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 المترتبة بالنسبةاآلثار المالية واإلدارية 
  المقترح اعتمادها ةاإلجرائي المقرراتإلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذي
 
  

  تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية :اإلجرائي المقرر
 ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل ة الُمعتمدةالبرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف
التي سيسهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيالُمعتمدة  البرمجيةالميزانية الواردة في مخرجات) الُمخرج (ال  -١

   :إذا اعُتِمد اإلجرائي المقررهذا مشروع في تحقيقها 
تعزيز تصــريف الشــؤون في المنظمة من خالل اإلشــراف الفعَّال على دورات األجهزة الرئاســية  ٣-١-٦

  وجداول األعمال الفعَّالة والمتسقة
 ةأية صلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت اإلجرائي المقررلنظر في مشروع بشأن ا تقديم مبّرر مقتضب  -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الُمعتمدة الميزانية البرمجية  في
  ال ينطبق.

ــتهــدفــة أخرىأيــة  بيــان  -٣ ــ ــ ـــ ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنــائيــة خالل تحقيقهــا ألمــانــة ا تروم منجزات مســ
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيةالُمعتمدة  في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج   لم

  ال ينطبق.
  :اإلجرائي المقرر اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

  ).عملية االنتخاب(لتنفيذ التعديالت المقترح إدخالها على  سنة ٣,٥
  اإلجرائي المقرر تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:اإلجرائي رالمقر لتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٢٤
ــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢ ــ ــ ـــ ــيصــ ــ ــ ـــ الُمعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصــ

   ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل
  .٢٠٢١تبدأ عملية انتخاب المدير العام التالية في عام  ال ينطبق.

الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 

  ال ينطبق.
ـــات   -٣ ــّدرة المتطلبـ ــ ـــة من الموارد الُمق ــ ـــ ــ ـــ صــ ــّ ــ ــ ـــ ـــودة في الُمخصــ ــ ـــ ـــة مســـ ـــة البرمجيـ ـــة الميزانيـ   الُمقترحــ

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 
  مليون دوالر أمريكي. ٠,١٥
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قّدرة المتطلبات   -٤ ـــة من الموارد الُم ــ ـــ صــــ ــّ ـــ ـــ في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــ
  األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٠٩
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:اإلجرائي رالمقر الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ مقدار   -٥

   :اإلجرائي رالمقر الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  ال ينطبق.

  
   ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  ال ينطبق.
  
التي ستساعد على سد أي ثغرة و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدو  الموارد الُمقّدرة  -

   في التمويل:
  .ال ينطبق

  
  )بماليين الدوالرات األمريكية(الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 

  
 المقر  إقليم  التكاليف  الثنائية

  الرئيسي
  المجموع

جنوب   األمريكتان  أفريقيا
شرق   أوروبا   شرق آسيا

   المتوسط
غرب المحيط 

   الهادئ
الموارد 

الُمخّصصة فعًال 
  في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

            الموظفون
           األنشطة
          المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

          الموظفون
          األنشطة
          المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٠,٠١  ٠,٠١        الموظفون
  ٠,١٤  ٠,١٤        األنشطة
  ٠,١٥  ٠,١٥        المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 

  المقبلة الثنائيات

  ٠,٠١  ٠,٠١        الموظفون
  ٠,٠٨  ٠,٠٨        األنشطة
  ٠,٠٩  ٠,٠٩        المجموع

  


