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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثانية

  ٢٠١١فرباير /شباط ١٨-١٦بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، وأفضل        التقدم احملرز يف تنفيذ نظام إدارة     
  املمارسات، والنجاحات، يف مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

  تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام إدارة املعارف    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
، إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تركز       ٩-م أ /٢٦طلب مؤمتر األطراف، مبقرره       

 على أولويتني، تتعلق إحدامها بتنفيـذ نظـام إدارة          ٢٠١١-٢٠١٠الل فترة السنتني    خ
مـن نـص    ) ز(١٦املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية على النحو املبّين يف املـادة             

مكافحـة التـصحر وتـدهور    يف جمال أفضل املمارسات والتجارب الناجحة   واالتفاقية،  
  .األراضي واجلفاف

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بتوجيه من مكتب جلنة العلم          وتعكف أمانة ا    
. والتكنولوجيا، على وضع اهليكل العام لنظام إدارة املعارف التابع التفاقية مكافحة التصحر           

  . لنظام الذي سُيكمل اجلزء اخلارجيوقد ُبذلت جهود إضافية لتحديد العنصر الداخلي ل
طة جلنة العلم والتكنولوجيا بالتقدم احملرز يف وضـع         وقد أُعدت هذه الوثيقة إلحا      

نظام إدارة املعارف التابع التفاقية مكافحة التصحر، وهي تركز بوجه اخلـصوص علـى              
وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيـا      . عناصر النظام اليت تتناول املعلومات العلمية والتقنية      

 هذا العمل بغية استكمال     املضي يف ة  يف تقدمي توجيهات إضافية إىل األمانة خبصوص كيفي       
  .يلهفعالنظام وت
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  مقدمة  -أوالً   
، املتعلق بالعلم والتكنولوجيـا     ٣ئج املتوقعة يف إطار اهلدف التنفيذي       يرد ضمن النتا    -١

واملعرفة، من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية             
، علـى  )١(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية      : "ما يلي ") االستراتيجية("

 ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعلمني         عاملي واإلقليمي الصعيد ال 
  .)٢(" منها حتديد وتشاطر أفضل املمارسات والتجارب الناجحةقالنهائيني بطر

 بلجنـة العلـم     ختـص وتنص االستراتيجية، يف إطار ما تتضمنه من توجيهـات            -٢
وجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بإنشاء      والتكنولوجيا، على أن تقوم جلنة العلم والتكنول      

نظم إلدارة املعارف وباإلشراف عليها، هبدف حتسني دور الوساطة يف نقل املعلومات العلمية             
  .)٣(والتقنية من وإىل املؤسسات واألطراف واملستعملني

عالوة على ذلك، تنص االستراتيجية، يف إطار ما تتضمنه من توجيهات ختص عمل               -٣
نة، على أن تقوم األمانة بتطوير قدرهتا على تقدمي خـدمات فعالـة إىل جلنـة العلـم                  األما

والتكنولوجيا بطرق منها دعم نظم إدارة املعارف اليت تضعها جلنة العلم والتكنولوجيا وتأدية             
 .)٤(مهامها كوسيط يف جمال املعلومات واملعرفة

، ٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني ، أدرجت األمانة، يف برنامج عملها     من هذا املنطلق  و  -٤
مشروعاً يتعلق بإنشاء نظام إلدارة املعارف ونقل املعلومات يهدف إىل دعم أنشطة جلنة العلم              

 أخـرى   كـثرية والتكنولوجيا ذات الصلة وُيتيح يف الوقت ذاته إطاراً وأداة لتلبية احتياجات            
لتصحر وما يتصل بذلك مـن      تتعلق بنقل املعلومات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا         

وسيتيح هذا النظام قاعدة بيانات متكاملة حتتوي على معلومـات          . مهام تضطلع هبا األمانة   
تتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبا يشمل جوانب تتعلق باملعلومات العلميـة             

يح النظام أيضاً مساراً    وسيت. والتقنية، واإلبالغ واستعراض التنفيذ، والتوعية، وجماالت التآزر      
التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف       قضايا  مهيكالً لتوفري مزيد من املعلومات املتعلقة ب      

