
 

(A)   GE.13-61594    120813    130813 

  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٧ويندهوك، ناميبيا، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٦البند 

رة املعارف مبا يف ذلك املعارف التقليدية حتسني إدا
بوابـة  : وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة   

  النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية

  حتسني إدارة املعارف يف اتفاقية مكافحة التصحر    

  مذكرة من إعداد األمانة    

  موجز    
) يا واملعرفـة  العلم والتكنولوج  (٣ يف إطار اهلدف التنفيذي      ٥-٣تتمثل النتيجة     

خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة               
 توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية، على الصعيد : "يف) االستراتيجية(

العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري الـسياسات واملـستعملني            
  ".لنهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحةا

أن جلنة العلم والتكنولوجيا ينبغي أن تقوم، بالتعاون مع          وتنص االستراتيجية على    
املؤسسات املعنية، بإنشاء نظم إلدارة املعارف وباإلشراف عليها، هبـدف حتـسني دور             

  .نية من املؤسسات واألطراف واملستعملني وإليهمالوساطة يف نقل املعلومات العلمية والتق
يف إدارة املعارف، فقـد     ) االتفاقية(وخبصوص دور أمانة اتفاقية مكافحة التصحر         

طُلب إليها االطالع بوظائف الوساطة يف نقل املعارف وأنواع شـىت مـن املعلومـات،               
والتقنية، وقواعد البيانات   يشمل بيانات التنفيذ املقدمة من البلدان، واملعلومات العلمية          مبا
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  .والقوائم اليت تضم خمتلف اخلرباء واملنسقني، واملعلومات العامة، ومواد االتصال
وتطلب االستراتيجية أيضاً إىل األمانة تطوير قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة إىل              

ـ                م جلنة العلم والتكنولوجيا بطرق منها دعم نظم إدارة املعارف اليت تـضعها جلنـة العل
  . والتكنولوجيا وتأدية مهامها كوسيط يف جمال املعلومات واملعرفة

، إىل ١٠-م أ/٢١ واملقـرر  ٩-م أ/٤وأرشد مؤمتر األطراف األمانة، يف املقـرر      
وتتناول هذه الوثيقة التقدم احملـرز   . كيفية حتسني وظائفها وقدراهتا يف جمال إدارة املعارف       

  .يف هذا الصدد
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  احملتويات
  الصفحة راتالفقـ 

  ٤  ٩-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٣-١٠  .............................حملة شاملة: حتسني إدارة املعارف يف إطار االتفاقية  - ثانياً  
  ١٠  ٢٠-١٤  .....................................بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية  - ثالثاً  
  ١٤  ٢١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
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 مقدمة  -أوالً  

ـ تحدة ملكافحة التصحر أن األطراف من الب       من اتفاقية األمم امل    ٦جاء يف املادة      -١ دان ل
املتقدمة تتعهد بأمور منها أن تعزز وتيسر إمكانية وصول األطراف مـن البلـدان املتـأثرة،            
  .وخاصة األطراف من البلدان النامية املتأثرة، إىل التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية املناسبة

إذ تـشري   : عرفة للنجاح يف تنفيـذ االتفاقيـة      وتشدد االتفاقية كذلك على أمهية امل       -٢
 إىل معرفة العمليات اليت تفضي إىل التصحر واجلفاف وإىل املعـارف التقليديـة؛              ١٧ املادة

 إىل محاية التكنولوجيا التقليدية واحمللية وتشجيعها واستخدامها، وتـشجع          ١٨وتدعو املادة   
  . استخدامها بناء القدرات بواسطة تعزيز نشر املعارف و١٩املادة 

خلطة ) العلم والتكنولوجيا واملعرفة   (٣ يف إطار اهلدف التنفيذ      ٥-٣وتتمثل النتيجة     -٣
: يف) االستراتيجية(وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية           

العاملي واإلقليمـي   على الصعيد   ،  )١(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية        "
ني النهائيني، ويشمل ذلك    متعلسودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات وامل       

  ."حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة
العلم والتكنولوجيا ينبغي أن تقوم، بالتعاون مـع        جلنة  وتنص االستراتيجية على أن       -٤

 املعارف وباإلشراف عليها، هبدف حتسني دور الوساطة        املؤسسات املعنية، بإنشاء نظم إلدارة    
 ويتماشى  .)٢(يف نقل املعلومات العلمية والتقنية من املؤسسات واألطراف واملستعملني وإليهم         

، اليت تنص على أمور منها توفري املعلومات        )١-م أ /١٥املقرر  (ذلك مع اختصاصات اللجنة     
فاقية؛ ومجع املعلومات عن آثار التطورات احلاصلة يف        العلمية والتكنولوجية الالزمة لتنفيذ االت    

العلم والتكنولوجيا وحتليلها وتقييمها واإلبالغ عنها، وإسداء املشورة بـشأن االسـتخدام            
املمكن هلذه التطورات يف سبيل تنفيذ االتفاقية؛ وإسداء املشورة إىل مؤمتر األطراف عما قـد         

لوجية من آثار يف الربامج واألنشطة املنفذة يف إطار         يترتب على تطور املعرفة العلمية والتكنو     
 ٢٢من املـادة    ) أ)(٢(االتفاقية، وال سيما فيما يتصل باستعراض التنفيذ وفقاً للفقرة الفرعية           

من االتفاقية؛ وتقدمي توصيات بشأن مجع البيانات واملعلومات وحتليلها وتبادهلا لكفالة مراقبة            
  .ثرة مراقبة منتظمة وتقييم عملييت اجلفاف والتصحر وآثارمهاتدهور التربة يف املناطق املتأ

