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  مقدمة�   ً أوال  

  الوالية�ألف 

                                                                                              طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، يف دورهتا العشرين من األمانة أن تواصل عملها على  - ١
                 وعلى حتسينه، مع     )       النظام (                                                   ت عن نقل التكنولوجيا اخلاص باالتفاقية اإلطارية                                           صـيانة نظام مركز تبادل املعلوما     

                                                                                                                 مـراعاة التقرير عن الدراسة االستقصائية لفعالية استخدام النظام وتوصية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف           
                             املالية من أجل صيانة النظام                                                                     كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن حتدد بوضوح االحتياجات             .               اجتماعه اخلامس 

   .  ) ١ (                                                                         ومواصلة تطويره ورفع تقرير عن ذلك إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�باء 

                                           املعلومات اليت تتضمنها هذه املذكرة وتقدمي                                                                                 قـد ترغـب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف              - ٢
             ً             وقد ترغب أيضاً يف النظر       .                                                                                                      توجيه إضايف إىل األمانة فيما يتعلق بعملها بشأن نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا              

  .         سني النظام                                                                                      يف دعوة األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك، إىل املسامهة يف املوارد التكميلية الالزمة لصيانة وحت

  اخللفية�جيم 

                                                                                                         طلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السادسة عشرة، من األمانة أن جتري                 - ٣
      ً                                                                                                            تقييماً لفعالية استخدام نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا، للوقوف على كل ثغرة يف املعلومات،                

                                                                             تقرير عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا                                               وتقـدمي توصـيات لتحسينه، وتقدمي       
                                                                 ً                كما طلبت من األمانة أن تشرع يف برنامج للتوعية هبدف جعل النظام معروفاً على نطاق أوسع   .  ) ٢ (            التاسعة عشرة

   .  ) ٣ (                                                                 ملن قد يهمه األمر من اجلهات املستخدمة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملمارسون

                                                                ، أجرى مكتب استشاري مستقل دراسة استقصائية لتقييم فعالية          ) ٤ (    ٢٠٠٣       ديسمرب   /                كـانون األول     ويف - ٤
                                                                                                            استخدام النظام، وقدم نتائجه إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لكي ينظر فيها يف اجتماعه اخلامس املعقود        

                                           لتكنولوجيا، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة          ً                                     ووفقاً لتوصيات فريق اخلرباء املعين بنقل ا        .     ٢٠٠٤       يونيه   /           يف حزيـران  
  . ) ٥ (                                                                                      العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا العشرين، من األمانة أن تواصل عملها بشأن صيانة وحتسني النظام

                                                       االحتـياجات مـن املـوارد لتشغيل نظام مركز تبادل           �     ً  ثانياً 
                                                     املعلومات عن نقل التكنولوجيا وصيانته واستيفاء بياناته

                                                                    ، باألنشـطة التالية لصيانة نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل               ٢٠٠٥                   مانـة، يف عـام                  ستضـطلع األ   - ٥
  :                            التكنولوجيا واستيفاء بياناته
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                                                                                            احملافظـة على استيفاء حمتوى النظام حبيث يعكس آخر املعلومات اليت يقدمها األطراف ووثائق                ) أ ( 
                                                   نولوجيا يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                                                                        التكنولوجـيا املتصـلة باجتماعات فريق اخلرباء املعين بنقل التك         

                                                                           ويتعني، بصورة منتظمة، استعراض واستيفاء قدر كبري من املعلومات املتعلقة            .                                والتكنولوجـية ومؤمتـر األطراف    
                                                                                                  مبشـاريع الـتعاون التكـنولوجي، ودراسات احلاالت اإلفرادية، وتكنولوجيات التخفيف والتكيف، واملنظمات       

  . ) ٦ (                                       اإلنترنت املتعلقة مبوارد تكنولوجيا املناخ             واخلرباء، ووصالت

