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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 
   من االتفاقية٦املادة 

  تقرير عن التفعيل الكامل لشبكة معلومات تغري املناخ    

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 من االتفاقية وتعزيـز     ٦من أجل تيسري تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املتعلق باملادة            

تبادل املعلومات واخلربات بني األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري            
، طُلب إىل األمانة أن تعمل من       ٦االت الرئيسية الستة الواردة يف املادة       احلكومية بشأن اجمل  

وبعد إطالق ). شبكة معلومات تغري املناخ (أجل استحداث مركز شبكي لتبادل املعلومات       
ديسمرب / وتقييمها يف كانون األول    ٢٠٠٥ديسمرب  /نسخة منوذجية أولية يف كانون األول     

وأفضى ذلـك يف تـشرين      .  حتسني هذا النظام   ، قُدمت عدة اقتراحات من أجل     ٢٠٠٧
 إىل إطالق النسخة الكاملة اليت تتضمن قدرات وظيفية حمسنة جيري           ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 توصيات بشأن كيفية مواصلة حتـسني       ويتضمن التقرير أيضاً  . استعراضها يف هذا التقرير   
  .النسخة الكاملة من النظام

  
  

__________ 

 .قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد بسبب توقيت حلقات العمل اإلقليمية  *  
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 مقدمة  - أوالً 

 الوالية  -ألف   

، اعتماد برنامج عمل نيودهلي املعدل    ١٣-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١
وقرر مـؤمتر األطـراف     .  من االتفاقية ومتديد العمل به ملدة مخس سنوات        ٦املتعلق باملادة   

 للوقوف على التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج         ٢٠١٠كذلك إجراء استعراض وسيط يف عام       
عمل نيودهلي املعدل، بغية تقييم فعاليته وحتديد الثغرات واالحتياجـات الناشـئة، وإجـراء              

  . ملدى تنفيذ برنامج العمل٢٠١٢ عام استعراض شامل يف
وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أقرت يف دورهتا الثانية والـثالثني االختـصاصات               -٢

، وطلبـت   )١(املتعلقة باالستعراض الوسيط للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل          
وطُلب . )٢(الختصاصات املتعلقة به  إىل األمانة إعداد تقارير لدعم االستعراض الوسيط وفقاً ل        

 عن عملية التفعيل الكامل للمركز الـشبكي لتبـادل          إىل األمانة بصفة خاصة أن ُتعّد تقريراً      
  .)٣()شبكة معلومات تغري املناخ(املعلومات 

 نطاق املذكرة  -باء   

يستعرض هذا التقرير وظائف شبكة معلومات تغري املناخ منذ بدء تشغيل نـسختها               -٣
وهو يستند إىل التوصيات املستمدة من تقرير تقييم        . ٢٠١٠أكتوبر  /لة يف تشرين األول   الكام

؛ واآلراِء والتوصيات املتعلقة    )٤(٢٠٠٧النسخة النموذجية األولية للشبكة الذي أجري يف عام         
، اللـتني  ٦تني املتعلقتني باملادة يبالشبكة اليت أعرب عنها املشاركون يف حلقيت  العمل اإلقليم    

؛ واملقترحاِت اليت تتضمنها ورقات األطراف واملنظمات       )٥(٢٠١٠ و ٢٠٠٩دتا يف عامي    عق
 املتعلقـة باملعلومـات     FCCC/SBI/2010/MISC.7ذات الصلة باملوضوع واليت ترد يف الوثيقة        

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ٦٦، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBI/2010/10 ٦٨، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2010/10 ٧، الفقرة)من املرفق الثالث) ب. 
 ٦٦، الفقرة FCCC/SBI/2007/26الوثيقة  )٤(
؛ وحلقة العمـل  )FCCC/SBI/2010/2(، السويد ٢٠٠٩مايو / أيار٢٠-١٨حلقة العمل اإلقليمية ألوروبا،      )٥(

، بـايل، إندونيـسيا     ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦-١٤اإلقليمية آلسيا ومنطقة احمليط اهلـادئ،       
)FCCC/SBI/2010/3(   أبريـل  / نيسان ٣٠-٢٧العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب،       ؛ وحلقة

