
MC األمم املتحدة 
UNEP/MC/COP.1/Dec.15  

Distr.: General 

22 November 2017 

Arabic 

Original: English 

 املتحدة للبيئة  برانمج األمم

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
 بشأن الزئبق 

 االجتماع األول
 2017 سبتمب /أيلول 29-24 جنيف،

 

 املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

 

 

 2019-2018: برانمج عمل األمانة وامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني  1/15-املقرر ا م
 إن مؤمتر األطراف،

 املتعلق برتتيبات أداء مهام األمانة وموقع األمانة،  1/11- مبقرره ا م إذ حييط علما  

 أوالا 

 الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

  بصيغته الواردة يف مذكرة األمانة   2019- ٢٠١٨ببانمج عمل األمانة لفرتة السنتني  حييط علما    - 1
 ؛ (1) إلضافات امللحقة هباوا 2019- 2018بشأن برانمج عمل األمانة وميزانيتها للفرتة 

السنتني    يوافق - 2 لفرتة  ميناماات  التفاقية  البانجمية  امليزانية   مبقدار  2019- 2018على 
لعام    3  916  524 املتحدة  الوالايت  دوالرات  من  و 2018دوالرا   دوالرات    3  843  074،  من  دوالرا  

 ا املقرر؛من هذ 1، لألغراض الواردة يف اجلدول 2019الوالايت املتحدة لعام 
لألمني التنفيذي التفاقية ميناماات أن يلتزم بتخصيص موارد مالية مبقدار امليزانية التشغيلية    أيذن - 3

 املعتمدة استنادا  إىل املوارد النقدية املتاحة؛ 

 
(1)  UNEP/MC/COP.1/21 و UNEP/MC/COP.1/21/Add.1و UNEP/MC/COP.1/21/Add.2  

 .UNEP/MC/COP.1/21/Add.4و UNEP/MC/COP.1/21/ADD.3/Rev.1و
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  15مستوى   2021العام بدء بناء احتياطي رأس املال العامل الذي يتعني أن يبلغ حبلول  يقرر -  4
تشغيلية مليزانية  السنوي  املتوسط  من  املائة  املائة  7,5نسبة  ، وحتديد  لفرتة سنتني  يف  السنتني    يف  لفرتة  كهدف 

 ؛ 2019- 2018
مليون فرنك    1مانة، واليت تبلغ  ابملسامهة السنوية املقدمة من سويسرا، البلد املضيف لأل  يرحب -  5

 ؛سويسري 
  ستخصص  مليون فرنك سويسري   1وقدرها  اليت تقدمها سويسرا  ضيف  املأن مسامهة البلد  يالحظ   -  6

  2018اخلاص لعامي   يف املائة للصندوق االستئماين  40للصندوق االستئماين العام، ومنها  يف املائة    60نسبة  
 وما بعدمها؛  2019و

الوارد    2019- 2018اجلدول اإلرشادي لألنصبة املقررة لتوزيع النفقات لفرتة السنتني    يعتمد -  7
من هذا املقرَّر، وأيذن لألمني التنفيذي، وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، بتعديل    2يف اجلدول  

  2018كانون الثاين/يناير    1طراف الذين تدخل االتفاقية حي ِّز النفاذ ابلنسبة هلم قبل  اجلدول ليشمل مجيع األ
 ؛ 2019ابلنسبة لعام  2019كانون الثاين/يناير   1وقبل  2018ابلنسبة لعام  
التفاقية ميناماات ستستحق حبلول أو يف    العام  إىل أن االشرتاكات يف الصندوق االستئماين  يشري -  8

يناير من السنة اليت تدرج فيها تلك املسامهات يف امليزانية، ويطلب إىل األطراف أن تسدد اشرتاكاهتا  كانون الثاين/  ١
 على وجه السرعة لتمكني األمانة من الشروع يف أعماهلا على الفور؛ 

املستخدم ألغراض    2019-2018على اجلدول اإلرشادي ملوظفي األمانة لفرتة السنتني    يوافق -  9
 من هذا املقرر؛  3ة لتحديد إمجايل امليزانية والواردة يف اجلدول تقديرات التكلف
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 اثنياا 

 الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات 
من هذا املقرر لألنشطة املضطلع هبا يف إطار   1على تقديرات التمويل املدرجة يف اجلدول  يوافق - 10

دوالرا  من دوالرات الوالايت املتحدة   3  192  250قدار  االتفاقية اليت ستمول من الصندوق االستئماين اخلاص مب
 ؛ 2019دوالرا  من دوالرات الوالايت املتحدة لسنة  3 565 150و 2018لسنة  

القيام    يطلب -   11 على  القادرة  األخرى  واجلهات  االتفاقية  األطراف يف  غري  ويدعو  األطراف،  إىل 
بناء القدرات واملساعدة التقنية  نشطة  يتسىن تقدمي الدعم ألبذلك، إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص ل

 ؛ ١٤للمادة  وفقا  ألمانة اتفاقية ميناماات 
القيام    يطلب -   12 على  القادرة  األخرى  واجلهات  االتفاقية  األطراف يف  غري  ويدعو  األطراف،  إىل 

البلدان النامية األطراف يف   بذلك، إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص، من أجل دعم مشاركة ممثلي
 االتفاقية، يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛

 اثلثاا 

 الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات 

م  يشري - 13 ا  املقرر  الدويل احملدد  ٦/ ١-إىل  املدير    (2) املتعلق ابلبانمج  إىل  ويؤكد من جديد طلبه 
 ؛التنفيذي لبانمج األمم املتحدة للبيئة إبنشاء صندوق استئماين للبانمج الدويل احملدد

بذلك،    يدعو - 14 القيام  على  القادرة  اجلهات  من  وغريها  االتفاقية  يف  األطراف  وغري  األطراف 
تقدمي إىل يتسىن  لكي  اخلاص  االستئماين  الصندوق  يف  وفقا    املسامهة  التقنية  واملساعدة  القدرات  لبناء    الدعم 

 ؛ 13 للمادة
 رابعاا 

 فرتة السنتني احلالية واألعمال التحضريية لفرتة السنتني املقبلة 

الثاين ملؤمتر األطراف، معلومات مستكملة   يطلب - 15 يقدم يف االجتماع  التنفيذي أن  إىل األمني 
قديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تنطوي على آاثر يف امليزانية ومل  ، وعند االقتضاء تبرانمج العمل والتنفيذبشأن  

تكن متوق عة يف برانمج العمل األول، لكنها أدرجت يف مشاريع مقررات مقرتحة قبل اعتماد مؤمتر األطراف لتلك 
 املقررات، وابلتايل ترتتب عليها آاثر يف امليزانية يف فرتة السنتني احلالية؛ 

السنتني    يطلب - 16 لفرتة  ميزانية  إعداد  التنفيذي  األمني  مؤمتر   2021- 2020إىل  فيها  لينظر 
، مع توضيح املبادئ الرئيسية، واالفرتاضات، واالسرتاتيجية البانجمية  2019األطراف يف اجتماعه الثالث يف العام  

 . وحسب رموز بنود امليزانية جمياليت تستند إليها امليزانية، وعرض النفقات لفرتة السنتني املعنية يف شكل بران
األطراف   يالحظ  - 17 تزويد  طريق  عن  األمانة  عمل  لبانمج  األولوايت  حتديد  تيسري  إىل  احلاجة 

مبعلومات حسنة التوقيت عن التبعات املالية ملختلف اخليارات، وحتقيقا  هلذه الغاية، يطلب إىل األمني التنفيذي  
 

(2)  UNEP/MC/COP.1/9 . 
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اثنني من السيناريوهات التمويلية البديلة   2021- 2020حة لفرتة السنتني  أن يدرج يف امليزانية التشغيلية املقرت 
 يستندان إىل ما يلي: 

تقييم األمني التنفيذي للتغيريات املطلوبة يف امليزانية التشغيلية لتمويل كل املقرتحات اليت ترتتب   )أ( 
 عليها آاثر يف امليزانية قبل انعقاد مؤمتر األطراف؛ 

