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CL 164/3 - 2020يونيو/حزيران  – 4رقم  املذكرة اإلعالمية 

  2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة التعديالت اإلضافية يف 

 املنقحة املدرجة يف امليزانيةالوظائف معلومات إضافية عن عمليات النقل بني أبواب امليزانية و 
 
والدورة الثمانني بعد املائة للجنة  1حبث االجتماع املشــــــرتك بني الدورة الثامنة والعشــــــرين بعد املائة للجنة الرب�مج -1

وطلب احلصول على عرض مفصل أكثر عن  20213-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2املالية
) على الويب 3امللحق ) والوظائف املنقحة املدرجة يف امليزانية (على الويب 4امللحق النقل بني أبواب امليزانية (عمليات 

 من الوثيقة. 1اجلدول لتيسري الفهم والتأييد للتعديالت املقرتحة ومصادر التمويل املعروضة يف 
 
 مع إشـــــــارة إىل، معلومات إضـــــــافية بناء على التوجيهات الســـــــالفة الذكر 4رقم  اإلعالمية املذكرةوتتضـــــــمن هذه  -1

من  رالســــط" و"CL 164/3الفقرة املرجعية يف الوثيقة بعنوان " اخلانةضــــمن  CL 164/3األقســــام ذات الصــــلة من الوثيقة 
 ".CL 164/3يف الوثيقة  1اجلدول 

 
 حبسب الوحدة التنظيمية  2021-2020معلومات إضافية: التعديالت اإلضافية يف االعتمادات الصافية للفرتة 

 
 االعتمادات الصافية  

 (آبالف الدوالرات األمريكية)
الفقرة 

املرجعية يف 
الوثيقة 

CL 164/3 

من  السطر
 1اجلدول 

يف الوثيقة 
CL 164/3 

 التعليقات
 الوحدة التنظيمية

بر�مج العمــــــل 
وامليزانية املعدل 

-2020لــلــفــرتة 
2021 

 التغيري

ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
ODG -  مكتــب املــدير
 11 42 845 8 381 465 8 العام 

نقـــــل الوظـــــائف من مكتـــــب دعم 
ـــــــة لتنســــــــــــــيق  ـــــــداني ـــــــب املي املكـــــــات

 اإلحاطات القطرية
DDC -  ــــــدير نواب امل

الــــعـــــــام، رئــــيــــس اخلــــرباء 
االقتصــــــــــــــــــــاديني، رئيس 

 العلماء 

0 16 360 16 360 25 ،42 ،
66 ،73 

7 ،9 ،11 ،
13 

فريق القيــــادة؛ نقــــل  ترتيــــبإعــــادة 
 اتأعمــــال ممثليــــ وظيفــــة تنســــــــــــــيق

من مكتــب دعم املكــاتــب املنظمــة 
 امليدانية

ADG -  املـــــدير العـــــام
 9 26 684 6 684 6 0 املساعد 

مـــديرين عـــامني  7 وظـــائفترتيـــب 
موظفي دعم من فئة  7مساعدين و

 اخلدمات العامة
OED - 986 7 0 986 7 مكتب التقييم    
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 االعتمادات الصافية  
 (آبالف الدوالرات األمريكية)

الفقرة 
املرجعية يف 

الوثيقة 
CL 164/3 

من  السطر
 1اجلدول 

يف الوثيقة 
CL 164/3 

 التعليقات
 الوحدة التنظيمية

بر�مج العمــــــل 
وامليزانية املعدل 

-2020لــلــفــرتة 
2021 

 التغيري

ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
OIG -  مكتــب املفتش
   084 9 0 084 9 العام

 

OSP -  مـــــــــكـــــــــتـــــــــب
االســـــرتاتيجية والتخطيط 

 11 42، 36 847 11 143 704 11 وإدارة املوارد

نقــل وظيفــة أمني املظــامل إىل وظيفــة 
منفصلة؛ ونقل الدعم على مستوى 
ـــــــات املنظمـــــــة من  ـــــــة ملمثلي امليزاني

 مكتب دعم املكاتب امليدانية
LEG -  مكتب الشؤون

 القانونية

9 498 888 10 385  9 

نقل وظيفة جلنة الطعون من املدير 
دارة اخلــدمــات العــام املســـــــــــــــاعــد إل

والشــؤون املؤســســية واملوارد البشــرية 
وإعـادة تنظيم املوارد من غري  املـاليـة

ـــــــاًدا إىل ختطيط  تن املوظفني اســــــــــــــ
 4العمل

ETH -  مكتب الشؤون
   912 0 912 األخالقية

 

