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  واإلدارية المترتبة بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها
  من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

  التهاب الكبد    القرار:     -١
   ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

  األمراض السارية -١الفئة:   
  ١-١الحصيلة:       األيدز والعدوى بفيروسه المجال البرمجي:  

  ٢-١-١الُمخرج:       

  ٥-١الحصيلة:       األمراض التي يمكن الوقايةالمجال البرمجي:   
  ٢-٥-١الُمخرج:       باللقاحات منها     

  النظم الصحية -٤الفئة:   
  ٢-٤الحصيلة:       الخدمات الصحية المتكاملةالمجال البرمجي:     
  ٣-٢-٤الُمخرج:       التي تركز على الناس       
  ٣-٤الحصيلة:       إتاحة األدوية والتكنولوجيات المجال البرمجي:     
  ١-٣-٤الُمخرج:       التنظيمية وتعزيز القدراتالصحية        
  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
  ١-٥الحصيلة:       القدرات في مجالي اإلنذارالمجال البرمجي:     
  ١-١-٥الُمخرج:       واالستجابة       
  ٢-٥الحصيلة:       األمراض التي قد تسببالمجال البرمجي:     
  ١-٢-٥الُمخرج:       أوبئة وجوائح       

  المذكورة أعاله؟ )(المجاالت البرمجية البرمجي في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال كيف سيساهم هذا القرار
المجاالت الرئيسية التي دعا القرار إلى اتخاذها تدعم بشكل مباشر إنجاز المخرجات المحددة في المجـاالت  إن

البرمجيـــة المـــذكورة أعـــاله، وخصوصـــًا عـــن طريـــق تعزيـــز االلتـــزام والقـــدرات فيمـــا يتعلـــق باالســـتجابة المالئمـــة 
  بخصوص الوقاية والعالج من التهاب الكبد.
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  مجية بالفعل المنجزات المستهدفة والُمخرجات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)هل تتضمن الميزانية البر 
 نعم.

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

مانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  من المتوقع أن أنشطة كثيرة من األنشطة المذكورة مستمرة.و القرار ليس موقوتًا،   )١(
في إطـار  سيتم إنجاز الحساب العام لتكلفة التنفيذ الكامل للقرار على نطاق المنظمة  )٢(

  .٢٠١٧-٢٠١٦عملية إعداد الميزانية البرمجية للفترة 
يشـمل القـرار عناصــر تتجـاوز اإلطــار الـذي سـبق االتفــاق عليـه للعمــل بشـأن التهــاب   )٣(

الكبد، والسيما فيما يخص تسريع إتاحة عالج التهـاب الكبـد وتقـدير األثـر االقتصـادي وعـبء 
  المرض على المستوى العالمي واإلقليمي.

ــًا تكلفــة العمــل الــذي ت ٢٠١٧-٢٠١٦حســاب التكلفــة االسترشــادية للثنائيــة   )٤( قــدر حالي
يتعــــين أن تضــــطلع بــــه أمانــــة البرنــــامج العــــالمي اللتهــــاب الكبــــد فــــي المقــــر الرئيســــي بمبلــــغ 

 مليــــون ١,٦ :مليــــون دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة ٥,٨مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٧,٤
  دوالر أمريكي). وال يشمل ذلك التكاليف التي يتحملها المستويان اإلقليمي والوطني.

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

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
 :مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة ٢,١الر أمريكـــــي (الموظفـــــون: مليـــــون دو  ٣,٣المجمـــــوع: 

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

  .االقتضاء
التنفيذ األولي للقرار تعطى األولوية لتغطيـة األنشـطة األساسـية فـي المقـر الرئيسـي، بمـا لدعم 

فــــي ذلــــك إعــــداد المبــــادئ التوجيهيــــة الخاصــــة بالتشــــخيص والعــــالج، والتبليــــغ، ودعــــم إعــــداد 
  االستراتيجيات الوطنية، واستهالل مبادرة بشأن اإلتاحة.

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

  .نعم
  لغ غير المدرج.إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المب
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

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

ــاليم المحــددة و  -المــوظفين المتفــرغين  ــان األق مجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب مــع بي
  االقتضاء.

سيسـتهل تنفيـذ القـرار الموظفـون الموجـودون فـي البرنـامج  ٢٠١٥-٢٠١٤بالنسبة إلى الثنائية 
أن ذلــك لــن يكــون  العــالمي اللتهــاب الكبــد، وفــي ســائر اإلدارات وفــي المكاتــب اإلقليميــة. بيــد

كافيــًا، وســيتم فــي األمــد المتوســط تحديــد االحتياجــات اإلضــافية مــن المــوظفين بالتعــاون مــع 
  المكاتب اإلقليمية.

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

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

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
  مليون دوالر أمريكي. ١,٧ثغرة التمويل: 
 تعــويضلثغــرة التمويــل هــذه فــي إطــار خطــة منســقة علــى نطــاق المنظمــة لتعبئــة المــوارد،  ســتتم معالجــة

  .٢٠١٥-٢٠١٤نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
  
  
 

=     =     =  


