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-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣

  ال ينطبق ذلك
  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 
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المهـارات الالزمـة  (مجموعـات) مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.
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