
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ١١٧/٢٣م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ١٦   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/23 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٣-٧البند 
  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة 
  رح اعتمادهالقرارات المقتل نتيجةإلى األمانة 

  أو جمعية الصحة  من قبل المجلس التنفيذي
  
  
  

  بالتصديق على تعديالت الئحة الموظفينالخاص  القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  

   إدارة موارد المنظمة البشرية  
  

تحسين شروط الخدمة وتنفيـذ سياسـات تراعـي          
 المرتبات والمزايا بالمنظمة الموظفين؛ ومواءمة نظام

مع نظام مؤسسات األمـم المتحـدة ذات المنحـى          
  .الميداني

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

  . والتقيد بمبادئ النظام الموحد إلدارة الموارد البشريةتحسين السياسات التي تراعي الموظفين،

  اآلثار المالية  -٣

  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
من الصعب حساب تكلفة     ) واألنشطة تكاليف الموظفين أمريكي، بما في ذلك     دوالر   ١٠ ٠٠٠

لى المرحلة التاليـة     التكليف من اإلشارة إ    إلعادةالتحول في التركيز على اإلجراءات اإلدارية       
لشغل الوظيفة إلى النهج الخاص بطول فترة الخدمة، وذلك بسبب تنقل الموظفين المستمر من              
الوظائف غير المحددة المدة إلى الوظائف المحدودة المدة وبسبب الشكوك التي تكتنف تقـدير              

  .لى أساس مستمر لمدة تزيد على خمسة أعوامعدد الموظفين الذين يعملون في المنظمة ع

 دوالر  ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منهـا     إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
تنطبق هنـا األسـباب المـذكورة فـي      ) واألنـشطة تكاليف الموظفين أمريكي، بما في ذلك     

  ).أ(٣ الفقرة

 ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنـشطة         ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  .سيتم إدراج أية تكاليف إضافية ضمن األنشطة البرمجية الحالية؟ المبرمجة الحالية
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقـاليم المحـددة     وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

  ال تنطبق  

المـوظفين  معبراً عنها بعـدد     تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  ال تنطبق  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  اعتباراً من تاريخ صدور الئحة الموظفين المعدلة  
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