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  ٢٠٠٧ يناير/ الثاني كانون ٢٢   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/5 Add.1   من جدول األعمال المؤقت  ٢-٤البند 

  
  
  
  

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

  
  
  

  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمالريا  :القرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

تعزيز وتيسير حصول المجموعات الـسكانية        -١  المالريا
يا الناجع، مـن  المعرضة للمخاطر على عالج المالر 

خالل اإلرشادات الخاصة بالسياسات العالجية وتنفيذ      
  .العالج

  تعزيز تطبيق تدابير الوقاية الناجعة من المالريا        -٢
من أجل المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر في       

  .البلدان التي يتوطنها المرض

  تقديم الدعم الكافي لبناء القدرات فـي مجـال           -٣
  .ي البلدانمكافحة المالريا ف

  جودة عمل نُظم ترصد المالريا ورصد وتقيـيم         -٤
برامج المكافحة على كل مـن المـستوى القطـري          

  .واإلقليمي والعالمي

  إقامة واستمرار شراكات فعالة لتنفيـذ خطـة          -٥
العمل العالمية لدحر المالريا من أجل تحقيق أفضل        

  .مستوى ألداء البلدان في مجال مكافحة المالريا

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذك(
إن القرار، الذي يستند إلى االستراتيجيات المنقحة للبرنامج العالمي لمكافحة المالريا والتقدم المحرز نحـو               

األهداف المتعلقـة بمكافحـة     بلوغ األهداف الخاصة بالمالريا، يوفر اإلطار الالزم لبلوغ النتائج المتوقعة و          
وباإلضافة إلى ذلك يتواءم القـرار مـع النتـائج          . ٢٠٠٧-٢٠٠٦المالريا والواردة في الميزانية البرمجية      

 الوارد في مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة       ٢المتوقعة والمؤشرات المدرجة في الغرض االستراتيجي       
  .، والمتصل بمكافحة المالريا٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 
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  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

كي يتم االضطالع بدور    )  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
 صة بمكافحة المالريـا   االستراتيجيات والتوجهات المنقحة الخا   تنفيذ  دعم  في  القيادي  المنظمة  

في ذلك الثنائيـة     بما( سنوات   ١٠ مليون دوالر أمريكي على مدى       ١٣٠٠سيلزم مبلغ وقدره    
وتتساوق هذه التكلفة مع خطة عمل الثنائيـة الحاليـة وأنـشطة التعزيـز              ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  .بمقتضى مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل والغرض االستراتيجي ذي الصلة

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
 مليـون دوالر أمريكـي   ١٣٧يلـزم   )أمريكي، بما في ذلك تكاليف المـوظفين واألنـشطة     

  .٢٠٠٧باإلضافة إلى مليون دوالر أمريكي للدعم العالمي لليوم العالمي للمالريا في عام 

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( المذكورة في الفقرة      من التكلفة المقدرة    )ج(
 مليون دوالر أمريكي ضـمن األنـشطة        ٦٩يمكن أن يندرج مبلغ وقدره       ؟الحاليةالمبرمجة  

  .المبرمجة الحالية

  اآلثار اإلدارية  -٤

اليم المحـددة   تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األق        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

تشمل االستجابة إجراءات تُتخذ على جميع مستويات المنظمة، بما في ذلك جميـع األقـاليم               
 الوظائف األساسية للمنظمة بالنسبة إلـى كـل         وسيشمل األمر كل  . اإلقليميةومعظم المكاتب   

  .مستوى من مستوياتها

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

-٢٠٠٦سيلزم، عموماً، ستة موظفين إضافيين على األقل في المقر الرئيسي خالل الفتـرة              
ومع ذلك سيقتضي األمر في جميع األقاليم بعض الزيادة في الموظفين خالل العقـد              . ٢٠١٥

لتوسع في األنشطة، وخصوصاً فيما يتعلق بتحسين تدخالت الرش الثمالي في           من أجل دعم ا   
وباإلضافة إلى ذلك سيلزم في . المساكن والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات وتقييم أثرها

فـي مجـال الرصـد      إقليم جنوب شرق آسيا في العام القادم موظفون إضافيون، وخصوصاً           
 علـم الحـشرات فـي    ، وأخصائيون في مجال )سبيل المثال موظفان متفرغان على    (والتقييم  

اإلقليم األفريقي وإقليم شرق المتوسط وموظفون مهنيون وطنيون على المـستوى العـالمي             
، وذلك من أجل االضطالع باألنشطة الـضرورية        ) موظفاً متفرغاً على األقل    ١٥يعادل   ما(

  .تدخالت الخاصة بمكافحة المالرياللتعاون التقني وبناء القدرات والترصد والمتصلة بكل ال

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

 حتى نهاية عـام     ٢٠١٥سيستمر تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف عام         . ٢٠١٥-٢٠٠٦
  . على األقل٢٠١٧
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