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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٤-٢جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 استراتيجيات نقل املعلومات واستخدامها لتوليد املمارسات الفضلى
 ملكافة التصحر وختفيف آثار اجلفاف

 مذكرة من األمانة

م والتكنولوجيا يف دورا اخلامسة، كجزء من برنامج عملها،    ستقوم جلنة العل   ٤-م أ /١٦مبقتضـى املقرر     -١
اســتراتيجيات نقــل املعــلومات واســتخدامها لــتوليد املمارســات الفضــلى ملكافحــة التصــحر وختفيــف آثــار   "بــبحث 
 ".اجلفاف

ويف نفـس املقـرر دعي األطراف واملراقبون إىل اإلسهام بدراسات إفرادية ال يتجاوز طوهلا عشر صفحات            -٢
ضـح نقـل املمارسـات الفضـلى املتصـلة باملوضـوع السـالف الذكـر على أن ترسل إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة                      تو

 .٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠ملكافحة التصحر يف موعد أقصاه 

ويشـجع املقـرر األطـراف واملراقـبني عـلى تضـمني تقاريـرهم عرضـاً مقتضـباً لـلمعارف التقـليدية والعـلمية              -٣
تـلف امليـادين املوضـوعية املتصـلة مبسـألة مكافحـة التصـحر واالستراتيجيات أو اآلليات املستخدمة يف                  املنـتجة يف خم   

 .اإلبالغ عن هذه العملية وتقييمها، إن وجدت

ووفقـاً هلـذا املقرر طُلب إىل األمانة أن تعد موجزاً جتميعياً هلذه التقارير للنظر فيها خالل الدورة اخلامسة              -٤
 .تكنولوجياللجنة العلم وال
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 مفاهيم مجع املعارف التقليدية ٤-م أ/١٦وينبغي أن تشمل هذه االستراتيجيات، كما أوضح مرفق املقرر  -٥
 :والعلمية وحتليلها وتوليفها وتبادهلا على النحو املبني أدناه

ينــبغي أن يكــون اهلــدف هــو وضــع إجــراءات فعالــة حمــددة لــنقل املعــلومات مــن أجــل مكافحــة      )أ( 
 .التصحر

ــنقل      )ب(  ــتايل أن ت تشــمل إجــراءات الــنقل عــلى األقــل تدفقــاً للمعــلومات يف اجتــاهني، وال ينــبغي بال
املعـلومات مـن العـلماء إىل مستوى القواعد الشعبية فحسب بل كذلك من اتمعات احمللية إىل العلماء واملرشدين              

 .تاالجتماعيني واملسؤولني عن رسم السياسة وغريهم من مستخدمي املعلوما

ويعين االستخدام ضمناً قبول هذه املعارف وتفسريها وتكييفها واالستفادة منها فيما خيص البيئة              )ج( 
 .أو احلالة احمللية احملددة

ويتمثل اهلدف يف استخدام هذه التجارب وما . ويقصد باملمارسات الفضلى اإلجراءات الناجحة  )د( 
ويقصد بذلك مجيع املمارسات الفضلى . املتأثرة أو املهتمة أيضاًتوفره من معلومات بتقامسها مع األطراف األخرى 

بدءاً باملمارسات يف وضع خاص مثل مكافحة التحات أو إدارة مستجمعات املياه، وانتهاء بالقضايا األوسع نطاقاً 
 .مثل ختطيط استخدام األراضي ووضع السياسات العامة

سات الفضلى يف خمتلف ااالت املوضوعية املتصلة       ويوصـى بإجراء دراسات إفرادية بشأن املمار       )ه ( 
 .مبسألة مكافحة التصحر تأخذ يف االعتبار املعارف التقليدية والعلمية

وتـلقى تقريـران مـن األطـراف واملراقـبني وبالتحديد من كندا ومرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل،             -٦
 .وأرفقا ذه الوثيقة

 توليف التقريرين

لتقريرين أنه بالرغم من وجود قدر كبري من البيانات واملعلومات والنواتج املتعلقة بالبيئة، فإن يذكر أحد ا -٧
أن نتائج جتميع البيانات وجتهيزها ال تنشر إال بني عدد ‘ ١‘: من الصعب استخدام املعلومات لثالثة أسباب رئيسية

مات ميكن لواضعي القرارات استخدامها مباشرة، أن النواتج املولدة ال حتول إىل معلو‘ ٢‘حمدود من املستخدمني، 
أن املعلومات متفرقة وحمدودة ويصعب على املستخدمني، على الصعيدين الوطين واحمللي، الوصول إليها نتيجة ‘ ٣‘

 .االفتقار إىل آلية مناسبة لتداول املعلومات
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ليس قاصراً على التصحر إىل ويدعـو هـذا الـتقرير نفسـه، الـذي يركـز عـلى نظم معلومات البيئة عموماً و                 -٨
أداة إلدارة املعلومات البيئية للمساعدة "يعرف بأنه " نظام لتداول املعلومات البيئية ورصدها على اإلنترنت"مفهوم 

ويتخذ هذا النظام شكل موقع على الشبكة ميثل منفذاً    ". عـلى تـنفيذ الصـكوك القانونيـة املتعـلقة بالبيـئة يف أفريقيا             
وطـنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حيوي عدداً من املنافذ املتخصصة مثل املنفذ املؤسسي واملنفذ              عـلى املسـتويات ال    

 .املوضوعي ومكتبة افتراضية ومكتبة خرائط افتراضية

ويـتألف مفهـوم نظـام تـداول املعـلومات البيـئية ورصـدها عـلى اإلنـترنت مـن ثالثـة مكونات متوازية هي                          -٩
ويقـوم أوهلـا عـلى ـج تشـاركي مـن خـالل املشاركة بني خمتلف الفاعلني                  . ة والعـلمية  املكونـات املؤسسـية والتقـني     

ومولـدي املعـلومات، ويرمي إىل تشجيع إقامة إطار مؤسسي يربط خمتلف املستويات ويؤدي إىل تداول املعلومات               
تطوير اهليكل األساسي ويـرمي املكـون الـتقين يف املقـام األول إىل تعزيـز القـدرات عـلى شـىت املستويات ل              . وتـبادهلا 
ويستهدف املكون العلمي استيفاء وتكييف ونقل األساليب اجلديدة، والتنسيق بني األدوات واألشكال، . لالتصال

 .وتفادي املزيد من اتساع االنقسام الرقمي

وقد أجري تقييم خلمسة مشاريع جتريبية لنظام تداول املعلومات ورصدها على اإلنترنت، وحدد عدد من  -١٠
. ومـن املهـم مالحظـة أن مشـاريع هـذا الـنظام قـد أدجمـت يف إطـار مؤسسـي قـائم لتعزيز اآلليات القائمة              . العوائـق 

وصعوبات ) قلة اتساع أشرطة البث(وكشفت النتائج عن نقص يف اهلياكل األساسية والقدرة التقنية داخل البلدان 
راء املعدات، مما حيد من مسامهة الفاعلني ونشر   يف احلصـول عـلى هـذه القـدرات، وعدم كفاية األموال الالزمة لش             

نواتـج نظـام تـداول املعـلومات البيـئية ورصـدها عـلى اإلنترنت، وتناول الصعوبات يف قيام املنظمات املتشاركة يف            
 .استيفاء النظام

ه واحتياجاته، وتوجي ) احملـلي والـدويل   (حتديـد مجهـوره الرئيسـي       "ويف الـتقرير الـثاين حـرص الطـرف عـلى             -١١
، وكمثال لذلك اختري وسيط الراديو األكثر مناسبة لنقل "رسـائل نقـل معـلومات مناسـبة يف شـكل يكفـل وصوهلا           
 .املعلومات عن التصحر إىل املزارعني يف البلدان النامية

ويوصـي الـتقرير نفسـه بوضـع خطط نقل جيري حتديثها بانتظام، كما يوضح الرسائل الرئيسية اليت ينبغي                    -١٢
وتساعد خطط النقل على ضمان . دد خطط العمل اليت ينبغي أن يضطلع ا الشركاء لفترة زمنية حمددةنقلها، وحي

 .التنسيق بني األنشطة ذات الصلة

ويالحـظ الـتقرير كذلـك أمهيـة العمـل عـلى تـزامن نقـل رسـائل نقـل معـلومات املـنظمات احلكومية وغري                           -١٣
وهلذا األمر أمهية عملية خاصة عند . ستماع إىل الرسائل وفهمهااحلكومية املشاركة يف مكافحة التصحر لضمان اال

 .وجود قيود على امليزانية



ICCD/COP(5)/CST/6 
Page 4 

 

ويعــترف الطــرف كذلــك بــأن اســتراتيجيات نقــل املعــلومات تــتطور عــرب الــزمن، وبالــتايل جيــب تعديــلها     -١٤
امة للترويج التفاقية األمم وعـلى سـبيل املثال فقد بدأ الطرف يف البداية عديداً من أنشطة التوعية الع      . واسـتيفاؤها 

املـتحدة ملكافحـة التصـحر وإللقـاء الضـوء عـلى مشـكلة التصـحر يف البلدان النامية، واستجابة الطرف هلا يف إطار                    
وملا أصبحت قضية التصحر واالتفاقية معروفة على حنو أفضل فقد انتقلت جهود النقل . برناجمه للمساعدات الرمسية
 .ية املرتبطة بالتصحر، وإيضاح كيف ميكن للناس واتمعات احمللية أن يفعلوا شيئاًإىل تناول القضايا املوضوع

كمـا يعـترف التقرير باحلاجة إىل ج متنوعة يف إطار استراتيجيات نقل املعلومات مع مرور الزمن، فبدالً      -١٥
مار، وهو ما قد يكون مناسباً    السلبية، املرتبطة عادة مبا يسببه التصحر من د       " نداءات الكوارث "مـن التركيز على     

مكافحة " تبسيط علم"يف وقت ما، اعتمد الطرف استراتيجية نقل شجعت قصص النجاح، كما وضع مواد حتاول 
 .التصحر

املطبوعات وأوراق : ويالحـظ هـذا الـتقرير تـنوع نواتـج النقل اليت خلقت وروجت ووزعت، مبا يف ذلك                -١٦
وسائل اإلعالم واملواد الدراسية وأشرطة الفيديو وفيلم سينمائي وقرص  الوقـائع وجمموعـات األدوات، ومعـلومات        

مدمـج لـلقراءة فقـط كمـا أورد مـن بني األنشطة األخرى البيانات الربملانية والوزارية، وإقامة مواقع على الشبكة،          
 .يونيه لالحتفال باليوم العاملي ملكفاحة التصحر/ حزيران١٧وتنظيم أحداث خاصة مثل احتفاالت 

واسـتناداً إىل الـدروس املسـتفادة من اخلربة امليدانية يف الساحل حيدد التقرير أن من عوامل النجاح احلامسة          -١٧
ضـمان مشـاركة السـكان احملـليني، ال يف اإلجـراءات امليدانيـة فحسـب بـل كذلـك يف عمـلية اختـاذ القرارات بشأن                   

 اليت ميكن أن تيسر هذه املشاركة، ومع مالحظة أن     اخـتيار تدخـالت نقـل املعـلومات وتـنفيذها، والنقل هو األداة            
غالبية استراتيجيات نقل املعلومات عن التصحر قد اعتادت حىت اآلن التركيز على نشر معلومات ورسائل اإلقناع 
والتعبـئة يـرى الطـرف أن هـذه اإلجـراءات مل يكـن هلـا كـبري أثـر على مشاركة اتمع احمللي يف إجراءات ملموسة                   

 .هلا، ويوصي بوضع استراتيجية نقل جتريبية تدعم مشاركة اتمع احمللي وتعززهاوتنفيذه 
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 املرفق

 مجع التقارير

  كندا- ١

 استراتيجية نقل املعلومات واستخدامها لتوليد املمارسات الفضلى
 ملكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف

 مقدمة

شأن برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، الذي  ب٤-م أ/١٦هذه الورقة هي إسهام كندا مبقتضى املقرر  
يــنص عــلى أن تــويل جلــنة العــلم والتكــنولوجيا يف دورــا اخلامســة اهــتماماً خاصــاً الســتراتيجيات نقــل املعــلومات  

 .ويطلب إىل األطراف أن تقدم مدخالت، تتضمن أمثلة، إىل األمانة. واستخدامها لتوليد املمارسات الفضلى

تراتيجيات، كمـا ذكـره مـرفق املقـرر سـالف الذكـر، مفاهـيم مجـع املعلومات وحتليلها                 وتشـمل هـذه االسـ      
وينبغي أن يكون هدفها هو وضع إجراءات نقل حمددة من . وتوليفهـا وتـبادهلا، مبا فيها املعارف التقليدية والعلمية      

