
 

K1402131 210814 

EP األمم المتحدة 

UNEP/OzL.Conv.10/4 
 

Distr. General 

5 August 2014 

Arabic 

Original: English 

 المتحدة للبيئة برنامج األمم

  

 طبقة األوزوناتفاقية فيينا لحماية ألطراف في مؤتمر ا
 العاشراالجتماع 

 1074 نوفمرب/تشرين الثاين 17 - 71، ريسبا
 *ت للجزء التحضرييعمال املؤقمن جدول اال)أ(  3البند 

: وبروتوكول مونتريالاتفاقية فيينا ين ب المشتركةالمسائل 
لصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا لالتقريران الماليان 
 الصندوقين وميزانيتا وبروتوكول مونتريال

 ،4102للسنوات  قترحةميزانيات الم  وال 4102 لـ لميزانية المعتمدةالتنقيح المقترح ل
 صندوق االستئماني التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزونلل 4102و 4102

 مذكرة األمانة

 ت   - 7
 
 1072، 1072لـ  الـم قرتحةوامليزانيات  1074عتمدة لـ عمم األمانة تنقيحًا مقرتحًا للميزانية امل

رفق األول(، جنبًا إىل جنب مع ية طبقة األوزون )انظر املللصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلما 1071و
 التنظيمي وجدول تعيني املوظفني يف أمانة األوزون )انظر املرفق الثاين(.  املخطط

ي قرتح إدخال تنقيح لكي يعكس  ،بدون تغيري بصفة عامة. إال أنه 1074تبقى امليزانية املقرتحة لـ  - 1
نظام املعايري وتكاليف عقد االجتماعات. ويف أعقاب اعتماد  باملوظفنيتعلقة التغيريات يف بنود امليزانية امل
، مت توفيق امليزانيات املعروضة بصورة أفضل 1074يناير كانون الثاين/  7اعتباراً من احملاسبية الدولية للقطاع العام 

وترد املعلومات عن التأثريات على الصندوقني  مع املصروفات وااللتزامات لكل فرتة ميزانية على حدة.
انيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال نتيجة العتماد نظام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف ماالستئ

  .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2)مذكرة األمانة بشأن املسائل املالية 
البيئة االقتصادية احلالية. وقد وضعت األمانة  1071و 1072، 1072لـ  الـم قرتحةت راعي امليزانيات  - 3

على أساس مبادئ رشيدة وإن كانت م َشَدَدة من أجل عرض تقديرات واقعية للتكاليف على  ةامليزانيم قرتحات 
                                                           

*  UNEP/OzL.Conv.10/1-UNEP/OzL.Pro.26/1. 
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 1071و 1072، 1072األطراف. وطبقًا لتوصية برنامج األمم املتحدة للبيئة، اشتملت امليزانيات املقرتحة لـ 
متويل األنشطة غري املنتظرة والستيعاب  املائة للسماح ببعض املرونة يفيف  1على احتياطي تشغيلي قدره 

 72قرتح وضع احتياطي مايل يعادل التغيريات غري املتوقعة. وطبقاً لتوصية مكتب خدمات اإلشراف الداخلي، ي  
 . 1071و 1072، 1072للسنوات  1072عام لـ الـم قرتحةاملائة من امليزانية يف 
األساس الذي ح سبت عليه. ومجيع اإلشارات  الـم قرتحةتـ َقِدْم املذكرات التفسريية اليت تلي امليزانيات  - 4

 دوالرات الواليات املتحدة. باملرجعية اليت ترد طوال هذه املذكرة إمنا هي 
 .الـم قرتحةيزانيات وامل الـم قرتحراجع وصاَدَق برنامج األمم املتحدة للبيئة على التنقيح  - 2
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 المرفق األول
الصندوق االستئماني التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون: التنقيح الم قترح للميزانية المعتمدة 

 4102و 4102، 4102قترحة لـ والميزانيات الم   4102في 
 7اجلدول 

 4102موجز لتنقيح ميزانية 
 بدوالرات الواليات املتحدة()

التغيري يف النسبة  التغيري 1074م نقحة  1074ة معتمد فئة التكاليف
 املئوية

     املوظفون 
 (8) (33 227)  324 912 398 282 الفئة الفنية والعليا 

 3 3 389  717 291  778 103 اخلدمة العامة 
 77  30 111  302 000  112 118 خدمات املؤمترات 

