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 مؤمتر األطراف
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

               الدورة الثامنة
     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٣      البند 
                                  ءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا       حتسني كفا

                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا
 *مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

 استحـداث آليـة لشبكـة: استراتيجيــة االتصـال
 )(THEMANETبيانات وصفية تفاعلية ومواضيعية /بيانات

 موجز
                                                                                                                 أتاحت عملية استعراض وتلخيص التوصيات اليت قدمتها البلدان األطراف واملنظمات املختصة بشأن برنامج عمل فريق                

                                                                                وتضمنت هذه األنشطة استحداث آلية لالتصال من شأهنا أن تؤمن، عن طريق تيسري               .                                         اخلـرباء، حتديد نطاق أنشطة فريق اخلرباء      
ٍ                                             ربات والنتائج، تدفق املعلومات بشكل كاٍف بني مراكز التنسيق الوطنية يف الفترات الفاصلة                                       أنشـطة للتنسيق وتبادل البيانات واخل                                        

                                                      ُ ِّ                                           وخالل انعقاد الدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجيا، قُدِّم منوذج هلذه اآللية، هو عبارة عن                .                            بـني دورات مؤمترات األطراف    
                     ُِ                                       ؤها يف إطار األمانة، وطُِلب إىل فريق اخلرباء إدخال حتسينات                            من املقرر إرسا   (THEMANET)                                  شـبكة بـيانات مواضيعية امسها       

  .            على الشبكةTHEMANET                                                                       َّ       وسيقدم فريق اخلرباء يف الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا النموذج احملدَّث ملوقع   .      عليها

                                                      

                                                                                                                 تأخـر تقدمي هذه الوثيقة بسبب قصر الوقت املتاح بني انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                  *
  .  اف                         والدورة الثامنة ملؤمتر األطر
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  مقدمة-   ً أوال  

                           لتحديد أهداف ومنهجيات        ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                                                   عمـل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا خالل عامي            - ١
َ            ت وصفية تفاعلية ومواضيعية ُتعَرف باسم          بيانا /                                                 استراتيجية االتصال واستحداث آلية لشبكة بيانات        ُ                          THEMANET .   ونتج     

                                  مت عرضه على الدورة السابعة ملؤمتر  <http://themanet.casaccia.enea.it>                                            عن هذا النشاط وضع منوذج ملوقع شبكي هو         
          د الدورة             ومنذ انعقا   .                                      ، إىل فريق اخلرباء حتسني هذا النموذج       ٧-    م أ  /  ١٥                                  وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        .       األطراف

                                                                                                                     السـابعة ملؤمتـر األطـراف، قـام فريق اخلرباء مبناقشة واستعراض استراتيجية حتسني االتصال ونشر املعلومات العلمية                  
ِ                                  والتكنولوجية بواسطة املراسالت اإللكترونية واالتصاالت الشخصية، وكذلك خالل اجتماع ُعِقد يف بون بأملانيا يف الفترة           ُ                                                                           

َ                                               ومت حتديد عناصر االستراتيجية املقتَرحة باالستناد إىل اخلربة املكتسبة منذ بدء             .     ٢٠٠٧       أبريل   /          نيسـان    ٢٤       إىل     ٢٣      مـن                                  
  .THEMANET                  استخدام منوذج شبكة 

                                                                               جـدوى وفـائدة النهج القائم على الشبكة يف مجع ونشر املعلومات وإجراء              THEMANET                وتـبني شـبكة      - ٢
   .                   وضمن سياق االتفاقية                                                         االتصاالت بشأن القضايا العلمية والتكنولوجية املتصلة بالتصحر 

                          ً                                أو املنقولة إليها هي أساساً معلومات حمررة باإلنكليزية، ولكن THEMANET                                  واملعلومـات الـواردة يف شبكة         - ٣
                 ً                         ُ                                                                       الشبكة تتضمن أيضاً معلومات بلغات أخرى؛ ومل ُتبذل حماوالت لترمجة املعلومات األخرية، ألن ذلك ال يتناسب والسبل                 

