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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادها المقررات اإلجرائيةإلى األمانة نتيجة 
  المجلس التنفيذيجانب من 

 
  

  التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال: تقرير ثنائي السنواتخطة  :المقرر اإلجرائي
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التـــي ٢٠١٩-٢٠١٨ة للثنائيـــ حصـــيلة وُمخـــرج (مخرجـــات) الميزانيـــة البرمجيـــةمجـــال البرنـــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد. المقرر اإلجرائيسيسهم في تحقيقها هذا 

  التغذية ٥-٢ مجال البرنامج:
  الحد من المخاطر التغذوية من أجل تحسين الصحة والرفاه ٥-٢ حصيلة:ال
مجـال التصـدي لسـوء التغذيـة  البلدان من وضع خطط العمـل فـيتمكين  ١-٥-٢ :(المخرجات) ُمخرجال

في  الواردة ، ومكونات التغذية٢٠٢٥ لعام بجميع أشكاله ورصد تنفيذها، وتحقيق أهداف التغذية العالمية
  أهداف التنمية المستدامة

إذا لم تكن هناك أية صلة بالنتائج على النحو  المقرر اإلجرائيتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  المبّين في
  ال ينطبق.

لـم ، والتـي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـة لألمانـة خـالل منجـزات مسـتهدفة أخـرى موجز ألية بيان وصف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية في الميزانية البرمجيةفعل بالُتدرج 

  .ال ينطبق
  :المقرر اإلجرائي اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٤

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

  مليون دوالر أمريكي. ١,٩
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ــالي   أ-٢ ــات المُ إجم ــدّ المتطلب ــًال تخصيصــها  مــن المــوارد الُمزمــع رةق ــيفع ــة ل ف ــة البرمجي  لثنائيــةالميزاني
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨

  مليون دوالر أمريكي. ١,٩
لتلك الُمزمع فعًال تخصيصها في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة  ةيضافاإلرة من الموارد قدّ المتطلبات المُ   ب-٢

  الدوالرات األمريكية:، بماليين ٢٠١٩-٢٠١٨
  صفر.

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصة من الموارد الُمقّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  صفر.
فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤

  األمريكية:
  صفر.

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

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

  دوالر أمريكي. مليون ٠,٩
التي ستساعد على سد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٩

  
  (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 

  
المقر   التكاليف  الثنائية

  الرئيسي
  المجموع  اإلقليم

جنوب   األمريكتين  األفريقي
  شرق آسيا

شرق   األوروبي
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠‚٤  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚١  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚١  ٠‚٢  الموظفون
  ١‚٥  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٣  األنشطة
  ١‚٩  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٣  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٣  ٠‚٥  المجموع
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