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  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة
  هاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتماد

  أو جمعية الصحة من قبل المجلس التنفيذي
  
  

  ١بالعالقات مع المنظمات غير الحكومية الخاص القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

جمعية : التكنولوجيات الصحية األساسية  
  زرع األعضاء

... تعزيز القدرة وتحسين جـودة ومأمونيـة وتـوافر          
   زرع األعضاء واألنسجةعمليات

: العنف واإلصابات وحـاالت العجـز     
الجمعية الدولية لمنـع إيـذاء الطفـل        

  وإهماله

إجازة وتعزيز التدخالت المتعددة القطاعات للوقاية مـن        
العنف واإلصابات غير المتعمدة في البلدان، على نحـو         

  فعال
  الرابطة : التمنيع واستحداث اللقاحات

  لبيولوجيةالدولية للمستحضرات ا
تحديد المقاييس والمعـايير لمراقبـة إنتـاج اللقاحـات          
والمستحضرات البيولوجية األخرى وتنظيمها، ووضـع      

  المعايير المرجعية
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

التي تستخدم معايير المنظمـة األساسـية كأسـاس         يتصل بعدد البلدان المستهدفة      -جمعية زرع األعضاء    
للمعايير الوطنية لزرع األعضاء، على النحو المحدد من قاعدة البيانات العالمية لزرع األعضاء البـشرية               

  .وغير البشرية
يتصل بالمؤشر الثاني، أي عدد البلدان المستهدفة التـي تنفـذ            -الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله       

  .ت مجازة متعددة القطاعات للوقاية من العنف واإلصابات غير المتعمدةتدخال
 التي   الجديدة أو المنقحة   يتصل بعدد المعايير والمواد المرجعية     -الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية     

  .تضعها لجنة خبراء المنظمة المعنية بالمعايرة البيولوجية

                                                      
، ووفقاً ألمور منها االستناد إلى خطة تعاون مدتها ثالث سنوات يتفق عليها الطرفـان،  ٢٥-٤٠ج ص عطبقاً للقرار    ١

يجوز للمجلس التنفيذي أن يقبل دخول المنظمات غير الحكومية في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أو وقف                  
وتندرج ضمن مجال العمـل     . ار يعبر عن هذه المقررات اإلجرائية      على قر  ١١٧/٢٤م ت وتحتوي الوثيقة   . هذه العالقات 

، بما فيها إبالغ المنظمـات غيـر        ٢٥-٤٠ج ص ع  الخاص بالعالقات الخارجية التكاليف العامة ذات الصلة بتنفيذ القرار          
  .الحكومية بوقف العالقات

ومن ثم يـشير    . تعاون، إن وجدت  ومع ذلك تتحمل اإلدارة التقنية التي اُتفق معها على الخطط تكاليف خطط ال              
هذا التقرير إلى مجال العمل المعني بالنسبة إلى كل منظمة من المنظمات غير الحكومية التي سيقبل دخولها في عالقات                   

وتـرد خطـط    . ١١٧/٢٤م ت رسمية مع منظمة الصحة العالمية إذا اعتمد المجلس التنفيذي القرار الوارد في الوثيقـة               
  .EB/NGO/1-3المقيدة التوزيع التعاون في الوثائق 
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  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "الية المقدرة للتنفيذ خالل     التكلفة اإلجم   )أ(

   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠
  ) دوالر أمريكي في السنة١٠ ٠٠٠أي ( دوالر أمريكي ٣٠ ٠٠٠  -جمعية زرع األعضاء   
   دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠ل من  أق-الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله   
 دوالر  ١٠ ٠٠٠أي  (دوالر أمريكـي     ٣٠ ٠٠٠ -الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية       

  )أمريكي في السنة
 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية     )ب(

   ) بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة،أمريكي
   دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠  -رع األعضاء جمعية ز  
   دوالر أمريكي١٠ ٠٠٠أقل من   -الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله   
   دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠  -الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية   

 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        )ج(
   ؟الحاليةالمبرمجة 

٪ من التكلفة المقدرة ضمن األنشطة ١٠٠ التعاون يمكن إدراج   طبالنسبة إلى كل خطة من خط       
  .المبرمجة الحالية ذات الصلة

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

سينطوي ذلك على العمل مع اإلدارة المعنية باإلجراءات الـسريرية           -جمعية زرع األعضاء    
والتابعة للمنظمة في المقر الرئيسي، ومراكز التنسيق مع المكاتب اإلقليمية التابعـة للمنظمـة              

  .، ومع بلدان مختارة)في كل األقاليم(
سينطوي ذلك على العمل مـع اإلدارة المعنيـة          -الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله       

التابعة للمنظمة، ومع مراكز التنسيق مع المكاتب اإلقليميـة         وبالوقاية من اإلصابات والعنف     
  .، ومع بلدان مختارة)في كل األقاليم(التابعة للمنظمة والمعنية بالوقاية من العنف 
لى العمل مـع اإلدارة المعنيـة       سينطوي ذلك ع   -الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية     

  المستحضرات البيولوجية: جودة المنتجات البيولوجية ومأمونيتها والتابعة للمنظمةبضمان 

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  . ال توجد أية احتياجات إضافية من الموظفين- غير الحكومية جميع المنظمات

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية  )ج(
 ثالث سنوات للتنفيذ يجري بعـدها المجلـس التنفيـذي تقييمـاً             -جميع المنظمات غير الحكومية     

  .٢٥-٤٠ج ص عللعالقات طبقاً للقرار 
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