
א     א
 

  ١ إضافة ٦٠/٤٦ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٥   من جدول األعمال ٨-١٥البند 

  A60/46 Add.1    
  
  
  

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

  معية الصحةمن قبل المجلس التنفيذي أو ج
  
  
  
  

  نظام اإلدارة العالميتنفيذ  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  :صندوق تكنولوجيا المعلومات

  التخطيط وتنسيق الموارد والمراقبة

  

   التنفيذ الكامل لنظام معلومات متساوق عالميـاً          -٥
درة عـن كـل     إلدارة البرامج، يشمل البيانات الصا    

مستويات المنظمة ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين       
األداء والمساءلة على كل المستويات، وإلى التركيز       

  .على العمل القطري

ــات  -١  إدارة موارد المنظمة البشرية ــد لمعلوم ــالمي جدي ــام ع ــشاء نظ    إن
البشرية ووضع إجراءات مبـسطة ومعـاد        الموارد

ى الـصعيد العـالمي     تصميمها، لتزويد الموظفين عل   
بمعلومات محسنة النوعية والكمية وتحسين الحصول      

  .عليها

   إعداد تقديرات الميزانية المتكاملة، بما في ذلك          -٢  الميزانية واإلدارة المالية
ــديرات  ــل؛ وتق االســتراتيجيات الخاصــة بالتموي
اإليرادات والنفقات، والرصد والتبليغ فيمـا يتعلـق        

  . على أساس تام التكاملبجميع مصادر األموال

   أداء الخدمات الداعمة للبنى التحتية على نحو          -١  البنى التحتية واللوجستيات
  .يتسم بالفعالية والكفاءة من حيث استخدام الموارد
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  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "الية المقدرة للتنفيذ خالل     التكلفة اإلجم تبلغ    )أ(

 ماليـين دوالر    ٧)  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠منها  
  .أمريكي

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  . ماليين دوالر أمريكي٧ )في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطةدوالر أمريكي، بما 

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  .ال شيء ؟الحاليةالمبرمجة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

  .جميع المواقع معنية بنظام اإلدارة العالمي

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

 اإلدارة العالمي، ويتم التمويل من الميزانيـات        يلزم مزيد من الموظفين الستكمال تنفيذ نظام      
  .المخصصة لمجاالت العمل المذكورة أعاله

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

  .٢٠٠٧نهاية عام ينبغي أن يكون النظام جاهزاً للتنفيذ في المقر الرئيسي بحلول 
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