    30 000  30 000 سفريات املوظفني يف مهام رمسية 
    792 000  792 000 2مشاركة أعضاء من البلدان العاملة باملادة 

    40 200  40 200 املعدات واملقار 
    80 000  80 000 نوعة تمصرفات م

   0 031 102 0 031 102 المجموع الفرعي 
    741 941  741 941 املائة(يف 73دعم الربنامج )بـ 

   0 412 929 0 412 929 الكليالمجموع 

 1اجلدول 
 4102و 4102، 4102، 4102موجز الميزانيات المقترحة لـ 

 بدوالرات الواليات املتحدة()
 1071 1072 1072 1074 فئة التكاليف

     املوظفون 
 470 729 402 212 403 014 324 912 الفئة الفنية والعليا 

  749 821  741 201  742 110  717 291 اخلدمة العامة 
  302 000  70 000  70 000  302 000 خدمات املؤمترات 

  30 000  30 000  30 000  30 000 سفريات املوظفني يف مهام رمسية 
    000 792  792 000  2مشاركة أعضاء من البلدان العاملة باملادة 

  40 200  40 200  40 200  40 200 املعدات واملقار 
 80 000 22 000 22 000  80 000 نوعة تمصروفات م

 0 400 241 219 214  213 292 0 031 102 المجموع الفرعي 
  14 130  73 191 73 212  املائة يف  1احتياطي تشغيلي ىف حدود 

  0 432 220  213 322  292 229 0 031 102 إجمالي التكاليف المباشرة 
  021 221  90 239  91 220 022 924 املائة(يف  73تكاليف دعم الربنامج )بـ 

  0 392 399 292 103  211 021  0 412 929 نية الكلية الميزا
 193 399  797 873  782 740  281 929 ناقص: السحب

  213 111  213 111  213 111  213 111 المساهمات المطلوبة 
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 3اجلدول 
 وق االستئماني التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون للصند 4102و 4102، 4102والميزانيات المقترحة لـ  4102 ـالتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة ل

 بدوالرات الواليات املتحدة()

    
امل عتمدة امليزانية  أشهر عمل

 1074لسنة 
امل نقحة امليزانية 
 1074لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1071لسنة 

       ن والمؤتمرالموظفي عنصر 01

        الفئة الفنية والعليا 7700 
بروتوكول ( )بالتقاسم مع 1-دمتنفيذي )المني األ 7707    

 (مونرتيال
2 877 741 800 743 800 743 800 743 800 743 

( )بالتقاسم مع 2-موظف أقدم للشؤون العلمية )ف 7704    
 (بروتوكول مونرتيال

2 912 702 000 701 000 701 000 701 000 701 

 729 329 722 112 721 114 774 712 748 820 71 (3-موظف برنامج )االتصاالت واملعلومات( )ف 7701    

 201 029 212 222 213 122 322 942 391 212    المجموع الفرعي 0099  

        الدعم اإلداري 7300  

 12 000 12 000 12 000 12 000 12 314 2 (ل مونرتيالبروتوكو )بالتقاسم مع  (1-ع.مساعد إداري )خ 7307    
 40 437 39 123 38 770 31 000 12 488 71 (2-ع.مساعد برنامج )خ 7303    
( )بالتقاسم مع 2-ع.مساعد برنامج )بيانات( )خ 7304    

 (بروتوكول مونرتيال
2 119 17 000 11 000 11 000 11 000 11 

 17 000 17 000 17 000 17 000 10 792 2 (بروتوكول مونرتيال)بالتقاسم مع ( 2-ع.مساعد حبوث )خ 7302    

 40 437 39 123 38 770 72 291 12 321 71 (2-ع.خمساعد خدمات االجتماعات ) 7370    

 029 124 022 212 022 441 040 294 001 413    الفرعي المجموع    
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امل عتمدة امليزانية  أشهر عمل

 1074لسنة 
امل نقحة امليزانية 
 1074لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1071لسنة 

حضريية تكاليف خدمات املؤمتر لالجتماعات الت 7311    
كل   بروتوكول مونرتيالواجتماعات األطراف )بالتقاسم مع 

 ثالث سنوات(

 000 170 000 121   000 121 

 10 000   10 000 10 000  الجتماع املكتب  اتتكاليف خدمة املؤمتر  7314    
 14 000   14 000 32 118  الجتماع مديري حبوث األوزون  اتتكاليف خدمة املؤمتر  7311    
 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000  أنشطة الرتويج حلماية طبقة األوزون  7318    