OMB -  مكتــــب أمني
 املظامل

0 639 639 36 ،73 9 ،13 

نقل وظيفة أمني املظامل من مكتب 
دعم املكاتب امليدانية، إضـــــــافة إىل 

خدمات إنشـــــــــــــــاء وظيفـة من رتبـة 
 عامة

    742 72 094 25 648 47 املدير العام
OIN -  مــــــــــكــــــــــتــــــــــب

)، 3(40 909 4 224 2 685 2 االبتكار
73 

9 ،13 
نقل جمموعة البحث واإلرشـــــــاد من 
مكتب املدير العام املســـــاعد إلدارة 

 الزراعة ومحاية املستهلك
OSL -  مكتــب الــدول

اجلزرية الصـــــــــــــغرية النامية 
ــــلـــــــدان األقـــــــّل منــــًوا  ــــب وال
والبلـــــــدان النـــــــاميـــــــة غري 

 الساحلية 

1 734 (44) 1 690 73 13 

 

OER -  مـــــــــكـــــــــتـــــــــب
حاالت الطوارئ والقدرة 
على الصــــــــــمود (شــــــــــعبة 
الطوارئ والقـــــــدرة على 

 الصمود سابًقا)

528 346 874 34 ،
40)2( 10 

من  2-نقـــل وظيفتني من رتبـــة مـــد
  5الرب�مج االسرتاتيجي 
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 االعتمادات الصافية  
 (آبالف الدوالرات األمريكية)

الفقرة 
املرجعية يف 

الوثيقة 
CL 164/3 

من  السطر
 1اجلدول 

يف الوثيقة 
CL 164/3 

 التعليقات
 الوحدة التنظيمية

بر�مج العمــــــل 
وامليزانية املعدل 

-2020لــلــفــرتة 
2021 

 التغيري

ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
OCB -  ــــــب تغري مكت

املنــــاخ والتنوع البيولوجي 
والبيئـــة (شــــــــــــــعبـــة املنـــاخ 

 والبيئة سابًقا)

10 453 7 167 17 620 26 9 

نقـــــــل من مكتـــــــب املـــــــدير العـــــــام 
املســــــــــــــــــاعـــــد إلدارة املنـــــاخ والتنوع 
ـــــــاه:  الــبــيــولــوجــي واألراضـــــــــــــــي واملــي

(مبلغ جمموعـــــــة التنوع البيولوجي 
ماليني دوالر أمريكي إضـــافية  1.4

يف التعــــــديالت يف بر�مج العمــــــل 
ـــــــة للـفـرتة  ني  ؛)2021-2020وامليـزا

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
واملعـــاهـــدة الـــدوليـــة للموارد الوراثيـــة 
النباتية لألغذية والزراعة؛ إضــــــــــــــافة 

من مركز  نقلهـــــــاإىل وظيفـــــــة مت 
 االستثمار

OCS -  مكتــــب رئيس
  )1(40 992 1 054 1 938 اإلحصائيني

وظيفتان اثنتان مت نقلهما من شعبة 
 اإلحصاء

OSG -  مـــــــــكـــــــــتـــــــــب
 13، 3 73، 39 816 1 816 1 0 أهداف التنمية املستدامة

 مكتب جديد

OCC -  مـــــــــكـــــــــتـــــــــب
 13، 6 73، 41 714 28 296 418 28 االتصاالت 

ابســــــــــــرتاتيجية  معنيةوظيفة جديدة 
 االتصاالت

DDP -  ئـــــب املـــــدير�
 9 25 0 (675 1) 675 1 العام (الربامج)

 فريق القيادة ترتيبإعادة 

الرب�مج االســــــــــــــرتاتيجي 
: فـــريـــق إدارة بـــر�مـــج 1

القضــــــــــــــــــــاء على اجلوع 
وحتقيق األمن الغـــــــذائي 

 والتغذية

1 286 (1 286) 0 34 10 

 حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية 

الرب�مج االســــــــــــــرتاتيجي 
فـــريـــق إدارة بـــر�مـــج : 2

 الزراعة املستدامة
1 315 (1 315) 0 34 10 

 حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية

الرب�مج االســــــــــــــرتاتيجي 
: فـــريـــق إدارة بـــر�مـــج 3

 احلد من الفقر يف الريف
1 286 (1 286) 0 34 10 

 حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية

الرب�مج االســــــــــــــرتاتيجي 
بـــر�مـــج : فـــريـــق إدارة 4

 النظم الغذائية
1 286 (1 286) 0 34 10 

 حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية



 االعتمادات الصافية  
 (آبالف الدوالرات األمريكية)