ويف اآلن ذاته، ُتسند االستراتيجية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية دوراً حمورياً يف               -٥
استعراض تنفيذ االستراتيجية عن طريق عملية إبالغ فعالة وبتوثيق ونشر أفضل املمارسـات             

ية، مقدمة بذلك إسهاماً جامعاً شـامالً لكـل األهـداف           املستمدة من جتارب تنفيذ االتفاق    
) ، املرفق٩-م أ/١١املقرر (وكذلك حتدد اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية . التنفيذية

__________ 

 .فيما عدا املعرفة املتعلقة باملوارد الوراثية )١(
 ).و(‘٣‘)ب(١٤املرفق، الفقرة ، ٨-م أ/٣املقرر  )٢(
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حتـّسن إجـراءات تبليـغ      ) أ(الوظائف املتصلة بإدارة املعارف، مبا فيها التوصية بأساليب         
تعزز ) ب(قارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف؛ واملعلومات، فضالً عن حتسني نوعية وشكل الت

نقل الدراية والتكنولوجيا، وخاصة من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، ملكافحة التـصحر             
تشجع تبادل اخلربات واملعلومات بني األطـراف وسـائر         ) ج(أو ختفيف آثار اجلفاف؛ و    /و
  .ؤسسات واملنظمات األخرى املعنيةامل
ص دور أمانة االتفاقية يف إدارة املعارف، فقد طُلـب إليهـا االضـطالع              وفيما خي   -٦

بوظائف الوساطة يف نقل املعارف وأنواع شىت من املعلومات، مبا يشمل بيانـات التنفيـذ               
املقدمة من البلدان، واملعلومات العلمية والتقنية، وقواعد البيانات والقوائم اليت تضم خمتلـف             

وتطلب االستراتيجية أيضاً إىل األمانة     . لومات العامة، ومواد االتصال   اخلرباء واملنسقني، واملع  
تطوير قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا بطرق منها دعـم نظـم         
إدارة املعارف اليت تضعها جلنة العلم والتكنولوجيا وتأدية مهامها كوسيط يف جمال املعلومات             

  . )٣(واملعرفة
ء وتقييم   املتمثلة يف نظام استعراض األدا     نشأت األمانة بوابة اإلبالغ اإللكترونية    وقد أ   -٧

التنفيذ هبدف مجع ونشر املعلومات اليت تقدمها األطراف يف سياق عملية تقدمي التقـارير يف               
وأرشد مؤمتر األطراف األمانة، يف دورته العاشرة، إىل كيفية املضي يف تطوير            . إطار االتفاقية 

  . داةهذه األ
، إىل كيفية حتسني إدارة     ١٠-م أ /٢١مؤمتر األطراف األمانة أيضاً، يف املقرر       وأرشد    -٨

تـدهور  /املعارف يف إطار االتفاقية، مبا يشمل وضع منصة للمعلومات املتعلقـة بالتـصحر            
األراضي واجلفاف، وتصنيف احملتويات الداخلية؛ وإقامة شـراكات متـآزرة باسـتخدام            

  .ت القائمةالشبكا/املبادرات
وتتضمن هذه الوثيقة تقريراً مرحلياً بشأن التحسينات املدخلة على إدارة املعارف يف              -٩

إطار االتفاقية بالتركيز على بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية وهي بوابة ُتديرها جلنة              
  .العلم والتكنولوجيا

  ة شاملةحمل: حتسني إدارة املعارف يف إطار االتفاقية  -ثانياً  
يتمثل الغرض من حتسني إدارة املعارف يف إطار االتفاقيـة يف التـصدي ملختلـف                 -١٠

متطلبات نشر املعارف وإعادة استعماهلا عن طريق هيكل ونظام إلدارة املعـارف يتـسمان              
وسيوفر هذا اهليكـل مـساراً منظمـاً        . باالتساق والعملية ويتوخيان حتقيق الفائدة املرجوة     

علومات املتعلقة باالتفاقية وتنفيذ االستراتيجية، بغية إجياد أوجه تآزر جديدة،          للوصول إىل امل  

__________ 

 ).ب(‘٢‘)ب(٢٠املرفق، الفقرة ، ٨-م أ/٣املقرر  )٣(
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وينبغـي أن   . ونشر املعلومات املستمدة من مصادر متنوعة، وتشجيع حتقيق املزيد من النتائج          
وينبغي يف اآلن ذاتـه أن      . يليب نظام إدارة املعلومات احملسن االحتياجات واملتطلبات احملددة       

ما للجهات املعنية املشاركة، مبا يف ذلك األمانة نفسها، من قدرات وموارد إلجناز             يتواءم مع   
  .املهام املطلوبة لتنفيذ النظام وصيانته

وسوف تتناول التحسينات املدخلة على إدارة املعارف يف إطار االتفاقية الوظـائف              -١١
 اسـتراتيجيات   وخبصوص الوظائف الداخلية، ستوضـع    . الداخلية واخلارجية على حد سواء    

وتعمل األمانة على توفري    . إلدارة احملتويات وتنظيمها هبدف تشجيع إعادة استخدام املعارف       
نبان الداخلي واخلارجي مترابطان ترابطاً جوهرياً مـن        اواجل. خدمات معرفية جديدة وحمسنة   

تطبيقـاً  وخبصوص البيئة التقنية، اعتمدت األمانة      . حيث هيكل التنظيم وهنج إدارة احملتويات     
واحداً الستضافة موقعها الشبكي وشبكتها الداخلية وشبكتها اخلارجية، ما يساعد على جعل      

