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(A)     GE.07-64000    051107    071107 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١  -   ٣     بايل، 
 

                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 
        التفاقية      من ا ٦      املادة 

 تقييم، توليف: القضايا املتعلقة مبركز التبادل بشبكة املعلومات
 اآلراء املقدمة من األطراف، واخلطوات التالية

 *مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

               لدعم تنفيذ       ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                                                         بـدأ عمل النموذج األويل ملركز التبادل بشبكة املعلومات يف كانون األول            
     وسوف   .                                                                                     وتيسري تبادل املعلومات واخلربات عن أنشطة التعليم واالتصال املتعلقة بتغري املناخ                          من االتفاقية   ٦       املادة  

                                            وتقدم هذه الوثيقة معلومات عن مدى تنفيذ        .     ٢٠٠٧       ديسمرب   /ُ  ّ                                                 ُتقـّيم فعالية هذا النموذج األويل يف كانون األول        
               وتقدم الوثيقة    .               سجلون واألطراف                                                                           مركز التبادل بشبكة املعلومات وتبحث الدروس اليت اكتسبها املستخدمون امل         

  .    ً                                              ً                ً     ً    أيضاً توصيات بشأن طريقة حتسني مركز التبادل واملضي قدماً يف تنفيذه تنفيذاً كامالً

 

          ـــــــــ

                                                                                                 تقدم هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد كي يتسىن إدراج نتائج الدراسة االستقصائية على اإلنترنت،                * 
  .    ٢٠٠٧      أغسطس  /                               األسئلة اليت قدمتها األطراف يف آب              ً    سبتمرب، استناداً إىل /                 اليت أجريت يف أيلول
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   ١٠   ٣٧-  ٢٩ ......                                                     ً          اخلطوات التالية لتنفيذ مركز التبادل ومسائل تتطلب مزيداً من النظر -     ً  رابعاً 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

      وبغية   .                من االتفاقية   ٦                         مل نيودهلي بشأن املادة                 ، برنامج ع   ٨  -      م أ    /  ١١                               اعـتمد مؤمتر األطراف، مبقرره       - ١
                                                                                                         تيسـري عملية تنفيذ برنامج العمل وحتسني تبادل املعلومات بني األطراف وأصحاب املصلحة ذوي الصلة، طلب                

  .                                                               املقرر ذاته أن تعمل األمانة على تطوير مركز التبادل بشبكة املعلومات

                                                          لثة والعشرين، ببدء عمل مركز التبادل بشبكة املعلومات                                                         ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثا        - ٢
(CC:iNet)    وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة آراءها              )١ (               من االتفاقية   ٦                بشأن املادة                                                                         

           تعددة وسهل               ً                                               ً     ً                        بصدد السري قدماً يف األعمال املتعلقة مبركز التبادل وبشأن جعله مركزاً عامالً بكامل طاقته وبلغات م
  . )٣ (                                               وطلبت إىل األمانة أن جتمع هذه اآلراء يف وثيقة متنوعة   ، )٢ (        االستعمال

                                                                                                       وطلبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، كذلك أن تقدم األطراف آراءها بشأن                - ٣
          ً   وطلبت أيضاً     ، )٥ (            ثيقة متنوعة                                             وطلبت إىل األمانة أن جتمع هذه اآلراء يف و           ، )٤ (                                     القضايا املتعلقة بعمل مركز التبادل    

                       ً        ً                                                                                 إىل األمانـة أن تعـد تقريراً تقييمياً عن مركز التبادل بشبكة املعلومات على أساس تلك اآلراء، ونتائج الدراسة             
                                                                                                    االستقصـائية على اإلنترنت، وإحصاءات معدالت االستخدام واحملتوى لكي تقدم توصيات بشأن طريقة حتسني              

  . )٦ (                ً     ً  حنو تنفيذه تنفيذاً كامالً                           ً  عمل مركز التبادل واملضي قدماً 

  نطاق املذكرة-باء 

                       ً                               ً                                                      تقـدم هـذه الوثـيقة تقييماً ملركز التبادل النموذجي، استناداً إىل آراء األطراف املتضمنة يف الوثيقتني                  - ٤
FCCC/SBI/2007/Misc.12 و    FCCC/SBI/2006/Misc.15         ،وحتلـيل اإلحصاءات بشأن حالة تنفيذ مركز التبادل ،                                                        

                           وختلص الوثيقة بطرح الطرق      .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /                                                االستقصائية على اإلنترنت اليت أعدت يف أيلول                        ونـتائج الدراسة  
  .                                 ً     ً  املمكنة لتنفيذ مركز التبادل تنفيذاً كامالً

 

 
                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2005/23 ٧٥         ، الفقرة  .  
) ٢ (  FCCC/SBI/2005/23 ٧٧         ، الفقرة  .  
) ٣ (  FCCC/SBI/2006/Misc.15.  
) ٤ (  FCCC/SBI/2007/15 ٦٣         ، الفقرة  .  
) ٥ (  FCCC/SBI/2007/Misc.12.  
) ٦ (  FCCC/SBI/2007/15 ٦٤         ، الفقرة  .  
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تضطلع هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

                                    يف هذه الوثيقة لطرح توصيات بشأن اختاذ                                          ً                  قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً بالعناصر املوجزة  - ٥
  .                                                     املزيد من اإلجراءات للنهوض باألعمال املتعلقة مبركز التبادل

