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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 من جدول األعمال املؤقت 12البند 

 من االتفاقية 6استعراض برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 

القدددددرة الوةيفيددددة لشددددت ة المعلومددددا  المتعلقددددة بت يددددر المنددددا  و م انيددددة   
 الوصول  ليها

 تقرير مقدم من األمانة  

 موجز  
الوظيفية لشبكة املعلومات املتعلقة بتغري  املنريا  يُقدم هذا التقرير حملة عامة عن القدرة  

)الشريبكة،، وممكاييريرية الو ريريول مليهريا  وهريريذ  الشريريبكة هريب عبريريارة عريرين بوابرية  ريريبكية  عمريري   مر ريريز 
لتبريريا ل املعلومريريات املتعلقريرية بريريالتعليي والتريريدري  والتوعيريرية العامريرية وو ريريول اتمهريريور م  املعلومريريات، 

  املسريال   ويقريدم التقريرير أي رياا يتريالط ا ريت    ومشار ة اتمهور، والتعرياون الريدوب بشريهن هريذ
آلراء مستخدمب هذ  الشبكة، ويبري  مريا يتريان مرين جريرد جديريدة لتسريلي  ال ريوء  2015عام 

، أُ جمريريت عيريري  2015علريريأ أيشريري ة العمريري  مريرين أجريري  التمكريري  املنريريا/ب  وهريري  هزيران/يوييريري  
مرين أجري  التمكري  املنريا/ب"   من اال فاقية يف مسمأ "العمري  6األيش ة املتعلقة بتنفيذ املا ة 

وجيسريريريريد بلريريريريك بدقريريريرية أ ريريريريش املبريريريريا أل الريريريريي  سخ ريريريريد حريريريريا هريريريريذ  األيشريريريري ة  وُيسريريريريتخدم م ريريريري ل ا 
 من اال فاقية" و"العم  من أج  التمك  املنا/ب"  مخا جت  يف هذا التقرير  6 "املا ة
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

مرين  6اعتمد مؤمتر األطراف، يف  ور   الثامنة عشرة، بريامط عم  الدوهرية بشريهن املريا ة  -1
ميتريريريريريد علريريريريريأ مريريريريريدر أريريريريرياع  ريريريريرينوات وقريريريريريرر أن ُيسريريريريريتعر  بريريريريريريامط العمريريريريري  هريريريريريذا يف اال فاقيريريريريرية الريريريريريذي 

ا تعرا  مرهلب ملا ُُيرز جي  من  قدم، مرين أجري   قيرييي  2016، وأن جُيرر يف عام 2020 عام
جعاليت ، وحتديد أي يقالص أو اهتياجات  ظهر جي ، وا تخ د املعلومات ال زمة إل دار أي 

  ،1)يامط العم ، هس  االقت اءقرارات  ُتخذ لت س  جعالية بر 
وأقريريرير مريريريؤمتر األطريريريراف يف  ور ريريري  احلا يريريرية والعشريريريرين اال/ت ا ريريريات املتعلقريريرية باال ريريريتعرا   -2

وطلريري  م  األمايريريرية أن  عريريد  قريريريريراا عريرين األ اء الريريريوظيفب لشريريريبكة  ،2)املرهلريريب لشيريريريامط عمريري  الدوهريريرية
ظريرير جيريري  اهليئريرية الفرعيريرية للتنفيريريذ يف  ريريب  ن  ،3)املعلومريريات املتعلقريرية بتغريري  املنريريا  وممكاييريرية الو ريريول مليهريريا

  ،4) ورهتا الرابعة واألربع 

 نطاق المذكرة -باء 
يقريريدم هريريذا التقريريرير حملريرية عامريرية عريرين القريريدرة الوظيفيريرية لشريريبكة املعلومريريات املتعلقريرية بتغريري  املنريريا   -3

وممكايية الو ول مليها  ويقدم أي اا يتالط ا ت    آراء مسريتخدمب هريذ  الشريبكة الريذي ُأجريري 
 6ويوضريريا الفريريرد اتديريريدة لتسريريلي  ال ريريوء علريريأ األيشريري ة املتعلقريرية بتنفيريريذ املريريا ة  2015عريريام يف 

 من اال فاقية 

 اإلجراء الذي يم ن أن تتخذه الهيئة الفرعية للتنفيذ -جيم 
قد  و  اهليئة الفرعية للتنفيذ أن  نظر / ل  ورهتا الرابعة واألربع  يف املعلومات الوار ة  -4

حريريريدف التو ريريريية بسريريريب  لتعزيريريريز ممكاييريريرية الو ريريريول م  م ريريريا ر املعلومريريريات املتعلقريريرية يف هريريريذا التقريريريرير 
 أ يا   6من اال فاقية، علأ الن و املشار ملي  يف الفقرة  6بالعنا ر الستة الي  غ يها املا ة 