                                                                                                      إجناز أجزاء النظام اليت ال تزال قيد التطوير وإدماج النظام يف املوقع اجلديد لألمانة على الويب،                  ) ب ( 
     ٢٠٠٤                         املقرر تشغيله يف أواخر عام 

             ونشر أخبار                                                                         إجراء حتسينات قليلة على موقع الويب؛ وحفظ نسخ احتياطية من البيانات؛ وإعداد  ) ج ( 
                                      عن التكنولوجيا واالضطالع بأنشطة التوعية

                                   فالنظام يعمل منذ بدأ تشغيله يف        .                                                          حتديـث احلاسـوب اخلادم لشبكة النظام أو االستعاضة عنه           ) د ( 
                                                                                 حباسوب خمصص لـه، تديره اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومن املقرر         ١٩٩١       سبتمرب   /       أيلـول 

     ٢٠٠٥                     و االستعاضة عنه يف عام              حتديث احلاسوب أ

             وجعل النظام    .                                                                               ترقـية الـربامج احلاسوبية وملفات التصحيح األمنية املستخدمة لتشغيل النظام              ) ه ( 
  .                                                                                                يتمشى مع معايري اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات

                                                                       ملعلومات عن نقل التكنولوجيا وصيانته واستيفاء بياناته موارد تقدم                                            ويتطلب تشغيل نظام مركز تبادل ا      - ٦
                                                                                  وتتضمن امليزانية الربناجمية احلالية بعض املوارد املتعلقة بصيانة النظام وإتاحته            .                                    بصورة منتظمة ولكنها موارد قليلة    

                صادر أخرى موارد                     ومن املتوقع أن تقدم م  .                                                        لألطراف على موقع األمانة على شبكة الويب وكذلك خارج الشبكة
                                                        وموظف من فئة اخلدمات العامة لدعم صيانة النظام واستيفاء  ٢-                                               تكميلية لتعيني موظف برامج من الفئة الفنية فاء   

   .  ) ٧ (                                                                      قائمة التكنولوجيات املتعلقة بالتخفيف والتكيف ومشاريع التعاون التكنولوجي

                           ً             ية أو التربعات املطلوبة سنوياً لصيانة                                                    موجز للموارد اإلضافية من األموال التكميل       ١                    ويـرد يف اجلـدول       - ٧
  .                        النظام واستيفاء وبياناته

                                                                                                         وتغطـي تكالـيف املوظفـني املدرجـة يف امليزانية الربناجمية احلالية أنشطة من قبيل تقدمي التوجيه إىل                   - ٨
  .                                                      املستشارين، وتطوير واستيفاء حمتوى النظام، وجزء من صيانته

    شخص  (                                                   بغية إدماجه يف املوقع اجلديد لألمانة على الويب                                                     والـنظام حباجـة لدعـم يقدمه مستشارون          - ٩
   ).   شهر /     شخصان (                                                 ويلزم توفري مساعدة مؤقتة عامة الستيفاء حمتوى النظام    ).    شهر /    واحد
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                                                       تقديـرات تكاليف األنشطة املتعلقة بصيانة نظام مركز         - ١      اجلدول 
                                                   تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا واستيفاء بياناته

 بند اإلنفاق  املتحدة يف السنةبدوالرات الواليات

  ) أ (       الوظائف   ٣٧     ٠٠٠

                      املساعدة املؤقتة العامة   ١٥     ٠٠٠

          املستشارون  ٧     ٥٠٠
              نفقات التشغيل  ٣     ٠٠٠
                الربجميات واملعدات   ١٠     ٠٠٠
             اجملموع الفرعي   ٣٥     ٥٠٠
  )         يف املائة  ١٣ (                  تكاليف دعم الربامج   ٤     ٦١٥
اجملموع   ٤٠     ١١٥

