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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

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  التمكينية الوظائف/ المؤسسية الخدمات -٦الفئة:   
  ٤-٦ :الحصيلة                                   واإلدارة التنظيم مجال البرمجي:ال     

  ٢-٤-٦ :الُمخرج        
  ؟المذكورة أعاله )(المجاالت البرمجية البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

فــــي المجـــال البرمجــــي المـــذكور أعـــاله مــــن خـــالل تبســــيط  ١٣٦/٤٧م تتســـهم التعـــديالت المبينــــة فـــي الوثيقـــة 
، وٕارسـاء أسـاس التأديبيـة التـدابير، وتعزيـز مرونـة المنظمـة لـدى تطبيـق عدة مواد فـي الئحـة المـوظفينوتوضيح 

   مة بشان حركة تنقالت الموظفين. قانوني لسياسة المنظ
  )ال القرار؟ (نعم/ هذا المطلوبة في منجزات المستهدفةالو  الُمخرجات بالفعل هل تتضمن الميزانية البرمجية

 .نعم

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -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(
  محدد المدة.غير القرار   )١(
ــــذ سياســــة المنظمــــة بشــــأن حركــــة تــــنقالت   )٢( ــــة لوضــــع وتنفي ــــة اإلجمالي ســــتتراوح التكلف

الثنائيـــة ، فـــي تقريبـــاً  دوالر أمريكـــيمليـــون  ١٠,٢مليـــون دوالر أمريكـــي و ٩,٢المـــوظفين بـــين 
ماليــــين دوالر  ٨المبلــــغ مقــــدار يتــــراوح بــــين ومــــن هــــذا عنــــدما يبــــدأ التنفيــــذ.  ٢٠١٧-٢٠١٦

سيشكل التكـاليف المتعلقـة بزيـادة حركـة تـنقالت المـوظفين. ماليين دوالر أمريكي  ٩أمريكي و
علـــــى إدارة تنفيـــــذ السياســـــة مســـــاعدة لوســـــتبلغ تكـــــاليف المـــــوظفين الخاصـــــة بتوظيـــــف أفـــــراد ل

  تقريبًا.  مليون دوالر أمريكي ١,٢
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
المجمـــــوع: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة (الموظفـــــون: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة؛ 

  األنشطة: صفر من الدوالرات األمريكية)
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  ر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذهتُــذك

  .االقتضاء
  .ال ينطبق

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)
  .ال ينطبق

  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 
  

  المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار   (ج)
  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطةهل يمكن تنفيذ هذا القرار 
 ٣. ومـــع ذلــك ســـيلزم موظفــان إضـــافيان برتبـــة ف ٢٠١٥-٢٠١٤نعــم، بالنســـبة إلــى الثنائيـــة 

ألولـى مـن في إدارة الموارد البشـرية فـي المقـر الرئيسـي أثنـاء المرحلـة ا ٥ع وموظف برتبة خ 
 البشـــرية المـــوارد إدارة فـــي إضـــافيون موظفـــون يلـــزم وقـــد. ٢٠١٧-٢٠١٦التنفيـــذ فـــي الثنائيـــة 

 مـــــن اعتبـــــاراً  اإلقليميـــــة المكاتـــــب فـــــي البشـــــرية المـــــوارد وٕادارات العـــــالمي الخـــــدمات ومركـــــز
 إعـــداد مـــن االنتهـــاء بعـــد ٢٠١٥ عـــام فـــي أدق تقـــديرات إعـــداد وســـيتم. فصـــاعداً  ٢٠١٨ عـــام
  .التنفيذ خطة

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
المهـارات الالزمـة  (مجموعـات) مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة - الموظفين المتفرغين

  حسب االقتضاء.
  

  التمويل  -٤
  ال) ؟ (نعم/ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٥-٢٠١٤التكاليف المقدرة للثنائية هل 

  ال ينطبق.
(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 

  .))المتوقعة(مصادر التمويل  المتوقعالتمويل 
  .ال ينطبق

  

=     =     =  


