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  ١ إضافة ١٢١/٨م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٧ مايو/  أيار٢٤  الحادية والعشرون بعد المائةالدورة 

  EB121/8 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٥-٦البند 
  
  
  
  

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

  
  
  

  إنشاء لجنة فرعية : لجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستخدامها: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
   ٢٠٠٧ -٢٠٠٦الثنائية 

  األدوية األساسية  :مجال العمل
  النتيجة المتوقعة

عي واإلرشـاد فـي مجـال       تعزيز أنشطة إذكاء الو     -٧
االستخدام العالي المردود والسليم لألدوية بقـصد تحـسين         

  .استعمال المهنيين الصحيين والمستهلكين لألدوية
  

   ٢٠٠٩ -٢٠٠٨الثنائية 

  ١١: الغرض االستراتيجي

  

 اإلرشاد القائم على البينات فـي مجـال الـسياسات           -٣
وجيات الطبية  الرامية إلى تعزيز استخدام المنتجات والتكنول     
       على نحو سليم علمياً وعالي المردودية من قل العـاملين   ب

الصحيين والمستهلكين، والتي تم وضـعها ودعمهـا فـي          
   .األمانة، والبرامج اإلقليمية والوطنية

  اآلثار المالية  -٣

ل منها  مقربة إلى وحدات يبلغ ك    (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
 دوالر  ٤٥٠ ٠٠٠ ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكـاليف المـوظفين واألنـشطة           ١٠ ٠٠٠

  أمريكي 

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
    دوالر أمريكي١٨٠ ٠٠٠ )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب(التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        من  )ج(
 ٪١٠٠ ؟الحاليةالمبرمجة 
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  اآلثار اإلدارية  -٤

ذكر األقاليم المحـددة    تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتُ       (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  .إجراء مشاورة مع األقاليم والبلدانويجب .  المقر الرئيسيالتشريعي فييضطلع بالعمل 

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

  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للثنائية ) الفنية( المهنية الفئة من فرغمتوظف ميجب توفير ما يعادل 

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

 وإجراء مشاورة بغية اعتمادهـا،      ٢٠٠٨-٢٠٠٧إعداد قائمة باألدوية األساسية خالل الفترة       
ومـن  . الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستخدامها     لجنة   لب، من ق  ٢٠٠٩في عام   
  .تكون اللجنة الفرعية قد انحلت في ذلك الوقتأن المتوقّع 
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