  .           اسية لألمانة                    مدرجة يف امليزانية األس  ) أ ( 

  ُ                                                                                                         اسـُتند عـند تقديـر االحتياجات من املوارد لتشغيل النظام وصيانة واستيفاء بياناته إىل تكاليف مجع                  -  ١٠
         وال ترد يف   .                                                                                                 البيانات، والتحقق من االتساق وتطوير احملتوى، وإعادة تصميم وبرجمة وإدارة النظام وأنشطة التوعية       

                                                                  ضمن مدخالت وحدة خدمات املعلومات التابعة لالتفاقية فيما يتعلق                                                     هـذه املذكرة جممل تكاليف امللكية، اليت تت       
  .                                                                                    باألجهزة والربجميات والدعم الشبكي، واالتصاالت، واإليصال باإلنترنت ودعم املوقع على شبكة الويب

                                                                                                            وبغية التخفيف من عبء وتكاليف عملية مجع البيانات والصيانة، سيكون من املفيد لو أن األطراف استطاعت                 -  ١١
           مثال ذلك،   (                                                                                                                قدمي واستيفاء البيانات واملعلومات بصورة منتظمة، ولو صار باإلمكان إنشاء نظام لصيانة واستيفاء البيانات                ت

                    وقد يستفيد النظام      ).                                                                                                    قـيام األطـراف، بصورة إلكترونية بواسطة اإلنترنت، باستيفاء املعلومات اليت يقدموهنا إىل األمانة             
  .                                                               ن استعراضات األقران اليت يقوم هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا    ً                        أيضاً، بصورة أكرب يف املستقبل، م

                                                      االحتـياجات مـن املـوارد لتحسني نظام مركز تبادل           �     ً  ثالثاً 
                            املعلومات عن نقل التكنولوجيا

                                                                                                 يستدعي الطلب الذي تقدمت به اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتحسني نظام مركز تبادل       -  ١٢
َ                                          ومل تدَرج املوارد الالزمة هلذه التعديالت يف امليزانية   .                                                   علومات عن نقل التكنولوجيا، إدخال تعديالت بسيطة عليه  امل      

  .                                                          ويلزم توفري موارد إضافية من األموال التكميلية أو جبمع التربعات  .                       الربناجمية احلالية لألمانة
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   ٢              ويعرض اجلدول     .             رة من سنتني                                                                    ويـرد أدنـاه وصـف لألنشـطة الضرورية لتحسني النظام خالل فت             -  ١٣
  .                                     االحتياجات من املوارد هلذه املهام واألنشطة

                                                           مـراجعة حمـتوى نظـام مركـز تبادل املعلومات عن نقل             �    ألف 
                           التكنولوجيا وأدائه الوظيفي

                                                                                                   يتمثل اهلدف من هذه اجملموعة من األنشطة يف زيادة الدقة يف حتديد أفضل حماور املوضوعات اليت ميكن                  -  ١٤
                                                                                                          عليها النظام، وزيادة سهولة استخدام املوقع؛ والتركيز على دور النظام يف تبادل املعلومات؛ وحتديد                         أن يركـز  

                    ً                                                                                          اجلهات املستهدفة حتديداً أفضل وإعداد املعلومات بطريقة تليب احتياجاهتا؛ والتركيز على تنظيم البيانات وإدارهتا؛          
  :                                        فيما يلي األنشطة املقترحة لتنفيذ هذه املهمة و  .  ) ٨ (                                          واستحداث حمرك حبث بسيط وفعال من أجل املستخدمني

                                                                                               اسـتعراض حمـاور املوضوعات اليت يعاجلها النظام، مع مراعاة نتائج الدراسة االستقصائية اليت                ) أ ( 
  ُ                              ً        أُجريت بشأنه، ومراجعة حمتواه وفقاً لذلك؛

        املمارسة                                                                                 إعـداد املعلومات مبا يستجيب الحتياجات فئات حمددة من املستخدمني، مثل اجلهات               ) ب ( 
                                                                                                          لـنقل التكنولوجيا، وكيانات القطاع اخلاص، ومؤسسات التمويل، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري             

         التعليم؛ /                                                     احلكومية واجملموعات املهتمة باملصلحة العامة ومؤسسات البحوث

