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مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي؛  ١٢مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون:  ٢٨المجمــــــــوع:   )٢(
  دوالر أمريكي) مليون ١٦األنشطة: 

مليــون  ٢٨قــدرها ) بتكلفــة إجماليــة ٢٠١٩-٢٠١٤ســت ســنوات (هــي لمــدة التقــديرات الحاليــة 
واحـدة يتعلق باالستراتيجية من تكاليف ومالك وظيفـي فـي كـل كل ما درج يُ وسدوالر أمريكي. 

فـي  أسـاس واقعـيباالسـتناد إلـى من الميزانيات الثنائية خالل مـدة سـريان االسـتراتيجية، وذلـك 
فــي كــل زمــع إنجــازه بالعمــل المُ فيمــا يتصــل تكــاليف المخرجــات والمنجــزات المســتهدفة حســاب 

 للثنائيــــــة فتــــــرة مــــــن فتــــــرات الميزانيــــــات البرمجيــــــة المعنيــــــة التــــــي ســــــتبدأ بالميزانيــــــة البرمجيــــــة
٢٠١٧-٢٠١٦.  

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
ماليــين  ٧ دوالر أمريكــي؛ األنشــطة: ٦,٦مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ١٣,٦المجمـوع: 

  دوالر أمريكي)
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  .المقر الرئيسي وجميع المكاتب اإلقليمية الستة

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  .ال
  المدرج.غير لغ إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المب

 فــــــــــي الميزانيــــــــــة البرمجيــــــــــة المعتمــــــــــدةماليــــــــــين دوالر أمريكــــــــــي  ٥ مبلــــــــــغ وقــــــــــدرهيلزم ســــــــــ
 اتالحاجــة إلــى زيــادة القــدر مراعــاة  عمــوذلــك ، هــذا القــرار امــل نطــاقك لتنفيــذ ٢٠١٥-٢٠١٤

 فضـالً ، الصـحيةلتـدخالت والتكنولوجيـات ل تقيـيمإلجـراء عبر المجـاالت البرمجيـة ذات الصـلة 
  تنفيذ القرار.غراض ألجهزة واألدوات) ألمن قبيل ا(استهالل التنفيذ عن تكاليف 

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطةهل يمكن تنفيذ هذا القرار 

  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا

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

(اثنين منهم في  لمهنية (الفنية) والفئات العليااثمانية موظفين متفرغين من الفئة إجماًال سيلزم 
وينبغـي أن يتمتـع هـؤالء المقر الرئيسي وموظـف واحـد فـي كـل مكتـب مـن المكاتـب اإلقليميـة. 

  .تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحيةميدان تحليل المردودية أو خبرة في الالموظفون ب
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  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 

مليــون دوالر أمريكــي. وســتتم معالجتهــا فــي إطــار خطــة منســقة  ١٣,٦بمبلــغ  حاليــاً  تُقــدر ثغــرة التمويــل
-٢٠١٤ظمـة لتعبئــة المــوارد مـن أجــل معالجـة نــواقص التمويــل فـي الميزانيــة البرمجيــة علـى نطــاق المن

٢٠١٥.  
  
  
  

=     =     =  


