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

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  

  دور النظام الصحي في التصدي للعنف، وخصوصًا ضد النساء والفتيات    :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(  

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
   ٣-٢الحصيلة:       مجال البرمجي: العنف واإلصاباتال

  ٣-٣-٢رج: ـــــالُمخ      
  ٢-٢الحصيلة:       الصحة النفسية ومعاقرة  المجال البرمجي:

  ٢-٢-٢رج: ـــــالُمخ      مواد اإلدمان   
  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣الفئة:   
   ١-٣الحصيلة:       وصحة األمالصحة اإلنجابية مجال البرمجي: ال

  ٤-١-٣الُمخـــــرج:       مراهقوالطفل والوالوليد    
  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
   ٣-٥الحصيلة:       إدارة مخاطر الطوارئمجال البرمجي: ال

  ١-٣-٥الُمخـــــرج:       وٕادارة األزمات   
  ؟المذكورة أعاله )(المجاالت البرمجية البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

النسـاء ، وخصوصـًا الُممـارس منـه ضـد العنـفاسترعاء مزيد من االهتمام للتأثير فـي موضـوع في القرار سيسهم 
 دورالـئـه، و ٕامكانيـة اتقاو في وقعه الجسيم علـى الصـحة و  ،ة، بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العموميوالفتيات

اسـتجابة متعـددة نطـاق ضـمن  ةدور قطـاع الصـحوسيعزز القرار كذلك . تهمكافحة في قطاع الصحالذي يؤديه 
   الموضوع.هذا أقوى للتعامل مع الصحة بوالية في قطاع ، وسيزّود الملتزمين من راسمي السياسات القطاعات

والعالقــة  ،ضــد النســاء والفتيــاته، وبــاألخص لوقايــة منــالتوعيــة بمــا يلــي: العنــف وارار علــى القــوســوف يســاعد 
 لعنـف؛ وضـرورة التصـدي لواألمـراض غيـر السـاريةصالت الرابطـة بـين العنـف وال ه؛أنواعمختلف المتبادلة بين 

مزيــد مــن بتوظيــف فــي زيــادة التــزام الجهــات المانحــة القــرار ســهم قــد يو . نطاقــاً  منظــور أوســعفــي ســياق اعتنــاق 
  في مجال الوقاية من العنف. اتاالستثمار 

مــن جهــة  وداخــل المنظمــة مــن جهــة، منظمــة وشــركائها الخــارجيينالالتعــاون بــين فــي تعزيــز لقــرار وسيســاعد ا
 .أخرى
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  )ال القرار؟ (نعم/ هذا فيالمطلوبة  والُمخرجاتمنجزات 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 مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٨-٢٠١٤خمس سنوات (تغطي الفترة   )١(
مليــون دوالر أمريكــي؛  ١٨,٨١مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ٣٤,٦٥المجمــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١٥,٨٤األنشطة: 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص
  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

مليــون دوالر أمريكــي؛ األنشــطة:  ٧,٣٩مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ١٣,٥٤المجمــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ٦,١٥

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

  .جميع مستويات المنظمة
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 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 
  .٢٠١٥-٢٠١٤نعم، بالنسبة إلى الثنائية 
ومـــا بعـــدها فقـــد يلـــزم عـــدد إضـــافي مـــن المـــوظفين،  ٢٠١٧-٢٠١٦أمـــا فيمـــا يخـــص الثنائيـــة 

  وخاصة على الصعيدين اإلقليمي والقطري.
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.

  ستتوقف الحاجة إلى موظفين إضافيين على وضع خطة العمل العالمية المطلوبة في القرار.
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  التمويل  -٤
  ال) ؟ (نعم/ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٥-٢٠١٤التكاليف المقدرة للثنائية هل 

مليون  ١٣,٥٤ماليين دوالر أمريكي تقريبًا من أصل المبلغ الالزم للثنائية وقدره  ٥ال: ُأمِّن حاليًا مبلغ 
  دوالر أمريكي.

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

مليــون دوالر أمريكــي، ومــن المتوقــع  ٨,٥٤يقــارب  مــا ٢٠١٥-٢٠١٤التمويــل فــي الثنائيــة  ثغــرة تبلــغ
  سدها بفضل عملية الحوار الخاص بالتمويل وتنسيق الجهود المبذولة لتعبئة الموارد.
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