 الحالة الراهنة لعملية تطوير شت ة المعلوما  المتعلقة بت ير المنا  -ثانياا  
،  عريريت 2015ملعلومريريات املتعلقريرية بتغريري  املنريريا   ويف هزيران/يوييريري   ريريدير األمايريرية  ريريبكة ا -5

من اال فاقية، م  اعتمريا  ا ريي جديريد يبري   6األمينة التنفيذية / ل احلوار الثالث املتعلق باملا ة 
__________ 

  2و 1، الفقر ان 18-/م أ15املقرر  ،1)

  21-/م أ15املقرر  ،2)
(3، <http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/3514.php>  

 )ب، 5، املرجق، الفقرة 21-/م أ15املقرر  ،4)
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من اال فاقية  وقد ا/ت  ا ي "العم  من أج  التمكري  املنريا/ب"  6النشاط املنفذ مبوج  املا ة 
وأ ريري  مليريري  يف الريريدورة الثالثريرية واألربعريري  للهيئريرية  ،5)يريرية واألربعريري  للهيئريرية الفرعيريرية للتنفيريريذيف الريريدورة الثاي

مريريريرين اال فاقيريريريرية يف  6  ويف املسريريريريتقب ،  ريريريرييجري م مريريريرياج أي يشريريريرياط يتعلريريريريق بتنفيريريريريذ املريريريريا ة ،6)يفسريريريريها
مسمأ "العم  من أج  التمك  املنا/ب"  وألغرا  هذ  الوثيقرية، ينبغريب اعتبريار عبريارل "العمري  

 من اال فاقية" مخا جت   6ج  التمك  املنا/ب" و"املا ة من أ
و ريريريبكة املعلومريريريات املتعلقريريرية بتغريريريري  املنريريريا  من ريريرية لتبريريريا ل املعلومريريريريات علريريريأ اإليخيريريريت بشريريريريهن  -6

من اال فاقية وهب: التعليي والتدري  والتوعية العامة بشهن  غري   6العنا ر الستة الي  شملها املا ة 
ه ول اتمهريور علريأ املعلومريات املتعلقرية بتغري  املنريا ، ومشريار ة اتمهريور يف املنا ، وم اهة ممكايية 

 نريريرياول  غريريري  املنريريريا  والتعريريرياون يف هريريريذا ااريريريال علريريريأ ال ريريريعيد الريريريدوب  وقريريريد ُ ريريريم مت ملسريريرياعدة احلكومريريريات 
واملنظمريريات واألجريريرا  علريريأ الو ريريول بسريريرعة ويسريرير م  األجكريريار واال ريريخا يجيات وقريريوالي اال  ريريال وا ريريشاء 

 وا  الي ميكن ا تخدامها لت فيز السكان ومتكينهي من ااخاب مجراءات يف جمال  غ  املنا  وم  امل
وطُلريريريريري  م  األمايريريريريرية أن  نشريريريريري   ريريريريريبكة املعلومريريريريريات إل اهريريريريرية أرضريريريريريية لتبريريريريريا ل املعلومريريريريريريات  -7

والتجريريارب بريري  األطريريراف واملنظمريريات احلكوميريرية الدوليريرية وغريري  احلكوميريرية بشريريهن العنا ريرير السريريتة الريريي 
، هلريذ  ااريرياالت مريرين اال فاقيرية  ويظمريت املعلومريريات املتعلقرية بالبوابرية الشريريبكية وجقرياا  6ا ة  غ يهريا املري

 ما ييسر يشر املعلومات و  نيفها وا تعا هتا 
مريريريرين  6و ت ريريريريمن الشريريريريبكة قاعريريريريدة بيايريريريريات تهريريريريات التنسريريريرييق الوطنيريريريرية جيمريريريريا  ريريريريص املريريريريا ة  -8

الشريباب، وجريدوالا زمنيرياا، ووظيفرية اال فاقية، وقاعدة بيايات عن املنظمات، وبوابة  بكية /ا ة ب
حبريريث وو ريري ت مبواقريري   ريريبكية /ارجيريرية بات  ريريلة  وميكريرين الت ريريفا باإليكليزيريرية وهريريو متريريان جزليريرياا 

 بالفريسية واإل بايية 
و ريريبكة املعلومريريات مريريور  مريرين مريريوار  اإليخيريريت ميكريرين الو ريريول مليريري  مريرين أي جهريرياز يسريريتقب   -9

دم لنشر املعلومات علريأ هريذ  الشريبكة  اإليخيت  وجي  علأ املستخدم  ميشاء هساب مستخ
 وميكن للمستخدم  املسجل  وغ  املسجل  الو ول م  املعلومات علأ البوابة الشبكية  

وميكن الو ول م  املعلومات عن طريق الت فا اليدوي لقالمة احملتويات أو من /ري ل  -10
و قييمهريا يف   2005 يسريمش وظيفة الب ث  وبعد مط ق يسخة منوبجية أوليرية يف  ريايون األول/

