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  ١ إضافة ١٢٢/٣٠م ت  المجلس التنفيذي   

  ٢٠٠٧ ديسمبر/ األول كانون ١٠  بعد المائةالثانية والعشرون الدورة 
  EB122/30 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ٤-٧البند 

  
  
  
  

  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  رح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقت

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  :القرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :النتيجة المتوقعة  :الغرض االستراتيجي

تطوير منظمـة الـصحة العالميـة        -١٣
وتـشجع  ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونـة      

التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من       
  .الكفاءة والفعالية

وضع سياسات وممارسات متعلقـة بـالموارد        -٣
البشرية موضع التنفيذ الستقطاب المواهب المتميـزة   

 والتشجيع علـى الـتعلم والتطـوير        ،والحفاظ عليها 
  .المهني، وإدارة األداء وتعزيز السلوك األخالقي

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر بإي(
 تجسد تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنيـة  ١٢٢/٣٠م تإن التعديالت المبينة في الوثيقة      

والهدف . الثانية والستين الدولية الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة كي تنظر فيه أثناء دورتها               
من هذه التعديالت هو ضمان امتثال نظام التعويضات في منظمة الصحة العالمية للقـرارات المتوقـع أن                 

  .تتخذها الجمعية العامة

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

آثـار مـن    أي   ال توجد    ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
  .حيث التكلفة

والر  د ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
سيتم فيها  مستويات المنظمة التي     وبيان،  أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

  .ال ينطبق ذلك ) االقتضاءحسب المحددة األقاليم وبيان التكاليف، تحمل

 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  .ال ينطبق ذلك ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجة

في ما يتعلق بالمبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية، كيـف سـيتم                  )د(
  . ال ينطبق ذلك)تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   مع بيان يها بالعمل،   تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع ف     (مواقع التنفيذ     )أ(
  .سيشمل ذلك جميع مستويات المنظمة )حسب االقتضاء

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
مع ذكـر   ، و األقاليم المحددة حسب االقتضاء   مع بيان   مستويات المنظمة،   حسب  المتفرغين  

  .ال تتطلب التعديالت المقترحة موظفين إضافيين )ة المهارات الالزمةمجموع

/  كانون الثـاني  ١سيبدأ التنفيذ اعتباراً من      )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ    (اُألطر الزمنية     )ج(
  .٢٠٠٨يناير 
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