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 المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المقترح اعتمادهاالقرارات إلى األمانة نتيجة 

  جمعية الصحةجانب من 
 
  

  ع وصغار األطفالالرضّ تغذية  :القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

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

  التغذية ٥-٢ مجال البرنامج:
  الحد من المخاطر التغذوية من أجل تحسين الصحة والرفاه ٥-٢ حصيلة:ال
تمكين البلدان من وضع خطط العمل في مجال التصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله  ١-٥-٢ ُمخرج:ال

بأهـداف التنميـة  الـواردة ، ومكونـات التغذيـة٢٠٢٥ لعـام ورصد تنفيـذها، وتحقيـق أهـداف التغذيـة العالميـة
  المستدامة

إذا لم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين  القرارتقديم مبّرر مقتضب للنظر في مشروع   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية الميزانية البرمجية  في

  ال ينطبق.
لــم ، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة لألمانــة خــالل منجــزات مســتهدفة أخــرى مــوجز أليــة بيــان وصــف   -٣

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

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

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

  دوالر أمريكي. مليون ٥,١
ـــــات المُ إجمـــــالي   أ-٢ ـــــة  فـــــيفعـــــًال تخصيصـــــها  مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع رةقـــــدّ المتطلب ـــــة البرمجي الميزاني

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ لثنائيةل
  دوالر أمريكي.مليون  ١,٧
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ـــة  ةيضـــافاإلرة مـــن المـــوارد قـــدّ المتطلبـــات المُ   ب-٢ ـــك الُمزمـــع فعـــًال تخصيصـــها فـــي الميزانيـــة البرمجي لتل
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  صفر.

 ، بماليـين٢٠٢١-٢٠٢٠فـي الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الُمخّصصـة مـن المـوارد الُمقـّدرة المتطلبات   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  دوالر أمريكي. مليون ٣,٤
ـــدوالرات الُمخّصصـــة مـــن المـــوارد الُمقـــّدرة المتطلبـــات   -٤ ـــة، بماليـــين ال فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبل

  األمريكية:
  صفر.

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:القرارالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :القرارالموارد 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
التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة فـي في هذه الثنائية غير الُمتاحة بعُد المتوّقعة و الموارد الُمقّدرة   -

  التمويل:
  مليون دوالر أمريكي. ٠,١

  
  )الدوالرات األمريكية(بالجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 

  
المقر   التكاليف  الثنائية

  الرئيسي
  المجموع  إقليم

  ألمريكتانا  فريقياأ
جنوب 
شرق 
  آسيا

شرق   وروباأ
  المتوسط

غرب 
المحيط 
  الهادئ

الموارد 
الُمخّصصة 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  ١٣٦ ٤٠٠ ١٣٩ ٧٠٠ ١٠٢ ٣٠٠  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  ١٢٨ ٨٠٠ ١٢٦ ٧٠٠ ١٢٧ ٧٠٠ ١١٠ ٠٠٠ ١٢٩ ٦٠٠ ١٤٢ ٢٠٠  ٥٢٦ ٥٠٠  الموظفون
٢ ١٤٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠  ٦٤٠ ٠٠٠  األنشطة
٣ ٤٣١ ٥٠٠  ٣٧٨ ٨٠٠ ٣٧٦ ٧٠٠ ٣٧٧ ٧٠٠ ٣٦٠ ٠٠٠ ٣٧٩ ٦٠٠ ٣٩٢ ٢٠٠ ١ ١٦٦ ٥٠٠  المجموع
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