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ِ      بويُنس آيِرس،       ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦   ُ     
 

                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 
              من االتفاقية ٦      املادة 

 اخليارات املتاحة الستحداث مركز للتنسيق بني
 ٦شبكات املعلومات يف إطار املادة 

 *مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز

                                                                                     األطراف، خالل الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، منوذج مصغر ملركز للتنسيق بني            عـلى        عـرض    
           وبناء على    .             ً                                                 ، وشكل أساساً ملزيد من املشاورات والتوجيه من قبل األطراف          ٦                                 شبكات املعلومات يف إطار املادة      

                          نسيق بني شبكات املعلومات                    ِّ                                                                   هـذا التوجيه، تقدِّم هذه املذكرة دراسة جلدوى مواصلة عملية استحداث مركز للت            
                                                                    وتوجز املذكرة مسات املرحلتني وتناقش مزايامها وأوجه القصور فيهما،           .        ً                                 اسـتناداً إىل عملية تنفيذ على مرحلتني      

                               كما أهنا تستعرض اخليارات املتاحة    .     ِّ                                             ً      ً                      وتقـيِّم التكالـيف واالحتياجات املتعلقة هبما، وحتدد إطاراً زمنياً لتنفيذمها          
                                                                          ورمبا ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دراسة هذه الوثيقة وتقدمي املزيد من اإلرشاد   .          وصيانته                   لتنسيق عمليات املركز

ُ   ً                        إىل األمانة من أجل املضي قُدماً يف مشروع استحداث املركز                        .  

                 ــــــــــــــــ

  .                                                                 ً        ً  تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب املشاورات املكثفة اليت وجب إجراؤها داخلياً وخارجياً  * 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية�ألف 

                                                                يف دورهتا العشرين، إىل األمانة أن تواصل عملها على استحداث النموذج                                     طلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ،       - ١
                                        ً             وأن تقدم يف دورته احلادية والعشرين تقريراً إىل          ٦                                                             املصـغر ملركز التنسيق بني شبكات املعلومات يف إطار املادة           

  . ) ١ (                                        اهليئة الفرعية عن التقدم احملرز يف هذا الشأن

  اخللفية�باء 

  .  ٦                                                    برنامج عمل نيودهلي للسنوات اخلمس بشأن املادة          ) ٢ ( ٨-    م أ  /  ١١             يف مقرره                         اعـتمد مؤمتر األطراف    - ٢
      ً                                                                                               وتسهيالً لتنفيذ برنامج العمل، طلب املؤمتر يف املقرر ذاته من األمانة مواصلة العمل على تطوير مركز للتنسيق بني 

   ) ٣ (                            ً ثامنة عشرة، أدرجت فيه مقترحاً                   ً                                     وقدمت األمانة تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ال  .               شبكات املعلومات
                                             ً          كما قدمت إىل اهليئة يف دورهتا التاسعة عشرة تقريراً           .                                                          يـورد معلومـات عن البنية واحملتوى املمكنني هلذا املركز         

  .                             يشرح كيفية تنفيذ هذا املقترح ) ٤ (      ً مرحلياً

          ن األطراف                                                                                        ومت إجنـاز املزيد من العمل على استحـداث مركـز بتوجيه من فريق استشاري مؤقت م               - ٣
ِ        ً                          ويف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، عرضت األمانة منوذجاً مصغراً اسُتخِدم أساساً للمزيد من                .         املهـتمة    ُ   ً      ً                                                           
  .        املشاورات

  نطاق املذكرة�جيم 

                             ومع مراعاة اآلراء اليت أعربت  ) ٣ (   َّ                  ً                                                     أعدَّت هذه الوثيقة متشياً مع املبادئ التوجيهية املبينة يف املقترح األصلي           - ٤
                                              وهي تقدم دراسة وافية جلدوى مشروع استحداث         .                                                           ها األطـراف يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ            عـن 

                                                       ً      ً                                         املركز وفق عملية تنفيذ على مرحلتني، وتقدم، بوجه خاص، عرضاً موجزاً للخيارات الفنية والتنظيمية املتاحة وما 
  .                             َّ   يترتب عليها من آثار مالية مقدَّرة

 ن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلجراء الذي ميك�دال 

                                                                                                قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دراسة اخليارات واملتطلبات الواردة يف الوثيقة وتقدمي املزيد من اإلرشاد  - ٥
ُ   ً                  إىل األمانة للمضي قُُدماً يف تنفيذ املشروع ُ                 .  

