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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةتقرير عن اآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (    :القرار     -١
  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج: ٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

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

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
  ١-٥ :الحصيلة    واالستجابة اإلنذار مجالي في القدرات مجال البرمجي:ال     

  ١-١-٥ :الُمخرج        
  ؟المذكورة أعاله )(المجاالت البرمجية البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

دورهــا الخــاص بتقــديم الــدعم إلــى الــدول والبلــدان فــي مجــال تنفيــذ اللــوائح الصــحية  إن القــرار سيســاند األمانــة فــي
). وقــد خُلــص مــؤخرًا فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي إلــى أن جرعــة وحيــدة مــن الحمــى ٢٠٠٥الدوليــة (

أنــه  الصــفراء تكفــي لمــنح المناعــة المســتدامة وتــوفير الحمايــة طيلــة العمــر ضــد مــرض الحمــى الصــفراء، وٕالــى
وأيــدت المنظمــة هــذا االســتنتاج، وطلــب عــدد مــن  ١لــزوم إلعطــاء جرعــة تنشــيطية مــن لقــاح الحمــى الصــفراء. ال

 ).٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( الدول األعضاء إرشادات من األمانة بشأن تنفيذ هذه النصيحة بمقتضى
  

  )ال القرار؟ (نعم/ هذا المطلوبة في توالُمخرجامنجزات المستهدفة ال بالفعل هل تتضمن الميزانية البرمجية
 .نعم

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

التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةاألنشطة (تكلفة تلك  )٢(
  ال يلزم أن تضطلع األمانة بأية أنشطة من أجل تنفيذ هذا القرار  )١(
المجموع: صفر من الدوالرات األمريكية (الموظفون: صفر من الـدوالرات األمريكيـة؛   )٢(

  األنشطة: صفر من الدوالرات األمريكية)
                                                      

١    Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, April 2013 – conclusions and 
recommendations. Weekly epidemiological record. 2013;88(20):201–216 (http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf, 
accessed 17 January 2014).                                                                                                                                                                     
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية افي التكلفة   (ب)
 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
المجمـــــوع: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة (الموظفـــــون: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة؛ 

  األنشطة: صفر من الدوالرات األمريكية)
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  .ال ينطبق

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

  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 
  .بالدوالر األمريكي الشيء

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطةهل يمكن تنفيذ هذا القرار 

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

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين
  االقتضاء.
  .ال ينطبق

  التمويل  -٤
  ال) ؟ (نعم/ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٥-٢٠١٤التكاليف المقدرة للثنائية هل 

  ال ينطبق.
(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 

  .))المتوقعة(مصادر التمويل  المتوقعالتمويل 
  .مصدر (مصادر) األموال: ال توجد

  
  
  

=     =     =  


