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   المترتبة بالنسبة واإلداريةالماليةتقرير عن اآلثار 
  رح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقت

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  

  مدونة الممارسات في مجال توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تحسين الخدمات الـصحية بإدخـال       -١٠
تحسينات على جوانب تصريف الـشؤون      

توظيف واإلدارة باالعتماد على والتمويل وال
  .البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
تعزيز قاعدة المعلومات والمعارف بـشأن        ٨-١٠

القوى العاملة الصحية وبناء قدرات البلدان في مجال        
تحليل الـسياسات وتخطيطهـا وتنفيـذها وتبـادل         

 .المعلومات ونتائج البحوث

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء، مع         ٩-١٠  
التركيز على الدول التي تواجه صعوبات كبرى فيما        
يتعلق بالقوى العاملة الصحية بغية تحـسين إيجـاد         
وتوزيع قواها العاملة الصحية وتأمين نسب المهارات 

  .الالزمة لها واالحتفاظ بها
  )المعطيات األساسية وواألهدافالمؤشرات تُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة و(

توجد صالت بين أنشطة المنظمة الخاصة بدعم توظيف العاملين الصحيين على المستوى الـدولي وبـين                
  .١٠الغرض االستراتيجي رقم 

  اآلثار المالية  -٣

نهـا  مقربة إلى وحدات يبلغ كل م     (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

  ٢٠٠٩مايو /  دوالر أمريكي ابتداء من أيار٥ ٥٣٠ ٠٠٠

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
 دوالر  ٣٠٠ ٠٠٠ويشمل هذا المبلغ    .  دوالر أمريكي على مستوى المقر الرئيسي      ٥٣٠ ٠٠٠

أمريكي الستهالل أنشطة جديدة لتنفيذ مدونة الممارسة أثناء الشهور الـسبعة األخيـرة مـن               
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الثنائية 
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 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   دوالر أمريكي٢٣٠ ٠٠٠ ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية  المبرمجةالحالية 

 يمكـن المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف             بالنسبة إلى     )د(
   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(ضافية؟ تمويل التكاليف اإل

ستتم تغطية التكاليف من المساهمات الطوعية ومخصصات الميزانية العادية المقدمـة مـن             
  .الدول األعضاء بهدف دعم العمل في هذا الميدان

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    روتُذكتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القُطرية في البلدان التي تواجه مشكالت ناجمـة             
  .عن هجرة القوى العاملة الصحية

 معبراً عنها   -  من الموظفين  تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقاليم المحـددة حـسب     مع بيان    ،مستويات المنظمة حسب   -متفرغين  بعدد الموظفين ال  

   )، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمةاالقتضاء

متخصص في المسائل المتعلقة بهجرة القوى العاملـة        ) الفنية(موظف واحد من الفئة المهنية      
  .الصحية، يتم توظيفه في المقر الرئيسي

  .تقديم الدعم اإلداري، يتم توظيفه في المقر الرئيسيموظف واحد من فئة الخدمات العامة ل

   )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(

  .٢٠١٠ أو في مطلع عام ٢٠٠٩من المقرر أن تُستهل عملية التوظيف في نهاية عام 
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