  دراسة جدوى مواصلة استحداث املركز�     ً ثانيا  

  مبادئ توجيهية�ألف 

                             عن طريق االستفادة من املبادئ  ٦                                                            مكن زيادة تطوير مركز التنسيق بني شبكات املعلومات يف إطار املادة      من امل - ٦
                                                                                                                    التوجيهية املطروحة يف املقترح األصلي ومن املمكن بوجه خاص االستفادة من إعادة إدراج موقع االتفاقية اإلطارية يف                 

                      ، وميكن لنظام إدارة     ٦                  ً                                   وسيقدم املوقع منوذجاً ملركز التنسيق يف إطار املادة           . http://unfccc.int                       اإلنترنـت، وعـنوانه     
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َ                                               احملتويات املستخَدم من أجل املوقع أن يليب االحتياجات الفنية للمركز                                         وميكن للعمل الرئيسي على استحداث املركز أن   .              
  .                                          قيق التكامل بني قواعد البيانات وعملية البحث                                                  يركز على حتديد حمتوياته ومجعها ومعاجلتها، وعلى عملية حت

                   نظام إدارة احملتويات
ً                      ُيدخل املستخِدم حمتوًى ما، كنص وصور        .                                                          هو نظام يسهل عمليات إعداد املعلومات وعرضها وتنظيمها               ِ           ُ

  .   ً                   ً                                                                    مثالً، فيقوم النظام آلياً بتصميم شكله وموضعته وإضافته إىل جمموعة متنامية من احملتويات ذات الصلة

                                             إىل جتربة مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا  ٦                                                      كمـا سيستند مركز تبادل املعلومات يف إطار املادة           - ٧
   ) ٥ (                  إن استقصاء للرأي    . http://ttclear.unfccc.int                        ، وعنوانه يف اإلنترنت     (TT:CLEAR)                           التابع لالتفاقية اإلطارية    

ِ                                                  جرى بني مستخِدمي مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجي                                                          ا، وكذلك النتائج ذات الصلة اليت خلصت إليها                   
                                                             ، قد أبرز األمهية احليوية اليت تتصف هبا وظائف البحث ومجع            ) ٦ (                                                  اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية      
  .                        ً                 املعلومات وتنظيمها منطقياً وسهولة استعماهلا

                                فيذ، ميكن تنفيذ عملية تطوير مركز                                                                        بـناء على إرشادات األطراف يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتن           - ٨
                                                        فيتم يف املرحلة األوىل تطوير منوذج أويل للمركز بأقل كلفة ممكنة   :             على مرحلتني ٦                            تبادل املعلومات يف إطار املادة 

                                                                                                          لتلبية االحتياجات األساسية لألطراف، وال سيما احتياجات األشخاص الذي ينفذون الربامج واملبادرات الوطنية             
                                                                                    ومن املمكن مواصلة تطوير النموذج األويل يف املرحلة الثانية بغية تعزيز القدرة الوظيفية وسد   .  ٦     ادة                املـتعلقة بامل  

  .                               احتياجات قاعدة أوسع من املستخدمني

                                                                                                              يتم تصميم مركز تبادل املعلومات بقصد زيادة قابلية استخدامه إىل أقصى حد من خالل أخذ الظروف الوطنية                  - ٩
  .                                                                             وسيتسم املركز باملرونة والبساطة والسرعة، ويستعمل اهلياكل األساسية التقنية القائمة  .     تبار                     وقدرات املستعملني يف االع

