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  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   ) ب(
 مقربــاً (أ) (٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢للثنائيــة  ُيــذكر المبلــغ المخصــص

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
: ألنشـــــطةا؛ دوالر أمريكـــــي مليـــــون ١‚٢: لموظفـــــونا( دوالر أمريكـــــي مليـــــون ٢‚٤ :المجمـــــوع

  )مليون دوالر أمريكي ١‚٢
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

   .االقتضاء
  مستويات المنظمة.ميع ج

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

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

  الوظيفياآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك   (ج)
  ال) ؟ (نعم/الحاليينهل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين 

مـوظفين فـي أربعـة مكاتـب إقليميـة وفـي عـدد إضـافي مـن الفي الثنائيـة المقبلـة تعيـين ال. يلزم 
  .الرئيسي المقر

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

  حسب االقتضاء.
في كل من المكتب اإلقليمـي يكون بمثابة جهة تنسيق متفرغ واحد إضافي يلزم تعيين موظف 

ــا و المكتــب اإلقليمــي ألجنــوب شــرق آســيا و ألفريقيــا والمكتــب اإلقليمــي ل المكتــب اإلقليمــي وروب
  .شرق المتوسطل

عادة التأهيل، بمـا إلوضع برنامج يعنيان بالرئيسي في المقر تعيين موظفين تقنيين اثنين يلزم 
الشاملة لرعاية العـاجزين وتحسـين تعزيز النظم الصحية و  في ذلك توفير التكنولوجيا المساعدة

  جمع البيانات.عملية 
  التمويل  -٤

  ال) ؟ (نعم/ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٣-٢٠١٢المقدرة للثنائية  التكلفةهل 
  .األموال الالزمة متاحةمن  ٪٨٠

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 
  .))المحتملة(مصادر التمويل  المحتملالتمويل 
بشـأن  الجهـات المانحـةجـرت مفاتحـة عـدد مـن ؛ مصدر (مصادر) التمويل: أمريكي دوالر ٤٨٠ ٠٠٠

والمناقشـات مسـتمرة فـي هـذا  ،الدوليـة CBMكالة األمريكية للتنمية الدوليـة وهيئـة الو تقديم الدعم، ومنها 
  .الصدد

=     =     =  


