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  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهارات اللقر إلى األمانة نتيجة 

  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةجانب من 
  
  
  

 األطفال وصغار والرضع األمهات تغذيةالقرار: 

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة  الرجاء  -١

  إذا تم اعتماده. القرارسيسهم مشروع هذا  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤ الثاني عشر للفترة العام العمل برنامج
 عـــن الناجمـــة المبكـــرة الوفيـــات تخفـــيض )ب( الخامســـة؛ ســـن دون األطفـــال وفيـــات تخفـــيض) أ(: اآلثـــار

  النفسية؛ الصحة وتعزيز السارية غير األمراض
  .من عوامل الخطر التغذويةالحد  ٥-٢ :الحصيلة

  :٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية
وضع القواعد والمعايير وخيارات السياسات بشأن تعزيز أهداف الُنظم الغذائيـة للسـكان  ٢-٥-٢المخرج 

والتـــدخالت العاليـــة المـــردود الراميـــة إلـــى معالجـــة العـــبء المـــزدوج لســـوء التغذيـــة، واعتمادهـــا مـــن جانـــب 
  .لةالبلدان في وضع المبادئ التوجيهية والتشريعات الوطنية التي تدعم اإلجراءات التغذوية الفعا

إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام  الثــاني عشــر للفتــرة   -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤
  القرار.مشروع 

  .نطبقيال 
  ؟القرارما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا   -٣

 المهـاميمكـن تنفيـذ . و األعضـاء الـدولجانـب  مـن األجل طويل التزامقطع  القرار مشروع تنفيذ يستدعي
 العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى تقـاريرتقـديم ال. ومـن الُمتوقـع ٢٠١٧-٢٠١٦ة فـي الثنائيـة لألمان العاجلة

  .٢٠٢٠و ٢٠١٨في عامي 
يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع  إذا كــان اإلطــار الزمنــي

  الخاص بحساب التكاليف.
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  القراراآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ   :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٢٢٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١٢٠ ٠٠٠  المكاتب الُقطرية
  ٤١١ ٠٠٠  ٨١ ٠٠٠  ٣٣٠ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٣٥٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٣٣٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ٩٨١ ٠٠٠  ٢٠١ ٠٠٠  ٧٨٠ ٠٠٠  المجموع
بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  مــدرج القــرارهــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم

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

  .تقريباً  ٪٩٠
  ثغرات؟الما هي   -

  .رواتب موظفي المكاتب القطرية
  الثغرات؟ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه   -

أخــرى وٕاجــراء مناقشــات مــع المكاتــب اإلقليميــة والجهــات المانحــة بــرامج مــع تحقيــق أوجــه التــآزر 
  على المستوى القطري.

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٢٢٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١٢٠ ٠٠٠  المكاتب الُقطرية
  ٤١١ ٠٠٠  ٨١ ٠٠٠  ٣٣٠ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٣٥٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٣٣٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ٩٨١ ٠٠٠  ٢٠١ ٠٠٠  ٧٨٠ ٠٠٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
(علـى افتـراض أن رواتـب مـديري البـرامج اإلقليميـة تمولهـا المنظمـة، مثلمـا هـو الحـال  تقريباً ٪ ٩٠

  .)الحالية في الثنائية
  ؟التمويل ما هي ثغرات  -

  رواتب موظفي المكاتب القطرية.
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -

مناقشــات مــع المكاتــب اإلقليميــة والجهــات المانحــة  تحقيــق أوجــه التــآزر مــع بــرامج أخــرى وٕاجــراء
  على المستوى القطري.
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