                                                                 تبسيط واجهة االستخدام من خالل تبسيط تصفح املوقع وحتسني أدائه الوظيفي؛  ) ج ( 

  ؛ ) ٩ (                                                              يادة حتسني حمرك البحث للقيام ببحوث شاملة جلميع قواعد بيانات النظام ز  ) د ( 

  .                                                                            حتليل طرق زيادة إدماج النظام مع غريه من النظم املستخدمة يف األمانة والنظم اخلارجية    ) ه ( 

    لقة                                                                                                         ومـن املـتوقع أن تؤدي هذه املهمة إىل زيادة فعالية استخدام النظام من خالل معاجلة القضايا املتع                  -  ١٥
                               ومن املتوقع أن يزداد، نتيجة       .                                                                                    باحملتوى والتنظيم واألداء الوظيفي على النحو احملدد يف الدراسة االستقصائية للنظام          

  .                                                                          ذلك، عدد الزائرين ملوقع النظام على الويب وكذلك متوسط الفترة اليت يقضوهنا عليه

                                                      التوعية من أجل زيادة استخدام النظام من جانب             جهود         تعزيـز    �    باء 
                                        ستخدمني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  امل

                                                                                         يتمثل اهلدف من هذه اجملموعة من األنشطة يف تعزيز جهود التوعية الرامية إىل زيادة عدد املستخدمني من  -  ١٦
                                                                                                          األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول، من خالل توسيع نطاق توزيع اإلصدار املستقل للنظام على األقراص                  
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  .  )  ١٠ (                                                                                       توزيع املعلومات على الشبكات اإلقليمية ومواقع الويب املتخصصة؛ ونشر األخبار عن التكنولوجيا            املدجمة؛ و 
  :                                              وتتضمن األنشطة املقترحة لتنفيذ هذه املهمة، ما يلي

                                                                                            إعـداد إصدار منقح للقرص املدمج اخلاص بالنظام وتغليفه بأسلوب مهين وتوزيعه على نطاق                ) أ ( 
                            املعلومات الوطنية واإلقليمية؛                         واسع على مراكز تكنولوجيا 

                                                                                 تنظيم تدريب عملي على تركيب واستخدام اإلصدار املستقلة للنظام املوزع على األقراص املدجمة   ) ب ( 
                                   أثناء انعقاد دورات اهليئات الفرعية؛

                                                                        عرض النظام يف حلقات دراسية وحلقات عمل خمتلفة وغريها من املناسبات ذات الصلة؛  ) ج ( 

                                                                              نشرة إعالمية إلكترونية من خالل املواقع املتخصصة على الويب وشبكات يتم                           إعـداد وتوزيع    ) د ( 
                                                                                                                  حتديدهـا أثـناء الدراسة االستقصائية؛ على أن تصف النشرة اإلعالمية بإجياز الفلسفة وراء بوابة اإلنترنت هذه                 

                                    وتقدم معلومات مستوفاة عنها بانتظام؛

   ).             شورات والعروض                     مثال ذلك الورقات واملن (                   إعداد مواد للتوعية     ) ه ( 

                                                                                                         وسيؤدي تنفيذ هذه املهمة إىل توسيع دائرة املنتفعني بالنظام لتشمل اجلهات املمارسة لنقل التكنولوجيا،               -  ١٧
                                                                                             وكيانات القطاع اخلاص، ومؤسسات التمويل، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، واجملموعات 

                                                           ومن املتوقع أن يزداد، نتيجة ذلك، عدد مستخدمي النظام           .        التعليم /  وث                                       املهتمة باملصلحة العامة، ومؤسسات البح    
                                                                                                                  ال سـيما من البلدان النامية األطراف، ومن املتوقع أن يزداد استخدام األقراص املدجمة للنظام من جانب مراكز                  

  .                                                                                 وطنية للتكنولوجيا يف أمور منها إنشاء مراكز وطنية لتبادل املعلومات يف جمال التكنولوجيا

