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

  
  
  

  التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد :القرار  -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل
تعزيز أنشطة إذكاء الـوعي واإلرشـاد فـي مجـال              -٧  األدوية األساسية

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

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
يتسق القرار مع النتيجة المتوقعة، وسيكفل معاملة مسألة تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد على سبيل                

وسيمكن القرار الدول األعضاء، في إطار هذا المجال من مجاالت . ة في مجاالت عمل المنظمة كافة    األولوي
من رصد استعمال األدويـة      ،باعتبار ذلك من األمور األساسية في توفير الرعاية الصحية لسكانها         والعمل،  

   .وتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد
نفيذ هذا القرار بنجاح على توسيع قاعدة البينات، وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء وتنسيقه مـن                سيساعد ت 

وسيقاس ذلك عن طريق رصد اسـتعمال األدويـة وتنفيـذ           . أجل تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد      
مل المخطط فـي    وتتسق األعمال اإلضافية الناتجة عن هذا القرار مع الع        . السياسات على المستوى القطري   

وفي عام  . ٢٠١٣-٢٠٠٨ في مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل        ١٢إطار الغرض االستراتيجي    
 سيتم رصد األعمال اإلضافية بمؤشر قياس النسبة المئوية للوصفات الدوائية المتسقة مـع الـدالئل                ٢٠٠٧

  .الوطنية أو المؤسسية

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

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠منها 
  . مليون دوالر أمريكي على مدى ست سنوات٣٠  

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

ديسمبر / يونيو إلى كانون األول   /  مليون دوالر أمريكي خالل الفترة الممتدة من حزيران        ١,٥  
٢٠٠٧.    
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 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟ةالحاليالمبرمجة 

ديسمبر / يونيو إلى كانون األول   /  دوالر أمريكي خالل الفترة الممتدة من حزيران       ٥٠٠ ٠٠٠  
  .ومن ثم يلزم تمويل إضافي وقدره مليون دوالر أمريكي. ٢٠٠٧

  اآلثار اإلدارية  -٤

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

 ، بينمـا  والتقني والتنسيقي في المقـر الرئيـسي      ) التقعيدي(سيتم االضطالع بالعمل التقييسي       
وسيخـصص،  .  غالبية أعمال التخطيط والتنفيذ على المستويين اإلقليمي والقطـري         ىستؤد

  .٪ من الموارد المالية والبشرية لألقاليم والبلدان٧٧إجماالً، 

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

 استعمال األدوية علـى     من أجل تعزيز   أسلوب منسق ومتكامل للنظم الصحية       وضعمن أجل     
قليمـي،  إمستـشار   : لكل إقلـيم  الموظفين التالين   نحو رشيد سيلزم إنشاء فريق عالمي يضم        

موظفـاً  :  إنشاء فريق تنسيق يـضم      في المقر الرئيسي    وسيلزم .وموظف دعم تقني وسكرتير   
وسيلزم في المقر الرئيسي موظف تقنـي إضـافي         . ثنين وسكرتيراً ا، وموظفين تقنيين    طبياً

توجد أية وظائف يمكن إدراجهـا ضـمن أعـداد           ونظراً ألنه ال  . لالتصال بالبرامج األخرى  
  . أعاله موظفاً إضافياً للوظائف المذكورة٢٣ين سيلزم الموظفين الحالي

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(
تم بالفعل تطبيق رصد استعمال األدوية وتنفيذ السياسة الدوائية، ونُظمت سلسلة من بـرامج                

وسيتيح إنشاء . ن الحالية والسابقة  التدريب، وتم دعم عدد من المشاريع الصغيرة خالل الثنائيتي        
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨فريق عالمي التنفيذ التام لألنشطة في الثنائية 
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