الفقرة 
املرجعية يف 

الوثيقة 
CL 164/3 

من  السطر
 1اجلدول 

يف الوثيقة 
CL 164/3 

 التعليقات
 الوحدة التنظيمية

بر�مج العمــــــل 
وامليزانية املعدل 

-2020لــلــفــرتة 
2021 

 التغيري

ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
الرب�مج االســــــــــــــرتاتيجي 

: فـــريـــق إدارة بـــر�مـــج 5
 القدرة على الصمود

1 099 (1 099) 0 34 10 
 حّل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية

    616 57 913 4 703 52 املكاتب
CFI -  مركز االســــتثمار

ـــــــة  يف مــنــظــمـــــــة األغـــــــذي
والــــــــزراعــــــــة (خــــــــيــــــــارات 
االســــــــــــــتثمــــار من أجــــل 
األغـــــــــذيـــــــــة والـــــــــزراعـــــــــة 
املســــتدامة) (شــــعبة مركز 

 االستثمار سابًقا)

28 516 6 827 35 343 45 ،59 ،
73 ،75 

1 ،4 ،13 

ماليني دوالر  8ز�دة قــدرهــا  -1
وظــائف  10مبــا يف ذلــك أمريكي، 

 جديدة
مكتب  نقل وظيفة واحدة إىل -2

تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة 
)OCB(  
النظم  نقــل وظيفــة واحــدة إىل -3

  )ESF(الغذائية وسالمة األغذية 
CJW -  املركز املشـــــــرتك

بني منظمـــــــة األغـــــــذيـــــــة 
والزراعة ومنظمة الصــحة 
العــــامليــــة (املواصــــــــــــــفــــات 
الغـــــــذائيـــــــة للـــــــدســــــــــــــتور 
ـــــــي واألمـــــــراض  ـــــــغـــــــذائ ال

 احليوانية املصدر) 

0 9 028 9 028 50  

نقـــل أمـــانـــة هيئـــة الـــدســــــــــــــتور  -1
وظيفـــة) من مكتـــب  13الغـــذائي (

 سالمة األغذية سابًقا
نقل وظائف يف جمال صـــــــــحة  -2

احليوان من إدارة الزراعـــــة ومحـــــايـــــة 
) وشـــــــــــــعبة اإلنتاج 2املســـــــــــــتهلك (

 )4احليواين وصحة احليوان (
CJN -  املركز املشــــــــــرتك

بني منظمـــــــة األغـــــــذيـــــــة 
والزراعـة والوكـالـة الـدوليــة 
للطاقة الذرية (التقنيات 
ـــــــة  ـــــــة يف األغـــــــذي الـــنـــووي
ـــــــة  والــزراعـــــــة) (الشـــــــــــــــعــب
املشـــــــــــــرتكة الســـــــــــــتخدام 
ـــــــة يف  ـــــــات الــنــووي الــتــقــنــي
 األغذية والزراعة سابًقا)

5 841 1 000 6 841 51 2 

دوالر  )1( ز�دة قـــــــدرهـــــــا مليون
 ري املوظفنيأمريكي للموارد من غ

    213 51 855 16 357 34 املراكز
PSU -  الشــــــــــــــراكــــــات

والـــــتـــــعـــــــاون مـــــع األمـــــم 
 11 55، 42 351 22 351 22 0 املتحدة

 شعبة الشراكات سابًقا -1
نقــل وظيفــة من مكتــب دعم  -2

املكـــاتـــب امليـــدانيـــة ابلنســــــــــــــبـــة إىل 
 التعاون مع األمم املتحدة
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 التغيري

ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
نقــل ثالث وظــائف (القطــاع  -3

األعمال اخلاص) إىل شــــعبة تطوير 
 وتعبئة املوارد

PSR -  ـــــــة املــوارد تــعــبــئ
والشـــــــــراكات مع القطاع 

 اخلاص 
9 254 291 9 546 55  

القطــاع (نقــل ثالث وظــائف  -1
الشــــــــــــــراكات والتعاون اخلاص) من 

 )PSUمع األمم املتحدة (
مكتب نقل وظيفة واحدة من  -2

التعـــاون يف مـــا بني بلـــدان اجلنوب 
 والتعاون الثالثي 

PST -  الــتــعـــــــاون بــني
بلـــدان اجلنوب والتعـــاون 
الثالثي (مكتــب التعــاون 
يف ما بني بلدان اجلنوب 
 والتعاون الثالثي سابًقا)

