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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  ة والثالثونالدورة السادس

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥- ١٤بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 
   من االتفاقية٦املادة 

  ت املتعلقة بتغري املناختقرير عن مواصلة تطوير شبكة املعلوما    

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
أُطلقت النسخة الكاملة من شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ يف كانون             
 من  ٦ل بشأن املادة     لتيسري تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّ      ٢٠١٠ديسمرب  /األول

فيذ يف دورهتا الرابعة والـثالثني،      ورداً على طلب قدمته اهليئة الفرعية للتن      . االتفاقية
يستعرض هذا التقرير عملية مواصلة تطوير شبكة املعلومات املتعلقة بـتغري املنـاخ             
ويقّيم قدرهتا على األداء وإمكانية الوصول إليها باالستناد إىل نتائج استقصاء آلراء            

اجلهـات  وخيتتم هذا التقرير بتوليف التوصيات املقدمة من األطراف و        . املستخدمني
  .املستخدمة األخرى ملواصلة تطوير وتعزيز شبكة املعلومات

  

__________ 

 .متأخرة عن املوعد احملدد بسبب تاريخ تقدمي اآلراء هذه الوثيقة قُّدمت  *  
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
ل برنامج عمل نيـودهلي املعـدَّ     ،  ١٣-م أ /٩رر  قامل مؤمتر األطراف، مبوجب     اعتمد  -١

  .٢٠١٢ من االتفاقية، وقرر إجراء استعراض لتنفيذه يف عام ٦بشأن املادة 
اهليئـة  (الفرعية للتنفيذ ، إىل اهليئة ١٦-م أ/٧وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      -٢

ل، هبدف الشروع   أن تضع اختصاصات الستعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّ        ) الفرعية
  .يف االستعراض يف دورهتا السادسة والثالثني

واعتمدت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، اختصاصات استعراض تنفيـذ             -٣
، وطلبـت   FCCC/SBI/2011/7ا ترد يف املرفق األول للوثيقة       ل كم برنامج عمل نيودهلي املعدَّ   

 وطُلب إىل األمانة أن ُتعّد، بوجه خاص، تقريراً       . إىل األمانة أن ُتعّد تقارير لدعم االستعراض      
م قـيِّ وأن تُ ) شـبكة املعلومـات   (عن مواصلة تطوير شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املنـاخ          

  .)١(ول إليها من خالل استقصاء آلراء املستخدمنيوإمكانية الوصخصائصها التشغيلية 

  نطاق املذكرة  -باء  
يستعرض هذا التقرير عملية مواصلة تطوير شبكة املعلومات منذ إطالق نـسختها              -٤

وإمكانيـة الوصـول    خصائصها التشغيلية   ، ويقّيم   ٢٠١٠ديسمرب  /الكاملة يف كانون األول   
ينـاير  /ملـستخدمني أُجـري يف كـانون الثـاين        باالستناد إىل نتائج استقصاء آلراء ا      إليها

  .٢٠١٢فرباير /وشباط
 وخيتتم هذا التقرير بتوصيات بشأن مواصلة تطوير شبكة املعلومات وتعزيزها بنـاءً             -٥

على آراء األطراف واجلهات األخرى اليت تستخدم شبكة املعلومات وفق ما يرد يف الوثيقـة               
FCCC/SBI/2012/MISC.4ًد على استقصاء آراء املستخدمني إىل الردو واستنادا.  

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
لعل اهليئة الفرعية ترغب يف النظر يف املعلومات الواردة يف هـذا التقريـر وحتديـد              -٦

 يف برنامج عمـل     هاإمكانية إدراج مبا ُيتيح   خطوات إضافية لتحسني وتعزيز شبكة املعلومات       
  . من االتفاقية٦بشأن املادة جديد 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/7 ٦، املرفق األول، الفقرة)ب.( 
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  احلالة الراهنة لعملية تطوير شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ  -ثانياً  

  معلومات أساسية  -ألف  
طُلب إىل األمانة أن تنشئ شبكة املعلومات من أجل تيسري تنفيذ برنـامج عمـل                 -٧

املنظمات احلكومية الدولية   لتبادل املعلومات والتجارب بني األطراف و     أرضية  نيودهلي بإتاحة   
التعلـيم،  :  من االتفاقية وهي٦وغري احلكومية بشأن اجملاالت الستة املنصوص عليها يف املادة      

  .والتدريب، وتوعية اجلمهور، وحصوله على املعلومات، ومشاركته، والتعاون الدويل
، ٢٠٠٥ديسمرب  /ومنذ أن ُوضع النموذج األول لشبكة املعلومات يف كانون األول           -٨

