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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها المقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  جمعية الصحةجانب من 

 
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال :المقرر اإلجرائي
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ي حصـــــــــيلة وُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجيةمجال البرنامج وال  -١ نائ ، التي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للث
  إذا اعُتِمد. المقرر اإلجرائيسيسهم في تحقيقها هذا 

  التغذية ٥-٢ مجال البرنامج:
  الحّد من المخاطر التغذوية من أجل تحسين الصحة والرفاه ٥-٢ :حصيلةال
تمكين البلدان من وضــــــــــع خطط العمل في مجال التصــــــــــدي لســــــــــوء التغذية بجميع  ١-٥-٢ :ُمخرجال

بأهداف  الواردة ، ومكونات التغذية٢٠٢٥ لعام وتحقيق أهداف التغذية العالميةأشـــكاله ورصـــد تنفيذها، 
  التنمية المستدامة

إذا لم تكن هناك أية صـــــلة بالنتائج على  المقرر اإلجرائيتقديم مبّرر مقتضـــــب للنظر في مشـــــروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  النحو المبّين في

  .ال ينطبق
لم ، والتي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية لألمانة خالل منجزات مســــــتهدفة أخرى موجز ألية بيان وصــــــف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج 
  .ال ينطبق

  :المقرر اإلجرائي اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤
  أربع سنوات.

  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردالعلى  المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيلتنفيذ  الالزمة المتطلبات من الموارد إجمالي - ١

  دوالر أمريكي يونمل ٥,١
 لثنائيةالميزانية البرمجية ل فيفعًال تخصـــــــــيصـــــــــها  من الموارد الُمزمع رةقدّ المتطلبات المُ إجمالي   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  مليون دوالر أمريكي ١,٧
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لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانية البرمجية للثنائية  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  صفر.

، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانية البرمجية للثنائية الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  دوالر أمريكي يونمل ٣,٤
صـــــــــة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٤ في الميزانيات البرمجية المقبلة، بماليين الدوالرات الُمخصـــــــــّ

  األمريكية:
  .ال ينطبق

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٣
  ية:خالل هذه  الثنائ ة في التمويليات المتبقّ ثغر ال  -

  مليون دوالر أمريكي ٠,٤
التي ســــتســــاعد على ســــد أي ثغرة في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  في التمويل:
  مليون دوالر أمريكي ٠,١

  
  )الدوالرات األمريكية(بالجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 

  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  إقليم

  األمريكتان  أفريقيا
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   أوروبا
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

  المجموع

الموارد المخصصة 
  فعًال في 
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٦٤١ ١٠٠  ٥٦ ٤٠٠  ٥٩ ٧٠٠  ٥٢ ٣٠٠  ٤٦ ٠٠٠  ٥٢ ٨٠٠  ٥٨ ٤٠٠  ٣١٥ ٥٠٠  الموظفون
 ١ ٠٧٠ ٠٠٠  ٨٠ ٠٠٠  ٨٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ٦٤٠ ٠٠٠  األنشطة
 ١ ٧١١ ١٠٠  ١٣٦ ٤٠٠  ١٣٩ ١٠٢٧٠٠ ٣٠٠  ٩٦ ٠٠٠  ١٢٢ ٨٠٠  ١٥٨ ٤٠٠  ٩٥٥ ٥٠٠  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  -  -  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  -  -  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

 ١ ٢٩١ ٥٠٠  ١٢٨ ٨٠٠  ١٢٦ ١٢٧٧٠٠ ٧٠٠  ١١٠ ٠٠٠  ١٢٩ ٦٠٠  ١٤٢ ٢٠٠  ٥٢٦ ٥٠٠  الموظفون
 ٢ ١٤٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٢٥٠٠٠٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٦٤٠ ٠٠٠  األنشطة
 ٣ ٤٣١ ٥٠٠  ٣٧٨ ٨٠٠  ٣٧٦ ٣٧٧٧٠٠ ٧٠٠  ٣٦٠ ٠٠٠  ٣٧٩ ٦٠٠  ٣٩٢ ١٢٠٠ ١٦٦ ٥٠٠  المجموع
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