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  بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة 
   إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانب من
  
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  القرار:  - ١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf)  

  األمراض السارية -١الفئة: 
  ٥-١الحصيلة:     األمراض التي يمكن الوقايةالمجال البرمجي: 

 ٣-٥-١و ١-٥-١: الُمخرجان  منها باللقاحات                
(المجـاالت البرمجيـة  المـذكور أعـاله كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق حصيلة (حصائل) المجـال البرمجـي

  ؟المذكورة أعاله)
سيساهم هذا القرار في تسريع وتيرة التقدم صوب الغايات المحددة فـي خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات 

 .التكلفـة ميسـورةال اللقاحـات مـن موثوقـةال حصول جميع الـدول األعضـاء علـى اإلمـدادات سبل من خالل تيسير
ســبيل  فــي المتوســطة الــدخل البلــدانالعديــد مــن  التــي تواجههــا بشــكل خــاص، للتحــدياتهــذا القــرار، وسيتصــدى 

  يمكنها تحملها. بأسعار أحدث اللقاحات واألعلى كلفة من موثوقة تأمين إمدادات
  المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال) والمنجزات الميزانية البرمجية الُمخرجات بالفعل هل تتضمن

   .نعم
  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها  )٢(
  )٢٠٢٠-٢٠١٥سنوات (تغطي الفترة  ٥,٥  )١(
موظفـــــــــــــون: الدوالر أمريكـــــــــــــي ( مليـــــــــــــون ١٠٧,٨٠ :)٢٠٢٠-٢٠١٥المجمـــــــــــــوع (  )٢(

  دوالر أمريكي) مليون ٧٦,١٨: األنشطةدوالر أمريكي؛  ليونم ٣١,٦٣
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 مقـدرة بنحـوميزانيـة برمجيـة و  تمويـل إضـافي تـوفير للقـرار وتفترض التكلفة اإلجماليـة  )٣(
 ضــــافياإل تمويــــل(إجمــــالي ال ٢٠٢٠-٢٠١٦للفتــــرة  دوالر أمريكــــي فــــي الســــنة مليــــون ٥,١٢
مليــون  ٢١,٦٠واألنشــطة:  ؛أمريكــيمليــون دوالر  ٤,٠٠ :، الموظفــون٢٠٢٠- ٢٠١٦ للفتــرة

  ).دوالر أمريكي
  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

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

: األنشــطةدوالر أمريكــي؛  مليــون ٢,٨٨موظفــون: الدوالر أمريكــي ( مليــون ١٣,٨٠: المجمــوع
  دوالر أمريكي) مليون ١٠,٩٢

ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب  ُت
  .االقتضاء

؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
  (نعم/ ال)

  .نعم
  كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج. إذا

  .ال ينطبق
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

علـى الصـعيد العـالمي والصـعيد اإلقليمـي  ٢٠٢٠-٢٠١٦ الفتـرةسيلزم موظفون إضافيون في 
لــدعم األنشــطة (العــدد المكــافئ المقــدر لمــوظفي الــدوام الكامــل: موظــف واحــد علــى الصــعيد 

  .)العالمي، وموظفان اثنان على الصعيد اإلقليمي
  التمويل  -٤

لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤المقدرة للثنائية  التكلفةهل    عم/ ال)بالكامل؟ (ن مموَّ
  .نعم

تفاصــيل مصــدر  مــع بيــان(التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال ثغــرة  تحديــدإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى 
  .)المتوقعة) التمويل(مصادر التمويل المتوقع 

  ال ينطبق.

=     =     =  


