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

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

التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٦-٢٠١٤ثالث سنوات (تشمل الفترة   )١(
دوالر أمريكــــــي؛  ٧٩٠ ٠٠٠مليــــــون دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ١,٤٥المجمــــــوع:   )٢(

  دوالر أمريكي) ٦٦٠ ٠٠٠األنشطة: 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص
  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكــــــي؛ األنشــــــطة:  ٥٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ٩٨٠ ٠٠٠المجمــــــوع: 
  دوالر أمريكي) ٤٥٠ ٠٠٠

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .القتضاءا

تكــاليف المــالك الــوظيفي ســيتم تحملهــا فــي المقــر الرئيســي فقــط؛ أمــا تكــاليف األنشــطة فســيتم 
  تحملها على كل مستويات المنظمة.

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

  .نعم
  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 

  .ال ينطبق
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  ال) ؟ (نعم/الحاليينالموظفين  بواسطةهل يمكن تنفيذ هذا القرار 
  .نعم

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة - المــوظفين المتف ــان األق حســب  ،مــع بي

  االقتضاء.
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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 
: االشــــتراكات المقــــدرة والمســــاهمات الطوعيــــة التمويــــلدوالر أمريكــــي؛ مصــــدر (مصــــادر)  ٩٨٠ ٠٠٠

  األساسية، مع الجهود المبذولة لتعبئة الموارد، وخصوصًا من خالل الحوار الخاص بالتمويل.
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