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   المترتبة بالنسبة واإلداريةالماليةتقرير عن اآلثار 
  ادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتم

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
      

  ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي
  الهيئة الطبية الدولية

الحد من العواقب الـصحية المترتبـة        -٥
على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات     

من أثرها االجتمـاعي    والنزاعات والتقليل   
  .واالقتصادي إلى أقصى الحدود

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتائج
  
وضع المقاييس والمعايير وبناء القدرات وتقديم       ٢-٥

الدعم للدول األعضاء لالستجابة في الوقت المناسب       
للكوارث المرتبطة باألخطار الطبيعية واألزمات ذات 

  .الصلة بنشوب النزاعات
المقاييس والمعايير وبناء القدرات وتقديم      وضع   ٣-٥

الدعم للدول األعضاء من أجل تقـدير االحتياجـات         
ولتخطيط التدخالت وتنفيذها خالل المراحل االنتقالية      

  .ومرحلة اإلنعاش في سياق النزاعات والكوارث
 إصدار الوثائق االتـصالية الفعليـة وتكـوين         ٦-٥

ت الشراكات وتطوير التنسيق مـع سـائر مؤسـسا        
منظومة األمم المتحدة والحكومات والمنظمات غيـر       
الحكومية المحلية منها والدولية والمؤسسات الجامعية      
والرابطات المهنية على الصعيدين القطري واإلقليمي    

 .وعلى الصعيد العالمي

                                                      
التـي اعتمـدتها جمعيـة    (طبقاً للمبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية    ١

ـ          )٢٥-٤٠ج ص ع  الصحة العالمية األربعون في قرارها       ة الـسنوات   ، واستناداً إلى جملة أمور منها خطة تعـاون ثالثي
وقائمة على أغراض متفق عليها بين الطرفين، للمجلس التنفيذي أن يقرر، حسب االقتضاء، أن يقبـل دخـول منظمـة                    

وتتضمن . الصحة العالمية في عالقات رسمية مع منظمة غير حكومية ما أو اإلبقاء على هذه العالقات معها أو إنهاءها                 
وتندرج التكاليف العامة المرتبطة بتطبيق المبادئ، بما في ذلـك إبـالغ   .  مشروع قرار بهذا الصدد ١٢٤/٢٥م ت الوثيقة  

 من الخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل        ١٢المنظمات غير الحكومية بإنهاء العالقات، ضمن الغرض االستراتيجي         
٢٠١٣-٢٠٠٨.  

. نية التي اتُفق معها على الخطط           ومع ذلك فإن التكاليف، إن وجدت، فيما يخص خطط التعاون تتحملها اإلدارة التق            
ومن ثم يشير هذا التقرير إلى الغرض االستراتيجي ذي الصلة بكل منظمة غير حكومية سيقبل دخولهـا فـي عالقـات          

وخطـط التعـاون    . ١٢٤/٢٥م ت رسمية مع منظمة الصحة العالمية إذا اعتمد المجلس التنفيذي القرار الوارد في الوثيقة              
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  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
، األنشطة في مجال أنـشطة مواجهـة        ٢-٥في  : ن صلة النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة      فيما يلي بيا  
، العمل في مجال اإلنعاش  ٣-٥؛ في    وعمليات الطوارئ، أي تقديم الدعم الفعال في إدارة األزمات         الطوارئ

ـ      ٦-٥ وفي   ١والمراحل االنتقالية، أي دعم عمل مجموعة الصحة العالمية؛        شراكات ، العمل على تعزيـز ال
  .الصحية بين الوكاالت

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

  .ال توجد
 دوالر  ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها     مقربة إلى    (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(

، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      
   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه

  .ال ينطبق
نـشطة   ضمن األ  المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(

   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية  المبرمجةالحالية 
  .ال ينطبق

 يمكـن المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف             بالنسبة إلى     )د(
   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

  .ال ينطبق

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية وفـي البلـدان والمنـاطق المنكوبـة باألزمـات                
  .والكوارث

 معبراً عنها   -  الموظفين  من تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقاليم المحـددة حـسب     مع بيان    ،مستويات المنظمة حسب   -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمةاالقتضاء
  .ال ينطبق

   )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(
  .٢٥-٤٠ج ص عذي بتقييم العالقات وفقاً للقرار ثالث سنوات للتنفيذ يقوم بعدها المجلس التنفي

=     =     =  
                                                      

 استجابة لقرار الجمعيـة العامـة لألمـم         ١٩٩٢يونيو  / أنشئت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في حزيران           ١
وكانـت  .  بشأن تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطـوارئ             ٤٦/١٨٢المتحدة رقم   

ومنظمة الـصحة العالميـة هـي       .  في تنظيم اتباع نهج تجميعي لتحسين فعالية االستجابة اإلنسانية         للجنة الدائمة فائدتها  
  . مجموعة تعمل على تحقيق أغراض مشتركة١١الوكالة الرائدة في مجموعة الصحة، التي هي واحدة من 