 312 111 01 111 01 111 312 111 422 241    الفرعي المجموع 0399  
       السفر ىف مهام رمسية 7200  

 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  سفر املوظفني ىف مهام رمسية  7207    

 31 111 31 111 31 111 31 111 31 111    الفرعي المجموع 0299  

 192 141  292 114 211 492 144 202 144 202  العنصرمجموع  0999

       المشاركة فى االجتماعات  عنصر 31

        دعم املشاركة  3300  

إىل  2تكاليف السفر ألعضاء البلدان العاملة مبوجب املادة  3304    
 ملكتب اجتماع ا

 000 10 000 10   000 10 

إىل  2تكاليف السفر ألعضاء البلدان العاملة مبوجب املادة  3301    
 حبوث األوزون  ياجتماع مدير 

 000 712 000 712   000 712 

 092 111 - -  092 111 092 111   الفرعي المجموع 3399  

 092 111 - -  092 111 092 111  العنصرمجموع  3999
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امل عتمدة امليزانية  أشهر عمل

 1074لسنة 
امل نقحة امليزانية 
 1074لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1071لسنة 

       المعدات والمقار  عنصر 21

        دوالر( 7200 تقل قيمتها عنلكة )بنود هتسمعدات م 4700  

 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000  (بروتوكول مونرتيالمع قاسم متنوعة )بالت مستهلكةبنود  4707   

 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111   الفرعي المجموع 2099  

       معدات معمرة  4100  

 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   أجهزة كمبيوتر حممولة  4101    

)ماسح  م، فاكس، سكانرو معدات مكتبية أخرى )خاد 4103    
 ، أثاث، أخل(ضوئي(

 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 

ة ملحقة باحلاسوب من أجل يمعدات وأجهزة خارج 4102    
 الورقيةمؤمترات 

 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 

 02 111 02 111 02 111 02 111  02 111    الفرعي المجموع 2499  

         املقار 4300  

 71 200 71 200 71 200 71 200  71 200  (بروتوكول مونرتيالمع قاسم إجيار مقار املكاتب )بالت 4307    

 02 211 02 211 02 211 02 211 02 211     الفرعي المجموع 2399  

 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211   صرالعنمجموع  2999

             المصروفات المتنوعة  عنصر 21

             تشغيل وصيانة املعدات 2700  

بروتوكول مع  قاسم)بالتصيانة املعدات وأشياء أخرى  2707    
 (مونرتيال

  200 1  200 1 200 1 200 1 200 1 

 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211     الفرعي المجموع 2099  
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امل عتمدة امليزانية  أشهر عمل

 1074لسنة 
امل نقحة امليزانية 
 1074لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1072لسنة 

امل قرتحة امليزانية 
 1071لسنة 

          إعداد التقاريرتكاليف  2100  

 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200   إعداد التقارير  2107    

 70 000   72 000 72 000   إعداد التقارير )مديرو حبوث األوزون( 2101    

 02 211 2 211 2 211 44 211 44 211     الفرعي المجموع 2499  

             نثريةمصروفات  2300  

 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000   اتصاالت  2307    

 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000   رسوم شحن  2301    

 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   أغراض أخرى )محلة الوعي العام حبماية طبقة األوزون(  2304    

 21 111 21 111 21 111 21 111 21 111     الفرعي المجموع 2399  

          الضيافة  2400  

 72 000   70 000 70 000   الضيافة  2407    

 02 111 - - 01 111 01 111     الفرعي المجموع 2299  

 11 111 22 111 22 111 11 111 11 111   العنصرمجموع  2999

 0 400 241 219 214 213 292 0 031 102 0 031 102   مجموع التكاليف المباشرة  99

 14 130 73 191 73 212     املائة احتياطي تشغيلي يف  1  

 0 432 220 213 322 292 229 0 031 102 0 031 102   مجموع الميزانية   

 720 248 97 439 90 217 741 941 741 941   املائة(يف  73تكاليف دعم الربنامج )  

 0 392 399 292 103 211 021 0 412 929 0 412 929   كاليف دعم البرنامج(المجموع الكلي )شامل ت  

