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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذيجانب من 
 
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــةمجـــال البرنـــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد. القرارسيسهم في تحقيقها هذا 

  التنظيم واإلدارة ٤-٦ مجال البرنامج:
  بفعالية وكفاءة على نحو متسق على صعيد المنظمة إرساء تنظيم اإلدارة ٤-٦ حصيلة:ال
  بفعالية وكفاءةارة الموارد البشرية وتنسيقها دإ ٢-٤-٦ مخرجات):الُمخرج (ال

إذا لم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين  القرارتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في

  .ال ينطبق
لـم ، والتـي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـة لألمانـة خـالل منجـزات مسـتهدفة أخـرى موجز ألية بيان وصف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية البرمجيةفي الميزانية فعل بالُتدرج 
  .ال ينطبق

  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
علـى الئحـة المـوظفين سـتدخل حيـز المدخلـة ذات الصـلة  فـإن التعـديالت ،١بمشـروع القـرار فيما يتعلـق 

  النفاذ على النحو التالي:
  ا؛بأجور موظفي الفئة الفنية والفئات العليفيما يتعلق  ٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١اعتبارًا من    (أ)
فيمــــا يتعلــــق بالتعــــاريف ومــــنح التعلــــيم ومــــنح االســــتقرار  ٢٠١٨شـــباط/ فبرايـــر  ١واعتبـــارًا مـــن  ) (ب

ومــــنح اإلعــــادة إلــــى الــــوطن والتنقــــل واإلجــــازة الخاصــــة واإلجـــازة دون مرتـــب واالســـتقالة واالســـتعراض 
  .داري وهيئة الطعون العالميةاإل

النظـــام األساســـي  ذات الصـــلة المقتـــرح إدخالهـــا علـــى تعـــديالتفـــإن ال ،٢بمشـــروع القـــرار فيمـــا يتعلـــق و 
  .٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١هيكل المنظمة الحالي ستدخل حيز النفاذ اعتبارًا من  تجسدل للموظفين

المـوظفين فـي الوظـائف  علـى أجـورالمدخلـة  ذات الصـلة تعـديالت، فإن ال٣بمشروع القرار فيما يتعلق و 
  .٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١ستدخل حيز النفاذ اعتبارًا من  غير المصنفة في رتب وأجر المدير العام

  لم ُيحدد موعد نهائي لتنفيذ القرار.و 
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  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

تشـمل فعليـًا المتطلبـات مـن  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة إن الموارد المخطط لها في إطـار 
  .الالزمة لتنفيذ القرار الموارد

بشــأن التعــديالت المدخلــة علــى مرتبــات المــوظفين،  ٣) ومشــروع القــرار ١(١فيمــا يتعلــق بمشــروع القــرار و 
تكاليف كشوف المرتبات عادة ما تخضع لبعض التغيير نتيجة تسوية مقـر العمـل، أسـعار الصـرف، فإن 

امـل أخـرى، الموظفين المتنوعين من حيث بدالت اإلعالة واالسـتحقاقات الخاصـة بمـنح التعلـيم ضـمن عو 
  بحيث يتم استيعاب هذه التكاليف اإلضافية في سياق التفاوتات الكلية لميزانية المرتبات.

  ) أي متطلبات من الموارد.٢(١وال تترتب على مشروع القرار 
ن فــي النظــام األساســي للمــوظفيال تترتــب علــى التعــديالت المدخلــة علــى  ،٢وفيمــا يتعلــق بمشــروع القــرار 

فــي هيكــل المنظمــة الحــالي ســتموَّل فــي  أي وظــائف جديــدةإال أن أي متطلبــات مــن المــوارد.  حــد ذاتهــا
    إطار مخصصات الميزانية الحالية.

ــالي   أ-٢ ــات المُ إجم ــدّ المتطلب ــًال تخصيصــها  مــن المــوارد الُمزمــع رةق ــيفع ــة ل ف ــة البرمجي  لثنائيــةالميزاني
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨

  .ينطبقال 
لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .ال ينطبق

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  .ال ينطبق
فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  .ال ينطبق

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  .ال ينطبق
  ية:خالل هذه  الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  .ال ينطبق
التي ستساعد على سد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
  .ال ينطبق

     =     ==  


