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  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  ادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتم

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  

  ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية  :القرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  : على صعيد المنظمةالنتيجة المتوقعة  :الغرض االستراتيجي

الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة      
  اإللكترونية

بإدخـال  تحسين الخدمات الـصحية      -١٠
تحسينات على جوانب تصريف الـشؤون      
والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتماد على 

  البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  
  
إدارة المعارف وسياسات الصحة االلكترونيـة       -٧

ووضع وتنفيذ االستراتيجيات الرامية لتعزيز الـنظم       
  .الصحية

  ة للعمل الصحييتنغ الدولمنظمة ستيتش
مان تحـسين إتاحـة المنتجـات       ض -١١

  والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها

  
تأييد ودعم صياغة ورصد السياسات الوطنيـة        -١

الشاملة المتعلقة بإتاحة وجودة واستعمال المنتجـات       
  .والتكنولوجيات الطبية األساسية

اإلرشاد القائم على البينات في مجال الـسياسات        -٣
خدام المنتجات والتكنولوجيات   الرامية إلى تعزيز است   

الطبية على نحو سليم علمياً وعالي المردودية مـن         
قبل العاملين الصحيين والمـستهلكين، والتـي تـم         
وضعها ودعمها في األمانـة، والبـرامج اإلقليميـة         

  .والوطنية

                                                      
طبقاً للمبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية، واستناداً إلى جملة أمـور     ١

منها خطة تعاون ثالثية السنوات وقائمة على أغراض متفق عليها بين الطرفين للمجلس التنفيذي أن يقرر أن يقبل دخول                   
. مة الصحة العالمية في عالقات رسمية مع منظمة غير حكومية ما أو اإلبقاء على هذه العالقات معهـا أو إنهاءهـا         منظ

وتندرج التكاليف العامة المرتبطة بتطبيق المبادئ، بما في ذلك إبـالغ           .  قراراً بهذا الصدد   ١٢٢/٣٤م ت وتتضمن الوثيقة   
 من الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة       ١٢من الغرض االستراتيجي    المنظمات غير الحكومية بإنهاء العالقات معها، ض      

  .٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 
.       ومع ذلك فإن التكاليف، إن وجدت، فيما يخص خطط التعاون تتحملها اإلدارة التقنية التي اتُفق معها على الخطط                 

ة غير حكومية سيقبل دخولها فـي       ومن ثم يشير هذا التقرير إلى الغرض االستراتيجي ذي الصلة بالنسبة إلى كل منظم             
وخطـط  . ١٢٢/٣٤م ت عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية إذا اعتمد المجلس التنفيذي القرار الوارد في الوثيقة               

  .EB122/NGO/1-7التعاون مبينة في الوثائق المقيدة التوزيع 
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  الجمعية الدولية لأليدز
مكافحة األيدز والعـدوى بفيروسـه،       -٢

  والسل، والمالريا

  

امة االلتزام السياسي وضمان حشد الموارد      استد -٥
من خالل الدعوة وتدعيم الشراكات المعنية باأليـدز        
والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا على المستوى      
العالمي والمستويات القطرية واإلقليمية؛ وتقديم الدعم      
إلى البلدان، حسب االقتضاء، لتطـوير أو تعزيـز         

خدامها وزيادة القدرة   وتنفيذ آليات حشد الموارد واست    
على استيعاب الموارد المتاحـة؛ وزيـادة إشـراك         
المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين من أجل      
تحقيق أقصى قدر من التغطيـة ومـن أداء بـرامج           
  .مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا

  منظمة أطباء بال حدود الدولية
عي تخفيف العبء الصحي واالجتمـا     -١

  واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية

  

التنسيق الفعال وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء        -٣
إلتاحة حصول كل المجموعـات الـسكانية علـى         
التدخالت الخاصة بالوقاية من أمـراض المنـاطق        
المدارية المهملة، بما فيهـا األمـراض الحيوانيـة         

  .االمنشأ، ومكافحتها والقضاء عليها واستئصاله

ضمان تحـسين إتاحـة المنتجـات        -١١
  والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها

تأييد ودعم صياغة ورصد السياسات الوطنيـة        -١
الشاملة المتعلقة بإتاحة وجودة واستعمال المنتجـات       

  .والتكنولوجيات الطبية األساسية

وضع قواعد ومعايير ودالئل دولية بشأن جودة        -٢
وجيات الطبية ومأمونيتها ونجاعتها    المنتجات والتكنول 

ومردوديتها والدعوة إلى تنفيـذها علـى المـستوى         
  .الوطني أو المستوى اإلقليمي أو كليهما ودعمها

اإلرشاد القائم على البينات في مجال الـسياسات        -٣
الرامية إلى تعزيز استخدام المنتجات والتكنولوجيات      

ودية مـن   الطبية على نحو سليم علمياً وعالي المرد      
قبل العاملين الصحيين والمـستهلكين، والتـي تـم         
وضعها ودعمها في األمانـة، والبـرامج اإلقليميـة         

