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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةتقرير عن اآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين    :القرار     -١
  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
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  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦الفئة:   
  ٤-٦الحصيلة   إلدارة والتنظيما :البرمجي (المجاالت البرمجية)مجال ال

  ٢-٤-٦رج ــــالمخ    
  ؟مجال (المجاالت) البرمجية المذكورة أعالهال )حصائل(حصيلة كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق 

 هـــو ضـــمان امتثـــال نظـــام التعويضـــات الخـــاص بمنظمـــةاألمانـــة  ١فـــي تقريـــرمبّينـــة التعـــديالت الالغـــرض مـــن 
نهـــــا فإ هـــــذه الطريقـــــةوب لألمـــــم المتحـــــدة، لتـــــي ُيتوقـــــع أن تتخـــــذها الجمعيـــــة العامـــــةقـــــرارات الالعالميـــــة ل الصـــــحة
الميزانيــة البرمجيــة مــن  ٤-٦الحصــيلة مــع بمــا يتفــق بفعاليــة وكفــاءة علــى صــعيد المنظمــة  اإلدارة تنظــيم تــدعم

٢٠١٥-٢٠١٤. 
  

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

  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٤الفترة  انتغطي(سنتان اثنتان   )١(
  دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠المجموع:   )٢(

                                                      
 .١٣٤/٥١م تالوثيقة     ١
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيـة  ُيذكر المبلـغ المخصـص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر  دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة: ٢٠ ٠٠٠ :الموظفــــوندوالر أمريكــــي ( ٢٠ ٠٠٠المجمــــوع: 

  )ال شيء أمريكي
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  .كل مستويات المنظمة
-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٥
  .نعم

  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  ال) ؟ (نعم/الحاليينهل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين 
  .نعم

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

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

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 
  .)التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)

  .ال ينطبق؛ مصدر (مصادر) التمويل: ال ينطبقدوالر أمريكي 
  
  
  

=     =     =  


