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   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

تنفيذ خطة عالمية لتوسيع التغطية بالمعالجة القصيرة األمد           -١  السل
معدة مـن أجـل بلـوغ       ) DOTS(للسل تحت اإلشراف المباشر     
  .٦المرمى اإلنمائي لأللفية رقم 

تنفيذ الخطط الوطنية الطويلة األجل لتوسـيع التغطيـة           -٢
) DOTS(بالمعالجة القصيرة األمد للسّل تحت اإلشراف المباشـر         

ودعم مكافحة السل المستدامة من خالل إقامة شراكات عاملة على          
  .الصعيد الوطني

فق العالمي ألدوية السل ولجنـة الـضوء        الحفاظ على المر     -٣
األخضر، ودعم توسيع نطاق الحصول على العالج والشفاء مـن          

  .المرض

   الحفاظ على االلتزام السياسي وضمان حشد الموارد الكافية           -٤
من خالل تغذية شراكة دحر السل، وتوصيل مفهوم واستراتيجية          

ز فيهـا، علـى     المحربالتقدم  الخطة العالمية لدحر السل واإلبالغ      
  .نحو فعال

   الحفاظ على نُظم الترصد والتقييم على كل مـن الـصعيد              -٥
رصد التقـدم   الوطني واإلقليمي والعالمي وتوسيع نطاقها من أجل     

ـ         ة المحرز نحو بلوغ الغايات المحددة وتخصيص الموارد لمكافح
  .السل، واألثر الناجم عن جهود المكافحة

 والـدعم المالئـم إلـى البلـدان         تقديم اإلرشادات المالئمة     -٦
للتصدي للسل المقاوم لألدوية المتعددة، وتحـسين اسـتراتيجيات         
مكافحة السل في البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشار فيـروس           

  .األيدز
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تعزيز ودعم عملية تحسين معدالت كشف حـاالت الـسل             -٧
ومعدالت الشفاء منه من خالل جهود جميـع مقـدمي خـدمات            

ية من القطاعين العام والخاص، ومـن خـالل الخـدمات           الرعا
المجتمعية المرتكز، وتنفيذ خدمات الرعاية التنفسية المتكاملة على        

  .مستوى الرعاية األولية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

 وإلـى التقـدم المحـرز    ٢٠١٥-٢٠٠٦مية لشراكة دحـر الـسل،     إن القرار، الذي يستند إلى الخطة العال      
 بشأن التمويل المستدام مـن أجـل تـوقي الـسل            ١٤-٥٨ع ص جبلوغ األهداف المحددة في القرار       نحو

ومكافحته، يوفر إطاراً لتحقيق النتائج المتوقعة واألهداف المتعلقة بمكافحة السل والمحـددة فـي الغـرض                
  .٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، في مسودة ) ٢(االستراتيجي 

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلـغ كـل      إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها

دعم تنفيذ الخطـة العالميـة لـدحر الـسل          من أجل اضطالع المنظمة بدورها القيادي في          
 مليون دوالر أمريكي خالل فتـرة الـسنوات         ١٨٠٠يقدر بمبلغ     سيلزم ما  ٢٠١٥-٢٠٠٦
هذه التكاليف مع خطة عمل الثنائيـة       وتتماشى  ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦بما في ذلك الثنائية     (العشر  

الحالية، والزيادة المتوخاة في أنشطة الخطة العالمية، واألغراض االستراتيجية الواردة فـي            
  .٢٠١٣-٢٠٠٨مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

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

 مليـون دوالر    ٢٣٣,٥ويشمل ذلك الميزانية المنقحة البالغـة       :  مليون دوالر أمريكي   ٢٥٠  
 مليون دوالر أمريكي يلـزم      ١٥أمريكي لمجال العمل الخاص بالسل، ومبلغاً إضافيا وقدره         
 السل الشديد المقاومة لألدوية في      اآلن للدعم العالمي لالستجابات الوطنية لمقتضيات ظهور      

  .٢٠٠٧عام 

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

، ٢٠٠٧-٢٠٠٦تندرج جميع األنشطة التي سيتم االضطالع بها ضمن الميزانية البرمجيـة              
 لالستجابة لمقتـضيات    ٢٠٠٧ يلزم اآلن اتخاذها في عام       باستثناء اإلجراءات اإلضافية التي   

  .السل الشديد المقاومة لألدوية

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

ظمة، بما في ذلك كل األقاليم ومعظم       تشمل االستجابة إجراءات تُتخذ من جميع مستويات المن         
على كل مـستوى مـن      األساسية للمنظمة   وسيشمل ذلك جميع الوظائف     . المكاتب القطرية 

  .المستويات
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الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

خالل الفترة المتبقية من هذه الثنائية ال ُيتوقع أي نمو بالقيمة المطلقة في المالك الـوظيفي                   
 للتصدي للسل   ٢٠٠٧وفي اإلقليم األفريقي سيلزم موظف إضافي في عام         . بالمقر الرئيسي 

الشديد المقاومة لألدوية، وتنفيذ ما يرتبط بذلك من زيادة في التـدخالت الخاصـة بالـسل                
السل، بما في ذلك الدعم العاجل لتعزيـز المختبـرات          /  الخاصة بفيروس األيدز   والتدخالت

، وكذلك الموظفـون الطبيـون الـذين     )على سبيل المثال ما يعادل موظفين اثنين متفرغين       (
الوطنيون ألغراض التعاون التقني وبناء     ) الفنيون(يعملون في البلدان والموظفون المهنيون      

وخالل الفترة ).  موظفاً متفرغاً على األقل١٥ل المثال ما يعادل على سبي(القدرات والترصد 
 يخطط لبعض النمو في عدد الموظفين فـي جميـع           ٢٠١٥ إلى عام    ٢٠٠٨الممتدة من عام    

األقاليم، وخصوصاً من أجل تعزيز التعاون التقني في مجال التقييم األكثر استفاضة لألثـر              
 بالسل المقاوم لألدوية    والسل والتدخالت الخاصة  الواقع، والتدخالت الخاصة بفيروس األيدز      

ويجري على نحو أكثر استفاضة إعداد تقديرات االحتياجات بما يعادل المـوظفين            . المتعددة
  .٢٠١٣-٢٠٠٨المتفرغين في إطار مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

  )يم األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقيتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

 حتى نهاية   ٢٠١٥سيستمر تقييم التقدم المحرز بشأن األهداف المحددة لعام         . ٢٠١٥-٢٠٠٦
  .، على األقل٢٠١٧عام 
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