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  ٢٠٠٨ يناير/ الثاني كانون ١٠  بعد المائةالثانية والعشرون الدورة 
  EB122/8 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٥-٤البند 

  
  
  
  

   المترتبة بالنسبة واإلداريةالماليةتقرير عن اآلثار 
   اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  

  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية   القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي      -١
  .تصادي الناجم عن األمراض الساريةواالق

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
 تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لبلـوغ الحـد          -٦

األدنى من القدرات األساسـية الالزمـة بمقتـضى         
فيما يتعلق بإنـشاء    ) ٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية    

وتعزيز نظم اإلنذار واالستجابة السـتخدامها فـي         
حاالت األوبئة وسائر الطوارئ الصحية العموميـة       

 .التي تثير قلقاً دولياً

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر بإيج(
يحدد هذا القرار توقيت وترتيبات تقديم التقارير إلى جمعية الصحة عن التقدم المحرز في تنفيـذ اللـوائح                  

ـ          ). ٢٠٠٥(الصحية الدولية    ل فـي   وسيشمل هذا النشاط الخاص بتقديم التقارير المؤشرات المحـددة بالفع
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية 

  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

 ٢٠١٢قدم إلى جمعية الصحة حتـى عـام         تبلغ التكلفة المقدرة لتجميع وإعداد التقارير التي تُ       
وهو نهاية المهلة المحددة كي تقوم كل الدول األعضاء بتكوين الحد األدنى مـن القـدرات                (

وقد تم تحديد هذا المبلـغ  .  دوالر أمريكي٦٢٤ ٠٠٠) األساسية المنصوص عليها في اللوائح    
ط في المكاتب اإلقليمية    على أساس الوقت المقدر الالزم الضطالع موظفي المنظمة بهذا النشا         

  .والمقر الرئيسي
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
أعاله فإن المبلـغ الـالزم      ) أ(التقديرات ذاتها الخاصة بوقت الموظفين في الفقرة        بناء على   

  . دوالر أمريكي٢٤٩ ٦٠٠ مقداره ٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية 

 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية الحالية المبرمجة

 إعداد التقارير التي تُقـدم      ٢٠٠٩-٢٠٠٨تشمل بالفعل األنشطة المبرمجة في ميزانية الثنائية        
وال يقترح القرار أنشطة جديدة في هذا الصدد، ولكنه يوضـح توقيـت             . إلى جمعية الصحة  

  .وترتيبات تقديم التقارير

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

  .ال ينطبق ذلك

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

  .يتولى المقر الرئيسي تجميع التقارير وتقديمهاستُسهم كل المكاتب اإلقليمية في التقارير وس

 معبراً عنهـا     من الموظفين  تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقـاليم المحـددة حـسب      مع بيـان     ،مستويات المنظمة حسب  بعدد الموظفين المتفرغين    

   )االقتضاء

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ غير ما هو مخطط للثنائية ال تلزم أي احتياجات إضافية من الموظفين

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

  .سيتم تقديم التقارير بناء على رغبة جمعية الصحة
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