 ١٦-١٣؛ وحلقة العمـل اإلقليميـة ألفريقيـا،         )FCCC/SBI/2010/9(، اجلمهورية الدومينيكية    ٢٠١٠
؛ وحلقة العمل اإلقليمية للدول اجلزريـة الـصغرية         )FCCC/SBI/2010/19(، غامبيا   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

 ).FCCC/SBI/2010/22(، سيشيل ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤-٢النامية، 
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ـ دل املت ـواآلراء اليت قد تفيد يف إجناز االستعراض الوسيط لربنامج عمل نيودهلي املع            لق عـ
 .)٦(٦باملادة 

 اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ   -جيم   

 باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة      لعل اهليئة الفرعية للتنفيذ ترغب يف اإلحاطة علماً         -٤
  .ويف حتديد اخلطوات املقبلة لتحسني أو تعزيز التفعيل الكامل لشبكة معلومات تغري املناخ

 دم احملرزخلفية املوضوع والتق  - ثانياً  

 السياق واإلطار الزمين  -ألف   

ومن أجل تنفيذ   .  برنامج عمل نيودهلي   ٨-م أ /١١اعتمد مؤمتر األطراف يف مقرره        -٥
برنامج العمل هذا وحتسني تقاسم املعلومات واخلربات فيما بـني األطـراف، واملنظمـات              

، ٦لستة الواردة يف املادة     احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية بشأن اجملاالت الرئيسية ا        
 .طلب املؤمتر يف القرار نفسه إىل األمانة أن تعمل من أجل هتيئة مركز شبكي لتبادل املعلومات

وبعد تصميم منوذج مصغر اسُتخدم كأساس إلجراء مزيد من املـشاورات وتلقـي            -٦
ملنـاخ يف   التوجيه من األطراف، أُطلقت النسخة النموذجية األولية لشبكة معلومات تغـري ا           

 إىل الدروس اليت استخلصتها األطراف واملستخدمون       واستناداً. ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
املسجلون على امتداد السنتني األوليني من تشغيل النسخة النموذجية، قُدم تقرير تقيـيمٍ إىل              

ـ  ٢٠٠٧ديسمرب  /اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين يف كانون األول          ث ، حي
تضمن التقرير توصيات تتعلق بكيفية حتسني أداء املركز الشبكي لتبادل املعلومات واالنتقال            

 .به إىل مرحلة التفعيل الكامل

وسلمت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة ذاهتا بدور شبكة معلومات تغري املناخ كأداة            -٧
 جعل املركز الـشبكي لتبـادل       ، وقدمت اقتراحات ُيتوخى منه    )٧(٦هامة لتعزيز تنفيذ املادة     

ر وطلب املـؤمت . املعلومات قادرا على العمل بصورة كاملة ومتعدد اللغات وسهل االستخدام    
 إىل األمانة أن تواصل تعزيز فائدة وأمهية شبكة معلومات تغري املنـاخ             ١٣-م أ /٩يف مقرره   

 .ريها من املصادر لتقرير التقييم، وأن تيسر نشر املعلومات املستمدة من الشبكة وغوفقاً

__________ 

 .٦٧، الفقرة FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٦(

 ).ج(٥١، الفقرة FCCC/SBI/2007/34الوثيقة  )٧(
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 أشَري إليهـا يف     )٨(ونوقشت النسخة النموذجية من الشبكة يف حلقات عمل إقليمية          -٨
 لنهج التفعيل على مرحلتني والتقـدم       وتضمنت معظم حلقات العمل عرضاً    .  أعاله ٣الفقرة  

واختتمت العروض بتقدمي نبذة عن املوقـع       . املخطط له هبدف حتسني النظام وتعزيز معلوماته      
وعقب . )١٠( تبني طريقة دخولِ املستخِدمني املسجلني املوقَع الشبكي والبحث فيه         )٩(شبكيال

العروض، اخترب املشاركون وقيموا مسات النسخة النموذجية وقدراهتا الوظيفية وأدلوا بأفكار           
 .بشأن كيفية زيادة حتسينها

