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   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  دهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتما

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  التكنولوجيات الصحية األساسية: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

   تعزيز القدرة وتحسين جودة ومأمونية وتوافر         -٢  التكنولوجيات الصحية األساسية
ـ        دمات وسائل التشخيص واألجهـزة الطبيـة والخ

بما في ذلك الفحوص المختبرية      ( المالئمة المختبرية
األساسية وتحري فيروس األيدز وااللتهاب الكبـدي       

وتحـسين عمليـات زرع الخاليـا       ") جـيم "و" باء"
  .واألعضاء واألنسجة

   تقديم الدعم لبناء القدرات ولوضع إجـراءات          -٤
معيارية وإلعداد قوائم نموذجية بـاألجهزة الطبيـة        

  . المستخدمةاألساسية

   تشجيع إعداد مكونـات مالئمـة للمعلومـات           -٥
اإللكترونية الستخدامها في نُظم الرعايـة الـصحية        

  .وتقديم دعم فعال له

  . مالئمتان أيضا٣ً و١النتيجتان المتوقعتان   

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
لقرار بشكل تام مع النتائج المتوقعة المذكورة أعاله ويرتبط بكـل مؤشـرات الميزانيـة البرمجيـة                 يتسق ا 
ويتماشى إنشاء لجنة خبراء معنية بالتكنولوجيات الصحية مع األسلوب االستراتيجي لهـذا            . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

تكنولوجيـات  المجال من مجاالت العمل، والذي يشمل األعمال الخاصة بالسياسات والبحوث في مجـال ال             
وهناك كـذلك صـالت قويـة بكـل المؤشـرات ذات الـصلة              . الصحية األساسية، دعماً للدول األعضاء    

بالتكنولوجيا حيث يدعو القرار إلى وضع برنامج تكنولوجي واسع القاعدة، وال ينحصر فـي تكنولوجيـات                
  .محددة
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  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان  "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      )أ(

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

 مليـون دوالر أمريكـي لتكـاليف        ٤,١( مليون دوالر أمريكي للثنائية      ٥,٢يلزم مبلغ وقدره      
يلية، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنيـة         مليون دوالر أمريكي للتكاليف التشغ     ١,١الموظفين و 
  ).إلى األعضاء

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

  . مليون دوالر أمريكي٣,٩تبلغ التكاليف اإلجمالية المقدرة   

 ضـمن   المبلغ الذي يمكن إدراجـه     ما   ،)ب(فة المقدرة المذكورة في الفقرة       التكل  أصل  من  )ج(
  ؟الحاليةاألنشطة المبرمجة 

 مليون دوالر أمريكي ضمن اعتمادات المقر الرئيسي الحالية المخصـصة           ١,٧يمكن إدراج     
  .للموارد البشرية واألنشطة

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

سينطوي ذلك على العمل على نطاق المنظمة، وخصوصاً في األقاليم وفي البلدان التي تفتقر              
  .إلى الموارد الالزمة لدعم وضع برنامج تكنولوجي صحي فعال

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

سيلزم في جميع أجزاء المنظمة سبعة موظفين متفرغين إضافيين، فضالً عن موظفي الـدعم              
٪ ٥٠وموظف بـدوام    ) الفنية(وسيلزم موظف من الفئة المهنية      . الذين يعملون نصف الوقت   

ة في المقر الرئيسي لدعم وضع دالئل ومعايير للتكنولوجيات الصحية،          من فئة الخدمات العام   
٪ في المكاتب اإلقليميـة  ٥٠وسيلزم ستة مستشارين إقليميين وخمسة من موظفي الدعم بدوام        

  .لتيسير العمل على المستويين اإلقليمي والقطري

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

سُيشكل تنفيذ القرار جزءاً من األنشطة البرمجية المستمرة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الصحية            
األساسية، وسيخضع بالتالي للتقييم الدوري الذي تخضع له األنشطة األخرى التي تضطلع بها             

  .المنظمة في هذا المجال
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