 من حيث القيم االمسية؛  2019-2018يزانية التشغيلية مبستوى فرتة السنتني  اإلبقاء على امل )ب(
التنفيذي أن يقدم يف اجتماعات مؤمتر األطراف، عند االقتضاء، تقديرات   يطلب - 18 إىل األمني 

  تكاليف اإلجراءات اليت تنطوي على آاثر يف امليزانية مل تكن متوق عة يف مشروع برانمج العمل، لكنها أدرجت يف
 مشاريع مقررات مقرتحة قبل اعتماد مؤمتر األطراف لتلك املقررات؛
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 1اجلدول 
املدرجة يف برانمج العمل لفرتة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق  قائمة األنشطة املقرتحة  

 وعرض عام للموارد املطلوبة لألنشطة املقرتحة   2019-2018السنتني  

 العناوين ووصف النشاط رقم النشاط 
 املؤمترات واالجتماعات -١ 
 االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف  ١
 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف  ٢
 مكتب مؤمتر األطراف ٣
 جلنة التنفيذ واالمتثال ٤

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -٢ 
 برانمج بناء القدرات واملساعدة التقنية التابع التفاقية ميناماات  ٥

 األنشطة العلمية والتقنية  -٣ 
 الدعم العلمي للدول األطراف يف اتفاقية ميناماات  ٦
 تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية ٧
 تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية ميناماات  ٨

 إدارة املعارف واملعلومات والتوعية -٤ 
 املنشورات  ٩

 االتصاالت، واالتصال، والتوعية العامة ١٠
 اإلدارة العامة -  ٥ 

 التوجيه التنفيذي واإلدارة  ١١
 التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل ١٢
 املالية املوارد واآللية  ١٣
 األنشطة القانونية واملتعلقة ابلسياسات   -٦ 

 األنشطة القانونية واملتعلقة ابلسياسات ١٤
 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا -٧ 

 صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا  ١٥
 خدمات تكنولوجيا املعلومات  ١٦
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عرض عام للموارد املطلوبة لألنشطة املقرتحة املدرجة يف برانمج عمل اتفاقية ميناماات لكل من الصندوق االستئماين العام 
 2019–2018والصندوق االستئماين اخلاص لفرتة السنتني 

   2018 2019 
الصندوق     

 االستئماين العام 
الصندوق  

 االستئماين اخلاص 
الصندوق  

 االستئماين العام 
الصندوق  

        االستئماين اخلاص 
     املؤمترات واالجتماعات   -ألف 
     االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف  - ١ 
 - - 000 640 000 840 االجتماع الثاين   
 - - 000 535 - االجتماعات التحضريية اإلقليمية   
فيما بني  أفرقة اخلباء احملددة الوقت العاملة   

الدورات واليت كلف هبا مؤمتر األطراف يف  
 اجتماعيه األول والثاين 

105 000 - 105 000 - 

 –  000 105 000 175 1 000 945 اجملموع الفرعي   
     االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف  - 2 
 000 640 000 840 –  –  االجتماع الثالث   
 000 535 –  –  –  اإلقليمية االجتماعات التحضريية   
1 000 175 000 840 -  -  اجملموع الفرعي     
     مكتب مؤمتر األطراف  - 3 
 - 000 25 - 000 25 اجتماعات املكتب   
 -  000 25 -  000 25 اجملموع الفرعي   
     جلنة التنفيذ واالمتثال  - 4 
 - 000 30 –  000 30 اجتماع اللجنة   
 -  000 30 -  000 30 اجملموع الفرعي   
1 000 175 000 000 1 اجملموع )ألف(    1 000 000 175 000 1  
     بناء القدرات واملساعدة التقنية    -ابء
برانمج اتفاقية ميناماات لبناء القدرات  - 5 

 واملساعدة التقنية 
    

 000 360 –  000 300 –  األنشطة الشاملة  
 –  –   –  تقييم األثر   
 000 60 –  000 50 –  واملنهجيات األدوات   
 –  –   –  تقييم االحتياجات   
 000 600 –  000 500 –  أنشطة حمددة لتنمية القدرات    
 000 960 –  000 800 –  أنشطة بناء القدرات عند الطلب   
 000 980 1 –  000 650 1 –  اجملموع )ابء( 
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   2018 2019 
الصندوق     

