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   إلى المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  ترح اعتمادها المقللمقررات اإلجرائيةاألمانة نتيجة 

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

    تعديالت الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود:المقرر اإلجرائي  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

تحسين شروط الخدمة وتنفيـذ سياسـات تراعـي            إدارة موارد المنظمة البشرية
فين؛ ومواءمة نظام المرتبات والمزايا بالمنظمة الموظ

مع نظام مؤسسات األمـم المتحـدة ذات المنحـى          
  .الميداني

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

اسة تراعي المـوظفين     شروط الخدمة المحسنة والمبينة في االقتراح الخاص بإصالح العقود تنفيذ سي           لتمث
  .وتستبقيهموهدفها ضمان أن تستقطب المنظمة موظفين من أعلى طراز 

  اآلثار المالية  -٣

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

ويتعلق هذا المبلغ المعدل بالتكاليف اإلضافية التي ستنـشأ عـن           .  مليون دوالر أمريكي   ٨‚٦
تحسين شروط خدمة الموظفين المؤقتين بتطبيق مبدأ المساواة في األجور لقاء تقديم الخدمات             

وللتأخير في  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ذاتها، والذي وضعت له الخطط في الميزانية البرمجية للثنائية          
التدابير تأثير على التكاليف المخفضة فيما يتعلق بمنحة التعلـيم ومنحـة االنتـداب      تنفيذ هذه   

وستدرج التكلفة الخاصة بالثنائيات فـي      . وإجازة زيارة الوطن والسفر في إطار منحة التعليم       
 حسب االحتياج   المستقبل ضمن تكاليف الموظفين المعدلة المتوقعة لكل دورة ميزنة، وستحدد         

  .المتوقع من الوظائف المؤقتة في تلك الفترة

 دوالر  ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفينأمريكي، بما في ذلك 

التدابير الجديدة ، وهي فترة تنفيذ ٢٠٠٧ لعام  أعاله)أ(تم تقدير التكاليف المذكورة في الفقرة 
    .المقترحة
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، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

ال يمكن إدراج أي من التكاليف اإلضافية المقترحة ضمن األنشطة المبرمجـة الحاليـة ألن                 
من الوظائف المؤقتة إلى وظائف محددة المدة؛ جميع األنشطة المعنية تقوم اآلن بتحويل عدد     

  .لذا فإن المبلغ المذكور يمثل صافي الزيادة المقدرة باإلضافة إلى الميزانية الحالية

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

التنفيذ على مستوى المنظمة الشامل باستخدام الخطط المنقحة للموارد البشرية مـن            سيجري    
  .قبل كل من األقاليم والمقر الرئيسي

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  .فيذ إصالح العقود المقترح تعيين موظفين إضافيينال يقتضي تن  

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

  .٢٠٠٧سيجري التنفيذ طوال عام   
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