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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 

   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
) ز(١٦ ، على النحو املبّين يف املادة  م إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية       نظا

تجارب الناجحة خبصوص القـضايا ذات      وال وأفضل املمارسات    من نص االتفاقية،  
   األراضي واجلفاف وتدهور التصحر الصلة مبكافحة

 املبّين يف ، على النحو    نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية           
 تجارب الناجحة وال وأفضل املمارسات    من نص االتفاقية،  ) ز(١٦ املادة

   األراضي واجلفافوتدهور التصحر خبصوص القضايا ذات الصلة مبكافحة

  مذكرة مقدمة من األمانة    
  موجز    

مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة         ن للسنوات العـشر   اخلطة وإطار العمل االستراتيجي   ا  
 حيددان إحدى النتائج املتوقع حتقيقها يف إطار اهلدف التنفيذي الثالث املتعلـق بـالعلم                )يةاالستراتيج(

 التقليدية، على املعارفتوافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها       "والتكنولوجيا واملعرفة على أهنا تتمثل يف       
اسات واملستعملني النهائيني،    السي واضعيالصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم         
  ".ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

 أنـه ينبغـي للجنـة العلـم         ٩-م أ /٢٦ من مقـرره     ٢وأوضح مؤمتر األطراف يف الفقرة        
 على أولويتني إحدامها تنفيـذ نظـام إلدارة         ٢٠١١-٢٠١٠والتكنولوجيا التركيز خالل فترة السنتني      

من نص االتفاقيـة، وأفـضل      ) ز(١٦  يف املادة  ا يف ذلك املعارف التقليدية على النحو املبّين       املعارف، مب 
  .القضايا ذات الصلة مبكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف خبصوص املمارسات والتجارب الناجحة

طـار  وتتناول هذه الوثيقة التقدم املُحرز فيما يتعلق بوضع نظام شامل إلدارة املعـارف يف إ                
كما تقدم عرضا عاما لنتـائج تقيـيم االحتياجـات املعرفيـة            . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    

  .واخليارات املتعلقة بوضع نظام وسيط لتقاسم املعارف العلمية
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  احملتويات
  الصفحة الفقرات 

  ٣  ٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
ف يف إطار اتفاقية األمـم املتحـدة       عرض عام لتطوير النظام الشامل إلدارة املعار        - ثانياً  

  ٤  ١٥-٩  ..........................................................ملكافحة التصحر
  ٦  ٢٧-١٦  ...................................................تقييم االحتياجات املعرفية  - ثالثاً  
  ١٠  ٤٧-٢٨  .................................هيكل إدارة املعارف التفاقية مكافحة التصحر  - رابعاً  

  ١١  ٣٤-٢٩  ............................................................األفراد  - ألف     
  ١٢  ٤٤-٣٥  ..........................................................العمليات  -  باء     
  ١٥  ٤٧-٤٥  .......................................................التكنولوجيا  - جيم     

  ١٦  ٤٨  ...............................................................االستنتاجات  - خامساً  
  املرفقات  

 ١٨  .............................................Results of the knowledge needs assessment  - األول  

  ٢٦  .....................................................معلومات عن ترمجة واستيعاب املعارف  - الثاين  
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  مقدمة  -أوالً   
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر البلدان األطراف املتقدمـة           ٦حتث املادة     -١

 البلدان األطراف املتأثرة، وخباصة البلدان النامية املتـأثرة، علـى           على تعزيز وتيسري حصول   
  .التكنولوجيا واملعرفة والدراية العلمية املناسبة

تـشري  : كما تؤكد االتفاقية ما للمعرفة من أمهية بالنسبة لنجاح تنفيـذ االتفاقيـة              -٢
 إىل ١٨ وتدعو املادة  إىل معرفة مسببات التصحر واجلفاف، وإىل املعارف التقليدية؛    ١٧ املادة

 علـى بنـاء     ١٩محاية املعارف التقليدية واحمللية وجتميعها وتعزيزها ونشرها، وتشجع املادة          
  .القدرات عن طريق تعزيز استخدام ونشر املعرفة

من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة    ن للسنوات العشر اخلطة وإطار العمل االستراتيجي   ا  -٣
نتائج املتوقع حتقيقها يف إطار اهلدف التنفيذي الثالث املتعلـق      حيددان إحدى ال   )االستراتيجية(

توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبـا فيهـا         "بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة على أهنا تتمثل يف        
، على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبـدف دعـم            )١( التقليدية املعارف
 النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونـشر أفـضل املمارسـات          السياسات واملستعملني  واضعي

  . )٢("الناجحةوالتجارب 
هذه أن تقوم   وتشري االستراتيجية يف توجيهاهتا للجنة العلم والتكنولوجيا إىل ضرورة            -٤
، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بإنشاء نظم إلدارة املعارف وباإلشراف عليها، هبدف            لجنةال

وأوضح . )٣( العلمية والتقنية من وإىل املؤسسات واألطراف واملستعملني       فنقل املعار حتسني  
مؤمتر األطراف أنه ينبغي للجنة التركيز على أولويتني إحدامها تنفيذ نظام إلدارة املعلومـات،        

ـ وأمن نص االتفاقية،    ) ز(١٦  يف املادة  مبا يف ذلك املعارف التقليدية على النحو املبّين         ضلف
ارب الناجحة خبصوص القضايا ذات الصلة مبكافحة التـصحر وتـدهور           ات والتج ساملمار

  .األراضي واجلفاف
وفيما خيص دور أمانة االتفاقية يف إدارة املعارف، فقد طُلب منها االضطالع جبملة               -٥

أمور منها املساعدة يف نقل خمتلف أنواع املعلومات واملعارف، مبا يف ذلك البيانات الوطنيـة               
يذ، واملعلومات العلمية والتقنية، وقواعد البيانات والقوائم اليت تـضم خمتلـف            املتعلقة بالتنف 

وطلبت االستراتيجية مـن األمانـة أن       . اخلرباء واملنسقني، واملعلومات العامة ومواد االتصال     
تطّور على وجه التحديد قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة للجنة العلم والتكنولوجيا عن طريق   

 دعم نظم إدارة املعلومات اليت أنشأهتا اللجنة، واالضطالع بدور الوسيط يف            مجلة أمور منها  

__________ 

  .باستثناء املعارف التقليدية املتعلقة باملصادر اجلينية )١(
 .٥-٣، النتيجة ١١، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٢(
  .و‘٣‘)ب(١٤، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٣(
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 أن  ٩-م أ /٤وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف يف قراره         . )٤(نقل املعلومات واملعارف  
 يف تقاسم املعرفة تكـون      واملساعدة ُنظم تتسم بالكفاءة إلدارة املعارف       تواصل األمانة إنشاء  

يذ الناجح الستراتيجية االتصال الشاملة، على النحو املناسب ويف سـياق           مبثابة أدوات للتنف  
  . كما اعتمدته األطراف٢٠١١-٢٠١٠برنامج العمل للفترة 

، ٢٠١١-٢٠١٠ومن هذا املنطلق، أدرجت األمانة، يف برنامج عملها لفترة السنتني          -٦
 دعم أنشطة جلنة العلم      يهدف إىل  املعلوماتنقل  مشروعاً يتعلق بإنشاء نظام إلدارة املعارف و      

والتكنولوجيا ذات الصلة وُيتيح يف الوقت ذاته إطاراً وأداة لتلبية احتياجات كـثرية أخـرى               
 يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وما يتصل بذلك من مهام             نقل املعارف تتعلق ب 

  .تضطلع هبا األمانة
املعارف، أجـرت األمانـة دراسـة       وكخطوة رئيسية أوىل حنو إنشاء نظام إلدارة          -٧

استقصائية وحتليالً متعمقني ألولويات االتفاقية يف جمال إدارة املعلومات، وقد حظيت هـذه             
 /اخلطوة بترحيب ودعم جلنة العلم والتكنولوجيا خالل دورهتا االستثنائية الثانيـة يف شـباط           

