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  بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة 
   المقترح اعتمادها للمقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانب من
    
ومتابعـــة الـــدورة االســـتثنائية للمجلـــس  ٢٠١٤فاشـــية مـــرض فيـــروس اإليبـــوال فـــي عـــام   :المقرر اإلجرائي   -١

  التنفيذي بشأن اإليبوال
  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج: ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf)  

  ٦-٥، ١-٥، ٤-٤: الحصائل   ظم الصحية والمعلوماتالنُ : المجاالت البرمجية
  ،١-١-٥، ٤-٤-٤، ١-٤-٤ ات:الُمخرجَ   والبّينات؛ قدرات اإلنذار واالستجابة؛

  ١-٦-٥  االستجابة للفاشيات واألزمات
  حصائل المجاالت البرمجية المذكورة أعاله؟في تحقيق  المقرر اإلجرائيهم هذا سيسكيف 

 االســتثنائية بشــأن دورتــه فــي اعتمــده القــرار الــذي بموجــب المجلــس التنفيــذي طلبــات ينفــذ هــذا المقــرر اإلجرائــي
االسـتجابة  علـى قـدرة المنظمـة أسـاس بنـاء وسـيتمثل .٢٠١٥ينـاير  كانون الثاني/ ٢٥في ، والتي عقدت اإليبوال

صـــندوق ب) إنشـــاء ( ؛فريـــق التقيـــيم المبـــدئي لإليبـــوال عمـــلأ) (: علـــى مـــا يلـــي ذات العواقـــب الصـــحية للطـــوارئ
ـــة الصـــحية العالميـــة للطـــوارئٕادارة وتنســـيق و ج) إنشـــاء ( ؛للطـــوارئ ـــدم مـــند) ( ؛القـــوى العامل ـــيم المق ـــة  التقي لجن

 لإليبـوال؛ االسـتجابة فـي سـياق) ٢٠٠٥الدوليـة ( اللـوائح الصـحية علـى اللوائح الصحية الدوليةالمراجعة المعنية ب
التــي يمكــن أن تتحــول إلــى  الُمعديــة لألمــراض الطبيــة والتطــوير فــي مجــال المنتجــاتالبحــث  إطــار لتقــدم) (ه

 ذات للطـــوارئ لالســـتجابة تكـــون أكثـــر اســـتعداداً المنظمـــة علـــى دعـــم الـــدول األعضـــاء ل تعزيـــز عمـــل) (و أوبئـــة؛
  النظم الصحية الوطنية. من خالل تعزيز صحيةالعواقب ال
؟ المقـرر اإلجرائـيالمسـتهدفة المطلوبـة فـي هـذا  والمنجـزات الميزانية البرمجية الُمخرجـات بالفعل هل تتضمن

  (نعم/ ال)
   .نعم
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التـي سـتلزم فيهـا أنشـطة األمانـة مـن أجـل  المقـرر اإلجرائـي) مـدة سـريان ١ُيذكر ما يلي (
دوالر  ١٠ ٠٠٠تكلفـــة تلـــك األنشـــطة (مقربـــة إلـــى وحـــدات يبلـــغ كـــل منهـــا  )٢التنفيـــذ؛ (
  أمريكي).

  تغطى عناصر المقرر اإلجرائي أطرًا زمنية مختلفة (وفقًا لترتيب تاريخ اإلنجاز): )١(
وهـــــي دعـــــم اإلدارات الوطنيـــــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ســـــتنجز المنظمـــــة فـــــي الثنائيـــــة   -أ

تحضـــر لمـــؤتمر التعهـــدات الرفيـــع المســـتوى لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بشـــأن 
  ؛٢٠١٥تموز/ يوليو  ١٠اإليبوال، والذي سُيعقد في 

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤في الثنائية المبدئي لإليبوال  فريق التقييمسُيختتم عمل   -ب
تبــدأ لجنــة المراجعــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة، بمقتضــى اللــوائح ســوف   -ج

، وسـتنجز عملهـا ٢٠١٥-٢٠١٤)، عملها في الثنائيـة ٢٠٠٥الصحية الدولية (
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية 

علـــى وضـــع إطـــار لتقـــدم البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال المنتجـــات  لالعمـــ ســـيبدأ  -د
يمكــن أن تتحــول إلــى أوبئــة فــي الثنائيــة  الطبيــة لألمــراض الُمعديــة األخــرى التــي

  .٢٠١٧-٢٠١٦، وسيستمر في الثنائية ٢٠١٥-٢٠١٤
، ٢٠١٧-٢٠١٦، و٢٠١٥-٢٠١٤ســــيتم فــــي ثــــالث ثنائيــــات، هــــي الثنائيــــات   -هـ

، تقـــــديم الـــــدعم إلـــــى دول غـــــرب ووســـــط أفريقيـــــا وغيرهـــــا مـــــن ٢٠١٩-٢٠١٨و
ة الدوليــــة المعرضــــة للمخــــاطر مــــن أجــــل التنفيــــذ الكامــــل للــــوائح الصــــحي الــــدول

  ؛٢٠١٩) بحلول عام ٢٠٠٥(
ستستمر إلى أجل غير مسمى مواصلة وتعزيز الدعم الذي تقدمـه المنظمـة إلـى   -و

جــل تحســين اســتعدادها لالســتجابة للطــوارئ ذات العواقــب أالــدول األعضــاء مــن 
 الصحية، عن طريق تعزيز النظم الصحية الوطنية؛

الصحية العالمية للطـوارئ فـي الثنائيـة  سيبدأ تكوين وتنسيق وٕادارة القوى العاملة  -ز
  ، وسيستمر ذلك إلى أجل غير مسمى؛٢٠١٥-٢٠١٤

