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  بالنسبةتقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة 
   المقترح اعتمادها للمقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانب من
    

  التخصيص االستراتيجي لحيز الموارد  :اإلجرائي مقررال  - ١
  ٦٦/٧ج : (انظر الوثيقة٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   - ٢

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

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦الفئة: 
  ٣-٦ الحصيلة:  االستراتيجي التخطيطالمجال البرمجي: 

 ١-٣-٦ :الُمخرج    والتبليغ الموارد وتنسيق

  ؟المذكور أعاله المجال البرمجي حصائلفي تحقيق اإلجرائي  مقررهذا ال سيسهمكيف 
سيدعم هذا المقرر اإلجرائـي تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة للتخصـيص االسـتراتيجي لحيـز الميزانيـة مـن أجـل تحسـين 

  أداء واستخدام الموارد في التعاون التقني على المستوى الُقطري.
؟ اإلجرائـي مقـررالمسـتهدفة المطلوبـة فـي هـذا ال والمنجـزات الميزانية البرمجية الُمخرجـات بالفعل هل تتضمن

  (نعم/ ال)
 .نعم
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
التـي سـتلزم فيهـا أنشـطة األمانـة مـن أجـل  اإلجرائـي مقـرر) مـدة سـريان ال١ُيذكر ما يلي (

دوالر  ١٠ ٠٠٠تكلفـــة تلـــك األنشـــطة (مقربـــة إلـــى وحـــدات يبلـــغ كـــل منهـــا  )٢التنفيـــذ؛ (
  أمريكي).

  .المقرر اإلجرائي غير محدد المدة  )١(
فيما يتعلق بأنشطة األمانة لن يسـتتبع المقـرر اإلجرائـي أيـة تكـاليف تتعلـق بالميزانيـة   )٢(

  البرمجية.
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  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
  ال ينطبق

ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب  ُت
  .االقتضاء

يتعلـــق المقـــرر اإلجرائـــي بجميـــع مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة، ولكـــن لـــن تترتـــب عليـــه تكـــاليف 
  أخرى.

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

  ال توجد أية آثار من حيث التكاليف فيما يتعلق بالميزانية البرمجية.
  كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج. إذا

  ال ينطبق
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال) اإلجرائي مقررهل يمكن تنفيذ هذا ال
  .نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

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

  التمويل  -٤
لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية    ؟ (نعم/ ال)بالكامل مموَّ

  تنطبق هنا. امل الال توجد أية آثار من حيث التكاليف، لذا فإن مسالة التمويل الك
مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوالثغــرة  تحديــدإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى 

  ).المتوقعة األموال(مصادر  األموال المتوقع
  
  

=     =     =  


