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  ١ إضافة ٦٠/٢٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
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   المترتبة بالنسبة واإلداريةتقرير عن اآلثار المالية
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  جمعية الصحة المجلس التنفيذي أو قبلمن 
  
  
  

  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال: القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

وضع إرشادات معيارية خاصة بالممارسات الجيدة        -١  الصحة والبيئة
وقائمة على قرائن، أو تحديثها وتعزيزها، من شـأنها أن          

لبلدان في تقدير اآلثـار الـصحية       تقدم الدعم بفعالية إلى ا    
وفي اتخاذ القرارات في القطاعات كافة، وفي المجـاالت         
الرئيسية لصحة البيئة، بما في ذلك الميـاه واإلصـحاح          
والعادات الصحية ونوعية الهواء واألخطار التـي فـي         
أماكن العمل والسالمة الكيميائية والحماية من اإلشـعاع،        

  .والتغير البيئي

لدعم المناسب إلى البلدان في بناء القدرات من       تقديم ا   -٢
أجل إدارة معلومات صحة البيئـة، ومـن أجـل تنفيـذ            
السياسات والتدخالت المتعددة القطاعات والكفيلة بحمايـة       

  .الصحة من التهديدات البيئية الفورية واألطول أمداً

  معالجة شواغل صحة البيئة التي تهم المجموعـات          -٣
لتـأثر والمعرضـة لخطـر شـديد        السكانية الـسريعة ا   

) وخصوصاً األطفال والعمال والفقراء من سكان الحضر      (
بواسطة المبادرات المتخذة على كل من المستوى العالمي        
واإلقليمي والقُطري والتي تنفذ مـن خـالل الـشراكات          

  .والتحالفات وشبكات مراكز االمتياز المتسمة بالفعالية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافمتوقعة والمؤشرات تُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج ال(
يتسق القرار اتساقاً تاماً مع النتائج المتوقعة، ومن المتوقع أن يتيح تنفيذ خطة العمل العالمية بلوغ األهداف                 

  .وستظل البيانات المرجعية كما هي. المنشودة
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  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "نفيذ خالل   التكلفة اإلجمالية المقدرة للت     )أ(

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

  . سنوات١٠مليون دوالر أمريكي لمدة سريان القرار البالغة  ٣١سيلزم مبلغ وقدره   

 دوالر أمريكي والمتاحة حالياً     ٢ ١٢٥ ٠٠٠يشمل ذلك مبلغ الميزانية السنوية التي مقدارها        (  
  ).على المستوى العالمي، ويعني ذلك زيادة بمقدار نحو مليون دوالر أمريكي سنوياً

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  )في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطةأمريكي، بما 

المجمـوع  ( دوالر أمريكي لألنشطة     ١ ٤٢٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي للموظفين و    ٢ ٨٣٠ ٠٠٠  
  ). دوالر أمريكي٤ ٢٥٠ ٠٠٠

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب(التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        من  )ج(
  ؟الحاليةالمبرمجة 

  .وظفين واألنشطة٪ من تكاليف الم١٠٠  

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

يشمل محور تركيز البرنامج العالمي كامل نطاق المنظمة، حيث ستنفذ األنشطة على كل من              
ير يوسيضطلع المقر الرئيسي بـدور وضـع المعـا         .المستوى العالمي واإلقليمي والقطري   

  .وإعطاء اإلرشادات والتنسيق، كما سيدعم تنفيذ األنشطة

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

موعـة  مج(فـي المقـر الرئيـسي       ) متفرغ(ف إضافي    سيلزم موظ  ٢٠٠٨اعتباراً من عام    
 وينبغي أن يكون في كل مكتب إقليمي مستشار متفرغ للصحة           .)اإلصحاح المهني : المهارات
 على أربعة أقـاليم     ُيقسَّم وقتهما ) متفرغين( إضافة موظفين اثنين     األمر الذي يتطلب  المهنية،  

  ).طبيب عام، الصحة المهنية: مجموعة المهارات(

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(

أمـا التنفيـذ نفـسه      . ٢٠٠٧سيبدأ التخطيط لتنفيذ الخطة العالمية في النصف الثاني من عام           
وخالل هذه المدة سُيرصد التنفيذ عن كثب       . ٢٠١٧ وسيستمر حتى عام     ٢٠٠٨فسيبدأ في عام    

وسـيتم  . ٢٠١٧ و ٢٠١٢الرئاسية للمنظمة في عامي     وسيجري استعراضه من قبل األجهزة      
تقديم اإلرشادات وتوفير القيادة السياسية دعماً للتنفيذ من خالل إنشاء لجنة توجيه عالمية تُعنى 

  .بصحة العمال
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