. املعلومات املستضافة يف كل بيئة معلومات متوافقة وسهلة النقل وقابلة لالستعمال املـشترك     
ت واعتماد تطبيق واحد فقط يقلل إىل أدىن حد أيضاً من احلاجة إىل مستوى متقدم من اخلربا               

واملوارد وتدريب املوظفني ومعايري إدارة املعارف، ما يفضي إىل اتباع هنج أكثر توحيـداً يف               
  .الوصول إىل املعلومات وجتميعها بني النظم

، أحرزت األمانة تقدماً يف اجملاالت التالية من        ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل فترة السنتني      -١٢
  :إدارة املعارف

وقع وقد طُّور هيكل امل. ٢٠١٢فاقية يف عام أعيد إطالق املوقع الشبكي لالت  )أ(  
، وهو يتوخى حتسني تصميم املعلومات واملعارف وتيـسري         باالستناد إىل تعليقات املستعملني   

ويتيح املوقع الشبكي إعادة استعمال البيانات واملعلومات بني أجزاء         . العثور عليها بصفة عامة   
.  الصيانة اليدوية للمحتوى داخل األمانـة      ومواضيع خمتلفة من املوقع، ما سيقلص اللجوء إىل       

وُيعهد بصيانة فرادى الصفحات حالياً إىل الوحدات الفنية املختصة والتابعة لألمانـة، مـا              
وتفيد التحاليل األولية للمـستعملني     . يساعد على ضمان حتديث احملتوى يف الوقت املناسب       

الزيارات الشهري ضعف ما كان فقد فاق متوسط : بأن املوقع الشبكي بصيغته اجلديدة ناجح
 زيارة يف ٥٠ ٠٠٠ إىل ما يربو على ٢٠٠٩ زيارة يف عام ٢٠ ٠٠٠عليه، إذ ارتفع من قرابة 

   سواء بسواء؛٢٠١٣ و٢٠١٢عامي 
ُحّدثت بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ وفقاً للتوجيهات املُقدمة            )ب(  

ات الواردة يف إطار عملية اإلبالغ واالستعراض       من مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة وللتعليق      
وتشمل التحديثات إدخال حتسينات منهجية على مجع املعلومـات         . ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  

ؤشرات األداء املتنوعة، ودمج مؤشرات اآلثار يف سياق األهداف االستراتيجية،          فيما يتعلق مب  
عزز سالمة البيانـات، وإدراج     وإدخال حتسينات تقنية تقلل إىل أدىن حد أخطاء التحميل وت         

فرع خاص باألشكال البيانية ُيقدم االستنتاجات الرئيسية من عملية اإلبالغ واالستعراض، مبا            
  يشمل حتاليل االجتاهات؛
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وتربط هذه الـسوق    . ٢٠١٣أبريل  /أُطلقت سوق بناء القدرات يف نيسان       )ج(  
وباستطاعة . الزمة لتنفيذ االتفاقية  العرض والطلب القائمني والناشئني فيما يتعلق بالقدرات ال       

جتارهبم وأفكارهم اجلديدة، وتنمية معارفهم ومهاراهتم بواسـطة مـصادر          تبادل  املستعملني  
وتشمل اخلدمات املتـوافرة يف  . متنوعة، والتأثري بصورة مباشرة يف تطوير هذا املرفق مستقبالً 
رات، وبرامج وفرص للتعلم مـن  السوق مصادر املعلومات وفرص التدريب املتعلقة ببناء القد 

ـ              اُبعد، وروزنامة لألنشطة واألحداث املتصلة ببناء القدرات يف سياق االتفاقية، ومكتبة فيه
  فهرس للبحث عن الوثائق والتقارير وغري ذلك من املواد، ومنتديات ومناقشات على الشبكة؛

ون هـذه   وسـتك . جيري تطوير بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية         )د(  
ـ ؤسـسات   خمتلف امل األداة بوابة حبث جتّمع املعارف العلمية املستمدة من وثائق           . شريكةال

عملية نـشر حمـرك     وُدشنت  وُوضعت اللمسات األخرية على تصميمها ومتطلباهتا األولية        
وقد تعهد عدد من املؤسـسات       .البحث واستخراج النصوص أوتوماتيكياً من مصادر خمتلفة      

حمتوياهتا وعلى إقرار النموذج أثناء     تبادل  كة يف تطوير النموذج ووافقت على       الشريكة باملشار 
  ؛٢٠١٣ومن املزمع أن يكون النموذج متاحاً لالستخدام يف هناية عام . مراحل التطوير

سوق بناء القدرات وبوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلميـة باعتبارمهـا مكـونني                  
   إطار االتفاقيةرئيسيني يف إدارة املعارف يف

ثل سوق بناء القدرات وبوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلميـة مكـونني             سُتم  
ويستند احملتوى الذي سـيتيحه هـذان    . رئيسيني يف قاعدة املعارف الناشئة يف إطار االتفاقية       

وسـتقوم  . املكونان باألثاث إىل املعلومات املستمدة من املنظمات واملؤسسات املتخصـصة         
لوظائف التقنية لكل مكون على حلول قابلة لالستعمال املشترك، وسيتثىن دمج احملتوى ذاته             ا

 قدرة كبرية على توليد     وبذلك تكون للمكونني  . يف مجيع املكونات والوصول إليه عند اللزوم      
  . من حيث التكلفةاملستمر جمديتنيتطويرمها وعملية كون صيانتهما تالقيمة املضافة، وس

 أفضل املمارسات املتعلقة بتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي،        كانت  )ه(  
مبا فيها التكييف، جزءاً من مداوالت جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،       