، ٢٠١٥-٢٠١٤ســــيبدأ إنشـــــاء وٕادارة وصــــون صـــــندوق الطــــوارئ فـــــي الثنائيـــــة   -ح
  وسيستمر ذلك إلى أجل غير مسمى؛

 تكاليف تنفيذ المقرر اإلجرائي )٢(
ضــــمن الميزانيــــة  ٥و ٤ســــتندرج تكــــاليف الحصــــائل والمخرجــــات المشــــمولة بــــالفئتين   

. ١-٦٨ج ص ع، حســــــبما اعتمدتــــــه جمعيــــــة الصــــــحة فــــــي القــــــرار ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجيــــــة 
االضــــــــــطالع بعمليــــــــــة تخطــــــــــيط عملــــــــــي شــــــــــامل فــــــــــي النصــــــــــف األخيــــــــــر مــــــــــن  وســــــــــيتم

تقرير عن النتائج، بما فيها اآلثار المترتبة بالنسبة إلـى المـالك الـوظيفي  وسُيقدَّم ،٢٠١٥ عام
  والميزانية.
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 ٤-٤ الحصـيلتينفي إطـار  ٢٠١٥-٢٠١٤سيندرج العمل المضطلع به في الثنائية   
ســــــتكون  ٤-٤. وفــــــي إطــــــار الحصــــــيلة ٢٠١٥-٢٠١٤ضــــــمن الميزانيــــــة البرمجيــــــة  ١-٥و

ستبلغ تكلفة العمل الداعم لدول غـرب  ١-٥التكاليف عند حدها األدنى؛ وفي إطار الحصيلة 
اطر مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للــوائح الصــحية ووســط أفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول المعرضــة للمخــ

  دوالر أمريكي. ١ ٠٠٠ ٠٠٠) ٢٠٠٥الدولية (
  ٢٠١٥-٢٠١٤وفيما يلي التكلفة اإلجمالية للثنائية 

دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي التحضـــير لمـــؤتمر التعهـــدات الرفيـــع، والـــذي ســـُيعقد فـــي   •
 دوالر أمريكي ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ٢٠١٥تموز/ يوليو 

 دوالر أمريكي ٥٠٠ ٠٠٠تقييم المبدئي لإليبوال: بقية عمل فريق ال  •
ووضــع التقريــر الخــاص بأدائــه كــي ينظــر فيــه المجلــس  االحتيــاطيصــندوق الإنشــاء   •

: ٢٠١٦التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
 دوالر أمريكي ٣٠٠ ٠٠٠

إنشــــــاء أمانــــــة القــــــوى العاملــــــة الصــــــحية العالميــــــة للطــــــوارئ وتزويــــــدها بــــــالموظفين:   •
 دوالر أمريكي ١ ٠٠٠ ٠٠٠

 إنشــــاء ودعــــم لجنــــة المراجعــــة المعنيــــة بــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة بمقتضــــى اللــــوائح  •
  دوالر أمريكي ٥٠٠ ٠٠٠): ٢٠٠٥الصحية الدولية (

  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة ُيــذكر 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٢,٧مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٤,٣المجمـــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي) ١,٦
ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل  التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب ُت

  .االقتضاء
  جميع مستويات المنظمة الثالثة.

؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
  (نعم/ ال)

  .منع
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
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  المالك الوظيفياآلثار المترتبة بالنسبة إلى   (ج)

  بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال) المقرر اإلجرائيهل يمكن تنفيذ هذا 
بــالرغم مــن أن جــزءا كبيــرًا مــن المقــرر اإلجرائــي ســينفذه الموظفــون الحــاليون فإنــه ابتــداًء مــن 

القــــوى العاملــــة الصــــحية ســــتلزم أربعــــة مناصــــب إضــــافية فــــي أمانــــة  ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيــــة 
  للطوارئ.العالمية 

وبالنسبة إلى بقية أجـزاء المقـرر اإلجرائـي سـيلزم موظفـون إضـافيون للثنائيـة التاليـة. وسـيتحدد 
  عدد المناصب في إطار عملية التخطيط العملي المذكورة أعاله.

  التمويل  -٤
لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية    بالكامل؟ مموَّ

  .ال
 مصــدر تفاصــيل بيــان مــع( األمــوال تعبئــة وكيفيــة التمويــل ثغــرة تحديــد يرجــى" ال" اإلجابــة كانــت إذا

  )).المتوقعة األموال مصادر( المتوقع األموال
مليـــون دوالر أمريكـــي، ســـتتم تعبئتهـــا مـــن المـــانحين الـــذين: ســـاهموا فـــي عمـــل  ٤,٣تبلـــغ ثغـــرة التمويـــل 

ب الصـــحية؛ أبـــدوا اهتمـــامهم بـــأن يقومـــوا بـــذلك؛ المنظمـــة فـــي المجـــال الفاشـــيات والطـــوارئ ذات العواقـــ
  يتعين تحديدهم من خالل الجهود المتسقة لتعبئة الموارد. مازال

ـــد  ـــاطيصـــندوق الوســـيتطلب أيضـــًا تزوي ـــغ أولـــي وقـــدره  االحتي ـــة المـــوارد بمبل بـــرأس المـــال القيـــام بتعبئ
الصندوق عندما ُتسحب دوالر أمريكي، على أن تتواصل تعبئة الموارد لتجديد أموال  ١٠٠  ٠٠٠ ٠٠٠

األموال من أجل دعم االستجابة للطوارئ. وأعلنت اثنتان من الدول األعضاء عـن تعهـدات تصـل إلـى 
  دوالر أمريكي. ١١ ٠٠٠ ٠٠٠

  
  

=     =     =  