وأُطلقت النسخة الكاملة مـن شـبكة املعلومـات يف كـانون            . )٢(واصلت األمانة تطويره  
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

  تطوير شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ وتعزيزها  -باء  
، ارتبطت مواصلة   ٢٠١٠عقب إطالق النسخة الكاملة من شبكة املعلومات يف عام            -٩

وقد بذلت األمانة قصارى جهودها لتناول املقترحات       . املوارد املتاحة  ب  كبرياً تطويرها ارتباطاً 
  : لطلب األطراف، مبا يشمل العناصر التاليةاملتعلقة مبواصلة التطوير وفقاً

املفتاحيـة  زيادة فرص الوصول من خالل ترمجة هيكل التصفح والكلمات            )أ(  
 إىل صـفحة الـدخول      إىل الفرنسية واإلسبانية وتعزيز وصـول املـستخدمني املـسجلني         

مداخل تصفح وأزرار وصـول إىل      واملستخدمني غري املسجلني إىل صفحة التسجيل بإضافة        
  الصفحة الرئيسية لشبكة املعلومات؛

صـفحة اسـتقبال خمصـصة      تعزيز اخلصائص التشغيلية من خالل إضافة         )ب(  
  يودهلي املعدل؛للشباب باعتبارهم يشكلون إحدى اجملموعات اليت يركز عليها برنامج عمل ن

زيادة تعزيز شبكة املعلومات عن طريق إرسال إخطارات بالربيد اإللكتروين            )ج(  
التـرويج  وقد تواصـل    .  منظمة معتمدة بصفة مراقب    ١ ٦٠٠إىل األطراف وإىل أكثر من      

على معها شبكة املعلومات بإقامة شراكات مع منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة والتعاون        ل
أشـرطة فيـديو    إدراج  ، ومن خالل    )٣(املعلومات املتعلقة بتغري املناخ   تبادل  ل هاتطوير مراكز 

  يف أعلى الصفحة الرئيسية لشبكة املعلومات؛على حنو بارز تدريبية 
__________ 

 إىل  ٢٠٠٥ترد معلومات مفصلة عن تطوير وتعزيز شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، يف الفترة من عام                 )٢(
 .FCCC/SBI/2010/24 وFCCC/SBI/2007/26، يف الوثيقتني ٢٠١٠عام 

، )<UN CC:Learn <http://www.uncclearn.org/inventory-search (:معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ) ٣(
 :ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

)CCE Clearinghouse <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-

agenda/climate-change-education/cce-clearinghouse/>.(  
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حتديث شبكة املعلومات وصيانتها بانتظام، مبا يف ذلـك قائمـة جهـات               )د(  
وقد انتقل عدد هذه اجلهـات  . التفاقية من ا٦األنشطة املتصلة باملادة   بالوطنية املعنية   التنسيق  

  .٢٠١٢فرباير / يف شباط٧٦ إىل ٢٠١٠ يف عام ٥٢من 
وتبـادل املعلومـات    التواصـل   ويّسرت األمانة، عن طريق تنظيم حلقات عمل،          -١٠

 مـن   ٦األنشطة املتـصلة باملـادة      بالوطنية املعنية   التنسيق  واملمارسات السليمة بني جهات     
تـضمني شـبكة    وتبادل املعلومات من خـالل      التواصل  انة تعزيز   وستواصل األم . االتفاقية

  .جبهات التنسيق الوطنيةاملعلومات أرضية تواصلية خاصة 

  نطاق قاعدة البيانات وعدد املستخدمني  -جيم  
أسهمت مواصلة تطوير وتعزيز شبكة املعلومات يف زيادة نطاق وتنوع معلوماهتـا              -١١

  .جلنيوعدد مستخدميها املسجلني وغري املس
 ، بسبع لغات، مصنفة وفقـاً      مادة ١ ١٩٨ املعلومات املتاحة فيها حالياً   منت  شمل  يو  -١٢

 من االتفاقية، على النحو احملـدد يف        ٦للمجاالت املواضيعية الستة املنصوص عليها يف املادة        
  . أعاله٧الفقرة 
ثال، بينمـا  ، زاد إمجايل عدد املستخدمني املسجلني مبقدار ثالثة أم   ٢٠٠٧ومنذ عام     -١٣

زاد عدد املستخدمني املسجلني من البلدان غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أكثر مـن               
الذي وقد تأكد، بوجه خاص، اهتمام البلدان األفريقية الكبري         . مخسة أمثال يف الفترة نفسها    