  .والوطنية

مكافحة األيدز والعـدوى بفيروسـه،       -٢
  والسل، والمالريا

ــسياسات    -١ ــادية وال ــدالئل اإلرش ــع ال وض
واالستراتيجيات وغيرها من األدوات الالزمة للوقاية      

مرضى األيدز والعدوى بفيروسـه،     وعالج ورعاية   
والسل، والمالريا، بما في ذلك اتباع أساليب مبتكرة        
لزيادة التغطية بالتدخالت بين الفقراء والمجموعـات       
السكانية التي يصعب الوصول إليها والمجموعـات       

  .السكانية السريعة التأثر
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تقديم الدعم الخاص بالسياسات والدعم التقني إلى        -٢  
أجل التوسع في تنفيذ التدخالت الخاصـة       البلدان من   

بالوقاية من األيدز والعـدوى بفيروسـه، والـسل،         
والمالريا؛ ورعاية وعالج مرضاها بما فـي ذلـك         
التدريب وتقديم الخدمات على نحو متكامل وتوسـيع        
شبكات مقدمي الخدمات، وتعزيز قدرات المختبرات،      
وتحسين الصالت مع سائر الخدمات الصحية، مثـل        

ات الصحة الجنـسية واإلنجابيـة وصـحة األم         خدم
والوليد والطفل وعالج األمراض المنقولـة جنـسياً        
والتغذية وخدمات العالج مـن إدمـان المخـدرات         
والرعاية الخاصة بالجهـاز التنفـسي واألمـراض        

  .المهملة والصحة البيئية

  الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ
ي عوامل  تعزيز الصحة والتنمية وتوق    -٦

االختطــار أو الحــد منهــا فيمــا يتعلــق 
باالعتالالت الصحية المرتبطـة بتعـاطي      
التبغ والكحول والمخدرات وسائر المـواد      
النفسانية التأثير والـنُظم الغذائيـة غيـر        
الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس     

  بشكل غير مأمون

  

وضــع سياســات واســتراتيجيات وتوصــيات  -٣
القية مسندة بالبينات وتوفير الدعم     ومعايير ودالئل أخ  

التقني للدول األعضاء التي يسجل فيها عبء مرتفع        
أو متزايد للمراضة والوفيات المرتبطة بتعاطي التبغ       
من أجل تقوية المؤسسات بهدف تمكينها من التصدي        

وتوفير . أو توقي مشكالت الصحة العمومية المعنية     
يـة منظمـة    الدعم أيضاً لمؤتمر األطراف في اتفاق     

الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ لتنفيـذ        
  .أحكام االتفاقية ووضع بروتوكوالت ودالئل

  الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة

ضمان تحـسين إتاحـة المنتجـات        -١١
  والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها

  

تأييد ودعم صياغة ورصد السياسات الوطنيـة        -١
متعلقة بإتاحة وجودة واستعمال المنتجـات      الشاملة ال 

  .والتكنولوجيات الطبية األساسية

وضع قواعد ومعايير ودالئل دولية بشأن جودة        -٢
المنتجات والتكنولوجيات الطبية ومأمونيتها ونجاعتها     
ومردوديتها والدعوة إلى تنفيـذها علـى المـستوى         

  .الوطني أو المستوى اإلقليمي أو كليهما ودعمها

  لس الدولي للتجارة والتنمية المستدامةالمج
ضمان تحـسين إتاحـة المنتجـات        -١١

  والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها

  

تأييد ودعم صياغة ورصد السياسات الوطنيـة        -١
الشاملة المتعلقة بإتاحة وجودة واستعمال المنتجـات       

  .والتكنولوجيات الطبية األساسية
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  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر بإيجاز الصلة بال(
 ثمة صلة بالعدد المستهدف من البلدان التي ستقوم         -الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية        

وثمة صلة أيـضاً    . بوضع وتنفيذ استراتيجيات إلدارة المعارف والصحة اإللكترونية لتعزيز نُظمها الصحية         
بالمؤشر الثالث، أي نسبة البلدان التي توجد فيها إطارات وخدمات مسندة بالبينـات فـي مجـال الـصحة                   

  .اإللكترونية

 ثمة صلة بالمؤشرين األول والرابع الخاصين بالنتيجة األولى من          -تنغ الدولية للعمل الصحي     منظمة ستيتش 
  .النتيجة الثالثةالنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة وبالمؤشر األول الخاص ب

 ثمة صلة بكل النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة فـي مـا يخـص الغـرض                 -الجمعية الدولية لأليدز    
  .، وبمجموعة من النتائج المتوقعة األخرى المتعلقة باأليدز والعدوى بفيروسه٢االستراتيجي 

زيادة نسبة التغطية بالتدخالت     ثمة صلة بمختلف المؤشرات، بما في ذلك         -منظمة أطباء بال حدود الدولية      
التي تستهدف مكافحة أمراض المناطق المدارية أو التخلص منها أو استئصالها؛ وثمة صلة في ما يتعلـق                 