ليت قدمتها   بعض االقتراحات اإلضافية ا    FCCC/SBI/2010/MISC.7وتتضمن الوثيقة     -٩
 . األطراف يف ورقاهتا من أجل حتسني النظام

 تشغيل النسخة الكاملة لشبكة معلومـات       ٢٠١٠أكتوبر  /وقد بدأ يف تشرين األول      -١٠
تغري املناخ، اليت روعيت فيها هذه التوصيات واالقتراحات، ويتاح لزوار املوقع ومستخدميه            

 . مانة يف الوقت ذاته اختبار املوقع وحتسينهاملسجلني استخدام مساته احملسنة، بينما تواصل األ

وسيعلن عن اإلطالق الرمسي للنسخة الكاملة من املركز الشبكي لتبادل املعلومـات              -١١
خالل نشاط جانيب سينظم يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف اليت ستعقد يف كانكون              

 .باملكسيك

 موجز بالتحسينات املقترحة  -باء   

 :توصيات املقدمة يف تقرير التقييم أربع مسائل رئيسية تتمثل فيما يليمشلت ال  -١٢

 أوجز التقرير احلاجة إىل تقدمي معلومات بـشأن  - حتسني القدرة الوظيفية    )أ(  
التعليم، والتدريب، والتوعية العامـة،      وهي   ٦العناصر الرئيسية الستة كافة الواردة يف املادة        

  : والتعاون الدويل،املشاركة العامةووصول اجلمهور إىل املعلومات، و
 اهحمتـو   نطـاق إىل توسيعركز التبادل الكامل مل ينبغي أن يؤدي التفعيل"  

احلرص علـى أن يواكـب      ، مع   ٦ملادة  من ا لعناصر الستة   ل ا دعم وقدرته الوظيفية 
 . "احملتوى واألداء األهداف املقصودة يف إطار كل عنصر

__________ 

  :ميكن االطالع على معلومات مفصلة بشأن حلقات العمل هذه يف املوقع الشبكي لألمانة على العنوان )٨(
>http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/3143.php<.  

)٩( Contributing to CC:iNet - A quick-start guide ) دليل سـريع  -اإلسهام يف شبكة معلومات تغري املناخ 
  :متاح على املوقع الشبكي على العنوان، )للخطوات األوىل

<http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=1384>.  
)١٠( CC:iNet Video presentation – Registration and submitting content)  عرض فيديو عن شبكة معلومات

  :، متاح على املوقع الشبكي على العنوان) التسّجل واإلسهام مبواد-تغري املناخ 
<http://unfccc.int/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=1384>.  



FCCC/SBI/2010/24 

GE.10-63608 6 

رتب على التوصيات توسيع نطاق املعلومات       يت - ا وإدارهت البياناتإدخال    )ب(  
 :بإشراك املستخدمني إشراكا فعاال يف تعزيز الشبكة واإلسهام فيها

أُقترح هنج مرن لتوسيع حجم املعلومات وتعزيز وجاهتها يشمل اضطالع          "  
األمانة بالترويج الفعال الرامي إىل زيادة عدد املستخدمني املسجلني القادرين علـى            

  .تقدمي معلومات
ستتطلب زيادة كمية احملتوى لتحقيق أهداف مركز التبادل علـى النحـو              

األوىف مشاركة األطراف بنشاط، ال سيما مشاركة جهات االتصال الوطنية املعنيـة            
ومن شأن الشراكات مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري           . ٦باملادة  

  ."هذه اجلهود بدرجة كبريةاحلكومية، ال سيما على الصعيد اإلقليمي، أن تعزز 
 :وتناولت التوصيات أيضا مسألة مراقبة اجلودة  

 وتقرهنـا تيسري مراقبة اجلودة، ميكن أن تستعرض األمانـة املـدخالت   ل"  

 ملسامهني ومديريإىل ا تبعث برسائل إلكترونية  أنعالمات تبني تاريخ الصالحية أوب

اإلضافات  الحتفاظ أيضاً بتاريخوميكن ا. قع لتحديث املعلومات بعد وقت حمددااملو
  ."لتيسري تقييم احملتوى اجلديد بصورة منتظمة

