
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/١٤م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ١٦   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/14 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ١٢-٤البند 
  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة 
  ترح اعتمادهالقرارات المقل نتيجةإلى األمانة 

 من قبل المجلس التنفيذي
  أو جمعية الصحة 

  

  بدور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحيةالخاص  القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  
  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة   
  البحوث  

ية من أجل تطوير النظم     تعزيز البحوث الصحية الوطن   
الصحية ضمن سياق البحـوث اإلقليميـة والدوليـة         
ومشاركة المجتمع المدني؛ وتطوير وتنفيـذ بـرامج        
المنظمة ومبادراتها بفعالية في مجال بحوث تطـوير        
النظم الصحية، ومن أجل الحصول علـى المعـارف         

  .واستخدامها، باالستناد إلى األولويات االستراتيجية
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات  بإيتُذكر(

وال يوجد في الوقت الحاضر موقف مشترك إزاء دور منظمة الصحة           . القرار متسق تماماً مع النتيجة المتوقعة     
. عن أنشطة البحوث  العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية، وال يتاح إال الحد األدنى من المعلومات              

وسيمكّن التقييم السليم ألنشطة البحوث التي تضطلع بها المنظمة األمانة من إعداد ورقة موقـف بـشأن دور                  
وبمجرد تحديـد   . المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية، تقدم إلى المجلس التنفيذي وجمعية الصحة           

واالتفاق عليهما ستتمكن برامج المنظمة مـن تحـسين         دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية        
  .تنسيق أنشطتها وكذلك استراتيجياتها وسياساتها العامة من أجل بلوغ أغراض األولويات االستراتيجية

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كـل     إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
 دوالر أمريكيمليون  ) واألنشطةتكاليف الموظفينأمريكي، بما في ذلك     دوالر   ١٠ ٠٠٠ منها
  ل مدة خمس سنواتخال

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كـل منهـا      إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  دوالر أمريكي ٢٠٠ ٠٠٠)  واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضـمن األنـشطة          )ب(لتكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة      من ا   )ج(
  ٪١٠٠المبرمجة الحالية؟ 
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  اآلثار اإلدارية  -٤

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

  . في الثنائية التالية المكاتب اإلقليميةالنتقال إلىأساساً ثم االمقر الرئيسي في   

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

  . أية احتياجات إضافية من الموظفينال توجد  

  )لزمنية العامة للتنفيذ والتقييم األطر اتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  إصدار التكليف بإجراء المراجعات، وتحديد عمليات وآليات التنفيذ: ٢٠٠٦
  تنفيذ اآلليات التي تم تحديدها: ٢٠٠٧

  .تقييم للمرحلة الوسطى/ إجراء تقييم أولي: ٢٠٠٧نهاية عام 
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