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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةتقرير عن اآلثار 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل
  
  
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  :المقرر اإلجرائي     -١
  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج :٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

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

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ٥-٢الحصيلة:       التغذيةالبرمجي: مجال ال
  ١-٥-٢الُمخـــــرج:         

  ؟المذكورة أعاله )(المجاالت البرمجية البرمجي مجالال )حصائل(حصيلة في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار
ســيتيح المقــرر اإلجرائــي لألمانــة إنجــاز ثــالث مهــام لــم تُنجــز بعــد تتعلــق بخطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة 
األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال: وضـــع سياســـات متعـــددة القطاعـــات بشـــأن األغذيـــة والتغذيـــة (مـــن خـــالل 

ق األغذية التكميليـة، وٕانشـاء إطـار المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية). وٕاعطاء اإلرشادات بخصوص تسوي
 للمساءلة (من خالل العمل بشأن إطار الرصد العالمي الخاص بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال).

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

 .نعم

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

التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)يأمريك دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٤سنتان (تشمالن الفترة   )١(
؛ دوالر أمريكــــــي ٦٩٠ ٠٠٠(الموظفــــــون:  مليــــــون دوالر أمريكــــــي ١,٨٧المجمــــــوع:   )٢(

  دوالر أمريكي) مليون ١,١٨األنشطة: 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
؛ األنشــــطة: دوالر أمريكــــي ٦٩٠ ٠٠٠مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ١,٨٧المجمــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي) ١,١٨
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  .المقر الرئيسي

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  أدرجــت بالكامــلهــل 
  (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
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا

ــرغين ــان األقــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة - المــوظفين المتف حســب  ،مــع بي
  االقتضاء.

  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 

معالجتها في إطار خطة منسقة على نطاق  دوالر أمريكي. وستتم ٧٨٠  ٠٠٠تُقدر ثغرة التمويل بمبلغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤زانية البرمجية يالمنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الم
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