األطراف خـالل مـؤمتر     وبالتوازي مع ذلك، ووفقاً للمقررات اليت اختذهتا        . ٢٠١١فرباير  
 يقدم إىل األطراف وسائر ستعراض األداء وتقييم التنفيذ النظام  إنشاء  اً  ، تقرر أيض  ٩األطراف  

كترونية، معلومات موحـدة عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف إطـار         لاجلهات املعنية، عرب بوابة إ    
تكنولوجيـا  واستناداً إىل هذا التقييم الذي مت على مستوى جلنـة العلـم وال            . االستراتيجية

كترونية الستعراض األداء وتقييم التنفيذ، واصلت األمانة       ال اليت أُجنزت عرب البوابة اإلل     واألعم
إنشاء نظام إلدارة املعارف يتضمن اعتبارات حمددة فيما يتعلق باحملتويات وحيدد اخليارات اليت      

  . تليب املتطلبات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات
قة تقريراً مرحلياً عن إنشاء نظام شامل إلدارة املعـارف يف إطـار             ومتثل هذه الوثي    -٨

وتركز على أحد العناصر األساسية هلذا النظام، أي النظام الوسيط لنقل املعـارف             . االتفاقية
ومن هذا املنطلق، تقدم الوثيقة عرضاً عاماً       . العلمية، الذي ستوجهه جلنة العلم والتكنولوجيا     

ت املعرفية وما يلي ذلك من حتليالت وخيارات تتعلق أساساً بالنظـام            لنتائج تقييم االحتياجا  
  .الوسيط لنقل املعارف، مع التركيز على سياق النظام الشامل إلدارة املعارف

عرض عام لتطوير النظام الشامل إلدارة املعارف يف إطار اتفاقية األمم             -ثانياً   
  املتحدة ملكافحة التصحر

األمر اجلديد يف إطار االتفاقية، إذ يشكل تقدمي املعلومـات          إدارة املعارف ليست ب     -٩
وإدارة املعارف بفعالية جانباً مهماً من جوانب التصدي لقضايا التصحر واجلفاف من جانب             

__________ 

  .ب‘٢‘)ب(٢٠، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٤(
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 ٥-٣ومثلما ورد يف الفقـرات      . خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة على العديد من املستويات       
  .  إدارة املعلوماتأعاله، تسلط االستراتيجية الضوء بوضوح على

إن الغرض من وضع نظام شامل إلدارة املعارف يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر هو       -١٠
معاجلة خمتلف مهام ومتطلبات إدارة املعارف يف إطار االتفاقية عن طريق نظام إلدارة املعارف          

ري مسار  وسيكون هدف هذا النظام هو توف     . يتسم باالتساق وحتقيق الفائدة املرجوة وعملي     
منظم للمعلومات املتعلقة باالتفاقية وتنفيذ االستراتيجية واملشاركني يف عملية االتفاقية، بغية            
التمكني من حتقيق أوجه تآزر جديدة وتوفري قدرات إضافية جلمع املعارف ونـشرها علـى               

لبـات  وينبغي لنظام إدارة املعلومات أن يليب االحتياجات واملتط       . نطاق واسع وزيادة النتائج   
اليت مت حتديدها، كما ينبغي أن يناسب ما للجهات املعنية املشاركة، مبا يف ذلـك األمانـة                 

  . نفسها، من قدرات وموارد إلجناز املهام املطلوبة لوضع النظام وتنفيذه وصيانته
وستكون للنظام الشامل إلدارة املعارف يف إطار االتفاقية وظيفة داخليـة وأخـرى               -١١

ج الداخلي للنظام سيقوم أساساً على تلبية االحتياجات الداخلية لألمانـة           فالنموذ. خارجية
يتعلق بإدارة احملتويات والتخطيط والرصد والتقييم وتقدمي التقارير وفقـاً لنـهج اإلدارة         فيما

كما يرمي إىل دعم عمل األمانة مع مكاتب مؤمتر األطـراف وهيئاتـه             . القائمة على النتائج  
أما النموذج اخلارجي، فيقوم على إنـشاء أو        . مل الداخلي هلذه املكاتب   الفرعية، وتيسري الع  

نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم   ربط خمتلف مكونات إدارة املعارف مثل البوابة اإللكترونية ل      
ومثة ترابط جـوهري بـني      .  لنقل املعارف العلمية   الوسيط املستخدم للتبليغ، والنظام     التنفيذ

جي من حيث هيكل اإلدارة وهنج إدارة احملتويات، كما يتـرابط           النموذجني الداخلي واخلار  
  . النموذجان إىل حد كبري فيما يتعلق باملتطلبات الوظيفية

ملا تضطلع به األمانة من مهام يف عمليـة         اً  موجزاً  عاماً  وتقدم الفقرات التالية عرض     -١٢
من الفصل الثالث، علـى      اًوتركز هذه الوثيقة، اعتبار   . تطوير النظام الشامل إلدارة املعارف    

  .وضع نظام وسيط لنقل املعارف ينبغي اعتباره أحد اجلوانب املكّونة للنظام الشامل
ويتطلب تطوير النظام الشامل إلدارة املعارف إجناز املهام التالية املتعلقة بتنظيم وإدارة      -١٣

  :احملتويات
 ؛استثمار عمل املوظفني وسائر املوارد يف إدارة املعلومات •

 ؛تدريب املوظفني لتحسني قدراهتم يف جمال إدارة املعلومات •

وضع الوثائق والتوجيهات السياساتية الرئيسية إلدارة احملتويات؛ ووضع مبادئ          •
 ؛توجيهية للتصنيف واإلدارة

  ؛اختيار املواد الرئيسية وحتويلها من النظم القدمية •

 ؛تنفيذ عملية نشر تقوم على تبسيط تصنيف احملتويات •
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 ؛م استعراضات دورية لتحديث سجالت املعلوماتتنظي •

 .إشراك شركاء خارجيني يف حتديد مصادر املعلومات ونشرها •

وفيما يتعلق باجلوانب التقنية، قد يقتضي نظام إدارة املعارف استخدام نظام جـاهز               -١٤
عن إجراء تعـديالت      للخدمة مع إضافة مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضالً       

وجوانب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يـتم       . دة فيما يتعلق بالتصميم والتطوير    حمد
. اختيارها قد تشمل عدة خيارات ميكن تصورها لتوفري طائفة من اخلدمات بصورة مرحليـة           

واهلدف الرئيسي يف هذا الصدد هو استبدال سجالت املعلومات احلالية املتـشعبة بربنـامج              
بكة داخلية وخارجية تتيحان للموظفني والشركاء املختارين سـهولة         حاسويب جديد يوفر ش   

  . الوصول إىل الوثائق وتوفر آليات متكن من العمل التعاوين
وقد يقتضي تنوع اجملاالت واملستعملني املعنيني تنفيذ نظـام إدارة املعـارف علـى             -١٥

ية وإدارة الوثـائق    وستكون املرحلة األوىل هي وضع األسس إلنشاء الشبكة الداخل        . مراحل
وستكون املرحلة الثانية هـي تقـدمي       . وإتاحة وسائل العمل املشترك ملوظفي أمانة االتفاقية      
عن األشخاص املختصني واملستـشارين       اخلدمات لشركاء خمتارين، كأعضاء املكتب، فضالً     

  . املشاركني يف جتهيز الوثائق الرمسية التفاقية مكافحة التصحر

  املعرفيةحتياجات تقييم اال  - ثالثاً  
عـن    متثلت أهداف تقييم االحتياجات املعرفية يف حتديد املعارف املتوافرة، فـضالً            -١٦

، والقيام بالتايل   صحاب املصلحة يف اتفاقية مكافحة التصحر     االحتياجات املعرفية اجلوهرية أل   
  .  إطار االتفاقيةبتحديد األولويات وتقليص اخليارات املتعلقة بإنشاء نظام إلدارة املعلومات يف

، مت  )املرفـق األول  (ويف إطار الدراسة االستقصائية لتقييم االحتياجـات املعرفيـة            -١٧
 من املراسلني العاملني يف جمال ٧١ مقدمة من جهات تنسيق وطنية و٧٦ رداً منها ٣٥٥ تسلُم