، قريريريدمت عريريدة اقخاهريريات مريريرين أجريري  حتسريري  هريريريذا النظريريام  وأج ريريريأ 2007 ريريايون األول/ يسريريمش 
م  مطري ق النسريخة الكاملرية الريي  ت ريمن قريدرات وظريالف  2010بلك يف  شرين األول/أ تريوبر 

ريريريريرينة حمس 
 791، و ريريريريري  عريريريريريد  مسريريريريريتخدمب الشريريريريريبكة املسريريريريريجل  م  2015  وهريريريريري  متوز/يوليريريريريري  ،7)
  ،8)ماا مستخد
__________ 

(5، FCCC/SBI/2015/15 13، الفقرة  
(6، FCCC/SBI/2015/22 106، الفقرة  

  FCCC/SBI/2010/24ايظر الوثيقة  ،7)

 ، املرجق الثالث FCCC/SBI/2014/10ايظر الوثيقة  ،8)
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آلراء مسددددتخدمك شددددت ة المعلومددددا  المتعلقددددة  2015اسددددتطام عددددام  -ثالثاا  
 بت ير المنا 

 الوصف -ألف 
 ريب ُيريد    2015ُأجري ا ت    آراء مستخدمب  بكة معلومات  غ  املنا  يف عريام  -11

القريريريريريدرة  ،9)2014هزيران/يوييريريريريري   30هريريريريري   2015-2014 قريريريريريرير أ اء امليزاييريريريريرية لفريريريريريخة السريريريريرينت  
ظيفية هلذ  املن ة وممكايية الو ول مليها من هيث ا تخدامها و  ريميمها وممكاييرية الو ريول الو 

مليها وهيكلها وحمتواها  وميكن ا تخدام هذ  النتالط أي اا يف  شكي  مسريتقب  الشريبكة بو ريفها 
 من ة لتبا ل املعلومات 

يرينهي ثثلريو بلريداا، ب 53و ارك يف اال ت    مستخدمون مسجلون وغ  مسجل  من  -12
هكومريريات ومنظمريريات غريري  هكوميريرية وأو ريرياط أ ا مييريرية و ريريباب ومنظمريريات  ابعريرية ل مريريي املت ريريدة 

 وهكومات حملية وجهات  ابعة للق ا  ا اد ومنظمات هكومية  ولية وهيئات /شاء 
ومشريريري  ا ريريريت    آراء املسريريريتخدم   لسريريريلة مريريرين األ ريريريئلة ُ ريريرينفت يف  سريريرية أجريريريزاء هريريريب:  -13

 وممكايية الو ول، واهليك ، واحملتور  و ر  يتالط هذا اال ت    أ يا  اال تخدام، والت ميي، 

 النتائج -باء 
 االستخدام -1 

 ايريريت و ريري ة زيريريارات أغلبيريرية املسريريتخدم  متدييريرية  وقريريد  ايريريت التعقيبريريات املتعلقريرية بريريو  ة  -14
علريأ موقري   الزيارات، ومدر ار يان املستخدم ، و هولة اال تخدام، وجالريدة املعلومريات املنشريورة

 الشبكة  لبية بشك  عام 
يف املالة، الشريبكة للمريرة األو   52.22وزار أ ثر من ي ف اايب  علأ اال ت    ) -15

قبريريريري  املشريريريريار ة يف اال ريريريريت     وبلغريريريريت يسريريريريبة األ ريريريريخاد الريريريريذين   يريريريريزوروا موقريريريري  الشريريريريبكة علريريريريأ 
يف املالريرية، ويسريريبة مريرين  12.22يف املالريرية، ويسريريبة مرين زاروا املوقريري  مريريرة  ريري   ريهر  17.78اإلطري ق 

 4.44يف املالة، بينما بلغت يسبة الزالرين األ بوعي  للموقري   13.33زارو  مرة     تة أ هر 
 يف املالة 

يف املالريرية مرين املشريريار   يف اال ريت    آراءهريريي بشريهن مريريدر ار يريرياههي  40.45و  يعري   -16
 19.1ال ريريتخدامها، وقريريال يف املالريرية عريرين ار يريرياههي  26.97يف ا ريريتخدام الشريريبكة، بينمريريا أعريريرب 
يف  1.12يف املالريرية م ريريي غريري  مر ريرياه  جيمريريا أعريريرب  12.36يف املالريرية م ريريي مر ريرياهون يوعريرياا مريريا، و

 املالة عن ار ياههي الشديد 
__________ 

  FCCC/SBI/2014/10ايظر الوثيقة  ،9)
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يف املالة من اايب  أن املوق   ه   32.95وجيما يتعلق بسهولة ا تخدام املوق ، رأر  -17
يف املالرية  22.73اايبري  آراءهريي حريذا الشريهن، ورأر  يف املالرية مرين 29.55اال تخدام  و  يع  