  مدى تنفيذ مركز التبادل النموذجي-     ً ثانيا  

  معلومات أساسية-ألف 

       مكانية                                                                                                من االتفاقية، اليت تتناول التعليم والتدريب والتوعية العامة، ومشاركة اجلمهور وإتاحة إ             ٦       املادة   - ٦
                                                                                      ً       ً                     احلصـول عـلى املعلومات املتعلقة بتغري املناخ وآثاره، والتعاون الدويل بصدد هذه املسائل، تعد عامالً رئيسياً                 

     وسوف   .                                                                                                  إلشـراك مجـيع أصحاب املصلحة واألفرقة الرئيسية يف تطوير وتنفيذ سياسات ذات صلة بتغري املناخ               
      ديسمرب  /                                         مل نيودهلي، الذي سينتهي يف كانون األول                                                                يسـتعرض مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة برنامج ع         

  . )٧ (                                                                          ، ومن املتوقع أن يعتمد إطار عمل موسع الستدامة وتعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية    ٢٠٠٧

                               وإتاحة إمكانية متزايدة، وحتسني  ٦          ً                                                      وجيري حالياً تطوير مركز التبادل بشبكة املعلومات لتيسري تنفيذ املادة  - ٧
                         ، كما ورد وصفها يف الفقرة  ٦                                                    ة وميكن االعتماد عليها عن اجملاالت الستة الرئيسية للمادة                    توفر معلومات ذات صل

       ليحل  ٦                                                                                 ولقد أوضحت األطراف، يف وثائقها اليت قدمتها بشأن إطار عمل ممكن يف املستقبل لتنفيذ املادة   .       أعاله ٦
                                        يؤديه مركز التبادل لتدعيم تنفيذ املادة                          ، الدور احلاسم الذي ميكن أن )٨ (                                        حمل برنامج عمل نيودهلي احلايل أو يعززه      

  . )٩ (                                                            ، مبا يف ذلك عن طريق نشر املعلومات واالتصاالت يف اجملاالت الستة مجيعها ٦

ُ                                                                                                      ُعـرض منـوذج مصغر ملركز التبادل على األطراف يف الدورة العشرين للجنة الفرعية للتنفيذ واستخدم                 - ٨
        ً                                 واستناداً إىل هذا اإلرشاد، أعدت األمانة        .           من األطراف                                                       كأسـاس إلجـراء املزيد من املشاورات وتلقي اإلرشاد          

                                                                                                               مذكرة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين، قدمت دراسة جدوى توجز السمات                
  . )١٠ (                                                                                               وقواعد البيانات والعناصر األساسية من أجل تطوير مركز التبادل على أساس عملية تنفيذ تتألف من مرحلتني

              ً                       على البدء فوراً يف املرحلة األوىل لتطوير    )١١ (                                                     وشجعت اللجنة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين - ٩
                                                                                                       مركـز التـبادل وطلبت إىل األمانة أن تنهض بعملها بوصفها املنظمة املضيفة ملركز التبادل مبا يتوافق مع اإلطار     

ّ                  الزمين والسمات اليت قّدمت يف دراسة اجلدوى                    .  

                                                      

) ٧ (  FCCC/SBI/2007/15 ٦١         ، الفقرة  .  
) ٨ (  FCCC/SBI/2007/Misc.10.  
) ٩ (  FCCC/SBI/2007/29 ٣٠         ، الفقرة  .  
) ١٠  (  FCCC/SBI/2004/14.  
) ١١  (  FCCC/SBI/2004/19 ٦٨         ، الفقرة  .  
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                              وذلك ببدء العمل يف مركز          ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                                      املرحلة األوىل لتطوير مركز التبادل يف كانون األول            بدأت -  ١٠
                                                                                    وحسـب االقتراح املتضمن يف دراسة اجلدوى، يتعني إجراء تقييم ملركز التبادل بشبكة               .                      التـبادل الـنموذجي   

   . )١٢   (                       ً     ً    وير مركز التبادل تطويراً كامالً                                                                               املعلومات بعد فترة سنتني لتقرير اخلطوات اليت يتعني اختاذها يف املستقبل لتط           
                                                                                                          ولقـد حـددت دراسة اجلدوى جمموعة أهداف لتطوير النموذج، متت مقارنتها مبستوى التنفيذ احلايل يف مركز                 

                                                         ولقد وافقت اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة          .                                                       التبادل بشبكة املعلومات حسبما يتصح من املرفق األول       
      ٢٠٠٦      أغسطس  /    يف آب   )١٤ (     ً  طرفاً  ١١     ً         رأياً قدمها   ١٦       وتتضمن    .                    رات أخرى هلذا التقييم         ، على مؤش )١٣ (        والعشرين

                                                         ، ونتائج الدراسة االستقصائية على اإلنترنت للمستخدمني املسجلني  )١٥ (     ً  طرفاً  ٤٣           متثل آراء     ٢٠٠٧      أغسطس  /   وآب
        ءات عن          ، وإحصا     ٢٠٠٧       سبتمرب   /                                                                         ومسـتخدمني آخـرين ملركز التبادل بشبكة املعلومات اليت أجريت يف أيلول           

