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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار   

  المقترح اعتمادها المقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  المجلس التنفيذيجانب من 

 
  

  الصحة والبيئة وتغير المناخ :المقرر اإلجرائي
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــ حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزانيــة البرمجيــةمجــال البرنــامج وال  -١ ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائي
  إذا اعُتِمد. المقرر اإلجرائيسيسهم في تحقيقها هذا 

  الصحة والبيئة ٥-٣ مجال البرنامج:
  البيئية على الصحة مخاطرالحد من ال ٥-٣ حصيلة:ال

  :)مخرجاتالالمخرج (
 لــوائحالســتراتيجيات أو االسياســات أو ال رســمو  ،علــى تقيــيم المخــاطر الصــحيةة البلــدان تعزيــز قــدر  ١-٥-٣

  وٕادارتها هالمخاطر البيئية والمهنية وتخفيفالمترتبة على االصحية  وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار
ة البيئيــــة يالصــــحوالفوائــــد مخــــاطر بشــــأن التوجيهيــــة المبــــادئ وضــــع المعــــايير و القواعــــد و ال تحديــــد ٢-٥-٣

واإلشـعاع وتغيـر  واإلصحاحبتلوث الهواء والضوضاء والمواد الكيميائية والنفايات والمياه  والمهنية المرتبطة
  تنفيذهالتقني على الصعيدين اإلقليمي والقطري الدعم الو  ، على سبيل المثال،المناخ

الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ االتفاقــات واالتفاقيــات والمبــادرات المتعــددة األطــراف  غــراضأ تنــاول ٣-٥-٣
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ)،  اي اعتمــدتهتــال بصــيغتهن البيئــة، واتفــاق بــاريس (بشــأ

التنميـــة أهـــداف ، وفيمـــا يتعلـــق بةوالســـالمة المهنيـــالمهنيـــة صـــلة بالصـــحة ذات الواتفاقيـــات العمـــل الدوليـــة 
  المستدامة

لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى إذا  المقـرر اإلجرائـيتقديم مبّرر مقتضب للنظـر فـي مشـروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  النحو المبّين في

  ال ينطبق.
، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة لألمانــة خــالل منجــزات مســتهدفة أخــرى مــوجز أليــة بيــان وصــف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج  لم
مســودة خطــة عمــل مــن أجــل  )١(: المســتهدفة تحقيــق اثنــين مــن المنجــزاتإلــى  اإلجرائــي ســيؤدي المقــرر

 وضـــاعالمبـــادرة الرئيســـية لمعالجـــة اآلثـــار الصـــحية لتغيـــر المنـــاخ فـــي الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة واأل
  استراتيجية عالمية شاملة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ.  )٢(ة؛ هشال

خــالل فتــرة واليتــه الترتيــب األعلــى الــذي وضــعه المــدير العــام عــن ناتجــة  المقترحــة المســتهدفة والمنجــزات
كمنبر جديد ضمن مسودة برنامج العمـل العـام الثالـث تمثيل تلك األولويات تغير المناخ والبيئة، و ولويات أل

ة أصـًال زمعـتضاف إلـى تلـك التـي كانـت مالمستهدفة فإن هذه المنجزات  اولذ. ٢٠٢٣-٢٠١٩ للفترة عشر
  يمكن استيعابها ضمن حيز الميزانية المتاح.  ٕان كان، و ٢٠١٩-٢٠١٨ للفترةالبرمجية  الميزانيةفي 
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  :المقرر اإلجرائي اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
مشــموًال فــي واليــات األجهــزة الرئاســية الراهنــة، ويمكــن تحقيقــه فــي  اإلجرائــي ) مــن المقــرر١ُيعتَبــر الجــزء (

  ).٢٠١٨ ويولي غضون ستة أشهر (بحلول نهاية تموز/
فيتطلبـــان إجـــراءات أطـــول للتـــداول بشـــأنهما، بمـــا فـــي ذلـــك  اإلجرائـــي ) مـــن المقـــرر٣) و(٢أمـــا الجـــزءان (

انعقــاد جمعيـــة الصــحة العالميــة الثانيـــة ســيكتمل ذلـــك بحلــول موعــد دراســتهما مــن ِقَبــل اللجـــان اإلقليميــة. و 
  شهرًا). ١٦(أي في خالل  ٢٠١٩في عام  والسبعين

   سينفَّذ بالكامل في غضون الثنائية الراهنة. اإلجرائي وعليه فإن المقرر
  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي  -١

  .مليون دوالر أمريكي ١,٠٣
الميزانيـــــة البرمجيـــــة  فـــــيفعـــــًال تخصيصـــــها  مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع رةقـــــدّ المتطلبـــــات المُ إجمـــــالي   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل
 الموضـــــــوعةيمكـــــــن اســـــــتيعاب إجمـــــــالي المتطلبـــــــات المقـــــــدرة مـــــــن المـــــــوارد ضـــــــمن الميزانيـــــــة البرمجيـــــــة 

حيـــز الميزانيـــة الـــذي كـــان مزمعـــًا  أغـــراض ، وذلـــك أساســـًا مـــن خـــالل إعـــادة تحديـــد٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيـــة
ير لتــوف المخصــصألغــراض ذات الصــلة (علــى ســبيل المثــال، يمكــن اآلن اســتخدام حيــز الميزانيــة يناســب ال

