  .مستويات المنظمة الثالثة كلها

؟ ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحـةهل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية 
  (نعم/ ال)

  .نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  )د(
  بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار 

  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

  ر هم كما يلي:الموظفون اإلضافيون الالزمون لتنفيذ القرا
  

موظـف  –(مقاومـة أدويـة المالريـا والبحـوث  ٤-اإلقليم األفريقي: تسعة موظفين من الرتبة ف
أربعـــــة مـــــوظفين تقنيـــــين (علـــــم  –؛ الوقايـــــة طبـــــيموظـــــف  -تقنـــــي؛ الـــــتخلص مـــــن المالريـــــا 

؛ التــدبير العالجــي لحــاالت طبيــانموظفــان  –الحشــرات)؛ المعلومــات والتخطــيط االســتراتيجي 
  ). طبيموظف  –المالريا 



  A68/28 Add.1  ١إضافة  ٦٨/٢٨ج

3 

(الـــتخلص مـــن المالريـــا فـــي بليـــز وجمهوريـــة فنـــزويال  فنيـــينإقلـــيم األمـــريكتين: ثالثـــة مـــوظفين 
  ).ولة بوليفيا المتعددة القومياتدفني وطني واحد ( وموظفالبوليفارية)، 

  
موظفًا فنيًا وطنيًا (ستة أخصائيين في علم الحشرات، واثنان مـن  ١٣إقليم جنوب شرق آسيا: 

ــــة  ــــرات وأخصــــائي صــــحة عمومي ــــة مــــن أخصــــائيي المختب ــــيم، وثالث أخصــــائيي الرصــــد والتقي
(ثالثــة مــن أخصــائيين  ٤-وأخصــائي مستحضــرات صــيدالنية) وأربعــة مــوظفين مــن الرتبــة ف

  شرات). المالريا وأخصائي في علم الح
  

وموظفان  ،(أفغانستان والسودان واليمن) ٤-إقليم شرق المتوسط: ثالثة موظفين من الرتبة ف
فــــي مجــــال التــــدبير العالجــــي للحــــاالت ومقاومــــة األدويــــة  طبــــي(موظــــف  ٢-مــــن الرتبــــة ف

أخصــــائي فــــي إدارة البيانــــات) وثالثــــة مــــوظفين فنيــــين وطنيــــين (أفغانســــتان والســــودان  ٠,٥و
   واليمن). 

  
فـي بـابوا غينيـا الجديـدة وثالثـة مـوظفين  ٥-إقليم غرب المحيط الهادئ: موظف من الرتبة ف

(أخصائي مختبرات وأخصائي في التخلص من المالريـا وأخصـائي فـي علـم  ٤-من الرتبة ف
(إدارة البرامج) وموظف فني وطني (الفلبين) وموظفـان  ٢-وموظف من الرتبة ف ،الحشرات)

  من فئة الخدمات العامة (إدارة قواعد البيانات وأعمال السكرتارية).
  

(موظـــف لقيــادة فريـــق الــدعم التقنـــي وبنـــاء  ٥-المقــر الرئيســـي: أربعــة مـــوظفين مــن الرتبـــة ف
يق الترصد؛ وأخصائي القدرات؛ وموظف لقيادة فريق التخلص من المالريا؛ وموظف لقيادة فر 

(موظف في مجال الدعم التقنـي وموظـف  ٤-في علم الحشرات) وستة موظفين من الرتبة ف
فــــي مجــــال بنــــاء القــــدرات وموظــــف لنمذجــــة عــــبء المــــرض وموظــــف إلدارة قاعــــدة البيانــــات 
وموظف في مجـال الـتخلص مـن المالريـا وأخصـائي فـي علـم الحشـرات) وسـبعة مـوظفين مـن 

فــي مجــال تــوفير اللقاحــات وموظــف تشــخيص وموظــف تــدريب علــى (موظــف  ٣-الرتبــة ف
الترصد ومدير بيانات وموظفان إلدارة المشاريع وموظف تقني لالتصاالت) وثالثة مسـاعدين 

  . ٥-من الرتبة خ ع
  التمويل  -٤

سوف تموَّل تكلفة العمل الذي تضطلع به األمانة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القـرار مـن خـالل الجهـود المبذولـة 
 على نطاق المنظمة بأسرها لتعبئة الموارد.
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