4 004 444 4 449   

نقـــــل وظيفـــــة من شــــــــــــــعبـــــة تطوير 
 األعمال وتعبئة املوارد

PSS - دعم املشاريع 

0 2 991 2 991 55 9 

 1-وظيفــــة جــــديــــدة من رتبــــة مــــد
إضافة إىل نقل وظائف من مكتب 
املدير العام املســــــــــــــاعد إلدارة دعم 
الــربامــج والــتــعـــــــاون الــتــقــين (دعــم 
اجلودة والرصــــــــــــــــد وبر�مج التعــاون 

 التقين)
PSD -  مكتـــب املـــدير

، 29، 26 0 (316 4) 316 4 العام املساعد 
55 

9 
 وظائف املدير العام املساعد ترتيب

PSP - شعبة الشراكات 
23 025 (23 025) 0 55  

الشـــراكات والتعاون مع األمم أنظر 
 )PSUاملتحدة (

    336 39 (264 1) 599 40 الشراكات والتواصل
NFI -  مصــايد األمساك

(شــعبة ســياســات وموارد 
مصـــــــــــــايد األمساك وتربية 

 األحياء املائية سابًقا)

37 852 1 895 39 747   

إعـــــــادة تــــنــــظــــيــــم املــــوارد مــــن غــــري 
 إىل ختطيط العملاملوظفني استناًدا 

NFO -  الغاابت (شعبة
ســــــــــــــيـــــاســــــــــــــــــات وموارد 

 9 26 184 24 586 2 598 21 الغاابت سابًقا)

نقل وحدات تشـــمل حالة الغاابت 
يف العــامل والشــــــــــــــراكــة التعــاونيــة من 
أجـــل الغـــاابت من مكتـــب املـــدير 
العــام املســــــــــــــــاعــد إلدارة الغــاابت؛ 
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 التغيري

ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
وإعـــــــادة تـــنـــظـــيـــم املـــوارد مـــن غـــري 

 إىل ختطيط العملاملوظفني استناًدا 
NSA -  اإلنتاج احليواين

وصــــــحة احليوان (شــــــعبة 
اإلنتاج احليواين وصــــــــحة 

 احليوان سابًقا)
15 415 (1 920) 13 494 50  

نقل أربع وظائف يف جمال صـــــــــــحة 
احليوان إىل املركز املشـــــــــــــــرتك بني 
منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة 
الصــــــــــــــحــة العــامليــة املعين ابألمراض 

 املصدراحليوانية 
NSL -  األراضي واملياه

(شــــــعبة األراضــــــي واملياه 
 9 26 944 9 757 187 9 سابًقا)

نقـــل فرع نظم املعلومـــات اجلغرافيـــة 
الفضـــــــــــــائية من مكتب املدير العام 
املســــــــــــــــــاعـــــد إلدارة املنـــــاخ والتنوع 

 البيولوجي واألراضي واملياه
NSP -  اإلنتـــاج النبـــايت

ووقاية النبااتت (شـــــــــــعبة 
اإلنتــــاج النبــــايت ووقــــايــــة 

 النبااتت سابًقا)

18 892 8 455 27 347 26 9 

مت نقلهـــا من مكتـــب املـــدير العـــام 
املســــــــــــــــاعـــد إلدارة الزراعـــة ومحـــايـــة 

 املستهلك:
أمـانـة املعـاهـدة الـدوليـة لوقـايـة  -1

ـــــــااتت ( جــرى وظـــــــائــف)؛  9الــنــب
) دوالر 1ختصــــــــــــيص مبلغ مليون (

أمريكي إضــــــــــــــــــايف للمعــــاهــــدة يف 
الــتــعـــــــديــالت يف بــر�مــج الــعــمـــــــل 

وهي  2021-2020وامليزانية للفرتة 
 ترد هنا ضمن امليزانية األساسية؛

وظيفتـــان متصــــــــــــــلتـــان بلجنـــة  -2
الزراعـــــة؛ إعـــــادة تنظيم املوارد من 
غري املوظفني اســـــــــــتناًدا إىل ختطيط 

 العمل
DDN -  ئــــب املــــدير�

ـــــــاخ واملــوارد  ــعـــــــام (املــن ال
 الطبيعية)

