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

  التنفيذي أو جمعية الصحةمن قبل المجلس 
  
  

  اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العموميةتقرير  :القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  مجال العمل

  
  األدوية األساسية

  
  التمنيع واستحداث اللقاحات وغير ذلك

  النتيجة المتوقعة
 مفهـوم   تنفيذ ورصد السياسات الدوائية على أساس     

األدوية األساسية ورصد أثر االتفاقات التجارية بشأن       
التوصل إلى األدوية األساسية عالية الجـودة وبنـاء       
قدرة قطاع الصيدالنيات ومناصرة هـذه األنـشطة        

  ودعمها

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

  يةاآلثار المال  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

  . ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠
 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية     ) ب(

  .)يف الموظفين واألنشطةأمريكي، بما في ذلك تكال
 ضـمن   المبلغ الذي يمكـن إدراجـه      ما   ،)ب(التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة      أصل  من   ) ج(

   ؟الحاليةاألنشطة المبرمجة 

: المعقوفتين في القرار بناء على الخيارات الممكنةقوسين ال التي تظهر بين قُدمت اآلثار المالية  

  لحكومية الدوليةاجتماعات أحد األفرقة العاملة ا  )١(

 واحد، باب المشاركة فيه مفتـوح أمـام كـل الـدول             خمسة أيام اجتماع مدته     )أ(
 تدفع المنظمة لمندوبين اثنين من كل إقليم من أقاليم المنظمة المبلغ            -األعضاء  

وتبلغ التكاليف اإلضـافية التـي تتحملهـا        .  دوالر أمريكي  ٣٩٠ ٠٠٠: التالي
) مندوب واحد لكـل منطقـة     (المنظمة بالنسبة لكل مندوب من المندوبين الستة        

وعلى سبيل المثال، إذا تحملت المنظمـة تكـاليف         .  دوالر أمريكي  ٣٠ ٠٠٠
 دوالراً  ٤٥٠ ٠٠٠أربعة مندوبين من كل إقليم، فسيبلغ مجموع هذه التكـاليف           

  . يكياًأمر
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 - الدول األعضاء    باب المشاركة فيه مفتوح أمام كل     ،  عشرة أيام اجتماع مدته    )ب(
:  المبلـغ التـالي  من كل إقليم من أقاليم المنظمـة تدفع المنظمة لمندوبين اثنين  

وتبلغ التكاليف اإلضافية التي تتحملهـا المنظمـة        .  دوالر أمريكي  ٥٢٠ ٠٠٠
 ٤٠ ٠٠٠ )من كل إقليم  مندوب واحد   (ستة  بالنسبة لكل مندوب من المندوبين ال     

  .  دوالر أمريكي

تبلغ تكاليف الموظفين اإلضافية المتعلقة باإلستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين             )٢(
  . سنوياًأمريكي  دوالر٦٠٠ ٠٠٠: للرصد واألنشطة ذات الصلة

  .البدائل المحددة آنفاً ال تمثل أنشطة مبرمجة

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (اقع التنفيذ   مو  )أ(
   )حسب االقتضاء

  .العمل مطلوب ابتداء على مستوى المقر الرئيسي وكذلك على المستويات اإلقليمية

فين تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظ       (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       ) ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  .ثالثة موظفين مهنيين وموظف من فئة الخدمات العامة

 )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   ) ج(
  .تحدد األطر في ضوء القرار النهائي
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