 بالمؤشر األول الخاص بالنتيجة المتوقعة الثانية والمؤشر الثاني الخاص بالنتيجة           ١١بالغرض االستراتيجي   
 بمختلف المؤشرات الخاصة بـالنتيجتين      ٢ق بالغرض االستراتيجي    المتوقعة الثالثة؛ وثمة صلة في ما يتعل      

  .٣ و٢المتوقعتين 

 ثمة صلة بتحقيق عدد من المؤشرات واألهداف المنشودة، بما في           -الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ      
ج المنظـور   ذلك المؤشران األول والثاني؛ وعدد التوصيات التقنية المعدة كي تتبعها الحكومات من أجل دم             

  .الخاص بنوع الجنس في التيار الرئيسي لبحوث مكافحة التبغ

 ثمة صلة بتحقيق مجموعة من المؤشرات واألهداف المنشودة، بما في           -الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة     
عـة  ذلك المؤشر األول الخاص بالنتيجة المتوقعة األولى والمؤشران األول والرابع الخاصان بالنتيجة المتوق            

  .الثانية

 ثمة صلة بالمؤشرات واألهداف المنشودة المعنية مـن حيـث           -المجلس الدولي للتجارة والتنمية المستدامة      
  .عالقتها باالبتكار في مجال الصحة العمومية وبالملكية الفكرية

  اآلثار المالية  -٣
ى وحدات يبلغ كل منها     مقربة إل (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

أي ( دوالر أمريكـي     ٣٠ ٠٠٠ -الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والـصحة اإللكترونيـة          
  .) دوالر أمريكي سنويا١٠ً ٠٠٠

ـ       -منظمة ستيتشتنغ الدولية للعمل الصحي       ة بتكـاليف    ال توجد تكاليف غير التكاليف الخاص
  .األنشطة البرمجية الحالية ذات الصلة

  . دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات١٥٠ ٠٠٠ -الجمعية الدولية لأليدز 

  . دوالر أمريكي سنويا١٠ً ٠٠٠ -الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة 

  . ال شيء-جميع المنظمات غير الحكومية األخرى 
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
سـتتكبد  مستويات المنظمة التي     مع ذكر ،  أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   ) االقتضاءحسب المحددة األقاليم وبيان التكاليف، هذه

  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠ -الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية 

 ال توجد تكاليف غير التكاليف الخاصة باألنـشطة         -ظمة ستيتشتنغ الدولية للعمل الصحي      من
  .البرمجية الحالية ذات الصلة

  .ون التكاليف على المستوى العالمي ستك. دوالر أمريكي٨٠ ٠٠٠ -الجمعية الدولية لأليدز 

  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠ -الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة 

  .مات غير الحكومية األخرى، ال شيءجميع المنظ

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

  .٪١٠٠ -الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية 

  .٪١٠٠ -الجمعية الدولية لأليدز 

  .٪١٠٠ - لألدوية الجنيسة الرابطة األوروبية

  .جميع المنظمات غير الحكومية األخرى، ال ينطبق ذلك

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

  . ال ينطبق ذلك-جميع المنظمات غير الحكومية السالفة الذكر 

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

 وحدة الصحة اإللكترونية في المقر      -الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية        
  .المكاتب اإلقليمية وبلدان معينةالرئيسي وكل مراكز االتصال في 

 اإلدارات المعنية في المقر الرئيسي للمنظمة وكـل        -منظمة ستيتشتنغ الدولية للعمل الصحي      
  .مراكز االتصال في المكاتب اإلقليمية وبلدان معينة

  . المقر الرئيسي للمنظمة وحسب االقتضاء المكاتب اإلقليمية المعنية-الجمعية الدولية لأليدز 

 مادامت األنشطة تتعلق بداء المثقبيات األفريقـي البـشري          -ة أطباء بال حدود الدولية      منظم
ومقاومة األدوية يتم التنفيذ في اإلدارات المعنية في المقر الرئيسي للمنظمـة بالتنـسيق مـع     
المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، أما في ما يخص األيدز والعدوى             

  . واألدوية فيتم التنفيذ في المقر الرئيسي للمنظمةبفيروسه

  . المقر الرئيسي للمنظمة-الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ 

  . المقر الرئيسي للمنظمة والمكاتب اإلقليمية المعنية-الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة 

  .المكاتب اإلقليمية المقر الرئيسي و-المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة 
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 معبراً عنهـا     الموظفين منتُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقـاليم المحـددة حـسب      مع بيـان    مستويات المنظمة،   حسب   المتفرغين   بعدد الموظفين 

   )مجموعة المهارات الالزمةمع ذكر ، واالقتضاء

  . ال توجد أي احتياجات إضافية-لفة الذكر جميع المنظمات غير الحكومية السا

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

 ثالث سنوات للتنفيـذ يقـوم المجلـس التنفيـذي بعـدها             -جميع المنظمات غير الحكومية     
مات باستعراض العالقات طبقاً للمبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظ

  .غير الحكومية

  
  
  

=     =     =  