 مـع نظـم أخـرى إلدارة        )٥(واإلدارة املستدامة لألراضي، باالعتماد على التشغيل املتبادل      
ط الشبكي،   وميكن استخدام النظام أيضاً كمنتدى للتبادل عن طريق اإلنترنت والرب          .املعارف

  . وحىت التدريب
__________ 

 .ستثىن من ذلك املعرفة التقليدية بشأن املوارد اجلينيةُت )١(

 .٥-٣، النتيجة ١١، املرفق، الفقرة ٨-أ/٣املقرر  )٢(
 .)و (-‘٣‘) ب(١٤، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٣(

 .)ب( -‘٢‘) ب(٢٠، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٤(

ـ                " دلالتشغيل املتبا "يعين   )٥( . هقدرة نظام ما على العمل مع نظام آخر أو استخدام أجزاء أو معدات تابعـة ل
 ."Merriam-Webster"تعريف مأخوذ من القاموس اإلنكليزي 
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، إىل األمانة أن تواصل بناء نظم     ٩، الفقرة   ٩-م أ /٤وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٥
 تكـون مبثابـة أدوات للتنفيـذ النـاجح       هاتتسم بالكفاءة إلدارة املعارف والوساطة يف تقامس      

 ٢٠١١-٢٠١٠رة  ويف سياق برنامج العمل للفت تصال الشاملة، حسب االقتضاء   الستراتيجية اال 
  .٩-م أ/٩الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف مقرره 

، إىل أنه ينبغي للجنة العلـم  ٢، الفقرة ٩-م أ/٢٦وأشار مؤمتر األطراف، يف مقرره      -٦
 تتمثل إحدامها يف   على أولويتني،    ٢٠١١-٢٠١٠والتكنولوجيا أن تركّز خالل فترة السنتني       

) ز(١٦ملعارف التقليدية، على النحو املبّين يف املادة        تنفيذ نظام إلدارة املعارف، مبا يف ذلك ا       
 مكافحة التصحر وتدهور يف جمال أفضل املمارسات والتجارب الناجحة حتديدمن االتفاقية، و

، أن ُيدرج يف    )ج(٦، الفقرة   ٩-م أ /٢٥وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره      . األراضي واجلفاف 
التقدم احملرز يف   : "نة العلم والتكنولوجيا البند التايل    جدول أعمال الدورة االستثنائية الثانية للج     

تنفيذ نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، وأفضل املمارسات، والنجاحـات،             
  ".يف مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

تحـدة  وتقدم هذه الوثيقة فكرة عامة عن نظام إدارة املعارف التابع التفاقية األمم امل              -٧
ملكافحة التصحر اجلاري تطويره، وتركز بوجه اخلصوص على مكونات النظام اليت تتنـاول             
املعلومات العلمية والتقنية وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة يف جمال مكافحة التـصحر            

وإلعداد هذه الوثيقة أجرت األمانة مشاورات داخلية والتمست        . وتدهور األراضي واجلفاف  
ت تابعة لألمم املتحدة ومـن      ال إدارة املعارف يعملون لدى مؤسسا      خرباء يف جم   املشورة من 

  . القطاع اخلاصينتمون إىل شركاء 

  اخللفية  -ثانياً   
 من االتفاقية األطراف من البلدان املتقدمة على أن تعزز وتيسر إمكانية            ٦حتث املادة     -٨

لبلـدان الناميـة املتـأثرة، إىل       وصول األطراف من البلدان املتأثرة، وخاصة األطراف من ا        
  . التكنولوجيا واملعرفة والدراية العملية املناسبة

جناح تنفيذ االتفاقية، وذلـك  دد االتفاقية على أمهية املعارف يف  إضافة إىل ذلك، تش     -٩
املعرفة بالعمليات اليت تفضي إىل التصحر واجلفاف،       ( املتعلقة بالبحث والتطوير     ١٧يف مادهتا   
محاية ( املتعلقة بنقل التكنولوجيا وحيازهتا وتكييفها وتطويرها ١٨ومادهتا ) لتقليديةواملعارف ا