  .           املتوخاة منه                        املتاحة للمشروع، واألهداف 

                                                                              أول حماولة تبذل لسد الفجوة القائمة بني األوساط العلمية وواضعي السياسات               THEMANET                ومتـثل شبكة       - ٤
  .                                                                            وتعريف دور العلماء واملؤسسات العلمية يف تنفيذ االتفاقية وهو دور يعتقد أنه هامشي

 THEMANET األساس املنطقي ل شبكة -     ً ثانيا  

                                                                            ً            لومات العلمية والتكنولوجية، أو منتجات أو نتائج البحوث أو األنشطة األخرى، أساساً                                   ال تكون للبيانات واملع    - ٥
                                  ويرد اجلزء األكرب من الكم اهلائل        .                                                                                    أيـة فـائدة إىل أن يـتم نشرها بالفعل وبشكل مناسب ومفيد للجمهور املستهدف              

                                              ملداوالت أو على املواقع الشبكية، أو أنه مل                                                                                    للمعلومات العلمية والتكنولوجية املتعلقة بقضايا التصحر يف خمتلف اجملالت وا         
          واهلدف من    .                           ً                                                                                  يسـجل ببسـاطة، وال يكون متاحاً من مث إلثراء قاعدة املعارف املتعلقة باالتفاقية أو املشاركة يف تنفيذها                 

  ة                                                                                         هو إعداد استراتيجية جلمع وختزين املعلومات املوجودة وإتاحتها لألشخاص املعنيني بعملي           THEMANET              مبادرة شبكة   
                                                                                                        وممـا يشكل خطوة هامة ملكافحة التصحر زيادة املعارف على مجيع املستويات وهذا هدف ينبغي أن تدعمه                   .           االتفاقـية 

  .                           االتفاقية بتوفري أدوات مناسبة

                                  وما يعطي للبيانات قيمتها هو عملية   .                                     على كوهنا آلية جلمع وختزين البيانات  THEMANET                   وال تقتصـر شبكة      - ٦
                         ً                      هذا وال تشكل املعلومات أيضاً احللقة األخرية يف          .                   ً                              ها بشكل يفهمه أيضاً من ليسوا من فئة اخلرباء                               تنظيمها وحتويلها وتقدمي  

                                                                                                      فبقدر ما ميكن حتويل البيانات إىل معلومات ذات معىن،  ميكن حتويل املعلومات إىل معارف، ومن مث إىل                    .               سلسـلة الفهم  
           ومن الصعب    .                                 والفشل، والعمل بشأن التقييمات                                                           ويتم ذلك من خالل عرض أفضل املمارسات، وقصص النجاح            .     حكمة

              ً                                          لذلك ينبغي أوالً فهم احتياجات وقدرات ومصاحل وتوقعات          .                                                         للغايـة نقـل معلومـات إىل الغري عن خربة ذات مغزى           
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َ                           اجلمهـور املستهَدف وكيفية الوصول إليه                                                                              واألدوات املتاحة اليوم تيسر  استخدام وسائل اإلعالم التفاعلية ال لغرض نقل       .             
  .                      ً ومات فحسب بل اخلربة أيضاً    املعل

  االستراتيجية املقترحة-     ً ثالثا  

                        حتسني ظروف العيش يف األراضي   : THEMANET  َّ                                                        حـدَّد فريق اخلرباء أربع قضايا ذات أولوية مشمولة بشبكة         - ٧
  .                                                                                اجلافة؛ وإدارة املوارد الطبيعية؛ وتطوير وتطبيق التكنولوجيا ونقلها؛ والرصد والتقييم

 

  :                                                  ً                             مصادر املعلومات العلمية والتكنولوجية املتاحة حالياً بشأن مكافحة التصحر         THEMANET              حـددت شبكة     و - ٨
                                                                                                              اجملـالت العلمـية املتخصصة وغري املتخصصة واملقاالت غري املنشورة يف اجملالت؛ ومواقع شبكية على اإلنترنت ملشاريع                 

