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  ٢٠٠٧ يناير/ الثاني كانون ١٨   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/29 Add.1   من جدول األعمال المؤقت  ٥-٧البند 

  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  هاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتماد
  من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  
  

  التصديق  على تعديالت الئحة الموظفين  :القرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

تحسين شروط الخدمة وتنفيذ سياسات تراعـي         -٤  إدارة موارد المنظمة البشرية
 والمزايا بالمنظمة الموظفين؛ ومواءمة نظام المرتبات

مع نظام مؤسسات األمـم المتحـدة ذات المنحـى          
  .الميداني

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
سيشجع هذا القرار على اتباع سياسات أكثر مراعاة للموظفين وعلى تحسين االلتزام بمبادئ النظام الموحد               

  .رة الموارد البشريةإلدا

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

من الصعب تقدير تكلفة    )  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
 بطريقة محدودة وتقتصر على مـوظفين       االقتراحات ألن االستحقاقات الجاري تعديلها تطبق     

وعلى العكس مـن تكلفـة بـدالت        . تتوافق ظروفهم مع الظروف التي تتناولها االستحقاقات      
المراعية للموظفين طابع متكرر حيـث إن هـذه         التعويض والمزايا ليس لتكلفة االستحقاقات      

  .دة المبينة في الوثيقةواالستحقاقات ال تنطبق إال في مجموعة الظروف المحد

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
ينطبق األساس المنطقي المـذكور فـي    )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنـشطة  

  .أعاله) أ(٣الفقرة 

 ضمن األنشطة   بلغ الذي يمكن إدراجه   الم ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  .ستندرج أية تكاليف إضافية ضمن األنشطة المبرمجة الحالية ؟الحاليةالمبرمجة 
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  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  .ال تنطبق )حسب االقتضاء

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (ت اإلضافية من الموظفين     االحتياجا  )ب(
ال تلـزم أيـة احتياجـات إضـافية مـن            )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة     

  .الموظفين

ن  اعتباراً من نشر الئحة الموظفي     )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم     (اُألطر الزمنية     )ج(
  .المعدلة
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