  قواعد بيانات املركز ومساته�باء 

  منوذج أويل ملركز تبادل املعلومات�املرحلة األوىل  -١

                   َّ    ت نصية وترابطية مبوَّبة                  سيشمل قواعد بيانا  )                انظر املرفق األول (                                    إن النموذج األويل ملركز تبادل املعلومات  -  ١٠
ِ                             ووظائف حبث ووصالت تنقل املستخِدم إىل مواقع الشركاء          ُ  َ   الُعقَد (                           ِ                               وسَيستِغل احملتوى جمموعة من األدوات       .  ) ٧ ( )      َ  

                                                     يف أي مكان آخر، يتم إثراؤها من خالل التحديد           ) ٨ (                                                        احلصـرية، أي مواد مطبوعة غري متوفرة يف شكل إلكتروين         
  .                            واإلدماج املتواصلني لعقد إضافية

                                                                                             ستتكون قاعدة البيانات الرئيسية من جمموعة من اخلانات املخصصة جملموعة من الفئات تضم ستة عناصر        -  ١١
                                                                                                التعليم والتدريب وتوعية العامة ومشاركتهم وإتاحة اجملال هلم للوصول إىل املعلومات، والتعاون               ( ٦             مـن املادة    

                                                       ومات املتعلقة بالتعليم وتوعية العامة والعناصر ذات                                                          بيد أن التركيز يف املرحلة األوىل سينصب على املعل           ).      الدويل
                                                                             وستتاح بيانات مثل مصدر املعلومات، ووصلة الربط مبواقع أخرى يف اإلنترنت،             .                            األولوية اليت حتددها األطراف   

  .                                          والصيغة، والتاريخ املضاف، والكلمات املفتاحية
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                         وسيتم تبويب هذه املعلومات   .           والشركاء                                                     ستوضع جمموعة معلومات أولية من بيانات موجودة لدى األمانة -  ١٢
                                                                                                            وتصـنيفها، ولكـن ستكون مثة حاجة إىل املدخالت اليت تأيت هبا املنظمة املضيفة والشركاء املسؤولون عن هذه                  

  .                                         البيانات بغية صيانة هذه املعلومات وإثرائها

  :                                        وقد حتتوي قواعد البيانات األخرى على ما يلي -  ١٣

                                                      ، تورد مجيع املعلومات ذات الصلة وتربط بالتظاهرات         ٦               تعلقة باملادة                           جدول زمين للتظاهرات امل     ) أ ( 
                              ذات الصلة يف جداول زمنية أخرى؛

                                 قاعدة بيانات باملنظمات ذات الصلة؛  ) ب ( 

  . ٦                                قاعدة بيانات باخلرباء يف جمال املادة   ) ج ( 

ِ                                       من األمهية مبكان أن يتمكن املستخِدمون من العثور على املعلومات املفيدة وذا -  ١٤               لذلك ينبغي من   .        ت الصلة                            
                                                                                         َ  َّ                      الـبداية أن جيمع مركز تبادل املعلومات بني وظائف البحث، مبا يتيح البحث عن النص الكامل والبحث املَبوَّب                  

  .             والبحث املتعدد

                                                مسات البحث يف قاعدة البيانات املتاحة يف املرحلة األوىل

                                 لمة مفتاحية أو على جمموعة من                                         جتد مجيع الوثائق اليت حتتوي على ك        �                         البحث عن النص الكامل           مسـة    
  .                الكلمات املفتاحية

ُ          ً           ال جتد إال الوثائق اليت حتتوي على كلمات مفتاحية ُعينت خصيصاً للوثيقة�             البحث املفهرس    مسة                                                

  .                                                             تبدأ البحث عن الكلمات املفتاحية يف عدة قواعد بيانات يف آن واحد�                مسة البحث املتعدد  