  من موظفي منظمات اجملتمع املدين واملنظمـات غـري احلكوميـة           ٨٩العلم والتكنولوجيا و  
 من مـوظفي    ١٢ من أكادمييني أو خرباء مستقلني و      ٢٧ من موظفي األمانة و    ٢٤و املعتمدة

 مـن   ١١ من ممثلي القطاع اخلاص و     ٤وكاالت األمم املتحدة أو منظمات حكومية دولية و       
ويشري التوزيع اإلقليمي إىل نسب مئويـة       .  من جهات أخرى   ٤١العاملني يف جمال اإلعالم و    

 أفريقيـا   - ة يف مرفقات تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، املرفـق األول         متباينة للبلدان املدرج  
 - ، واملرفق الثالث  ) يف املائة  ١٧,٢( آسيا   -، واملرفق الثاين    ) يف املائة من إمجايل الردود     ٣٥,٨(

 مشال البحـر األبـيض      -، واملرفق الرابع    ) يف املائة  ٢٠,٦(أمريكا الالتينية والبحر الكارييب     
، والبلدان  ) يف املائة  ٥,١( وسط وشرق أوروبا     -، واملرفق اخلامس    ) املائة  يف ٦,٨(املتوسط  

، والبلدان األطراف األخرى املتأثرة اليت ال ترد ضمن         ) يف املائة  ٠,٦(اليت لديها صفة املراقب     
ويوضح التقسيم حبسب نوع اجلنس ارتفاع أعـداد الـذكور          ).  يف املائة  ١٢,١(املرفقات  
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وجاء أكثر من نصف الردود مـن       ).  يف املائة  ٢٧(مقارنة باإلناث   ) ئة يف املا  ٧٣(املشاركني  
ويشري نطاق أعمار املشاركني إىل وجود عـدد كـبري مـن            . أشخاص فوق سن اخلمسني   

  . املشاركني الذين لديهم خربات كبرية لتقامسها
ووفرت الدراسة االستقصائية وسيلة إلجياد قاعدة إلدارة املعارف بـشأن التـصحر        -١٨
  : ومن النتائج املثرية لالهتمام ما يلي. هور األراضي واجلفافوتد

 يف الوقـت    من العسري، أو العسري للغايـة      يف املائة من اجمليبني أن       ٤٧,٨يرى   •
معارف بشأن املـسائل املتعلقـة بالتـصحر        /الراهن، احلصول على معلومات   

 ؛)١املرفق األول، الشكل (وتدهور األراضي واجلفاف 

بالتصحر وتدهور  ائة من اجمليبني أن تبادل املعلومات املتعلقة         يف امل  ٦٢,٥يرى   •
كـصانعي  ( واجلفاف والربط الشبكي بني خمتلف أصحاب املصلحة         األراضي

السياسات، والعلماء، وأطراف االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، ومنظمات        
لغاية يف  يتم مبستوى ضعيف أو ضعيف ل     ) املنظمات غري احلكومية  /اجملتمع املدين 

  ؛)٢املرفق األول، الشكل (الوقت الراهن 

ووفقاً لغالبية اجمليبني، ينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي لنظام إدارة املعلومـات             •
التعاون واالبتكار يف جمال التصحر وتدهور      التفاقية مكافحة التصحر هو تعزيز      

املرفق (جودة   قبل املسامهة يف حتقيق الفائدة من املعارف املو        األراضي واجلفاف 
 ). ٣األول، الشكل 

وأشار املشاركون يف الدراسة االستقصائية إىل اجملاالت املواضيعية اليت لديهم فيهـا              -١٩
التصحر وتدهور األراضـي، واسـتدامة      معارف راسخة ميكن تقامسها مع اآلخرين، وهي        

ن ذلك، هنـاك    وعلى النقيض م  . استغالل األراضي، وتغري املناخ، والزراعة واألمن الغذائي      
قليل من املشاركني الذين وضعوا ضمن أولوياهتم توفري معلومات يف اجملـاالت املواضـيعية              

أو أعلنوا أن لـديهم معلومـات       ) ٤املرفق األول، الفقرة     (باهلجرة، والطاقة، والفقر  املتعلقة  
ويـة  وباإلشارة إىل عدد الطلبات، فإن اجملـاالت الـيت حتظـى باألول           . تتعلق هبذه اجملاالت  

استدامة إدارة األراضي، والتصحر وتدهور األراضي، وتغـري  يتصل بتطوير املعارف هي     فيما
وقُدم القليل من الطلبات للحصول على معارف إضافية يف         . املناخ، والزراعة واألمن الغذائي   

وعموماً، هناك توافق   ). ٥املرفق األول، الشكل    (اهلجرة، واجلفاف، والفقر، والطاقة     جماالت  
د على ما يبدو بني العرض والطلب يف اجملاالت املوضوعية للمعارف اليت حتظى بأولويـة               جي

ومع ذلك، ميكن لعملية اتفاقية مكافحة التصحر أن تـستفيد مـن اخلـربات              . احلاجة إليها 
  .فيها اخلارجية إذا أرادت تدعيم قاعدهتا املعرفية يف جماالت يقل الطلب لتعزيز املعارف

، أعرب املشاركون يف الدراسة االستقصائية عن ضـرورة زيـادة           وكتوجه رئيسي   -٢٠
اجملتمعات احمللية، والرصفاء يف البلدان     الربط الشبكي بني مجيع أصحاب املصلحة، وال سيما         
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األخرى والباحثون، والعاملون يف منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وموظفـو         
وقنوات وآليات احلصول على املعلومـات      ). ٦الشكل  املرفق األول،    (الوكاالت احلكومية 

واملعارف بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف اليت حبذها الذين ردوا على االسـتبيان             
تنظيم حلقات  الصحف العلمية و  إتاحة   و الزيارات امليدانية وتوفري مدرسني خمتصني     تنظيمهي  

وقد تتطلـب   ). ٧ملرفق األول، الشكل    ا (كتروينالربيد اإلل التواصل عرب   مؤمترات و تدريب و 
  .تلبية هذه االحتياجات جمموعة من احللول والشراكات

أو " املعارف املدونـة  "ووفقاً لغالبية اجمليبني، فإن أهم ثالث مسات يتوقع توفرها يف             -٢١
النشرات املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف هي نوعية املعلومات وسهولة احلصول           

وتعين كل واحدة من هذه السمات توفر آليات وعمليات حمـددة إلنتـاج             . يتهاعليها وأمه 
فالنوعية تعين املعايري والنماذج والتحرير واستعراض األقران، ومـا إىل          . احملتويات والنشرات 

تعين دقة التصنيف، وإجراءات إدارة احملتويات، واالستعراضات        وسهولة احلصول عليها  . ذلك
وقـد  . ة املعلومات أن املعارف تستند إىل متطلبات املستعملني النهائيني        الدورية، وتعين أمهي  

  . يقتضي األمر تعميم هذه السمات، حيثما أمكن، على تشغيل نظام إدارة املعلومات
األوراق التحليليـة،   وأنواع املعلومات اليت طلبها اجمليبون يف الكثري من األحيان هي             -٢٢

، كتيبـات كيفيـة التنفيـذ      و ستفادة، والتجارب الناجحة،   امل الدروسووالتجارب املقارنة،   
وعلى النقيض من ذلك، مثة معلومات مل حتـظ باألولويـة،           . وملخصات السياسات العامة  

). ٨املرفـق األول، الفقـرة    ( اإلفرادية، أو التقارير الرئيسيةالدراساتكصحائف الوقائع، و 
نظام إدارة املعلومات أوالً توفري أنواع      ومن منظور جتميع وتصنيف وفهرسة احملتويات، ينبغي ل       

وإذا كان هذا النوع مـن      . املعارف األكثر طلباً واملسامهة يف تطويرها وتيسري الوصول إليها        
وبعـض هـذه    . املعلومات سُينتج يف إطار االتفاقية، فسيتعني توفري مبادئ توجيهية حمـددة          

مثل تقدمي أوراق حتليلية، والدروس (املنتجات املعرفية يتطلب استحداثها العمل بصورة مكثفة 
، وغالباً ما يقتضي األمر تكليف منظمات دولية شـريكة          )املستفادة، وكتيبات كيفية التنفيذ   