 193 399 797 873 782 740 281 929    (ب)، (أ)السحب   

 213 111 213 111 213 111 213 111     من األطراف اتمساهم  

(ج)االحتياطي املايل  
      233 704 233 704 233 704 

بغرض احلفاظ على مستوى ثابت  1071-1074السحب خالل الفرتة مستويات ددت . وح  9/3من املقرر  4دوالر بدوالرات الواليات املتحدة طبقاً للفقرة  203 000حتددت مسامهة األطراف بـ  ( أ)
 . 1071 هناية عامملسامهات األطراف حىت 

 دوالراً بدوالرات الواليات املتحدة. 1 221 132هي  1074 يناير/كانون الثاين 7أخرى ورصيد الصندوق يف  االحتياطات املقررة مرة ( ب)
 .1072املائة من امليزانية املقرتحة لـ يف  72تياطياً مالياً مقرتحاً قدره اح 1071و 1072و 1072تشمل امليزانيات املقرتحة لـ  ( ج)
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، 4102لميزانيات المقترحة لـ ول 4102مذكرات تفسيرية للتنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لـ 
 للصندوق االستئماني التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 4102و 4102

 التعليق بند امليزانية
 املوظفني  عنصر

7707-7701 

است خدمت تكاليف الرواتب اإلشارية للمستوى الفين اليت تنطبق على مقر العمل ىف نريويب يف مقرتحات 
املستوى الفين تتألف من: )أ( الرواتب األساسية؛ )ب( تسوية املقر  يف تب املوظفني . فتكاليف رواةامليزاني

كما تتحدد وت ستعرض طوال السنة من جانب جلنة اخلدمة املدنية الدولية على أساس جدول تكاليف 
إىل املعيشة ملقر العمل الذي ي كلَّف فيه املوظفون بالعمل، و )ج( االستحقاقات مثل السفر يف اإلجازة 

ت عدل الوطن ومنحة التعليم. ومع ذلك، ففي حالة توافر املعلومات بشأن التكاليف الفعلية للموظفني، 
املائة وذلك يف  133فهو  1071-1072األرقام بناًء على ذلك. أما معدل التضخم املستخدم للفرتة 

ت اليت تقررها جلنة اخلدمة ة ىف الرواتب، وكذلك التنقيحاالعتبار الزيادات السنوية الداخلمع األخذ ىف ا
مع الصندوق االستئماين لربوتوكول تكاليفها  املدنية الدولية. أما بالنسبة للوظائف اليت يتم تقاسم

، حيث س يف ميزانية الصندوق االستئماين(، فإن الزيادة ىف التكاليف تنعك7704و 7707مونرتيال )
  أساس سنوى.أن امليزانية يتم اعتمادها على 

فض ميزانية  7701 أشهر، ومكافآت موظف  8حبيث تعكس تكاليف منحة االستقرار، ومرتب  1074ُت 
 . 1074مايو انضم إىل األمانة ىف هناية أيار/االتصال واملعلومات الذي 

 الرواتب واملكافآت فقط  1072و 1072عكس ميزانيتا وت

الدعم اإلداري/ودعم 
 املوظفني
7307 – 7370 

ليف، كما تعكس معدل تضخم قدره االجتاهات يف التكا 1071-1072تعكس مقرتحات ميزانيات 
ل املائة. ومع ذلك، فبالنسبة للوظائف اليت يتم التقاسم فيها مع الصندوق االستئماين لربوتوكو يف  3

نظراً ألن امليزانية (، تنعكس الزيادة يف ميزانية الصندوق االستئماين 7302و 7304، 7307مونرتيال، )
 ت عتمد على أساس سنوي.

 10نسبة بقد أ درج عن غري قصد يف امليزانية  7303املتصل كان بند امليزانية املخصص ملساعد الربنامج  7303
 .يف املائة 700د هذا البند لكي يعكس املرتب السنوي وذلك بنسبة وقد زي .املائةيف 

تكلفة  1074. وتعكس ميزانية 1074مت شغل وظيفة مساعد خدمات االجتماعات يف آب/أغسطس  7370
املائة، وقد يف  10عن غري قصد قبل ذلك عند نسبة رواتب مخسة أشهر. وكانت امليزانية قد أ درجت 

 .يف املائة 700لكي يعكس الراتب السنوي بنسبة  1071 – 1072زيد هذا البند ىف 
 خدمات املؤمترات 

