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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةار تقرير عن اآلث
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

اآلثــــار الصــــحية العموميــــة المترتبــــة علــــى التعــــرض للزئبــــق ومركباتــــه: دور منظمــــة الصــــحة   :القرار     -١
  ميناماتاالعالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية 

  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج :٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣الفئة:   
  ٥-٣ :ةـــــــالحصيل    الصحة والبيئة مجال البرمجي:ال

  ٣-٥-٣و ٢-٥-٣و ١-٥-٣ :اتالُمخرج    
  األمراض غير السارية -٢الفئة: 

  ١-٢الحصيلة:     األمراض غير السارية مجال البرمجي:ال
  ١-١-٢رج: ــــــالُمخ    

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة: 
  ٤-٥الحصيلة:     السالمة الغذائية مجال البرمجي:ال

  ٣-٤-٥: رجــــــالُمخ    
  ؟المذكورة أعاله )المجاالت البرمجية( البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

حصــــائل تحقيـــق فـــي يســـاهم مســـاهمة مباشـــرة و للزئبـــق ومركباتـــه، الوقايـــة مـــن تعـــرض البشـــر  إذ ييســـر القـــرار
وزيـــادة فـــرص إتاحـــة التـــي تتعـــرض لهـــا الصـــحة؛ المجـــاالت البرمجيـــة المـــذكورة أي الحـــد مـــن التهديـــدات البيئيـــة 

وتأهب وتدبيرها العالجي؛ لوقاية من األمراض غير السارية وعوامل الخطر المتصلة بها الرامية إلى االتدخالت 
 جميع البلدان الكافي للوقاية من المخاطر المرتبطة بالسالمة الغذائية وتخفيفها.

  
  )ال القرار؟ (نعم/ هذا المطلوبة في والُمخرجاتمنجزات المستهدفة ال بالفعل هل تتضمن الميزانية البرمجية

 .عمن
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
؛ ٢٠٢٠و ٢٠١٤تنفيذ قدر ال يسـتهان بـه مـن األنشـطة فـي الفتـرة بـين عـامي سيلزم  )١(

تـاريخ ميناماتـا علـى ال تنطـوي اتفاقيـة وسيتواصل تنفيذ األنشطة بقدر مخفض بعد تلك الفترة (
 انتهاء).

 مليــون ٢,٦٨: الموظفــوندوالر أمريكــي ( مليــون ٩,٠٣): ٢٠٢٠-٢٠١٤( المجمــوع )٢(
  مليون دوالر أمريكي). ٦,٣٥دوالر أمريكي؛ األنشطة: 

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة:  ٧٢٠ ٠٠٠: الموظفــــونمليــــون دوالر أمريكــــي ( ٢,٤٧: المجمــــوع
  مليون دوالر أمريكي). ١,٧٥

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

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

  (نعم/ ال)
  نعم.

  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطةهل يمكن تنفيذ هذا القرار 
  نعم.

بعـــدد معبـــرًا عنـــه  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة - المــوظفين المتف ــان األق حســب  ،مــع بي

  االقتضاء.
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  التمويل  -٤
  ال) ؟ (نعم/ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٥-٢٠١٤التكاليف المقدرة للثنائية هل 
  ال.

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 
  .))المتوقعة(مصادر التمويل  المتوقعالتمويل 

مرفــق البيئــة وتشــمل مصــادر التمويــل المحتملــة مليــون دوالر أمريكــي.  ١,٣ تقــدر ثغــرة التمويــل بمبلــغ
وخطــة منســقة علــى نطــاق المنظمــة لتعبئــة المــوارد مــن ميناماتــا؛ العالميــة الــذي هــو آليــة تمويــل اتفاقيــة 

  .٢٠١٥-٢٠١٤التمويل في الميزانية البرمجية  نواقص معالجةأجل 
  
  
  

=     =     =  


