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

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانب من
  
  

 مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى  :المقرر اإلجرائي  -١
  المستوى الدولي    

  ٦٨/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٧-٢٠١٦الصلة بالميزانية البرمجية   - ٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-en.pdf)  

  النظم الصحية -٤الفئة: 
  ٢-٤الحصيلة:     الخدمات الصحية المتكاملةالمجال البرمجي: 

 ٢-٢-٤: الُمخرج  التي تركز على الناس                 
  ؟المذكور أعاله في تحقيق حصيلة المجال البرمجي المقرر اإلجرائيهذا  سيسهمكيف 

سيســـهم فـــي دعـــم البلـــدان فـــي التنفيـــذ التـــام لمدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين 
  الصحيين على المستوى الدولي.

؟ المقـرر اإلجرائـيالمسـتهدفة المطلوبـة فـي هـذا  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  المقـرر اإلجرائـي) مـدة سـريان ١ُيذكر ما يلي (

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

  )٢٠١٩-٢٠١٦أربع سنوات (تغطي الفترة   )١(
مليــــون دوالر أمريكــــي؛  ١,٧٥مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٦,٢٥: المجمــــوع  )٢(

  دوالر أمريكي) مليون ٤,٥األنشطة: 
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  ٢٠١٧-٢٠١٦لثنائية في االتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٧-٢٠١٦ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

: األنشطة أمريكي؛ دوالر مليون ٠,٨٧٥: الموظفون( أمريكي دوالر مليون ٣,١٢٥: المجموع
  )أمريكي دوالر مليون ٢,٢٥

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

  .٪٢٠؛ والمقر الرئيسي ٪٨٠ المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية
 ؟٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  .نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم، شريطة أن يتم ملء الوظائف الشاغرة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

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(٣ في المذكورة ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية المقدرة التكلفة هل   )ال/ نعم( بالكامل؟ مموَّ
  .ال
 مصــدر تفاصــيل بيــان مــع( األمــوال تعبئــة وكيفيــة التمويــل ثغــرة تحديــد يرجــى" ال" اإلجابــة كانــت إذا

  ة).المتوقع (مصادر) األموال
مليـون دوالر أمريكـي  ٢,٥مليـون دوالر أمريكـي ( ١,٢٥بمبلـغ  ٢٠١٧-٢٠١٦تقدر الثغرة فـي الثنائيـة 

 لتعبئـة منسقةال خطةال إطار في هذه التمويل ثغرة معالجة وستتم). ٢٠١٩-٢٠١٦لفترة األربع سنوات 
  .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية في التمويل نواقص معالجة أجل من المنظمة نطاق على الموارد

  
=     =     =  


