
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/٧م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ٩   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/7 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٥-٤البند 
  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة
  عتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح ا

  أو جمعية الصحة من قبل المجلس التنفيذي
  
  

   واأليدز والعدوى بفيروسهبالتغذية الخاص القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات بهدف تحـسين          التغذية
ئية أوضاع التغذية المتأزمة وفي الظروف االسـتثنا      
  ويشمل ذلك المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
تقديم الدعم إلى المكاتب اإلقليمية والبلدان سعياً إلى توعية أصحاب القرار بضرورة إدراج التغذية ضـمن                

  .لعدوى بفيروسهالبرامج الخاصة باأليدز وا
  .تخطيط وتنفيذ حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن الوقاية والعالج والرعاية فيما يتعلق بفيروس األيدز

  .نشر وتعميم المواد التدريبية الخاصة بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه
ألعمال التـي تقـوم بهـا       والقرار متوافق تماماً مع النتيجة المتوقعة، وسيكفل إعطاء األولوية للتغذية في ا           

وبناء على ذلك سيتيح مجال     . المنظمة بشأن الوقاية من مشكلة األيدز والعدوى بفيروسه وتدبيرها العالجي         
العمل هذا للبلدان استعمال الرعاية والدعم في ميدان التغذية كعنصر أساسـي مـن عناصـر اسـتجابتها                  

  .لمقتضيات األيدز والعدوى بفيروسه
 القرار بنجاح على تحقيق النتيجة المتوقعة؛ كما سيكفل زيادة عدد البلدان التي تتلقى الدعم               سيساعد تنفيذ هذا  

حسب المؤشر األول للنتيجـة     (من المنظمة والتي تنفذ خطط عمل بشأن التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه            
  ).المتوقعة

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " ة سريان مد"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

  سـيلزم مبلـغ    ) دوالر أمريكي، بما فـي ذلـك تكـاليف المـوظفين واألنـشطة             ١٠ ٠٠٠
   لفترة ثالث سنوات دوالر أمريكي١ ٩٢٠ ٠٠٠

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦تبلغ التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
   دوالر أمريكي ٩٥٠ ٠٠٠ ) بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة،دوالر أمريكي

 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه   ما  ) ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        )ج(
؛ وستتم مفاتحة الجهات المانحة المحتملة مـن   دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠ المبرمجة القائمـة؟  

  أجل تقديم األموال الالزمة
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  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

في المقر الرئيـسي    ) التقعيدية(على الرغم من أنه سيتم االضطالع ببعض األعمال التقييسية          
فإن غالبية األنشطة سـتُنفذ     ) علميةبما في ذلك وضع المبادئ التوجيهية وإجراء المراجعات ال        (

وستُعطى األولوية ألشد األقاليم تضرراً من الوباء، مثـل         . على المستويين القطري واإلقليمي   
  .اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  ) مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين،

لتعزيز إسداء المنظمة إرشاداتها التقنية إلى الدول األعضاء دعمـاً لجهـود إدراج القـضايا               
الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه في السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالتغذيـة سـتلزم             

  . شهرا٢٢ً لمدة ٤-ع خ ووظيفة سكرتير برتبة ٤-وظيفة مسؤول تقني برتبة م

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية  )ج(

بدأ بالفعل تنفيذ بعض األنشطة بموجب هذا القرار في الثنائية الحالية ولكن التنفيذ الكامل سيتم               
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦في الثنائية 
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