                                                                  لتواصل األساسية يف مركز تبادل املعلومات، مبا يف ذلك وصلة البحث البينية                            ستكون اللغة اإلنكليزية لغة ا -  ١٥
                                                                     غري أن بعض املعلومات اليت تكون متيسرة من خالل مركز البيانات، حسب مصدرها،   .                        وقائمة الكلمات املفتاحية

  .                 ً            ستكون متيسرة أيضاً بلغات أخرى

  مركز تبادل معلومات كامل النطاق�املرحلة الثانية  -٢

                                                                                                               بناء على جتربة املرحلة األوىل، سرياعى يف املرحلة الثانية حدوث زيادة ال بأس هبا يف القدرة الوظيفية وكذلك                   -  ١٦
َ               كمية ونوعية املعلومات اليت رمبا توسِّع بدورها قاعدة املستخِدمني املستهَدفني                   ِ                                      كما ميكن أن تراعى يف تصميم املركز         .                                 ِّ                    

  .                                     ً           ع فرعية للشركاء ذوي املوارد األقل تطوراً يف اإلنترنت                                       الكامل النطاق خيارات أخرى مثل توفري مواق
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  .      ِّ                                                                                                  قد حتسِّن املرحلة الثانية قدرة وفعالية وظيفة البحث من خالل ترتيب النتائج حسب منفعتها ونوعيتها               -  ١٧
ِ                                                        وستسخَدم فيها املعلومات اإلحصائية واحملتويات اليت يقدمها مستخِدمون آخرون ابتغاء زيادة دقة نتائج البحث                                                                 َ      

  .           حتسني نوعيتها و

               وعرضها ومطالعة   )                            التحميل من املوقع وعدد زواره (                                                    إن تتـبع اإلحصائيات املتعلقة بالوصول إىل الوثائق        -  ١٨
ِ                                                                                  احملتوى سيساعد يف هذه املرحلة املستخِدمني قليلي التجربة على العثور على مزيد من املعلومات ذات الصلة بناء                                                 

ِ               على خربة املستخِدمني السابقني                        حيث ال يرد فقط     http://www.amazon.com                        ال على هذا يف املوقع               ويوجد مث   .              
                            ِّ                    ومن شأن مثل هذه السمة أن تسهِّل بشكل كبري           .                َ                                          وصـف الـبائع للمنَتج، وإمنا كذلك وصف مشترين آخرين         
  .                                                         إمكانية استعمال مركز تبادل املعلومات وأن تعزز طابعه الفريد

       لترتيب        البحث با
                               ً             ً           األوثق صلة باملوضوع، واألكثر حجيةً، واألكثر طلباً، وما   �                               ً      البحث بالترتيب أفضل النتائج أوالً            يعرض   
  .                     بناء على معايري حمددة�       إىل ذلك 

                                                                                                          قد تعمل مسات إضافية على حتسني القدرة الوظيفية والتفاعلية ملركز تبادل املعلومات يف املرحلة الثانية،                -  ١٩
  :             النحو التايل        ً      وذلك مثالً، على

                           التدريب، واملشاركة العامة،     ( ٦                                                                     سـتتناول قواعـد البـيانات العناصر األربعة الباقية من املادة              ) أ ( 
  ؛ )           ِّ                                           وإمكانية اطِّالع عامة الناس على املعلومات، والتعاون الدويل

                                                                            سيقدم الشركاء مدخالت وسيستكملون معلوماهتم مباشرة من خالل برنامج إدارة احملتويات؛  ) ب ( 

ِ         َّ                              ً                                     سـُيمنح املسـتخِدمون املسجَّلون فرصة اإلسهام مبحتويات مباشرةً يف مركز تبادل املعلومات            ) ج (            ُ  .  
                                                       وسترصد املنظمة املضيفة تلك املسامهات لضمان منفعتها ودقتها؛

َ                   ُ   ِّ                                                  ستصـُدر رسـالة إخبارية ُتنَشر بواسطة اإلنترنت وُتبلِّغ املستخدمني بآخر املستجدات وتوثق               ) د (    ُ                 ُ    
                        ً                                              وميكن إدخال املستجدات آلياً على ذلك اجلزء من املوقع املخصص لألخبار             .            ل املعلومات                       ارتـباطهم مبركز تباد   