                                       ومؤمترات دولية؛ وأنشطة جانبية وعروض                                                                                   حبوث علمية؛ ووثائق تصف مشاريع تتعلق بتنفيذ االتفاقية، ورسائل إخبارية،           
           ؛ وتسجيالت   "              شبكات ومؤسسات  "                                                                                     قدمت أثناء دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف؛ وقاعدة البيانات            

  .                           فيديو ملشاريع ووثائق وحماضرات
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THEMANET         شبكة                                                                                    وال ميكن إدراج املقاالت اليت مت نشرها يف اجملالت العلمية املتخصصة وغري املتخصصة يف              - ٩

                            ً     ً                                       وتنشر معظم اجملالت الدولية أيضاً نسخاً إلكترونية ولكن تكلفة الوصول إىل النصوص   .                           ، ألهنا حممية مبوجب حقوق النشر
                                  تقتصر على عناوين جمالت دولية      THEMANET                                        والواقع أن املعلومات املدرجة يف شبكة         .                            تـتفاوت من جملة إىل أخرى     

                                                                               واضعي املقاالت طلب احلصول على ترخيص من دور النشر إلدراج مقاالهتم على موقع                   وجيوز ل   .                         خمتارة ومواقعها الشبكية  
  .      ً                                                         ، علماً بأن إتاحة النص الكامل أمر يتقرر على أساس كل حالة على حدةTHEMANET     شبكة 

                                                               ال تليب حىت اآلن مبا فيه الكفاية احلاجة إىل توفري املعارف           THEMANET                                      والورقـات العلمية املدرجة يف شبكة        -  ١٠
                وينبغي استخدام    .                                                                                                           الالزمـة لدعـم تنفيذ االتفاقية، ألهنا موجهة إىل العلماء أكثر منه إىل صانعي السياسة وصانعي القرار                

                                                وال تكفي الوقات العلمية مبفردها لتلبية حاجة         .                                                                               الورقـات العلمـية لزيادة فهم القضايا اليت يتوقف عليها تنفيذ االتفاقية           
  .                          صانعي القرارات إىل املعلومات

                                                                                                           وميكـن لألعضـاء املدرجـني يف قائمـة اخلـرباء املستقلني وفريق اخلرباء تقدمي ورقات علمية إىل جلنة العلم                     - ١ ١
                                           هذه مهمة هلا أمهيتها ألهنا تتيح ألعضاء        THEMANET             ومهمة شبكة     . THEMANET                               والتكنولوجـيا من خالل شبكة      

  .                                             األوساط العلمية فرصة للمشاركة يف أنشطة االتفاقية

                                                                                                      وصول املستخدمني إىل املعلومات املتعلقة مبشاريع البحوث والواردة على املواقع الشبكية، تقدم شبكة                      ولتيسـري  -  ١٢
THEMANETاملواقع التالية                :  

AID-CCD             http://nrd.uniss.it/sections/aid-ccd/index.htm 
CLEMDES              http://www.clemdes.org/ 
DESETART http://www.desertart.casaccia.enea.it/ 
DESERTLINKS             http://www.kcl.ac.uk/projects/desertlinks/ 
DESERTNET http://www.european-desertnet.eu/ 
DESERTWATCH           http://dup.esrin.esa.it/desertwatch/project.asp 
DESIRE http://www.desire-project.eu/ 
DSURVEY           http://www.desurvey.net/ 
FOGGARA             http://www.laureano.it/ipogea/foggara/foggara.htm 
GEORANGE  http://www.georange.org/georange/ 
INDEX              http://www.soil-index.com 
LADAMER               http://www.ladamer.org/ladamer/ 
MEDACTION  http://www.icis.unimaas.nl/medaction/ 
MEDCOSTLAND http://medcoastland.iamb.it/index.php 
MEDRAP  http://nrd.uniss.it/medrap/index.htm 
REACTION        http://www.gva.es/ceam/reaction/Project.htm 
RECONDES  http://www.port.ac.uk/research/recondes/ 
RIADE             http://www.riade.net/ 
SCAPE               http://www.scape.org/ 
 رسائل إخبارية تتناول قضايا

