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  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

ل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةمن قب  
  
  
  

  ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية  :القرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

 المجلس العالمي: الصحة والبيئة
  ألعمال السباكة

وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسـات        -١
 أو تحديثها وتعزيزها، من     الجيدة وقائمة على قرائن،   

شأنها أن تقدم الدعم بفعالية إلى البلدان فـي تقـدير           
اآلثار الصحية وفي اتخاذ القرارات في القطاعـات        
كافة، وفي المجاالت الرئيسية لصحة البيئة، بما في        

  ...ذلك المياه واإلصحاح 

: سياسات النُظم الصحية وإيتاء الخدمات    
  ية الصحيةالجمعية الدولية لجودة الرعا

تقديم اإلرشادات القائمة على قرائن ومعـارف         -٤
وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تعزيز إيتاء         
الخدمات الصحية مع التركيز على النوعية والمساواة       

  .والكفاءة

  ـةالجمعي: الموارد البشرية الصحية
  الدولية المتحدة لجودة الرعاية الصحية

ادئ توجيهيـة فعالـة بـشأن       تزويد البلدان بمب    -٦
التفويض والترخيص واإلشهاد لدعم اآلليات واألطر      
الالزمة لضمان نوعية جيدة من اإلعداد والممارسـة     

  .للمهنيين الصحيين

                                                      
، واستناداً إلى أمور منها خطة تعاون ثالثية السنوات متفق عليها بين الطرفين للمجلس ٢٥-٤٠ج ص عطبقاً للقرار    ١

  وتتـضمن الوثيقـة   .  رسمية مع منظمة غير حكومية ما أو إنهاء هذه العالقـات           التنفيذي أن يقرر الدخول في عالقات     
، بما في ذلـك إبـالغ       ٢٥-٤٠ج ص ع  وتندرج التكاليف العامة المرتبطة بتنفيذ القرار       .  قراراً بهذا الصدد   ١٢٠/٤١م ت  

  .المنظمات غير الحكومية بإنهاء العالقات معها، ضمن مجال العمل الخاص بالعالقات الخارجية
.     ومع ذلك فإن التكاليف، إن وجدت، فيما يخص خطط التعاون تتحملها اإلدارة التقنية التي اتُفق معها على الخطـط                  

ومن ثم يشير هذا القرار إلى مجال العمل ذي الصلة بالنسبة إلى كل منظمة غير حكومية سيقبل دخولها فـي عالقـات                      
وخطـط التعـاون   . ١٢٠/٤١م تلس التنفيذي القرار الوارد في الوثيقة رسمية مع منظمة الصحة العالمية إذا اعتمد المج       

  .EB120/NGO/1-7مبينة في الوثيقة 
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  الرابطة العالمية : الصحة اإلنجابية
  للصحة الجنسية

تقديم اإلرشادات والدعم علـى نحـو مالئـم           -١
جنسية في البلدان   لتحسين رعاية الصحة اإلنجابية وال    

عن طريق نشر المعايير القائمة على القـرائن ومـا          
يتصل بذلك من سياسات ومن مبادئ توجيهية تقنيـة         

  .وإدارية

: توقي األمراض الـسارية ومكافحتهـا     
  االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام

المبادئ التوجيهية والسياسات واالستراتيجيات      -٢
مراض المدارية المتوطنة   التي وضعت للوقاية من األ    

ومكافحتها واستئصالها بطريقة متكاملة، بما في ذلك       
  .التدبير العالجي للحاالت والترصد

تنمية الشراكات المبتكرة والحفاظ عليهـا مـن          -٣
أجل دعم وزارات الصحة فـي مكافحـة أمـراض          

  .مدارية متوطنة مستهدفة

الرابطـة  : الموارد البـشرية الـصحية    
  ت التنظيمية الطبيةالدولية للسلطا

تزويد البلدان بمبادئ توجيهيـة فعالـة بـشأن           -٦
التفويض والترخيص واإلشهاد لدعم اآلليات واألطر      
الالزمة لضمان نوعية جيدة من اإلعداد والممارسـة     

  .للمهنيين الصحيين

: سياسات النُظم الصحية وإيتاء الخدمات    
  التحالف الدولي لمنظمات المرضى

دات القائمة على قرائن ومعـارف       تقديم اإلرشا  -٤
وتقديم الدعم التقني إلى البلدان من أجل تعزيز إيتاء         
الخدمات الصحية مع التركيز على النوعية والمساواة       