 .ةأجل مكافحة التصحر، وتشمل على األقل تدفقاً للمعلومات يف اجتاهني بني ذوي املصلح

وسـيوجز هـذا الـتقرير املقـدم إىل جلـنة العـلم والتكـنولوجيا ـج كـندا إزاء نقـل املعـلومات ويـربز رسائله                            
من زاوية حالة كندا (الرئيسية وبعض أنشطة االتصال الرئيسية املستخدمة حىت اآلن ملكافحة التصحر سواء داخلياً 

 ).استجابة لوضعنا كبلد مانح(دات التنمية الرمسية أو باملشاركة مع بلدان نامية، بدعم من مساع) كبلد متضرر

 معلومات أساسية

خولـت حكومـة كـندا الوكالـة الكـندية للتنمية الدولية العمل كوكالة رئيسية لتنفيذ االتفاقية، إىل جانب          
تراف كنقطة مركـز حبـوث التنمية الدولية، وحتظى الوكالة الكندية للتنمية الدولية، باعتبارها الوكالة القائدة باالع    

اتصـال لـتوجيه كـل املعـلومات املتصـلة باالتفاقيـة، وهـي املسـؤولة عـن تطويـر نظـم نقـل املعلومات لضمان معرفة                           
والصناعة والقطاع اخلاص والدوائر العلمية ودوائر األحباث، فضالً        ) اجلمهـور واملنظمات غري احلكومية    (الكـنديني   

 .التفاقية، وبشكل أعم مبشكلة التصحر وحلوهلا املمكنةبا) عن اإلدارات االحتادية واإلقليمية األخرى
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 االستراتيجية

وضــعت الوكالــة الكــندية للتــنمية الدوليــة، لضــمان أداء الــتزاماا وأهدافهــا يف نقــل املعــلومات بفعاليــة،     
ناول وتت. ولضـمان االضـطالع باألنشـطة املتعلقة بنقل املعلومات بطريقة منسقة، سلسلة من خطط نقل املعلومات              

هـذه اخلطـط، الـيت جيـري استيفاؤها بانتظام، بالتفصيل الرسائل الرئيسية اليت ينبغي نقلها، واألعمال املخططة اليت                   
وبوجه خاص الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومركز حبوث        (حكومة كندا   ) يف فترة حمددة  (ينـبغي أن تضـطلع ـا        

بتت أا أداة فعالة يف التوجيه املنظم لنهج نقل املعلومات واألنشطة وقد أث. وبالتعاون مع شركائها) التنمية الدولية
 .املناسبة اليت ينبغي االضطالع ا

ومـن املكونـات اهلامـة السـتراتيجية كندا العمل على تزامن رسائل نقل املعلومات من املنظمات احلكومية        
حكومة كندا عن كثب مع مجعية التضامن وغري احلكومية لضمان اإلصغاء إىل هذه الرسائل ومن أجل ذلك تعمل 

 شريكاً يف التنمية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف ٣٠الكـندي مـع دول السـاحل، وهـي مـنظمة متثل أكثر من         
وقـد اخـتارت مجاعـة املـنظمات غـري احلكوميـة مؤخـراً مجعيـة التضـامن الكـندي مع دول            . جمـال مكافحـة التصـحر     

 .ة الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتصحرالساحل الستضافة أمانة الشبك

 تطور رسائل املعلومات الكندية

على التعريف ) قبل بدء نفاذ االتفاقية وعقبه مباشرة(تركزت جهود نقل املعلومات الكندية املبكرة أساساً  
ة التوعية العامة مبشكالت  وانغمست كندا يف عديد من أنشط     . باالتفاقيـة وشـرح االلـتزامات الوطنية املترتبة عليها        

التصحر يف البلدان النامية والترويج لالتفاقية، واستهدفت جهود نقل املعلومات تقدمي رسائل واضحة عن االتفاقية، 
 .وعن استجابة كندا يف إطار برناجمها ملساعدات التنمية الرمسية

 لنقل املعلومات حنو مزيد من   وإذ أصبحت مشكلة التصحر واالتفاقية معروفتني جيداً حتولت جهود كندا          
ــه أن يفعــلوا شــيئاً      ــتعامل مــع قضــايا التصــحر املوضــوعية، وكيــف ميكــن للــناس واــتمعات املــتأثرة ب وكــانت . ال

 هي حماولة إبراز قصص النجاح بدالً من التركيز ١٩٩٩/٢٠٠٠االسـتراتيجية الـيت اعـتمدا خطـة نقل املعلومات       
ومبقتضى هذه اخلطة التزمت    .  ارتـبطت عـادة مبـا حيدثـه التصـحر مـن دمار             السـلبية الـيت   " نـداءات الكـوارث   "عـلى   

دعم مشاريع موجهة إىل الشباب، واملساعدة على (الوكالـة الكـندية للتـنمية الدوليـة باسـتخدام ج تعليمي إجيايب        
مكافحة " علملتبسيط "، وعمـل مركـز حبـوث التـنمية الدوليـة مع وسائل اإلعالم            )إذكـاء الوعـي يف اـتمع املـدين        

وكانت . التصـحر عـن طـريق العديـد مـن أشـرطة الفيديو، والبيانات لوسائل اإلعالم، واملواد على شبكة اإلنترنت       
االجتاهــات هــي الــتركيز عــلى األثــر الــذي ميكــن للعــلم أن حيققــه يف مكافحــة التصــحر، والتشــديد عــلى ضــرورة      

 .ت، وإذكاء الوعي مبا ميكن عملهاستهداف املشاغل والتركيز عليها، وتعريف واضعي القرارا
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) سواء حملياً أو دولياً(وحترص كندا يف وضع استراتيجيات رسائل املعلومات على حتديد مجهورها الرئيسي  
وعلى سبيل املثال تستخدم واسطة   . واحـتياجاته، وتوجيـه رسـائل نقـل معـلومات مناسـبة يف شـكل يكفل وصوهلا                

عملت كندا مع شبكات اإلذاعة الزراعية   (ومات إىل املزارعني يف البلدان النامية       الراديو األكثر مالءمة يف نقل املعل     
عـن الـزراعة املسـتدامة والتصـحر واالتفاقية، وزعت على         ) السـيناريوهات (يف البـلدان الـنامية إلعـداد سلسـلة مـن            

 )).يرد عرضها فيما بعد( بلداً ١٢٠املذيعني يف 

 أنشطة نقل املعلومات

ــة ال   ــامت الوكال ــرباري        ق ــزارع ال ــة وإدارة تعمــري م ــنمية الدولي ــة ومركــز حبــوث الت ــنمية الدولي كــندية للت
وشـركائهم يف القطـاع الـتطوعي طيلة سنوات على إذكاء الوعي العام وإبراز صورة التصحر، ومشلت النواتج اليت        

ــات ا  : وضــعت وعــززت ووزعــت لالســتخدام يف الداخــل واخلــارج     ــائع وجمموع ألدوات املطــبوعات وأوراق الوق
. واملعــلومات لوســائل اإلعــالم واملــواد الدراســية وأشــرطة الفيديــو وعرضــاً ســينمائياً وقرصــاً مدجمــاً لــلقراءة فقــط    

وتضـمنت األنشـطة األخـرى بيانات برملانية ووزارية واملواقع على شبكة الويب، وتنظيم أحداث خاصة لالحتفال             
ويرد فيما بعد موجز لبعض رسائل نقل املعلومات الرئيسية . ريونيه؛ اليوم العاملي ملكافحة التصح/ حزيران١٧بيوم 

 .اليت أنتجتها الوكالة الكندية للتنمية الدولية وشركاؤها، وتوجد تفاصيل األنشطة اليت نفذت يف املرفق

كمــا تســتجيب كــندا اللــتزاماا بوضــع تقاريــر مبقتضــى االتفاقيــة عــن طــريق إعــداد خمتــلف رســائل نقــل    
وتقريــرها احملــلي األول عــن )) ١٩٩٩أغســطس /آب(مــنظور كــندي : التصــحر(قريــرها الوطــين املعــلومات مــثل ت

، واالستجابة ))٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين(نظرة على كندا : التصحر(أنشطتها املتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر 
وجيا، وهذه الرسائل اإلعالمية لطلـبات خمصصـة إضافية مثل التقرير عن نظم اإلنذار املبكر إىل جلنة العلم والتكنول       

ملكافحة التصحر وكذلك موقع اتفاقية األمم ) الويب(متاحة على موقع الوكالة الكندية للتنمية الدولية على شبكة 
 .املتحدة ملكافحة التصحر

 أمثلة من أنشطة كندا لنقل املعلومات

 الوكالة الكندية للتنمية الدولية

دولية، من خالل برناجمها ملساعدات التنمية الرمسية، بدور هام يف مساعدة تقوم الوكالة الكندية للتنمية ال 
البـلدان الـنامية عـلى التصـدي ملشـكلة التصـحر وتـنفيذ االتفاقيـة، ومـن أجـل ذلك تعمل الوكالة بصورة ثنائية مع                 

 املؤسسات الدولية البلدان املتأثرة، وتدعم الكثري من الشركاء من املنظمات غري احلكومية، وتعزز أنشطة كثري من         
وفـيما يلي بعض أمثلة أنشطة الوكالة املتعلقة بنقل  . الـيت تـلعب دوراً رئيسـياً يف اجلهـود العامليـة ملكافحـة التصـحر             

 :املعلومات
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(عــلى الشــبكة بشــأن التصــحر  ) اإلنكــليزيـة والفرنســية(حتــتفـظ الوكالـــة مبوقـــع مــزدوج الــلغـة   •
http://www.acdi-cida.gc.ca/desertification-e.htm ( يقدم معلومات عامة عن التصحر وعن

دور كندا يف الكفاح العاملي ضده، وحيوي املوقع عديداً من الوثائق عن االتفاقية، ويقدم إجابات 
عـلى سلسـلة مـن األسـئلة تـبني كيف ميكن للقطاعني اخلاص والعام املشاركة يف االتفاقية، ويوفر       

 .حلقات اتصال مبواقع هامة أخرى

تقـوم الوكالـة الكـندية للتـنمية الدوليـة حالياً بإقامة موقع على شبكة اإلنترنت كأداة لتعزيز نقل             •
املعـلومات داخل الوكالة وفيما بني موظفي الوكالة يف املقر الرئيسي وموظفيها يف خمتلف املواقع         

ومتكني واضعي وهدف هذا املوقع هو زيادة الوعي باالتفاقية وبقضايا التصحر،         . يف أحنـاء العـامل    
الـربامج يف الوكالة من احلصول على املواد املرجعية واألدوات واملبادئ التوجيهية من أجل وضع              

أو إدمـاج عناصـر فعالة عن التصحر يف براجمهم، فضالً عن توفري حمفل للمناقشات على نطاق                  /و
 .الوكالة لتقاسم األفكار واملعلومات عن املمارسات الفضلى والدروس املستفادة

وضـعت الوكالـة الكندية للتنمية الدولية، مع أصحاب املصلحة املعنيني، تقرير كندا احمللي األول                •
ــنوان     ــة مكافحــة التصــحر بع ــلقة باتفاقي تشــرين  (نظــرة عــلى كــندا : التصــحرعــن أنشــطتها املتع

ملعين وهـذا الـتقرير الذي أُعد لنشره إلكترونياً متاح على موقع الوكالة ا        ). ٢٠٠٠نوفمـرب   /الـثاين 
وعــلى ) http://www.acdi-cida.gc.ca/desertification-e.htm(بالتصــحر عــلى العــنوان الــتايل  

 .موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

: التصحر: إصـدار تقريـرين يركـزان عـلى الـتزام كـندا باالتفاقيـة مـن خـالل عمـلها الـدويل ومهـا                     •
: والتصحر؛ )١٩٩٧ (مـم املـتحدة ملكافحة التصحر    الـتزام كـندا باتفاقيـة األ       ٠مواجهـة الـتحدي     
 ( أول تقريــر رمسـي لكنـدا عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمم املتحدة ملكافحة التصحر     -مـنظـور كـنـدي     

١٩٩٩.( 

أسهمت الوكالة الكندية للتنمية الدولية يف كثري من املشاريع يف البلدان النامية ملساعدا بأنشطة  •
فاقيـة األمـم املتحدة ملكافحة التصحر، مثل دعم عمليات برنامج العمل            نقـل معـلومات تتعـلق بات      

الوطـين يف السـنغال ومـايل وبوركيـنا فاصـو بـتقدمي املساعدة املالية والتقنية مبا فيها عناصر إجراء               
 .مشاورات عامة
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 إدارة تعمري مزارع الرباري

غذية الزراعية يف كندا، واليت تعمل بالتعاون      تقـوم إدارة تعمـري مـزارع الرباري التابعة لوزارة الزراعة واأل            
واضطلعت إدارة تعمري مزارع    . الوثيـق مـع حكومـات األقالـيم، بـدور هـام يف التصـدي لقضـايا التصـحر يف كـندا                     

