
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/٣١م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ٩   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 
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  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة
   اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح

  أو جمعية الصحة من قبل المجلس التنفيذي
  
  
  

  )٢٠٠٥(بتطبيق اللوائح الصحية الدولية  الخاص القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة 
  لمقتضياتها

وضع إجراءات إلدارة اللـوائح الـصحية الدوليـة         
نقحة، على كل من الصعيد الـوطني واإلقليمـي         الم

  .والعالمي

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
القرار متسق تماماً مع النتيجة المتوقعة حيث إن االمتثال الطوعي لألحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية                

  . في وضع اإلجراءات الخاصة بتنفيذ اللوائحسيسهم) ٢٠٠٥(الدولية 
  .وسيتيح النجاح في تنفيذ القرار اإلسراع بتحقيق الهدف المنشود لهذه النتيجة المتوقعة

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

 ١ ٤٥٠ ٠٠٠ )يكي، بما في ذلك تكـاليف المـوظفين واألنـشطة          دوالر أمر  ١٠ ٠٠٠منها  
يونيـو  /  إلـى حزيـران    ٢٠٠٦مايو  / الفترة المعنية تمتد من أيار    : مالحظة( دوالر أمريكي 

٢٠٠٧(  
 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦تبلغ التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(

.  دوالر أمريكـي   ١ ٤٥٠ ٠٠٠ ) بما في ذلك تكاليف المـوظفين واألنـشطة        ،دوالر أمريكي 
  يعكس هذا المبلغ إال تكلفة االمتثال الطوعي المبكر لعناصر محددة من اللوائح ال

 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        )ج(
   أمريكي دوالر٥٠٠ ٠٠٠ ؟الحاليةالمبرمجة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

  مستوى المقر الرئيسي والمستوى اإلقليمي والمستوى القطري
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 عنها بعدد المـوظفين     تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً   (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  وجد أي مبرر لها في المقر الرئيسييال 

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

؛ ٢٠٠٦أغـسطس   / يجرى أول تقييم في آب    : ٢٠٠٧مايو  /  إلى أيار  ٢٠٠٦مايو  / التنفيذ من أيار  
؛ ويقَّدم تقرير إلى جمعية الصحة      ٢٠٠٧يناير  /  تقرير إلى المجلس التنفيذي في كانون الثاني       ويقَّدم

  .٢٠٠٧مايو / في أيار
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