 :سهولة االستخدامحدد التقرير أيضا االحتياجات املتعلقة بتعزيز   )ج(  

 ركزامل إدخال تعزيزات كثرية لتشجيع املستخدمني على زيارة موقع          ميكن"  
على معلومات  نية احلصولبصورة متكررة ومتواترة ولتسهيل التفاعل وإمكا الشبكي

  تكييـف  شأن ومن. ٦بشأن احتياجات خمتلفة يف إطار كل عنصر من عناصر املادة           
  التـصفح يشمل اجلمع بـني وظـيفيت     كل عنصر، مبا      االختيار ضمن  هياكل قوائم 

 ." أساسية للحصول على املعلومات، أن حيسن املرونةكوسيلةوالبحث 

 مراعاةً للفجوة الرقمية القائمة     املرونةلقة بتعزيز   كما تناول التقرير االحتياجات املتع      
 :اليت تواجهها بعض البلدان واملناطق

مـن   لتمكني املستخدمني الذين ال تسعفهم األجهزة وسرعة اإلنترنـت        "  
أقراص مدجمة    على حبسب املواضيع على املعلومات، ميكن جتميع املعلومات      احلصول  

)CD (      أو أقراص مضغوطة عالية السعة)DVD (      وتوزيعها على فترات منتظمـة، أو
 ال سيما يف أقل البلدان منواً حيـث  -البلدان النامية  بناء على طلب املستخدمني يف

 ."شبكة اإلنترنت حمدودة ىلات الوصول إإمكاني

 :مسألة اللغةوأخريا تضمن التقرير مسألة تكرر طرحها هي   )د(  

ى تدير حمتـوى بلغـات       مواقع أخر  من املستخلصةاستناداً إىل الدروس    "  
ـ       عن   لبحثاميكن ختويل األمانة والية      متعددة، ، هحمتوى بلغـات متعـددة وإدخال



FCCC/SBI/2010/24 

7 GE.10-63608 

 بعدة لغات من لغات األمم املتحدة، فضالً عن إتاحة التصفح           العرض وتفعيل وظيفة 
 ."املوارد فراذه اجلهود رهناً بتووقد تدعو احلاجة إىل تعزيز ه. أساس لغة املواد على

 توافق كبري بني اقتراحات األطراف الواردة يف ورقاهتا وتلك اليت أُعـرب             وكان مثة   -١٣
وقد . عنها يف حلقات العمل اإلقليمية من جهة والتقييم والتوصيات الواردين يف تقرير التقييم            

 :ُركز بصفة خاصة على االحتياجات التالية

 إتاحة وظيفة العرض وإتاحة احملتوى بعدة لغات؛   )أ(  

 تعزيز القدرة الوظيفية وسهولة االستخدام؛  )ب(  

 تعزيز احملتوى؛  )ج(  

 إتاحة خدمات جديدة مثل خدمة الصور اجملانية؛  )د(  

 حتسني عملية التسّجل؛  )ه(  

 هتيئة أدوات تدريبية وحتديد فرص للتدّرب؛  )و(  

الترويج للنظام على نطاق واسع، ال سيما باالعتماد على جهات االتصال             )ز(  
  عن املواقع الشبكية؛ وباستخدام النشرات وغريها، فضال٦ً املعنية باملادة الوطنية

 ؛٦إتاحة معلومات االتصال جبهات االتصال الوطنية املعنية باملادة   )ح(  

إتاحة وصالت مؤدية إىل املواد املرجعيـة لألمـم املتحـدة ذات الـصلة                )ط(  
ية بتغري املناخ أو مواد اإلبالغ املتاحة ضمن        باملوضوع، مثل تقارير اهليئة احلكومية الدولية املعن      

 ؛أريندال/قاعدة بيانات املوارد العاملية

 ).أدوات إدخال إسهامات املستخِدمني(استحداث أدوات ويكي   )ي(  

 التقدم احملرز يف التفعيل الكامل لشبكة معلومات تغري املناخ  -جيم   

 املعلومات إىل حد بعيد على توافر       توقف اإلطار الزمين للتفعيل الكامل ملركز تبادل        -١٤
 متويل جزئي لتغطية التهيئـة التقنيـة        ٢٠٠٩ديسمرب  /وأتيح يف كانون األول   . املوارد املالية 