الـرباري بعديـد مـن األنشـطة املتصـلة بـنقل املعـلومات جلمـع ونشـر املعـلومات عـن تدهـور األراضي، واملمارسات                         
 :ومن أمثلة ذلك. ر والتخفيف من آثار اجلفاف يف الرباري الكنديةالفضلى ملكافحة التصح

). ٢٠٠٠(استعـراض ملـوارد األراضـي    : أراضي الرباري الزراعيـة  إجراء األحباث من أجـل تقريـر       •
واستهدفـت هـذه الدراسـة املساعـدة على تركيز وتوجيه برامج إدارة تعمري        . ونشــر هـذا التقرير   
 املقبـلة عـلى اسـتخـدام األراضـي املستدام ببحث قضايا البيئة الناشئة والتوزيع        املـراعي وأنشـطتها   

وقد أعـدت إدارة تعمري    . اجلغـرايف ملختلف نظـم الزراعـة، والبيانـات االقتصاديـة وبيانات املوارد        
مـزارع الـرباري الـتقرير مبدخـالت مـن كـثري مــن املؤلفـني وفـريق خـرباء يضــم منـتجني زراعييـــن            

ــا عـــــلـى الشـــــبكـة فــــــي    . ينيوأكـــــادمي وهـــــذا الـــــتقريــر مـــــتاح عـــــلى اخلـــــط فـــــــي موقعـهـــ
http://www.agr.ca/pfra/pub/pallande.htm) ــليزيـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و) باإلنكـــــــــــــ

http://agr.ca/pfra/pub/pallandf.htm) بالفرنسية.( 

بة وتقــوم وزارة الــزراعة واألغذيــة الــزراعية وإدارة تعمــري مــزارع الــرباري بتشــغيل بــرنامج ملراقــ    •
) ١: (وأهداف الربنامج هي  . اجلفـاف يعمل كنظام لإلنـذار املبكـر للمزارعيـن الكنديني املتأثرين        

ــزراعة يف       ــاه وال ــار تقلــبية املــناخ عــلى إمــدادات املي تقــدمي املعــلومات يف الوقــت املناســب عــن آث
 التعرض األفـراد مـن احلد من   /والـترويج لألفكـار واألنشـطة الـيت متكـن اموعـات           ) ٢(الـرباري،   
وإذ يدرك اجلانبان أن رصد اآلثار على إمدادات املياه وتدهور التربة واإلنتاج الزراعي . للجفاف

أساســي للــتأهب ملعاجلــة ظــروف اجلفــاف املمكــن، مــن خــالل سلســلة مــن اخلــرائط الــيت جيــري     
عامة عن استيفاؤها بانتظام، واملتاحة على مواقها على الشبكة، فإما يزودان املستخدمني بنظرة 

ــندا    ــر اجلفــــاف يف غــــرب كــ ــن بــــرنامج مراقــــبة اجلفــــاف يف      . خماطــ وتوجــــد املعــــلومات عــ
http://www.agr.ca/pfra/drought.htm. 

وللمسـاعدة عـلى تقاسـم املعـلومات واملمارســات الفضـلـى حـىت يسـتفيـد منهـا اآلخرون حتتفـظ                 •
:  عــــلى الشــــبكةإدارة تعمــــري مــــزارع الــــرباري بقائمــــة مـــــن قصــــص الــــنجاح عــــلى موقعهــــا

http://www.agr.ca/pfra/growth/feature/index.htm. 
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كمـا تنـتج إدارة تعمـري مـزارع الـرباري عديـداً مـن النشـرات اإلخـبارية وأوراق الوقـائع وخمتلف             •
: املطـــــــــــبوعات األخـــــــــــرى املـــــــــــتاحة مـــــــــــن خـــــــــــالل موقعهـــــــــــا عـــــــــــلى الشـــــــــــبكة

http://www.agr.ca/pfra/publice.htm#news .    قائمة : لسـابقة مواضـيع مثل    وغطـت األعـداد ا
: مواقـع اجلفـاف يف مـراعي اتمعات احمللية، ممارسات اإلدارة الفضلى للزراعة، وتربات الرباري            

 .قضية احملافظة

 مركز حبوث التنمية الدولية

وهـو مؤسسـة عامـة أقامـتها احلكومـة الكـندية ملساعدة اتمعات احمللية يف العامل النامي على الوصول إىل               
ل للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية، من خالل العلم والبحوث، ووضع املعلومات على الشبكات،       حلو

ومن أهداف . وصهر روابط تسمح للكنديني وشركائهم باالستفادة على قدم املساواة من التقاسم العاملي للمعارف
 البلدان النامية، ولدى املركز خربة واسعة مركـز حبـوث التـنمية الدوليـة تعبـئة وتعزيـز حبـوث السـكان األصليني يف            
وقــد أنــتج كــثرياً مــن الدراســات اإلفــرادية . بقضــايا األراضــي اجلافــة، وتــاريخ طويــل مــن بــرجمة مكافحــة التصــحر

 :ومن أمثلتها البارزة ما يلي. والتقارير عن التصحر

؛ ١٩٩٤يوليه /ز، متوReports Magazine(سلسـلة مـن الـتقارير عـن األراضـي اجلافـة والتصـحر         •
 ).٢، العدد ٢٢الد 

بإشراف ) ١٩٩٦ (املؤشـرات القاعديـة عـن خـربة التصـحر ومـنظوراته من شرق أفريقيا وجنوا               •
 .هيلني هامبلي وتوبياس أوينغ أنغورا

وهـناك مشـروعان يقدمـا بوجـه خاص دراسات إفرادية ممتازة لعمل مركز حبوث التنمية الدولية مؤخراً لدعم نقل                 
 .مات عن قصص النجاحاملعلو

 حل نزاعات املياه عن طريق نقل املعلومات التشاركي يف بوركينا فاصو

كـان اهلـدف الرئيسـي للمرحـلة األوىل مـن هـذا املشـروع هـو وضـع وإقرار برنامج رقابة تشاركي إلدارة            
ات من خالل التوثيق    ومجعت املعلوم . الرتاعـات املتعـلقة باسـتخدام امليـاه يف حـوض ـر ناكاميب يف بوركينا فاصو                

ووضـع دليـل خاص لنقل املعلومات مع خمتلف   ). ٢٠٠٠أبـريل  / نيسـان - ١٩٩٩يوليـه  /متـوز (والـبحث يف املوقـع    
ويف خطوة ثانية . جمموعات اتمع احمللي، ولعملية تنشيط قروية، من أجل حتديد خمتلف الرتاعات الناشئة عن املياه

بيانات عن (وعلى أساس هذه الدراسة ). ٢٠٠٠أغسطس / آب-مايو /أيار(درس الباحثون وحللوا نتائج البحث 
التاريخ واإلثنية واألديان وأعداد نقاط املياه ومواقعها والرتاعات واحللول اليت يقترحها أصحاب املصلحة، واحللول 
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 اجتماع وكخطوة ثالثة نظم  . وأنتج نص خمتص عن كل قرية     ...) إخل  . املقـررة، وموقـف القـرية مـن النظام البيئي         
 ملناقشة الرتاعات اليت حددها الباحثون، وللتحقق من ٢٠٠٠سبتمرب  /مـائدة مسـتديرة ألصحاب املصلحة يف أيلول       

 .املعلومات ومناقشة احللول

وسيواصل . وجيـري إعـداد مرحـلة ثانيـة اسـتناداً إىل العمـل الكـبري الـذي قـام بـه الباحـثون واـتمع احمللي                       
ات املتعــلقة بامليــاه، لكــنه سيشــدد بوجــه خــاص عــلى وضــع اســتراتيجيات نقــل   الــبحث تركيــزه عــلى حــل الرتاعــ 

والواقع أن البحث قد أوضح     . املعـلومات املالئمـة ملختلف جمموعات املستخدمني، ووضع استراتيجية لنقل الدراية          
 االتصاالت نقص نقاط املياه، ونقص: أن املنازعات املتصلة باستخدامات املياه قد نشأت عن أربع مشكالت حمددة

وسيؤدي وضع . عـند القـاعدة بـني خمتـلف املسـتخدمني، وعـدم مالءمـة عمـل السـكان، وضـعف صيانة نقاط املياه            
اســتراتيجيات نقــل معــلومات مناســبة إىل أن يصــبح مــن املمكــن مواجهــة املشــكالت الــثالث األخــرية، وتعــريف      

يجيات نقل املعلومات هذه أن تلعب دوراً     وميكن السترات . السـلطات ذات الشأن بالوضع خبصوص املشكلة األوىل       
هاماً يف تداول اخلربة واملعارف بشأن استخدام املياه والصحة والوقاية الصحية واإلدارة القروية لنقاط املياه ومتلك 

وسـيجري العمـل يف التسـع عشرة قرية املستهدفة يف املرحلة األوىل للبحث على         . الفالحـني لآلبـار وآبـار التـنقيب       
وسيتعاون يف هذا البحث كذلك مشروع تابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية يدعم املبادرات            .  ناكانيب طـول ـر   

 ).باملعدات وجتهيز اآلبار وآبار التنقيب(احمللية يف بوركينا فاصو 

 نقل املعلومات التشاركي عن إجراءات اتمع احمللي ضد التصحر يف منطقة الساحل

ن اخلربة امليدانية ملكافحة التصحر يف منطقة الساحل أن من أهم عوامل النجاح         مـن الـدروس املسـتفادة مـ        
مشـاركة السـكان احملـليني يف اإلجـراءات امللموسـة الـيت جتـري يف املوقـع، ويف اختـاذ القرارات املتعلقة باختيار هذه                   

ري أن غالبية استراتيجيات نقل غ. ونقل املعلومات هو األداة اليت ميكن أن تيسر هذه املشاركة. التدخالت وتنفيذها
املعـلومات املسـتخدمة حـىت اآلن يف إطـار إجـراءات مكافحـة التصـحر تركـز على نشر املعلومات ورسائل اإلقناع                   
. والتعبئة، وليس هلذه األعمال سوى أثر حقيقي ضئيل على مشاركة اتمعات احمللية وعلى أعمال التنمية امللموسة

 .ة نقل معلومات جتريبية تدعم مشاركة اتمعات احمللية وتعززهاومن الضروري وضع استراتيجي

ــبحث لوضــع اســتراتيجيات نقــل املعــلومات التشــاركي مــع الســكان احملــليني        ويدعــم املشــروع أعمــال ال
وتتيح أعمال البحث، املرتبطة    . واملـنظمات احملـلية إلشـراكهم بنشـاط يف عمـليات التقييم وتنفيذ القرارات املتخذة              

بالقطاعات القاعدية، استراتيجيات نقل معلومات جتريبية يف سياق الظروف احلقيقية، وحتليل عوامل صعوباا بقوة 
وجيـري تقاســم الـدروس املستخلصـة مــع املـنظمات املسـؤولة عــن تـنفيذ اتفاقيـة األمــم املـتحدة ملكافحــة         . وجناحهـا 

ستديرة اإلقليمية املسؤولني عن نقل املعلومات وجتمع سلسلة من اجتماعات املائدة امل . التصـحر يف بـلدان السـاحل      
يف هـذه املـنظمات ملناقشـة الدراسـات اإلفـرادية واسـتراتيجيات نقل املعلومات التجريبية، وإصدار توصيات بوضع          
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اسـتراتيجيات جتريـبية لـنقل املعـلومات يف خمتـلف بـلدان السـاحل، ممـا يكفـل تأثرياً إقليمياً للخربة املترتبة على هذا               
 .روعاملش

 مبادرات كندية أخرى

اضــطلعت احلكومــة الكــندية كذلــك بعديــد مــن األنشــطة الــيت وإن مل تكــن موجهــة حتديــداً إىل مكافحــة    
التصـحر فإن هلا دوراً يف تعريف الكنديني بالقضية، ويف املساعدة على توفري منفذ إىل معلومات موثوقة للمساعدة    

 : وهناك ثالثة أمثلة بارزة لذلك هييف اختاذ القرارات املتعلقة بقضايا البيئة،

نظـام املعـلومات الكـندي للبيئة، الذي جيري وضعه اآلن، والذي سيساعد كل مستويات اتمع                 •
. الكـندي عـلى الوصـول إىل املعلومات املوثوقة اليت حيتاجوا الختاذ قرارات مستنرية بشأن البيئة          

ويضطلع . شـورة عـن تعميم هذا النظام وتنفيذه  وقـد أنشـأت وزارة البيـئة فـريقاً عـامالً لـتقدمي امل          
 مبشــاورات مــع الكــنديني   (www.ec.gc.ca/cise)الفــريق العــامل بعــد إصــدار تقريــره املؤقــت      

الستكشـاف اآلراء واحـتياجات املواطـنني واملنظمات غري احلكومية ودوائر األعمال واملؤسسات             
وتعمل ). ٢٠٠١(ي يف اخلريف احلايل     واحلكومـات مـن معـلومات البيـئة قـبل تقدمي تقريره النهائ            