املقبلـة  وقد أُدرج النهج املتبع يف مجعها ونشرها بصورة منهجية يف جدول أعمال الدورات              
وانطالقاً من نتائج هذه املداوالت، تـسعى األمانـة إىل تيـسري       . نيعيتلكل من اهليئتني الفر   

الوصول إىل املمارسات الفضلى، اليت ميكن ربطها بأدوات أخرى إلدارة املعارف يف إطـار              
  االتفاقية؛
شرعت األمانة يف وضع شبكة خارجية ستتيح التبادل اإللكتروين ألنـواع             )و(  

األطراف أو منظمات اجملتمع املدين     (هات املعنية اخلارجية    شىت من املعلومات بني األمانة واجل     
املعلومات بالنسبة إىل اجلهات املعنية اخلارجية وتـسجيلها        تبادل  ، ما سيسهل ويسرع     )مثالً

وستتضمن هذه املعلومات يف البداية حتديثات لبيانات االتـصال         . وإدارهتا بالنسبة إىل األمانة   



ICCD/COP(11)/CST/6 

GE.13-61594 8 

 ُتضاف يف مرحلة الحقة عناصر أكثر تطوراً مثل فضاءات    أخرى، قبل أن  اعتيادية  ومدخالت  
 إتاحة واجهة مستعمل واحـدة فقـط        وتكمن الغاية من ذلك يف    . العمل اخلاصة باملكاتب  

ملختلف األغراض حبيث يتسىن للجهات املعنية اخلارجية استعمال خمتلف اخلدمات بفعاليـة            
  دومنا حاجة إىل تعلم تطبيقات عدة؛

إىل إقامة شراكات من خالل إشراك املؤسسات واملنظمـات         سعت األمانة     )ز(  
وإضـافة إىل هـذه    .مفيدة يف حتسني إدارة املعارف يف إطار االتفاقية  خربة  اليت يسعها توفري    

الشراكات املتصلة باحملتوى، تعاونت األمانة بنشاط أيضاً مع متخصصني يف إدارة املعارف يف             
معلوماهتا االطالع على  دة املوجودة يف بون، بغية      منظمات أخرى، سيما منظمات األمم املتح     

وكانت هذه الشراكة مثمرة إىل حد كبري وباستطاعتها أن تنمـو           . وجتارهبا واالستفادة منها  
  وتتجاوز حدود تبادل املعلومات؛

من األمثلة املعربة بصفة خاصة على التعاون يف إدارة املعارف مبادرة إدارة              )ح(  
 يقودها برنامج   وهي مبادرة  األطراف،   ة متعدد االتفاقات البيئية  إطار   املعلومات واملعارف يف  

 صـكاً دوليـاً     ٤٣وجتمع هذه املبادرة    . األمم املتحدة للبيئة وتواصل األمانة املشاركة فيها      
وإقليمياً من الصكوك امللزمة قانوناً بغية بلورة أدوات معرفية لتجميع املعلومـات يف إطـار               

ومتثل اإلجناز األول للمبـادرة يف وضـع بوابـة          . ية متعددة األطراف  خمتلف االتفاقات البيئ  
InforMEA) www.ifromea.org(         اليت تتوخى إتاحة الوصول بسهولة إىل مقررات وقرارات ،

الوطنية وغري ذلك من    جهات التنسيق   ألطراف، وإىل   ا ر األطراف العامل بوصفه اجتماع    مؤمت
 االتفاقات البيئية املتعددة األطـراف املـشاركة يف         املعلومات ذات الصلة املستمدة من مجيع     

وتؤدي هذه املبادرة دوراً قيماً أيضاً يف مجع خرباء يف إدارة املعلومات من االتفاقات              . املبادرة
ولقد . البيئية املشاركة، بغرض تبادل اخلربات واملمارسات والتعاون حيثما اعترب التعاون مفيداً    

ملكتسبة من هذه الشبكة مفيدة جداً بالفعل بالنسبة إىل عمـل           كانت املعلومات واملعاضدة ا   
  األمانة يف جمال تطوير إدارة املعارف يف إطار االتفاقية؛

يف زادت  أدخلت األمانة التحسينات التالية على إدارة حمتوياهتا الداخلية أو            )ط(  
  :تطويرها

ية بصيغته   وأُدمج يف املوقع الشبكي لالتفاق     ٢٠١٢ أويل يف عام     تصنيفأُعد   '١'
 ويوفر التصنيف إطاراً متفقاً عليه لتبويب احملتويات داخل األمانة؛. اجلديدة

 مفيداً أيضاً لتبويب احملتويات يف الشبكة الداخلية اجلديدة         التصنيفسيكون   '٢'
وستشرع األمانة يف استخدام الشبكة     . اليت ُصممت وأُنشئت لفائدة األمانة    

ؤمتر األطراف بعد تـوفري تـدريب       الداخلية عقب الدورة احلادية عشرة مل     
مكثف للموظفني، ومن املتوقع أن يسّهل ذلك إىل حـد كـبري ختـزين              
واسترداد خمتلف أنواع احملتويات، من اجلداول الزمنيـة لالجتماعـات إىل           

 الرسائل والوثائق الرمسية؛
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وتتـضمن  . تعمل األمانة على االرتقاء بقاعدهتا الداخلية لبيانات االتصال        '٣'
الوطنية وغريهـا مـن     جهات التنسيق   قاعدة البيانات هذه معلومات عن      

اجلهات احلكومية وقائمة اخلرباء وقائمة املراسلني العلميني والتكنولـوجيني         
 يف دورات   وسوف توفر أساساً لتسجيل املشاركني    . ينيِسوالشركاء املؤسَّ 

