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  بالنسبة المترتبة واإلدارية المالية اآلثار
  اعتمادها المقترح للمقررات اإلجرائية نتيجة األمانة إلى

  الصحة جمعية أو التنفيذي المجلس جانب من
  
 
  

 شلل األطفال: المقرر اإلجرائي

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

 تــم إذا المقــرر اإلجرائــي هــذا مشــروع سيســهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة مــن ُمخــرج
  .اعتماده

عـدم وجـود أي حـاالت شـلل : ، الحصـيلة٥، الفئـة ٢٠١٩-٢٠١٤عام الثاني عشر للفترة برنامج العمل ال
ناتج عن فيروس شلل األطفال البري أو فيروس شلل األطفال الثنائي التكافؤ المشتق من اللقاحات علـى 

وضــع الصــيغة النهائيــة لخطــة : ٤-٥-٥ الُمخــَرج، ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــة. الصــعيد العــالمي
   العمل الخاصة بموروث شلل األطفال ووضعها موضع التنفيذ على الصعيد العالمي.

إذا لم تكن هناك أية صـلة بالنتـائج، كمـا  المقرر اإلجرائيالرجاء إدراج مبرر موجز للنظر في مشروع   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤الثــــاني عشــــر للفتــــرة فــــي برنــــامج العمــــل العــــام  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

   ال ينطبق.
بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣

  إضافية؟
أشهر وتتناول العواقب البرمجية والمالية والمتعلقة  ٦و ٣المزمع استكمال دراسة مستقلة تدوم ما بين  من

بالموارد البشرية التي تنجم عن انتهـاء برنـامج مكافحـة شـلل األطفـال وتشـمل وقـف التمويـل فـي منتصـف 
ـــ ٢٠١٧. وينبغـــي أن يصـــدر العقـــد فـــي شـــباط/ فبرايـــر ٢٠١٧عـــام  عـــن النتـــائج فـــي  غ تبليغـــًا كـــامالً ويبّل
فـــي الـــدورة الثانيـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة للمجلـــس التنفيـــذي وتقـــدم التقـــارير  ٢٠١٨الثـــاني/ ينـــاير  كـــانون

وٕالـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه  ٢٠١٧المرحلية إلى جمعية الصحة العالميـة السـبعين فـي أيـار/ مـايو 
  الحادية واألربعين بعد المائة عقب جمعية الصحة.
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  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية - ١

  سيحظى المقرر اإلجرائي المقترح بالدعم في إطار الميزانية البرمجية الراهنة.
المقترح في الثنائية الحالية بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(

  الدوالرات األمريكية:
 المقترح في الثنائية الحالية؟ المقرر اإلجرائيلتمويل  المتاحة الموارد مقدارما  -

مليـــون دوالر أمريكـــي للعقـــد  ٠,٦قـــدره  تحـــدد فـــي الوقـــت الحـــالي. ومـــن الضـــروري إتاحـــة مبلـــغلـــم 
أشــهر  ٦و ٣الخــاص بالدراســة المســتقلة الــذي يشــمل االســتعانة بخبيــر استشــاري لمــدة متراوحــة بــين 

  على الدراسة والسفر إلى البلدان المختارة. إلشرافلإلدارة/ 
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٦
  هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟ ما  -

ينبغي دعم الدراسة من مصدر مركزي أو من مبلغ متبـرع بـه لهـذا الغـرض بالتحديـد نظـرًا إلـى كـون 
  الدراسة مشتركة بين البرامج.

  :المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية (عند اللزوم): المتطلبات الميزنية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  ينبغي تحديد التكاليف المحتملة لتواصل األمانة والبلدان وضع الخطط االنتقالية وتنفيذها.

المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣
  :بماليين الدوالرات األمريكية

. وسـيلزم اسـتمرار الوظـائف األساسـية الضـرورية ٢٠٢٠إتمام المرحلـة االنتقاليـة بحلـول عـام من المتوقع 
للحفـاظ علـى عـالم خـال مـن شـلل األطفـال بعـد اإلشـهاد علـى استئصـال المـرض. وتشـمل هـذه الوظـائف 
الترصــد وأداء المختبــرات والقــدرة علــى التصــدي ألي حالــة معــاودة ظهــور المــرض وأي فاشــية ومواصــلة 

منيــع الروتينــي واحتــواء فيــروس شــلل األطفــال فــي المختبــرات ومنشــآت صــنع اللقاحــات. وســتقّدر قيمــة الت
  .٢٠١٧تكاليف هذه الوظائف األساسية في أواخر عام 
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