يف املالريريريريريرية أن ا ريريريريريريتخدام  لريريريريريريي   ريريريريريريه ا،  12.5أيريريريريريري   ريريريريريريه  اال ريريريريريريتخدام يوعريريريريريرياا مريريريريريريا، بينمريريريريريريا رأر 
 يف املالة أن ا تخدام   ه  للغاية  2.27 ورأر
يف املالريريرية أن املعلومريريريات الريريريوار ة يف الشريريريبكة مفيريريريدة، جيمريريريا    39.77ورأر مريريريا جمموعريريري   -18

يف املالريريريرية أ ريريريريا مفيريريريريدة يوعريريريرياا مريريريريا  18.18يف املالريريريرية آراءهريريريريي يف هريريريريذا الشريريريريهن، ورأر  28.41يعريريريري  
 أ ا مفيدة للغاية  13.64و

 التصميم -2 
   من ا ت    آراء املستخدم  أ ئلة  تعلق بت ميي املوق  الشبكب و  ف    -19
املالة مي  حباجة يف  23.81يف املالة منهي أن الت ميي جيد، جيما قال  35.71واعتش  -20

يف املالريرية  11.9يف املالريرية بريريهرالهي يف هريريذا الشريريهن، واعتريريش  22.62م  بعريريا الت سريري ، و  يريريدل 
 يف املالة ثتازاا  5.95منهي أن الت ميي ضعيف بينما اعتش  

ولت س  الت ميي، أو أ بعا اايب  بتكب  ا   و وضيا العناوين  وباإلضاجة م   -21
بون أن     ف ة  عر  معلومات  ثري ة للغايرية وأن املوقري  قليري  اتاببيرية بسريب  بلك، ب ر ااي

 قلة ا تخدام األلوان وال ور 
يف املالريرية مريرين اايبريري  أن الت ريريفا املتريريان هاليريرياا ييسريرير الو ريريول  71.43ورأر مريريا جمموعريري   -22

 ش الت فا يف املالة أي  ال يسه  الو ول م  املعلومات ع 28.57م  املعلومات، جيما رأر 
ووجقريريرياا لريريريبعا اايبريريري ، أريريرية هاجريريرية م  حتسريريري   نظريريرييي املعلومريريريات وعرضريريريها  وأ ريريريار أهريريريد  -23

مثب  للغاية للزالرين اتد  وميكرين حتسريين  بوضري  هيكري  أ ثرير  اايب  م  أن الت فا املتان هالياا 
 وضوهاا 

  م انية الوصول -3 
اا لو ريول املسريتخدم  م  اإليخيريت   من اال ت    أ ئلة عن ال ريقرية األ ثرير  رييوع -24

وم   بكة املعلومات املتعلقة بتغ  املنا ، مبا يف بلك أ ئلة عن العقبات الي  عيريق الو ريول م  
 املعلومات 

يف املالريريرية، بريريريه ي ي ريريريلون م  اإليخيريريريت عريريريش  39.51وأجريريريا  أغلريريري  اايبريريري  )مريريريا جمموعريريري   -25
يف املالرية مرينهي بريه ي ي ريلون  27.16بينما أجا  و لة مؤ سية )جامعة، مؤ سة أعمال، مخل،، 

مليها باال  ال اهلا فب، أو عش جهاز يقال، أو عش و لة جالقة السرعة، أو عش مقهريأ ميخيريت، 
يف املالريرية م ريريي ي ريريلون م  اإليخيريريت عريريش و ريريلة جالقريرية السريريرعة  23.46أو و ريريلة مشريريخ ة  وقريريال 

يف املالريريرية عريريريش  2.47مليهريريريا عريريريش جهريريرياز يقريريريال، ويف املالريريرية م ريريريي ي ريريريلون  4.94جقريريري ، بينمريريريا قريريريال 
 اال  ال باهلا ف 
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يف املالرية مرين اايبري  م ريي ي ريلون عريا ة م   ريبكة املعلومريات  86.08وقال ما جمموعري   -26
يف  2.53يف املالرية با ريتخدام جهرياز لريوهب، و 5.06املتعلقة بتغ  املنا  با تخدام ها ريوب، و

 يف املالة م  أ ي   يستخدموا الشبكة أبداا  6.33أ ار املالة با تخدام ها ف يقال؛ بينما 
يف املالريريريريرية، أيريريريريري  يسريريريريريه  الو ريريريريريول م  الشريريريريريبكة علريريريريريأ  41.77ورأر أقريريريريري  مريريريريرين الن ريريريريريف ) -27

يف املالريرية أيريري   10.13يف املالريرية أن الو ريريول مليهريريا  ريريه  يوعريرياا مريريا و 24.05اإليخيريريت، بينمريريا رأر 
 5.06يب  بريهي رأي يف هريذا ال ريد ، بينمريا رأر يف املالة من اا 18.99 ه  للغاية  و  يدِل 

