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  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢للثنائيـة  ُيذكر المبلـغ المخصـص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكـــــــي؛  ٧٣ ٦٣٠ ٠٠٠ :الموظفـــــــوندوالر أمريكـــــــي ( ١٦٤ ٨٨٠ ٠٠٠المجمـــــــوع: 
  دوالر أمريكي) ٩١ ٢٥٠ ٠٠٠األنشطة: 

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

  .ظمةكل مستويات المن
-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣
  نعم

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

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  ال) عم/؟ (نالحاليينهل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين 

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

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  ال) ؟ (نعم/ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٣-٢٠١٢التكاليف المقدرة للثنائية هل 
  ال

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 
  .)التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)

  دوالر أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: المساهمات الطوعية. ٨٣ ٠٠٠ ٠٠٠

  
  

=     =     =  


