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 المترتبة بالنسبةاآلثار المالية واإلدارية 
  المقترح اعتمادها اتللقرار إلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذي
 
  

 الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت :القرار
 ٢٠١٩-٢٠١٨لثنائيةلة الُمعتمدةالبرمجيالميزانيةب الصلة  :ألف
التي ســــيســــهم و ، ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيالُمعتمدة الميزانية البرمجيةالواردة فيمخرجات)الُمخرج (ال  -١

  :إذا اعُتِمد القرارهذا مشروع في تحقيقها 
 : إرساء تنظيم اإلدارة بفعَّالية وكفاءة على نحو متسق على صعيد المنظمة٤-٦ الحصيلة

  : إدارة الموارد البشرية وتنسيقها بفعَّالية وكفاءة٢-٤-٦ المخرج
الميزانية  في ةأية صلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم تالقرارلنظر في مشروعبشأن اتقديم مبّرر مقتضب  -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الُمعتمدة البرمجية 
  .ال ينطبق

ُتدرج   لم، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية خالل تحقيقهاألمانةاتروممنجزات مســـتهدفة أخرىأية  بيان  -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيةالُمعتمدة  في الميزانية البرمجيةفعل بال

  .ال ينطبق
 :القراراإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

 والجدول العليا والفئات) الفنية( المهنية الفئة موظفي بمرتبات المتعلق( ١ القرار بمشـــــــــروعفيما يتعلق 
ئحة الموظفين إدخالها على الذات الصــــــــــــلة المقترح تعديالت الســــــــــــتدخل  ،)اإللزامية لالقتطاعات الموحد

 .٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١من  حيز النفاذ اعتباراً 
(المتعلق بأجور الموظفين في الوظائف غير المصــــــــنفة في رتب ومرتب  ٢ القرار بمشـــــروعفيما يتعلق و 

 من حيز النفاذ اعتباراً األجور  التعديالت ذات الصـــــــــــــــلة المقترح إدخالها علىالمدير العام)، ســـــــــــــــتدخل 
  .٢٠١٩كانون الثاني/ يناير   ١
  .تنفيذ القرار غير محدد بإطار زمنيو 

  القرار تنفيذنتيجةاألمانةبالنسبة إلىمواردالعلىالمترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذالالزمةالمتطلبات من الموارد إجمالي  -١

كال القرارين مشـــــــــــــــمولة بالفعل في المتطلبات المخطط لها في إطار لتنفيذالالزمةالمواردمن المتطلبات
  . ٢٠١٩-٢٠١٨عتمدة للثنائية الميزانية البرمجية الُم
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كال مشـــــــــــــروعي القرارين، بالنســـــــــــــبة إلى وفيما يخص التعديالت المقترح إدخالها على مرتبات الموظفين،
للتغير في تســـــــوية مقر  لشـــــــيء من التغير نتيجةً ما تتعرض  فينبغي أن يالحظ أن تكاليف المرتبات عادةً 

للمزيج الخاص بكل موظف من حيث بدالت اإلعالة واستحقاقات منحة  العمل، وأسعار الصرف، ونتيجةً 
التفاوتات الكلية في داخل ســـــــــتوعب تلك التكاليف اإلضـــــــــافية تُ ســـــــــ. ولذلك، غير ذلك من العواملالتعليم و 

  ميزانية المرتبات.
ها من الموارد الُمزمعرةقّدالمتطلبات الُمإجمالي  أ-٢ الُمعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصـــــــــيصـــــــــ

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨  لثنائيةل
  ال ينطبق.

الُمعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصـــيصـــها في الميزانية البرمجية ةيضـــافاإلرة من المواردقدّ المتطلبات المُ  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية

  ال ينطبق.
صـــــــــــــةمن المواردالُمقـــــّدرةالمتطلبـــــات  -٣ الُمقترحـــــة الميزانيـــــة البرمجيـــــة مســـــــــودة فيالُمخصـــــــــّ

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية 
  ال ينطبق.

 البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات األمريكية:في الميزانياتالُمخّصصةمن المواردالُمقّدرة المتطلبات  -٤
  ال ينطبق.

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذمقدار  -٥
  

  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  ال ينطبق.

  
  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  ال ينطبق.
  

التي ســـتســـاعد على ســـد أي ثغرة و  ، إن ُوِجدت،في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدو  الموارد الُمقّدرة  -
  في التمويل:

  ال ينطبق.
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