 يف املالة أن الو ول م  هذ  الشبكة غ   ه  
واعتريريريريريش معظريريريريريي اايبريريريريري  أن أريريريريرية عقبتريريريريري   تمريريريريريث ن يف وظيفريريريريرية الب ريريريريريث وهيكريريريريري  الت ريريريريريفا  -28
يف املالة لك  منهما،  و شم  العقبات األ/ريرر املشريار مليهريا ضريعف احملتريور باللغريات  15.38)

يف املالريريرية،  6.41يف املالريريرية، وحمدو يريرية ممكاييريرية الو ريريريول م  اإليخيريريت ) 12.82يريرية )غريري  اإليكليز 
يف  26.92يف املالة،  و  يواجري   3.85وعقبات أ/رر من قبي  عدم  واجر املعلومات امل لوبة )

يف املالريرية  32.05املالريرية مريرين اايبريري  أيريرية عقبريريات مريرين هيريريث الو ريريول م  املعلومريريات جيمريريا   يريريدِل 
 رأي يف هذا الشهن منهي بهي 

 الهي ل -4 
 نريريريرياول اال ريريريريت    هيكريريريري  البنيريريريرية املعلوما يريريريرية ومريريريريدر  ريريريريهولة مجيريريريريا  املعلومريريريريات امل لوبريريريرية  -29
 الشبكة  علأ
يف املالريريريريريريريريرية، أن قالمريريريريريريريريرية الت ريريريريريريريريريفا مفيريريريريريريريريريدة،  41.03ورأر أقريريريريريريريريري  مريريريريريريريريرين ي ريريريريريريريريريف اايبريريريريريريريريري  ) -30
ملالريرية مريرينهي مفيريريدةا، بينمريريا يف ا 7.69يف املالريرية مفيريريدةا يوعريرياا مريريا، و  جيريريدها  24.36 اعتشهريريا جيمريريا

يف املالريريريرية مريريريرين اايبريريريري  بريريريريهي رأي يف  20.51يف املالريريريرية مفيريريريريدةا للغايريريريرية  و  يريريريريدِل  6.41 وجريريريريدها
 الشهن  هذا
 46.84يف املالريرية مريرين اايبريري  وظيفريرية الب ريريث، بينمريريا   يسريريتخدمها  53.16وا ريريتخدم  -31

 يف املالة منهي 
يف  18.18 هلة اال تخدام، بينمريا اعتشهريا يف املالة أن وظيفة الب ث  28.57ورأر  -32

يف املالريريريرية مريريريرينهي بريريريريهي رأي عريريريرين مريريريريدر  ريريريريهولة  32.47مريريريريا؛ و  يريريريريدِل  املالريريريرية مريريريرينهي  ريريريريهلة يوعريريريرياا 
 ا تخدامها 

 يف املالة من اايب  م ي وجدوا املعلومات بسهولة علأ الشبكة  63.29وقال  -33
 المحتوى -5 

ملعلومريات ويوعيتهريا، واارياالت الريي حتترياج م   ناول ا ريت    آراء املسريتخدم  عرير  ا -34
 حتس ، واالقخاهات املتعلقة مب تور الشبكة 
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يف  27.63يف املالريرية مريرين اايبريري  أن عريرير  املعلومريريات جيريريد، جيمريريا ب ريرير  43.42ورأر  -35
 يف املالرية 5.26يف املالرية ضريعيفاا، بينمريا اعتريش   10.53املالة منهي أي  ُيتاج م  حتسري   واعتريش  

 يف املالة بهي رأي يف هذا الشهن  13.16ثتازاا و  يدِل 
يف املالرية مرين اايبري   44.74وجيما يتعلق بنوعية املعلومات املوجو ة يف الشريبكة، أ ريار  -36

 يف املالة منهي م  ضرورة حتسينها  23.68م  أ ا يوعية جيدة بينما أ ار 
يف املالة مرين اايبري   54.1حملتور جيها، أ ار وجيما يتعلق باااالت الي ميكن حتس  ا -37

يف املالريريريريريريرية أن الت سريريريريريريري  م لريريريريريريريوب يف جمريريريريريريريال مشريريريريريريريار ة اتمهريريريريريريريور،  37.70م  التعلريريريريريريرييي  واعتريريريريريريريش 
يف املالريريريرية ضريريريريرورة  32.79يف املالريريريرية أيريريريري  م لريريريريوب يف التوعيريريريرية العامريريريرية، جيمريريريريا رأر  32.79 واعتريريريريش

 لة أي  ضروري يف جمال التدري  الدوب يف املا 29.51الت س  يف جمال التعاون الدوب واعتش 
يف املالريريرية مريريرين اايبريريري  أن بريريريروز الشريريريبكة و  ريريريميمها حباجريريرية م  حتسريريري    42.47ورأر  -38