  ).اإلجرائي ) من المقرر١الجزء ( إعدادمن أجل  تغير المناخ والصحة ألغراضالدعم التقني 
لتلـــك الُمزمـــع فعـــًال تخصيصـــها فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة  ةيضـــافاإلرة مـــن المـــوارد قـــدّ المتطلبـــات المُ   ب-٢

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

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

دوالر أمريكــي ضــمن برنــامج تغيــر المنــاخ فــي المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة لــدعم  مليــون ٠,٥٠
  .اإلجرائي ) من المقرر١الجزء (

  ية:خالل هذه  الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٥٣

ستساعد على سد أي ثغـرة فـي التي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -
  التمويل:
 ) مـن المقـرر١الجـزء ( مـن أجـل تنفيـذمليون دوالر أمريكي في شكل مسـاهمات طوعيـة متوقعـة  ٠,٠٥

  .اإلجرائي
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  (بآالف الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  اإلقليم
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
  ) من المقرر اإلجرائي١الجزء (

الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ١٨٠  ٣٠  ١٥  ١٥  ١٥  ٣٠  ١٥  ٦٠  الموظفون
  ٤٥٠  ١٧٥      ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٧٥  األنشطة
  ٦٣٠  ٢٠٥  ١٥  ١٥  ٦٥  ١٣٠  ٦٥  ١٣٥  المجموع

  ) من المقرر اإلجرائي٣) و(٢( الجزءان
الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ١٨٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٩٠  الموظفون
  ٢٢٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٣٠  األنشطة
  ٤٠٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٢٢٠  المجموع

  
اآلثــار الصــحية وضــع مســودة خطــة عمــل مــن أجــل المبــادرة الرئيســية لمعالجــة ) مــن المقــرر اإلجرائــي: ١الجــزء (

  .لتغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية واألوضاع الهشة
  

مســودة خطــة العمــل مــن خــالل ثالثــة اجتماعــات تشــاورية ينصــب التركيــز فيهــا علــى الــدول الجزريــة  وضــعُيقتــَرح 
ادئ)، والكــاريبي غــرب المحــيط الهــ إقلــيمالصــغيرة الناميــة ُتعقــد مــن أجــل مثــل هــذه الــدول فــي المحــيط الهــادئ (فــي 

تـرد تكـاليف السـفر وسـائر جنـوب شـرق آسـيا). و  ٕاقلـيمو  اإلقليم األفريقـياألمريكتين) والمحيط الهندي (في  إقليم (في
دعم االجتماعــات التشــاورية المعنيــة. وســتُ  لألقــاليمالتكــاليف المرتبطــة بهــا فــي الجــدول تحــت بنــد ميزانيــات األنشــطة 

إلكترونية مفتوحة لجميـع  على إجراء مشاورةالخطة  وضعمل تشيالرئيسي. كما سبعملية استشارية من خالل المقر 
  الدول األعضاء والمكاتب اإلقليمية.

  
دعــم فــي جميــع المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي ب الوقــت الــذي يســتغرقه الموظفــون العــاملونفــي الميزانيــة  ُيــدَرجو 

  التقنية واستعراض الخطة.اإللكترونية والمدخالت في الوثائق المشاورة 
  

مســودة اســتراتيجية عالميــة شــاملة بشــأن الصــحة والبيئــة وتغيــر وضــع  ) مــن المقــرر اإلجرائــي:٣) و(٢الجــزءان (
  المناخ، والتشاور مع الدول األعضاء، من خالل اللجان اإلقليمية.

  
، تقـدر بصـفة أوليـة لمقر الرئيسـيستتطلب مسودة االستراتيجية العالمية الشاملة مدخالت هائلة من الموظفين، في ا

لمـــــــدة ثالثـــــــة أشـــــــهر.  )٥-(ف دوالر أمريكـــــــي علـــــــى مســـــــتوى الفئـــــــة الفنيـــــــة الخامســـــــة ٩٠ ٠٠٠ تكلفتهـــــــا بمبلـــــــغ
 دوالر أمريكـي/ ٥٥٠دوالر أمريكـي ( ٤٩ ٥٠٠ تكاليف األنشطة التعاقد مع خبير استشاري، بتكلفة قدرها وستشمل

اجتماعات اللجـان اإلقليميـة  لحضورخبير استشاري واحد على األقل و  زائدًا تكاليف سفر موظفيومًا)،  ٩٠ xيوم 
  دوالر أمريكي). ٥٠ ٠٠٠ ذات الصلة (بإجمالي

  
دوالر أمريكـــي لتكـــاليف إصـــدار الوثـــائق، بـــافتراض أن الترجمـــة خالصـــة  ٣٠ ٠٠٠ وُترَصـــد ميزانيـــة إضـــافية قـــدرها

  .صحة العالمية الثانية والسبعونجمعية الاالستراتيجية خالل  ةالمصروفات، حيث سُتعَرض مسود
  

وتقـديم مـدخالت لمسـودة  اسـتعراض فـيالمـوظفين  الـذي يسـتغرقه لوقـتلوستكون التكـاليف علـى المسـتوى اإلقليمـي 
  االستراتيجية.

  
=     =     = 