وميكّن االرتقاء بقاعدة البيانات من ربط خمتلف قوائم        . االتفاقية يف املستقبل  
كالبلد وجمال اخلربة والوظيفة ومـا إىل       (االتصال مبختلف مواضيع البحث     

وهو ميكّن أيضاً من ربط هذه املعلومات بالشبكة الداخلية واملوقع          ). ذلك
ضـمن  (دين ختتلف احتياجاهتم    الشبكي، ما جيعلها متاحة ملستعملني متعد     

 ؛)حدود معينة

 عمل إلدارة املعارف تضم ممثلني من مجيع الوحدات، وجتتمـع           فرقةتوجد   '٤'
 بانتظام لتبادل املعلومات عن املهام ذات الصلة يف كل وحـدة            الفرقةهذه  

وتساعد فرقة العمل هـذه علـى       . ولتحديد فرص التعاون وتقاسم املوارد    
 حيث التكلفة يف االضطالع بشىت مهام إدارة         االتساق واجلدوى من   حتقيق

وسعياً إىل تنفيذ معايري إلدارة املعارف علـى نطـاق املنظمـة،            . املعارف
 األمانة أيضاً يف إعداد سياسات وإجراءات داخلية بـشأن تنظـيم            تشرع

، وإدارة املوقع الـشبكي وتنميقـه،       )توزيع املسؤوليات (عموماً  احملتويات  
 .إدارة املوارد البشريةسياق املعارف يف وتطبيق عمليات إدارة 

وُتقَدم يف هذه الفقرة األنشطة املزمع القيام هبا لتحسني الوصول إىل املوارد املعرفيـة                -١٣
تدهور األراضي واجلفاف والتنفيذ العام ملمارسات إدارة املعارف، بينمـا          /املتعلقة بالتصحر 

ملقترحة لتطوير بوابة النظـام الوسـيط لنقـل         ُتقَدم يف الفصل الثالث أدناه اخلطوات املقبلة ا       
  .املعارف العلمية

إدخال حتسينات مستمرة على املوقع الشبكي هبدف توفري معلومات حمدثة            )أ(  
املوقع ووظائف  تصفُّح  وإتاحة الوصول إىل املعلومات بلغات أخرى عدا اإلنكليزية، وحتسني          

  البحث؛
وإتاحته من قبل   املنجز   للمحتوى   تعهد التصنيف لضمان مالءمته باستمرار      )ب(  
  األمانة؛

النظر يف ربط بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ بـأدوات أخـرى               )ج(  
وستبحث األمانة اخليارات املمكنة لنقل هذه البوابـة إىل         . إلدارة املعارف يف إطار االتفاقية    

وسيتيح . اخلية والشبكة اخلارجية  البيئة التقنية ذاهتا اليت تستضيف املوقع الشبكي والشبكة الد        
ذلك فرصاً جديدة الستخدام املعلومات يف البوابة وسُيسهل عمليات الـصيانة والتحـديث             

  التقنية؛
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وضع إجراءات لنشر أفضل املمارسات العلمية والتقنية، مبا يـشمل نقـل              )د(  
يـذ إىل أفـضل     املمارسات الفضلى املبلّغ عنها بواسطة بوابة استعراض األداء وتقيـيم التنف          

بيئات مستضيفة لقواعد البيانات حددهتا األطراف يف الدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر              /بيئة
  األطراف؛
تيسري الوصول إىل مستودعات املمارسات الفضلى، مـع مراعـاة نتـائج         )ه(  

 بني مكتيب جلنة استعراض تنفيذ      ٢٠١٣مايو  / أيار ٣٠املشاورة املشتركة املعقودة يف بون يوم       
  ؛)ICCD/CRIC(12)/4-ICCD/COP(11)/CST/7(اقية وجلنة العلم والتكنولوجيا االتف

مواصلة أنشطة إقامة الشراكات مع املنظمات واملؤسسات الـيت تتعهـد             )و(  
مستودعات حمتويات مفيدة لالتفاقية واليت يتوافر لديها عمليات إلدارة املعارف وأخصائيون           

وسينصب اهتمام خـاص علـى تفعيـل واجهـة     . يدعمون العمل املُنجز يف إطار االتفاقية   
InforMEAومات املتعلقة باالتفاقية؛ل هبدف تضمني البوابة موارد مفيدة للمع  

 وتعزيز هذه األدوات لـدعم      اجلماعيةوضع ممارسات وأدوات للمشاركة       )ز(  
ومـستعملي  وجهات التنـسيق    املعارف بني املنظمات واملؤسسات     وتبادل  إقامة الشراكات   

 األدوات  إحـدى وقد تتمثل   . ء القدرات ومنظمات اجملتمع املدين يف سياق االتفاقية       سوق بنا 
الفعالة هلذا الغرض يف تنظيم سلسلة من احللقات الدراسية على شـبكة اإلنترنـت هبـدف                
املساعدة على حتديد إمكانات التآزر بني هؤالء الشركاء ودعـم الـشركاء اخلـارجيني يف           

تـدهور األراضـي    /ض يف مشاريع ومبادرات التـصحر     بعمن  استخالص الدروس بعضهم    
  واجلفاف؛
إدخال املزيد من التحسينات الداخلية على إدارة املعـارف، كاملـضي يف              )ح(  

تطوير الشبكة الداخلية، وتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة املعارف، وتدريب املوظفني علـى      
  التكيف مع البيئة والتطبيقات التقنية اجلديدة؛

 إصالح إدارة املعارف والنتائج املتوقعة واألدوات الرئيـسية ضـمن           توثيق  )ط(  
  .استراتيجية شاملة إلدارة املعارف يف إطار االتفاقية

  بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية  -ثالثاً  
أن تصبح سلطة عاملية يف املعـارف العلميـة         فيما هتدف إليه، إىل      ، االتفاقية هتدف  -١٤

وتقود جلنة العلم والتكنولوجيا األنشطة     . تدهور األراضي واجلفاف  /قة بالتصحر والتقنية املتعل 
أو إنشاء نظم فعالة    /الرامية إىل بلوغ هذا اهلدف، وتسعى إىل االضطالع مبهام منها تشجيع و           

السياسات واملستعملني النهائيني بواسـطة حتديـد       جهات تقرير   املعارف هبدف دعم    لتبادل  
  .ارب الناجحة ونشرهاأفضل املمارسات والتج
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وبتوجيه من جلنة العلم والتكنولوجيا، شرعت األمانة يف وضع إطار للوساطة يف نقل             -١٥
وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانـة يف دورتـه         . مبوجب االتفاقية املعلومات العلمية والتقنية    

ختـاذ   أن تواصل حتسني إدارة املعـارف، وذلـك مـثالً با      ٢٠١١العاشرة املعقودة يف عام     
  :اإلجراءات التالية املهمة بصفة خاصة يف سياق الوساطة يف نقل املعارف العلمية

تدهور األراضـي واجلفـاف،     /وضع برنامج للمعلومات املتعلقة بالتصحر      )أ(  
  باالستناد إىل املعلومات والتصنيفات املوجودة ذات الصلة، حيثما كان ذلك مناسباً ومفيداً؛

ولويات املنطبقة على إدارة املعارف مبوجب االتفاقية، مع        حتديد املعايري واأل    )ب(  
  ؛)٤(مراعاة نتائج تقييم االحتياجات من املعارف

  .الشبكات القائمة/إقامة شراكات متآزرة مع املبادرات  )ج(  
وُدعيت األطراف واملنظمات والوكاالت الدولية واملؤسسات والشبكات العلميـة           -١٦

 تقدمي الدعم إىل األمانة والتعاون معها يف حتسني إدارة املعارف           وغريها من اجلهات املعنية إىل    
  .يف إطار االتفاقية

 إرشادات للمضي يف التخطيط للوساطة      ١٠-م أ /٢١ واملقرر   ٩-م أ /٤وقّدم املقرر     -١٧
وكان من املزمع أن تتحول وظائف الوساطة هذه يف إطار االتفاقية           . يف نقل املعارف العلمية   

 وليس إىل منصة جديدة تستخدمها األطراف لنشر احملتوى وحتديثه بـصورة            إىل نظام دينامي  
وستتجـسد  وسُتستغل احملتويات والروابط حيثما وجـدت بالفعـل،         . مباشرة على الشبكة  

الوساطة يف نقل املعارف العلمية يف بوابة نظام الوسيط لنقل املعارف العلمية، أو يف نظام لنقل 
، ما سُيسهل وصول اجلهات املعنية باالتفاقية إىل شىت أنـواع           "بواباتللمن بوابة   "املعارف  

  .تدهور األراضي واجلفاف/املعلومات املوجودة بشأن التصحر
وتشمل املبادئ الرئيسية إلنشاء بوابة نظام الوسيط لنقل املعارف العلمية يف إطـار               -١٨

  :االتفاقية ما يلي
وفر وظائف ترمجة املعلومات     توجد بالفعل مبادرات كبرية ت     .جتنب التكرار   )أ(  

 أخرى، بل ستمنح املبادرات املوجـودة       مماثلةولن تكون البوابة مبادرة     . والوساطة يف نقلها  
قيمة مضافة باجتذاب املزيد مـن املـستعملني إىل املنتجـات املعرفيـة املتاحـة املتـصلة                 

أكرب من  "ثري  تدهور األراضي واجلفاف يف إطار بوابة موحدة قادرة على إحداث تأ          /بالتصحر
  ؛"حصيلة األجزاء

 .زيادة نقاط قوة الشركاء والشبكات اإلقليمية إىل أقصى حد وتعبئتـها            )ب(  
تدهور /املعارف داخل جمموعة واسعة من اجلهات املعنية بقضايا التصحر        تبادل  البوابة  ستدعم  

__________ 

وقدِّمت نتائجه إىل جلنة    . ٢٠١١-٢٠١٠هذا التقييم يف فترة السنتني      تكليفاً بإجراء    أمانة االتفاقية    أصدرت )٤(
 .٢٠١١العلم والتكنولوجيا يف دورهتا العاشرة املعقودة يف عام 
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وسوف تعبئ املعارف املوجودة وتوحدها ضمن واجهة واحـدة تتـيح           . األراضي واجلفاف 
لمستعملني اكتشاف املوارد األقل شيوعاً والعالقـات بـني مـوارد املعـارف املتعلقـة               ل

وميكن أن يدعم الشركاء تطوير املمارسـات     . تدهور األراضي واجلفاف ومقدميها   /بالتصحر
تـدهور  /الفضلى والتعاون، وأن حيددوا معاً االحتياجات من املعارف املتعلقـة بالتـصحر           

لتشارك يف استعراض سجالت البحث وطلبات املعلومات من        األراضي واجلفاف من خالل ا    
كما . وميكن أن يؤدي ذلك إىل استراتيجيات نشر حمسَّنة وحمددة اهلدف         . جانب املستعملني 

 إمكانية االستخدام املشترك ووضع مصطلحات مضبوطة تعززأن املشاركة يف البوابة ميكن أن 
يف هذا الصدد، سيكون للوساطة يف نقل و. تدهور األراضي واجلفاف/مشتركة بشأن التصحر

