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   المترتبة بالنسبة واإلداريةالماليةتقرير عن اآلثار 
  ترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المق

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  المنتجات الطبية المزيفة  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

ضمان تحـسين إتاحـة المنتجـات        -١١
  والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
واعد ومعايير ودالئل دوليـة بـشأن        وضع ق  ٢-١١

جودة المنتجات والتكنولوجيات الطبيـة ومأمونيتهـا       
ونجاعتها ومردوديتها والدعوة إلى تنفيـذها علـى        
المستوى الوطني أو المستوى اإلقليمـي أو كليهمـا         

 .ودعمها

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
وسيتم، حسب االقتضاء، وضع مؤشرات محددة للمنتجـات الطبيـة          . القرار يتسق مع النتيجة المتوقعة    هذا  

  .المزيفة

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
   )نشطة دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واأل١٠ ٠٠٠

ويلزم ثلث ذلك المبلـغ     .  مليون دوالر أمريكي للسنوات الخمس القادمة      ٣٠يلزم مبلغ وقدره    
في المقر الرئيسي للتخطيط والتنسيق على المستوى العالمي بين         )  ماليين دوالر أمريكي   ١٠(

أصحاب المصلحة وإلرشادات السياسة العامة على المستوى العالمي وللتكـاليف التـشغيلية            
نة فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة تزييف المنتجات الطبية؛ ويلزم ثُلثا ذلـك المبلـغ               ألما

  .ألنشطة الدعم على المستويين اإلقليمي والقُطري)  مليون دوالر أمريكي٢٠(

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        تكاليف الموظفين واألنشطة  أمريكي، بما في ذلك     

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
  . مليون دوالر أمريكي٥,٢تقدر التكلفة اإلجمالية بمبلغ 
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 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية  المبرمجةلحالية ا

ذلك ضمناً تقديم مبلـغ     ويستتبع  . هناك مبلغ وقدره مليونا دوالر أمريكي متاح بالفعل للثنائية        
 مليون دوالر أمريكي على مـستوى المقـر         ١,٢( مليون دوالر أمريكي     ٣,٢إضافي مقداره   

  ).ى المستويين اإلقليمي والقُطريالرئيسي ومليونا دوالر أمريكي عل

 تمويل سيتمالمبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية، كيف بالنسبة إلى   )د(
   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(التكاليف اإلضافية؟ 

من المتوقع الحصول على تمويل إضافي من المساهمات الطوعية عن طريق حشد المـوارد              
  .بنشاط

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

بما في ذلك األنشطة التي يشارك فيها كل من         ( معظم األنشطة حالياً في المقر الرئيسي        ىيؤد
ق مع أصحاب المصلحة علـى المـستوى        أمانة فرقة العمل وأنشطة الدعوة العالمية والتنسي      

األنشطة التي يشارك فيها المكتب اإلقليمـي لجنـوب         (وفي إقليمين   ) العالمي وجمع األموال  
  ).شرق آسيا والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

 معبراً عنها   -  من الموظفين  تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقاليم المحـددة حـسب     مع بيان    ،مستويات المنظمة حسب   -موظفين المتفرغين   بعدد ال 

   )، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمةاالقتضاء

، مـع   )الفنيـة (سيلزم في المقر الرئيسي ما يعادل ثالثة موظفين متفرغين من الفئة المهنية             
م ما يعادل موظفـاً      سيلز ٢٠١١-٢٠١٠وفي الثنائية   . موظف واحد من فئة الخدمات العامة     

إلى جانب الدعم   (في كل من المكاتب اإلقليمية الثالثة       ) الفنية(واحداً متفرغاً من الفئة المهنية      
إلـى  ( سيلزم ما يعادل ثالثة موظفين متفرغين آخرين ٢٠١٣-٢٠١٢؛ وفي الثنائية  )اإلداري

ألمريكتين والمكتـب   أي المكتب اإلقليمي ل   (للمكاتب اإلقليمية األخرى    ) جانب الدعم اإلداري  
ومن ثم سيلزم في اإلجمالي ما يعـادل        ). اإلقليمي ألوروبا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط     

الفنية مع ما يعـادل ثالثـة أو أربعـة مـوظفين            (تسعة موظفين متفرغين من الفئة المهنية       
 بلدان على   ١٠وسيلزم موظف برامج وطني مخصص في       . متفرغين من فئة الخدمات العامة    

  .ألقلا

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

إقلـيم  جنوب شـرق آسـيا و     وإقليم   اإلقليم األفريقي سيتم التوسع في البرنامج العالمي ليشمل       
 ١٠(؛ وليشمل جميع األقـاليم      ٢٠٠٩في عام   ) خمسة بلدان على األقل   (غرب المحيط الهادئ    

  .٢٠١١-٢٠١٠في الثنائية ) بلدان على األقل
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