الوكالـة الكـندية للتـنمية الدولية مع الفريق العامل لضمان إدراج معلومات عن التصحر يف نظام            
 .معلومايت

ملــا كــانت كــندا طــرفاً يف كــثري مــن اتفاقــات البيــئة فقــد وضــع املفــوض الكــندي للبيــئة والتــنمية    •
وتزود قاعدة البيانات هذه املستخدمني . البيئية الدوليةاملستدامة قاعدة بيانات عن التزامات كندا 

ــتزاماا مبقتضــى هــذه      مبعــلومات أساســية عــن بعــض االتفاقــات الــيت متــثل كــندا طــرفاً فيهــا، وال
االتفاقـات، واتفاقية مكافحة التصحر من بني االتفاقات الواردة يف قاعدة البيانات هذه اليت ميكن 

ــترنت يف  ــليها يف اإلنــــــــــــ ــالع عــــــــــــ -http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/env (االطــــــــــــ

commitments.nsf/homepage.( 

 بعــض ٢٠٠١اجلديــد، وهــو مــتحف وطــين افتــتح يف أوتــاوا يف عــام " جــناح كــندا والعــامل"يــربز  •
 .األعمال اليت تقوم ا كندا ملكافحة التصحر دولياً من خالل براجمها للمساعدة

ة العامة العاملية للمعارف والشؤون اجلارية من خالل دعم        وهـناك كذلـك إسـهام كـندي قـوي يف السياس           
ومـن األمثـلة الـبارزة عـلى ذلك موقع حلقات اتصال املعهد الدويل للتنمية               . كـندا لكـثري مـن الصـحف والنشـرات         

ــحر        ــة التصــــ ــتحدة ملكافحــــ ــم املــــ ــة األمــــ ــاً التفاقيــــ ــماً خمصصــــ ــلقات قســــ ــذه احلــــ ــم هــــ ــتدامة، وتضــــ املســــ
(http:/www.iisd.ca/desert.html)             وتقـدم نشـرة مفاوضات األرض اليت يصدرها املعهد الدويل للتنمية املستدامة 
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ملخصـات مـتوازنة وموضـوعية وتعـريفية بـاألحداث املتعـلقة باتفاقيـة األمـم املتحدة ملكافحة التصحر واملفاوضات            
عهد على الشبكة الذي بشأا، وتقدم املعلومات يف نسخ مطبوعة للمشاركني يف االجتماعات، وتنشر على موقع امل

 .ميكن ألي شخص الوصول إليه

جبامعة كويبك (ومن املبادرات املماثلة اليت تدعمها كندا مبادرة اضطلع ا مرصد السياسية البيئية الدولية  
، وهي جملة ربع "Objectif Terre"إىل جانب معهد الطاقة والبيئة للبلدان الناطقة بالفرنسية إلصدار ) يف مونتريال

وية خمصصـة لرصـد الـتقدم واألحـداث املتعـلقة بالتـنمية املسـتدامة واتفاقيـات البيـئة الدوليـة، مـع اهتمام خاص                          سـن 
 . (http://www.iepf.org/ressources/objectif-terre.asp)جبمهور البلدان الناطقة بالفرنسية 

 املنظمات غري احلكومية الشريكة

ومية بنشاط يف جهود مكافحة التصحر، وتلعب دوراً هاماً    تشـارك كـثري مـن املـنظمات الكندية غري احلك           
 :ومن بني األنشطة البارزة ما يلي. يف رسائل نقل املعلومات عن التصحر، ويف إشراك الناس يف كندا ويف اخلارج

تصور كنديني بارزين وتوزيع يف كل أحناء     ) بالفرنسية واإلنكليزية (إنـتاج إعالنـات خدمـة عامة         •
 .كندا

أشرطة فيديو تعليمية موجهة إىل تالميذ املدارس يف املناطق املتأثرة، تشرح وتعرض تقنيات إنتاج  •
 .مكافحة التصحر وتروج لعمليات تبادل خمتلف الكتابات املدرسية وأشرطة الفيديو

إجراء أنشطة خمتلفة إلذكاء الوعي باليوم العاملي ملكافحة التصحر وذلك مثل قيام مجعية التضامن  •
 مـع دول السـاحل بعقـد منـتدى للمنظمات الدولية غري احلكومية مشل دور عمل خاصة                  الكـندي 

 .موجهة ملسألة التصحر

اضـطلعت منظمة غري حكومية مقرها يف كندا، بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية وشبكة      •
اتمعات احمللية  اإلذاعـة الـزراعية للبـلدان الـنامية، مبـبادرة ناجحـة جـداً للوصـول إىل املـزارعني و                   

وأنتجت اموعة سلسلة من . لتشـجيع مشاركتهم يف إعداد خطط عمل وطنية وتقاسم املعارف   
 ١٢٠على املذيعني يف    ) السيناريوهات(بـرامج املعـلومات الـزراعية العمـلية واملستدامة، ووزعت           

تيجيات عملية  وصـممت هذه الربامج اإلذاعية حبيث تكون إعالمية، وتقدم تقنيات واسترا          . بـلداً 
 .ملكافحة التصحر، ولتشجيع الناس على املشاركة يف العمل

كما دعمت الوكالة الكندية للتنمية الدولية املعهد الدويل للبيئة والتنمية يف إنتاج وتوزيع خمتلف          •
اليت ساعدت على دعم إقامة شبكات بني دائرة واسعة  " هاراماتا"أوراق القضـايا ونشـرة األنـباء        
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واملؤسسـات املشاركني يف إدارة األراضي اجلافة، وعلى الربط بني واضعي السياسات    مـن الـناس     
 .واملمارسني يف شرق أفريقيا وغرا وجنوا

 

  مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل- ٢

  سيسري-برنامج سيد 

 نظام تداول املعلومات ومراقبتها على شبكة اإلنترنت

  من جدول األعمال٩ الساحل يف البند إسهام مرصد الصحراء الكربى ومنطقة

 ملحوظة متهيدية -١

 املعلومات األساسية ١-١ 

تـبذل جهـود كـبرية إلدارة املـوارد الطـبيعية، تشـمل الـبحوث العـلمية والتقـنية، وتـنفيذ الربامج واملشاريع                      
بيانات، تراثاً علمياً وتقنياً ومتـثل النـتائج، يف شـكل نواتـج ومعلومات و    . امليدانيـة املالئمـة، وتوجيـه الدرايـة احملـلية        

وثقافياً فريداً من أجل التنمية املستدامة ومكافحة الفقر يف أفريقيا، غري أنه ينبغي التسليم بأن هذا التراث اإلعالمي 
مشتت يف أغلب األحيان بسبب االنغالق القطاعي على مستوى املؤسسات الدولية، مبا يؤدي إىل أنشطة مزدوجة        

 .قت والطاقة واألموالمتثل تبديداً للو

وهكذا فإن الكيان الكبري من البيانات واملعلومات والنواتج الذي يتراكم ذه الطريقة ال ينتهي دائماً إىل              
 :رأمسال من البيانات القابلة لالستخدام، وذلك لثالثة أسباب رئيسية

خدمني، غالباً ما يشكلون أن نـتائج مجـع البيانات وجتهيزها ال تنشر إال بني عدد حمدود من املست        ‘١‘
 جزءاً من نفس الدوائر املهنية أو العلمية أو التقنية؛

أن الـنواتج املولـدة ال حتـول إىل معـلومات ميكـن اسـتخدامها مباشـرة يف عمـليات اختاذ القرارات                    ‘٢‘
 .املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية والبيئية إال بقدر حمدود

حوال مشتتة وضيقة ويصعب وصول املستخدمني إليها على كل   أن املعـلومات تظـل يف أغلب األ        ‘٣‘
 .من املستوى الوطين واملستوى الدويل نتيجة االفتقار إىل اآلليات املناسبة لتداول املعلومات
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ونتيجة هذا كله نقص واضح يف املعلومات على املستوى احمللي يتناقض مع وجود تراث إعالمي يف الواقع  
ومن املسلم به اآلن أن هذا .  الوطـنية والدوليـة املتخصصة يف أفريقيا يف كل أحناء العامل      يف املؤسسـات أو األجهـزة     

الـناجم عـن التشـتت واالنغـالق هـو أحد العقبات الرئيسية أمام التنمية املستدامة يف                " لـلذاكرة املؤسسـية   "الضـياع   
 .أفريقيا

 اإلطار الدويل ٢-١ 

ه من الصكوك القانونية الدولية املتصلة بالبيئة، مثل        وغري) ٤٠الفصل   (٢١يوصـي جـدول أعمـال القـرن          
ومبكافحة التصحر  ). ١٨ و ١٧ و ١٢املواد  (وبالتنوع البيولوجي   ) ١٢ و ٥املادتان  (الصـكوك اخلاصـة بـتغري املناخ        

 .بتعزيز مجع املعلومات وتداوهلا... واتفاقية رامسار إخل ) ١٨ و١٦املادتان (

، وخاصة املؤمتر العاملي ١٩٩٤رات الدولية الحتاد االتصاالت منذ عام وفضالً عن هذا أكد عديد من املؤمت 
واملؤمتر العاملي الثاين لتنمية ) ١٩٩٤كيوتو، (ومؤمتر املفوضني ) ١٩٩٤بويـنس آيـرس،   (األول لتـنمية االتصـاالت      

ة البيئة والتنمية دور االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيات املعلومات يف محاي) ١٩٩٨فاليتا، (االتصاالت 
 : ما يلي٩٨ -وكان من بني ما أوصى به املؤمتر العاملي الثاين لتنمية االتصاالت . املستدامة

 بيـئة عمـلي عـاملي يعـىن بوضـع واسـتخدام تكـنولوجيات االتصاالت         -تـنفيذ مشـروع اتصـاالت        -١ 
 .واملعلومات حلماية البيئة والتنمية املستدامة

حلقات عمل إقليمية، ووضع برامج تدريب وحبث لدراسة املسألة بعمق          تنظيم حلقات دراسية و    -٢ 
 .أكرب، وإذكاء الوعي بني كل املعنيني بقيمة تنفيذ مشاريع ثنائية ومتعددة األطراف يف إطار التعاون الدويل

وضع إطار للتعاون الدويل ميكّن كل املعنيني من تنفيذ وتعزيز ووضع مشاريع لضمان االستخدام  -٣ 
 .ثل ألكثر تكنولوجيات االتصال واملعلومات مالءمة، من أجل محاية البيئة والتنمية املستدامةاألم

 مفهوم وج نظام املتابعة البيئية على اإلنترنت -٢

 املفهوم ١-٢

نظـام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت، الذي جيري تنفيذه يف إطار عدد من املشاريع التجريبية على        
بـنن، تونـس، السـنغال، مـايل، املغـرب، اللجـنة الدائمة        : ٢٠٠٠-١٩٩٨( الوطـين واإلقلـيمي يف أفـريقيا         املسـتويني 

املشـتركة بـني الـدول ملكافحـة اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل، اهليـئة احلكوميـة الدوليـة املعـنية بالتنمية، احتاد املغرب                          
 - الصـكوك القانونيـة املتصلة بالبيئـة فـي أفريقيـا  هـو أداة إلدارة املعـلومات البيـئية للمسـاعدة عـلى تـنفيذ       ) العـريب 
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 وهـو يسـتند إىل تكـنولوجيات جديـدة للمعلومات        -التصـحر، التـنوع الـبيولوجي، تغـري املـناخ، األراضـي الرطـبة               
ومفهـوم هـذا النظام مستمد من مالحظة اقتصار كثري من املشاريع اليت دف إىل إقامة نظم معلومات    . واالتصـال 
 . ب تقنية حبتة قد عرقل بشدة جناح هذه املشاريععلى جوان

 :ويشمل نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت ما يلي 

 إطار مؤسسي متماسك وفعال يؤدي إىل التآزر فيما بني املساعي اجلارية أو املخططة؛ •

 وبالبيئة بوجه خاص أداة تكنولوجية للوصول إىل معلومات مفيدة متصلة بالتنمية املستدمية عموماً •
ــري         ــة أو غ ــرارات، واملؤسســات احلكومي ــتخذي الق ــا، لصــاحل م ــلومات وتداوهل ــلك املع ــبادل ت وت

 .احلكومية، واتمع املدين والقطاع اخلاص يف القارة األفريقية

ويستجيب مفهوم نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت لالحتياجات اليت أعرب عنها عدد كبري من  
وهو فضالً عن أنه أداة تكنولوجية يعمل . تخذي القرارات املسؤولني عن املسائل املتصلة بالبيئية يف البلدان الناميةم

. أيضاً على تشجيع خمتلف اجلهات املشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية والبيئة على تقاسم خرباا وحصيلة معلوماا
 .ن املوارد البشرية واملاليةويهدف هذا النهج إىل إنشاء تآزر بني كل م

