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  ١ إضافة ٦٢/١٨ج  الثانية والستون   جمعية الصحة العالمية       
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  A62/18 Add.1   
  
  
  

   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  نفيذي أو جمعية الصحة المجلس التقبلمن 
  
  
  

تعزيز قدرات الحكومات على إشراك القطاع الخاص بشكل بناء في توفير خدمات الرعاية              القرار  -١
  الصحية األساسية

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة  :الغرض االستراتيجي

تحسين الخدمات الصحية بإدخـال      -١٠
 جوانب تصريف الشؤون    تحسينات على 

والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتمـاد     
  على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

كل النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في إطـار         
  ١٠الغرض االستراتيجي 

  )والمعطيات األساسية واألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

ا القرار العمل على ضمان أن تكون المنظمة في وضع جيد يتيح لها تقديم الدعم الالزم إلى سيتطلب تنفيذ هذ
ومن المرجح أن تترتب على ذلك آثار بالنسبة إلى         . الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات       

-٢٠٠٨توسطة األجل   خطة االستراتيجية الم  الالنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة والمؤشرات المحددة في         
  .، وستعرض تلك اآلثار على األجهزة الرئاسية كي تنظر فيها حسب االقتضاء٢٠١٣

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

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

على الرغم من أن نطاق هذا القرار طويل األجل فإن اآلثار المترتبة من حيث التكاليف، والمبحوثة      
 فقط، وستُعرض أية تكاليف مستقبلية على الدول األعضاء فـي           ٢٠١٣-٢٠٠٨هنا، تتعلق بالفترة    

الدعم تنسيق   )١: (ويلزم تخصيص التمويل لألنشطة المحددة التالية     . الوقت المناسب كي تنظر فيها    
تيـسير تبـادل     )٣(التقنية وإعداد البينـات؛     المشاورات  ) ٢(التقني المقدم من أجل بناء القدرات؛       

  .اآلراء بين البلدان
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  التكلفة المقدرة  المهمة  الثنائية
  )بالدوالر األمريكي(

  ٥٠٠ ٠٠٠  الدعم التقني المقدم من أجل بناء القدرات  •  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  المشاورات التقنية وإعداد البينات  •  
  ١٠٠ ٠٠٠  تيسير تبادل اآلراء  •  

  ١٠٠ ٠٠٠  الدعم التقني المقدم من أجل بناء القدرات  •  ٢٠١١-٢٠١٠
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  المشاورات التقنية وإعداد البينات  •  
  ٥٠٠ ٠٠٠  تيسير تبادل اآلراء  •  

  ١٠٠ ٠٠٠  م من أجل بناء القدراتالدعم التقني المقد  •  ٢٠١٣-٢٠١٢
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  المشاورات التقنية وإعداد البينات  •  
  ٥٠٠ ٠٠٠  تيسير تبادل اآلراء  •  

  
 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(

ات المنظمة التي سـتتكبد     ، مع ذكر مستوي   أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      
  )هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء

   دوالر أمريكي١ ٦٠٠ ٠٠٠  

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب(التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        من  )ج(
  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية المبرمجة الحالية 

  ٥٠ ٪  
 ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية، كيـف يمكـن            بالنسبة إلى المبلغ الذي      )د(

  )تذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 
  . دوالر أمريكي عن طريق المساهمات الطوعية٨٠٠ ٠٠٠سيقدم مبلغ وقدره   

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

  .سيشمل التنفيذ جميع مستويات المنظمة

معبراً عنها   -  من الموظفين  تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 مع بيان األقاليم المحـددة حـسب        ، حسب مستويات المنظمة   - بعدد الموظفين المتفرغين  

   )مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةو ضاء،االقت
  .ال توجد احتياجات إضافية

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(
سيقدم تقرير مرحلي كل سنتين إلى جمعية الصحة، ابتداء من جمعية الصحة العالمية الخامسة 

  .٢٠١٢والستين في عام 
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