  .    ٢٠٠٧      أغسطس  /                     االستعمال واحملتوى حىت آب

  السمات وقواعد البيانات-باء 

                                                                                    يشمل مركز التبادل النموذجي قواعد بيانات شىت مفهرسة ونصية وعالقية، ومسات أحباث ووصالت ربط  -  ١١
    ية،                                                                                                بالشـركاء، مبـن فيهم األطراف، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكوم          

  :                                  وتتضمن مسات النموذج الرئيسية ما يلي  .  ٦                    تشترك يف تنفيذ املادة 

  )          يف املائة  ٣٢ (     ً                                    بنداً، تندرج يف إطار التوعية العامة        ٨٨٠                                     تشـمل جمموعـة املعلومـات احلالية          ) أ ( 
  ؛ )١٦ (                                  ، ولكنها ال تقتصر على هذين العنصرين )         يف املائة  ٢٦ (         والتعليم 

             بيد أن احملتوى    ).          يف املائة  ٩٠ (                            على غالبية احملتوى يف النموذج                                     يهـيمن احملتوى باللغة اإلنكليزية        ) ب ( 
           ً  متوفر أيضاً؛  )                                                                 مبا يف ذلك الفرنسية واإلسبانية والروسية واألملانية واهلولندية والتركية (             بلغات متعددة 

  )            يف املائة    ٢٦ (                    واملعلومات املتبقية     .           يف النموذج   )            يف املائة    ٧٤ (                                 دونـت األمانـة غالبية احملتوى         ) ج ( 
                                            يف أغلب األحيان بالنيابة عن منظمات كل منهم؛-                     من املستخدمني املسجلني   ٨٥                        دمتها جمموعة عددها اإلمجايل  ق

               أي حسب اللغة    (                                                                             أحبـاث مركز التبادل تشمل خاصية الطابع العملي للبحث عن مواد مفهرسة               ) د ( 
                        معلومات شاملة ترتبط بكل                               ومجيع االستفسارات تأخذ يف احلسبان   .               وعن نصوص كاملة   ).                       والـبلد والنطاق، اخل   
                     حمتويات مركز التبادل؛

                                                      

) ١٢  (  FCCC/SBI/2004/14 ٣١         ، الفقرة  )   ج .(   
) ١٣  (  FCCC/SBI/2007/15 ٦٤   و  ٦٣           ، الفقرتان  .  
                                                                           ل األعضاء فيه، وأستراليا وأوزبكستان وبنغالديش وبوليفيا والصني وغامبيا                               االحتـاد األورويب والدو     )  ١٤ (

  .                                            ومصر ومالوي والواليات املتحدة األمريكية واليابان
) ١٥  (  FCCC/SBI/2006/Misc.15و   FCCC/SBI/2007/Misc.12.  
  .                                                   حمتوى املعلومات قد ال يندرج بالضرورة يف فئة منفردة فحسب  )  ١٦ (
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               مركز اتصال     ٤٠   ( ٦                                                                            وتشـمل قاعدة بيانات اخلرباء القائمة احلالية ملراكز االتصال بشأن املادة                ) ه (  
  ؛  ) ١٧ ( )                  وطين ومركزان ملنظمتني

                                                                                           وحتـتفظ قـاعدة بيانات مواقيت األحداث بوصلة ربط مبواقيت أحداث اتفاقية األمم املتحدة                ) و ( 
                                            طارية بشأن تغري املناخ بشأن األحداث ذات الصلة؛  اإل

                                                                                      وتضـم قدرة مجع االحصاءات املعلومات األساسية عن االستعمال اليت جيري جتميعها، وتيسري               ) ز ( 
  .                                                 للمستخدمني املسجلني ترتيب فرادى بنود احملتوى ذات الصلة

             يوجز اخلطوات     )١٨ (   ً           ليالً للمستخدمني                                                                     وبغية زيادة تعزيز وتيسري استعمال مركز التبادل، طورت األمانة د          -  ١٢
                 ً                                                   وعززت األمانة أيضاً صفحة البداية ملركز التبادل بشبكة املعلومات،           .                                         اليت يتعني اختاذها لتقدمي معلومات احملتوى     

            تركيز الضوء ̀                                                   ً     يتضمن املنتجات أو املبادرات احلديثة واالبتكارية، وقسماً عن   )         ما اجلديد (                 ً     اليت تقدم اآلن قسماً عن 
  .                              ِّ                     ، يربز آخر معلومات احملتوى اليت قدِّمت، مصنفة حسب النطاق̀                       التبادل بشبكة املعلومات       يف مركز 

                ، وذلك بتنظيم     ١٢                                                                                واضطلعت األمانة ببعض أنشطة الترويج، مثل إقامة حدث جانيب يف مؤمتر األطراف              -  ١٣
           ادل بشبكة                                   وقدمت معلومات عن مركز التب      ٦                                                                دورات تدريبـية خـالل حلقـات العمل اإلقليمية بشأن املادة            

                                                                   يف الرسالة اإلخبارية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري          (InFocus)  ̀               يف حمط التركيز  ̀                   املعلومات يف قسم    
                                                                                            ويف الدورة الرابعة والعشرين هليئاته الفرعية اليت عقدت يف بون، أنشئت حمطة عمل لتقدمي مساعدة مباشرة   .      املناخ