 املتعلقة ببناء القـدرات     ١٩ويف مادهتا   ) املعارف التقليدية واحمللية ومجعها وتعزيزها ونشرها     
  ).تعزيز استخدام املعارف ونشرها(والتعليم والتوعية 

يـسية ثالثـة، هـي النـاس والعمليـات       وتنطوي إدارة املعارف على جوانب رئ       -١٠
وتكون إدارة املعارف موجهة باألساس حنو الناس باعتبارهم مـن يـصنعون            . والتكنولوجيا

وتساهم إدارة املعارف يف حتسني تدفق املعرفة، ومن مث ميكن أن تفضي إىل             . املعرفة وميلكوهنا 
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    تكنولوجيـا باألسـاس أداة     ومتثل ال . تغيريات يف كيفية تنظيم العمليات الداخلية واخلارجية      
  .أو وسيلة متكينية ينبغي أن تدعم اجلانبني اآلخرين

 بفهي تشمل أيضاً األفكـار والتجـار      . هي أكثر من جمرد معلومات     )٦(واملعارف  -١١
. واملعارف قد تكون صرحية أو ضـمنية      . )٧(والرؤى ومعرفة القائمني على خمتلف الوظائف     

 واستخالصـها دها وتدوينها ومجعها وحفظها   ليت ميكن حتدي  فاملعارف الصرحية هي املعارف ا    
          بيانـات، أو أدلـة، أو أنظمـة، أو سياسـات،          ( )٨(ونقلها بسهولة نسبية وبوسائل عديدة    

أما املعارف الضمنية، فهي معلومات غري ملموسة تقترن عـادة          ). أو تقارير، أو ما إىل ذلك     
ب عن طريق التجربة أو التأمل يف جتارب اآلخرين         باخلربة والسياق والتفسري واحلكم وُتكتس    

  ). معارف غري خطية(
إدارة املعارف يف منظومة األمم     "وقد أعدت وحدة التفتيش املشتركة تقريراً بعنوان          -١٢

قدمه األمني العام إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة كي تنظر فيه يف دورهتا الثالثة               )٩("املتحدة
ات التابعة ملنظومة   بأنشطة إدارة املعارف داخل املؤسس    قرير قضايا تتعلق    ويبحث الت . والستني

األمم املتحدة، ويسلِّط الضوء على جمموعة من التوصيات املمكنة إلدارة املعارف على حنـو              
ن يف  و، بأن يقوم الرؤساء التنفيـذي     ٢ويوصي التقرير، يف التوصية     . يتسم بالفعالية والكفاءة  
  : مبا يليمنظومة األمم املتحدة

  ؛ )الداخليني واخلارجيني(أن جيروا مسحاً للحاجات املعرفية لزبائن مؤسساهتم   )أ(  
  أن جيروا جرداً داخلياً للمعارف يف كل مؤسسة؛  )ب(  
أن حيددوا ويعاجلوا الفجوات املعرفية اليت حيتمل أن تنشأ بـني حاجـات               )ج(  

  الزبائن واملعارف املتوفرة يف كل مؤسسة؛ 
ضعوا استراتيجية إدارة املعارف يف مؤسـستهم أو أن ينقحـوا هـذه    أن ي   )د(  

االستراتيجية، وذلك باالستناد إىل النقاط الواردة أعاله وإىل املبادئ التوجيهية اليت سـوف             
  . يضعها جملس الرؤساء التنفيذيني

__________ 

 مـن تقريـر وحـدة       ١٧باالستناد إىل التعريف الوارد يف الفقرة       " املعارف"ألغراض هذه الوثيقة، تعرَّف      )٦(
      م املعرفة على أساس البيانات واملعلومات وتنـشأ لـدى الفـرد           تقو "JIU/REP/2007/6التفتيش املشتركة   

. وللمعرفة بطبيعة احلال مستويات عديدة، وتتصل عادة مبجال اهتمام معلـوم          ]. أو لدى الوحدة التنظيمية   [
ومتثل املعرفة يف أقوى أشكاهلا فهماً للسياق، ونظرات يف عمق العالقات داخل النظام، والقدرة على حتديد                