  .والكفاءة

: العنف واإلصـابات وحـاالت العجـز     
الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات     

  وتعزيز السالمة

 القطاعـات   إجازة وتعزيز التدخالت المتعـددة      -٢
للوقاية من العنف واإلصابات غير المتعمـدة  فـي          

  .البلدان

جودة أداء الشبكات العالمية واإلقليميـة التـي          -٧
تعزز التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات األخرى       
بصورة فعالة، ويشمل ذلك مؤسسات منظومة األمم       
المتحدة والدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية،      

  .سسات المعوقينبما فيها مؤ

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

 سيسهم التعاون مع المجلس في تحقيق األهداف المتعلقة بالنتيجة المتوقعة -المجلس العالمي ألعمال السباكة 
  .منظمةالمذكورة أعاله، مثل عدد البلدان التي تستخدم إرشادات ال

 الربط بعدد البلدان التي تنفذ االستراتيجيات واألساليب التنظيميـة          -الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية      
الرامية إلى تعزيز إيتاء الخدمات الصحية بغية ضمان الجودة التقنية العاليـة والقـدرة علـى االسـتجابة                  

متاحة، وبعدد البلدان المنخفضة الدخل التي حـدد        للمستخدمين وتحقيق العدالة مع تحسين استخدام الموارد ال       
  .فيها وجود ضائقة في الحصول على الرعاية والعالج وإيتاء الخدمات

 مع المؤشر الخاص بالنتيجة المتوقعة المذكورة أعاله ستـسهم          بالتساوق -الرابطة العالمية للصحة الجنسية     
  .مستهدفة المتوقعة الثمانيالرابطة في إعداد ونشر واحدة على األقل من الوثائق ال
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 إقامة الروابط، في سياق دعم المنظمة، مع عدد من البلدان التـي             -االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام      
تضطلع باألنشطة المكثفة والتآزرية لتنفيذ مكافحة أمراض المناطق المداريـة المتوطنـة، والتـي أقامـت                

رامي المبينة في االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن مواصـلة         وإقامة روابط محددة مع الم    . شراكات فعالة 
) ٢٠١٠-٢٠٠٦فتـرة الخطـة     (الحد من عبء الجـذام وتحقيـق اسـتدامة أنـشطة مكافحـة الجـذام                

  ).WHO/CDS/CPE/CEE/2005.53 الوثيقة(
ن اللـوائح    تتعلق األنشطة بالمسوح المجراة إلعطاء صورة ع       -الرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية      

  . بلدا٢٠ً بلد على األقل، وإعداد الدالئل واستيعابها في نهاية المطاف في ١٠٠القائمة في 
 سيدعم التحالف مجال عمل التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى        -التحالف الدولي لمنظمات المرضى     

ية عن طريق إشـراك     من أجل تحسين الرعاية الصح    " المرضى الملتزمون بسالمة المرضى   "بشأن مبادرة   
إلشـراك المرضـى؛    و الفعالة   اتوسيشمل هذا العمل وضع بينات وإرشادات لالستراتيجي      . المرضى بنشاط 

وتقديم الدعم التقني إلى البلدان بخصوص إشراك المرضى، بما في ذلك تقديم الدعم إلى دعاة ومناصـري                 
  .ة العالميةسالمة المرضى العاملين في البلدان في جميع أقاليم منظمة الصح

 ستدعم الرابطة المنظمة في تحديد ونشر وتنفيذ        -الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة        
  .أفضل الممارسات فيما يتعلق بوقاية األطفال من اإلصابات وتطوير شبكات الدعم

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " ريانمدة س "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(

  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠منها 

   دوالر أمريكي٣٢٠ ٠٠٠ -المجلس العالمي ألعمال السباكة 
 دوالر  ٤٠٠٠يكـي إلـى      دوالر أمر  ١٠٠٠ مـن    -الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية      

حسب (،   للجمعية أمريكي فيما يتعلق بسفر كل فرد مرة في السنة لحضور المؤتمرات السنوية           
  )مسافة الرحلة

 دوالر  ٢٠ ٠٠٠ دوالر أمريكـي إلـى       ١٠ ٠٠٠ مـن    -الرابطة العالمية للصحة الجنسية     
  أمريكي في السنة

   صفر-االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام 
   دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠ أقل من -  الطبيةدولية للسلطات التنظيميةالرابطة ال