وعالوة على ذلك، قد يتطلب تطوير بعض       . بوضعها بالتعاون مع معاهد حبوث أو مستشارين      
 بسهولة عـن   ميكن جتميعها  املنتجات املعرفية إجراء حبوث ميدانية، ومثة منتجات معرفية أخرى        

). حنو التجارب املقارنـة، التجـارب الناجحـة       (كتروين والتعاون عن ُبعد     طريق الربيد اإلل  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن تطوير بعض هذه املنتجات املعرفية قد يتوقف على إعداد منشورات              

 كيفية التنفيـذ    فعلى سبيل املثال، عادة ما تعتمد كتيبات      . أخرى ويستكمل يف هناية العملية    
على حتليل أفضل املمارسات اليت يتم اختيارها من جمموعة من املمارسات اجليدة، ومـا إىل               

  .ووفقاً لذلك، يقتضي األمر وضع سياسة وإطار إجرائيني الستنباط وتوجيه املنشورات. ذلك
حمـرك حبـث للوصـول إىل        وحدد تقييم املتطلبات التكنولوجية احلاجة املاسة إىل        -٢٣
شبكي واملناقشات عرب الشبكة علومات املدونة يف السجالت، وقائمة عناوين بريدية للربط الامل
كترونية، وسجالت للمحتويات لنشر وتقاسم املوارد،      كترونية، وتنظيم حلقات تدريب إل    اإلل
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املرفـق األول،   (، وإمكانيات عقد املؤمترات عرب الفيـديو         عرب اإلنترنت   للتعاون وصفحات
من منظور إدارة املعارف، فإن هذه املتطلبات تنسجم مع الوظائف األساسـية            و). ٩الشكل  

وعلى النقيض مـن    . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تستخدمها شبكات املمارسني      
 "ويكـي "التعاونيـة   املدونات واملواقع   ذلك، مثة طلب قليل على الشبكات االجتماعية مثل         

  . ستعملنيبواسطة املتصنيف  الإمكانيات أو
وعند االختيار من جمموعة حلول إدارة املعلومات اليت تتراوح من جتميع احملتويـات               -٢٤

املوجودة إىل آليات تيسري التواصل بني األفراد، أعطى اجمليبون علـى االسـتبيان األولويـة               
ربط بصورة أقوى إمـا مباشـرة أو        ال ‘١‘: للخدمات أو األدوات اليت تتيح أو تيّسر ما يلي        

ائق وثرة الدا وضع نظام إل ‘٢‘ ،تعاون والتواصل كترونياً بني الشركاء يف االتفاقية من أجل ال       إل
تنظـيم   ‘٣‘ ؛نشر وتصنيف ومتابعة الوثائق اإللكترونية واالطالع عليهـا إلكترونيـاً         يتيح  

بعثات قصرية بني البلدان أطراف االتفاقية من أجل تقاسـم املعلومـات والـدعم              /زيارات
 تنظيم حلقات تعليمية وأنشطة تدريبية تتعلق بالتـصحر وتـدهور األراضـي             ‘٤‘ ؛املتبادل

 توفري إمكانيات أكرب إلعداد املنشورات وحتقيق الفائـدة القـصوى منـها             ‘٥‘ ؛واجلفاف
وعلى النقيض من ذلك، هناك أنواع أخرى من خدمات إدارة املعلومات عليهـا             . ومتابعتها

 الـيت    االجتماعية، وبرامج الـشبكات اخلارجيـة      برامج الشبكات طلب أقل، وهي حتديداً     
قـوائم اخلـرباء    عـن     كترونياً عرب شبكة آمنة، فضالً    م األفرقة للتعاون فيما بينها إل     تستخد

  ). ١٠املرفق األول، الشكل  (والصفحات الصفراء
وتوخياً ملواءمة نطاق وحمتوى النظام الوسيط لنقل املعارف مع توقعات هيئات اتفاقية   -٢٥
حر واجلهات صاحبة املصلحة، طُلب من اجمليبني على االستبيان وضع وترتيب مخـسة             التص

ترمجة وحتديث املعـارف،    وكان النموذج األكثر طلباً هو      . ُنُهج وسيطة خمتلفة لنقل املعارف    
اخلدمات والعمليات والُنُهج اليت تساهم يف سد الفجوة بـني العلمـاء،            "    بوقد ُوِصف ذلك    

والنمـوذج  . "ومنظمات اجملتمع املدين، واملمارسني واجملتمعات احملليـة وواضعي السياسات،  
إنشاء الذي جاء يف املرتبة الثانية بني النماذج الوسيطة لنقل املعارف اليت أوصي باعتمادها هو          

نقطة توصيل للمعلومـات املوجـودة، وحتليـل        "يكون مبثابة   ثانوي لتبادل املعلومات     نظام
  .)١١املرفق األول، الشكل (" منظمات أخرىالبيانات اليت صدرت عن 

األمناط العامة اليت ظهرت يف ردود اجمليبني على االسـتبيان وجـود بعـض               وتبّين  -٢٦
فعلى سبيل املثال، هناك طلب كبري يف منطقيت أفريقيا وأمريكا الالتينية           . األفضليات اإلقليمية 

وتطلـب البلـدان    . ارات امليدانيـة  والكارييب على تنظيم املؤمترات عرب الفيديو، وعلى الزي       
األفريقية وبلدان وسط وشرق أوروبا على وجه اخلصوص احلصول على اجملالت العلميـة،             

. كما يزداد الطلب يف هذه البلدان على احللقات الدراسية واملؤمترات وحلقـات التـدريب             
لنقل املعـارف   وعند توفر اإلمكانيات املالئمة على املستوى اإلقليمي، ميكن للنظام الوسيط           

تفصيل بعض خدماته املقدمة إىل األقاليم املعنية لكي تكون احللول أنسب للسياق اإلقليمي،             
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وعلى أية حال، فإن العديد من اخلدمات اليت        . ويتم بذلك اعتماد النظام األمثل لنقل املعارف      
ستبيان واليت  ُحّسنت إىل أقصى حد على الصعيد العاملي باالستفادة من ردود اجمليبني على اال            

مثل املؤمترات عرب الفيـديو، والبـث       (ميكن تنفيذها عن طريق النظام الوسيط لنقل املعارف         
وحـدات  /، تتطلب زيادة اإلمكانيات املخصصة على مستوى التنسيق اإلقليمـي         )الشبكي

لتقـدمي  اً  التنسيق اإلقليمي، ليس لتعزيز هذه اخلدمات ونظام نقل املعارف فحسب، بل أيض           
  . ة للمستعملني النهائيني على الصعيد الوطيناملساعد

ومن املنظور اجلنساين، بّينت الدراسة االستقصائية وجود اخـتالف طفيـف بـني       -٢٧
فاهلدف الرئيسي إلدارة املعـارف  . اإلناث والذكور فيما يتعلق باملتطلبات والتوقعات املعرفية 

وباملثل، فإن اإلنـاث    . ساط اإلناث أكرب يف أو   حيظى بأولوية    البدء من الصفر  املتمثل يف عدم    
، يف حني يطلب     واملؤمترات والزيارات امليدانية   الدراسيةلقات  احلألفرقة و اجتماعات ا يفضلن  

وفيما يتعلق باملنتجـات    . استخدام الربيد اإللكتروين واإلنترنت   الذكور زيادة أكرب نسبياً يف      
ية، وحماضر االجتماعات، وصـحائف  كتيبات كيفية التنفيذ، والدراسات اإلفراد   املعرفية مثل   

، فإن اإلناث هن األكثر طلباً هلذا النوع من املعلومات، أما الذكور فيعطون أولويـة               الوقائع
وفيمـا يتعلـق    . تقارير الرئيسية واألوراق التحليلية   للمعلومات العلمية، واخلرائط، وال   نسبية  

ـ    الستحداثباألولويات الشاملة، فإن اإلناث يعطني األولوية        ة، وشـبكة    شـبكة اجتماعي
التقنيـات اآلليـة    ، يف حني يركز الذكور بصورة نسبية على         كترونياًخارجية بغية التعاون إل   