توفري املعلومات واملعارف املتصلة    ) ١: (املعارف العلمية يف إطار االتفاقية هدفان رئيسيان مها       
 آلية للتعـاون بـشأن      توفري) ٢(تدهور األراضي واجلفاف من مصادر متعددة؛ و      /بالتصحر

  جلهات املعنية؛تدهور األراضي واجلفاف ملختلف ا/املعارف املتعلقة بالتصحر
 سيستند تشغيل البوابة إىل .زيادة اجلدوى من حيث التكلفة إىل أقصى حد  )ج(  

حمرك حبث ميكنه الوصول مباشرة إىل معلومات املنظمات واملؤسسات الشريكة عن طريـق             
وستكون املعلومات احملدَّثة يف مستودع كل شـريك        . مرفق حبث قابل لالستخدام املشترك    

وسُيخصص القدر األكرب من تكـاليف      . ته للبحث عن طريق بوابة االتفاقية     متاحة يف اآلن ذا   
بناء البوابة وصيانتها على حمرك البحث، وسيكون هذا االستثمار ضئيالً مقارنـة بتكـاليف              

  مبادرات الشركاء املتعلقة باحملتوى؛
 ستكون البوابة مفتوحة أمام كل اجلهـات        .استهداف مستعملني حمددين    )د(  
جهـات تقريـر    ليت يهّمها األمر، لكن حمتواها سريكز حتديداً على تلبية احتياجات           املعنية ا 

املزارعـون  (، واملهنـيني    ) من خـدمات االتفاقيـة     باعتبارها املستفيد الرئيسي  (السياسات  
  ).واملنظمات غري احلكومية والوكاالت املنفِّذة، إخل

ىل شراكاهتا وحتليل اخليارات    ، قطعت البوابة أشواطاً مهمة بإقامة أو      ٢٠١٣ويف عام     -١٩
لتدشني مـشروع   اجتماع بني األمانة وستة شركاء      أبريل  /نيسانوُعقد يف منتصف    . التقنية

. البوابة، وأكّد الشركاء يف هذا االجتماع مشاركتهم يف عملية نشر البوابة ودعمهـم هلـا              
  .  عملية تصميم البوابة التجريبية وإعدادها٢٠١٣أغسطس /آبوستنطلق يف 

  :وتشمل اخلطوات املقبلة املقترحة لتطوير البوابة ما يلي  -٢٠
 ستضع األمانة منوذج البوابة بالتشاور عن كـسب مـع           .نموذجالوضع    )أ(  

وسيتسىن . الشركاء بغية اختبار وظائف البحث ومجع تعليقات أولية من املستعملني املمكنني          
سيتيح النموذج للمستعملني توجيه و. الوصول إىل النموذج عن طريق املوقع الشبكي لالتفاقية  

ملعـارف  اليت تضم اواحد فقط للبحث عن املعلومات يف خمتلف املستودعات املشاركة     طلب  
نتائج البحث حبسب الصيغة واملصدر     ترشيح  تدهور األراضي واجلفاف، مث     /املتعلقة بالتصحر 
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 بلوغ اهلدفني وسيتوخى النموذج. واملوضوع وتاريخ اإلنشاء ووظائف أخرى للبحث املفّصل    
  :الرئيسيني التاليني

تدهور األراضي واجلفاف   /تبسيط عملية اكتشاف املعارف املتعلقة بالتصحر      '١'
نتائج البحث باستخدام وظـائف البحـث       ترشيح  بتمكني املستعملني من    

 املفّصل اليت ال توفرها مجيع مستودعات املعارف األصلية؛

تدهور األراضي واجلفاف  /التصحرإتاحة البحث عن املوارد املعرفية املتعلقة ب       '٢'
بواسطة مواضيع متقاطعة، ما يسمح للمستعملني باستقاء املعلومات عن أي          

 . موضوع من مصادر متعددة يف آن واحد

وسُيطلب إىل جمموعة مغلقة من املستعملني تقدمي تعليقات عما إذا كانت مواضـيع               
تـدهور  /ف املتعلقة بالتـصحر   البحث وحمتويات البوابات تساهم يف عملية اكتشاف املعار       
العالقات املواضيعية بني   يدركون  األراضي واجلفاف وكيفية إسهامها يف ذلك، وما إذا كانوا          

ويف أعقاب . هذه الواجهة الوحيدةمن خالل ") الصورة الكربى"أي (املعارف مقدمي خمتلف 
  وارد املتاحة؛التعليقات األولية، سُتدخل حتسينات على البوابة وفقاً ملا تسمح به امل

هـو   أحد اجلوانب املهمة للشروع يف إنشاء البوابة         .وضع هيكل تنظيمي    )ب(  
تنسيق /وسيوضع هيكل تنظيم  . مسامهة الشركاء يف تدعيم حمتوى املوقع ورصده يف املستقبل        

يتيح للشركاء ورمبا أيضاً للجهات املعنية األخرى املسامهة يف رصد استخدام البوابـة          خفيف  
والتحديد املشترك ملصطلحات البحـث الـشائعة   . ا بصورة مجاعية مبرور الوقت   ويف حتسينه 

فيما يتعلـق   أو نتائج البحث السلبية سيساعد الشركاء على حتديد أكرب طلب أو ثغرات             /و
والتحليل املـشترك لـسلوك     . تدهور األراضي واجلفاف  / املعرفية املتعلقة بالتصحر   مبواردهم