  .                تدوين املعلومات                              للمشتركني الراغبني يف معرفة طريقة

  اإلحصاءات ودرجات التقييم-جيم 

                                                                                                    ومـنذ بـدء العمل يف مركز التبادل بشبكة املعلومات، حتتفظ األمانة بإحصاءات عن املستخدمني وعن                 -  ١٤
                    ويوضح املرفق الثاين      )١٩ (  ١٢                 ً                                    وقدمت األمانة عرضاً هلذه االحصاءات يف مؤمتر األطراف           .                       استعمال مركز التبادل  

         بوصفها   ١٢                                                                      مركز التبادل بشبكة املعلومات، باستخدام اإلحصاءات اليت قدمت يف مؤمتر األطراف               زيادة استعمال 
        ، وتشمل     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                         يف املائة منذ تشرين الثاين   ٢٤٥                                   ولقد زاد عدد املستخدمني املسجلني بنسبة   .         خط األساس

                            غري املشمولني يف املرفق األول                                                 يف املائة للمستخدمني املسجلني من األطراف           ٤١٠                                 هـذه الـزيادة زيادة نسبتها       
            وهناك رصيد    .                                        ، الذين يشكلون اآلن غالبية املستخدمني      )                                      األطـراف غري املذكورين يف املرفق األول       (             باالتفاقـية   

                    ويبلغ إمجايل زيارات     .                                                                            ً                إقلـيمي أفضل من املستخدمني املسجلني، بالرغم من أن أفريقيا ال تزال أقل املناطق متثيالً              
                                ً    ما يزيد عن مليوين زيارة، متثل معدالً     )      أغسطس /             يناير إىل آب   /            كانون الثاين    (    ٢٠٠٧        عام                          املوقـع على الشبكة يف    

                                                      

) ١٧  (  <http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/items/3888.php>.  

) ١٨  (  Contributing to CC:iNet - A quick-start guide. Available online at 
<http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=874>.  

) ١٩  (  >http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=978<.  
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                                  زيارة للموقع على الشبكة يف اليوم  ٢     ٠٠٠                                                    زيارة للموقع على الشبكة يف اليوم، مقارنة مبعدل قدره  ٦     ٥٠٠     قدره 
  .    ٢٠٠٦      يف عام 

  الدروس املكتسبة من تنفيذ النموذج-     ً ثالثا  

 ء املقدمة من األطراف توليفة اآلرا-ألف 

  ّ                                                                                               سلّمت األطراف، بصورة عامة، أن مركز التبادل بشبكة املعلومات أداة مفيدة، تتوفر هلا إمكانات تيسري        -  ١٥
                                                            االحتاد األورويب وأستراليا وأوزبكستان وبوليفيا والصني ومصر          ( ٦                                              احلصـول على املعلومات وتعزيز تنفيذ املادة        

                                                            والحظ بعض األطراف أن أمهية مركز التبادل بشبكة املعلومات            ).            ة واليابان                                 ومالوي والواليات املتحدة األمريكي   
         أستراليا  (           ً                                                     ً                                      بوصفه مصدراً ألنشطة املساعدة يف جمايل التعليم واالتصال سوف تزيد تناسبياً مبقدار املعلومات املتوفرة               

   ).        واليابان

                       د اإلقليمي، حيث توجد                                               ً                                 والحـظ بعـض األطـراف أن مركز التبادل سيكون مفيداً للغاية على الصعي              -  ١٦
                                 ، وسوف يشجع على إنشاء فروع أو     )    مالوي (                                                                       إمكانات هائلة لإلثراء املتبادل لألفكار بني البلدان يف املنطقة ذاهتا           

                          ً                                            وحتديد فئات وصالت الربط وفقاً لألقاليم والتآزر مع جهود أخرى ذات             )                    أوزبكستان واليابان  (                مداخل إقليمية   
   ).        أستراليا (    صلة 

                                    ، ملراقبة استخدام املوقع على شبكة ويب  )       بوليفيا (                              األطـراف تطويـر مؤشرات رصد                      واقـترح بعـض      -  ١٧
                            ، بغية زيادة منفعة مركز      )       اليابان (                                                          ، وطلب تغذية مرتدة من املستخدمني عن طريق استبيانات           )               الواليات املتحدة  (

  .       التبادل

                       ومواضيع مفيدة، تتوقع                                                                           ومـع أن كمـية املواد املقدمة آخذة يف الزيادة بصورة تدرجيية وتتضمن عناصر        -  ١٨
                           ، أو املزيد من املعلومات      )                                        االحتاد األورويب وبوليفيا والصني واليابان     (                                          أطـراف كثرية املزيد من معلومات احملتوى        

                          ، وحتديد صيانة املوقع، مبا يف  )    مالوي (                                                ، أو اليت ميكن إنزاهلا مباشرة من موقع مركز التبادل  )       بوليفيا (                القابلة للتكرار 
      االحتاد  (                                                                                   ات وحتديثها بصورة منتظمة، كعنصر رئيسي من عناصر خاصية تشغيل مركز التبادل                             ذلك رصد املعلوم  

                                              ووردت اقتراحات حمددة كثرية يف الوثائق اليت قدمتها    ).                                                    األورويب وأوزبكستان وبوليفيا والواليات املتحدة واليابان
  .      األطراف

