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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  

  المقترح اعتمادها اإلجرائيةللمقررات إلى األمانة نتيجة 
  من جانب جمعية الصحة

  
  

دور قطاع الصحة في الـنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة مـن أجـل تحقيـق  المقرر اإلجرائي:
  هوما بعد ٢٠٢٠الهدف المنشود لعام 

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

(مخرجـــات) ُمخـــرج و  ،٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة (حصـــائل) حصـــيلة   -١
  .اعُتِمدإذا  المقرر اإلجرائيهذا في تحقيقها سيسهم ، التي ٢٠١٧-٢٠١٦زانية البرمجية للفترة المي

   :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة حصيلة (حصائل) 
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة.

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
تعزيـز قـدرة البلـدان علـى تقيـيم المخـاطر الصـحية، ورسـم السياسـات أو االسـتراتيجيات : ١-٥-٣المخرج 

اللوائح وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصحية المترتبة على المخـاطر البيئيـة والمهنيـة وتخفيفهـا  أو
  ؛وٕادارتها
تحديــد القواعــد والمعــايير ووضــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن المخــاطر والفوائــد الصــحية : ٢-٥-٣ج المخــر 

البيئيــة والمهنيــة المرتبطــة بتلــوث الهــواء والضوضــاء، والمــواد الكيميائيــة، والنفايــات، والميــاه واإلصــحاح، 
  ؛واإلشعاع، وتكنولوجيا النانو، وتغيُّر المناخ، على سبيل المثال

تنــاول أغــراض الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ االتفاقــات واالتفاقيــات المتعــددة األطــراف : ٣-٥-٣ المخــرج
بشــــأن البيئــــة وفيمــــا يتعلــــق بأهــــداف التنميــــة المســــتدامة المقترحــــة وخطــــة التنميــــة المســــتدامة لمــــا بعــــد 

 .٢٠١٥ عام
  
الثـــاني عشـــر  علـــى النحـــو المبـــّين فـــي برنـــامج العمـــل العـــام إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج  -٢

مقتضـــب يرجـــى تقـــديم مبـــرر ف، ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .المقرر اإلجرائيلمراعاة ذلك في مشروع 

  ال ينطبق.
   أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.لتنفيذ الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) اإلطار الزمني   -٣

  .٢٠٣٠إلى كانون األول/ ديسمبر  ٢٠١٨عامًا، من كانون الثاني/ يناير  ١٣
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  اآلثار الميزنية  :باء
  :، بماليين الدوالرات األمريكيةالمقرر اإلجرائي إذا اعُتِمدف الُمقّدرة لتنفيذ يإجمالي التكال  -١

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد تشمل خريطة الطريق صوب تعزيز مشاركة قطاع الصحة في 
ه، األنشطة الحاليـة الجاريـة واألنشـطة وما بعد ٢٠٢٠أجل تحقيق الهدف المنشود لعام الكيميائية من 

  مليون دوالر أمريكي. ٥٢الجديدة سواًء بسواء. وتبلغ التكلفة المقدرة لتنفيذ األنشطة الجديدة 
  هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: فياألخرى  المتطلبات الميزنية المقدرة  -أ-٢

  يوجد. ال

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  -ب-٢
إذا اعُتِمـد، بماليـين الـدوالرات ذه الثنائية لتمويل تنفيـذ المقـرر اإلجرائـي الموارد الُمتاحة في ه  -

  األمريكية:
  ال ينطبق. ال تُقترح زيادة مستوى أنشطة األمانة في مجال إدارة المواد الكيميائية في هذه الثنائية.

  أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية: نطاق  -
  ال ينطبق.

المــوارد الُمقــّدرة غيــر الُمتاحــة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة فــي التمويــل، بماليــين   -
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
بماليــين (إذا كانــت ذات صــلة)،  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي المتطلبــات   -٣

  :الدوالرات األمريكية
ـــين دوالر أمريكـــي ٨ مليـــون دوالر  ٦,٢مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي المقـــر الرئيســـي و ١,٨، تشـــمل مالي

  أمريكي على مستوى المكاتب اإلقليمية.
هــذا المبلــغ تكــاليف موظــف واحــد إضــافي فــي المقــر الرئيســي، ويزيــد مــن مســتويات المــالك  وســيغطي

الــوظيفي لتصــل إلــى منصــب واحــد فــي كــل مكتــب مــن المكاتــب اإلقليميــة الســتة، التــي يوجــد حاليــًا فــي 
معظمهــا جــزء مــن منصــب لهــذه الوظيفــة. وتمثــل الزيــادة المتبقيــة تكــاليف األنشــطة فــي المقــر الرئيســي 

  اتب اإلقليمية الستة.والمك
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

، بقــدر اإلمكــان فــي ٢٠١٩-٢٠١٨ســتدرج التكلفــة المتعلقــة بتنفيــذ هــذا المقــرر اإلجرائــي فــي الثنائيــة 
  .٢٠١٩-٢٠١٨عموم الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 

  
)، بماليـين الـدوالرات ذات صـلة(إذا كانـت ات المقبلـة خـرى فـي الثنائيـالميزنيـة المقـدرة األالمتطلبات   -٤

  األمريكية:
 مليون دوالر أمريكي. ٤٤، أي ٢٠٣٠إلى عام  ٢٠٢٠ماليين دوالر أمريكي لكل ثنائية من عام  ٨
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