
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ٥٩/٢٠ج   والخمسون   التاسعة  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ٢٥   من جدول األعمال ١٤-١١البند 

  A59/20 Add.1  
  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  التنفيذي أو جمعية الصحةمن قبل المجلس 
  
  
  

  التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  التأهب لحاالت الطوارئ
  تهاواالستجابة لمقتضيا

تعزيز الوجود العملي للمنظمة فـي البلـدان بغيـة          
يـة فـي    التعاون مع الدول األعضاء والجهات المعن     

التأهب واالستجابة للجوانب الصحية من األزمـات       
وفي صوغ وتنفيذ سياسات إلعـادة األمـور إلـى          

  .طبيعتها والتأهيل والتخفيف من وطأة األزمات

تعزيز قدرة المنظمة على دعـم اسـتجابة الـدول          
األعضاء السريعة والفعالة لمجموعة واسـعة مـن        

  .األزمات الصحية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر بإيجاز الصلة بال(
تم تمويلـه    ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار، إذا ما       . المتوقعتين المذكورتين أعاله  يرتبط القرار بالنتيجتين    

 فيما يتعلق   وتنفيذه بالكامل، أثر على كل المؤشرات المتصلة بهاتين النتيجتين المتوقعتين، مما يحسن األداء            
  .٢٠٠٧بالغايات المحددة لنهاية عام 

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

 ١٣ ٥٢٠ ٠٠٠)  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنـشطة         ١٠ ٠٠٠منها  
في ذلك تكاليف دورات تدريب الموظفين والـسفر واإلمـدادات الطبيـة          ، بما   دوالر أمريكي 

  .ومعدات األمن والمعدات الخاصة بالتنفيذ

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
   دوالر أمريكي٤ ٥١٠ ٠٠٠ )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  دوالر أمريكي ٦٣٠ ٠٠٠ ؟الحاليةالمبرمجة 
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  اآلثار اإلدارية  -٤

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

سـتنفذ تلـك   : نسيق األنشطة التدريبية على المستوى العالمي حرصاً علـى االتـساق          سيتم ت 
ضماناً لالنتشار الجغرافي الواسـع     ) إقليم واحد في كل مرة    (األنشطة على المستوى اإلقليمي     

  .للخبرات ذات الصلة

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

 طبيان  موظفان/ موظفان للصحة العمومية  ) (الفنية(سيلزم موظفان متفرغان من الفئة المهنية       
، من أجل تعزيز عمل المنظمة )حاالت الطوارئليتمتعان بالخبرة في مجال التخطيط الصحي 

) الفنيـة (وظفان متفرغان من الفئـة المهنيـة        وسيلزم م  .في مجال التأهب لحاالت الطوارئ    
  .وموظف متفرغ من فئة الخدمات العامة إلنشاء وإدارة وحدة التتبع الصحي

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(

  .ست سنوات
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