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  بالنسبة المترتبة واإلدارية المالية اآلثار عن تقرير  

  اعتمادها المقترح للقرارات نتيجة األمانة إلى
  الصحة جمعية أو التنفيذي المجلس جانب من

  
  
  

  الصحة على الهواء تلوث ألثر التصدي: والبيئة الصحة : القرار     - ١
   ٦٦/٧ج الوثيقة انظر( ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية بالميزانية الصلة  - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣الفئة:   
   ٥-٣ :الحصيلة    والبيئة الصحة  :البرمجي المجال     

  ٣-٥-٣، ٢-٥-٣، ١-٥-٣: اتالُمخرج  
  أعاله؟ المذكور البرمجي المجال حصيلة تحقيق في القرار هذا سيسهم كيف

 الناجمـة الوفيـات والوقايـة مـن األمـراض مـن الوقايـة علـى الصـحية والـنظم الصـحة قطاع قدرة القرار هذا سيعزز
  والبالغ عددها سبعة ماليين وفاة. عام كل الهواء تلوث عن
  
  )ال/ نعم( القرار؟ هذا في المطلوبة المستهدفة والمنجزات الُمخرجات البرمجية الميزانية بالفعل تتضمن هل

   نعم. 
   البرمجية بالميزانية يتعلق فيما الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة واآلثار المقدرة التكلفة  -٣

  اإلجمالية التكلفة  )أ(
 التنفيــذ؛ أجــل مــن األمانــة أنشــطة فيهــا ســتلزم التــي القــرار ســريان مــدة) ١( يلــي مــا ُيــذكر

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربة( األنشطة تلك تكلفة )٢(
 يشــملها التــي الفتــرة مــع يتماشــى بمــا ،٢٠١٩-٢٠١٥ الفتــرة االبتدائيــة التقــديرات تغطــي )١(

 بشـــأن العمـــل يســـتمر أن المـــرجح ومـــن. ٢٠١٩-٢٠١٤ عشـــر، الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج
 كمـا يوضـع سـوف المقبـل العـام العمـل برنـامج أن بيـد. ٢٠١٩ عام بعد والصحة الهواء تلوث

 للتغييـرات تبعـاً  البرمجيـة الميزانية في تعديالت إلى يؤدي قد ما وهو مواٍز، استعراض سُيجرى
  . األعم لمنظمةا أولويات على ستطرأ التي
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 ٢أمريكــي؛ دوالر مليــون ١٢,٤١: الموظفــون( ١أمريكــي دوالر مليــون ٣٥,٤٩: المجمــوع )٢(
  )أمريكي دوالر مليون ٢٣,٠٨: األنشطة

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية في التكلفة  )ب(
 مقربــاً ) (أ(٣ فــي المــذكورة التكــاليف مــن ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة المخصــص المبلــغ ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى

: األنشـــطة أمريكـــي؛ دوالر مليـــون ١,٣١: الموظفـــون( أمريكـــي دوالر مليـــون ٣,٦٤: المجمـــوع
  )أمريكي دوالر مليون ٢,٣٣
ـــذكر  حســـب المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع التكـــاليف، ســـتتحمل التـــي المنظمـــة مســـتويات ُت

  .االقتضاء
  .   المنظمة مستويات كافة
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤ المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل

  )ال/ نعم(
  .نعم
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا

  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(
  )ال/ نعم( الحاليين؟ الموظفين بواسطة القرار هذا تنفيذ يمكن هل
 لتنفيــذ إضــافيين مــوظفين إلــى ســيحتاج األمــر أن بيــد. ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة بالنســبة ،نعــم
  . ٢٠١٦ عام من اعتباراً  القرار
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم العـــدد ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 الالزمـة المهـارات) مجموعـات( ومجموعة المحددة األقاليم بيان مع - المتفرغين الموظفين
  .االقتضاء حسب
 أن بيد. ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية كافية الحالية الوظيفي المالك مستويات فإن أعاله، ُذكر كما
 مـن اثنـين إضـافيين تقنيـين مـوظفين إلـى األمر يحتاج أن ٢٠١٦ عام من اعتباراً  المتوقع من

 إضـافي تقنـي موظف وٕالى الرئيسي المقر في ٥-ع خ الرتبة من واحد وموظف ٤-ف الرتبة
 إلـى كـذلك حاجـة هنـاك وستكون. اإلقليمية المكاتب من مكتب كل في ٤-ف الرتبة من واحد

التــي تستضــيف بــرامج  الســتة البلــدان مــن بلــد كــل فــي جزئــي بــدوام واحــد وطنــي مهنــي موظــف
   تجريبية بشأن تعزيز التعاون.

                                                           
 ).٪١٣تشمل األرقام تكاليف دعم البرامج (    ١
مضـــافًا إليهـــا تكـــاليف دعـــم  ٢٠١٧-٢٠١٦أرقـــام تكـــاليف المـــوظفين مســـتندة إلـــى متوســـطات تكلفـــة الوظـــائف للثنائيـــة     ٢

 البرامج. 
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  التمويل  -٤
لة )ب(٣ في المذكورة ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقدرة التكلفة هل   )ال/نعم( بالكامل؟ مموَّ

  . نعم
 مصـدر تفاصـيل مـع بيـان( األمـوال تعبئـة وكيفية التمويل في الثغرة بيان يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا
  )المتوقعة األموال) مصادر(

  
  
  

=     =     =  
  