                                      علومات األولية من البيانات املوجودة                     أنشئت جمموعة امل     )٢٠ (                                       وحسـبما ورد االقتراح يف دراسة اجلدوى       -  ١٩
  .      ً                                                                                                   حالياً اليت حتتفظ هبا األمانة ومنظمات شريكة أو من األطراف الراغبني يف املسامهة، أي، املستخدمني املسجلني               

           ، ودعا بعض  )                     االحتاد األورويب واليابان (                                                                وأفـاد عـدد قلـيل من األطراف عن خربات إجيابية بصدد تقدمي املواد      
                                                                                             خدم مركز تبادل املعلومات وذلك بتضمينه معلومات عملية وبتعزيز التوعية على نطاق أوسع                             األطراف لكي تست  

   ).                                          االحتاد األورويب وأستراليا وأوزبكستان واليابان (                                هبذه اجملموعة من املعلومات يف بلداهنا 
                                                      

) ٢٠  (  FCCC/SBI/2004/14, paragraph 12.  
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         ً   رديئة جداً،                                                    ً                                وسلم بعض األطراف بأن عدد املستخدمني املسجلني ال يزال ضئيالً وأن تغطية بعض املناطق            -  ٢٠
                                                                                                      وال سيما األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، واقترحوا بأن تعمل األمانة على حنو استباقي نشيط لتعزيز شبكة       

                                                           وأكدت الوثيقة اليت قدمتها اليابان على أمهية ضمان االستمرار       ).                        االحتاد األورويب واليابان   (                  املستخدمني املسجلني   
  .                    ً يف تقدمي الوثائق تطوعاً

                                                                                                 سب رأي أحد األطراف، مثة حاجة إىل إيضاح عملية صيانة جمموعة املعلومات وتعزيزها، كما ينبغي                 وح -  ٢١
                                                                                                                معاجلة مسألة مراقبة جودة مركز التبادل، وذلك باالستفادة بالدروس واخلربات اليت اكتسبتها مواقع أخرى مماثلة               

   ).               الواليات املتحدة (                    طراف واتفاقيات أخرى      ، واأل )                                      مثل مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا (                تستضيفها األمانة 
                                                                                               واقترحـت أطـراف أخـرى ضمان مراقبة اجلودة وذلك بوضع تاريخ انتهاء الصالحية على املعلومات وإرسال     

   ).       اليابان (                                                                                     مذكرات تذكريية تلقائية إىل املستخدمني املسجلني الذين يدونون البيانات لكي يستكملوا املعلومات 

                                                                          كل مركز التبادل حيقق بصورة عامة األهداف اليت حددت يف مرحلة النموذج                                    وتـرى األطـراف أن هي      -  ٢٢
   ُ                                                            واقُترحت جماالت عديدة للنهوض تتعلق هبيكل املعلومات وتنظيمها           ).                                           أسـتراليا وأوزبكستان وبوليفيا واليابان     (

            ات يف تردد                                                      ً                                        واسـترجاعها، لتعزيز التفاعل مع املستخدمني ولالحاطة علماً مبختلف فئات املستخدمني واالختالف           
  .     املوجة

              االحتاد األورويب   (                                                                                   وسـلم معظم األطراف بضرورة تعزيز إمكانية احلصول على املعلومات بلغات متعددة              -  ٢٣
             مصر والواليات  (                                      ، وذلك بتقدمي وسيلة استكشاف بلغات أخرى  )                                          وبوليفيا وغامبيا والصني مصر والواليات املتحدة

   ).    الصني (                                            وإنشاء مواقع املرآة العاكسة املتعددة اللغات  ، )               بوليفيا وغامبيا (              ، وترمجة املواد  )      املتحدة

             االحتاد األورويب  (                                                                          وشجعت أطراف عديدة على الترويج ملركز التبادل بشبكة املعلومات على نطاق واسع    -  ٢٤
                بنغالديش والصني  (                                                  أو املالية وذلك بتعزيز استخدام مركز التبادل         /                              ، وتعزيز القدرات التقنية و     )                   وأستراليا واليابان 

                                                                                          وتعترب استضافة مركز التبادل يف إطار موقع األمانة على شبكة ويب املكان املنطقي ملركز                 ).                ومصـر ومـالوي   
                                                                         واقترحت األطراف، بغية زيادة حتسني إمكانية الوصول إىل مركز التبادل واستخدامه،    ).               الواليات املتحدة (        التبادل 

  :              روجيية، وال سيما    ً                              ً                عدداً من اإلجراءات لتعزيز النظام فضالً عن األنشطة الت

                                                                                            تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية لألطراف لكي تكتسب اخلربة على استعمال مركز التبادل                ) أ ( 
  ؛ )         مصر ومالوي (                      والتشجيع على استخدامه 

                                                                                            تقدمي عروض عن مركز التبادل يف الدورات احلكومية الدولية وحلقات العمل اليت تعقد مبوجب                ) ب ( 
  ؛ )             مالوي واليابان (        الواليات 

  ؛ )       اليابان (                                                                       تطوير مبادئ توجيهية ذات صلة لزيادة سهولة استعمال املستخدمني ملركز التبادل   ) ج ( 