لتدفق العمل للتمكن بصورة منهجية من احلصول على املعارف وفرزها وإعادة اسـتخدامها             
، كما يركزون )مثل الوثائق الرمسية، وحتديث القوائم، وطلبات اخلدمات التقنية واالستشارية(

عن   إجراءات التحفيز وتوفري الوثائق للملتحقني اجلدد باتفاقية مكافحة التصحر، فضالً          على
أجل حتقيق التعاون والتواصـل     زيادة الربط املباشر أو إلكترونياً بني الشركاء يف االتفاقية من           

ل املعـارف    للربط بني األشخاص والتمكني من تباد      خاصة باالتفاقية  شبكة ممارسني ميسرة  (
ويف حالة حشد موارد خمصصة،     ). أو بصورة مباشرة عن طريق حلقات العمل      اً  إما إلكتروني 

ملنظور اجلنساين الستكمال األمناط العامـة  ميكن إضافة وظائف جديدة يتم اختيارها حبسب ا       
اليت عرب عنها الذكور واإلناث على السواء وإضافة املميزات ذات األولوية بالنـسبة للنظـام        

وباملثل، ميكن استنباط وسائل للحث على مراعاة املنظور اجلنساين يف          . الوسيط لنقل املعارف  
  . سياق تعزيز اعتماد النظام الوسيط لنقل املعارف

  هيكل إدارة املعارف التفاقية مكافحة التصحر  - رابعاً  
لقد وفّر تقييم االحتياجات نظرة فاحصة قّيمة لتخطيط نظام إدارة املعارف ومكّوناته   -٢٨

املتعلقة بنقل املعرفة بدءاً بتحديد األهداف، ومن شأن ذلك املساعدة يف الربط بني السياسات              
اً إىل األولويات اليت حددها اجمليبون على االستبيان، فإن         واستناد. العامة والعلوم واملمارسات  

األفـراد  : "اهليكل العام إلدارة املعارف قد يؤدي إىل وضع إطار يقوم على ثالث دعامـات             
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، وحيدد لكل واحدة من الدعامات األنشطة اليت تلـيب املتطلبـات            "والعمليات والتكنولوجيا 
ل االستعراض التايل ثالثة مواضيع باالستناد بصورة       ويتناو. املعرفية التفاقية مكافحة التصحر   

  . أساسية إىل منظور النظام الوسيط لنقل املعارف

  األفراد  - ألف  

  تنفيذ النظام الوسيط لنقل املعارف  -١  
ي برنامج إلدارة املعارف وضع هيكـل خمـصص         أيتطلب تصميم وتطوير وتنفيذ       -٢٩

جماالت النظام الوسيط لنقل املعلومات وتنـوع       وحتتم  . إلدارة املشروع وآليات تنسيق حمددة    
اجلهات صاحبة املصلحة اليت تستخدمه، أن يشتمل هيكل إدارته على آليات تكفـل تلبيـة               

وعالوة على ذلك، ُتعتمد مبادئ لضمان اجلودة تكفل        . النظام لتوقعات املستعملني النهائيني   
وعند الشروع يف حتديد مكونات . أن تكون نتائج النظام مالئمة ومناسبة لتوقعات املستعملني  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة للنظام الوسيط لنقل املعلومات، حتـدد األمانـة            
  . اهليكل اإلداري الذي يساعد يف استدامة النظام لقدرته على حتقيق الفائدة املرجوة منه

 الـدعوة   ويتطلب استحداث وصيانة نظام إدارة املعارف العديـد مـن أنـشطة             -٣٠
وسيتم وضع خطة ووسائل اتصاالت ومواد تروجيية تعزز نظام نقل املعلومات           . واالتصاالت

  . وتشكل جزءاً من برنامج إدارة تطويره

   املعارفاالتصال بشبكات  -٢  
لقد بّين تقييم االحتياجات أن توفري االتصال بني األشخاص ينبغي أن يكون مـن                -٣١

فنمـوذج إدارة   . املعارف وخباصة النظام الوسيط لنقل املعارف     اجلوانب الرئيسية لنظام إدارة     
املعارف الذي ينبغي أن يقوم عليه النظام هو النموذج املعروف املتمثـل يف إنـشاء شـبكة                 

واهلدف الرئيسي هلذا النموذج هو الربط بني أشخاص لديهم اهتمامات مـشتركة            . ممارسني
  . ل والوصول الشامل للمعارف على الصعيد احملليمن أجل إتاحة التعلم اجلماعي والدعم املتباد

ومناذج إدارة املعارف ال تقوم بذاهتا بل هي متكاملة ومتيل إىل التركيز على بعـض                 -٣٢
وهبذا املعىن، فإن شبكات املمارسني ختتلف عن الـشبكات  . الوسائل واألساليب دون سواها  

إىل تصنيف املعـارف عـن طريـق    االجتماعية اليت متيل إىل التركيز على جمموعات أصغر و      
التواصل املباشر بني األشخاص، يف حني هتدف شبكات املمارسني إىل إنشاء جمموعة معارف             

ومثة اختالف طفيف بني شبكات املمارسني واألنشطة . عامة وأوسع بني مجيع أعضاء الشبكة 
 مجيـع األعـضاء   البحتة لتدوين املعارف، مبعىن أهنا تقوم على اتصاالت تفاعلية ودينامية بني   

والستكمال املنشورات الرمسية أو توجيه األشخاص      " توفري املعارف عند الطلب   "للتمكني من   
  . للحصول عليها
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ومل تكن شبكات املمارسني أمراً جديداً بالنسبة لعدد من اجمليبني على االسـتبيان،               -٣٣
لك ال توجد شبكة    مثلما يتضح من عدد اإلجابات الواردة يف سياق ختطيط املعارف، ومع ذ           

. كترونية للمعارف تربط بني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف االتفاقية على وجه التحديد            إل
كما ال توجد شبكات ممارسني متصلة باتفاقية مكافحة التصحر ميكن أن حتل حمل قنـوات               

ت االتصال الرمسية أو عمليات اختاذ القرار املؤسسية، بيد أن هذه الشبكات قد تفتح جمـاال              
وبإتاحـة  . جديدة للمناقشات بني النظراء ولتبادل التجارب ووجهات النظـر الشخـصية          

الوصول السريع إىل املعارف الظاهرة والضمنية، ميكن لشبكات املمارسني املسامهة يف تنوير            
صانعي القرارات واملمارسني والعلماء، مما يسهم بالتايل يف جسر الفجوة يف جمـال كيفيـة               

 هذه الشبكات بوضوح األولويات اليت كشف عنها تقيـيم االحتياجـات            وستليب. التنفيذ
ومع ذلك، قد تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف مدى توافق إنشاء وتيسري آليات          . املعرفية

التبادل األفقي للمعارف مع قاعدة املوارد واهليكل الوظيفي أو حىت مع والية أمانة اتفاقيـة               
  . مكافحة التصحر

اإلجابة اجلزئية على السؤال املتعلق بقدرة اتفاقية مكافحة التصحر علـى إنـشاء             و  -٣٤
قنوات اتصاالت أفقية من قبيل شبكات املمارسني، أو قـدرة أمانتـها علـى إدارة هـذه                 
الشبكات، هي مواصلة النظر يف تكييف مثل هذه النماذج لتناسب اجملـاالت الرئيـسية أو               

فشبكات املمارسني ميكن أن ُتنشأ ملعاجلة جماالت حمـددة         . يةاألولويات االستراتيجية لالتفاق  
رصد التأثري فيما يتـصل بالتـصحر       " و "تنسيق برامج العمل الوطنية   "منها على سبيل املثال     

وميكن أن تكون شبكات املمارسني من      ". اقتصاد اجلفاف "، أو   "وتدهور األراضي واجلفاف  
ومن الوسـائل   . جحة وجتميع التجارب املقارنة   هذا القبيل وسيلة لالطالع على التجارب النا      

األخرى إلحراز تقدم يف جمال التعلم اجلماعي والوصول إىل املعارف، الدخول يف شـراكات      
مع الشبكات القائمة اليت لديها الرغبة يف أن تكون بوابات أفقية مفتوحة ألصحاب املصلحة              