 ذات صلة بالتصحر
ftp://tc_guest:public123@ftp.tcdialogue.be 
http://medcoastland.iamb.it/modules.php?name=Newsletter 

  THEMANET  ُ                          ً                                                                      وسـُتدرج الوثائق اليت تقدم وصفاً للمشاريع ودراسات احلالة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف شبكة                -  ١٣
                             املعلومات للبلدان األطراف    THEMANET              وستتيح شبكة     .                                                                  بغية توثيق الطرق والنتائج املتاحة يف البلدان األطراف املتأثرة        

  :                                                         راسات احلالة اليت أتيحت بفضل األعمال اليت اضطلع هبا فريق اخلرباء           وفيما يلي د  .           يف شكل موحد
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  )    اهلند   (                                                            إعادة استخدام النظم التقليدية جلمع املياه على مستوى اجملتمع احمللي  �

                                                                                              إدارة األراضـي املـتردية املخصصة لألشخاص الذين ال ميلكون أراضي، وذلك باعتماد نظام احلراجة              �
  )    اهلند (         الزراعية 

  )    اهلند (                                               ارة املشتركة للغابات من خالل إشراك اجملتمعات احمللية    اإلد  �

  )    اهلند (                                                                    ختضري األراضي املتردية بزع نباتات تسمح بإنتاج الديزل األحيائي وعجني الورق   �

  )       إسبانيا (                                  التشجري يف منطقة سيريا إسبونا اجلبلية   �

  )       األرجنتني (                                    استصالح أراضي املراعي املتدهورة يف الفايل   �

  )      بيالروس (                         صالح األراضي اخلثية املتردية    است  �

  )      النيجر (                                       التنمية الريفية املتكاملة يف مقاطعة كيتا   �

  .               يف الصني وأفريقيا TerraCottem)  (                     استخدام أمسدة ترياكومت    �

                     وال تستفيد االتفاقية     .                                                                                      وتشـكل املؤمترات وحلقات العمل الدولية مصدر معلومات بالغ األمهية لألوساط العلمية            -  ١٤
                                    جبمع استنتاجات املؤمترات التالية     THEMANET             وقامت شبكة     .                                                     إال مـن جزء من املسامهات املقدمة يف هذه السياقات         

  :                                   ، وهي السنة الدولية للصحارى والتصحر    ٢٠٠٦                املعقودة خالل عام 

       يناير  /             كانون الثاين  ٢٠-  ١٩                                                     حلقة العمل بشأن مكافحة التصحر والفقر، روما، إيطاليا،   �

      مارس  /      آذار  ١١- ٩                                اآلثار والوقاية، مدريد، إسبانيا،   :                         بشأن التصحر واألمن البيئي            حلقة دراسية   �

       أبريل  /       نيسان  ٢١-  ١١                                           مكافحة التصحر، واجلوع والفقر، جنيف، سويسرا،   �

      مايو  /      أيار  ١٩-  ١٤                                                           املؤمتر الرابع عشر للمنظمة الدولية حلفظ التربة، مراكش، املغرب،   �

       يونيه  /        حزيران ١        مايو إىل  /      أيار ٩ ٢                           املرأة والتصحر، بيجني، الصني،   �

      مايو  /      أيار  ٣١                                   التصحر والتغري العاملي، برن، سويسرا،   �

       يونيه  /        حزيران  ٢١-  ١٩                                         مستقبل األراضي اجلافة، تونس العاصمة، تونس،   �

       أغسطس  /    آب  ٢٥                                  املرحلة الثانية، طوكيو، اليابان، -                 العيش مع الصحارى   �

