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  بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة 
   إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانب من
  
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  القرار:   - ١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-en.pdf)   

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦الفئة: 
   ١-٦الحصيلة:     القيادة وتصريف الشؤونالمجال البرمجي: 

 ٢-١-٦الُمخـــــرج:             
(المجـاالت البرمجيـة  المـذكور أعـاله كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق حصيلة (حصائل) المجـال البرمجـي

  ؟المذكورة أعاله)
  سيرسي اعتماد اإلطار أساسًا متينًا ُيستند إليه في مواصلة تعزيز إجراءات العناية الواجبة وتقدير المخاطر.

  المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال) والمنجزات الميزانية البرمجية الُمخرجات بالفعل هل تتضمن
 .نعم
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها  )٢(
  ٢٠١٩- ٢٠١٤يشمل القرار الفترة   )١(
دوالر أمريكي؛  ٨ ٢٣٨ ٣٠٠موظفون: الدوالر أمريكي ( ١٠ ٥٠٨ ٨٠٠ :المجموع  )٢(

  دوالر أمريكي) ٢ ٢٧٠ ٥٠٠: األنشطة
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  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(مقربــًا  (أ)٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
: األنشـطةدوالر أمريكـي؛  ٢ ٣٩٦ ١٠٠موظفـون: الدوالر أمريكي ( ٣ ٢٥٠ ٦٠٠المجموع: 

  دوالر أمريكي) ٨٥٤ ٥٠٠
ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب  ُت

  .االقتضاء
متكبدة في المقر الرئيسي، على أن تنفيذ اإلطار سيؤثر في إجراءات العمل التكاليف المحّددة 

  على جميع مستويات المنظمة الثالثة.
؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 

  (نعم/ ال)
  .منع

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

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

المهـارات الالزمـة  مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

ثمــة خطــة بشــأن زيــادة عــدد المــوظفين الفنيــين المتفــرغين مــن أربعــة إلــى خمســة مــوظفين فــي 
الفرقــة المعنيــة بتطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة وٕادارة التفــاعالت مــع األطــراف الفاعلــة غيــر 

  الدول.
  التمويل  -٤

لة(ب) ٣مذكورة في ال ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية    بالكامل؟ (نعم/ ال) مموَّ
  .نعم

التمويل وكيفية تعبئـة األمـوال (مـع بيـان تفاصـيل مصـدر  بيان الثغرة فيإذا كانت اإلجابة "ال" يرجى 
  .)التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)

  ال ينطبق.
  

=     =     =  