  ) CD-ROM (                        ذاكرة للقراءة فقط     -                                                          إعـداد نسـخة مـن مركـز التبادل على أقراص مدجمة               ) د ( 
  ؛ )       بنغالديش (
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  ؛ )              الواليات املتحدة (                                               وضع عالمات على البنود اليت تتطلب قدرة إنزال كبرية     ) ه ( 

  ؛ )       بوليفيا (                                       زيادة التفاعل مع زوار املوقع على الشبكة   ) و ( 

  ؛ )                       االحتاد األورويب وأوزبكستان (                                              ربط مركز التبادل باملواقع الوطنية على شبكة ويب   ) ز ( 

  ؛ )       اليابان (                                                                     السماح للمستخدمني املسجلني كي يستخدموا شعار مركز التبادل بشبكة املعلومات   ) ح ( 

                                                    يرى االحتاد األورويب مثة ضرورة لذلك، يف حني ال ترى            :             ركز التبادل                           إجياد اسم أكثر جاذبية مل      ) ط ( 
  .                  اليابان ضرورة لذلك

  نتائج الدراسة االستقصائية على اإلنترنت-باء 

                                ، طورت األمانة واستهلت دراسة      )٢١ (                                                                  حسبما طلبت اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين         -  ٢٥
                                              ، سعت إىل زيادة تفصيل املسائل اليت أثارهتا            ٢٠٠٧       سبتمرب   /             ويب يف أيلول                                       استقصـائية مباشرة عن طريق شبكة       

  . )٢٢ (                                                                   األطراف يف وثائقها اليت قدمتها بشأن املسائل ذات الصلة بعمل مركز التبادل

                                            وبغية حتقيق أكرب مشاركة ممكنة، أعلنت األمانة عن   .      أغسطس /    آب  ٣١                            استهلت الدراسة االستقصائية يف  -  ٢٦
                                                                                          صائية على صفحة االستقبال اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على                                  هـذه الدراسة االستق   

                                                                                                           شـبكة ويب وعلى صفحة البداية ملركز التبادل بشبكة املعلومات، وأرسلت مذكرات تذكريية عن طريق الربيد                
      من   ٦                     االتصال بشأن املادة                  من مراكز      ٤٢                                    ً             من املستخدمني املسجلني ملركز التبادل فضالً عن           ٧١              اإللكتروين إىل   

          من أربعة   (    ً      ً          رداً مكتمالً فقط        ١١               سبتمرب، وورد    /        أيلول   ١٤                                       واختتمـت الدراسـة االستقصـائية يف          .           االتفاقـية 
                                                     وميكن احلصول على التقرير املفصل عن نتائج الدراسة           ).                                            مسـتخدمني مسجلني وسبعة مستخدمني غري مسجلني      

                                                   وبسبب اخنفاض معدل املشاركة يف الدراسة االستقصائية، ليس    . )٢٣ (                                     االستقصائية بطريقة مباشرة على شبكة ويب
  .                       مثة أمهية إحصائية للنتائج

                                                                                             وتتفق التغذية املرتدة النوعية للدراسة اإلحصائية مع اآلراء اليت أعربت عنها األطراف واليت وردت مولفة  -  ٢٧
  ،  ٦                          ع اجملاالت يف إطار املادة                                                                          ووردت طلبات لزيادة حتديث املعلومات، وتوسيع نطاق املعلومات يف مجي           .       أعـاله 

                                                                                                              وتقـدمي حمط تركيز إقليمي لتجميع املعلومات، وتعزيز إبراز املعلومات عن طريق سبل متعددة ومعاجلة املسائل                
َ                                                وقدمت أيضاً اقتراحات بزيادة تقدمي املعلومات من ِِقَِِِِبل مستخدمني متنوعني، ولكن مع التركيز             .                املتصلة باللغات  ِِِِ ِِ                                  ً          

   ُ                               واقُترحت ثالثة أمساء بديلة ملركز       .                               ُ                      ض األمانة حمتوى املعلومات قبل أن ُتتيحها للجمهور                              عـلى ضرورة أن تستعر    

                                                      

 ) ٢١  (  FCCC/SBI/2007/15 ٦٤         ، الفقرة  .  
 ) ٢٢  (  FCCC/SBI/2007/Misc.12.  

  ) ٢٣  (  <http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=980>.  
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                                         ، شبكة معلومـات عامـة عـن املنـاخ النظيـف  )ClimateOnLine (                          املناخ مباشرة على شبكة ويب   :        التبادل
) Clean Climate Public Information Network(  مدخل لتغري املناخ ،                  ) Climate Change Portal.(   

  االستعراض الشامل-جيم 

ُ                                     وُحدد دور مركز التبادل بشبكة املعلومات   .                                                     نفذت املرحلة األوىل للتطوير مركز التبادل النموذجي بنجاح -  ٢٨  
                                          ، الذي من املتوقع أن خيلف برنامج عمل         ٦          ً     ً                                                       بوصفه دوراً حامساً يف سياق تنفيذ برنامج عمل املستقبل بشأن املادة            

            وأدرجت هذه    .                              ً                                       كثرية بشأن مركز تبادل فين متاماً ومتعدد اللغات وسهل االستعمال                                  نيودهلي، وقدمت اقتراحات  
  .                                                           االقتراحات يف اخلطوات امللموسة التالية، كما نوقشت يف الفصل التايل