. عد على توجيه استحداث موارد معرفية جديـدة أو حمـسَّنة  البحث يف البوابة ميكن أن يسا     
تدهور األراضي واجلفاف والـصادرة     /املنتجات املعرفية املتعلقة بالتصحر   تلبية  وسيعزز ذلك   

  حتياجات املستعملني؛العن املؤسسات الشريكة 
ضطلع بأنشطة اتصال هتدف إىل ترويج البوابـة حاملـا           سيُ .ترويج البوابة   )ج(  
وسُيدع الشركاء إىل املـسامهة يف      . موذج بصورة كاملة يف املوقع الشبكي لالتفاقية      ُيدمج الن 

وستستفيد هذه العمليـة    . ختطيط وتنفيذ عملية إعالمية للتعريف بالبوابة لدى مجاهري حمددة        
) النشرات اإلخبارية واملواقع االجتماعية ومـا إىل ذلـك  (باألساس من األدوات اإللكترونية   

وعالوة على ترويج   . ات فرادى الشركاء اخلاصة باملستعملني واجلهات املعنية      املتاحة يف شبك  
تدهور األراضي واجلفـاف  /البوابة، من املتوقع أن تدعم أنشطة االتصال أيضاً قضايا التصحر        

  وتزيد بروزها بصفة عامة لدى اجلهات املستفيدة من خدمات الشركاء؛
وابة وتتحول إىل مبـادرة حمكمـة       تنضج الب ملَّا   .الشراكاتتوسيع قاعدة     )د(  

وتعاونية ومنتج قابل لالستعمال، سينضم إىل املشروع شركاء معنيون آخـرون، سـعياً إىل              
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توسيع نطاق احملتوى املمكن البحث عنه داخل البوابة، وإىل مواصلة توسيع الشراكات الـيت              
مقـدمي  بـني   تدهور األراضي واجلفـاف     /تدعم إعادة استخدام املعارف املتعلقة بالتصحر     

يتيح الشركاء اجلدد الوصول إىل موارد إضافية، مـا         أن  وأمثل األحوال،   . ومنتجيهااملعارف  
ميكِّن املستعملني من الوصول بقدر أكرب إىل املوارد املعرفية اليت هتمهم واليت ميكن أن تتضمن               

  مقاالت صحفية وخرائط تفاعلية ومواد متعددة الوسائط؛
 سُيطلق النمـوذج يف املرحلـة األوىل باللغـة       .أوسعالوصول إىل مجاهري      )ه(  
ورهناً بتوافر املوارد للخطوات املقبلة، سُيحسَّن الوصول إىل املعلومات عن طريق           . اإلنكليزية

البوابة بتمكني املستعملني من إدخال مصطلحات حبث بلغات أخرى وباقتراح نتـائج ذات             
  .صلة بلغات متعددة

  صياتاالستنتاجات والتو  -رابعاً  
قد تود جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا احلادية عـشرة أن توصـي مـؤمتر                 -٢١

  :األطراف مبا يلي
أن حييط علماً بالتقدم الذي أحرزته األمانة يف حتسني إدارة املعـارف يف               )أ(  

  إطار االتفاقية؛
  :أن يطلب إىل األمانة ما يلي  )ب(  

بكي بتحديث املعلومـات    إدخال املزيد من التحسينات على املوقع الش       '١'
 اللغـة   ابانتظام وحتسني الوصول إىل املعلومات بلغـات أخـرى عـد          

  املوقع ووظائف البحث؛وتيسري تصفُّحاإلنكليزية 

املنجـز  تعهُّد التصنيف وحتديثه لضمان مالءمته املـستمرة للمحتـوى           '٢'
 وإتاحته من قبل األمانة؛

ات اليت تتعهـد    مواصلة أنشطة إقامة الشراكات مع املنظمات واملؤسس       '٣'
عمليات إلدارة  مستودعات حمتويات مفيدة لالتفاقية واليت يتوافر لديها        

 يدعمون العمـل املنجـز يف إطـار          يف هذا اجملال   املعارف وأخصائيون 
 ؛االتفاقية

إدخال املزيد من التحسينات الداخلية على إدارة املعارف، كاملـضي يف          '٤'
ءات إلدارة املعـارف    تطوير الشبكة الداخلية وتنفيذ سياسات وإجـرا      

 لتكيف مع البيئة والتطبيقات التقنية اجلديدة؛على اوتدريب املوظفني 

استكشاف وجتريب ممارسات جمدية من حيث التكلفة إلدارة املعـارف           '٥'
وإشراك اجلهات املعنية، كتنظيم حلقات دراسية على شبكة اإلنترنت،         
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املتعلقة مبواضـيع   هبدف تيسري استيعاب ونقل املعارف احمللية والتقليدية        
تدهور األراضي واجلفاف من شىت اجلهات املعنيـة باالتفاقيـة          /التصحر

 وفيما بينها؛

املضي يف تطوير بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية بالتعاون مع            '٦'
الشركاء بغية توسيع مجع املعلومـات اجملمعـة يف البوابـة وختطـيط             

قدرات : قبالً واليت قد تشمل   التحسينات اليت سُتدخل على البوابة مست     
البحث بلغات متعددة، وحتسني دقة نتائج البحث، واالعتمـاد علـى           

الستخدام، وإمكانيـة   ااخلصائص الشخصية يف البحث، وتدعيم قابلية       
 الربط بالشبكات االجتماعية؛

صياغة استراتيجية إلدارة املعارف يف إطار االتفاقيـة وتقـدمي هـذه              '٧'
األطراف كي ينظر فيها يف دورته الثانية عـشرة         االستراتيجية إىل مؤمتر    

عن طريق جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثانية عشرة املقرر عقدها           
  .٢٠١٥يف عام 

        


