
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/٣٥م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ٢٣   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/35 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٩-٤البند 
  
  
  
  

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

  أو جمعية الصحة  من قبل المجلس التنفيذي
  
  
  

  بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهماالخاص  القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  

   ترصد وتوقي األمراض غير السارية  
  المزمنة وتدبيرها العالجي  

قدرة البلـدان المـستهدفة علـى       تقديم الدعم لتعزيز    
القضاء على ضعف البصر الذي يمكن تجنبه باعتباره        

  مشكلة من مشاكل الصحة العمومية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

 خطة وطنية للقضاء    ١٢٠، وهو هدف    ٢٠٠٧سيتيح القرار الموارد الالزمة لبلوغ النتيجة المتوقعة بحلول عام          
مبادرة ( التالي للمبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي يمكن تجنبه           التامعلى العمى الذي يمكن تجنبه والتنفيذ       

  ").٢٠٢٠الرؤية "

  اآلثار المالية  -٣

 يبلغ كـل     وحدات إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
سـيلزم مبلـغ     ) واألنـشطة  تكـاليف المـوظفين   أمريكي، بما في ذلك     دوالر   ١٠ ٠٠٠ منها
 لتلبية المتطلبات المحتملة المقترحة من الدول       ٢٠٢٠ دوالر أمريكي حتى عام      ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠

  .األعضاء

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كـل منهـا      إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
 دوالر أمريكـي    ٥ ٤٠٠ ٠٠٠مبلغ   ) واألنشطة تكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك      

  .من شأنه أن يغطي إلى حد بعيد الطلبات المقدمة من الدول األعضاء

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضـمن األنـشطة          )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
 دوالر أمريكي فـي الميزانيـة البرمجيـة         ١ ٥٠٠ ٠٠٠رج بالفعل مبلغ    ُأد؟  المبرمجة الحالية 

 من شأنه أن يغطي المسألة إلى حد بعيد، ويتيح إحراز تقدم دعمـاً للعناصـر                ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  .المقترحة للدول األعضاء في القرار
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقـاليم المحـددة     وتذكرمل،   فيها بالع  سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
برنامجاً عالمياً يتطلب الدعم القطري فـي كـل         " ٢٠٢٠الرؤية  "تُعد مبادرة   ) حسب االقتضاء 

  .األقاليم الستة مع التنسيق في مستوى المقر الرئيسي

المـوظفين  معبراً عنها بعـدد     تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
فـي  ) الفنية(خمسة موظفين من الفئة المهنية       )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة     المتفرغين

وموظف واحد من   ) يوجد واحد منهم بالفعل في المكتب اإلقليمي لألمريكتين       (المكاتب اإلقليمية   
  .في المقر الرئيسي) الفنية(الفئة المهنية 

" ٢٠٢٠الرؤيـة   "تبلغ مدة مبـادرة      )والتقييم األطر الزمنية العامة للتنفيذ      تُذكر(األطر الزمنية     )ج(
  .ومن المقرر أن تجتمع لجنة الرصد كل سنتين. عاماً ١٤
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