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  ١ إضافة ١٢٠/٦م ت  المجلس التنفيذي 

  ٢٠٠٧ يناير/ الثاني كانون ١١   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/6 Add.1   من جدول األعمال المؤقت  ٨-٤البند 

  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها
  من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  
  

 التحليـل الجنـسوي     مسودة االستراتيجية الخاصة بإدمـاج    : نوع الجنس والمرأة والصحة     :القرار   -١
  منظمة الصحة العالميةواإلجراءات الجنسوية في أعمال 

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  ترجمة القرائن إلـى معـايير واسـتراتيجيات          -٢  مرأة والصحةنوع الجنس وال
إلدراج قضايا الجنسين في البرامج والسياسات التقنية 

  .في القطاع الصحي

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 إلى اعتماد االستراتيجية من ٢٠٠٧-٢٠٠٦نية البرمجية وأشير في الميزا. يتسق القرار مع النتيجة المتوقعة

وتمثلت البيانات المرجعية في    . قبل جمعية الصحة باعتباره الهدف المنشود للنتيجة المتوقعة المذكورة أعاله         
  .صوغ االستراتيجية، وتمثل المؤشر الرئيسي لإلنجازات في التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية

  ليةاآلثار الما  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(

 ١٠٤ ٤٨٣ ٦٠٠)  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنـشطة         ١٠ ٠٠٠منها  
  .دوالر أمريكي

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  . دوالر أمريكي٨ ٨٥٠ ٠٠٠ )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

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

المقترحة للفترة المتبقية مـن      دوالر أمريكي من المصروفات       مليون ٥‚٢كن استيعاب نحو    يم  
يلـزم تمويـل إضـافي قـدره        مـن ثـم     و. حاليةأنشطة مبرمجة    في إطار    ،لثنائية الحالية ا

  .  دوالر أمريكي٣ ٦٥٠ ٠٠٠
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  اآلثار اإلدارية  -٤

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

  .ستنفَّذ االستراتيجية على جميع مستويات المنظمة

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

في المقـر الرئيـسي؛     ) الفنية( موظف من الفئة المهنية      ٢٠‚٧م   سيلز ٢٠٠٨اعتباراً من عام    
في المكاتب اإلقليمية؛ ويلزم موظفان مـن مـوظفي         ) الفنية(وثالثة موظفين من الفئة المهنية      

  .البرامج الوطنيين في اإلقليم األوروبي

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

  .٢٠١٢، ومن المتوقع إجراء تقييم عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٠٧ستراتيجية من عام ستنفَّذ اال
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