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  A675 Add.1    
  
  
  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادهاإلى 
  من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  

  الرئاسية األجهزة جانب من القرار صنع تحسين    :القرار     - ١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  التمكينية الوظائف/المؤسسية الخدمات -٦الفئة:   
  ١-٦الحصيلة:   القيادة وتصريف الشؤون مجال البرمجي:ال

  ١-٣-٦الُمخرج:   
  المذكورة أعاله؟)مجال البرمجي (المجاالت البرمجية ال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

 العلنيـة الجلسـات وبـث العالميـة، الصـحة لمنظمـة الرئاسـية األجهـزة اجتماعـات إلـى لكترونـياإل الوصول بتوسيع
 فــي واإلســهام الشــؤون، تصــريف مجــال فــي المنظمــة إصــالح فــي إطــار نترنــت،اإل شــبكة علــى الصــحة لجمعيــة
 .المنظمة شؤون تصريف وتعزيز العالمية الصحة مجال في االتساق زيادة

  
  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات والُمخرجات المستهدفة هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 .نعم

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  الميزانية

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١يلــي (ُيــذكر مــا 

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  .زمنياً  القرار ليس محدوداً   )١(
بزيــــــادة التكلفــــــة الســــــنوية  ي الثنائيــــــة، رهنــــــاً دوالر أمريكــــــي فــــــ ٣٢٠ ٠٠٠المجمــــــوع   )٢(

  .دوالر أمريكي ٣٢٠ ٠٠٠؛ األنشطة بالدوالر األمريكي  ال شيء(الموظفون: 



            A67/5 Add.1            ١إضافة  ٦٧/٥ج

2 

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
الــــدوالر ب ال شــــيءفقــــط (الموظفــــون:  ٢٠١٥فــــي عــــام  دوالر أمريكــــي ٢٠٠ ٠٠٠المجمــــوع: 
  .دوالر أمريكي) ٢٠٠ ٠٠٠؛ األنشطة األمريكي

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء
  .يسيالمقر الرئ

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤المعتمــدة الميزانيــة البرمجيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  .ال
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

فـــــــــي الميزانيـــــــــة البرمجيـــــــــة  دوالر أمريكـــــــــي. التكـــــــــاليف غيـــــــــر مخططـــــــــة حاليـــــــــاً  ٢٠٠ ٠٠٠
ألن الميزانيـة اإلضــافية المطلوبــة لألنشـطة صــغيرة نســبيًا،  ونظــراً  ،مـع ذلــكو ؛ ٢٠١٥-٢٠١٤
  بسيطة للبرمجة.المسألة من خالل إعادة  سُتعالج

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة مع  - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

  .سيلزم التعاقد مع موظفين خارجيين
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  .نعم

تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة 
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

  ال ينطبق.
  
  

=     =     =  