       أغسطس  /    آب  ٢٧                   توتوري، اليابان،                                    دراسات األراضي اجلافة ومكافحة التصحر،  �
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       سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤                             الشباب والتصحر، باماكو، مايل،   �

       سبتمرب  /       أيلول  ٢٣-  ٢١                                      اجملتمع املدين والتصحر، مونتبيليه، فرنسا،   �

       سبتمرب  /       أيلول  ٢٥-  ٢٣                                      من الصحراء إىل الواحات، نيامي، النيجر،   �

        أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧-  ٢٥        سبانيا،                                           املنتدى الدويل املعين بالتصحر واهلجرة، أملريه، إ  �

       نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩- ٦                                     التحديات والفرص، سيدي بوقر، إسرائيل،   :                الصحارى والتصحر  �

       ديسمرب  /            كانون األول  ١٥-  ١١                                                املناخ وتدهور األرض، أروشا، مجهورية ترتانيا املتحدة،   �

      ديسمرب /          كانون األول  ١٩-  ١٧                                                        التصحر وضرورات السياسة الدولية، اجلزائر العاصمة، اجلزائر،   �

                                                                                                          وبغية حتسني االتصاالت، ال بد من االستفادة من أنشطة مثل حلقات العمل واملؤمترات وذلك بإتاحة املعلومات                 -  ١٥
                                                    وينبغي دعوة منظمي األنشطة اليت جتري برعاية االتفاقية إىل   .                                                         العلمية ذات الصلة اليت يتم تقدميها ومناقشتها يف هذا السياق 

       فتخزين   .                                                                                             البيانات اليت تقدم وتوفريها لفئات واسعة من اجلمهور وإتاحة أهم النصوص والعروض الكاملة                        مجـع خالصات    
                                                                                                                      هـذه املعلومـات سـيفيد يف زيـادة معرفة طريقة تنظيم األنشطة وضمان اتساقها وصون املعلومات اليت ميكن فقداهنا                   

  .       خالف ذلك

                                                           لدولية القيام، خالل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                                                        وعلى األطراف واملنظمات غري احلكومية واملنظمات ا       -  ١٦
                                فعلى سبيل املثال، تتضمن شبكة       .                                                                                   ومؤمتـر األطـراف، بعـرض أنشـطة ونتائج قد تكون هلا أمهية علمية وتكنولوجية              

THEMANET               ور فيها                                                                                                           عدة بيانات مت تقدميها أثناء انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية كما ميكن العث         
                                وميكن إتاحة تسجيالت صوتية على       .                    ، يف حالة توافرها   THEMANET                                           على ملخصات لعروض أعدها متحدثون لشبكة       

                          بدعم برنامج حاسويب مت     THEMANET            وحتظى شبكة     .                                                  ً            اخلـط مباشـرة باستخدام برامج حاسوبية ميكن حتميلها جماناً         
  .       مباشر                                                     تصميمه إللقاء حماضرات إلكترونية على اخلط مباشرة وبشكل غري

                                                                                                              وخالل انعقاد دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، تتناول األنشطة اجلانبية قضايا هتم االتفاقية             -  ١٧
                                                                 فعلى سبيل املثال مت عرض النشاط اجلانيب الذي اشترك يف تنظيمه             . THEMANET                                     وميكـن توثيقها وإتاحتها عرب شبكة       

                                                                                   ملانية للتعاون التقين خالل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والذي                                                 مرصـد الصحراء والساحل والوكالة األ     
  .                                                                               تناول  أثر تغري املناخ على األراضي اجلافة بتقدمي ملخصات بيانات وعروض من جانب املتحدثني

                  من املوقع الشبكي                     ، اليت مت نقلها      "                 الشبكات واملؤسسات  "                                                        وستقوم األمانة بتيسري الوصول إىل قاعدة البيانات عن          -  ١٨
                                                                                وقام باستحداث قاعدة البيانات االحتاد بقيادة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف             . THEMANET                          جلامعة أريزونا إىل شبكة     

