
    
  ١إضافة  ٦٩/٥٩ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٥  من جدول األعمال ١-١٥البند 
  A69/59 Add.1    

  
  
  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  للقرارات المقترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة 
  من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والتهـاب الكبـد الفيروسـي  االسـتراتيجيات العالميـة لقطـاع الصـحة  ر:القرا
  ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولة جنسيًا للفترة  والعدوى

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 أي وفي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة عشر الثاني العام العمل برنامج من وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء - ١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج

  ] الكبد الفيروسي التهاب  [٢-١-١و ] فيروس العوز المناعي البشري  [١-١-١: الُمخرجان ١-١الحصيلة 
ـــــــة جنســـــــياً  [ ١-٥-١الُمخرجـــــــان : ٥-١الحصـــــــيلة  ـــــــروس العـــــــوز المنـــــــاعي البشـــــــري والعـــــــدوى المنقول   ] في

 ] التهاب الكبد الفيروسي [ ٣-٥-١و
  ] فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي [ ٣-٢-٢الُمخرج : ٢-٢الحصيلة 

فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي البشــــــري  [ ٥-١-٣و ٣-١-٣و ٢-١-٣و ١-١-٣الُمخرجــــــات: ١-٣الحصــــــيلة 
  ]العدوى المنقولة جنسيًا  [ ١٦-٣و ] والعدوى المنقولة جنسياً 

  ]فيروس العوز المناعي البشري  [ ٢-٣-٣الُمخرج : ٣-٣الحصيلة 
  ]فيروس العوز المناعي البشري  [ ٢-٣-٣الُمخرج : ٤-٣الحصيلة 
فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبـد الفيروسـي والعـدوى المنقولـة  [ ٣-٢-٤الُمخرج : ٢-٤الحصيلة 
  ]  جنسياً 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والتهــاب الكبــد  [ ٣-٣-٤و ٢-٣-٤و ١-٣-٤الُمخرجــات : ٣-٤الحصــيلة 

  ] الفيروسي والعدوى المنقولة جنسياً 
  ]الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا التهاب الكبد  [ ١-١-٥الُمخرج : ١-٥الحصيلة 
  ]التهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا  [ ١-٢-٥الُمخرج : ٢-٥الحصيلة 

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا هـــي مبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   -٢
، يرجى تقديم مبرر لمراعاة ذلـك فـي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانية البرمجية للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة

  .القرارمشروع 
  ال ينطبق.

  ؟القرارما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا   -٣
٢٠٢١-٢٠١٦  

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.
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  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين ، المتطلبات الميزنية المقدرةالثنائية الحالية:   -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٧٣,٢٤ ٢٣,١٠ ٥٠,١٤  المكاتب الُقطرية

 ٤٦,١٦ ١٦,٥٦ ٢٩,٦٠  المكاتب اإلقليمية

 ٦٦,٢٦ ٢٤,٩٥ ٤١,٣١  المقر الرئيسي

 ١٨٥,٦٦ ٦٤,٦١ ١٢١,٠٥  المجموع

بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  ةمدرجــ القــرارفيمــا يتعلــق بتنفيــذ  المتطلبــات الميزنيــة المقــدرةهــل   (أ)١
   الحالية؟ (نعم/ ال)

  .نعم
  
  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟
  مليون دوالر أمريكي. ١٣٩,٤٦يقدر بنحو 

مليـــون دوالر  ١٣٤,٨٥يبلــغ إجمـــالي التكلفــة  ٢٠١٧-٢٠١٦فيــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري:  -
مليـون  ١١٥,٨٥في كامل أرجـاء المنظمـة لتنفيـذ االسـتراتيجية بنحـو أمريكي، ويقدر المبلغ المتاح 

 دوالر أمريكي.