                                                       ً          اخلطوات التالية لتنفيذ مركز التبادل ومسائل تتطلب مزيدا  من النظر-     ً رابعا  

 النهوض بالقدرة على العمل -١

                                     ً     ً                                                    طراف على أن تنفيذ مركز التبادل تنفيذاً كامالً ينبغي أن يوسع نطاق احملتوى والقدرة على                          اتفقـت األ   -  ٢٩
                                                                        ، مع العناية مبضاهاة احملتوى واألداء مع األهداف املقصودة يف إطار كل             ٦                                        العمـل لدعم العناصر الستة، للمادة       

  .                                                  وترد األهداف املقترحة جملاالت النهوض هذه يف املرفق الثالث  .     عنصر

 إدخال احملتوى وإدارته -٢

 ُ                                                                                                    أُقترح هنج مرن لتوسيع حجم ووثاقة صلة جمموعة املعلومات، مبا يف ذلك اضطالع األمانة جبهد للترويج                 -  ٣٠
  .                                                       هبدف زيادة عدد املستخدمني املسجلني القادرين على تقدمي معلومات

                  ا عالمات تبني تاريخ                                                                             وبغـية تيسـري مراقـبة اجلودة، ميكن أن تستعرض األمانة املدخالت، وتضع عليه           -  ٣١
     وميكن   .                                                                                                  الصـالحية أو تبعـث برسائل إلكترونية للمسامهني وملديري املوقع لتحديث املعلومات بعد وقت حمدد              

  .            ً                                                     االحتفاظ أيضاً بتاريخ اإلضافات لتيسري تقييم احملتوى اجلديد بصورة منتظمة

 تعزيز سهولة االستعمال واملرونة -٣

                                                               لتشجيع املستخدمني على زيارة موقع مركز التبادل على الشبكة بصورة                            باملستطاع إدخال تعزيزات كثرية -  ٣٢
                                                                                                            متكررة ومتواترة ولتسهيل التفاعل وإمكانية احلصول على معلومات بشأن احتياجات خمتلفة يف إطار كل عنصر               

  ث                                                                          ومن شأن وضع هياكل لقوائم املعلومات لكل عنصر، مبا يف ذلك خليط من التصفح والبح  .  ٦               من عناصر املادة 
  .                                                  كإمكانية أساسية للحصول على املعلومات، أن حيسن املرونة

                                                                                                وبغـية تسـهيل إمكانـية احلصول على املعلومات للمستخدمني ذوي القدرة احملدودة بسبب األجهزة                -  ٣٣
                      ذاكـرة للقراءة فقـط -                                                                          وسـرعات شبكة اإلنترنت، ميكن جتميع املعلومات يف جمموعات على األقراص املدجمة         

CD-ROMs) (   أقـراص الفـيديو الرقمـية              وعـلى                                  ) DVDs (          وتوزيعها على فترات منتظمة، أو بناء على طلب                                                  
  .                          ً                                           وال سيما يف أقل البلدان منواً حيث إمكانية احلصول على شبكة اإلنترنت حمدودة-                           املستخدمني يف البلدان النامية 
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                        املرتبة العالية يف مركز                                                                       وميكـن تنفيذ جماالت تعزيز أخرى لتقدمي نظرة عامة شاملة ولتصفح احملتويات يف     -  ٣٤
  .                                      التبادل، مبا يف ذلك عن طريق عروض الشرائح

 املسائل اللغوية -٤

        ً                                                                                              واسـتناداً إىل الدروس املكتسبة يف مواقع أخرى تدير حمتوى بلغات متعددة، ميكن ختويل األمانة بوالية                 -  ٣٥
               ً           ألمم املتحدة، فضالً عن إتاحة                                                                     للبحث عن وإدخال حمتوى بلغات متعددة، وتنفذ االستطالع بعدة لغات من لغات ا

  .                                     ً              ومثة حاجة إىل تقدير نطاق هذه اجلهود رهناً بتوفر املوارد  .                          التصفح على أساس لغة املواد

 عتبارات التنفيذ الكامل على النطاق الواسع ا-٥

               ملقدرة اليت قدمت            فامليزانية ا  .                                             ً     ً                         يعتمد اإلطار الزمين لتنفيذ مركز التبادل تنفيذاً كامالً على توفر املوارد املالية -  ٣٦
        دوالر     ١٤٠     ٠٠٠                                                                    اليت تتألف من تكاليف تطوير وصيانة مركز التبادل املقدرة مببلغ              ، )٢٤ (                      يف الدراسة االستقصائية  

                                                               دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، على التوايل، خالل فترة             ١٣٥     ٠٠٠                                  مـن دوالرات الواليـات املتحدة و      
                                        ومن شأن خصائص التشغيل بلغات متعددة        .                       قترح يف املرفق الثالث                                                 سنتني، ميكن أن تطبق لدعم مستوى التنفيذ امل       

  .                             أن يؤدي إىل زيادة هذه التكاليف

                                                                                                    ومـن شـأن زيادة كمية احملتوى لتحقيق أهداف مركز التبادل على النحو األوىف أن تقتضي مشاركة                  -  ٣٧
                        مع املنظمات احلكومية                  وتؤدي الشراكة   .  ٦                                                                  األطراف بنشاط، وال سيما مشاركة مراكز االتصال الوطنية للمادة          