وأ ريريريارت بعريريريا االقخاهريريريات م  ضريريريرورة مجريريريراء حتسريريري  جيمريريريا يتعلريريريق بسريريريهولة ا ريريريتخدام الشريريريبكة، 
 لة عرين أيشري ة جهريات وحتديث حمتواها، وم اهة احملتور بلغات أ/رر، وم اهة معلومات بات 

 من اال فاقية  6التنسيق الوطنية بشهن املا ة 

الفددرا اليديدددة لتسددليء الىددوء علددع أنشددطة العمددل مددن أجددل التم ددين  -رابعاا  
 المناخك

 نتائج االستطام -ألف 
 ش  يتالط اال ت    م  ممكايية مجراء حتسريينات  بري ة علريأ املن رية احلاليرية للشريبكة   -39

بكة  من ريريرية لتبريريريا ل املعلومريريريات، لكنهريريريا با ريريريت أقريريري  جعاليريريرية يف هريريريذا ااريريريال ألن جقريريريد طريريريورت الشريريري
ا ريريريريتخدام و ريريريريال  التوا ريريريري  االجتمريريريرياعب واملواقريريريري  الشريريريريبكية األ ثريريريرير هداثريريريرية واملتعلقريريريرية بتغريريريري  املنريريريريا  
ومبجريريرياالت  ر يريريريز أيشريريري ة العمريريري  مريريرين أجريريري  التمكريريري  املنريريريا/ب أ ريريريبا أ ثريريرير ا سريريرياعاا  وا ريريريتنا اا م  

ن اال ت   ، هد ت األماية  يفية اال تفا ة من املوار  الشريبكية األ/ريرر املعلومات املستقاة م
ال فاقية األمي املت دة اإلطارية بشهن  غ  املنا  من أجري  قيريام الشريبكة بوظيفرية  بريا ل املعلومريات 
بفعالية أ ش  و شم  هذ  املوار  ال ف ات الشبكية ا ا ة بالعم  من أج  التمكري  املنريا/ب 

، وو ريال  ،11)علأ املوق  الشبكب ل  فاقية، وغرجة أ/بار اال فاقيرية ،10) ميمها مؤ/راا الي أُعيد  
 التوا   االجتماعب املتعد ة التابعة ل  فاقية 

__________ 

(10، <http://unfccc.int/cooperation_support/education_outreach/overview/items/8946.php>  

(11، <http://www.unfccc.int>  



FCCC/SBI/2016/5 

9 GE.16-03954 

 الموقع الشت ك لاتفاقية -باء 
أ ان الت ميي األ ريلب للشريبكة ل طريراف  قريدع املعلومريات املتعلقرية برياإلجراءات املتخريذة  -40

ن اال فاقيريريرية  و قريريريرر يقريريري  هريريريذ  الوظيفريريرية األ ا ريريريية م  ال ريريريف ات الشريريريبكية مريريري 6يف مطريريريار املريريريا ة 
ا ا ريرية بالعمريري  مريرين أجريري  التمكريري  املنريريا/ب  و ُتنشريريه  ريريف ة  كريريون مبثابريرية  الريريرة حمفوظريريات ُ مريري  
جيها مسامهات األطراف  املمار ات اتيدة، أو املنا بات، أو غ  بلريك مرين املعلومريات املتعلقرية 

املنا/ب  و ُتعر  عي  مسامهات األطراف املتعلقة بالعمري  مرين أجري  بالعم  من أج  التمك  
التمك  املنا/ب حبس  التسلس  الزمين و تت من ا ي املبا رة، وموجزاا مقت ريباا عرين األيشري ة، 
وأية وثالق  اعمة  و يؤ ي ميشاء هذ  الدالرة وظيفت  اثنت   جهب أوالا  تتيا ل طريراف  بريا ل 

العمريريري  مريريرين أجريريري  التمكريريري  املنريريريا/ب  و ريريريتتيا ل مايريريرية ثاييريريرياا  تبريريري  مسريريريامهات املعلومريريريات املتعلقريريرية ب
 األطراف لغر   عزيز يشر املعلومات املتعلقة بهيش ة العم  من أج  التمك  املنا/ب 

ويستكشريريف بريريريامط اال  ريرياالت والتوعيريرية هاليريرياا ممكاييريرية مجريريراء حتريريديث  ريريام  للموقريري   -41
ة   ريريميي هريريذا اتريريزء مريرين املوقريري  الشريريبكب بفهريريي طلبريريات الشريريبكب ل  فاقيريرية  و ُيسخ ريريد يف معريريا 

األطريريراف املتعلقريرية ب جيريريا  من ريرية لتبريريا ل املعلومريريات  ريرير ب  ار باطريرياا مبا ريريراا بهيشريري ة العمريري  مريرين أجريري  
التمك  املنا/ب  وال بد أي اا من اإل ارة م  أن عي  املعلومات الوار ة يف الشبكة هري   ار ري  

