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   المترتبة بالنسبة واإلداريةالماليةتقرير عن اآلثار 
  ح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة للقرارات المقتر

   المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةقبلمن 
  
  
  

  النظام األساسي للموظفينو  على الئحة الموظفينتعديالت  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تطوير منظمـة الـصحة العالميـة        -١٣
ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونـة وتـشجع       

ء بواليتها بمزيد من    التعلم لتمكينها من الوفا   
  الكفاءة والفعالية

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
وضع سياسات وممارسات متعلقة بـالموارد       ٣-١٣

البشرية موضع التنفيذ الستقطاب المواهب المتميـزة   
والحفاظ عليها، والتشجيع علـى الـتعلم والتطـوير         

 .المهني، وإدارة األداء وتعزيز السلوك األخالقي

  )المعطيات األساسية وواألهدافكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذ(
تجسد التعديالت تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية الذي عرض على الجمعيـة                

 هـو ضـمان     والهدف من هذه التعـديالت    . العامة لألمم المتحدة كي تنظر فيه أثناء دورتها الثالثة والستين         
  .امتثال نظام التعويضات في منظمة الصحة العالمية للقرارات المتوقع أن تتخذها الجمعية العامة

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
   ) واألنشطة دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين١٠ ٠٠٠

ناتج عن مراجعة منحـة     هذا المبلغ   و دوالراً أمريكياً،    ١ ٤١٣ ٤٥٧ ،إجمالي التكلفة السنوية  
 ٤٣٤ ٧٠٧التنقـل والمـشقة الجديـد،       نظـام   تشغيل  و  دوالراً أمريكياً؛  ٢١٣ ٧٥٠التعليم،  

 ٦٧٥ ٠٠٠مستويات إعانات األطفال والمعالين من الدرجـة الثانيـة،          و دوالرات أمريكية؛ 
  . دوالر أمريكي٩٠ ٠٠٠بدل المخاطر و دوالر أمريكي؛

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

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
 فإن هذه التكاليف تنطبق على ٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني١نظراً ألن التنفيذ سيتم اعتباراً من 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الثنائية 
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األنـشطة   ضمن   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما) ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  .يمكن إدراج كل التكاليف ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨للثنائية  المبرمجةالحالية 

 تمويل  سيتمالمبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية كيف           بالنسبة إلى     )د(
  .ال ينطبق ذلك )تُذكر المصادر المالية المحتملة(التكاليف اإلضافية؟ 

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل        (فيذ  مواقع التن   )أ(
   )حسب االقتضاء

  .سيشمل األمر جميع مستويات المنظمة

 معبراً عنها   -  من الموظفين  تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
األقاليم المحـددة حـسب     مع بيان    ،نظمةمستويات الم حسب   -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمةاالقتضاء

  .التعديالت ال تتطلب موظفين إضافيين

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

  .٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني١سيبدأ التنفيذ اعتباراً من 
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