ويسـتند أيضـاً مفهـوم نظـام معـلومات املـتابعة البيـئية عـلى اإلنترنت إىل مبادئ حتقيق التوازن بني العرض                    
وبدأ إنشاء نظام تداول . والطـلب فـيما يتعـلق باملعـلومات، واعـتماد اجلهـات الفاعـلة الوطـنية املعـنية لتلك املبادئ            

رنت يـدرج يف الـربامج الوطنية، مثل خطط التنمية الوطنية، وخطط العمل الوطنية املعنية               املـتابعة البيـئية عـلى اإلنـت       
 .بالبيئة وبرامج العمل ملكافحة التصحر

ويـتخذ نظـام معـلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت شكل موقع على شبكة اإلنترنت يعمل بوصفه نقطة                   
اإلقليمية واإلقليمية، يتيح للمستخدم نافذة خدمات موحدة يف  اتصـال بشـأن البيـئة على املستويات الوطنية ودون           

 :جمال املعلومات تشمل عدة نقاط اتصال متخصصة من أمثلتها ما يلي

نقطة اتصال مؤسسية، يتمكن من خالهلا كل طرف له موقعه على شبكة اإلنترنت من أن يتعرف  •
 . على األطراف اآلخرين

تفاصــيل االتصــاالت، والواليــة والصـــالحيات،    (ئة املعــنية  تــرتب املعــلومات العامــة بشــأن اهليــ      •
وفقــاً لشــكل حمــدد ســلفاً    ) واألهــداف، واملــوارد، والنــتائج، واخلدمــات املــتوافرة، واملنــتجات     

 . ومتجانس
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إن نقطـة دخـول املؤسسة، وهي نقطة دخول مهيكلة على أساس تصور األطراف، تتيح الوصول     •
 . خمتلفة على شبكة اإلنترنتإىل املواقع التابعة هليئات أطراف

احلــراجة، وتــربية  (نقطــة اتصــال مواضــيعية، تــنظم فيهــا املعــلومات وفقــاً لقطاعــات األنشــطة          •
 ).احليوانات، واإلنتاج الزراعي، والري، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي وغري ذلك

ؤولة عن هيكلة   أفـرقة مواضـيعية مشـكلة حـول مؤسسـات مشـاركة يف اـال املعـين، تكـون مسـ                     •
املعلومات وتعميمها بواسطة نقطة اتصال نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت، مع مراعاة 

 .توازن العرض والطلب يف جمال املعلومات

مكتـبة افتراضـية تقـيم تدرجييـاً وصـوالً مباشـراً إىل املـواد املـرجعية، حتـت إشـراف مراكـز التوثيق                 •
 . الوزاريةالتابعة ملختلف اهليئات

ميكــن ألي شــخص حتديــد وثيقــة مــرجعية مث الوصــول إىل مصــدرها الكــترونياً انطالقــاً مــن حمطــة  •
 .عمله

مكتـبة خـرائط افتراضـية تـتيح، رهـناً باألحكـام التنظـيمية الـنافذة، الوصـول إىل مصـادر اخلرائط                       •
، ومقاييس العينات   اخلـرائط املواضـيعية، والصـور امللـتقطة بالسـواتل، والصـور الشمسـية اجلويـة               (

 ).اجليوديسية

ــتجات خمتــلفة    • ــتاح مســتويات من ــبيانات الوصــفية  : ت ــراجع(ال ــريعة  )امل الصــور (، أو الــنظرة الس
التوليفات بني طبقات   (، أو املنتجات التحليلية     )االستنساخ الرقمي (، أو البيانات اخلام     )املصـغرة 

 ").بكة املعلومات املصنفة جغرافياًش "-معلومات مصنفة جغرافياً متاحة عرب شبكة اإلنترنت 

 املستخدمون ٢-٢

إن نظـام معـلومات املـتابعة البيئية على اإلنترنت موجه إىل أطراف معنية خمتلفة مهتمة باملسائل البيئية هي       
ــرها التقــنية  (الســلطات  ــوزارات ودوائ ــبحث، (، واــتمع العــلمي والتكــنولوجي  )هيــئات التنســيق، وال خمتــربات ال

املـنظمات غـري احلكوميـة، واجلمعيات، وغري        (، واـتمع املـدين      )تعلـيم العـايل والـتدريب وغـري ذلـك         ومؤسسـات ال  
وكاالت التنمية الثنائية (وأطراف التعاون ) اخلرباء االستشاريون، والشركات، وغري ذلك(، والقطاع اخلاص )ذلك

 ).واملتعددة األطراف وغري ذلك

 : واملستخدمون الرئيسيون هم بالتايل
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 املديرون التقنيون وغريهم من املسؤولني التقنيني؛ •

 مديرو الربامج واملشاريع؛ •

 اهليئات الوطنية املسؤولة عن تنسيق اتفاقيات األمم املتحدة؛ •

 اتمع العلمي والتكنولوجي؛ •

 وسائط اإلعالم؛ • 

 اجلمهور؛ • 

 .املؤسسات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية • 

 النهج ٣-٢ 

استناداً إىل اخلربة والنتائج التمهيدية املستمدة من املشاريع التجريبية، يستند مفهوم نظام معلومات املتابعة  
البيـئية عـلى اإلنـترنت إىل اجلمـع بـني ثالثـة مكونات تتبع بالتوازي فيما بينها وهي املكون املؤسسي لتحقيق تآزر                  

 لتعزيز القدرات احمللية املعنية؛ واملكون العلمي لتطوير التكنولوجيات        العمـل بـني اجلهـات الفاعـلة؛ واملكـون التقين          
 .اجلديدة املتصلة باملعلومات واالتصاالت واستخدامها استخداماً رشيداً لصاحل التنمية املستدمية يف أفريقيا

اعلة ويسـتند املكـون املؤسسـي إىل ـج قـائم عـلى املشـاركة مـن خـالل الشـراكة بـني خمتـلف اجلهـات الف                      
ويشـجع هـذا املكـون التنسـيق بواسـطة التشاور واختاذ القرارات على أساس توافق يف اآلراء                  . ومولـدي املعـلومات   

 :نتيجة للتفاوض وهو يهدف إىل حتقيق ما يلي

تشـجيع إقامـة شـبكة مؤسسـية تـربط بـني املسـتويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية              •
املعلومات املفيدة إلدارة املوارد الطبيعية والبيئة على خمتلف املستويات  وتـؤدي إىل تداول وتبادل      

 املعنية؛

حتديـد اتفاقـات مقـبولة عامليـاً إلنشاء وتقاسم رأس مال معلومايت مشترك دف إدارة املعلومات             •
 البيئية، وحتقيق أمثل استخدام للموارد املتاحة وحتديد االحتياجات اإلضافية؛

 ية مصممة لالستجابة ملصاحل خمتلف اجلهات الفاعلة؛وضع استراتيج • 
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وضـع القواعـد واآلليـات فـيما يتعـلق بـتداول املعـلومات الواردة يف نظام معلومات املتابعة البيئية                     •
 .على اإلنترنت وسهولة الوصول إليها وتبادهلا واستحداثها

ميــثاق "ة بواســطة وضــع واعــتماد ومت التوصــل إىل اتفــاق بــني مجيــع األطــراف بشــأن هــذه الــنقاط املختــلف 
 ".معلومايت

 :ويهدف املكون التقين أساساً إىل ما يلي 

تعزيـز القـدرات الوطـنية ودون اإلقليمية والقارية لتطوير هياكل االتصال األساسية دف ضمان       •
الوصـول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها الفعال لتلبية االحتياجات احملددة           

ويشـجع مـتعهدو االتصـاالت يف القطـاعني العـام واخلاص على تيسري ذلك           .  املكـون املؤسسـي    يف
 الوصول؛

تطويـر قـدرة املؤسسـات األطـراف يف نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت على استخدام                   •
 :اهلياكل األساسية القائمة واتقان تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بغية حتقيق ما يلي

وثائق وأنواع خمتلفة من املنتجات مثل التقارير (تعميم املعلومات عن إدارة املوارد الطبيعية والبيئة  •
 ؛)واملنشورات وامللفات واخلرائط والبيانات واملؤشرات والبيانات الوصفية

تيســري دمــج قواعــد الــبيانات ونظــم املعــلومات اجلغــرافية القائمــة الــيت تســتخدم خدمــات شــبكة     •
 ترنت وربطها يف شبكة؛اإلن

 . إنشاء رأمسال معلومايت بتطوير القدرات إلدارة وحتسني نظم معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت •

 :ويهدف املكون العلمي أساساً إىل إتاحة ما يلي

 حتديث وتكييف ونقل أساليب ومنتجات جديدة تستلزم رقابة مستمرة يف بيئة سريعة التغري؛ •

 دوات والنماذج يف قطاع عايل املنافسة؛تنسيق األ •

 .صون مصاحل األطراف املعنية بغية تاليف زيادة اتساع الفجوة الرقمية الفاصلة بينهم •
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 املنهجية ٤-٢

مثـة ثـالث مـراحل رئيسـية ال بـد مـنها لتـنفيذ نظـام معـلومات مـتابعة بيـئية على اإلنترنت على املستويات                
 :ليمية مث جناحهالوطنية ودون اإلقليمية واإلق

 :مرحلة مؤسسية تتكون مما يلي • 

إثـارة الوعـي ومناقشـة املفهـوم مـع اجلهـات الفاعـلة بغيـة حتديـد اهـتمامها والـتزامها بشـأن نظام                          -
 معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت؛

 إجراء دراسات حمددة عن كل بلد بغية حتديد الشروط املسبقة الستدامة املشروع؛ -

 مؤسسي للبيئة استناداً إىل قوائم اجلرد؛موجز  -

حمفــل تشــاور لــلجهات الفاعــلة املعــنية لبــلوغ أغــراض مــنها وضــع ميــثاق معــلومايت يكــون مبــثابة   -
 .مشروع اتفاق حقيقي

 :مرحلة جتهيز وتدريب تتكون مما يلي •

ئية على  تقيـيم قـدرات واحـتياجات املؤسسـات األطـراف بغيـة تـنفيذ نظـام معـلومات املـتابعة البي                     -
 اإلنترنت واستخدامه بالكامل؛

تعزيـز القـدرات التقـنية للمؤسسـات املعـنية وتدريـب التقـنيني ـدف إنشـاء وصون شبكة املواقع              -
 .املنسقة على شبكة اإلنترنت

 :مرحلة تقييم وارجتاع املعلومات والتوسع تتكون مما يلي •

لومات املتابعة البيئية على اإلنترنت  عمـليات تقيـيم داخـلية وخارجيـة ـدف إىل حتسـني نظـام مع                -
 وتكييفه مع تطور احتياجات مستخدميه؛

 إدخال معلومات خمتارة يف النظام؛ -

 معلومات مرجتعة يف شكل حمفل وطين أو حلقة عمل وطنية؛ -

 . وضع ترتيبات لتوسيع نطاق املشروع ليشمل أطرافاً وطنيني آخرين -
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 .امة املشروع على املستوى قيد النظرودف املنهجية إىل حتديد مفهوم استد

 ٢٠٠٥-٢٠٠٢برنامج نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت للفترة  -٣

 اهلدف العام ١-٣ 

تسـاهم اإلدارة الفعالـة لـلموارد لصـاحل التـنمية املسـتدامة عمومـاً وملكافحـة الفقـر بوجه خاص يف البلدان                     
طريق حتسني اإلدارة واالستخدام األفضل للمعلومات، وكذلك بواسطة        األفريقية يف حتسني عمليات التخطيط عن       

 . املزيد من التعاون والتنسيق بني اجلهات الفاعلة على خمتلف املستويات

واهلـدف العـام مـن بـرنامج نظـام معـلومات املـتابعة البيـئية عـلى اإلنـترنت هو أن تتاح للبلدان واملنظمات                 
من صحة املعلومات البيئية ذات الصلة وتعميمها واستخدامها دف تعزيز النهج اإلقلـيمية األفـريقية نظـم للتحقق        

 . القائم على املشاركة على خمتلف مستويات اختاذ القرارات واملستويات التشغيلية مبا يعزز اختاذ قرارات مستنرية

 األهداف احملددة والنتائج املتوقعة  ٢-٣ 

ئية على اإلنترنت إىل مبدأ وضع اتفاقات مؤسسية وحلول تقنية   يسـتند إنشـاء نظـم معـلومات املـتابعة البيـ            
 . يقترحها األطراف وفقاً لألطر والظروف احمللية

وسـتوىل عــناية خاصـة لــنقاط   . ويهـدف الـربنامج إىل تطويــر نظـام كـامل وتشــغيلي عـلى ثالثــة مسـتويات       
ىل حتديد اجلوانب املوضوعية املعنية بغية وسـيدعى األطـراف يف الـربنامج بالـتايل إ    . الـتفاعل والـنقل بـني املسـتويات      