3 770 (3 770) 0 25 9 
 فريق القيادة  ترتيب تعديل

AGD -  مكتــب املــدير
العام املســـــــــــــاعد (الزراعة 

 ومحاية املستهلك)
15 843 (15 843) 0 26 ،29 9 

 وظائف املدير العام املساعد ترتيب

AGF -  مكتب سالمة
 األغذية

13 722 (13 722) 0 50 ،59 4 ،9 

نقل أمانة هيئة الدســــــــــــــتور الغذائي 
املركز املشــــــــرتك بني وظيفة) إىل  13

منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة 
الصــــــــــــــحــة العــامليــة املعين ابألمراض 
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ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
احليوانية املصــــــــــــــدر؛ نقل ســــــــــــــالمة 

النظم وظيفـــــة) إىل  17األغـــــذيـــــة (
 )ESFالغذائية وسالمة األغذية (

FID -  ــــب املــــدير مكت
 9 29، 26 0 (966 2) 966 2 العام املساعد 

 وظائف املدير العام املساعد ترتيب

FOD -  مكتــــب املــــدير
 9 29، 26 0 (117 5) 117 5 العام املساعد 

 وظائف املدير العام املساعد ترتيب

CBD -  مكتــــب املــــدير
 9 29، 26 0 (768 9) 768 9 العام املساعد 

 وظائف املدير العام املساعد ترتيب

املوارد الطبيعية والتنمية 
   716 114 (414 39) 130 154 املستدامة

 

ESP -  التحول الريفي
الشــــــــامل واملســــــــاواة بني 

 اجلنسني 
19 921 (2 262) 17 659   

إعـــــــادة تــــنــــظــــيــــم املــــوارد مــــن غــــري 
 املوظفني استناًدا إىل ختطيط العمل

ESN -  األغـــــــــــذيـــــــــــة
 والتغذية

18 465 (2 496) 15 969  9 

نواب املدير إىل نقل وظيفة واحدة 
العام، رئيس اخلرباء االقتصـــــــــاديني، 

 يف جمـــال )DDC(  رئيس العلمـــاء
وإعــــادة تنظيم املوارد من  احلوكمــــة

ملوظفني اســـــــــــــتناًدا إىل ختطيط غري ا
 4العمل

ESF -  النظم الغـــذائيـــة
 وسالمة األغذية 

0 10 556 10 556 59 4 

 2-وظـــائف جـــديـــدة من رتبـــة مـــد
ــــــــقــــــــل  5-وخ.ع. 1-ومــــــــد  4ون

مركز االســــــــــــــتثمـــــــار  وظـــــــائف من
)CFI ( التنمية وشـــعبة اقتصـــاد�ت

، 4والرب�مج االســــــرتاتيجي الزراعية 
وظيفــة من مكتــب ســــــــــــــالمــة  17و

وختصــــــــــــــيص مبلغ مليون األغــذيــة؛ 
) دوالر أمريكي إضايف للمشورة 1(

العلمية ووضــــــــــــــع املواصــــــــــــــفات يف 
الــتــعـــــــديــالت يف بــر�مــج الــعــمـــــــل 

و وه 2021-2020وامليزانيـــة للفرتة 
 رد هنا ضــــمن امليزانية األســــاســــية؛ي

وإعـــــــادة تـــنـــظـــيـــم املـــوارد مـــن غـــري 
  العملاملوظفني استناًدا إىل ختطيط 
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ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
ESS - اإلحصاءات 

16 988 (754) 16 234 40)1( 9 
نقـــــــل وظيفتني اثنتني إىل رئيس 

 اخلرباء اإلحصائيني
ESA -  ــــــــتصـــــــــــــــــــــاد اق

الصــــــــــــــنــــاعــــات الزراعيــــة 
 4 59 071 16 (409) 480 16 الغذائية

النظم نقـــــــل وظيفتني اثنتني إىل 
؛ )ESFالغذائية وســــالمة األغذية (

وإعـــــــادة تـــنـــظـــيـــم املـــوارد مـــن غـــري 
ـــــــاًدا إىل ختطيط  تن املوظفني اســــــــــــــ

 4العمل
EST -  األســـــــــــــــــــــــواق

   609 21 915 695 20 والتجارة
إعـــــــادة تــــنــــظــــيــــم املــــوارد مــــن غــــري 
 املوظفني استناًدا إىل ختطيط العمل

ESD -  مكتـــب املـــدير
 9 29، 26 0 (436 5) 436 5 العام املساعد

 وظائف املدير العام املساعد ترتيب

التنميـــة االقتصـــــــــــــاديـــة 
   098 98 113 985 97 واالجتماعية

 

