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

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

  الطب التقليدي (الشعبي)    :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(  

  الُنظم الصحية -٤الفئة:   
  ٣-٤الحصيلة:       البرمجي: إتاحة األدوية والتكنولوجياتمجال ال

  ١-٣-٤الُمخـــــرج:       التنظيمية القدرات وتعزيز الصحية    
  ؟المذكورة أعاله )(المجاالت البرمجية البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

مـــــع الرؤيـــــة  ٢٠٢٣-٢٠١٤تتماشـــــى أغـــــراض اســـــتراتيجية المنظمـــــة بشـــــأن الطـــــب التقليـــــدي (الشـــــعبي) للفتـــــرة 
، والتــي تجســدها الميزانيــة البرمجيــة ٢٠١٩-٢٠١٤واألولويــات المحــددة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 

االســـتراتيجية الخاصـــة بالطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) فـــي إنجـــاز حصـــائل . وســـوف ُيســـاهم تنفيـــذ ٢٠١٥-٢٠١٤
المجـــــاالت البرمجيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بالخـــــدمات الصـــــحية المتكاملـــــة التـــــي تركـــــز علـــــى النـــــاس، وٕاتاحـــــة األدويـــــة 

 .٢٠١٥-٢٠١٤والتكنولوجيات الصحية، وتعزيز القدرة التنظيمية، كما هو مبين في الميزانية البرمجية 
  

  )ال القرار؟ (نعم/ هذا المطلوبة في والُمخرجاتمنجزات المستهدفة ال بالفعل الميزانية البرمجيةهل تتضمن 
 .نعم

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

التنفيــذ؛  فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٣-٢٠١٤عشر سنوات (تشمل الفترة   )١(
؛ مليــون دوالر أمريكــي ٢٠,١١(الموظفــون:  مليــون دوالر أمريكــي ٢٦,١١المجمــوع:   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ٦,٠٠األنشطة: 
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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 
ماليـــين دوالر أمريكـــي؛ األنشـــطة:  ٤,٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي (الموظفـــون:  ٥,٢المجمـــوع: 

  مليون دوالر أمريكي) ١,٢
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
كـــل مســـتويات المنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المقـــر الرئيســـي وكـــل المكاتـــب اإلقليميـــة، مـــع تحديـــد 

  مشاركة المكاتب الُقطرية إقليمًا بإقليم.
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيــة المعتمــدة الميزانيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  .نعم

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

  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطةهل يمكن تنفيذ هذا القرار 
  .نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا

ــرغين ــان األقــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة - المــوظفين المتف حســب  ،مــع بي
  االقتضاء.

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

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 
  .))المتوقعة(مصادر التمويل  المتوقعالتمويل 

  مليون دوالر أمريكي. ١,٩٧ثغرة التمويل: 
ماكـــاو  منطقـــةمليـــون دوالر أمريكـــي مـــن حكومـــة الصـــين وحكومـــة  ١,١٠مصـــادر التمويـــل المتوقعـــة: 

دوالر أمريكي عـن طريـق جهـود جمـع األمـوال  ٨٦٦ ٠٠٠اإلدارية الخاصة (الصين) وحكومة الهند؛ و
  والحوار الخاص بالتمويل.
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