 االستئماين العام 
الصندوق  

 االستئماين اخلاص 
الصندوق  

 االستئماين العام 
الصندوق  

        االستئماين اخلاص 
     األنشطة العلمية والتقنية    - جيم
    الدعم العلمي للدول األطراف يف اتفاقية ميناماات  - 6 
 –  –  –  –  الدعم العلمي للدول األطراف يف االتفاقية  
 –  –  –  –  اجملموع الفرعي   
     تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية  - 7 
 –  –  –  –  تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية  
 –  –  –  –  اجملموع الفرعي   
    تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية ميناماات  - 8 
تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية    

 ميناماات
30 000  – 30 000  – 

 –  000 30 –  000 30 اجملموع الفرعي   
 –  000 30 –  000 30 اجملموع )ج(  

     إدارة املعارف واملعلومات، والتوعية    - دال
     املنشورات  - 9 
 –  000 30 –  000 30 املنشورات   
 –  000 30 –  000 30 اجملموع الفرعي   
     االتصاالت والتواصل والتوعية العامة - 10 
 –  000 50 –  000 100 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة  
 –  000 50 –  000 100 اجملموع الفرعي   
80  000  000 130 اجملموع )دال(     
     اإلدارة عموماا    -هاء
     التوجيه التنفيذي واإلدارة  - 11 
1 930 950 اإلدارة عموما       – 950 930 1   – 
 –  000 150 –  000 150 سفر املوظفني   
2  080 اجملموع الفرعي     950  – 080  2  950  – 
     الصعيد الدول التعاون والتنسيق على   - 12 
التعاون بشأن جدول أعمال أوسع نطاقا     

 للتنمية املستدامة والبيئة
 –  –  –  – 

التعاون داخل جمموعة املواد الكيميائية   
 والنفاايت 

 –  –  –  – 

 –  –  –  –  أوجه التعاون والتنسيق األخرى   
 –  –  –  –  اجملموع الفرعي   
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   2018 2019 
الصندوق     

 االستئماين العام 
الصندوق  

 االستئماين اخلاص 
الصندوق  

 االستئماين العام 
الصندوق  

        االستئماين اخلاص 
     املوارد واآللية املالية  - 13 
 –  –  –  –  )أ( اآللية املالية  
 –  –  –  –  املوارد املالية   
 –  –  –  –  اجملموع الفرعي   
2  080 اجملموع )هاء(   950  – 080  2  950  – 
    األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات - واو 
األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة  - 14 

 ابلسياسات 
    

األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة   
 ابلسياسات

 –  –  –  – 

 –  –  –  –  اجملموع )و(  
     صيانة املكاتب واخلدمات   - زاي
     صيانة املكاتب واخلدمات - 15 
 –  000 160 –  000 160 صيانة املكاتب واخلدمات   
 –  000 160 –  000 160 اجملموع الفرعي   
     خدمات تكنولوجيا املعلومات - 16 
 –  000 50 –  000 65 خدمات تكنولوجيا املعلومات   
 –  000 50 –  000 65 اجملموع الفرعي   

 –  000 210 –  000 225 اجملموع )زاي( 
     املوارد املطلوبة جلميع األنشطة 

زاي(، ابستثناء تكاليف  اجملموع )من ألف إىل  
 دعم الربانمج 

950 465 3  000  825 2  950 400 3  000 155 3  

 150 410 124 442 250 367 574 450 تكاليف دعم البامج  
اجملموع )من ألف إىل زاي(، شامالا تكاليف دعم   

 الربانمج 
524 916 3  250  192 3  074  843 3   150  565 3  

7 108  774 املطلوبة، حسب السنة جمموع املوارد   224  408 7  

 . وصندوق استئماين خاص به(  من املتوخى أن تكون للبانمج الدويل اخلاص، الذي يشكل جزءا  من اآللية املالية لالتفاقية، ميزانيته اخلاصة  أ)
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 2اجلدول  
حملة عامة عن اجلدول اإلرشادي لألنصبة املقررة واالشرتاكات السنوية املقررة ألمانة اتفاقية ميناماات 

