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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةار اآلث
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةجانب من 
  
  

ـــــالتصــــدي للتحــــديات الماثل القرار: ـــــة أمــ ـــــام عقـــ ـــــمد األــ ـــــم المتحـ ـــــدة للعمــ ـــــل مـ ـــــن أجـ ـــــل السالمــ ـــــة علــ ـــــى الطــ رق ــ
آن  -المســـتوى بشـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق): حصـــيلة المـــؤتمر العـــالمي الثـــاني الرفيـــع ٢٠٢٠-٢٠١١(

  األوان لتحقيق النتائج
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  هذا القرار إذا تم اعتماده. سيسهم مشروع ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية؛ والوقايـــة مـــن الوفـــاة والمـــرض الحـــد مـــن اآلثـــار: 

  والعجز نتيجة لحاالت الطوارئ.
يـــز علـــى الســـالمة علـــى خفـــض عوامـــل الخطـــر المســـببة للعنـــف واإلصـــابات مـــع الترك ٣-٢ :الحصـــيلة

  .الطرق، وٕاصابات األطفال، والعنف ضد األطفال والنساء والشباب
  :٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

وضع الخطط والبرامج المتعددة القطاعات وتنفيذها للوقاية من اإلصابات، مع التركيـز  ١-٣-٢ المخرج
-٢٠١١للعمل من أجل السالمة علـــى الطـــرق على تحقيق الغايات المحددة بموجب عقد األمم المتحدة 

٢٠٢٠.  
الثــاني عشــر للفتــرة  هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا  -٢

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

  ال ينطبق.
  الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟ ما اإلطار   -٣

ويضطلع بأنشطة أخـرى مشـار إليهـا  ٢٠١٧-٢٠١٦عملية لتحديد الغايات والمؤشرات في الثنائية  عدست
  .٢٠١٩-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائيتين  خاللفي القرار 

يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي
  الخاص بحساب التكاليف.
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  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  ١ ٣٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  المكاتب الُقطرية
  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٣ ٣٠٠ ٠٠٠  ١ ٣٠٠ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ٧ ٣٠٠ ٠٠٠  ٣ ١٠٠ ٠٠٠  ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  المجموع
بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج  (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  نعم.

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

  دوالر أمريكي. مليون ٥,٨٤
  ثغرات؟الما هي   -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٤٦
  لسد هذه الثغرات؟ما هي اإلجراءات المقترحة   -

  الميزانية. عن خارجالالحوار الخاص بالتمويل والتمويل  من خاللالثغرات  سيتم سد
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٢ ٨٠٠ ٠٠٠  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ١ ٣٠٠ ٠٠٠  المكاتب الُقطرية

  ١ ٨٥٠ ٠٠٠  ٧٥٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  اإلقليمية المكاتب
  ٣ ٤٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ٢ ٢٠٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ٨ ٠٥٠ ٠٠٠  ٣ ٤٥٠ ٠٠٠  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  دوالر أمريكي. مليون ١,٨١

  ؟ثغرات التمويلما هي   -
  دوالر أمريكي. مليون ٦,٢٤

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  سيتم سد الثغرات من خالل الحوار الخاص بالتمويل والتمويل الخارج عن الميزانية.
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