  .                                                                                    الدولية واملنظمات غري احلكومية وال سيما على الصعيد اإلقليمي عن تعزيز هذه اجلهود بدرجة كبرية

 

                                                      

) ٢٤  (  FCCC/SBI/2004/14 ٢٩         ، الفقرة  .  
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 املرفق األول

 مقارنة األهداف باإلجنازات احلالية

 

 

 

 

 أهداف النموذج األويل
 املستوى احلايل للتنفيذ

 )٨٨٠عدد املواد (

 قاعدة البيانات الرئيسية

  التعليم 
 التوعية العامة

 مشاركة اجلمهور
 2٪التعاون الدويل  ٪3

 التوعية العامة
٪32 

حصول اجلمهور
 على املعلومات

 26٪التعليم  21%

 التدريب
٪16 

 
 مراكز االتصال

(42)  
تقومي اتفاقية ٠

 تغري املناخ

 منفذة بالكامل

زيارات للموقع
 على الشبكة

 االنترنتبروتوكول العناوين مبوجب
التاريخ والوقت ترتيب  +

 خدمنياملست

لغات أخرى
10٪ 

االنكليزية
املستخدمون 90٪

26% 

اتفاقية تغري 
 املناخ
74% 

املستخدمون
 املسجلون

 قاعدة البيانات اإلضافية

  التعليم 
 التوعية العامة

 عمليات البحث

 شاملة مفهرسة النص الكامل

 اإلحصاءات

 اللغات

 اإلنكليزية

 املدخالت

 اجلهة املضيفة

الفروع عن طريق(
 )اجلهة املضيفة
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 املرفق الثاين

 املستخدمون وإحصاءات االستخدام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (85)٢٠٠٧أغسطس/املستخدمون املسجلون حسب املنطقة يف آب (38) ٢٠٠٦نوفمرب /املستخدمون املسجلون حسب املنطقة يف تشرين الثاين

آسيا ومنطقة احمليط 
 28٪اهلادئ 

أمريكا الشماليــة
٪14 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
 7٪الكارييب 

 
 ٪48٪أوروبا 

 3٪ا أفريقي

 
 

 

 

 

 
 

 

 

آسيا ومنطقة احمليط
 %27اهلادئ 

 8٪أمريكا الشماليـة

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 29٪الكارييب 

 28٪أوروبا 

 8٪أفريقيا 

تشرين 
 نوفمرب/الثاين

كانون 
 ديسمرب/األول

كانون
 يناير/الثاين

/ شباط
 فرباير

 أغسطس/آب يوليه/متوز يونيه/انحزير مايو/أيار أبريل/نيسان مارس/آذار

  

92897 103813 124047 137303 
185260 197709 214517 246410 
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 إمجايل زيارات املوقع على الشبكة حسب الشهر
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درجة يف املرفق األطراف غري امل 

 األول باالتفاقية
األطراف املدرجة يف املرفق  

 األول باالتفاقية
 األمم املتحدة 

 

ون
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ن ا
دمو
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ملس
ا

 

 املستخدمون املسجلون حسب الفئة

٢٠٠٧٢٠٠٦ 
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 املرفق الثالث

 املستوى احلايل للتنفيذ واألهداف املمكنة للتطوير الكامل

 

 

 

 

 وير الكاملاألهداف املمكنة للتط

 ٢٠٠٠: عدد املواد

 مشاركة اجلمهور 
10% 

 التعاون الدويل
10% 

 التعليم
20% 

 عمليات البحث

 مرتبة شاملة مفهرسة النص الكامل

 لغات أخرى
10% 

 سبانيةاإل
10% 

 الفرنسية
10% 

 املستخدمون
50% 

 اتفاقية تغري املناخ
50% 

 880): عدد املواد(املستوى احلايل للتنفيذ 

 املستخدمون املسجلون
(85) 

 لغات أخرى
10% 

 اإلنكليزية
90% 

 عمليات البحث

 شاملة مفهرسة النص الكامل

- - - - -  

 مشاركة اجلمهور

3% 
 التعاون الدويل

2% 

 التوعية العامة
32% 

حصول اجلمهور 
 على املعلومات

التعليم 21%
٪26 

التدريب
16% 

حصول اجلمهور 
 على املعلومات

20% 

 التدريب
20% 

 
 مراكز االتصال

(60) 

 
اتفاقية تغري

تقـومي +املناخ
 ٦املادة 

 
قاعدة بيانات 

 املنظمة

 
قاعدة بيانات 

 اخلرباء

 
 االتفاقية تقومي

اإلطارية لتغري 
  املناخ

 مراكز االتصال
(42) 

 االحصاءات

 علىالعناوين
 االنترنت

زيارات املوقع
 بالشبكة

التاريخ 
 والوقت

ترتيب +
 املستخدمني

 االحصاءات

التاريخ 
 والوقت

 

العناوين على
 االنترنت

ــب+      ترتيـ
        املستخدمني

زيارات املوقع
 الشبكةعلى 

 املستخدمون املسجلون
(>200) 

 اإلنكليزية
70% 

اتفاقية تغري 
 املناخ
74% 

 املستخدمون
26% 

 التوعية العامة
20% 