 بشأن الزئبق 
 (بدوالرات الوالايت املتحدة)

التبعات    الرتتيب  جدول 
لألمم   اإلرشادي 
ابلنسبة   املتحدة 

 ة املئوي

اإلرشادي   اجلدول 
ميناماات   التفاقية 

 ة ابلنسبة املئوي

2018 -
2019 

    أفريقيا اجملموعة  اجملموع 

 333 0.010 0.003 بنن  ١ ١
 722 0.022 0.014 بوتسواان  ٢ ٢
 333 0.010 0.004 بوركينا فاسو  ٣ ٣
 333 0.010 0.001 تشاد  ٤ ٤
 333 0.010 0.001 جيبوت  ٥ ٥
 876 0.026 0.017 غابون  ٦ ٦
 333 0.010 0.001 غامبيا ٧ ٧
 825 0.025 0.016 غاان  ٨ ٨
 333 0.010 0.002 غينيا  ٩ ٩

 333 0.010 0.001 ليسوتو  ١٠ ١٠
 333 0.010 0.003 مدغشقر  ١١ ١١
 333 0.010 0.003 مايل ١٢ ١٢
 333 0.010 0.002 موريتانيا ١٣ ١٣
 618 0.019 0.012 موريشيوس 14 14
 515 0.015 0.010 انميبيا 15 15
 333 0.010 0.002 النيجر  16 16
 333 0.010 0.002 رواندا  ١7 17
 333 0.010 0.005 السنغال  ١8 18
 333 0.010 0.001 سيشيل  ١9 19
 333 0.010 0.001 سرياليون  20 20
 333 0.010 0.001 سوازيلند  21 21
 333 0.010 0.001 توغو  22 22
 333 0.010 0.007 زامبيا  23 23

    آسيا واحمليط اهلادئ    اجملموعة  اجملموع 
 333 0.010 0.006 أفغانستان ١ 24
408 252 12.264 7.921 الصني  ٢ 25  
25 976 0.780 0.504 إندونيسيا  3 26  
24 276 0.729 0.471 اإلسالمية(  - إيران )مجهورية  4 27  
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التبعات    الرتتيب  جدول 
لألمم   اإلرشادي 
ابلنسبة   املتحدة 

 ة املئوي

اإلرشادي   اجلدول 
ميناماات   التفاقية 

 ة ابلنسبة املئوي

2018 -
2019 

498 911 14.988 9.680 الياابن  5 28  
1 031 0.031 0.020 األردن 6 29  
 333 0.010 0.001 كرييباس 7 30
14 689 0.441 0.285 الكويت  8 31  
 333 0.010 0.003 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  9 32
 333 0.010 0.005 منغوليا 10 33
 333 0.010 0.001 ابالو  11 34
 333 0.010 0.001 ساموا  12 35
23 039  0.692 0.447 سنغافورة 13 36  
1 598 0.048 0.031 سري النكا  ١4 37  
1 237 0.037 0.024 اجلمهورية العربية السورية  ١5 38  
14 998 0.451 0.291 اتيلند  ١6 39  
31 130 0.935 0.604 اإلمارات العربية املتحدة  ١7 40  
2 989 0.090 0.058 فييت انم  ١8 41  

  أورواب الوسطى والشرقية  اجملموعة  اجملموع 
2 319 0.070 0.045 بلغاراي ١ 42  
17 730 0.533 0.344 تشيكيا ٢ 43  
5 103 0.153 0.099 كرواتيا  3 44  
1 949 0.059 0.038 إستونيا  4 45  
8 298 0.249 0.161 هنغاراي 5 46  
2 577 0.077 0.050 التفيا 6 47  
 333 0.010 0.004 مجهورية مولدوفا  7 48
9 483 0.285 0.184 رومانيا 8 49  
8 246 0.248 0.160 سلوفاكيا 9 50  
4 329 0.130 0.084 سلوفينيا  10 51  