  تعزيز الربط الشبكي بني املراكز الوطنية واإلقليمية� جيم

                                                                                               يتمثل اهلدف من هذه اجملموعة من األنشطة يف تعزيز الربط الشبكي بني املراكز الوطنية واإلقليمية العاملة     -  ١٨
  .  )  ١١ (                                                                                                          على نشر املعلومات التكنولوجية والتشجيع على استخدام نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا             

  :                                             وتشمل األنشطة املقترحة لتنفيذ هذه املهمة، ما يلي

                                                                                     االضـطالع مبشـروع رائـد الختبار جدوى تبادل املعلومات يف شبكة ملراكز وطنية وإقليمية            ) أ ( 
   :                             للتكنولوجيا، مبا يف ذلك ما يلي
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         البحر                                                                                              املراكـز الوطنـية واإلقليمـية للتكنولوجيا املوجود يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة             ̀  ١̀ 
                           الكارييب وآسيا واحمليط اهلادئ؛

                                                  املراكز الوطنية واإلقليمية يف البلدان املتقدمة النمو؛ ̀  ٢̀ 

                                                                                                  نظـام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا واملنظمات الدولية اليت تقوم بالفعل بتبادل               ̀  ٣̀ 
  .                      املعلومات مع هذا النظام

  .                                                                الرائد ووضع معايري تقنية وممارسات سليمة لتبادل البيانات                                                  عقد اجتماع للخرباء لتحليل نتائج املشروع       ) ب ( 
  .                                                                                                       وسيتم، باالستناد إىل إسهاماهتم، إعداد اقتراح بإقامة شبكة عاملية للمراكز الوطنية واإلقليمية يف جمال التكنولوجيا

                ويرها فيما بني                                                                                                 والنتـيجة املتوقعة من هذه املهمة هي إنشاء شبكة رائدة ملراكز نقل التكنولوجيا، يتم تط               -  ١٩
       وسيكون   .                                                                                                   وحـدات حاسوبية منفردة قادرة على إتاحة معلومات حمددة السياق وباللغة املالئمة جلمهورها احمللي             

    ّ                                       وسيقّيم املشروع الرائد جدوى الشبكة وسيبحث     .                                                               التعاون مع املنظمات األخرى هام للغاية للنجاح يف هذا اجملال         
                                                            لشبكي على تكاليف البحث عن املعلومات املتعلقة بفرص نقل                                 ّ                           حجـم تـبادل املعلومـات، وسيقّيم أثر الربط ا         

  .                                                         ً                    التكنولوجيا من قبل املستفيدين واملوردين احملتملني، وسيخترب حلوالً تقنية إلقامة الشبكة

  ترمجة مقاطع من املوقع إىل سائر لغات األمم املتحدة الرمسية �دال 

  :     ا يلي   م )  ١٢ (                                     تتضمن األنشطة املتعلقة بتنفيذ هذه املهمة -  ٢٠

                                                              ترمجة الصفحة الرئيسية للموقع على الويب، مبا يف ذلك قوائم التصفح   ) أ ( 

                           ً                               ترمجة الصفحات اليت تقدم وصفاً لدور النظام وخصائصه الرئيسية   ) ب ( 

  .                                             ترمجة عناوين وملخصات مشاريع التعاون التكنولوجي  ) ج ( 

  .                                        مم املتحدة الرمسية موارد كبرية للغاية                                                                   وستتطلب ترمجة جزء كبري من حمتويات املوقع إىل سائر لغات األ           -  ٢١
  .                                                                                             ولذلك، من املقترح البدء بترمجة أجزاء حمدودة من حمتوى النظام إىل لغة أو لغتني من اللغات الرمسية األخرى

                                                              ومن املتوقع أن تؤدي ترمجة أجزاء من املوقع إىل سائر لغات             .                  ً                           وتعتـرب اللغة عائقاً أمام استخدام النظام       -  ٢٢
  .                                                                                ة الرمسية إىل زيادة كبرية يف عدد املستفيدين من مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا          األمم املتحد
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  توفري معلومات عن املساعدة املالية والتقنية املقدمة �هاء 
 من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها

  :        ما يلي )  ١٣ (                                    تشمل األنشطة املقترحة لتنفيذ هذه املهمة -  ٢٣

          مثال ذلك   (                                                                    املعلومات املتاحـة علـى اإلنترنت عن املساعدة املالية والتقنية                          مجع قوائم مبصادر    ) أ ( 
                                                                                                                           الدليل املايل لربنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلق بتمويل الطاقة املستدامة، وآلية التنمية النظيفة، والتنفيذ املشترك،               

                                     اليت تقدمها مصارف التنمية، ووكاالت                                                                              وصناديق الكربون وغريها من الصناديق ذات الصلة؛ وبرامج الدعم املايل           
                                      وحتديث قاعدة بيانات املركز اليت تضم         ).                                                                      التنمـية، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات اإلقليمية والوطنية       

                                               وصالت مبصادر املعلومات عن املساعدة املالية والتقنية

                  املمارسات السليمة   /    يهية                                                                  توفـري وصـالت باملعلومات املتاحة على اإلنترنت عن املبادئ التوج            ) ب ( 
                                                                                    لتحضري معلومات عن املشاريع وإعداد ورقات ذات صلة باملوضوع وعروض تتعلق بالتمويل بوجه عام

                                                                                               حتديـث قـاعدة بـيانات نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا املتعلقة بدراسات                 ) ج ( 
                                          مثال ذلك الدروس املستفادة ورصد وتقييم         (                                                                احلـاالت اإلفرادية والدروس املستفادة من متويل نقل التكنولوجيا        

  )                                  املشاريع يف إطار مرفق البيئة العاملية

                                                 التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املطابقة  )  ١٤ (                                     مواصلة العمل مع شبكات نقل التكنولوجيا  ) د ( 
            دليل برنامج  (           ات التمويل      وخيار  )                                                   مشاريع نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا (                  فيما بني االحتياجات 

ّ     امليّسرين /                                                األمم املتحدة للبيئة املتعلق باملساعدة املالية واخلرباء    (  

    جيم -                                                                          ً         اسـتطالع اإلمكانـيات إلدراج مؤسسات مالية يف الشبكة اليت يرد وصف هلا حتت الفرع ثالثاً          ) ه ( 
  .                               أعاله املتعلق بتعزيز الربط الشبكي

                                                                       سبيل أمام البلدان النامية للوصول إىل معلومات عن املساعدة املالية                                                ومـن املتوقع أن متهد هذه املهمة ال        -  ٢٤
                                                                            وسيؤدي ذلك إىل زيادة استخدام النظام من جانب املستخدمني من األطراف غري              .                                والتقنـية لـنقل التكنولوجيا    

  .                   املدرجة يف املرفق األول

                                    ب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                                                           موجز لتقديرات املوارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ طل        ٢                ويرد يف اجلدول     -  ٢٥
  .                                                                     والتكنولوجية املتعلق بتحسني نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا
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                                                                                   تقديرات تكاليف األنشطة املتعلقة بتنفيذ طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية           - ٢         اجلـدول   
        نولوجيا                                                              والتكنولوجية املتعلق بتحسني نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التك