 :إنشاء آليات تبادل املعلومات بني اجلهات التالية

 القارة األفريقية واألطراف اخلارجيني يف إطار التضامن بني الشمال واجلنوب؛ • 

 .البلدان واملناطق دون اإلقليمية األفريقية، مبا جيمع اخلربات والقدرات القائمة •

لة، عـلى حنـو ما تعرب عنها املنظمات دون اإلقليمية واملؤسسات الوطنية األطراف، تركز   واألهـداف املفصـ   
 :أساساً على ما يلي

تعزيـز القـدرات الوطـنية إلدارة املعلومات البيئية على املستويني دون اإلقليمي والوطين يف خمتلف              •
 القطاعات البيئية؛
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ادالت املعلومات املباشرة والتعاون بني البلدان   دعـم وتشـجيع املـبادرات اجلارية بواسطة تيسري تب          •
 األفريقية املستفيدة وشركائها؛

تطويـر حصـيلة املعـلومات القائمـة بواسطة تشجيع ودعم املبادرات احمللية وبتسيري تبادل اخلربات                 •
 فيما بني خمتلف اجلهات الفاعلة احمللية والوطنية ودون اإلقليمية؛

ؤسسـات األفـريقية املشـاركة يف املعـلومات أو يف إنـتاجها، ومراكز              إنشـاء شـبكة تشـغيلية مـن امل         •
تنسـيق وطـنية ودون إقلـيمية ملختـلف الصـكوك القانونيـة الدوليـة واإلقلـيمية املتصـلة بالبيـئة، من                     

 . خالل إطار مؤسسي ثابت ونقاط اتصال مشتركة

 : اإلنترنت هي التاليةوالنتائج املتوقع حتقيقها من خمتلف نظم معلومات املتابعة البيئية على

إطـار مؤسسـي وظيفـي ومنسـجم وفعـال يعمـل على حتقيق التآزر بني خمتلف املساعي اجلارية أو                     •
 املخططة؛

 أداة تكنولوجية تشغيلية للوصول إىل املعلومات املفيدة وتبادهلا وتعميمها؛ •

ة يف عملييت التخطيط واختاذ هيـاكل تقنية ميكنها تبادل احلوار بغية إدماج البيانات العلمية والتقني   •
 القرارات؛

املـزيد مـن اسـتخدام مصـادر املعـلومات املسـتندة إىل شـبكة اإلنـترنت لدعم العمليات الرامية إىل                     •
 املساعدة على اختاذ القرارات عن طريق حتسني األرغونومية يف نقاط الوصول؛

 ات القائمة على املشاركة؛اندماج أفضل للجهات الفاعلة املختلفة يف عمليات اختاذ القرار •

وصــول أيســر أمــام خمتــلف املؤسســات واجلمهــور إىل املعــلومات البيــئية الشــائعة مــثل النصــوص      •
 القانونية؛

 شبكة اتصاالت ومعلومات تربط بني النظم الوطنية بواسطة العقد اإلقليمية؛ •

عــن طــريق االتصــال مــنهج تعــلم عــن بعــد بواســطة إتاحــة خمتــلف وحــدات التعــلم املتعــلق بالبيــئة  •
 املباشر؛
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عمـلية تشـغيلية لرصـد الـنوعية ولتقاسـم الـبيانات واملعـلومات وتـبادهلا لغـرض كفالـة الـتآزر بني                       •
 خمتلف اجلهات الفاعلة والربامج؛

املسـاعدة عـلى وضع التقارير والدراسات على أساس املعلومات اليت يعرف أا موثوق ا وعلى        •
 .ركة بفضل نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنتأساس معلومات من مصادر مشت

 )٢٠٠٥-٢٠٠٢(تطوير املرحلة التشغيلية  ٣-٣ 

 :تقترح ثالث مراحل لتنفيذ املرحلة التشغيلية للربنامج وهي 

  أشهر٤: املدة: ١املرحلة  

ية ودون اإلقليمية والوطنية تتصل املرحلة األوىل برمسلة اخلربة ونقل الدراية واملهارة لتعزيز القدرات اإلقليم 
 . السابقة للتنفيذ الالمركزي للربنامج

 ). انظر أعاله(وستنشأ خمتلف اللجان التوجيهية والعلمية والتقنية  

  أشهر٨: املدة: ٢املرحلة  

سـتعمل هـذه املرحـلة على تعزيز القدرات اإلقليمية ودون اإلقليمية على اكتساب الوسائل الالزمة لتنفيذ                  
 . ري على املستويات املعنية فضالً عن تنفيذها على املستوى الوطينالتداب

  شهرا٣٦ً: املدة: ٣املرحلة  

وخالل هذه املرحلة، . تتصـل املرحـلة الثالـثة بالتـنفيذ الفعـلي لـنظم معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت              
اإلنترنت اإلقليمي، ونظم معلومات املتابعة ينشـأ تدرجييـاً عـلى مـراحل سـنوية نظـام معـلومات املـتابعة البيئية على                  

.  نظامــاً وطــنياً ملعــلومات املــتابعة البيــئية عــلى اإلنــترنت  ٢٠البيــئية عــلى اإلنــترنت دون اإلقلــيمية األربعــة، وحنــو  
وبالـتوازي مـع هـذه العمـلية، حتسـن أدوات متخصصـة مـن قـبيل شـبكة املعلومات املصنفة جغرافياً عرب اإلنترنت،                        

وسينسق الدعم لتنفيذ الربنامج . ألدوات إىل نظـم معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت وتدمج فيها وتـنقل تـلك ا    
يف البـلدان واملـناطق دون االقلـيمية بواسـطة جمموعـة تنشـأ حـول مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل ومعهد                   

األمم املتحدة للبيئة، ومكتب األمم املتحدة األمم املتحدة للتدريب والبحث، واالحتاد الدويل لالتصاالت، وبرنامج 
خلدمـات املشـاريع، وبـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي، واملـنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد وغري                    

 .ذلك من األطراف
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  إىل جعل مفهوم٢٠٠٥-٢٠٠١ودف مرحلة برنامج نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت للفترة  
الــنظام تشــغيلياً يف املــناطق دون االقلــيمية األربــع يف القــارة األفــريقية، وهــي اللجــنة الدائمــة املشــتركة بــني الــدول  
ملكافحـة اجلفـاف يف منطقة الساحل التابعة لالحتاد االقتصادي لدول غرب أفريقيا، واهليئة احلكومية الدولية املعنية       

وإضافة إىل اهليئات دون االقليمية اليت ستنشئ  .  االمنائي للجنوب األفريقي   بالتنمية، واحتاد املغرب العريب، واتمع    
نظمهــا دون االقلــيمية اخلاصــة ــا، ســتعني عــدة بــلدان يف كــل مــنطقة دون اقلــيمية لتــنفيذ نظــام تشــغيلي لتعمــيم    

 .نظم معلومات املتابعة البيئة على اإلنترنت على املستوى الوطين/املعلومات عن التصحر

 .قى البلدان على أساس التزامها الثابت بتنفيذ الربنامجوستنت 

 اإلطار املؤسسي ٤-٣ 

، الذي أنشئ كإطار دويل للشراكة بني ١٩٩٦شـرع مرصـد الصـحراء الكـربى ومـنطقة السـاحل يف عام               
الشـمال واجلـنوب، يف وضـع مفهـوم نظام تعميم املعلومات عن التصحر الذي وسع نطاقه فيما بعد ليصبح مفهوم         

 .ام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنتنظ

وهـذا املفهـوم، الـذي يـنفذه معهـد األمم املتحدة للتدريب والبحث، جرب وحظي باملصادقة يف عدد من                   
البـلدان واملـناطق دون االقلـيمية األفـريقية بفضـل الدعم املايل الوارد من أملانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والبنك الدويل،              

ويل لالتصاالت، ومكتب األمم املتحدة للمنطقة السودانية الساحلية يف برنامج األمم املتحدة االمنائي،          واالحتـاد الد  
وقــاعدة الــبيانات اخلاصــة بــاملوارد العامليــة يف بــرنامج األمــم املــتحدة االمنــائي، والصــندوق الفــرنكوفوين لشــبكات   

 .املعلومات

 .ويرفق ذه الوثيقة تقييم للمشاريع التجريبية 

 وهي املؤسسة -واملنظمات االقليمية، مثل املنظمة االقليمية األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد            
الرصد اإليكولوجي، ورسم اخلرائط للموارد "اليت كلفها املؤمتر الوزاري األفريقي للبيئة لتكون مركز تنسيق شبكة 

 أو املنظمة غري -ار خطة العمل االقليمية ملكافحة التصحر     يف إط " الطـبيعية، واالستشـعار عـن بعـد واإلنذار املبكر         
اللجنة (احلكوميـة القائمـة يف بريـتوريا املسـماة، نظم املعلومات البيئية يف أفريقيا، مع منظمات دون اقليمية أخرى        

مية الدولية الدائمـة املشـتركة بـني الـدول ملكافحـة اجلفـاف يف منطقة الساحل، واحتاد املغرب العريب، واهليئة احلكو         
، سـتنهض يف التشـكيلة اجلديدة بدور رئيسي يف جمال تنفيذ         )املعـنية بالتـنمية، واـتمع االمنـائي للجـنوب األفـريقي           

املكونـات االقلـيمية ودون االقلـيمية لـنظم معـلومات املـتابعة البيـئية عـلى اإلنـترنت ويف جمال مساعدة البلدان على             
 .بعة البيئية على اإلنترنتإنشاء نظمها الوطنية ملعلومات املتا
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وبالتوازي مع هذه العملية، وبينما يكلف مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل جبانب السياسة العامة  
يف الـربنامج، سـيقوم االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة، ومكـتب األمـم املتحدة خلدمات                 

). أي االتصاالت، والبيئة، واالستشعار عن بعد واإلدارة(يف جمال اختصاصه املشـاريع، بـتقدمي الدعـم الـتقين، كل        
وسيشــرف معهــد األمــم املــتحدة للــتدريب والــبحث عــلى مكــوين وضــع العمــليات التشــغيلية وأســلوب الــتدريب     

 .باستخدام القدرات األفريقية املوجودة

 وتالحم وتآزر اجلهود "UNEP. Net"" ئةشبكة برنامج األمم املتحدة للبي"ويف اخلـتام، وبواسـطة مبـادرة    
اليت تبذهلا أمانات االتفاقيات املعنية بالبيئة، سيلزم البحث عن جماالت الوصول إىل املعلومات وتعميمها بغية كفالة 

 :ما يلي

أن تستخدم مجيع الوسائل املمكنة لتعزيز القدرات األفريقية للوصول حبرية إىل مصادر املعلومات  •
 ادارا بطريقة مستدمية باستخدام نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت؛عن البيئة و

) شـبكة بـرنامج األمـم املتحدة للبيئة   (تدفـق منسـجم للـبيانات واملعـلومات بـني املسـتويني العـاملي            •
 ).نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت(واحمللي 

 ممثلني عن املنظمات املشاركة يف إدارة الربنامج على رصد      وستسـهر بوجـه خـاص جلـنة تسـيري مكونة من            
 .اإلطار املؤسسي

 أدوار كل واحد من خمتلف األطراف ٥-٣ 

 األطراف  املسؤوليات
 اهلياكل الوطنية

تنســق تــنفيذ الــربنامج وتديــر شــبكة األطــراف   •
 على املستوى الوطين؛

ة اجلهـات الوطـنية لقيـادة نظـام معلومات املتابعة البيئي      
 على اإلنترنت

تقـيم االتصـاالت مـع اجلهة اليت تقود الربنامج           •
 .وتشغله على املستوى الوطين

مؤسســات تعيــنها البــلدان لــتكون مســؤولة عــن قيــادة نظــام   
 معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت على املستوى الوطين

 املنظمات دون االقليمية

كافحـة اجلفاف يف    اللجـنة الدائمـة املشـتركة بـني الـدول مل            
  االحتاد االقتصادي لدول غرب أفريقيا-منطقة الساحل 

مسـؤولة عـن املشـروع االقلـيمي يف غـرب أفريقيا            •
 ؛لنظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت

 منظمة حكومية دولية لغرب أفريقيا 
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مـتعهدة أفـريقية لنظام معلومات املتابعة البيئية          •
 رب أفريقيا؛على اإلنترنت يف غ

  

تكفــل االنســجام السياســي عــلى املســتوى دون      •
 االقليمي؛

  

ترصد وتقيم املشاريع الوطنية يف البلدان داخل  •
ــن مرصــد     ــاعدة م ــيمية، مبس ــنطقة دون االقل امل
الصــحراء الكـــربى ومــنطقة الســـاحل ومعهـــد   

 .األمم املتحدة للتدريب والبحث

  
 
 