  .يف اتفاقية مكافحة التصحر

  العمليات  - باء  

   على املعارفاحلصول  -١  
كان الطلب على اجملالت العلمية مرتفعاً باستمرار يف أوساط مجيع اجمليـبني علـى                -٣٥

ومن اخليارات الفعالة من حيث التكلفة لزيـادة  . االستبيان املتعلق بتقييم االحتياجات املعرفية    
 برنـامج  الوصول إىل اجملالت العلمية استخدام النظام الوسيط لنقل املعلومات كقناة لتعزيـز       

ويتيح هذا الربنامج حـق الوصـول إىل أكثـر          . "Research4Life"البحث من أجل احلياة     
 جملة علمية، مبا يف ذلك تلك اليت غالباً ما أوصى هبا اجمليبون علـى االسـتبيان                 ٨ ٠٠٠ من
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) ١اجملموعـة   ( بعينها   )٦( من جمموعة بلدان   )٥(وميكن ملؤسسات . املتعلق باالحتياجات املعرفية  
  .جيل يف هذا الربنامج ومتتع موظفيها حبق الوصول جماناً إىل مجيع اجملالتالتس
ومنذ وضع تصور النظام الوسيط لنقل املعلومات، مت التركيز على تيسري الوصول إىل               -٣٦

ويف . املعارف الوطنية أو احمللية، وعلى االستفادة من اإلمكانيات والنظم املعرفية املوجـودة            
سني وشبكات الربيد اإللكتروين اليت تربط مجيع األعضاء قد تـشكل           حني أن شبكات املمار   

قنوات فعالة لالستفادة من املعارف على الصعيدين الوطين أو احمللي، فقد تكون هناك حاجة              
وقد يتضمن النظام الوسيط بـصفة      . إىل دمج آليات إضافية يف النظام الوسيط لنقل املعارف        

 من البحث يف خمتلف النظم املعرفية وفهرستها، مبا يف          خاصة حمرك حبث واسع النطاق ُيمكّن     
  . ذلك النظم الوطنية أو احمللية، وذلك لتيسري احلصول على املعلومات على الصعيد احمللي

للمنـشورات اجلديـدة واملقـاالت        شامالًاً  وتقدم األمانة كل أسبوعني استعراض      -٣٧
ي واجلفاف، غري أن هذا االستعراض      والفعاليات ذات الصلة مبشكلة التصحر وتدهور األراض      

 "Land Scan"وسُيتقاسم هذا التحديث للمعلومـات  . يصل إىل عدد حمدود من األشخاص
، مع مجيع مستخدمي النظام الوسيط لنقـل        )نظام مكتبة معلومات اتفاقية مكافحة التصحر     (

  . املعلومات

  جتميع املعارف  -٢  
ملعرفيـة علـى احلاجـة إىل       قييم املتطلبات ا  شدد اجمليبون على االستبيان املتعلق بت       -٣٨

كترونية عاملية لتحميل املعلومات واملوارد اليت مت تطويرها حملياً وتتصل بقـضايا            سجالت إل 
ويتطلب ذلك أن يعرض املوقـع      . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على وجه اخلصوص      

ويقتـضي  . تائج االستراتيجية اإللكتروين للنظام الوسيط لنقل املعلومات املواضيع املختارة ون       
 شـامالً اً التصنيف الدقيق للمحتويات املنشورة يف نظام نقل املعلومات أن تضع األمانة تصنيف 

وقد . وجمموعة بيانات وصفية شاملة متكّن من تصنيف مصادر املعلومات املنشورة يف النظام           
للمعلومات اليت ينبغـي    تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف ما قد يشكل جماالت أساسية            

__________ 

اجلامعات والكليات، ومعاهد البحوث، واملدارس املهنية، واملراكز االستـشارية، واملكاتـب احلكوميـة،              )٥(
 . واملنظمات غري احلكومية احمللية، واملستشفيات، واملكتبات الوطنية

 البلـدان مـن اجملموعـة األوىل يف         ،<http://www.research4life.org/institutions.html>انظر العنـوان     )٦(
إثيوبيا، إريتريا، أفغانستان، أوزبكستان، أوغندا، بابوا غينيا اجلديدة، بـنغالديش، بـنن،             هي   ٢٠١١ عام

بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، توفالو، توكيالو، تيمور ليـشيت،          ) دولة املتعددة القوميات  (بوليفيا  
هورية إفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، مجهوريـة ترتانيـا           جزر القمر، جزر سليمان، مج    

مجهورية الو الدميقراطية    مجهورية كوريا، ،  املتحدة، مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، مجهورية مولدوفا      
ن، الصومال،  الشعبية، جيبويت، رواندا، زامبيا، زميبابوي، ساو تومي وبرينسييب، السنغال، السودان، سرياليو          

طاجيكستان، غامبيا، غانا، غيانا، غينيا بيساو، غينيا، فيتنام، قريغيزستان، الكامريون، كمبوديـا، كـوت              
كينيا، ليبرييا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مالوي، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق،          ديفوار، الكونغو، كرييبايت،  

 .ييت، اليمنميامنار، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، ها
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وفيما يتعلق باملنتجات املعرفية، مت     . )٧(تغطيتها استناداً إىل األولويات احلالية يف عملية االتفاقية       
تسليط الضوء على األوراق التحليلية والتجارب املقارنة والدروس املـستفادة والتجـارب            

من األولويات وفقاً لتقييم    الناجحة وكتيبات كيفية التنفيذ وامللخصات السياساتية، بوصفها        
  . املتطلبات املعرفية

وملواصلة االستفادة من املواد املطّورة حملياً وتعزيز نظم املعـارف احملليـة القائمـة،            -٣٩
ويف املرحلـة األوىل،    . (RSS)سيستفيد النظام الوسيط لنقل املعارف من نشرات املعلومات         

كترونية لتحميل املعلومات   اقعها اإلل موسيطلب من األطراف واجلهات صاحبة املصلحة فتح        
حبيث يتمكن نظام نقل املعلومات من احلصول على املوضوعات احمللية اجلديـدة وتـصنيف              

ويف املرحلة الثانية، سيطلب من األطراف      . املعلومات على الصعيد القطري واإلقليمي والعاملي     
 تصنيف عـاملي للمـواد      إضافة عناوين للمواضيع حبيث يتمكن نظام نقل املعارف من وضع         
  .احمللية حبسب اجملاالت املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

  حتليل وتدوين املعارف اجلديدة  -٣  
أنواع املنشورات األكثر طلباً حبسب اجمليبني على استبيان تقييم املتطلبات املعرفية هي       -٤٠

. يلية والـدروس املـستفادة    ورقات مقارنة التجارب، والتجارب الناجحة، واألوراق التحل      
وباإلمكان توفري قدر كبري من ورقات مقارنة التجارب والتجارب الناجحة من خالل العمل             
املعتاد ألي من شبكات املمارسني عندما يلتمس أعضاؤها املساعدة ويطلبون املعلومات مـن   

عليها رجوع  أما الورقات التحليلية والدروس املستفادة، فقد يتطلب احلصول         . أعضاء آخرين 
  .األمانة إىل الشركاء أو التماس أنواع أخرى من املساعدة اخلارجية

وستكون هناك حاجة إىل وضع سياسة تتعلق باملنشورات بغية متكني خمتلف اجلهات              -٤١
وستقدم هـذه الـسياسة     . صاحبة املصلحة من اعتماد معايري عامة واكتساب خربات عملية        

تعلقة بأنواع خمتارة من املنشورات، مبا يف ذلـك آليـات           توجيهات بشأن خمتلف اجلوانب امل    
اإلدارة، وعمليات الصياغة، والنماذج، واجلداول الزمنية لالحتفاظ بالسجالت وإجـراءات          

أحكاماً بشأن اختيـار ونـشر املمارسـات        اً  وقد تتضمن سياسة املنشورات أيض    . املراجعة
ي قد يتطلب العمل بصورة مشتركة بـني        الفضلى، ورمبا تقييم ما حتدثه من تأثري، األمر الذ        