                                          ً                                                                  وعـلى اجلـدول الـزمين وبعض احملتويات املضافة حديثاً، أما املقاالت والسمات اخلاصة مثل األسئلة املتكررة                 
                                   فستحتاج إىل معاجلة من املنظمة املضيفة؛

                                           كلمات املفتاحية باللغتني الفرنسية واإلسبانية؛                              ستضاف وصالت حبث بينية وقوائم بال    ) ه ( 

                      ِّ                                                                         سيتم اقتراح تدريب متقدِّم يعتمد على أساليب التعلم املباشر بواسطة اإلنترنت كنشاط مشترك               ) و ( 
                                                         وميكن أن توفر هذه املنصة التعليم واالختبار وأن تكون           .                       ِّ                                 بـني املـنظمة املضيفة واملزوِّد خبدمة التعلم اإللكتروين        

  .                                     التطبيق الناجح لدروس التدريب املباشر            منتدى من أجل

  :                                                              ومن بني الوظائف األخرى اليت ميكن حبث إدخاهلا يف املرحلة الثانية ما يلي -  ٢٠
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                                                       ورغم أن إضافة لغات أخرى إىل مركز تبادل املعلومات           .                                        بوابـتان باللغتني الفرنسية واإلسبانية      ) أ ( 
                ل ستكون مرتفعة؛                                                 سيجعل الفائدة منه أعم، فإن تكاليف التنفيذ والتشغي

                                                                                              إنشـاء مواقـع فرعـية على اإلنترنت من شأهنا أن تساعد األطراف على استضافة موقع على                   ) ب ( 
    َّ                                               وتزوَّد األطراف بصفحات منوذجية يف اإلنترنت تتوافق         .                                  يف إطار مركز تبادل املعلومات      ٦                        اإلنترنت يتعلق باملادة    

                                             لى احلاسوب الرئيسي اخلادم ملوقع املركز على                                                                      مـع بنـية املوقع الرئيسي للمركز، وتستضاف هذه الصفحات ع          
  .       اإلنترنت

        ُ   َ        ً                                                  ُّ                منتديات ُتنقَل مباشرةً وميكن أن تستضيف صناع القرارات البارزين يف عملية تغيُّر             /         مناقشـات   ) ج ( 
  .     املناخ

ِ                                منتديات إخبارية متكن املستخِدمني من مناقشة املواضيع ذات الصلة /      جمموعات  ) د (                           .  

  اإلطار الزمين للتنفيذ�جيم 

                                                                                                يتوقف اإلطار الزمين احملدد للتنفيذ على توفر املوارد املالية، وسيتأثر باختيار املنظمة املضيفة وباإلرشادات  -  ٢١
  .                                 اليت تقدمها األطراف بعد املرحلة األوىل

  مسائل ينبغي أخذها يف االعتبار عند انتقاء املنظمة اليت تستضيف املركز�     ًثالثا 

                                        أمانة االتفاقية اإلطارية، أو منظمة شريكة،   :                          لق باالستضافة والصيانة، هي                        مت حبث ثالث خيارات فيما يتع -  ٢٢
ِ                       هلذه اخليارات الثالث ُدِرست فيه املعامل التالية  )  ١      اجلدول  (                    وقد أجري حتليل مقارن   .              أو شركة جتارية  ُ                   :  

                                                                         ً                      الـبدء الفـوري يف تنفيذ املشروع؛ إجياد التمويل يف الوقت املناسب، وهو يتوقف غالباً على                  ) أ ( 
                  ً     اليت قد تستغرق وقتاً      )    ً                                                           مثالً، طلب عرض االقتراحات، وعملية االنتقاء، ومذكرة التفاهم        (                      االشـتراطات اإلدارية    