 كب ل  فاقية  تبقأ ضمن حمفوظات املوق  الشب

 غرفة أختار االتفاقية -جيم 
عيريريري  املعلومريريريات الريريريي ور ت  ريريريابقاا يف الشريريريبكة  ريريرييجري  با هلريريريا علريريريأ  ريريريف ات غرجريريرية  -42

أ/بريريار اال فاقيريرية  وقريريد بريريرزت غرجريرية األ/بريريار بو ريريفها أ اةا ثتريريازةا لتبريريا ل املعلومريريات مريرين النريريو  الريريذي 
 عريريزز اإلجريريراءات يف ااريرياالت املواضريرييعية  يظهريرير علريريأ الشريريبكة  وابتريريداء بالدرا ريريات والتقريريارير الريريي

ا ا ريرية بالعمريري  مريرين أجريري  التمكريري  املنريريا/ب و ريريوالا م  اإلجريريراءات الريريي  تخريريذها األطريريراف بشريريهن 
العم  من أج  التمك  املنا/ب،  تو   غرجة األ/بريار ي رياق ايتشريار املعلومريات، وبريذلك حتقريق 

لتوعيريرية العامريرية وا ريريتجابة األطريريراف  هريريدف العمريري  مريرين أجريري  التمكريري  املنريريا/ب املتمثريري  يف حتسريري  ا
و شريريم  غرجريرية األ/بريريار وظيفريرية حبريريث، وهريريب  تريرييا ممكاييريرية  نزيريري  الوثريريالق الرليسريريية والريريرب  بريرياملواق  
الشريريبكية واملريريوار  بات ال ريريلة هسريري  احلاجريرية  وبنشريرير عيريري  املعلومريريات املتعلقريرية بالعمريري  مريرين أجريري  

ثر بروزاا و زيد ممكايية  عزيز  نفيريذ التمك  املنا/ب من / ل غرجة األ/بار،   با املعلومات أ 
يتالط الدورة احلا ية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلا ية عشرة ملؤمتر األطراف العام  بو ريف  

 اجتما  األطراف يف برو و ول  يو و 

 وسائل التواصل االجتماعك -دال 
ل ريريريوء علريريريأ عيريريري  باإلضريريرياجة م  النشريريرير عريريريش غرجريريرية أ/بريريريار اال فاقيريريرية،  ريريرييجري  سريريريلي  ا -43

املعلومريريات املتعلقريرية بالعمريري  مريرين أجريري  التمكريري  املنريريا/ب، مبريريا يف بلريريك مسريريامهات األطريريراف واملريريوار  
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املخ  ة ملمار ب العم  من أجري  التمكري  املنريا/ب، وبلريك علريأ هسريابات اال فاقيرية يف مواقري  
مهريور مرين التوا   االجتماعب  جقد برزت و ال  التوا   االجتماعب  و رييلة جعالرية لتمكري  ات

احل ريريول علريريأ املعلومريريات األ ثريرير أمهيريرية هلريريي، وإلبقريرياء  ريريبكة املسريريتخدم  املنتظمريري  للشريريبكة علريريأ 
ا  ريريال  الريريي، ويشريرير املعلومريريات املتعلقريرية بالعمريري  مريرين أجريري  التمكريري  املنريريا/ب علريريأ عهريريور أو ريري   
ايب و تقدم األماية الدعي هلذ  ال ريقة اتديدة يف الو ول م  اتمهور عن طريق ا تخدام هس

اال فاقية النشي   للغاية علأ  ويخ وجيسبوك  و يوجر بلريك ل مايرية منتريدر  سريت ي  مرين / لري  
التفاعريريري  مريريري  أ ريريري اب امل ريريريل ة املعنيريريري   مريريريا  تريريرييا أل ريريري اب امل ريريريل ة التفاعريريري  جيمريريريا بيريريرينهي  
وحتريتف  األمايريرية بعريريد  مريرين احلسريابات علريريأ و ريريال  التوا ريري  االجتمرياعب بينهريريا مريريا يلريريب: هسريريابات 

لرليسريية باللغريات اإليكليزيرية والفريسريية واإل ريبايية واألملاييرية؛ وهسرياب  ريويخ ا رياد برياألم   ويخ ا
التنفيذي؛ وهساب  ويخ ا اد بريز/ي التغيري ؛ وهسرياب جيسريبوك ا رياد باال فاقيرية، وهسريابات 
لينكريريريريريريريريدمن ويو يريريريريريريريريوب وميسريريريريريريريريتغرام  ويبلريريريريريريريريل عريريريريريريريريد  متريريريريريريريريابعب هسريريريريريريريرياب  ريريريريريريريريويخ األ ا ريريريريريريريريب باللغريريريريريريريرية 