مليـــون دوالر أمريكـــي،  ٣٣,١١يبلـــغ إجمـــالي التكلفـــة  ٢٠١٧-٢٠١٦ التهـــاب الكبـــد الفيروســـي: -
مليـــون دوالر  ١٥,٢٠فـــي كامـــل أرجـــاء المنظمـــة لتنفيـــذ االســـتراتيجية بنحـــو ويقـــدر المبلـــغ المتـــاح 

 أمريكي.

مليـــون دوالر أمريكـــي،  ١٧,٧٠يبلـــغ إجمـــالي التكلفـــة  ٢٠١٧-٢٠١٦العـــدوى المنقولـــة جنســـيًا:  -
مليــــون دوالر  ٨,٤١فــــي كامــــل أرجــــاء المنظمــــة لتنفيــــذ االســــتراتيجية بنحــــو ويقــــدر المبلــــغ المتــــاح 

  أمريكي.
  الثغرات؟ما هي 

  مليون دوالر أمريكي. ٤٦,٢٠تقدر بنحو 
ــروس العــوز المنــاعي البشــري - مليــون دوالر  ١٩,٠٠: ينبغــي تــوفير مبلــغ إضــافي يقــدر بنحــو في

 .بالكامل أمريكي لضمان تنفيذ األنشطة المحددة لبلوغ غايات االستراتيجية

ليــون دوالر أمريكــي م ١٧,٩١ينبغــي تــوفير مبلــغ إضــافي يقــدر بنحــو  :التهــاب الكبــد الفيروســي -
  .بالكامل لضمان تنفيذ األنشطة المحددة لبلوغ غايات االستراتيجية

ـــة جنســـيًا:  - ـــدوى المنقول مليـــون دوالر  ٩,٢٩تقـــدر الثغـــرة المتوقعـــة لتنفيـــذ االســـتراتيجية بنحـــو الع
  أمريكي.

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟
إضــافية مــن خــالل اإلدارة المعنيــة بفيــروس العــوز  حشــد مــوارد فيــروس العــوز المنــاعي البشــري:  -

المناعي البشري، وكجزء من الخطة المنسقة على نطاق المنظمة ككل لتعبئة الموارد الالزمة لسـد 
  .٢٠١٧-٢٠١٦مواطن العجز في الميزانية البرمجية 
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المنــاعي ة بفيـروس العـوز حشـد مـوارد إضــافية مـن خـالل اإلدارة المعنيـ :التهـاب الكبـد الفيروسـي  -
بما في ذلك البرنامج العالمي بشأن التهاب الكبد) وكجزء من الخطة المنسقة على نطاق البشري (

  .٢٠١٧-٢٠١٦المنظمة ككل لتعبئة الموارد الالزمة لسد مواطن العجز في الميزانية البرمجية 
لصـــحة حشـــد مـــوارد إضـــافية مـــن خـــالل اإلدارة المعنيـــة بـــالبحوث واالعـــدوى المنقولـــة جنســـيًا:   -

اإلنجابية وكجزء من الخطة المنسقة على نطاق المنظمة ككل لتعبئة الموارد الالزمـة لسـد مـواطن 
  .٢٠١٧-٢٠١٦العجز في الميزانية البرمجية 

  
  يةاألمريك اتالدوالر بماليين  الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
 ٧٦,٧٤ ٢٤,٢٠ ٥٢,٥٤  المكاتب الُقطرية

 ٤٧,٠٦ ١٦,٨٦ ٣٠,٢٠  المكاتب اإلقليمية

 ٦٧,٢٠ ٢٥,٦٠ ٤١,٦٠  المقر الرئيسي

 ١٩١,٠٠ ٦٦,٦٦ ١٢٤,٣٤  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  .٢٠١٩-٢٠١٨في الوقت الراهن لم يتم جمع أموال للثنائية 
  ما هي ثغرات التمويل؟  -

١٠٠٪  
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -

ســـيتم تحديـــد اإلجـــراءات فيمـــا بعـــد حســـب ضـــرورتها: التعبئـــة الُمنســـقة للمـــوارد مـــن خـــالل الحـــوار 
  ة طوعيًا.الخاص بالتمويل وجمع أموال محدد

  
  

=     =     =  
  


