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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها اإلجرائيةللمقررات إلى األمانة نتيجة 
  من جانب جمعية الصحة

  
  

آليــة الــدول األعضــاء بشــأن المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/  :المقرر اإلجرائي
  المغشوشة/ المزيفة

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

(مخرجـــات) ُمخـــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة برنـــامج العمـــل (حصـــائل) حصـــيلة   -١
  .اعُتِمدإذا  المقرر اإلجرائيهذا ها تحقيق فيسيسهم ، التي ٢٠١٧-٢٠١٦زانية البرمجية للفترة المي

   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة ) حصائلحصيلة (
والفعالــة والعاليــة الجــودة واســتخدامها علــى نحــو ة المأمونــة صــحيإتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات التحســين 

  رشيد.
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

: تحســين جــودة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى ومأمونيتهــا مــن خــالل القواعــد ٣-٣-٤الُمخــرج 
  مسبق للصالحية.والمعايير والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار ال

الثـــاني عشـــر  ي برنـــامج العمـــل العـــامعلـــى النحـــو المبـــّين فـــ إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢
قتضـــب ميرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  .المقرر اإلجرائيلمراعاة ذلك في مشروع 
  ال ينطبق.

   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣
) إذا اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة المقــــرر ٢٠١٧(مــــن حزيــــران/ يونيــــو إلــــى آب/ أغســــطس ثالثــــة أشــــهر 

 ٣على النحو المبين فـي التـذييل  التعاريف إقرارلتجسيد وسيحدَّث الموقع اإللكتروني للمنظمة اإلجرائي. 
ســتعاض عــن تعبيــر "المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ ويُ ؛ ٧٠/٢٣لوثيقــة جالمرفــق بملحــق ا

المغشوشة التوسيم/ المغشوشـة/ المزيفـة" بتعبيـر "المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشـة" فـي اسـم 
  آلية الدول األعضاء.
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  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةإذا اعُتِمد المقرر اإلجرائيف الُمقّدرة لتنفيذ يإجمالي التكال  -١

  ال تترتب أي تكاليف.

  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢
  ال تترتب أي تكاليف.

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  -ب-٢
إذا اعُتِمـد، بماليـين الـدوالرات  المقـرر اإلجرائـيذه الثنائية لتمويل تنفيـذ الموارد الُمتاحة في ه  -

  األمريكية:
  ال تترتب أي تكاليف.

  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
  ال ينطبق.

الُمقــّدرة غيــر الُمتاحــة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة فــي التمويــل، بماليــين  المــوارد  -
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
  

، بماليــين ة)ذات صــل(إذا كانــت  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي المتطلبــات   -٣
  :الدوالرات األمريكية

  ال تترتب أي تكاليف.
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية الُمقترحة هل ُأدِرجت هذه في 

  ال ينطبق.
  

)، بماليـين الـدوالرات ذات صـلة(إذا كانـت ات المقبلـة الميزنيـة المقـدرة األخـرى فـي الثنائيـالمتطلبات   -٤
  األمريكية:
  ال ينطبق.
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