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   المترتبة بالنسبة والماليةتقرير عن اآلثار اإلدارية
  ترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المق

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :٤الغرض االستراتيجي 

خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين     
الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا       

دة في ذلك الحمل والـوالدة وفتـرة الـوال        
الحديثة والطفولـة والمراهقـة، وتحـسين       
الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتـع      
جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلـة    

  .الشيخوخة

  :٢-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
تعزيز القدرات البحثية الوطنية حـسب االقتـضاء،        
وإتاحة بينات ومنتجات وتكنولوجيـات وتـدخالت       

أو وطنيـاً،   / نفيذ جديدة مناسبة عالميـاً و     وأساليب ت 
لتحسين صحة األم والوليـد والطفـل والمراهـق،         
وتعزيز التمتـع بالنـشاط والـصحة فـي مرحلـة           

  .الشيخوخة، وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية

  :٧-٤النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة 
تزويد الدول األعضاء بالدالئل اإلرشادية واألساليب      

ات، إلى جانب الدعم التقني، لتسريع العمـل        واألدو
على تنفيذ استراتيجية تسريع التقـدم نحـو بلـوغ          
المرامي والغايات اإلنمائية الدولية المتعلقة بالصحة      
اإلنجابية، مع التركيز بوجه خـاص علـى تـأمين          
المساواة في الحصول على الخدمات الجيدة الخاصة       

ي المجـاالت   بالصحة الجنسية واإلنجابية، والسيما ف    
التي توجد فيها احتياجات غير ملباة، وفيمـا يتعلـق          
بحقوق اإلنسان من حيث صلتها بالصحة الجنـسية        

 .واإلنجابية
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

الت أكثر فعالية مما يؤدي إلى التخلص       ستسهم البحوث المستمرة في تعزيز قاعدة المعارف واستحداث تدخ        
. في نهاية المطاف من ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وتحسين الـصحة الجنـسية واإلنجابيـة               

وسوف تسهم مواصلة تعزيز أنشطة المستوى القطري من أجل إنهاء ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية                
نحو بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة ذات الـصلة بالمـساواة بـين             األنثوية إسهاماً كبيراً في تسريع التقدم       

وسيتم دعم هـذه الجهـود      . الجنسين وتمكين المرأة وخفض معدل وفيات األطفال وتحسين صحة األمومة         
  .بزيادة األنشطة الدعوية على المستويين اإلقليمي والدولي
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  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "يذ خالل   التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنف     )أ(

   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

.  هو التخلص من ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية خالل جيل واحد           رارقإن هدف ال  
ظفين واألنشطة الالزمـة لتنفيـذ      بيد أنه مراعاة لألغراض الميزنية العملية تقدر تكاليف المو        

  . دوالر أمريكي٢٥ ٢٨٠ ٠٠٠ ا مجموعهويبلغلثالث ثنائيات القرار 

 دوالر أمريكي،   ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (الحاليةالتكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
 مع ذكر مستويات المنظمة التـي سـتتكبد هـذه         ،  بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة     

   ) االقتضاءحسب المحددة األقاليم وبيانتكاليف، ال

  :  وينقسم إلى ما يلي دوالر أمريكي٨ ٤٣٠ ٠٠٠المبلغ اإلجمالي 
 دوالر أمريكي؛ إقليم شرق ٣ ٢١٠ ٠٠٠) ١٢( اإلقليم األفريقي :المكاتب القطرية في كل من   

 دوالر  ٢٨٠ ٠٠٠) ١( دوالر أمريكي؛ إقليم جنوب شرق آسـيا         ١ ٣٦٠ ٠٠٠) ٥(المتوسط  
  أمريكي

 ٧١٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي؛ شـرق المتوسـط        ٩٣٠ ٠٠٠أفريقيا  : المكتب اإلقليمي لكل من   
 دوالر  ٩٠ ٠٠٠نـوب شـرق آسـيا        دوالر أمريكي؛ ج   ١٦٠ ٠٠٠دوالر أمريكي؛ أوروبا    