 احتاد املغرب العريب

شــروع دون االقلــيمي لــنظام   مســؤول عــن امل  •
 احتاد  -تعمـيم املعـلومات عـن التصحر والبيئة         

 املغرب العريب؛

 منظمة حكومية دولية لشمال أفريقيا 

يكفـل االنسـجام السياسـي على املستوى دون          •
 االقليمي؛

  

ــنطقة الســاحل     • يكــلف مرصــد الصــحراء الكــربى وم
وأطـــرافه مبهمـــة دعـــم تـــنفيذ مشـــروع نظـــام تعمـــيم  

 احتاد املغرب العريب -لومات عـن التصـحر والبيـئة      املعـ 
والـنظم الوطنية ملعلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت،         

 .بدعم من معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

  
 
 
 

 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية

مســؤولة عــن املشــروع االقلــيمي لــنظام معــلمومات   •
اإلنترنت يف شرق أفريقيا بوصفه املـتابعة البيـئية عـلى      

 املكون البيئي لنظام املعلومات املتكاملة االقليمي؛

 منظمة حكومية دولية لشرق أفريقيا 

ــئية    • ــنظم الوطــنية ملعــلومات املــتابعة البي دعــم ال
ــترنت، بدعــم مــن مرصــد الصــحراء     عــلى اإلن
الكــــربى ومــــنطقة الســــاحل، ومعهــــد األمــــم 

ــبحث، واال  ــتدريب وال ــدويل  املــتحدة لل حتــاد ال
 لالتصاالت، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛

  

ــلى     • ــئية ع ــتابعة البي ــلومات امل ــتعهدة نظــام مع م
 .اإلنترنت يف شرق أفريقيا إذا استلزم األمر
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 اتمع االمنائي للجنوب األفريقي

ــنظام معــلومات     مســؤو • ــيمي ل ــن املشــروع االقل لة ع
  اجلنوب األفريقي؛املتابعة البيئية على اإلنترنت يف

 منظمة حكومية دولية للجنوب األفريقي 

ــئية    • ــنظم الوطــنية ملعــلومات املــتابعة البي دعــم ال
ــترنت، بدعــم مــن مرصــد الصــحراء     عــلى اإلن
الكــــربى ومــــنطقة الســــاحل، ومعهــــد األمــــم 
ــدويل    ــبحث، واالحتــاد ال ــتدريب وال املــتحدة لل

 لالتصاالت، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛

  

 نظـــام معـــلومات املـــتابعة البيـــئية عـــلى     ةمـــتعهد •
 .جلنوب األفريقي إذا استلزم األمراإلنترنت يف ا

  
 

 املنظمات الدولية
 مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل

تكفل التماسك الشامل يف إطار دعم تنفيذ  •
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

ابة عن أعضاء  شامالً للربنامج بالنيتنجز تقييماً •
 املنظمة؛

مـنظمة دولية مستقلة ذاتياً يتألف أعضاؤها من احتاد املغرب           
العـــريب، واللجـــنة الدائمـــة املشـــتركة بـــني الـــدول ملكافحـــة  
اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل، واهليـئة احلكومية الدولية املعنية      

 بالتنمية، والدول األعضاء فيها، إضافة إىل مصر
 املعلومات عن التصحر يف تأوي وتدير نظام تعميم •

نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت يف 
 أفريقيا؛

  

   .ر جلنة تسيري الربنامجديت •
 تدعم مجع املعلومات الفضائية؛ 
 تدعم رصد الربنامج وتقييمه؛ 

ــلومات      ــام املعـ ــر نظـ ــطة تطويـ ــاهم يف أنشـ تسـ
 املصنفة جغرافياً عرب شبكة اإلنترنت؛

 مرصــد الصــحراء الكــربى ومــنطقة  شــريكة يف 
الســاحل لــنظام معــلومات املــتابعة البيــئية عــلى 

 .اإلنترنت ألفريقيا

 املنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد 
مـنظمة أفـريقية مسـؤولة عـن رسم اخلرائط واالستشعار           

 عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 يكفل متاسك الربنامج تقنياً؛ 
 ل عن آلية التدريب؛مسؤو 
يعمـــل مبـــثابة وصـــلة بـــني االتفاقيـــات الـــثالث  

ــحر،    ( ــة التصـ ــتحدة ملكافحـ ــم املـ ــة األمـ اتفاقيـ
واتفاقيــة التــنوع الــبيولوجي، واتفاقيــة األمــم     

ويوحــد ) املــتحدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املــناخ 
 متطلباا؛

 

 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
 جمال التدريبوكالة األمم املتحدة للتدريب والبحث يف
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يقوم بتدريب املدربني وبالتدريب األويل حيث  
  الالزمة يف املوقع؛ال تتوافر الكفاءات

 تعزيز القدرات دون اإلقليمية؛ 
اإلشـراف على أنشطة البحث والتطوير املنفذة     

نظام املعلومات املصنفة   (داخـل إطـار الربنامج      
ــبيانات    ــترنت، الــ ــبكة اإلنــ ــرب شــ ــرافياً عــ جغــ

 ).الوصفية
ــبكة     ــاالت وشــ ــتقين لالتصــ ــم الــ ــري الدعــ توفــ

 اإلنترنت؛
 توفري املساعدة لتدريب موظفي املتعهدين؛ 
إجراء دراسات للمشاريع التقنية واالقتصادية؛ 
إقامــة عالقــات مــع القطــاع اخلــاص ومــتعهدي  

 االتصاالت يف البلدان املعنية؛
ــتعهدين ويف    ــع املـ ــات مـ ــاعدة يف املفاوضـ  املسـ

 .احلصول على التجهيزات
 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 
وكالــة األمــم املــتحدة املتخصصــة لالتصــاالت، وتشــمل  

) متعهدو احلكومات والدول  (عضـويتها الدول األعضاء     
منظمات خاصة، ومصنعو التجهيزات (وأعضاء قطاعيني 

 )وغري ذلك

ويكفل " UNEP.Net"يقـيم روابـط مـع شبكة      
 ج البيئية األخرى؛االتساق مع الربام

توفــري الدعــم الــتقين لــنظام املعــلومات املصــنفة   
.جغرافياً عرب شبكة اإلنترنت وقواعد البيانات

 برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 متعهد األمم املتحدة لقواعد بيانات البيئة

 توفري الدعم لتعبئة املوارد املالية؛ 
 توفري الدعم لإلدارة املالية؛ 
ــة ا  ــتابعة   كفال ــربامج األخــرى ال التســاق مــع ال

 لألمم املتحدة؛
 توفري الدعم التقين لتركيب املشاريع؛ 
 .صور السواتل 

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 مكتب خدمات الدعم ملشاريع األمم املتحدة

ــة إىل      ــتقارير املقدمـ ــار الـ ــم يف إطـ ــري الدعـ توفـ
 مؤمترات األطراف؛

  تقييم شامل للربنامج؛املسامهة يف إجراء 
ــتراتيجية     ــات االســـ ــلى االجتاهـــ ــديق عـــ التصـــ

 .للربنامج

اتفاقية التنوع البيولوجي، (أمانات االتفاقيات الدولية  
اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر، اتفاقية األمم        

 )املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وفقاً يقـوم األطـراف اجلدد بتحديد األدوار واملسامهات          
 .ملصاحلهم يف الربنامج

 أطراف آخرون

 القطاع اخلاص ووكاالت التعاون وغري ذلك
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   اإلطار العلمي والتقين-٦-٣

يعمـل عـدد كـبري مـن املؤسسـات واملـتعهدين يف جمال التكنولوجيات اجلديدة حول نفس مواضيع القضايا          
تشاة نسبياً، فإنه جيدر مقارنة األدوات والنهج املطورة وملا كانت األهداف املرجوة م. البيئية واجلغرافية يف أفريقيا

 .بل ومواءمتها

وال ميكن . وال ميكن للمجتمع العلمي والتقين إال أن يستفيد من هذا التبادل الذي سيؤدي إىل تعاون فعال 
 مبادرات متجانسة للمستخدمني يف امليدان إال أن يستفيدوا من النهج املنسقة نظراً إىل أم لن يكونوا مشتتني بني            

وهلذا الغرض، ينبغي إنشاء جلنة علمية رفيعة املستوى تتكون من          . أساسـاً، كـثرياً مـا تتـنافس فـيما بيـنها يف الواقع             
 .كبار اخلرباء

   تعزيز اخلربة املكتسبة خالل املرحلة األولية-٧-٣

ــنية واملؤسســي       ــدرات التق ــز الق ــنفيذية بواســطة تعزي ــربنامج الت ــيمية  ســتنفذ مرحــلة ال ة الوطــنية ودون اإلقل
واإلقلـيمية لـتمكني اجلهـات املعـنية مـن أن تـبدأ بصـورة مباشـرة يف التـنفيذ الفعـلي للـنظم الوطـنية ودون اإلقليمية                            

 .ملعلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت والتدريب على ذلك التنفيذ وتطويره ورصده وتقييمه

خلربة املكتسبة يف مرحلة بدء وتطوير نظام معلومات املتابعة البيئية ودف املرحلة األوىل إىل حتليل وتعزيز ا 
 :على اإلنترنت، وال سيما يف ااالت املفاهيمية، على أساس ما يلي

 مجع وتوثيق أمثلة لكفالة تكرار املفهوم على خمتلف املستويات؛ •

 دراسة التجانس بني مستوى النهج واألساليب اليت ستطبق؛ •

تخدمني املسـتهدفة بغيـة بـلوغ حـل توفيقـي بـني قابلية الوصول إىل املعلومات         حتسـني مجاعـة املسـ      •
 .املصممة وفقاً الحتياجات املستخدمني املستهدفني، وأوسع تعميم ممكن لتلك املعلومات 

 :مث ميكن تقدمي حلول تقنية استجابة للحاجة إىل

 ات احمللية؛تعزيز قدرات االتصاالت يف البلدان املعنية باستخدام االستراتيجي •

تعزيز اعتماد تكنولوجيات ونظم من جانب املستخدمني وأطراف نظام معلومات املتابعة اإلقليمية  •
 على اإلنترنت؛ 
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حتديد الطلب بوضوح على البيانات البيئية املفيدة للتنمية يف أفريقيا، وبدء أنشطة حمددة يف إطار          •
 كل واحد من املواضيع احملددة؛ 

 لى طلب معرفة رأس املال املعلومايت؛تقييم األثر الالحق ع •

إنشـاء آليـات لـنقل املعـلومات عـلى مسـتوى املسـتخدمني يف امليـدان، وال سـيما اتمعات احمللية                       •
 ).أقراص احلاسوب املرنة، األقراص املدجمة بذاكرة مقروءة فقط، اإلذاعة الريفية(املعنية  
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 التذييل

 ٢٠٠١-١٩٩٦التقييم عن الفترة 

  التجريبية الوطنيةاملشاريع -١ 

مخسة مشاريع جتريبية بادر ) بنن والسنغال ومايل(وغرب أفريقيا ) تونس واملغرب(نفذت يف مشال أفريقيا  
وعلى . ا مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل ونفذها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث والبلدان املعنية

 .نفيذ النظم الوطنية ملعلومات املتابعة الوطنية على اإلنترنتأساس هذه املشاريع، طورت وعززت منهجية لت

وطـبقت هـذه املـنهجية بطـريقة مماثلة يف كل بلد، مع فوارق طفيفة قليلة ملراعاة السمات اخلاصة ملختلف           
 :األطر الوطنية القائمة، وحتققت النتائج التالية

رحلة العرض والتوعية، وإجراء دراسة حتديـد األطـر املؤسسـية والتقـنية وواليـة تنفيذ املفهوم يف م       •
 .جدوى 

وأدجمـت يف كـل حالـة مشـاريع نظم معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت يف إطار دويل قائم بغية تعزيز                   
وهـذه اآلليــات هــي خطـط العمــل البيـئية الــيت أنشــأها البـنك الــدويل يف إطـار سياســات الــتكيف      . اآلليـات املنشــأة 

ل الوطـنية ودون اإلقلـيمية واإلقلـيمية املطـورة يف إطـار تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              اهليكـلي، وبـرامج العمـ     
 .التصحر

وضـع موجـز بيـئي وطـين يشـمل قائمـة باملؤسسـات، والنصـوص القانونيـة، والـربامج، واملشـاريع             •
 والوثائق املتصلة بالبيئة؛ 

نظم لتحديد أدوار خمتلف األطراف من جانب اجتماع مائدة مستديرة      " ميثاق معلومايت "اعتماد   •
وحمـتويات املعـلومات يف نظـم معـلومات املـتابعة البيـئية عـلى اإلنـترنت عـلى أسـاس االحتياجات                       
 املعرب عنها؛ 

