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   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  هاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتماد

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

المعلومات الصحية والقـرائن وسياسـة      
  البحوث

تعزيز البحوث الصحية الوطنيـة مـن أجـل           -٣
وير النُظم الصحية ضمن سياق البحوث اإلقليمية       تط

والدولية ومشاركة المجتمع المدني؛ وتطوير وتنفيـذ       
برامج المنظمة ومبادراتها بفعالية في مجال بحـوث        
تطوير النُظم الصحية، ومن أجل الحـصول علـى         
المعارف واستخدامها، باالسـتناد إلـى األولويـات        

  .االستراتيجية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافبالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر بإيجاز الصلة (
 وسيكون له أثر فـي      ،للمنظمة من أجل البحوث الصحية    " مؤسسية"سيساعد القرار على صياغة استراتيجية      

البحوث التي تدعمها، كما سيساعد على تعزيز الدعم التقنـي          واإلدارة فيما يتعلق ب   تحديد أولويات المنظمة    
، ورصـد    وإدارة وتنظيم البحوث   ، بحوث النُظم الصحية   :أساسية، ومنها ما يلي   لمقدم للبلدان في مجاالت     ا

 واستخدام البحـوث فـي صـياغة     للبحوث، والمراجعة األخالقية، وبناء القدراتالموارد المالية والبشرية، 
فيما يتعلـق   لبحوث الصحية   وسيساعد القرار أيضاً على تحديد دور المنظمة في مجال ا         . ات الصحية السياس

، وسـيوفر أيـضاً      سـائر المنظمـات    بوضع استراتيجية للبحوث على نطاق المنظمة وإقامة الروابط مع        
/ الذي سيعقد في بانكوك في تشرين الثـاني       ( المعني بالبحوث الصحية      العالمي  الوزاري المعلومات للمنتدى 

  ).٢٠٠٨نوفمبر 

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "الية المقدرة للتنفيذ خالل     التكلفة اإلجم   )أ(

يلـزم مبلـغ وقـدره      )  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنـشطة         ١٠ ٠٠٠
وضع استراتيجية بحوث للمنظمة، بما في ذلك ) ١: (ماليين دوالر أمريكي من أجل ما يلي      ٥

ر، وتنفيذ عملية تشاورية وتحليلية واسعة النطاق، وإنشاء نظام         تكاليف دعم الموظفين، والسف   
تقديم الدعم التقني إلى البلدان، بما في ذلك تكاليف الـدورات التدريبيـة             ) ٢(للتبليغ والكتابة؛   

  وحلقات العمل، وإعداد مختلف المنهجيات، والتكاليف المتصلة بالسفر ودعم الموظفين
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
   دوالر أمريكيتبلغ مليوني )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 ضـمن   المبلغ الذي يمكن إدراجـه     ما   ،)ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        أصل  من  )ج(
   دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠  ؟الحاليةاألنشطة المبرمجة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

مراكز تابعة للمنظمـة ومكرسـة      والمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ومكاتب قطرية منتقاة؛        
) ، اليابـان  حوث السرطان، ومركز المنظمة للتنمية الصحية، كوبي      الوكالة الدولية لب  (للبحوث  

  .والمراكز المتعاونة مع المنظمة

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

 وتـصريف  سياسة وإدارة البحوث ) ١(يمتلكان مهارات في     )الفنية(من الفئة المهنية    موظفان  
المراجعـة  ) ٢( وتحديد األولويات وبحوث النُظم الصحية ونقـل المعـارف؛           شؤون البحوث 

في واألخالقيات  ) اإلكلينيكية(، والبحوث السريرية    البشراألخالقية للبحوث التي تجري على      
  . وتسجيل التجاربمجال البيولوجيا،

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

بحوث للمنظمة، وفريق توجيه     يعنى بوضع استراتيجية     مرجعي خارجي إنشاء فريق   : ٢٠٠٦
 واألساليب االستراتيجية والعمليـات     وصياغة األغراض ؛  )اإلدارة العليا بمشاركة من    (داخلي

  واُألطر الزمنية

؛ وتقـديم   ستويين اإلقليمي والقطري ومع الشركاء الدوليين     إجراء مشاورات على الم   : ٢٠٠٧
  الدعم إلى البلدان بشأن مختلف جوانب البحوث الصحية

   المسودة األولى لالستراتيجيةإعداد: ٢٠٠٧ نهاية

 في دورته الثانية والعشرين بعد      تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى المجلس التنفيذي       : ٢٠٠٨
   الحادية والستين، ومواصلة تطوير الدعم التقني المقدم إلى البلدانةجمعية الصحإلى  والمائة

 والتـشاور مـع المكاتـب       تحليل االستراتيجية ووضع اللمسات األخيرة عليها     : ٢٠٠٨ نهاية
  إقرار المسودة النهائيةاإلقليمية من أجل 

عـشرين بعـد    إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة وال       االستراتيجية   تقديم مسودة : ٢٠٠٩
   والستينالثانية جمعية الصحة العالمية المائة وإلى

؛ وتقـديم الـدعم     تنفيذ االستراتيجية وتحديد معالم عملية تقييم أثرهـا       :  وما بعده  ٢٠٠٩عام  
  .التقني
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