وقد أُحرز تقدم يف هتيئة وبلورة النظام، لكن التمويل الالزم  . للنسخة الكاملة للمركز الشبكي   
 .لتغطية التكاليف التشغيلية السنوية مل ُيَؤّمن بعد

وبعد صقل املتطلبات التنفيذية وحتديدها، ُشرع يف هتيئة التفعيل الكامل للنظام مـع               -١٥
مراعاة املعايري املعلوماتية املتبعة يف إطار االتفاقية واالستفادة من النسخة النموذجية األوليـة             

ية ومن نظام االتفاقية إلدارة احملتوى، وإدخال عدة حتسينات وإضافات لتطوير القدرة الوظيف           
وإضافة إىل ذلك، استخدمت يف حدود اإلمكان املوارد        . اليت طلبتها األطراف واملستخدمون   

 .الداخلية املتاحة لترمجة أدوات العرض والكلمات الرئيسية
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ومل ُيدخر أي جهد خالل عملية هتيئة التفعيل الكامل للمركز الـشبكي يف تنـاول                 -١٦
عزيز القدرة الوظيفية وفق ما هو مـبني يف     اقتراحات وتوجيهات األطراف، وجتسد ذلك يف ت      

 :الرسم التوضيحي، ومشل ما يلي

 ؛"يوتيوب"إضافة حمتوى متعدد الوسائط عن طريق وصالت ربط مبوقع   )أ(  

 إتاحة أدوات عرض إضافية بالفرنسية واإلسبانية؛  )ب(  

أقسام خاصة ضمن شبكة معلومات تغري املناخ إلتاحة        /إدراج مواقع فرعية    )ج(  
استهداف الـشباب أو إدراج بوابـات   (هداف فئة فرعية حمددة أو لتناول موضوع بعينه     است

 ؛)إقليمية وغري ذلك، على سبيل املثال

تعزيز قدرات البحث، واعتماد مصطلحات مرجعية بعدة لغـات، وإدراج            )د(  
ث، وإيراد نتائج البحث مبوبة حبسب خيار اللغة وترتيب احملتوى ودرجـة            ـاقتراحات البح 

 قبال اجلمهور؛إ

متكني مجيع زوار املركز الشبكي من التسّجل وحفظ مـوجز ملعلومـات              )ه(  
 االستخدام اخلاصة هبم وتقدمي اقتراحات بشأن إدراج معلومات يف الشبكة؛

إرسال إشعارات آلية إىل املسامهني مبعلومات للمساعدة يف احلفاظ علـى             )و(  
 حتديث احملتوى؛

قدمي احملتوى تسهيال إلدراج الترمجات، إن وجـدت،        اعتماد نظام حمّسن لت     )ز(  
 بدون االضطرار إىل إعادة تبويب احملتوى؛

متكني مجيع الزوار من االشتراك يف خدمة اإلخبار املسترسل للحصول على             )ح(  
 املستجدات املتعلقة بآخر احملتويات اليت أدرجت يف الشبكة؛

 خالل كافة حلقات العمـل      الترويج للشبكة وتنظيم حصص تدريبية أولية       )ط(  
، وعرض شريط فيديو خالل الدورة اخلامسة       )١١( من االتفاقية  ٦اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ املادة     

 .عشرة ملؤمتر األطراف

وواصلت األمانة تعزيز عالقاهتا مع املنظمات احلكومية الدولية كوسـيلة لتوسـيع              -١٧
 األمانة بصفة خاصة تبادل اخلربات واآلراء وتتوىل. قاعدة نشر املعلومات ولتعزيز أوجه التآزر   

بانتظام مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم               

__________ 

، السويد؛ وحلقة العمل اإلقليمية آلسيا ومنطقـة  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠-١٨حلقة العمل اإلقليمية ألوروبا،      )١١(
، بايل، إندونيسيا؛ وحلقة العمل اإلقليمية ألمريكـا        ٢٠٠٩أكتوبر  /ول تشرين األ  ١٦-١٤احمليط اهلادئ،   