7311-7318  

جيوز نقل األموال الضرورية من بنود امليزانية اخلاصة خبدمة املؤمترات إذا طلب إيل أفرقة استشارية أو عقود 
 تقدمي هذه اخلدمات. تربمها املنظمة 

سب تكاليف خدمة املؤمترات احلالية على    اخللفية واالفرتاضات التالية:حت 

يتم تقاسم تكاليف عقد املؤمترين العاشر واحلادي عشر ملؤمتر األطراف ىف اتفاقية فيينا مع تكاليف  7311
االجتماع السادس والعشرين والتاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال حيث أهنما سي عقدان 

 . 1071و 1074بصورة مشرتكة يف 
لكي تعكس الزيادة التكاليفية لعقد االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف ىف  1074امليزانية ىف قد زيدت و 

 . 1074عند مستوى تكاليف  1071اتفاقية فيينا يف باريس مع اإلبقاء على تكاليف اجتماع عام 
اجتماع  . وي عقد االجتماع األول ىف السنة عقب1071و 1074من املقرر عقد اجتماعنْي للمكتب ىف  7314

مديري حبوث األوزون مباشرة، وي عقد الثاين مباشرة بعد اجتماع مكتب اجتماع األطراف ىف بروتوكول 
مونرتيال. وقد زودت االجتماعات مبخصصات للرتمجة الفورية وترمجة الوثائق إىل اللغات املناسبة على 

 أساس عضوية املكتب. 
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 التعليق بند امليزانية
ي حبوث األوزون، املعقود يف ة لالجتماع التاسع ملدير األولي يتم ُتفيض امليزانية على أساس التكاليف

 .1074/مايو أيار
، مت خفض 1074إىل التكاليف الفعلية لالجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون يف أيار/مايو استنادًا  7311

  .1071و 1074امليزانية للعامني 

لكل سنة وذلك لتغطية األنشطة املتصلة باالحتفال باليوم الدويل حلماية طبقة  أدىنمبلغ رصد مت  7318
 األوزون.

 السفر ىف مهام رمسية 
7207  

األمانة بغرض تنظيم اجتماعات مديري حبوث األوزون واجتماعات موظفي تشمل امليزانيات أسفار 
 مؤمتر األطراف، باإلضافة إىل السفريات ذات الصلة بتقدمي الدعم الجتماعات الشبكة وبناء القدرات.

 املشاركة ىف االجتماعات 
  3301و 3304

يف خمتلف اجتماعات االتفاقية  2من املادة  7الفقرة يفرتض أن مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب 
دوالر بدوالرات الواليات املتحدة عن كل ممثل لكل اجتماع مع مراعاة عدم دفع تكاليف  2000هو 

زِية، ام أكثر تذاكر الدرجة االقتصادية تناسبًا ومَ سفر أكثر من شخص عن كل بلد، وذلك باستخد
 املعيشة اليومية اليت تدفعها األمم املتحدة. وكذلك احلال بالنسبة لبدالت

ونظرًا ألن اجتماع مؤمتر األطراف ىف اتفاقية فيينا ي عقد عادة بصورة مشرتكة مع اجتماع األطراف يف 
 لها الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال.بروتوكول مونرتيال، فإن تكاليف املشاركة يتحم

سب تكاليف املشاركة على أساس كل اجتماع من اجتماعنْي للمكتب يف  3304 بالنسبة  1071و 1004وحت 
ألربعة مشاركني من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، واليت ت عقد تعاقبياً وبصورة 

  ماع مديري حبوث األوزون واجتماع مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا.مباشرة مع اجت

 1071. وسوف ي عقد االجتماع القادم يف 1074مايو ماع مديري حبوث األوزون يف أيار/ع قد اجت 3301
 خبرياً من البلدان النامية املؤهلة للحضور واليت ت قدم تقاريرها الوطنية. 32مبشاركة 

 قار املوظفني وامل عنصر
4707 – 4307  

 .1074( عند املستويات املعتمدة لـ 4102-4101متت احملافظة على ميزانيات املعدات املعمرة )
وحتافظ األمانة على ن ظم معاجلة البيانات اإللكرتونية لكي جتعل وثائق الربوتوكول واالتفاقية متوافرة 

د هامشية ضرورية، وتصاريح للربجميات، وكذلك الكرتونيًا أمام األطراف. وهذا يستلزم شراًء مومسيًا لبنو 
 لتحديث اخلوادمي احلالية ألجهزة الكمبيوتر. 

