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   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  دهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتما

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة 
  لمقتضياتها

تقديم الدعم إلى الـدول األعـضاء لتعزيـز الـنُظم      
ة لترصد األمـراض الـسارية واالسـتجابة        الوطني

لمقتضياتها، بما في ذلك تعزيز القدرة على االكتشاف 
المبكر لتهديدات األوبئة والجوائح واألمراض المعدية      

  المستجدة، وتحريها واالستجابة لمقتضياتها

  )عية المنشودة والبيانات المرجواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

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

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠منها 

  . ماليين دوالر أمريكي٥  

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

 ٦٥ ٠٠٠ دوالر أمريكي لألنشطة الملتـزم بهـا، و        ١٢٠ ٠٠٠( دوالر أمريكي    ٤٣٠ ٠٠٠  
دوالر أمريكي للزيارات الخاصة بالسالمة البيولوجية والتي تتم إلى المراكز المتعاونـة مـع              

 ٢٣٠ ٠٠٠أمريكي لالحتفاظ بمخزون اللقـاح، و       دوالر ١٠ ٠٠٠ظمة بشأن الجدري، و   المن
موظف متفرغ من الفئة المهنيـة      ( إذا طلبت    يعادلها، دوالر أمريكي ألنشطة االستعراض، ما    

  ).٪٥٠(وموظف من فئة الخدمات العامة بدوام جزئي ) الفنية(

 ضـمن   المبلغ الذي يمكن إدراجـه     ما   ،)ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        أصل  من  )ج(
  ؟الحاليةاألنشطة المبرمجة 

  .ال يوجد  
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  اآلثار اإلدارية  -٤

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

  .من المقرر تنسيق كل األنشطة في المقر الرئيسي

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

٪ من دوام أخـصائي لوجـستيات       ٢٠موظف طبي متفرغ يتمتع بخبرة مالئمة، وما يعادل         
  .متفرغ

 دوالر  ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها    مقربة إلى وحدات     (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ج(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

  .مليون دوالر أمريكي  

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )د(
  . سنوات١٠
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