،، ويبلريل عريد  2015يف هزيران/يوييري   100 000متابعرياا )بعريد أن  ريان  274 000 اإليكليزية
  و ُتسريريريريتخدم هريريريريذ  القنريريريريوات لتعزيريريريريز ،12)158 000املتريريريريابع  علريريريريأ هسريريريرياب جيسريريريريبوك الرليسريريريريب 

املعلومريريريات املتعلقريريرية بالعمريريري  مريريرين أجريريري  التمكريريري  املنريريريا/ب يف  ريريريبكات متعريريريد ة  وجيمريريريا يتعلريريريق بريريريهي 
 أو أ ثر من اإلجراءات التالية:  بء جرر حتميل  يف الشبكة،  ُيتخذ مجراء

 يسريل  ال ريوء علريأ مسريامهات األطريريراف علريأ عيري  هسريابات اال فاقيرية علريريأ  )أ، 
  ويخ وجيسبوك، م  و  ت م  مقاالت غرجة األ/بار واملوق  الشبكب ل  فاقية؛

 ريرييجري  بريريا ل املعلومريريات الريريوار ة مريرين غريري  األطريريراف، الريريي جريريرر  با هلريريا  ريريابقاا  )ب، 
ة، علريريريأ ال ريريريف ات الشريريريبكية التابعريريرية لغرجريريرية األ/بريريريار  مريريريا  ريريرييجري الريريريخويط هلريريريا عريريريش علريريريأ الشريريريبك

 هسابات اال فاقية يف مواق  التوا   االجتماعب؛
 ريرييجري  بريريا ل ق ريريريص و ريريور جذابريريرية علريريأ هسريرياب جيسريريريبوك الرليسريريب وعلريريريأ  )ج، 

 هسابات جيسبوك األ/رر بات ال لة التابعة ل  فاقية،   ساب التبا ل يف جمال التكيف؛
  يجري  با ل  ور جذابة علأ هساب ميستغرام التاب  ل ماية  ) ، 

 التنفيذ -هاء 
 يت ل   نفيذ هذ  اال خا يجية اتديدة املتعلقة بتبا ل املعلومريات املتعلقرية بالعمري  مرين  -44

أجريريري  التمكريريري  املنريريريا/ب ةلريريرية مع ميريريرية لكريريريب يعريريريرف ثريريريارمل والعمريريري  مريريرين أجريريري  التمكريريري  املنريريريا/ب، 
ي مريريرين األجريريريرا  املهتمريريري   يفيريريرية مجيريريريا  املعلومريريريات الريريريي يب ثريريريون عنهريريريا  و تشريريريم  والشريريريباب، وغريريري ه

احلملة اإلع مية ما يلريب: ر ريالة واضري ة يف رأمل ال ريف ة األو  للشريبكة  وجري  املسريتخدم  م  
هريريذ  املريريريوار  اتديريريريدة؛ وبريريريريد ملكريريريخوع تهريريريات التنسريريرييق إلب غهريريريا حريريريذ  التغيريريري ات؛ ور ريريريال  علريريريأ 

__________ 
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جتماعب  ب  فهي الشبكات أن املعلومات الوار ة يف الشبكة  ريتكون اعتبرياراا و ال  التوا   اال
مرين اآلن جريزءاا مريرين ا ريخا يجية األمايرية يف جمريريال التبريا ل االجتمرياعب  و ريرييعم  موظفريو العمري  مريرين 
أج  التمك  املنريا/ب مري   ريبكات اتهريات الريي يتوا ريلون معهريا ل ريمان ايتقريال  ريل  م  هريذا 

  ل املعلومات األ لوب اتديد من  با

 االستنتاجا  والمسائل التك تحتاج  لع مزيد من التحث -خامساا  
 ريريريتظ  أمايريريرية اال فاقيريريرية ملتزمريريرية ببريريريذل جهريريريريو  ا  ريريريال جعالريريرية جيمريريريا يتعلريريريق بهيشريريري ة  عزيريريريريز  -45

مريريريريرين اال فاقيريريريريرية وجهريريريريريي هريريريريريذ  املريريريريريا ة  و مريريريريريا يشريريريريري  ا ريريريريريت    آراء  6اإلجريريريريريراءات ا ا ريريريريرية باملريريريريريا ة 
ملن ة عفريا عليهريا الريزمن ومن مي ريال املعلومريات بات ال ريلة ثكرين مستخدمب الشبكة، ج ن هذ  ا

مريريرين /ريريري ل جمموعريريرية املريريريوار  الشريريريبكية الريريريي  سريريريتخدمها األمايريريرية يف مريريريا  بذلريريري  مريريرين جهريريريو  يف جمريريرياب 
اال  ريريال والتوعيريرية  و ن ريريوي هريريذ  املريريوار  علريريأ ممكايريريات  بريري ة  تجريرياوز قريريدرات الشريريبكة يف جمريرياب 

 اال  ال والتوعية 
    


