
  ١إضافة  ١٣٨/٥٤تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٢  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
 EB138/54 Add.1  األعمال المؤقتمن جدول  ٣-١٣  البند

  
  
  
  

  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةجانب من 
  
  
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين القرار:
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

تعمــل المنظمــة بطريقــة خاضــعة للمســاءلة وشــفافة  ٢-٦الحصــيلة : ٢٠١٩-٢٠١٤برنــامج العمــل العــام 
  إطار إلدارة المخاطر وٕاطار للتقييم يعمالن جيدًا.ولديها 

تعزيـــز الســـلوكيات األخالقيـــة والتصـــرفات الالئقـــة  ٣-٢-٦: الُمخـــرج ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيـــة البرمجيـــة 
  .واإلنصاف على صعيد المنظمة

الثــاني عشــر للفتــرة إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام   -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤

  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  .٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١إلى  ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ١من المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الفترة من 

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.
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  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
        المكاتب الُقطرية
        المكاتب اإلقليمية
  ١٠ ٧٩١ ٣٥٠  ٣٥ ٠٠٠  ١٠ ٧٥٦ ٣٥٠  المقر الرئيسي

  ١٠ ٧٩١ ٣٥٠  ٣٥ ٠٠٠  ١٠ ٧٥٦ ٣٥٠  المجموع
بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج  (أ)١

  (نعم/ ال)الحالية؟ 
  .ال

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  ما المبلغ الممول في الميزانية الحالية؟  -

  دوالرًا  أمريكياً  ٥ ٦٤٦ ٧٢٥
  ما هي الثغرات؟  -

  دوالرًا أمريكياً  ٥ ١٤٤ ٦٢٥
  المقترحة لسد هذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات   -

وٕادارتهــا  فــي جميــع أنحــاء المنظمــة الستكشــاف ســبل إنشــاء وظــائف جديــدة جاهــدة تســعى األمانــة
  .التكلفة الفعلية مما يحد من فعالية من حيث التكلفة بطريقة أكثر

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ال تنطبق ال تنطبق  ال تنطبق  المكاتب الُقطرية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المكاتب اإلقليمية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المقر الرئيسي

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الميزانية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  .ال تنطبق
  ما هي الثغرات؟  -

  .ال تنطبق
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

 .ال تنطبق
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