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  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةمن 
  
  
  

   الليشمانياتداءبمكافحة  الخاص القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

تعزيز القدرات الوطنية على إحراز تقدم كبير فـي           توقي األمراض السارية ومكافحتها
نـاطق  المكافحة المكثفة أو االستئصال ألمراض الم     

  المدارية المتوطنة المستهدفة

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
  توجد صالت بين المؤشرين الثالث والرابع لهذه النتيجة المتوقعة

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (قرار  ال" مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

سـيلزم مبلـغ وقـدره      )  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
  ماليين دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات ٣

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
   مليون دوالر أمريكي١,٨ )يف الموظفين واألنشطةأمريكي، بما في ذلك تكال

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
 مليون دوالر أمريكـي     ١,٤قدمت الحكومة األسبانية بالفعل منحة قدرها        ؟الحاليةالمبرمجة  

 ٤٠٠ ٠٠٠ويلزم تمويل إضافي مقداره     . لثنائيةإلى برنامج مكافحة داء الليشمانيات من أجل ا       
  دوالر أمريكي، ويجري التفاوض مع المانحين المحتملين بهذا الخصوص

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
سيتم االضطالع بالعمل على المستوى القطري أساساً من أجل دعم مكاتـب             )حسب االقتضاء 

ممثلي المنظمة في تعزيز المراكز الصحية المحيطية، بيد أنه ستلزم برنامج المكافحة بعـض              
  الخرائط،م ـالقدرات اإلضافية لكي يساعد على هيكلة فرقة العمل العالمية، وتنظيم أنشطة رس
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وسـيتم التركيـز علـى      . لتقنية للمنظمة، ودعم األنشطة في البلدان     وتحديث سلسلة التقارير ا     
المناطق األساسية التي يتوطنها المرض في اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين وإقليم جنـوب             

  .شرق آسيا وإقليم شرق المتوسط، وعلى المناطق التي ال تتاح معلومات عنها

 االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        تُذكر(االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
يلزم موظف واحد في المقر الرئيسي يتمتع        )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة     

المعرفة الممتازة بشأن داء الليـشمانيات ومهـارات التخطـيط          : بمجموعة المهارات التالية  
  .عدية والصحة العموميةالتنفيذي والمعلومات األساسية في مجال األمراض الم

سيبدأ التنفيذ في عدد محدود مـن        )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم     (اُألطر الزمنية     )ج(
؛ وينبغي  )أفغانستان وبنغالديش وإثيوبيا والهند ونيبال والسودان     (البلدان خالل الثنائية الحالية     

  .ئيةالتوسع في هذه األنشطة في السنوات التالية للثنا
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