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

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

   إقامة شراكات عالمية لتقديم الدعم إلى البلدان          -٥  تعزيز الصحة
س في مجال تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الـساد       

، وميثاق بانكوك لتعزيز الـصحة      ...لتعزيز الصحة 
  .وهو من حصائل المؤتمر

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

تم، توباإلضافة إلى ذلك س   . توجد صلة بكل المؤشرات واألهداف المنشودة فيما يتعلق بهذه النتيجة المتوقعة          
 بلداً؛ وسيشمل اإلنجاز فيمـا يخـص        ٣٦ا يتعلق بالمؤشر األول، زيادة القدرة على تعزيز الصحة في           فيم

المؤشر الثاني وضع أربع مجموعات من خطط العمل بغية الوفاء بااللتزامات المحددة في ميثاق بـانكوك،                
 الحكومات، ومحوراً   أي جعل تعزيز الصحة في صميم جدول أعمال التنمية العالمي، ومسؤولية أساسية لكل            

  .رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، وشرطاً من شروط الممارسات المؤسسية السليمة

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل إلىمقربة ( القرار "مدة سريان"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفينأمريكي، بما في ذلك  دوالر ١٠ ٠٠٠ منها

 دوالر أمريكي للمـؤتمر     ١ ٠٠٥ ٠٠٠ دوالر أمريكي سيلزم منها مبلغ قدره        ٢ ٥٨٠ ٠٠٠  
  .٢٠٠٩الصحة، المقترح عقده في عام العالمي السابع لتعزيز 

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منهـا    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

  . دوالر أمريكي٧٩٠ ٠٠٠  

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

  . دوالر أمريكي١٠٠ ٠٠٠  
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلعالمنظمة التي    مستويات   تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

  .بلدان مختارة، والمكاتب اإلقليمية الستة كافة، والمقر الرئيسي  

الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )ت الالزمة، مع ذكر مجموعة المهاراالمتفرغين

  .يلزم أخصائي وبائيات إضافي أو عالم اجتماع إضافي  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

 والثنائية  ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنوات األربع المشمولة بالثنائية      " مدة سريان "يعني مصطلح   
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
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