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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  ة والثالثونالدورة الثامن

   ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٤-٣بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٨البند 
  ائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةاملس

  ٢٠١٥-٢٠١٤لربناجمية لفترة السنتني امليزانية ا

   ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  صويبت    

  ٦اجلدول   -١  
  . باجلدول الوارد أدناه٦يستعاض عن اجلدول 

    ٦اجلدول     
ية اتفاقية األمم املتحـدة     االحتياجات من املوارد للصندوق االستئماين للمشاركة يف عمل       

  اإلطارية بشأن تغري املناخ
 )أ()باليورو(التكلفة التقديرية   املندوبنيعدد 

دورة دعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهـل للمـشاركة يف             تقدمي  
  تعقد يف بون بأملانيا مدهتا أسبوعواحدة

  
٦١٥ ٠٠٠ 

دورة دعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهـل للمـشاركة يف             تقدمي  
  مدهتا أسبوعان تعقد يف بونواحدة 

٩٦٠ ٠٠٠ 
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 )أ()باليورو(التكلفة التقديرية   املندوبنيعدد 

تقدمي دعم إىل مندوب واحد من كل طـرف مؤهــل باإلضافــة إىل              
مندوب ثاٍن من كل بلد من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزريـة               

   تعقد يف بون مدهتا أسبوعاندورةالصغرية النامية للمشاركة يف 

  
  

١ ٤٨٥ ٠٠٠ 

دورة مـدهتا    من كل طرف مؤهل للمـشاركة يف         نيندوبدعم إىل م  تقدمي  
   تعقد يف بولنداانأسبوع

  
١ ٩٣٥ ٠٠٠ 

 من كل طرف مؤهـل باإلضافـة إىل مندوب ثاٍن         نيتقدمي دعم إىل مندوب   
من كل بلد من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزريـة الـصغرية               

 تعقد يف بولندادورة مدهتا أسبوعان النامية للمشاركة يف 

  
  

٢ ٤٦٥ ٠٠٠ 

  .تقديرات التكلفة تشمل تكاليف دعم الربامج  )أ(    

  ١٢اجلدول   -٢  
  . باجلدول الوارد أدناه١٢يستعاض عن اجلدول 

    ١٢اجلدول     
  )أ( للمرتباتالقياسيةالتكاليف 

)ب(الوظيفي املستوى
 

٢٠١١-٢٠١٠ 
 )باليورو(

٢٠١٣-٢٠١٢ 
 )باليورو(

٢٠١٥-٢٠١٤ 
 )باليورو(

١٩٤ ٠٠٠ أ ع م   ١٩٤ ٠٠٠  ١٩٤ ٠٠٠  
١٧٦ ٠٠٠ ٢-مد  ١٧٦ ٠٠٠  ١٧٧ ٠٠٠  
١٦٣ ٠٠٠ ١-مد  ١٦٤ ٠٠٠  ١٦٦ ٠٠٠  
١٤٢ ٠٠٠ ٥-ف  ١٤٥ ٠٠٠  ١٥١ ٠٠٠  
١٢٤ ٠٠٠ ٤-ف  ١٢٤ ٠٠٠  ١٢٨ ٠٠٠  
١٠٥ ٠٠٠ ٣-ف  ١٠٥ ٠٠٠  ١٠٩ ٠٠٠  
٨٥ ٠٠٠ ٢-ف  ٨٩ ٠٠٠  ٩٤ ٠٠٠  

٦٢ ٠٠٠ خ ع   ٦٣ ٠٠٠  ٦٣ ٠٠٠  
 الربناجميـة  للميزانيـة  اإلعـداد  يف للمرتبات القياسية التكاليف من املائة يف ٩٨ سوى ُيستخدم مل  )أ(    

  .٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
 .)خ ع(عامة خدمات وموظف ؛)ف (الفنية الفئة من وموظف ؛)مد (ومدير ؛)أ ع م (مساعد عام أمني  )ب(    

        