  .                                              املرحلة األوىل من املشروع املتعلق بالشبكات واملؤسسات

                  وذلك باستخدام   THEMANET                                                                         وميكـن إدارة تسجيالت الفيديو ملشاريع الوثائق واحملاضرات بواسطة شبكة            -  ١٩
                                                                 وستتيح تسجيالت الفيديو للعلماء فرصة إيصال املعلومات املتعلقة          .                                           ُ          برامج حاسوبية مت استحداثها ألنشطة التعلم عن ُبعد       
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                          ً               ً                                                  وميكن الوصول إىل النظام جماناً واستخدامه أيضاً لنشر العروض اليت تقدم يف الوقت احلقيقي                .                          باألعمال اليت يضطلعون هبا   
  .            رات واحملاضرات          أثناء املؤمت

  االستنتاجات والتوصيات-     ً رابعا  

                                                                              يف املرحلة احلالية حتديد ومجع معلومات علمية وتكنولوجية من مصادر عديدة            THEMANET                تتـيح شـبكة      -  ٢٠
                                     وينبغي أن تويل جلنة استعراض تنفيذ        .                                                                                      للتوصـل إىل توافـق علمي ومتني يف اآلراء بشأن القضايا املتعلقة بالسياسة العامة             

  .                                                                                                   اقية األولوية ملوضوع التقييمات وإعداد التقارير عن املعارف العلمية املتعلقة بالتصحر والتكنولوجيات املتاحة    االتف

                                     وينبغي تزويد فريق اخلرباء بالوسائل       .                                                                             ولــم يظهـر بعد تأثري العلم والتكنولوجيا الكامل على تنفيذ االتفاقية            -  ٢١
  .                              له االضطالع بواليته على حنو فعال                                        الالزمة لتنفيذ برنامج عمله املعتمد حىت يتسىن

                                                                                                                 ويوصي فريق اخلرباء بأن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا بتقييم العمل املنجز حىت اآلن، باستخدام احلد األدىن من                  -  ٢٢
  .                      ً                                                  املوارد، وأن تتخذ قراراً بشأن مواصلة األنشطة، بضمان توفري املوارد الالزمة لذلك

                 ً                                                           م مسامهة كبرية أيضاً يف تعزيز التبادل الثقايف فيما بني الكيانات احمللية،                      أن تسه  THEMANET               وميكـن لشبكة     -  ٢٣
                                                                                      ً                                مثل املنظمات غري احلكومية، واملدارس، واجلامعات والسلطات احمللية، للتوعية بقضايا التصحر انطالقاً من املستوى العاملي               

  .                         سيما يف صفوف اجليل اليانع     ً                                                       ووصوالً إىل املستوى احمللي والترويج ملفهوم جديد للمواطنة العاملية، ال

                                                                     أن تدعم مشاريع يتم تنفيذها لزيادة التوعية وتبادل املعلومات          THEMANET                               ويف هـذا الصدد، ميكن لشبكة        -  ٢٤
                                                                                    ومن بني اإلجراءات الالزمة إلحراز تقدم بشأن وضع استراتيجية االتصال للجنة العلم              .                                 بشأن التعليم واإلعالم يف املدارس    

  :  لي                 والتكنولوجيا ما ي

  ؛THEMANET                                       موافقة جلنة العلم والتكنولوجيا على شبكة   ) أ ( 

                                                  ختويل فريق اخلرباء والية لوضع الصيغة النهائية للنظام؛  ) ب ( 

                        بتقدمي وثائق ومعلومات؛THEMANET                             دعوة األطراف إىل املسامهة يف شبكة   ) ج ( 

                           ات جلنة العلم والتكنولوجيا؛                                                           إدراج موضوع املعلومات واالتصال كبند دائم يف جداول أعمال اجتماع  ) د ( 

  .                                                                          رصد املوارد املالية الالزمة لتنفيذ النظام، ومجع املعلومات وإدارة قاعدة البيانات    ) ه ( 

- - - - - 