 بدوالرات الواليات املتحدة خالل فترة من سنتني 

 اجملموع
 املهمة
٥ 

 املهمة
٤ 

 املهمة
٣ 

 املهمة
٢ 

 املهمة
١ 

           بند اإلنفاق

        الوظائف  ٧     ٥٠٠  ٣     ٠٠٠   ١٠     ٠٠٠  ٧     ٥٠٠  ٣     ٠٠٠   ٣١     ٠٠٠

                      املساعدة املؤقتة العامة  ٧     ٥٠٠ - -   ١٥     ٠٠٠   ١٥     ٠٠٠   ٣٧     ٥٠٠

          املستشارون   ١٥    ٠٠ ٠  ٥     ٠٠٠  ) أ (  ٣٠     ٠٠٠ -  ٥     ٠٠٠   ٥٥     ٠٠٠

           سفر املوظفني -  ) ب ( ٥     ٠٠٠ - - -  ٥     ٠٠٠

           سفر املمثلني - -  ) ج (  ٢٥     ٠٠٠ - -   ٢٥     ٠٠٠

              نفقات التشغيل -  ) د ( ٦     ٠٠٠ - - -  ٦     ٠٠٠

             اجملموع الفرعي   ٣٠     ٠٠٠   ١٩     ٠٠٠   ٦٥     ٠٠٠   ٢٢     ٥٠٠   ٢٣     ٠٠٠    ١٥٩     ٥٠٠

  )    ملائة     يف ا  ١٣ (                   تكاليف دعم الربنامج   ٣     ٩٠٠  ٢     ٤٧٠  ٨     ٤٥٠  ٢     ٩٢٥  ٢     ٩٩٠   ٢٠     ٧٣٥

      اجملموع   ٣٣     ٩٠٠   ٢١     ٤٧٠   ٧٣     ٤٥٠   ٢٥     ٤٢٥   ٢٥     ٩٩٠    ١٨٠     ٢٣٥

                                                                                                دعم ثالثة مشاريع صغرية لتطوير مراكز وطنية لتبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا يف مراكز                ) أ ( 
  .                                             من البلدان النامية ودعم ربطها بالشبكة الرائدة

  .               اسبات ذات الصلة                                                 عرض النظام يف حلقات عمل وحلقات دراسية وغريها من املن  ) ب ( 

  .            من املشاركني ٨   و ٧                        متويل حضور عدد يتراوح بني   ) ج ( 

  .                                       نفقات التشغيل إلنتاج وتوزيع مواد للتوعية  ) د ( 
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 احلواشي

 ) ١ (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٨١         ، الفقرة  ) ه ( و  )  د .(     

 ) ٢ (  FCCC/SBSTA/2002/6 ٣٨         ، الفقرة  ) ٣̀  ) و  ̀.  

 ) ٣ (  FCCC/SBSTA/2002/6 ٣٨         ، الفقرة  ) ١̀  ) و  ̀.  

 ) ٤ (  FCCC/SBSTA/2003/15 ٣٤         ، الفقرة  ) ز ( و  )  و .(   

 ) ٥ (  FCCC/SBSTA/2004/INF.8/Add1و   Corr.1.  

             ويتم استخالص    .                                                                                تقع على عاتق األمانة مسؤولية إدخال البيانات وإدارهتا والتحقق من اتساقها            ) ٦ ( 
           تياجات من                                                                                                      البـيانات مـن خمـتلف الوثائق اليت يقدمها األطراف، مثل البالغات الوطنية، وعمليات تقييم االح               

   .                                                                التكنولوجيا، والتقارير القطرية، والتقارير املتعلقة مبواضيع متفرقة

 ) ٧ (  FCCC/SBI/2003/15/Add.1)    ٢-                       باإلنكليزية، اجلدول واو  ٢٤       الصفحة .(   

 ) ٨ (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٨١         ، الفقرة  ) ١̀  ) د  ̀.  

                  حث الرئيسي ملوقع                                                                             لن يتضمن البحث يف نصوص الوثائق الذي سيتم إجراؤه باستخدام حمرك الب             ) ٩ ( 
  .                                          اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ) ١٠  (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٨١         ، الفقرة  ) ٢̀  ) د  ̀.  

 ) ١١  (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٨١         ، الفقرة  ) ٣̀  ) د  ̀.  

 ) ١٢  (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٨١         ، الفقرة  ) ٤̀  ) د  ̀.  

 ) ١٣  (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٨١         ، الفقرة  ) ٥̀  ) د  ̀.  

  .            ً ستدامة سابقاً               شبكة البدائل امل  )  ١٤ ( 

----- 