   صفر-التحالف الدولي لمنظمات المرضى 
   دوالر أمريكي٧٠ ٠٠٠ -الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة 

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
   )ر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطةدوال

   دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠ -المجلس العالمي ألعمال السباكة 
   دوالر أمريكي١٥ ٠٠٠ -الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية 

   دوالر أمريكي٤٠ ٠٠٠ -الرابطة العالمية للصحة الجنسية 
   صفر-االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام 

   دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠ -  الطبيةالرابطة الدولية للسلطات التنظيمية
   صفر-التحالف الدولي لمنظمات المرضى 

   دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠ -الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة 



   EB120/41 Add.1    ١ إضافة ١٢٠/٤١ت م

4 

نشطة  ضمن األ  المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟الحاليةالمبرمجة 

يقدم المجلس العالمي ألعمـال     ( دوالر أمريكي    ٢٠ ٠٠٠ -المجلس العالمي ألعمال السباكة     
 أو  ٢٠٠٦  دوالر أمريكي لدعم االنتداب لمدة سنتين ابتداًء من أواخر عام          ٣٠٠ ٠٠٠السباكة  

  )٢٠٠٧أوائل عام 
  ة المقدرة٪ من التكلف١٠٠ -الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية 

  )٪ من التكلفة المقدرة٥٠أي ( دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠ -الرابطة العالمية للصحة الجنسية 
   صفر-االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام 

  ٪ من التكلفة المقدرة١٠٠ -  الطبيةالرابطة الدولية للسلطات التنظيمية
تتحمل منظمة الصحة العالمية    فيما يتعلق بالتحالف لن      -التحالف الدولي لمنظمات المرضى     

  أية تكاليف إضافية تترتب على هذا القرار
  ٪ من التكلفة المقدرة١٠٠ -الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

 المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، باالتصال الوثيق        -المجلس العالمي ألعمال السباكة     
  بالمكاتب اإلقليمية

 المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، وحـسب        -الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية      
  االقتضاء في المكاتب اإلقليمية والقطرية

 سيؤدى بعض العمل في المقر الرئيسي لمنظمة الـصحة          -لصحة الجنسية   الرابطة العالمية ل  
أو / العالمية، أما العمل المتبقي فسيؤدى جزء كبير منه باالرتباط مع المكاتـب اإلقليميـة و              

  القطرية، وخصوصاً نشر الدالئل
ـ        -االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام       ة سيشمل ذلك العمل مع البرنامج العالمي لمكافح

وباإلضافة إلى ذلك سـتقوم المكاتـب       . الجذام ومراكز االتصال اإلقليمية فيما يتعلق بالجذام      
  القطرية في البلدان التي يشتد فيها توطن المرض باإلشراف على التنسيق بين كل الشركاء

سيشمل ذلك العمل مع إدارة المـوارد البـشرية          -الرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية      
  ة في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية وكذلك المكاتب اإلقليمية وبلدان معينةالصحي

سيشمل ذلك العمل مع برنامج سالمة المرضـى فـي           -التحالف الدولي لمنظمات المرضى     
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ومع مراكز االتصال اإلقليمية فيما يتعلـق بـسالمة              

  المرضى
سيشمل ذلك العمـل مـع إدارة        -ية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة       الرابطة األوروب 

الوقاية من اإلصابات والعنف بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية وكذلك مراكز االتصال            
  التابعة للمكاتب اإلقليمية والمعنية بالوقاية من العنف وبلدان معينة
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ذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        تُ(االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

:  موظف مهني منتدب يتمتع بمجموعة المهارات التاليـة        -المجلس العالمي ألعمال السباكة     
نـة  الفهم الممتاز للجوانب الصحية ألعمال السباكة، بما في ذلك إمدادات مياه الشرب المأمو            

والتخلص من الفضالت السائلة؛ والخبرة كمدرب؛ والدراية بشؤون المياه واإلصـحاح فـي             
  حاالت الطوارئ

   ال توجد أية احتياجات إضافية من الموظفين-المنظمات غير الحكومية األخرى 

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

 التنفيذ لمدة ثالث سنوات يجري بعدها المجلـس التنفيـذي           -ية  جميع المنظمات غير الحكوم   
  ٢٥-٤٠ج ص عتقييماً للعالقات وفقاً للقرار 

  
  
  

=     =     =  