  . اهليئات واجلهات صاحبة املصلحة
وعليـه،  . وينبغي لنظام نقل املعلومات تيسري التحليل املشترك للمعارف وتدوينـها           -٤٢

  . ميكن أن يتيح النظام آليات ملناقشة املنتجات املعرفية ومراجعتها والتعليق عليها

__________ 

مت يف سياق أحد جماالت الدراسة االستقصائية لتقييم املتطلبات املعرفية عرض جمموعة واسعة من املواضـيع                 )٧(
وتشري النتائج يف هذا اجملـال إىل التـصحر         . بوصفها جماالت معرفية قد تكون ذات أولوية وجيب تغطيتها        
   .فها من هذه األولوياتوتدهور األراضي واجلفاف وتغري املناخ واألمن الغذائي بوص
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  نشر املعارف واالستفادة منها  -٤  
لقد خضع جمال االستفادة من املعارف إىل دراسة مستفيضة متخضت عـن نتـائج                -٤٣

ـ       . ملموسة وميكن االستفادة منها    ـ اً ويتضمن املرفق الثاين من هذه الوثيقة عرض هلـذه  اً عام
والتوصيات املتعلقة بنشر املعارف واالستفادة منـها ينبغـي تطبيقهـا يف سياسـة              . النتائج

والتوصيات من هذا القبيل ميكن     . تعزيز ترمجة واستيعاب املعارف   املنشورات من أجل زيادة     
أن تعزز اآلليات التعاونية يف جمال تطوير حمتويات املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق آليـات                

وقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا توجيه . العمل املباشر اليت قد تنطوي على تكبد نفقات مالية   
قدمها يف هذا االجتاه، أي ألبعد مـن إصـدار بعـض املبـادئ              األمانة فيما يتعلق مبدى ت    

  . والتوجيهات الرئيسية
وقد يتيح النظام الوسيط لنقل املعلومات مسارات حمددة لنشر املعارف على الصعيد              -٤٤

احمللي يتمثل أحد جوانبها يف متكني األطراف الوطنية من إعداد برامج بث شبكي إقليمـي،               
 اإلنترنت، وعقد مؤمترات عرب الفيديو، من أجل تبادل املعلومات          وتنظيم حلقات دراسية عرب   

  . عن االجنازات احمللية أو اإلقليمية أو التماس اآلراء والتجارب اإلقليمية

  التكنولوجيا  - جيم  
مثة ختطيط مرحلي لتنفيذ برنامج احلاسوب الذي سيشكل العمود الفقـري لنظـام               -٤٥

.  وسُيصمم اجلزء األول وُيعد وُيدمج خالل السنة األوىل        .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
  : ومن املتوقع أن يشمل املكونات التالية

حمرك حبث للحصول على املعلومات الداخلية واخلارجية عن طريق النظـام             )أ(  
  الوسيط لنقل املعلومات؛ 

عن الرسـائل الـيت متـت         منتدى شبكي يتيح التبادالت التلقائية، فضالً       )ب(  
  قشتها واالتفاق عليها؛ منا

خدمات املؤمترات الشبكية لتنظيم حلقات دراسية عرب اإلنترنت ومؤمترات           )ج(  
  عن طريق الفيديو أو الصوت؛ 

  ؛)الوثائق، املراجع، امللفات الصوتية واملصورة، األخبار(سجل عاملي للمحتويات   )د(  
  ة؛ صفحات تفاعلية للتبادل واملناقشات بني جمموعات حمدد  ) ه(  
نظام استعراض األداء   مثل  (روابط شبكية بربامج وقواعد شبكات خارجية         )و(  

  ، بغية تغذية نظام إدارة املعلومات مبعلومات من جهات خارجية؛ )وتقييم التنفيذ
   ؛(RSS)احلصول على نشرات لتوفري املعلومات اخلارجية   )ز(  
  . توفري تقومي مشترك  )ح(  
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ألساسية للموقع الشبكي هي الصفحات الشبكية القطريـة  ُيخطط ألن تكون اللبنة ا      -٤٦
وميكـن  . اليت تركز على املعلومات الوطنية يف جمال التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف       

احلصول على هذه املعلومات من مصادر خارجية مثل نظم املعلومات الوطنية، وقد ُيحـصل            
دهلا ونشرها بصورة مباشرة عن طريق عليها من املعلومات اليت يقرر املستخدمون الوطنيون تبا   

وسيكون تصنيف املعلومات مبستويات متعددة حيث ُتـنظم        . النظام الوسيط لنقل املعلومات   
وفيما يتعلق بالـصفحة  . حبسب املصدر اجلغرايف واجملال املوضوعي ووفقاً لنتائج االستراتيجية    

وستتاح لكل بلد   .  احملتويات القطرية، ُيقترح أن يعّين كل بلد مسؤوالً لديه صالحيات تعديل         
  :مكونات شبكية اختيارية للصفحة القطرية مثل

  إمكانية البحث؛  )أ(  
  مكتبة وثائق لالستخدام احملدود أو املفتوح؛  )ب(  
   تقومي قطري يف إطار التقومي العاملي لنظام نقل املعلومات؛  )ج(  
  ؛ )يةيف إطار لوحة اإلعالنات العاملية لالتفاق(لوحة إعالنات   )د(  
  نشرات معلومات مستقاة من نظم املعلومات القطرية؛  ) ه(  
جهة التنسيق الوطنية، املراسلون    (نشر معلومات عن اجلهات املعنية يف البلد          )و(  

املنظمـات غـري    /املعنيون بالعلم والتكنولوجيا، وجهات االتصال يف منظمات اجملتمع املدين        
  ).احلكومية املعتمدة، واخلرباء الوطنيون

ومن املتوقع أن يكون من بني مستخدمي النظام الوسيط لنقل املعلومات، على أقـل         -٤٧
. التقدير، جهات تنسيق وطنية، واملراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا وموظفـو األمانـة           

تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف النطاق احملتمل لعضوية نظام نقل املعـارف، مـع                وقد
افة أي مستخدم جديد قد تستتبع تكاليف إضافية تتعلق باجلوانـب اإلداريـة             مراعاة أن إض  

  .وإصدار التراخيص

  االستنتاجات  - خامساً 
  :قد تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف توصية مؤمتر األطراف مبا يلي  -٤٨

أن حييط علماً مبا أحرزته األمانة من تقدم يف تأسيس النظـام الـشامل                )أ(  
ملعارف التفاقية مكافحة التصحر، ودعوة األمانة إىل مواصلة تطوير هذا النظـام            إلدارة ا 

  على النحو احملدد يف هذه الوثيقة؛
أن يعرب عن تقديره لألمانة على إجناز تقييم االحتياجـات املعرفيـة،              )ب(  
األمانة إىل استخدام نتائج هذا التقييم كموجه لتطـوير نظـام إدارة املعلومـات               ودعوة
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ناته، مبا يف ذلك النظام الوسيط لنقل املعارف، ودعوة األمانة إىل إتاحة هذه النتائج              ومكو
  للجهات صاحبة املصلحة املعنية عرب املوقع الشبكي لالتفاقية؛ 

أن يطلب من األمانة تصنيف احملتويات، حسب االقتضاء وحيثما كـان             )ج(  
   املماثلة املتاحة؛إىل املعلومات وأساليب التصنيف اً ذلك مفيداً، استناد

 أن يطلب من األمانة وضع السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية           )د(  
   الالزمة لتحسني نوعية واتساق املعلومات اليت ُتعد داخلياً وخارجياً؛

أن يطلب من األمانة جتريب منوذج تفاعلي يقوم على فكـرة شـبكات               ) ه(  
   اً؛خمتاراً املمارسني يتناول موضوع

أن يطلب من األمانة اختبار تنفيذ النظام الوسيط لنقل املعلومات علـى              )و(  
  . على أساس طوعياً الصعيدين الوطين واإلقليمي عن طريق تنفيذه جتريبي
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Annex I 

[English only] 
 

 Results of the knowledge needs assessment 
Figure 1 
How easy is it for you to retrieve information / knowledge on DLDD matters 
that is relevant to your specific needs? -By status of respondents- 
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Figure 2 
How do you assess the current level of knowledge-sharing and networking on DLDD 
among all types of stakeholders (e.g. policy makers, scientists, multilateral 
environmental agreements, CSO/NGOs, etc.)? –By type of respondent- 

 
 

 

Figure 3  
In your view, what should be the top 3 objectives of Knowledge Management at 
UNCCD? 
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Figure 4 
Please choose up to 3 thematic areas about which you think you have solid knowledge 
to share with others 

 
 



ICCD/COP(10)/CST/9 

21 GE.11-62567 

Figure 5 
Please choose up to 3 thematic areas on which you would like to gain additional 
knowledge 
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Figure 6 
How would you prefer to access these sources of knowledge? 