     ً                                          طويالً، ال سيما إذا تطلب األمر التعاقد من الباطن؛

   ً                                                                   مثالً، موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت، ومركز تبادل املعلومات          (                            التآزر مع النظم القائمة       ) ب ( 
                                   ، والبىن التحتية القائمة يف جمال       )                                                                         التكنولوجيا، وآلية تبادل املعلومات يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي                   عـن نقل    

   ً                                                                             مثالً، الربط باإلنترنت، واحلواسيب اخلادمة للمواقع على اإلنترنت، وتراخيص آالت           (                         تكنولوجـيا املعلومـات     
                                              اليت ستعزز عملية التنمية وتقلص تكاليف الصيانة؛  )      البحث

                من االتفاقية    ٦                      ُّ             ً                                                 مسـتوى اخلـربة يف قضايا تغيُّر املناخ عموماً ويف األنشطة املتعلقة بتنفيذ املادة                 ) ج ( 
ِ                         خصوصاً، مما سيؤثر على القدرة على توجيه املستخِدمني وإشراك شركاء مسامهني؛                                      ً      

                                    ُّ                                                             وصـالت الـربط بعملية التفاوض بشأن تغيُّر املناخ اليت ستزيد من القدرة على االستجابة إىل                 ) د ( 
                                                      اإلرشادات املقدمة من األطراف فيما يتعلق بالسياسة العامة؛
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                                 وتناول مسائل التسويق والعالمات     (                                                          القـدرة عـلى الترويج الستعمال مركز تبادل املعلومات              ) ه ( 
  .                          من أجل الوصول إىل مجهور أوسع  )         التجارية

  التحليل املقارن للمعامل� ١اجلدول 

ية أمانة االتفاق عقدة أخرى شركة جتارية
 اإلطارية

      املعامل

                        املبادرة إىل تنفيذ املشروع + - -
                                        التآزر مع النظم واهلياكل األساسية القائمة ++ + +
           مستوى اخلربة + ++ +
                          وصالت الربط بعملية التفاوض ++ + -
                                    الترويج الستعمال مركز تبادل املعلومات + ++ ++

                                                 طارية اهليئة األنسب الستضافة مركز تبادل املعلومات، ال                                               يف ضـوء هذا التحليل، تبدو أمانة االتفاقية اإل     -  ٢٣
  .                                                                                 سيما إذا أرادت األطراف احملافظة على أعلى مستوى ممكن من التحكم يف تطوير املشروع ومواصلته

ِ   َ           ً                       إن التكالـيف اإلمجالـية املتعلقة بتطوير مركز تبادل املعلومات وصيانته هي ِمعلَم ثابت، أياً كان خيار          -  ٢٤                                                                   
                                                                         ً                     وسيتعني على األطراف يف هناية األمر حتمل اعتمادات امليزانية املعروضة يف الفصل رابعاً، سواء                .    يفة             املـنظمة املض  

ِ                                                         ُعِهد هبا مباشرة إىل األمانة أو إىل شريك آخر أو إىل متعاقد جتاري  ُ.  

  التكاليف واملتطلبات�     ًرابعا 

  قضايا يتعني حبثها�ألف 

      وتشمل   .                                            مة بشكل متساو بني املرحلتني األوىل والثانية     ُ                                                 ُوضـعت امليزانـية بـناء على خطة رباعية مقس          -  ٢٥
  .                                                                             تكاليف التطوير والصيانة يف املرحلتني تكنولوجيا املعلومات والربجميات واملوارد البشرية

َ   َّ                                             تسـتند تكاليف املوارد البشرية إىل معايري األمم املتحدة وتشمل ُمَرتبَّ موظف دائم يف املنظمة املضيفة                 -  ٢٦  ُ                                                        
ٍ              مكلَّـٍف بتحديد حم        كما   .                                                                                  توى مركز تبادل املعلومات ومجعه ومعاجلته وإجناز أنشطة التواصل الشبكي واإلرشاد             َّ