. ارتفاع عدد املستخدمني املسجلني من تلك املنطقة مبقدار عشرة أمثـال تقريبـاً            يدل عليه   
 ٢٠١٠زيارة يف عام  ٦ ٥٧٩ من وعالوة على ذلك، زاد متوسط عدد زيارات املوقع شهرياً       

  .٢٠١١زيارة يف عام  ٧ ٥٢٤إىل 

 آلراء مستخدمي شبكة املعلومات املتعلقة      ٢٠١٢نتائج استقصاء عام      -ثالثاً  
  املناخبتغري 

، استقصاء  )٤(أعدت األمانة، بناء على طلب من اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني             -١٤
  .٢٠١٢ فرباير/يناير وشباط/آلراء مستخدمي شبكة املعلومات، وأجرته يف كانون الثاين

وبغية رفع نسبة املشاركة إىل     . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣٠وأُطلق االستقصاء يف      -١٥
بـشأن تغـري   املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية يف صى حد، أعلنت األمانة عن االستقصاء    أق

الصفحة الرئيسية لشبكة املعلومات، وأرسلت إخطارات بالربيد اإللكتـروين إىل          املناخ ويف   
منظمة معتمدة بصفة مراقب، وكذلك إىل مستخدمي شبكة  ١ ٦٠٠األطراف وإىل أكثر من  

__________ 

 . أعاله١انظر احلاشية  )٤(
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 مـن   ٦ وإىل املشاركني يف حلقات العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املـادة            املعلومات املسجلني، 
  رداً ١٤ و  مكتمالً  رداً ٧٠، بورود   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣واخُتتم االستقصاء يف    . االتفاقية
وميكن االطالع على تقرير مفصل عن نتائج استقصاء آراء املستخدمني على املوقـع             . جزئياً

  .)٥(الشبكي لالتفاقية اإلطارية
وغري املـسجلني   )  يف املائة  ٥١(ورّد على أسئلة االستقصاء املستخدمون املسجلون         -١٦

 يف ٣٩(واألطراف )  يف املائة  ٤٢(ووردت ردود من املنظمات غري احلكومية       ).  يف املائة  ٤٩(
  ). يف املائة١٢(واألوساط األكادميية ) املائة
مات وتصميمها وحمتواها إجيابيـة     هيكل شبكة املعلو  بشأن  اجمليبني  تعقيبات  وكانت    -١٧

  .بوجه عام
 يف املائة من اجمليبني أن هيكل التصفح يتيح إمكانية احلـصول            ٨٦ورأى ما جمموعه      -١٨

 يف املائة منهم تصميم صفحات شبكة املعلومات على         ٧٠ف  َصبسهولة على املعلومات، ووَ   
شـبكة  أن بروز عترب أغلب اجمليبني وا).  يف املائة٧(املمتاز أو )  يف املائة٦٣(باجليد  اإلنترنت  

 يف املائة منهم اقترحوا تعزيز      ٥٧، غري أن    ) يف املائة  ٤ (أو ممتاز )  يف املائة  ٥٧(املعلومات جيد   
  .املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريةهذا الربوز يف 

 يف املائة من اجمليبني أن نوعية املعلومات املتاحة على شـبكة            ٧٠ورأى ما جمموعه      -١٩
  ). يف املائة١٠ (أو ممتازة)  يف املائة٦٠(جيدة لومات املع
 لنتائج االستقصاء، يتمثل احلاجزان الرئيسيان اللذان يعترضان الوصـول إىل           ووفقاً  -٢٠

 يف  ٢٤(املعلومات على شبكة املعلومات يف حمدودية توافر احملتويات بلغات غري اإلنكليزيـة             
 أن أمهية نتائج    فقد رأى نصف اجمليبني تقريباً    ). ملائة يف ا  ٢٣(ويف وظيفة البحث احلالية     ) املائة

  ). يف املائة٣(أو ضعيفة )  يف املائة٤٤(البحث على شبكة املعلومات إما نسبية فقط 

  موجز التحسينات املقترحة  -رابعاً  

  توليف للتحسينات املقترحة من األطراف  -ألف  
  من ٦املعلومات عن تنفيذ املادة     ُتقر األطراف بأن شبكة املعلومات أداة هامة لنشر           -٢١

  إىل الـردود علـى     واسـتناداً . هااالتفاقية، غري أهنا ترى أن هناك حاجة إىل مواصلة تعزيز         
 استقصاء آراء املستخدمني ووجهات النظر املعرب عنها يف الورقـات الـواردة يف الوثيقـة              

