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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها للقراراتإلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةجانب من 
  
  

  
دور قطاع الصحة المتعلق بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيـق الهـدف     :القرار

  وما بعده ٢٠٢٠المنشود لعام 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثاني العام العمل برنامج من وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء - ١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج أي

  :٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة برنامج العمل العام الثاني عشر
الحــّد مــن الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية؛ والوقايــة مــن : أهــداف خاصــة بــاألثر

   ؛لعجز الناجمة عن حاالت الطوارئالوفيات واألمراض وأشكال ا
  الحصيلة: الحد من المخاطر البيئية على الصحة.

  
  :٢٠١٧-٢٠١٦للفترة  الميزانية البرمجية

على تقييم المخاطر الصحية، ورسم السياسات أو االسـتراتيجيات تعزيز قدرة البلدان   ١-٥-٣الُمخرج 
ـــة والمهنيـــة  ـــة علـــى المخـــاطر البيئي ـــة مـــن اآلثـــار الصـــحية المترتب ـــذها مـــن أجـــل الوقاي ـــوائح وتنفي أو الل

  ؛وتخفيفها وٕادارتها
 تحديد القواعد والمعايير ووضع المبادئ التوجيهيـة بشـأن المخـاطر والفوائـد الصـحية  ٢-٥-٣الُمخرج 

البيئية والمهنية المرتبطة بتلـوث الهـواء والضوضـاء، والمـواد الكيميائيـة، والنفايـات، والميـاه واإلصـحاح، 
  ؛واإلشعاع، وتكنولوجيا النانو، وتغيُّر المناخ

تنـاول أغـراض الصـحة العموميـة فـي تنفيـذ االتفاقـات واالتفاقيـات المتعـددة األطـراف   ٣-٥-٣الُمخرج 
يتعلــــق بأهــــداف التنميــــة المســــتدامة المقترحــــة وخطــــة التنميــــة المســــتدامة لمــــا بعــــد بشــــأن البيئــــة وفيمــــا 

  .٢٠١٥ عام
إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -٢

، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤
  .القرار مشروع

  ال ينطبق.
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  ؟القرارما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا   -٣
 جمعيــة الصــحة عرضــها علــىو ، الــدول األعضــاء وآخــرين مــع يــتم إعــدادها بالتشــاور، طريــق خارطــة
  نتاجها في الثنائية الحالية.إالتي يتم  النفايات تقرير عنو ، ٢٠١٧في عام ، السبعين العالمية

 الفــرع فــي المعلومــات مــن المزيــد تقــديم ضــمان يرجــى مســتقبلية برمجيــة لميزانيــات يمتــد الزمنــي اإلطــار كــان إذا
  .التكاليف بحساب الخاص

   القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
الميزنيـــة بشـــكل كبيـــر علـــى العمليـــة المســـتخدمة للتشـــاور بشـــأن خارطـــة الطريـــق. وتشـــمل اآلثـــار تعتمـــد 

ألحـــــــــداث اإلقليميـــــــــة المنتظـــــــــرة؛ دراج فـــــــــي خطـــــــــة ااإل شـــــــــاورات اإللكترونيـــــــــة؛ (ب)م(أ) ال :الخيـــــــــارات
يــتم التكــاليف المحتســبة فــي التقريــر بشــأن النفايــات االجتماعــات اإلقليميــة الخاصــة بغــرض محــدد. و  (ج)

  في كل خيار من الخيارات الثالثة. إدراجها
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  المكاتب الُقطرية

  ٤٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي  اإلقليميةالمكاتب 
  ٩٠ ٠٠٠ :ب)(الخيار 
  ١٨٠ ٠٠٠ :ج)(الخيار 

  ٦٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي
  ٧٠ ٠٠٠ :ب)(الخيار 
  ٦٠٠ ٠٠٠ :ج)(الخيار 

  ١٠٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي
  ١٦٠ ٠٠٠ :ب)(الخيار 
  ٧٨٠ ٠٠٠ :ج)(الخيار 

  ١٢٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي  المقر الرئيسي
  ١٢٠ ٠٠٠: ب)(الخيار 
  ١٢٠ ٠٠٠ :ج)(الخيار 

  ٢١٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي
  ٢٦٠ ٠٠٠ :ب)(الخيار 
  ٢٦٠ ٠٠٠: ج)(الخيار 

  ٣٣٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي
  ٣٨٠ ٠٠٠: ب)(الخيار 
  ٣٨٠ ٠٠٠: ج)(الخيار 

  ١٦٠ ٠٠٠ :أ)(ار ــالخي  المجموع
  ٢١٠ ٠٠٠ :ب)(الخيار 
  ٣٠٠ ٠٠٠ :ج)(الخيار 

  ٢٧٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي
  ٣٣٠ ٠٠٠ :ب)(الخيار 
  ٨٦٠ ٠٠٠ :ج)(الخيار 

  ٤٣٠ ٠٠٠  :أ)(ار ــالخي
  ٥٤٠ ٠٠٠ :ب)(الخيار 
 ١ ١٦٠ ٠٠٠ :ج)(الخيار 

مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  القــرارهــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ   (أ)١
  الحالية؟ (نعم/ ال)

وعلـى الـرغم مـن إمكانيـة . الميزانيـة البرمجيـة وضـع أعمال جديدة لم تكن متوقعـة عنـد يدعو القرار إلى
األمـوال المطلوبـة غيـر  إنفـ، الميزانيـة البرمجيـة ضـمن المبلغ المشـار إليـهالميزانية الخاص ب تدبر حيز

يشــكل  فــي مجــال الســالمة الكيميائيــة للعمــلالــالزم  تــأمين التمويــل. واليــزال رنــامج التقنــيالبمتــوافرة فــي 
  .تحدياً 
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  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -
ـــة مـــن خـــالل  إعـــادة  ترتيـــب تكـــاليف المـــوظفين ينبغـــي تغطيتهـــا مـــن خـــالل خطـــط العمـــل الحالي

  األولويات بسبب طبيعة العمل القصيرة اآلجل.
  ما هي الثغرات؟  -

  .تكاليف األنشطة
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

. المســاهمات الطوعيــة األساســية األمــوال مــن إيجــاد نحتاج إلــىســف، فــي حالــة عــدم ظهــور مــانح
 المقـــررتقـــارير لل الوفــاء بالموعـــد النهــائي مــن أجـــل خارطــة الطريـــقل وســوف يـــتم إعطــاء األولويـــة

تكــاليف ( النفايــات بشــأنتقريــر ال ن يتبعهــاأعلــى ، الســبعين جمعيــة الصــحة العالميــة علــى اعرضــه
دوالر  ١٥٠ ٠٠٠والتــــي تبلــــغ  فــــي المقــــر الرئيســــي ألنشــــطةا تكــــاليف باإلضــــافة إلــــىالمــــوظفين 

 .بمجرد توفر األموال )أمريكي

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  المكاتب الُقطرية
  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  المكاتب اإلقليمية
  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  المقر الرئيسي

  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  ال ينطبق.  

  ما هي ثغرات التمويل؟  -
  ال ينطبق.  

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  .ال ينطبق

  
  
  

=     =     =  