  أمريكي
بما في ذلك البحوث التي يتولى المقر الرئيسي        ( دوالر أمريكي    ١ ٦٩٠ ٠٠٠: المقر الرئيسي 

  )تنسيقها ولكن تحول األموال الخاصة بها إلى الباحثين القطريين

ألنـشطة   ضمن ا  المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟الحاليةللثنائية  المبرمجة

 مليون دوالر أمريكي ومليوني دوالر أمريكي في ميزانية         ١‚٥يمكن استيعاب ما يتراوح بين      
 مليـون دوالر أمريكـي      ٦‚٤وبهذا يلزم تمويل إضافي يتراوح بين       . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الثنائية  

  . مليون دوالر أمريكي في الثنائية الحالية٦‚٩و

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

  .الجهات المانحة الثنائية، والمؤسسات الخاصة، واألفراد

  اآلثار اإلدارية  -٤
 األقاليم المحـددة    وتُذكربالعمل،  تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها       (مواقع التنفيذ     )أ(

   )حسب االقتضاء
سيلزم اتخاذ إجراءات على كل مستويات المنظمة، وذلك على الرغم من ضرورة االضطالع             

األقاليم التي يشيع فيها، أكثر من غيرها، تشويه األعضاء         / بنسبة كبيرة من العمل في البلدان     
 بلداً ذا أولوية، وإقليم شرق المتوسط       ١٢كيز على   اإلقليم األفريقي، مع التر   : التناسلية األنثوية 

 ويتعلق ذلك أيضاً ببلد واحد في جنوب شرق آسـيا وبـبعض             .مع التركيز على خمسة بلدان    
البلدان في اإلقليم األوروبي، ولكن التركيز ينصب هنا على تقـديم المـساعدة التقنيـة فـي                 

لة بتـشويه األعـضاء التناسـلية       يتعلق بالجوانب الخاصة بالصحة في القوانين ذات الص        ما
  .األنثوية
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 معبراً عنهـا     من الموظفين  تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقـاليم المحـددة حـسب      مع بيـان     ،مستويات المنظمة حسب  بعدد الموظفين المتفرغين    

   )مجموعة المهارات الالزمةمع ذكر ، واالقتضاء

ر في الوقت الراهن، في المكاتب القطرية واإلقليمية، في الموظفين الالزمـين            ثمة عجز كبي  
وسيقتضي تنفيذ القرار موظفين مهنيين إضافيين في اإلقلـيم         . لالضطالع باألنشطة المطلوبة  

 من الموظفين المهنيـين المتفـرغين وكـذلك         ١‚١ما يعادل   (األفريقي وإقليم شرق المتوسط     
باإلضافة إلى المكاتـب    )  الخدمات العامة لكل من اإلقليمين     موظف واحد متفرغ من موظفي    

موظف واحد من الموظفين المهنيين الوطنيين في كل بلد من البلـدان            (القطرية ذات األولوية    
وهؤالء الموظفون سيلزمون من أجل تنسيق اإلجراءات       ).  بلداً ١٨ذات األولوية البالغ عددها     

ع الشركاء بشأن تنفيذ التـدخالت، والتقيـيم، ووضـع          المتخذة وتنظيم االجتماعات والعمل م    
وفي المقر الرئيسي تلزم مساعدة إضافية أيضاً، وخصوصاً لمواصـلة          . السياسات والبرامج 

٪ من وقت موظف ٧٥أنشطة الدعوة والتنسيق على المستوى العالمي، والتي حسبت لها نسبة 
  .مهني متفرغ

   )ية العامة للتنفيذتُذكر اُألطر الزمن(اُألطر الزمنية   )ج(

تم االضطالع بأعمال خاصة بالبحوث والدعوة في الثنائية الحالية، وسيتواصـل ذلـك فـي               
وبمجرد زيادة الطاقة الوظيفية يمكن تعزيز األنشطة خالل الثنائيـة          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الثنائية  

، حيث سيجرى تقييم مبدئي وسيقدم تقرير مرحلـي إلـى جمعيـة             ٢٠١٢القادمة وحتى عام    
  .لصحةا
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