، اجلمهورية الدومينيكية؛ وحلقة العمل اإلقليميـة       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣٠-٢٧الالتينية ومنطقة الكارييب،    
  .، غامبيا٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٦-١٣ألفريقيا، 
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بشأن تطوير مركزيهما لتبادل معلومات تغري املناخ، مع التركيز علـى           ) اليونسكو(والثقافة  
 .)١٢(ري املناخقضايا التدريب والتعليم من أجل إثراء شبكة معلومات تغ

وستطلَق النسخة الكاملة للنظام خالل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف يف              -١٨
وسيوّزع منشور إلبراز   . إطار نشاط جانيب سيتضمن عرض القدرات الوظيفية املعززة للنظام        

 .اجلديد يف وظائف شبكة معلومات تغري املناخ هبدف الترويج الستخدامها

 جات واملسائل اليت تتطلب مزيدا من البحثاالستنتا  - ثالثاً  

مع أن معظم التوصيات قد استجيب هلا على الصعيد التقين، فإن احملتوى ال يـزال                 -١٩
 :ولضمان تعزيز حجم ونوعية احملتوى، ينبغي تناول النقاط التالية أيضاً. حباجة إىل أن يعزز

. اخ واسـتخدامها  استطالع سبل حتسني الترويج لشبكة معلومات تغري املن         )أ(  
وميكن أن يتسىن ذلك عن طريق تنظيم عروض خالل حلقات العمل واألنـشطة اجلانبيـة               

، من خالل نشر املعلومات عن طريق نشرة خاصة تـوزع           املنظمة يف إطار االتفاقية أو، مثالً     
، ٦على جهات االتصال الوطنية املعنية بتغري املناخ، وجهات االتصال الوطنية املعنية باملـادة              

ن خالل وصالت تدرج يف منابر أخـرى        ـة املعنيني، وم  ـوغري ذلك من أصحاب املصلح    
 ؛ذات أمهية

وميكن أن يتسىن ذلك مـن      . حتديد املزيد من الفرص لتدريب املستخدمني       )ب(  
 اليت ميكنها بـدورها  ٦خالل حلقات العمل املخصصة جلهات االتصال الوطنية املعنية باملادة      

ومن الفـرص األخـرى لـذلك    .  أصحاب املصلحة املعنيني يف بلداهنا   أن تقدم التدريب إىل   
األنشطةُ اجلانبية املنظمة خالل الدورات احلكومية الدولية لالتفاقية وغريها من االتفاقيات، أو            

 الدورات التدريبية املنظمة خالل حلقات العمل اليت جتري يف فترة ما بني الدورات؛

ف على مدى رضا املستخدمني عن الشبكة       إجراء استطالعات رأي للوقو     )ج(  
 وجلمع آرائهم بشأن سبل زيادة تطوير النظام؛

ربط اتصال بوكاالت ومنظمات األمم املتحدة األخرى اليت متلك اخلـربة             )د(  
 للتعاون معها من أجل تعزيز الشبكة ومحلـها         ٦املطلوبة يف املواضيع الستة الواردة يف املادة        

  املعلومات يف إطارها؛على اإلسهام فيها وتقاسم

راف القادرة إىل تقدمي متويل لتغطية التكـاليف التـشغيلية          ـوة األط ـدع  )ه(  
 السنوية للشبكة؛

__________ 

ألمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال       منرب ا "يعمل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث من خالل          )١٢(
 الذي يتوخى منه أن يصبح أداة شاملة إلتاحة لوصول إىل مواد التدريب املتعلقة بـتغري املنـاخ                  "تغري املناخ 

  :وتقامسها، وعنوان املنرب هو
>http://www.uncclearn.org< .من أجل هتيئة مركز شبكي للتثقيف يف جمال تغري املناخالياًوتعمل اليونسكو ح .  
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ولعل األطراف ترغب يف إجراء تقييم للتفعيل الكامل لشبكة معلومات تغري املناخ يف             -٢٠
 .٦ق باملادة  كجزء من استعراضها لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعل،٢٠١٠عام 

 تعزيز الوظائف العملية لشبكة معلومات تغري املناخ
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