نموذج االتعهد
التسليم
يرجى إعادة نموذجكم المكتمل
بحلول  9تشرين الثاني إلى:
2021.int.conf@unrwa.org

للمزيد من املعلومات عن
التعهد:
2021.int.conf@unrwa.org

الرجاء تعبئة النموذج أدناه بالتزاماتكم المالية
سيسجل المؤتمر االلتزامات التي تم اإلبالغ عنها كتابيا فقط من خالل هذا النموذج .سيتم تضمين
المعلومات المالية المقدمة في المذكرة الرسمية للمؤتمر ولن يتم اإلعالن عنها حتى يتم إغالق المؤتمر
رسميا.
الهدف من جلسة التعهدات الخاصة بالمؤتمر هو الحصول على تمويل وتعهدات جديدة
وللعام  2022وما بعده.

املشارك
الدولة العضو  /الوزارة  /المنظمة

المعلن  /المتحدث
الوظيفة

االسم:
جهة االتصال لغايات المتابعة

االسم:

الوظيفة:

البريد االلكتروني:

الهاتف:

للعام 2021

تفاصيل التعهد

مالحظات هامة
يرجى التأكد من اإلعالن عن
تعهداتكم خالل المؤتمر بطريقة
تميز بوضوح بين السنوات
المبينة في النموذج.

عملة اخرى:

العملة:

التزام متعدد السنوات:
أ-

☐

ال ☐

☐ EUR ☐ US$

نعم ☐

المبلغ المرصود للعام :2021
☐ تم التعهد والصرف بالفعل (كانون ثاني – تشرين أول )2021
☐ تمويل جديد للعام2021

ب -المبلغ للعام  2022وما بعده

أ -اإلعالنات للعام 2021
الرجاء التأكد من أن تمويل عام
 2021الذي تم التعهد به أو
االلتزام به أو صرفه محدد
بوضوح في هذا النموذج.

الرجاء عدم تضمين معلومات
حول الدعم المقدم خالل عام
.2020
إذا كنتم ترغبون باإلبالغ عن
التبرعات السابقة ،يرجى
االتصال ب:
2021.int.conf@unrwa.org

المبلغ
يرجى استخدام العملة
كما حددت أعاله

الحالة:

بوابة تمويل األونروا:

ج – جديد
ص – صرف
أو تم االلتزام به
بالفعل

ميزانية البرامج.
النداء الطارئ لألراضي
الفلسطينية المحتلة.،
النداء الطارئ لألزمة
السورية.
المشاريع.
النداء اإلنساني والتعافي
المبكر لألراضي
الفلسطينية المحتلة.

موعد الصرف
المخطط له
تشرين ثاني
كانون أول

تفصيالت
إعالن متعدد
السنوات
لالقليم أم
لبرنامج ،ام
لكوفيد،19-
نقدي أم عيني،
إلخ

مالحظات هامة
الرجاء تضمين كامل التمويل
لعام  2022وما بعده ،مع تحديد
المبلغ السنوي حيثما كان ذلك
متاحا

ب -اإلعالنات للعام  2022وما بعده
المبلغ
يرجى استخدام العملة
كما رصدت أعاله

ج-معلومات إضافية

الحالة:
ج – جديد
ص – صرف
بالفعل أو تم
االلتزام به بالفعل

بوابة تمويل
األونروا:
ميزانية البرامج.
النداء الطارئ
لألراضي الفلسطينية
المحتلة.
النداء الطارئ لألزمة
السورية.
المشاريع.
النداء اإلنساني
والتعافي المبكر
لألراضي الفلسطينية
المحتلة.

موعد الصرف
المخطط له
تشرين ثاني
كانون أول

تفصيالت
إعالن متعدد
السنوات أم
لالقليم أم لبرنامج،
أم لكوفيد،19-
نقدي أم عيني ،إلخ

