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  المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية 
  هاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتماد
  من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  
  

، بما في ذلك استحداث أدويـة أفـضل         التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد         :القرار   -١
  لعالج األطفال

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

يذ ورصد السياسات الدوائية    الدعوة والدعم ألغراض تنف      -١  األدوية األساسية
على أساس مفهوم األدوية األساسية، ورصد تأثير االتفاقـات         
التجارية على الحصول على األدوية األساسية ذات الجـودة،         

  .وبناء القدرات في القطاع الصيدالني
تعزيز وترويج القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهيـة          -٥

  . ونجاعتهاالعالمية لجودة األدوية ومأمونيتها
تعزيز أنشطة إذكاء الـوعي واإلرشـاد فـي مجـال              -٧

االستخدام العالي المردود والسليم لألدويـة بقـصد تحـسين          
  .استعمال المهنيين الصحيين والمستهلكين لألدوية

تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيـادة       -٣  صحة األطفال والمراهقين
في سبيل تحسين بقاء الولدان واألطفال      التغطية وتكثيف العمل    

  .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

يتسق القرار مع النتائج المتوقعة المذكورة أعاله، وسيكفل تحسين الحصول على األدوية األساسية، بما في               
  .استحداث أدوية أفضل لعالج األطفالذلك 

  .وسيساعد تنفيذ هذا القرار بنجاح على تحقيق النتيجة المتوقعة، وسيتم رصده بالمؤشرات المالئمة

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

  )بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة دوالر أمريكي، ١٠ ٠٠٠
  . دوالر أمريكي على مدى ست سنوات٢٠ ٣٢٠ ٠٠٠  
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 دوالر أمريكي فيما يتعلق بالميزانيـة البرمجيـة المقترحـة           ٨ ٣٠٠ ٠٠٠يلزم مبلغ وقدره      
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

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

  . دوالر أمريكي٨٠٠ ٠٠٠  

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

والتقني والتنسيقي في المقر الرئيسي، الذي سيكون مسؤوالً ) التقعيدي( العمل التقييسي ىسيؤد  
٪ مـن   ٣٤وسيتم، عمومـاً، تخـصيص      ). األكثر في السنتين األوليين   (عن نحو ثلثي العمل     

  .قاليم والبلدان لألالموارد المالية والبشرية

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

:  يلزم ما يلي من المـوظفين اإلضـافيين        ،بغية أداء هذا العمل باإلضافة إلى البرامج الحالية         
للمساعدة في العمل الخاص باختيـار المستحـضرات       ) الفنية( المهنية   ثالثة موظفين من الفئة   

 موظف دعم من فئة الخدمات العامة؛ وموظف يعمل في  ١,٥الصيدالنية وجودتها، إلى جانب     
. المكتب من الفئة المهنية في المقر الرئيسي لتنسيق أنشطة التعاون التقني مع البلدان واألقاليم             

 موظف من الفئة    ٠,٥أ العمل اإلقليمي والقطري، يرجح أن يلزم        وفضالً عن ذلك، وعندما يبد    
  . موظف من فئة الخدمات العامة لكل إقليم٠,٥و) الفنية(المهنية 

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(
وسـتُنفذ  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧بالفعل، وقد يبلغ مداه فـي الفتـرة         ) التقعيدي(بدأ العمل التقييسي      

  .األنشطة اإلقليمية والقطرية في السنوات األربع األخيرة من البرنامج
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