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 المالية واإلدارية المترتبة بالنسبةاآلثار 
  المقترح اعتمادهارات اقر الإلى األمانة نتيجة 

  من جانب المجلس التنفيذي
 
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين :القرار
 ٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل ة الُمعتمدةالبرمجي الميزانيةب الصلة  :ألف
، التي ســــيســــهم في تحقيقها ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة (مخرجات) الميزانية البرمجيةُمخرج   -١

  هذا القرار إذا اعُتِمد.
  إدارة الموارد البشرية وتنسيقها بفعَّالية وكفاءة: ٢-٤-٦

 في ةأية صـــــلة بالنتائج المبّينربطه إذا لم ت القرارلنظر في مشـــــروع بشـــــأن ا تقديم مبّرر مقتضـــــب  -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية  المعتمدة الميزانية البرمجية

  ال ينطبق.
ُتدرج   لم، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية خالل تحقيقها ألمانة ا تروم منجزات مســـــــــتهدفة أخرىأية   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية المعتمدة في الميزانية البرمجيةفعل بال
  ال ينطبق.

  :القرار اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
تموز/  ١ حيز النفــاذ اعتبــارًا منالئحــة الموظفين على المــدخلــة التعــديالت ذات الصـــــــــــــــلــة ســـــــــــــــتــدخــل 

  .وتنفيذ القرار غير محدد بإطار زمني. ٢٠١٩  يوليو
  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

تشـــــــــــــــمل فعليًا المتطلبات من  ٢٠١٩-٢٠١٨الموارد المخطط لها في إطار الميزانية البرمجية للثنائية 
. وال ُيتوقع أن تترتــب آثــار مــاليــة محــددة على التعــديالت المقترح إدخــالهــا الموارد الالزمــة لتنفيــذ القرار
لتعيين لشــــــــــــيء من التغير نتيجًة  باســــــــــــتمرار تكاليف المرتبات تتعرض أن على الئحة الموظفين. على

ســــــــوف ُتســــــــتوعب في  ،إن ُوجدت ،ضــــــــافيةاإلكاليف فإن الت اولذالموظفين وســــــــائر تنقالت الموظفين، 
  متوسطات التكلفة العامة للوظائف.
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المعتمدة الميزانية البرمجية  فيفعًال تخصـــــــــيصـــــــــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨  لثنائيةل

  .١-باءانظر اإلجابة 
المعتمدة لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

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

صــة في الميزانية البرمجية  -٣ ، ٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية  المقترحة المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخصــّ
  بماليين الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
قّدرة المتطلبات   -٤ صــــــــــة من الموارد الُم في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــــــــّ

  األمريكية:
  ال ينطبق.

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ مقدار   -٥
  :القرارالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  ال ينطبق.
  ية:الثنائخالل هذه  ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  ال ينطبق
التي ســـــــــتســـــــــاعد على ســـــــــد أي ثغرة في و ، في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعدُ و  الموارد الُمقّدرة  -

  التمويل:
  ال ينطبق.
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