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

                                                                ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛  ١ُ             ُيــذكر مــا يلــي (
     ي).          دوالر أمريك    ١٠     ٠٠٠                                               تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها   ) ٢ (
  ؛     ٢٠٢٢-    ٢٠١٥                                                             ســيتم تمديــد االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بمــا يشــمل الفتــرة    ) ١ (

    إلــى       ٢٠١٥                                                                         وســيتعلق تقيــيم االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بــالفترة مــن حزيــران/ يونيــو 
   .    ٢٠١٨-    ٢٠١٧                                       ؛ وسيشمل االستعراض البرمجي العام الفترة     ٢٠١٧           أيار/ مايو 

ــــــــون دوالر أمريكــــــــي      ١٠٠                     طــــــــة العمــــــــل العــــــــالميتين:                     تمديــــــــد االســــــــتراتيجية وخ     ) ٢ (                   ملي
   .                  مليون دوالر أمريكي)    ٤٠                           مليون دوالر أمريكي؛ األنشطة:     ٦٠           (الموظفون: 

ـــــــيم   :         الموظفـــــــون (            دوالر أمريكـــــــي      ٤٧٠     ٠٠٠  :           العـــــــالميتين       العمـــــــل      وخطـــــــة             االســـــــتراتيجية       تقي
   . )      أمريكي      دوالر     ٤٠٠     ٠٠٠  :       األنشطة         أمريكي؛      دوالر   ٧٠    ٠٠٠

      دوالر       مليــــــون     ١,١  :         الموظفــــــون (                  مليــــــون دوالر أمريكــــــي      ١,٦      لعــــــام:                   االســــــتعراض البرمجــــــي ا
   . )      أمريكي      دوالر     ٥٠٠     ٠٠٠  :       األنشطة         أمريكي؛

   .                 مليون دوالر أمريكي        ١٠٢,٠٧         المجموع: 

      ٢٠١٥-    ٢٠١٤                    التكلفة في الثنائية      (ب)
         ً  (أ) (مقربــًا  ٣                        مــن التكــاليف المــذكورة فــي       ٢٠١٥-    ٢٠١٤                       المبلــغ المخصــص للثنائيــة   ُ    ُيــذكر

               دوالر أمريكي).    ١٠    ٠٠٠                       إلى وحدات يبلغ كل منها 
ـــــــيم   :         الموظفـــــــون (        أمريكـــــــي      دوالر     ٢٥٠     ٠٠٠  :           العـــــــالميتين       العمـــــــل      وخطـــــــة             االســـــــتراتيجية       تقي
   . )      أمريكي      دوالر     ٢٢٠     ٠٠٠  :       األنشطة         أمريكي؛      دوالر   ٣٠      ٠٠٠

   .           دوالر أمريكي     ٢٥٠     ٠٠٠         المجموع: 
ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب  ُ                                                                       ُت

   .       االقتضاء
                                                        ستتم غالبية األنشطة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

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

   . م  نع
                                             كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.     إذا
  

                                          اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي     (ج)
                                                             هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

   . ال
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    ً           معبـــرًا عنـــه بعـــدد   -                ُ                                      كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين      إذا
                                                          مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة   -                   الموظفين المتفرغين 

              حسب االقتضاء.
             مـــوظفين فنيـــين    ٩               ســـيلزم مـــا يعـــادل       ٢٠٢٢        إلـــى عـــام       ٢٠١٥                          لتنفيـــذ االســـتراتيجية مـــن عـــام 

                                                                             إضافيين من الفئة الفنية والفئـات العليـا، ومـا يعـادل ثالثـة مـوظفين متفـرغين مـن فئـة         متفرغين 
        الفنيـة       الفئـة    مـن                                                                      الخدمات العامة في المقر الرئيسي، وسيلزم ما يعادل موظفين اثنين متفرغين 

              ً       ً                                           ومـــا يعـــادل موظفـــًا متفرغـــًا مـــن فئـــة الخـــدمات العامـــة فـــي كـــل مكتـــب إقليمـــي.         العليـــا         والفئـــات
        العليـا         والفئـات        الفنيـة       الفئـة    مـن         متفـرغين       اثنين        موظفين       يعادل    ما              البرمجي سيلزم           ولالستعراض 

     ً                   شهرًا في المقر الرئيسي.    ١٨     لمدة         العامة         الخدمات     فئة    من        ً متفرغاً        ً موظفاً        يعادل     وما

         التمويل  - ٤
لة    (ب)  ٣            المذكورة في       ٢٠١٥-    ٢٠١٤                             هل التكاليف المقدرة للثنائية                     بالكامل؟ (نعم/ ال)     َّ  مموَّ

   . ال
                                                 التمويل وكيفية تعبئـة األمـوال (مـع بيـان تفاصـيل مصـدر                 بيان الثغرة في                     كانت اإلجابة "ال" يرجى      إذا
   . )         المتوقعة)       ألموال ا               المتوقع (مصادر        ألموال ا

         المـوارد        لتعبئـة       منسـقة  ال     خطة  ال                 معالجتها من خالل       وستتم             دوالر أمريكي.      ٢٥٠     ٠٠٠                  تبلغ ثغرة التمويل 
   . ٥   ٢٠١- ٤   ٢٠١          البرمجية           الميزانية    في         التمويل       نواقص        معالجة     أجل    من         المنظمة      نطاق     على
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