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  ١ إضافة ١٢٢/١٤م ت  المجلس التنفيذي   

  ٢٠٠٧ ديسمبر/ األول كانون ١٠  بعد المائةالثانية والعشرون الدورة 
  EB122/14 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ١١-٤البند 

  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  ترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المق

  من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  
  

   العالمية للتمنيعستراتيجيةالا  :القرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  : على نطاق المنظمةالمتوقعةائج النت  :الغرض االستراتيجي

  تخفيف العبء الصحي، واالجتمـاعي     -١
   .ألمراض الساريةالناجم عن اواالقتصادي 

تقديم الدعم الخاص بالسياسات والـدعم التقنـي       -١
إلى الدول األعضاء لتحقيق أكبر قدر من المـساواة         
في حصول الجميع على اللقاحات المضمونة الجودة،       
بما في ذلك منتجات وتكنولوجيات التمنيع الجديـدة،        
ودمج التدخالت األساسية األخرى الخاصة بـصحة       

  .الطفل مع التمنيع

عم الخاص بالسياسات والدعم التقني إلى       تقديم الد  -٤
الدول األعضاء لتعزيز قدرتها على ترصد ورصـد        
كل األمراض السارية ذات األهمية في مجال الصحة        

  .العمومية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
  .ين المشار إليهما أعالهتين المتوقعتالنتيجب القرار يتصل هذا

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

تبلغ التكلفـة المقـدرة      ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
  . دوالر أمريكي٢٣٦ ٥٨٤ ٠٠٠ ما قيمته ٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة للألمانة 

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
مستويات المنظمة التـي    ع ذكر   م،  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

  دوالر ١٥٣ ٥٨٤ ٠٠٠ ) االقتـضاء  حـسب  المحـددة  األقاليم   وبيانستتكبد هذه التكاليف،    
  .أمريكي



   EB122/14 Add.1    ١ إضافة   ١٢٢/١٤ت م

2 

   :منظمةال عبر مواقع التوزيع

   دوالر أمريكي٥٨ ٢٩١ ٠٠٠  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  دوالر أمريكي ٣ ١٠٤ ٠٠٠   اإلقليمي لألمريكتينالمكتب

  دوالر أمريكي ٢٦ ٦٢٩ ٠٠٠  لجنوب شرق آسياالمكتب اإلقليمي 

  دوالر أمريكي ٧ ٦٨١ ٠٠٠  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  دوالر أمريكي ١٩ ٦٤١ ٠٠٠  ق المتوسطلشرالمكتب اإلقليمي 

  دوالر أمريكي ٨ ١٣٠ ٠٠٠  غرب المحيط الهادئ لالمكتب اإلقليمي

  دوالر أمريكي ٣٠ ١٠٠ ٠٠٠   الرئيسيالمقر

 ضـمن   المبلغ الذي يمكـن إدراجـه       هو  ما ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية األنشطة المبرمجة

األنشطة التي  تشمل  ، وهي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية البرمجية جميع التكاليف في    رمجة  سبق ب   
  . أنشطة التمنيع األساسيةتمثل

، كيـف يمكـن تمويـل        ضمن األنشطة المبرمجة   يمكن إدراجه ال  بالنسبة إلى المبلغ الذي        )د(
   )المحتملةتذكر موارد التمويل  (؟التكاليف اإلضافية

  ال ينطبق  

  إلداريةاآلثار ا  -٤

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

المكاتـب  فـي   في جميع المكاتب اإلقليمية، و    وسيتم االضطالع باألنشطة في المقر الرئيسي،       
  . المختارةالقطرية

االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين       تُذكر  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
مجموعـة  ، و مستويات المنظمة، واألقاليم المحـددة حـسب االقتـضاء        حسب  المتفرغين  

   )المهارات الالزمة

غير أولئك المطلوبين لشغل المناصب المحتـسبة فـي          حاجة إلى موظفين إضافيين      ال توجد 
  .العملميزانية خطة 

  )كر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذتُذ(اُألطر الزمنية   )ج(

  .، يقدم على إثرها تقرير إلى جمعية الصحة)٢٠١٠-٢٠٠٨(ثالث سنوات 
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