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  ١ إضافة ١٢٠/٢٢م ت  المجلس التنفيذي 

  ٢٠٠٧ يناير/ الثاني كانون ١١   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/22 Add.1   من جدول األعمال المؤقت  ٥-٤البند 

  
  
  
  

   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  هاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتماد

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي ومكافحة األمراض غير السارية: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية
  المزمنة وتدبيرها العالجي

ن في صياغة سياسـات     البلدا   تقديم الدعم إلى       -١
واستراتيجيات خاصة بتوقي األمراض غير السارية      
المزمنة وتدبيرها العالجي على المستوى الـوطني،       
بما في ذلك دمج الوقاية األولية والثانوية في الـنُظم          

  .الصحية

   الدعوة وتقديم الدعم لرسم استراتيجيات متعددة         -٢
ظام الغذائي  القطاعات وخطط لتعزيز العمل بشأن الن     
  .والنشاط البدني في البلدان ذات األولوية

   توفير إرشادات فعالة ودعم فعال، بهدف تنفيذ          -٤
اإلطار الذي وضعته المنظمة لترصد األمراض غير       

  .السارية المزمنة وعوامل االختطار الخاصة بها

   تحسين نوعية البيانـات وتحـسين إتاحتهـا           -٥
ما يتعلق باألمراض غير    وقابليتها للمقارنة ونشرها في   

السارية المزمنة وعوامل االختطار الرئيسية الخاصة      
  .بها، والتي يمكن تعديلها

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

ي األمراض غير الـسارية      المتعلقة بترصد وتوق   ٥ و ٤ و ٢ و ١سيوفر القرار إطاراً إلنجاز النتائج المتوقعة       
  .المزمنة وتدبيرها العالجي
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  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل إلىمقربة ( القرار "مدة سريان"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها

  . دوالر أمريكي٢٠٧ ٠٧٥ ٠٠٠  

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منهـا    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

  .دوالر أمريكي ٥٩ ١٦٤ ٠٠٠  

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

  .)كل التكاليف ( دوالر أمريكي٥٩ ١٦٤ ٠٠٠  

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

سيقتضي تنفيذ القرار مشاركة جميع مستويات المنظمة، في حين ستركز أنشطة التنفيذ على               
 بلداً من البلدان    ٢٣وسيركز التنفيذ بوجه خاص على      .  المنخفضة والمتوسطة الدخل   البلدان

٪ من عبء األمراض غير السارية المزمنـة        ٨٠المنخفضة والمتوسطة الدخل، يتركز فيها      
  .في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

الموظفين  عنها بعدد    معبراًتُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  . إضافية من الموظفيناحتياجاتال تتوخى أية   

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

  .٢٠١٣ إلى عام ٢٠٠٧سيتم التنفيذ خالل الفترة الممتدة من عام 
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