CSH -  املوارد البشــــــرية
(مكتب املوارد البشــــــــــرية 

، 60، 42 205 14 317 1 888 12 سابًقا)
73 

6 ،11 ،13 

نقـــــل ثالث وظـــــائف من مكتـــــب 
دعم املكــــاتــــب امليــــدانيــــة ألغراض 
التعيينـــات؛ واســــــــــــــتحـــداث وظيفـــة 
جديدة يف مكتب املوارد البشــــــــــــرية 

 يف جمال االسرتاتيجية 
CSF - 799 13 0 799 13 الشؤون املالية    
CSL -  اخلـــــــــدمـــــــــات

 اللوجستية

0 45 128 45 128 61 ،73 5 ،13 

ـــدة من رتبـــة مـــد ؛ 2-وظيفـــة جـــدي
مــــا تبقى من وظــــائف من  حتويــــل

اخلـــــدمـــــات العـــــامـــــة واملشــــــــــــــرت�ت 
واخلــدمــات الصــــــــــــــحيــة واخلــدمــات 
اللوجســـــــتية والســـــــفر واألمن (إدارة 
اخلدمات املؤســســية واملوارد البشــرية 
والشــــــــــــــؤون املالية ومركز اخلدمات 

 املشرتكة)
CSI -  خـــــــــــدمـــــــــــات

ـــــــا املعلومـــــــات  تكنولوجي
ـــــــا  ـــــــة تكنولوجي (شــــــــــــــعب

 املعلومات سابًقا)

40 405 217 40 622 42 11 

نقل وظيفة واحدة من مكتب دعم 
املكــــاتــــب امليــــدانيــــة معنيــــة بنظــــام 

COIN IT 

CSG -  اخلـــــــــدمـــــــــات
   574 20 0 574 20لألجهزة الرائســية (شــعبة 

 



 االعتمادات الصافية  
 (آبالف الدوالرات األمريكية)

الفقرة 
املرجعية يف 

الوثيقة 
CL 164/3 

من  السطر
 1اجلدول 

يف الوثيقة 
CL 164/3 

 التعليقات
 الوحدة التنظيمية

بر�مج العمــــــل 
وامليزانية املعدل 

-2020لــلــفــرتة 
2021 

 التغيري

ــــــالت  ــــــدي ــــــع ــــــت ال
اإلضــــــــــــــافيــــة يف 
بــر�مــج الــعــمــــــل 
وامليزانيــــــة للفرتة 

2020-2021 
املؤمتر واجمللس وشــــــــــــؤون 

 املراسم سابًقا)
DDO -  ئــــب املــــدير�

 9 25 0 (953 2) 953 2 العام (العمليات)
 فريق القيادة ترتيبإعادة 

OSD -  مكتــــــب دعم
 11 42 0 (859 6) 859 6 املكاتب امليدانية

حّل مكتب دعم املكاتب امليدانية 
وظـــــائف  10وظيفـــــة) ونقـــــل  18(

 منها 
CSD -  مكتـــب املـــدير

العام املساعد (اخلدمات 
 املؤسسية)

32 315 (32 315) 0 26 ،29 ،
61 

9 
ـــــــب وظـــــــائــف املـــــــديــر الــعـــــــام  تــرتــي

املســــــــــــــــاعــد؛ وإنشــــــــــــــــاء اخلــدمــات 
 )CSLاللوجستية (

CSS -  مركز اخلــدمــات
 5 61 0 (065 14) 065 14 املشرتكة

مت نقلها إىل اخلدمات اللوجســـــــــــتية 
)CSL( 

اخلدمات اللوجســـــــــــتية 
والدعم التشـــــــــــغيلي يف 

 املنظمة
143 857 (9 530) 134 327   

 

IAC -  املســـــــــامهات يف
   250 2 0 250 2 التنسيق بني الوكاالت

 

OSM -  الصــــــــــــــنـــــدوق
 12 62 500 8 (500 1) 000 10 املتعدد التخصصات

تــــقــــلــــيــــص احلســــــــــــــــــــاب املــــتــــعـــــــدد 
 التخصصات

SPJ -  بر�مج املوظفني
   453 4 0 453 4 الفنيني املبتدئني 

 

DCS -  وحــــدات دعم
 9 29 731 4 731 4 0 الربامج

 لدعم الربامج أربع وحدات

الربامج اخلاصـــــــة ودعم 
   934 19 231 3 703 16 الربامج

 

 