  .  َّ                                                                         خيصَّص املال لتغطية أتعاب اخلرباء االستشاريني املستحقة عن الربجمة اإلضافية والدعم الفين

             لداعمة ملركز                                             ً                                            تكـون تكاليف التطوير أعلى يف املرحلة األوىل نظراً الستحداث معظم اهلياكل األساسية ا              -  ٢٧
                                                                                                وستكون تكاليف الصيانة أعلى يف املرحلة الثانية، إذ تتطلب الوظائف اإلضافية يف هذه املرحلة                .                تبادل املعلومات 

  .                       املزيد من املوارد البشرية

  يف   )   ٢٠            انظر الفقرة  (                                                                            مل تدرج يف هذه الوثيقة ميزانية السمات االختيارية اليت ميكن حبثها يف املرحلة الثانية  -  ٢٨
  .         الوثيقة   هذه
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  امليزانية-باء 

  .                                                                     ميزانية مقدرة تغطي السنوات األربع األوىل من التطوير والصيانة يف املرحلتني ٢           يورد اجلدول  -  ٢٩

                       َّ                              التكاليف السنوية املقد رة لتطوير وصيانة مركز التنسيق- ٢اجلدول 
  ٦                                        بني شبكات املعلومات املقترح يف إطار املادة     

 )تحدةبدوالرات الواليات امل(

 املركز الكامل النطاق: املرحلة الثانية
 )ستستغرق عامني(

 النموذج األويل: املرحلة األوىل
 )ستستغرق عامني(

 

  التطوير الصيانة التطوير الصيانة
                            تكنولوجيا املعلومات والربجميات   ١٠     ٠٠٠   ١٠     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠   ١٥     ٠٠٠
        املوظفون   ٩٠     ٠٠٠   ٩٠     ٠٠٠   ٩٠     ٠٠٠   ٩٠     ٠٠٠
                 اخلرباء االستشاريون   ٦٥     ٠٠٠   ١٥   ٠  ٠٠   ٤٥     ٠٠٠   ٣٠     ٠٠٠
      اجملموع    ١٦٥     ٠٠٠    ١١٥     ٠٠٠    ١٤٠     ٠٠٠    ١٣٥     ٠٠٠

  اخلالصة-     ً خامسا  

                                                ِّ                                                          تتيح عملية التنفيذ على مرحلتني بعض املرونة، إذ تقسِّم تطوير مركز تبادل املعلومات إىل مكون إداري                 -  ٣٠
ُ                                  ُته األوىل نظاما أوليا سهل االستعمال                                                كما تشجع املبادرة إىل تنفيذ املشروع، حيث تقدم مرحل  .              ومكون اقتصادي

  .                                                   للوصول إىل املعلومات املتاحة عن أنشطة التعليم والتوعية

  :                                                                  رمبا ترغب األطراف، بتقدميها املزيد من اإلرشاد إىل األمانة، يف دراسة ما يلي -  ٣١

                                                            يتوقف بدء إجناز املشروع على توفر مجيع متطلبات متويل املرحلة األوىل  ) أ ( 

        للنموذج          بالنسبة                                                                  أمانة االتفاقية اإلطارية كمنظمة مضيفة ملركز تبادل املعلومات                    اختيار          قد يتم   ) ب ( 
      لمركز ل      األويل

                                                       للمركز بغية حتديد اخلطوات املستقبلية يف تطوير املركز           يل               النموذج األو       كفاءة         تقيـيم            ينـبغي     ) ج ( 
                                        ات املنظمة املضيفة ودورها، ويف القيمة                  ً                                               وقد يتم أيضاً إعادة النظر أثناء هذا التقييم يف مواصف           .                 الكـامل النطاق  

