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  رافدد األطتعـذية للصندوق المـاللجنة التنفي

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 

 2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال
 

  2018و  2017و 2016ميزانية أمانة الصندوق المعتمدة للسنوات   
  ج) 75/72 (المقرر  

                                                     
 
والميزانية  2017 و 2016و 2015في اجتماعھا الخامس والسبعين وفى اطار الميزانيات المعتمدة للسنوات    -1

تكاليف الموظفين  ،أخرى من بين جملة أمور ألمانة الصندوق ،اعتمدت اللجنة التنفيذية، 2018المقترحة لسنة 
ومنحت اللجنة التنفيذبة األمانة خيار مراجعة ميزانيتھا وعرضھا على االجتماع  20181 لميزانية التشغيلوتكاليف 

 وعليه أعدت األمانة ھذه الوثيقة .                                                      (ج)، 72/75السادس والسبعين بموجب المقرر  
  
الميزانية المقترحة  2018و 2017و 2016و 2015ميزانيات األمانة للسنوات سيتم عرض الوثيقة الخاصة ب     -2

 ،الى االجتماع السابع والسبعين وسوف تشمل،من بين ما ستشتمل عليه،ما يلى:2019لسنة 
  

 2015لتخصيص جزء من الوفورات المستحقٮة خالل عام  2015مراجعة الميزانية المعتمدة لسنة   ) أ(
 لتنفيذ اوموجا ،و  التي لم يكن قد تم تسجيلھا قبل قفل الحسابات نتيجة 2015لتغطية منصرفات عام 

  
لتعكس وبدقة أكثر تكاليف خدمات المؤتمرات لتنظيم اجتماعين  2016مراجعة الميزانية المعتمدة لعام   ) ب(

  ة.وباللغات الرسمية الستة لألمم المتحد 2016للجنة التنفيذية في عام 
  
قبل تقديم ميزانيات أمانة الصندوق الى االجتماع السابع والسبعين،ان تسمح  ذية،المطلوب من اللجنة التنفي   - 3

م التي يؤديھا حاليا موظفون تم تعيينھم في اباستعراض يجريه موظف تصنيف وظائف من األمم المتحدة المھ
ان تحدد اآلثار والذى لم يعد يالئم مستوى المھام التي يؤدون وطابعھا المعقد و  (P-3)- )3- الدرجة المھنية(ف

ا،اذا ما تم تصنيف الوظائف الى درجات  2019والميزانية المقترحة لعام  2018- 2016المالية على ميزانيات 
  أعلى.

                                                 
 2016و 2015ميزانيات أمانة الصندوق  الموافق عليھا  للسنوات (  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85المرفق الثالث و الثالثون للوثيقة   1
  )2018و  2017 و
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 ةالتوصي

  
 قد تود اللجنة التنفيذبة أن: - 4
  

  2017و 2016تحيط علما بالوثيقة الخاصة بميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة للسنوات   ) أ(
 )،و(ج) 27/75المقرر ( 2018و

 
 2016و 2015ان تبحث في الطلب من األمانة مراجعة ميزانيات أمانة الصندوق للسنوات    ) ب(

آخذة في الحسبان نتائج استعراض موظف  2019والميزانية المقترحة لعام  2018و 2017و
تصنيف وظائف من األمم المتحدة للوصف الوظيفى للوظائف المصنفة حاليا في الدرجة 

  .(P-3)- )3- المھنية(ف
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