 .من استبدال بعض املعدات سنوياً لتمكني األمانة  أدىنوقد خ صص مبلغ 

القيمة يتم تقاسم التكلفة اإلجيارية مع الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال. ويظهر التخفيض يف  4307
يف ميزانية  1074اإلجيارية بسبب ِصَغْر احليز الذي تشغلة مكاتب األمانة اعتبارًا من حزيران/يونيه 

حيث أن هذه امليزانية يتم اعتمادها على أساس سنوي. أما املعدالت اإلجيارية  ،الصندوق االستئماين
 ألمم املتحدة. لاملايل  املراقبفيحددها لنريويب 

 املصروفات املتنوعة صرعن
2707 – 2407 

اليت توضع مبوجب بنود امليزانية هذه تكون عادة ثابتة عند املستويات املعتمدة  املخصصاتإن 
 . 1074 لـ

خ ِفَضت التكلفة لالجتماعنْي التاسع والعاشر على أساس التكاليف األولية لتقرير االجتماع التاسع  2101
 الجتماع مديري حبوث األوزون.

يغطى هذا البند من امليزانية تكلفة الضيافة ملؤمتر األطراف املشرتك، واجتماع األطراف الذي ي عقد تعاقبياً  2407
 واليت زيدت زيادة طفيفة لكي تعكس اجتاهات تزايد التكاليف. 1071و 1074مباشرة يف 
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 المرفق الثاني 

 الهيكل التنظيمي ألمانة األوزون وجدول التوظيف 
 التنظيمي الهيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظات
أمني تنفيذي، نائب أمني تنفيذي، موظف قانوين أقدم، موظف  فريق إداري أقدم:

 إلداريةللشؤون العلمية، موظف للشؤون ا
 موظف إداري أقدم، ومجيع املوظفني من فئة اخلدمات العامة فريق إدارة إداري:

 موظف علمي أقدم، وموظفني فنيني فريق أفرقة الشؤون العلمية والتقييم:
 موظف قانوين أقدم وموظفني فنيني فريق الشؤون القانونية واالمتثال:

 دارة املعلومات والنظمموظف برنامج ومساعد إل :فريق تكنولوجيا المعلومات

 
 جدول التوظيف في الوظائف الممولة من الصندوق االستئماني التفاقية فيينا  

 اجملموع اخلدمة العامة الفئة الفنية والعليا  املستوى

  7 7 أ 1-د

  7 7 أ2-ف

  7 7  3-ف

 2 2   بخدمة عامة 

 1 2 3 المجموع 

املائة من الصندوق االستئماين لربوتوكول يف  20االستئماين التفاقية فيينا و وقاملائة من الصنديف  20ممول بنسبة   (أ)
  مونرتيال.

املائة من يف  20ينا وثالث وظائف مموله بنسبة املائة من الصندوق االستئماين التفاقية فييف  700وظيفتان ممولتان بنسبة  ( ب)
 االستئماين لربوتوكول مونرتيال.  يف املائة من الصندوق 20الصندوق االستئماين التفاقية فيينا و

_____________ 

 موجز
 اجملموع خ.ع ف املستوى

 0 - 0 4-دم
 0 - 0 0-دم

 3 - 3 2-ف
 4 - 4 2-ف
 0 - 0 3-ف

 01 01 - خ.ع
 01 01 1 المجموع

 ين تنفيذيأم
 4-دم

 مساعد إدارة معلومات
  2- ع.خ

 أقدم  قانوني موظف
 2-ف

 مساعد بحوث
 2 - ع.خ

 

 مساعد نظم معلومات

 مساعد إدارى 
 2 - ع.خ

 

 مساعد إدارى 
 موظف اتصال ومعلومات   2- ع.خ

 3-ف
 نائب األمين التنفيذي 

 0-دم

موظف أقدم للشؤون العلمية 
 2-ف

 ات مساعد اجتماعات وخدم
 2 -ع.خ

 موظف إداري أقدم 
 2-ف

 مساعد إداري 
 2-خ.ع

 مساعد إداري 
 2 -ع .خ

 مساعد فريق
 2 -ع .خ

 
 

 موظف برنامج
 2-ف

 موظف برنامج
 2-ف

 مساعد بيانات 
 2 - ع.خ


