
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/١٠م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ١٦   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/10 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٣-٤البند 
  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة 
  رح اعتمادهالقرارات المقتل نتيجةإلى األمانة 

  أو جمعية الصحة  من قبل المجلس التنفيذي
  
  
  

  بالتجارة الدولية والصحةالخاص  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  
   مجالرسم السياسات في

  والتنمية ةـالصح
  

زيادة القدرة على كل من المستوى القطري واإلقليمي والعالمي وداخل          
المنظمة على قياس وتقييم المخاطر العابرة للحدود والمحدقة بالـصحة          
العمومية في سياق العولمة، وعلى اتخاذ إجـراءات لمواجهتهـا، مـع          
التركيز على آثار االتفاقات التجارية المتعددة األطراف والثنائية علـى          

التوسع والزيـادة فـي     ) ١: (يلي وتشمل هذه النتيجة ما   . صحة السكان 
عدة المعارف الخاصة بالعولمة والتجارة والصحة، بما في ذلك         نشر قا 

إعداد منطلقات وإرشادات تقنية واضحة للسياسة العامة بـشأن آثـار           
استحداث وإدخال األدوات    )٢(االتفاقات التجارية على صحة السكان؛      

والمواد التدريبية وتقديم الدعم التقني لبناء القدرات في وزارات الصحة          
يل اآلثار الصحية المترتبة على العولمة وقواعد التجـارة         من أجل تحل  

تعزيـز االتـساق فـي      ) ٣(واتخاذ ما يلزم من إجراءات بـصددها؛        
السياسات على نطاق المنظمة فيما يتعلق بالقضايا الخاصـة بالـصحة           
والتجارة، وإقامة شراكات استراتيجية عالمية لضمان معالجة الهواجس        

  . وقواعد التجارةالصحية العمومية في سياسات

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

من شأن النجاح في تنفيذ هذا القرار أن يسهم في زيادة القدرة على تقييم اآلثار الصحية المترتبة على العولمـة              
ومن المتوقع  . ى تحرير التجارة وعلى االتفاقات التجارية     واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصددها، مع التركيز عل        

أن يزيد عدد البلدان التي لديها آليات نشطة مشتركة بين الوزارات فيما يتعلق بشؤون التجارة والصحة ليصل                 
المتوقع أن يزيد وقت الموظفين المخصص للقـضايا المتعلقـة بالتجـارة            ومن  . إلى أربعة بلدان في كل إقليم     

  .والصحة ليصل إلى نصف دوام مستشار لشؤون التجارة والصحة في أربعة مكاتب إقليمية
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  اآلثار المالية  -٣

  وحدات يبلغ كل منهـا     إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
 ٤ ٩٤٠ ٠٠٠سيلزم مبلغ    ) واألنشطة تكاليف الموظفين أمريكي، بما في ذلك     دوالر   ١٠ ٠٠٠

ولن يقتضي التنفيذ إحداث أي تغيير في مـالك المـوظفين           . دوالر أمريكي لمدة أربع سنوات    
  ).وموظف واحد من فئة الخدمات العامة) الفنية(أربعة موظفين من الفئة المهنية (الحالي 

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كـل منهـا      إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦مقدرة للثنائية   التكلفة ال تبلغ    )ب(
. دوالر أمريكـي   ٢ ٤٧٠ ٠٠٠)  واألنـشطة  تكاليف المـوظفين  دوالر أمريكي، بما في ذلك      

. ضطلع بها في مجاالت العمل األخرىيتنتظر أية موارد إضافية لألنشطة ذات الصلة التي    وال
صصة حالياً على المستوى اإلقليمي كافية لبلوغ األهداف        وبالمثل ينبغي أن تكون الموارد المخ     

  .المنشودة للنتائج المتوقعة على نطاق المنظمة
، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضـمن األنـشطة          )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(

  .الكلالمبرمجة الحالية؟ 

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقـاليم المحـددة     وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلعات المنظمة التي     مستوي تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

يتولى تنسيق األنشطة في المقر الرئيسي فريق عامل تقني معني بالعولمة والتجارة والـصحة،              
ويوفر المالك الوظيفي والدعم فيما يخص المهام القطرية        . يضم موظفين من المكاتب اإلقليمية    

  . اإلقليميعلى المستوى

المـوظفين  معبراً عنها بعـدد     تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب( 
  )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  .ال يوجد أي مبرر لها  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  .لمقتضيات تقديم التقارير إلى األجهزة الرئاسيةهذا النشاط نشاط مستمر يخضع 
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