  .                             النسبية لدمج السمات االختيارية
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 احلواشي
 ) ١ (  FCCC/SBI/2004/10 ٥٠         ، الفقرة  .  
 ) ٢ (  FCCC/CP/2002/7/Add.1 ٣٤     إىل   ٢٦          ، الصفحات  .  
 ) ٣ (  FCCC/SBI/2003/4.  
 ) ٤ (  FCCC/SBI/2003/INF.16.  
 ) ٥ (  FCCC/SBSTA/2003/INF.8.  
 ) ٦ (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٨١         ، الفقرة  )   د .(   
                                                            األطـراف، ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية         (                       الشـركاء يف املركـز        ) ٧ ( 

  .                                         اليت ستسهم خبربهتا الفنية ومعلوماهتا ذات الصلة  )  ٦                                          واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف تنفيذ املادة 
                                     س إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري                                                الدليل املدرسي املتعلق بتغري املناخ الذي أتاحته تون  ) ٨ ( 

  .                                  املناخ هو مثال على هذه املواد احلصرية
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 املرفق األول
  يف املرحلتني األوىل والثانية٦السمات وقواعد البيانات املتعلقة مبركز تبادل املعلومات املنشأ يف إطار املادة 

                     ــــــــــــــــــــ
  .                                                            َّ       سمات اليت مت تطويرها يف املرحلة األوىل، إضافة إىل السمات األخرى املبيَّنة هنا                           ستشمل املرحلة الثانية مجيع ال  * 

 املدخالت

اجلهة املضيفة
ُ   الع قد    

 )بواسطة املنظمة املضيفة(
ِ     املستخد مون       
     َّ  املسج لون

ُ   الع قد    
 )واقع الفرعية للمراكزبواسطة امل(

الوعي العام التعليم   

 

 

 قاعدة البيانات الرئيسية التدريب

قاعدة البيانات اجلدول الزمين
اخلاصة باخلرباء

حملة عن دورة 
التعلم 
 اإللكتروين

الرسالة اإلخبارية

 منتديات

 عمليات البحث

 الترتيب متعددة نصية مفهرسة

         اإلحصائيات
 :ومات حسب ترتيباملعل

 اإلحصائيات

 النص احلر

 )٩-صفر(الترتيب 

ِ  اقتفاء املستخد مني             

 الفرنسية اإلنكليزية

 اإلسبانية لغة أخرى

:الشرح

خمطط له   اختياري

 * املركز الكامل النطاق�املرحلة الثانية             َّ  النموذج األو يل�املرحلة األوىل 

مشاركة العامة
وصول العامة 

  املعلوماتإىل

التعاون الدويل

    ِّ               مكو ن قاعدة البيانات
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 املرفق الثاين
 اإلطار الزمين للتنفيذ

- - - - - 

 
 

 

الترآيز/المجموعة المستهدفة
األطراف المهنيون
الُعقد
المستخِدمون المسجلون
عموم الناس

البنى التحتية الفنية
شراء المشغِّل
شراء عرض النطاق
تحسين آفاءة المشغِّل
توسيع عرض النطاق

السمات
بحث مبوَّب
بحث متعدد
بحث بالترتيب
الترتيب حسب المستخِدمين
الرسالة اإلخبارية
المواقع الفرعية على اإلنترنت
المناقشات المنقولة مباشرة
مجموعات إخبارية/مناقشات منظومة

اللغات
اإلنكليزية
الفرنسية
اإلسبانية
لغات أخرى
الوصالت البينية للبحث والترتيب
الفهرسة والكلمات المفتاحية

قواعد البيانات
التعليم
توعية العامة
التعاون الدولي
التدريب
التعلم اإللكتروني
وصول العامة إلى المعلومات
مشارآة العامة
الوصالت
الممارسات الفضلى
قاعدة البيانات الخاصة بالخبراء
المنظمات ذات الصلة
المستخِدمون
الجدول الزمني
ُعقد الشرآاء الوطنيين
التقييم

الشروح
الترآيز األوَّلي
الترآيز الثانوي
اختياري

المرحلة الثانية: المرآز الكامل النطاق
العام األول العام الثاني العام الثالث العام الرابع
المرحلة األولى: النموذج األوَّلي

التقييم