   أورواب الغربية ودول أخرى  اجملموعة  اجملموع  
37 109 1.115 0.720 النمسا  ١ 52  
150 550 4.523 2.921 كندا  ٢ 53  
30 100 0.904 0.584 الدامنرك ٣ 54  
23 502 0.706 0.456 فنلندا  ٤ 55  
250 435 7.523 4.859 فرنسا ٥ 56  
83 219 2.500 2.500 االحتاد األوروب  ٦ 57  
329 292 9.892 6.389 أملانيا 7 58  
 361 0.011 0.007 ليختنشتاين  8 59



UNEP/MC/COP.1/Dec.15 

11 

التبعات    الرتتيب  جدول 
لألمم   اإلرشادي 
ابلنسبة   املتحدة 

 ة املئوي

اإلرشادي   اجلدول 
ميناماات   التفاقية 

 ة ابلنسبة املئوي

2018 -
2019 

3 299 0.099 0.064 لكسمبغ  9 60  
825  0.025 0.016 مالطة 10 61  
 515 0.015 0.010 موانكو  11 62
76 383 2.295 1.482 هولندا  ١2 63  
43 758 1.315 0.849 النرويج  ١3 64  
49 273 1.480 0.956 السويد  ١4 65  
58 756 1.765 1.140 سويسرا  ١5 66  
732 330 22.000 22.000 الوالايت املتحدة األمريكية ١6 67  

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب  اجملموعة  اجملموع 

 333 0.010 0.002 أنتيغوا وبربودا  ١ 68
45 974 1.381 0.892 األرجنتني  2 69  
 618 0.019 0.012 املتعددة القوميات( - بوليفيا )دولة 3 70
197 039 5.919 3.823 البازيل  4 71  
422 2 0.073 0.047 كوستاريكا  5 72  
3 453 0.104 0.067 إكوادور  6 73  
 722 0.022 0.014 السلفادور  7 74
 333 0.010 0.002 غياان  8 75
 333 0.010 0.008 هندوراس  9 76
 333 0.010 0.009 جامايكا 10 77
73 960 2.222 1.435 املكسيك  ١1 78  
 333 0.010 0.004 نيكاراغوا  ١2 79
1 753 0.053 0.034 بنما  ١3 80  
7 009 0.211 0.136 بريو ١4 81  
 333 0.010 0.001 سانت كيتس ونيفس  ١5 82
4 072 0.122 0.079 أوروغواي  ١6 83  
    100.00 775 328  3  
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 ٣اجلدول 
 االحتياجات اإلرشادية ملالك موظفي أمانة اتفاقية ميناماات يف جنيف

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
 جنيف  -أمانة اتفاقية ميناماات 

  

 # الوظائف 
  يف  للوظائف  القياسية  التكاليف

 اجملموع  جنيف
 ٢٩٠ ١٠٠ ٢٩٠ ١٠٠ ١,٠ األمني التنفيذي  1-مد
 ٢٥٧ ١٥٠ ٢٥٧ ١٥٠ ١,٠ التنسيق والسياسات  5-ف
 ٢٢١ ١٥٠ ٢٢١ ١٥٠ ١,٠ العلوم والتكنولوجيا  4-ف
 ٢٢١ ١٥٠ ٢٢١ ١٥٠ ١,٠ بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية  4-ف
 ١٨٢ ٩٠٠ ١٨٢ ٩٠٠ ١,٠ االتصال وإدارة املعارف  3-ف

 ١٨٢ ٩٠٠ ١٨٢ ٩٠٠ ١,٠ 3-من الرتبة ف برامج/موظف قانوين
 ٥٧٥ ٦٠٠ ١٤٣ ٩٠٠ ٤,٠ املساعدة البانجمية فئة اخلدمات العامة 

 ١  ٩٣٠  ٩٥٠   ١٠,٠ اجملموع 

 ووظيفة من فئة اخلدمات العامة.   ٣-: ابإلضافة إىل املوظفني املبني أعاله، ستمول من تكاليف دعم البامج وظيفة واحدة برتبة فمالحظة