وضـع نقطـة اتصال بيئية وطنية تشمل مواقع على شبكة اإلنترنت يصممها وينشئها األطراف يف             •
 . عملي يف جمال إنتاج حمتويات املواقعاملشاريع بعد تلقي الدعم التقين يف شكل تدريب 
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وحتقيقـاً لالتسـاق والكفـاءة نظمـت الـنظم الوطـنية ملعـلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت تنظيماً متشاا               
ــناحية األرغونوميــة  ــلغاية مــن ال انظــر  (٢٠٠١-١٩٩٦وتقــدم يف هــذه الوثيقــة أمثــلة عــلى تــنفيذها يف املرحــلة   . ل

 ). اإلنكليزي من النص٥ و٤الصفحتني 

وعـلى أسـاس اخلربة املكتسبة من املشاريع التجريبية الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، أمكن حتديد عدد             
 ).٢٠٠٥-٢٠٠٢(من العراقيل اليت جيب إزالتها خالل مرحلة تشغيل الربنامج 

عرض (لدان نظراً إىل نقص القدرة التقنية الذي تواجهه الب    : جانب اهليكل األساسي واالتصاالت    •
وصـعوبات احلصـول على تلك القدرات، يستضيف حاسوب خدمة تابع        ) نطـاق تـرددي حمـدود     

ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث مؤقتاً نظم معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت باستثناء 
نظــم الســنغال وتونــس وقريـــباً جــداً مــايل حيــث جـــرى االتصــال مبضــيفني خاصــني وعـــامني          

ويــلزم أن يصــحب اجلهــود املــبذولة فــيما يتعــلق يكــلة وتعمــيم املعــلومات تعزيــز   ). اتاجلامعــ(
وسعياً . قـدرات االتصـال للمسـتخدمني احملـليني لتصـبح املعـلومات مـتوافرة على مستوى أفريقيا                

ملعاجلـة هـذه احلالـة، ال بد من طلب دعم وتدخل اجلهات املتعهدة العمومية أو اخلاصة احمللية أو                 
وال بـد أيضـاً مـن إدمـاج حـلول حواسـيب اخلدمـة احمللية بداية من املرحلة األولية بغية                      . الدوليـة 

وهناك إمكانية . تشجيع اعتماد املؤسسات األطراف لنظم معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت
أخـرى هـي استضـافة مواقـع مرآة للنظم األخرى ملعلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت، وال بد                  

 .من حتديد ترتيبات االستيفاء انطالقاً من املواقع الرئيسية

باسـتثناء بنن ومايل، اللتني تلقتا التمويل اإلضايف يف إطار قرض           : خمصصـات امليـزانية للـتجهيزات      •
من البنك الدويل، مل تتلق املشاريع املنفذة يف البلدان املستفيدة كمية كافية من معدات احلاسوب 

لـة مـن اجلهات الفاعلة املعنية وتعميم منتجات نظام معلومات املتابعة البيئية            إلتاحـة مشـاركة فعا    
ــترنت ــلغ مناســب هلــذه املعــدات يف املســتقبل   . عــلى اإلن ــبغي ختصــيص مب ــتايل ين وســيجري . وبال

االتصـال بشـركات احلاسـوب بانـتظام ليطـلب منها أن تساهم يف حتسني معدات نظام معلومات                  
 .نترنتاملتابعة البيئية على اإل

تثور صعوبات يف استكمال املؤسسات األطراف تلقائياً وبانتظام لنظام : حفز املوظفني وإشراكهم •
ويف هـذا الصـدد، سيلزم منذ البداية اختاذ تدابري تكون           . معـلومات املـتابعة البيـئية عـلى اإلنـترنت         

ا فردي، حلول تقنية، ورض: مشـجعة وحافـزة أكـثر من جهة وتكون أكثر ردعاً من جهة أخرى     
ومهمـة مدرجـة يف التوصـيف الوظيفـي للشـخص املعين وربط اخلدمات املقدمة متصلة بالتدريب                  

 .التقين
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وتسـتفيد أوغـندا وبوركيـنا فاصـو حاليـاً، من خالل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، من مساعدة                    
جريبية من نظاميهما ملعلومات املتابعة تقنية مقدمة من مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل يف تنفيذ املرحلة الت

وأعربت أغلبية البلدان األفريقية الغربية والشرقية والشمالية، فضالً عن . البيـئية على اإلنترنت وفقاً لنفس املنهجية   
 .عدد قليل من بلدان اجلنوب األفريقي، عن رغبتها يف أن تنفذ بذاا مشروع نظام املعلومات البيئية على اإلنترنت

 املشروع دون اإلقليمي -٢ 

بدأت اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، مع االحتاد االقتصادي لدول  
غـرب أفـريقيا، يف إطـار بـرنامج عمـلهما دون اإلقلـيمي، تطـوران نظامـا دون إقليمي ملعلومات املتابعة البيئية على           

 .للمنهجية املستخدمة على املستوى الوطيناإلنترنت باستخدام منهجية مماثلة 

 اجــتماع مـائدة مسـتديرة دون إقلــيمي لوضـع ميـثاق معــلومايت، بدعـم مـن االحتــاد       ١٩٩٩وعقـد يف عـام    
ومكتب األمم املتحدة للمنطقة    ) بتمويل من فرنسا  (الدويل لالتصاالت ومرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل        

وحضرت االجتماع مجيع مراكز التنسيق الوطنية املسؤولة عن        .  املتحدة اإلمنائي  برنامج األمم /السـودانية السـاحلية   
وأسفرت . تـنفيذ اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر، فضالً عن عدد من املمثلني من املنظمات دون اإلقليمية               

ج نظام املتابعة البيئية فـترة تدريـب تقين أعقبت اجتماع املائدة املستديرة عن تشكيل فريق مسؤول عن إعداد منوذ         
 . على اإلنترنت لغرب أفريقيا

وأتـاح إعداد مكون دون إقليمي يف غرب أفريقيا إنشاء آلية إلقامة شبكة بني خمتلف الربامج واملؤسسات            
دون اإلقلـيمية والوطـنية وربطهـا فيما بينها من خالل ترابط النظم الوطنية ملعلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت،             

 .فضالً عن عملية إدماج، البيانات واملعلومات البيئية املتاحة اليت تستلزم التوحيد على مستويات خمتلفة

وبـدأت اهليـئة احلكوميـة الدوليـة املعـنية بالتـنمية واحتـاد املغـرب العريب بدورمها يف عملية تنفيذ نظام دون                         
 .إقليمي ملعلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت

ــلدان  . قات عمــل يف كــل واحــدة مــن هــاتني املنطقــتني دون اإلقليميــتني  ونظمــت حــل  وصــادقت مجيــع الب
األعضـاء يف احتـاد املغـرب العـريب عـلى نظام تعميم املعلومات عن التصحر والبيئة التابع لالحتاد، وهو نظام يشكل                 

 .جزءاً ال يتجزأ من برنامج العمل دون اإلقليمي الحتاد املغرب العريب

 اهليـئة احلكوميـة الدوليـة املعـنية بالتـنمية، تعـاونت مجيـع مراكز التنسيق التفاقيات ما بعد ريو                ويف مـنطقة   
من البلدان األعضاء الستة تعاوناً وثيقاً يف إطار حلقة ) بشـأن التـنوع الـبيولوجي، والتصحر، وتغري املناخ     (الـثالث   

 .ية على اإلنترنت لشرق أفريقياعمل دون إقليمية حول إعداد مشروع نظام معلومات املتابعة البيئ
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وعـلى املسـتويني دون اإلقلـيمي والوطـين، فـإن مجيـع البـلدان عـلى اسـتعداد لـبدء نظمها ملعلومات املتابعة               
 .البيئية على اإلنترنت باالشتراك مع خمتلف مراكز التنسيق التفاقيات ما بعد ريو

 .ليمية األخرىوالنتائج األولية مشجعة وأثارت اهتمام املناطق دون اإلق 

 املشروع اإلقليمي -٣ 

كــانت األنشــطة املــنظمة يف إطــار الــنظم اإلقلــيمية ملعــلومات املــتابعة البيــئية عــلى اإلنــترنت، يف مرحلــتها    
التجريـبية، موجهـة حنـو تطويـر أدوات وتطـبيقات ميكـن أن تكيـف وتكـرر فـيما بعد على املستويني الوطين ودون                 

 .اإلقليمي

 املعـلومات املصـنفة جغـرافياً، املصـمم بالـتعاون مـع قـاعدة البيانات اخلاصة باملوارد العاملية                   ومفهـوم نظـام    
الـتابعة لربنامج األمم املتحدة للتنمية يف جنيف مبساعدة فريق من اخلرباء الدوليني، أسفر عن أداة تستند إىل اجلمع                 

 :ية أو أي معرفة تقنية خاصة وبطريقة تفاعليةبني تكنولوجيات شبكة اإلنترنت وبرنامج نظام املعلومات اجلغراف

 للوصول، باستخدام أي متصفح، إىل قاعدة بيانات بعيدة مصنفة جغرافياً؛ •

عـرض طـبقات املعـلومات، وخطـط نـاقالت اخلـرائط اجلغـرافية واالطالع على البيانات اجلغرافية             •
 املقابلة؛  

 .اسطة مشغالت رياضية أو منطقيةإجراء حتليالت عن خطط معلومات ناقالت اخلرائط بو •

والـنظام اإلقلـيمي ملعـلومات املـتابعة البيـئية عـلى اإلنـترنت الـذي طـوره مرصـد الصحراء الكربى ومنطقة                        
السـاحل مبسـاعدة مـن معهـد األمـم املـتحدة للـتدريب والـبحث وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة، واملعـروف بالنظام               

 :ة على اإلنترنت، سيصبح يف الوقت املناسب مدخالً ملا يلياألفريقي ملعلومات املتابعة البيئي

 حصيلة املعلومات األفريقية املشتتة بني خمتلف املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية يف أفريقيا؛ •

 مصادر املعلومات القائمة املتاحة خارج أفريقيا؛ •

خمتلف الصكوك القانونية الدولية    الـبيانات واملعـلومات اإلقلـيمية عـن مواضـيع التـنمية املستدمية و              •
 املتصلة بالبيئة؛ 

 النظم دون اإلقليمية ملعلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت؛ •



ICCD/COP(5)/CST/6 
Page 35 

 النظم الوطنية ملعلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت؛ •

. من نوعهاويعمـل اآلن يف مجيـع أحنـاء أفريقيا برنامج املعلومات املصنفة جغرافياً الذي يشكل أداة فريدة            
ومجعت قاعدة البيانات . ويعمـل الربنامج على أساس قاعدة بيانات مصنفة جغرافيا تشمل القارة األفريقية بأسرها     

برنامج األمم املتحدة   : من عدد من جهات إنتاج البيانات     ) مبحتوى غري حمدود  (مـن خمتلف قواعد البيانات املتاحة       
راعة، واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء، ونظام الرسم الرقمي للبيـئة، ومـنظمة األمـم املـتحدة لألغذية والز      

 .للعامل، ومعهد املوارد العاملية، والتنمية الريفية املتكاملة وغري ذلك

ــتقين املــتقدم اجلهــات الفاعــلة   . وكــرر نظــام املعــلومات املصــنفة جغــرافياً يف الســنغال    ــتدريب ال ومكــن ال
 .نات مصنفة جغرافيا منسجمة أُدجمت يف برنامج نظام املعلومات املصنفة جغرافياالسنغالية من تطوير قاعدة بيا

 املنتجات املولَّدة -٤ 

أدت اخلـربة الــيت اشــترك يف اكتســاا مرصـد الصــحراء الكــربى ومــنطقة السـاحل، ومعهــد األمــم املــتحدة     
لدويل وقاعدة البيانات اخلاصة باملوارد    أو تقنية، مثل فرنسا وأملانيا والبنك ا      /للتدريب والبحث مع أطراف مالية و     

برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومكتب األمم املتحدة للمنطقة السودانية الساحلية التابع لربنامج األمم املتحدة /العاملية
 :اإلمنائي، واالحتاد الدويل لالتصاالت، والصندوق الفرنكفوين لنظم املعلومات، إىل إنتاج ما يلي

لتنفيذ نظام معلومات املتابعة البيئية على اإلنترنت يتناول خمتلف مراحل إنشاء أحد دليل منهجي  •
وتـتاح عناصـر املـنهجية يف شكل برامج حاسوبية    . نظـم معـلومات املـتابعة البيـئية عـلى اإلنـترنت        

 .متعددة املستعملني

ولدة خالل مرحلة قرص مدمج بذاكرة مقروءة فقط يقدم العمل الذي أجنزته البلدان واملنتجات امل • 
 الربنامج األولية؛ 

ــترنت    •  ــلى شــبكة اإلن ــع     (www.sisei.net)مدخــل ع ــذه املواق ــع ه ــراً إىل مجي ــتيح وصــوالً مباش  ي
 .واملنتجات  

- - - - - 

 