FCCC/SBI/2012/MISC.4       اصـلة حتـسني    ، اقترحت األطراف اختاذ اإلجراءات التاليـة ملو
  :املعلومات شبكة

__________ 

 :ترد نتائج االستقصاء على العنوان التايل )٥(
<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool=1467>.  
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  ؛٦األنشطة املتصلة باملادة املعنية بالوطنية التنسيق إنشاء شبكة جلهات   )أ(  
وضع قائمة تضم عناوين بريد مجيع مستخدمي شبكة املعلومات املسجلني            )ب(  

  ؛والتواصللتيسري تبادل املعلومات 
  فرص التعاون العملي؛إنشاء منتدى للنقاش جلميع املستخدمني من أجل إتاحة   )ج(  
تشجيع األطراف بنشاط على االستفادة الكاملة من شـبكة املعلومـات             )د(  

   من االتفاقية؛٦وإدراج مسألة تعزيز هذه الشبكة يف برنامج عمل جديد بشأن املادة 
تـوَرد يف    من االتفاقية من خالل نشرة منتظمة        ٦نشر املعلومات عن املادة       )ه(  

  شبكة املعلومات؛
 مـن   ٦املادة  بفيما يتصل   عرب اإلنترنت   للتدريب  أرضيةً  ستخدام شبكة املعلومات    ا  )و(

  ؛)٦(االتفاقية
  وضع تصميم جديد ذي هيكل أسهل لالستعمال؛  )ز(  
املعلومات حسب جمال مواضيعي واحد فقط من أجل زيادة         مواد  تصنيف    )ح(  

  دقة نتائج البحث؛
ت املنظمات ووصـالت املواقـع      حتسني املعلومات املقدمة يف قاعدة بيانا       )ط(  

  ؛لألنشطةالشبكية واجلدول الزمين 
ضمان إتاحة احملتوى الوارد يف شبكة املعلومات باللغات الرمسيـة لألمـم              )ي(  

  .املتحدة وبلغات أخرى

  لتحسينات املقترحة من املستخدمني اآلخرينلتوليف   -باء  
 أعاله، قـدم    ٢١دة يف الفقرة    باإلضافة إىل التحسينات املقترحة من األطراف والوار        -٢٢

  :املستخدمون اآلخرون االقتراحات التالية ملواصلة تطوير وتعزيز شبكة املعلومات
  حتديث تصميم شبكة املعلومات وزيادة جاذبيته بإدراج صور وأشكال بيانية؛  )أ(  
  تعزيز شبكة املعلومات من خالل وسائل التواصل االجتماعي ورسالة إخبارية؛  )ب(  
  .سيط وظيفة البحث وحتسينهاتب  )ج(  

__________ 

ى شريطي فيديو منشورين على شبكة املعلومات يتضمنان توجيهات تـربز           علعرب اإلنترنت   ميكن االطالع    )٦(
 :مسات الشبكة ووظائفها واستخدامها، على العنوانني التاليني

<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/information_pool/simple_search/items/3522.php?displayPool= 

  و .<1384
<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/six_elements/education/items/3526.php?order=addedD&display 

Pool=1224>.  
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  االستنتاجات واملسائل اليت ينبغي مواصلة النظر فيها  -خامساً  
 مـن االتفاقيـة     ٦لقد حققت شبكة املعلومات هدفها املتمثل يف تيسري تنفيذ املادة             -٢٣

احلصول على معلومات هامة وموثوقة عن اجملاالت املواضيعية الـستة املتـصلة            وتعزيز سبل   
غري أن الردود علـى استقـصاء آراء        .  االتفاقية، وحتسني توافر تلك املعلومات      من ٦باملادة  

 تشري إىل   FCCC/SBI/2012/MISC.4املستخدمني ووجهات النظر اليت أُعرب عنها يف الوثيقة         
  .أن األطراف ترى أن هناك حاجة إىل مواصلة تطوير شبكة املعلومات

يف الوقت ذاته علـى تطـوير شـبكة         وبغية زيادة حجم احملتوى وتنوعه، والعمل         -٢٤
إىل مشاركة األطراف بنـشاط،     ستدعو احلاجة   للتواصل التفاعلي،   أرضية  املعلومات لتصبح   

 من االتفاقية، بل    ٦األنشطة املتصلة باملادة    بالوطنية املعنية   جهات التنسيق   سيما من خالل     ال
  .ت غري احلكومية زيادة مشاركة املنظمات احلكومية الدولية واملنظماسيلزم أيضاً

        