 
  
 

Figure 7 
How would you prefer to use these channels to access knowledge? 
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Figure 8 
What are the 5 most needed types of information material / knowledge products on 
DLDD? -Indexed- 
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Figure 9 
Please tell us how useful these tools would be to your work on DLDD matters -Indexed- 

 
 



ICCD/COP(10)/CST/9 

25 GE.11-62567 

Figure 10 
What are the 5 most important knowledge management priorities, which if the UNCCD focused 
on within the next 2 years, would support your daily work? -Indexed- 

 
 
 

Figure 11 
Please tell us how relevant it would be for you to be provided with the following types 
of knowledge brokering services if capacity was mobilized and means were available 
to deliver them? -Indexed- 
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  املرفق الثاين

  معلومات عن ترمجة واستيعاب املعارف    
انظـر،  (البحوث املتعلقة بترمجة واستيعاب املعارف تسلط الضوء على النقاط التالية          
استعراض املنشورات املتعلقة بنشر املعارف     ،  ) الوطين لنشر املعلومات املتصلة باإلعاقة     املركز

 على العنوان ، ١٩٩٦واستخدامها، 
http://www.researchutilization.org/matrix/resources/review/ .  

 املنتجات املعرفية اليت تنشر ينبغي أن تتناول جماالت ذات االهتمام بالنسبة            :ضالغر  
وتكون ترمجة املعارف أكثر فعالية عنـدما تلـيب         . للمستخدمني احملتملني وشواغلهم اليومية   

والعائق األكرب أمام االستفادة مـن      . االحتياجات احلقيقية وتؤدي إىل تطبيق املعارف عملياً      
  .ز تقارير البحوث على جوانب غري عمليةالبحوث هو تركي

  املنتجـات  يف وضع   مشاركة فعلية   النهائيون املستعملونجيب أن يشارك     :العملية  
وينبغي إشـراك   . املعرفية وحتديد كيفية استفادهتم من هذه املواد وتقدمي معلومات هبذا الشأن          

لوثيـق بـني املطـورين      املستعملني احملتملني يف املشروع منذ بدايته ومواصـلة التعـاون ا          
قبـل  ) ١: (وينبغي تنسيق مشاركة املستعملني خالل أربع مراحل على األقـل     . واملستعملني

عند مناقشة اهلدف وتقييم املعارف املوجودة أصالً فيما يتعلـق باجملموعـة            "إجراء الدراسة،   
اسـتعراض  عند مشاركة أعضاء من اجملموعة املستهدفة يف        "أثناء الدراسة،   ) ٢(،  "املستهدفة

أثناء التحليل والتحرير، عند وضع خطة للنشر       ) "٣(،  "النتائج وحتديد الكيفية املثلى لعرضها    
عنـد تقـدمي    "بعد انتهاء الدراسة،    ) ٤(،  "ودراسة تأثريات النتائج يف مواجهة املعايري احمللية      

  ". النتائج مباشرة إىل املنظمات املستخدمة
. شورة أهم من حمتواها بالنـسبة للمـستعملني       يكون مصدر املعلومات املن    :األفراد  

: ومييل املستعملون إىل قبول املساعدة واملعلومات واألفكار من مصادر يعرفوهنا ويثقون هبـا            
فاألشخاص مـن   . فالتجربة العملية أقل أمهية من اجلدارة بالثقة للحصول على دعم اجلمهور          

لوسائل للحصول على املعلومات والعديد     خمتلف اخللفيات العرقية والثقافية لديهم العديد من ا       
واألفراد الذين لديهم شبكات اجتماعية قوية أكثر استعداداً لقبول         . من املصادر اليت يثقون هبا    

، ) يف املائة  ٢٠حوايل  (وعندما حيظى ابتكار ما بقبول عدد كاف من األشخاص          . ابتكار ما 
  . تكون معدالت قبوله مستقرة مستقبالً

االستفادة من البحوث عندما يوجه الباحثون عملهم بفعاليـة حنـو            تتحسن   :املنتج  
ومن األسباب األساسية للمواقف السلبية إزاء البـاحثني        . استخدامه بواسطة جمموعة حمددة   

فينبغـي أن   . وعدم االستفادة من نتائج البحوث، تباين اللغة بني جمتمع الباحثني واملستعملني          
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. ور املستعملني وأن تتجنب استخدام لغة اصطالحية مبهمة       تكون املواد مفهومة بالنسبة جلمه    
النشر يكتـسي أمهيـة   : ومع ذلك، ال يتم الربط بوضوح بني نوعية املعلومات واستخداماهتا  

فاملواد اليت تشدد على السلوكيات اإلجيابية أكثر من تبعات . أكرب من مدى استيعاب املعارف  
بدالً من التبعات السلبية الالحقـة، تـشجع علـى          السلوكيات احلالية وتؤكد املنافع اآلنية      

  . االستيعاب الفعلي للمعارف
 قنوات وسائل االتصال هي األكثر أمهية يف التوعية باملعارف، يف حني أن             :الترويج  

قنوات االتصال بني األفراد والنظراء، وتواتر هذه االتصاالت الشخصية، هي األكثر فعالية يف             
وقد اتضح أن املداخالت املتعددة األوجه، واستخدام       . ريب ابتكار ما  إقناع األفراد مبحاولة جت   

. جمموعة من األساليب تشمل مداخلتني أو أكثر، هي أكثر فعالية من القيام مبداخلة واحـدة              
. وكلما كانت املنظمات املتلقية املستهدفة أكرب كلما كان من األرجح تدىن التأثري النـاتج             

 اجملموعات املستهدفة الصغرية واملنسجمة من أجل توسيع نطـاق      والبد من زيادة التأثري على    
  . التحسينات

 املنظمات هي األكثر فعالية يف نشر املنتجات املعرفية واخلدمات ويف :إدارة املشروع  
واإلدارة جيب أن   . التأثري بصورة أكرب على املمارسني عندما يعملون باجتاه حتقيق هذه الغاية          

إن قيمة تـوفري املعلومـات   . نة مبرية وواضحة يف إطار مهمة املنظمة تعطي عملية النشر مكا   
واملساعدة التقنية وخدمات تطوير املوظفني جيب أن تكون يف صلب ثقافة املنظمـة حبيـث               

وال ينبغي أن يعمل املختصون يف جمال النـشر         . يعمل مجيع املوظفني على حتقيق هذه القيمة      
لبحوث التطبيقية وختطيط السياسات ومهام التطـوير       بصورة منفردة ومعزولة، بل يف إطار ا      

وينبغي أن تكون املسؤولية عن التأثري واملكافأة على نتائجه جـزءاً     . والتقييم يف املنظمة ككل   
ويتعني استغالل وقت املوظفني واملوارد املالية يف الترمجـة الفعليـة           . من لوائح عمل املنظمة   

 نسبة من وقت املشروع وموارده ألنشطة نشر        والبد أن ختصص مشاريع البحوث    . للمعارف
  . يف املائة مثال١٢ً حنو -املعارف 
هناك عدد من الدراسات اليت تشري إىل ضرورة ربط ترمجة املعارف مببادئ             :األداء  

. املساءلة والفعالية عن طريق وضع إطار للرصد والتقييم يرتبط بتطوير املنتجـات املعرفيـة             
 مبادئ استخدام املؤشرات واألهداف، لكن قلما توجد أمثلـة          وُيشار يف بعض األحيان إىل    

  . لربط املنتجات املعرفية بأطر للنتائج القابلة للتنفيذ

        
  