 ".ط القوة ونقاط الضعف، وفهم اآلثار اليت تترتب مستقبالً على اإلجراءات اليت تتخذ حلل املشاكلنقا
تقرير مكتب الرقابة الداخلية عن التقييم املواضيعي لشبكات إدارة املعارف يف إطـار الـسعي إىل بلـوغ                   )٧(

 .E/AC.51/2006/2الوثيقة . األهداف الواردة يف إعالن األلفية
)٨( The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York and Oxford, 1995. 
األمـم املتحـدة، الوثيقـة      ، وحدة التفتيش املشتركة، إدارة املعارف يف منظومـة          خوان لويس الرابوره   )٩(

JIU/REP/2007/6 ٢٠٠٧، جنيف. 
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  إدارة املعارف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -ثالثاً   
، دراسة استقصائية لتقييم النتائج املتوقعة مـن  ٢٠٠٩انة االتفاقية، يف عام     أجرت أم   -١٣

وتعكـس  . نظام الوساطة يف نقل املعارف بشأن قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف          
. نتائج الدراسة اجتاهات عدة خبصوص تصور هذا النظام وتربز خمتلف التحديات املطروحـة            

  :كما يليلدراسة لوميكن تلخيص النتائج الرئيسية 
ي مقـّرر لنظام أن ييسر تبادل املعارف بني األوسـاط العلميـة و          لميكن    )أ(  

  ؛)الربط(السياسات 
لنظام أن ييسر حصول اجلهات صاحبة املصلحة، الداخليـة منـها           لميكن    )ب(  

  ؛)اجلمع(واخلارجية، على معارف ذات صلة وموثوقة وحمدثة 
 مجع التجـارب وأفـضل املمارسـات        ميكن للنظام أن يدعم عملية إعادة       )ج(  

  ). العمليات(والنجاحات وتقامسها مبا يعزز تنفيذ االتفاقية 
واسترشاداً بنتائج الدراسة االستقصائية وبتوصيات وحدة التفتيش املشتركة، وعمالً           -١٤

مبقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، تعكف األمانة، بتوجيه من أعضاء مكتب جلنة العلـم              
يا، على وضع العناصر املمكنة لنظام إدارة املعارف التابع التفاقية األمم املتحـدة             والتكنولوج

ويعـرَّف  . ملكافحة التصحر من أجل دعم مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف تنفيذ االتفاقية            
ـ   حفظل إلدارة املعارف على أنه نظام يضمن حتديد وتسجيل و         مثالنظام األ   ديث وإنشاء وحت

، )١٠(رف ألغراض االستخدام والتوعية والتعلم يف سائر أجزاء املؤسـسة         ومتثيل وتوزيع املعا  
  .ومع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف اتفاقية مكافحة التصحر

وبغية مواصلة عملية تقييم كل من املعارف املتاحة بشأن قضايا التصحر وتـدهور               -١٥
صاحبة املـصلحة،   عملية االتفاقية يف صفوف خمتلف اجلهات       خبصوص  و األراضي واجلفاف 

االحتياجات احملددة للجهات صاحبة املصلحة من املعارف، تعتـزم األمانـة القيـام           وتقدير  
بتحليل متعمق سيشمل جوالت عدة من املقابالت مع جهات رئيسية، من أفراد ومؤسسات،    

 إعـداد   لمساعدة يف ومن املقرر أن يستعان مبستشار ل     . معنية بعملية اتفاقية مكافحة التصحر    
وستقدم نتائج التحليل إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية          . روع استراتيجية مش

الثانية، إىل جانب اخليارات املمكنة اليت سيجري حتديدها لسد الفجوة بني املعارف املتاحـة              
  . واالحتياجات احلقيقية للجهات الفاعلة

__________ 

األمـم  ة املعارف يف منظومـة  إدار"هذا التعريف إلدارة املعارف مأخوذ من تقرير وحدة التفتيش املشتركة   )١٠(
 .<www.unjiu.org/data/reports/2007/en2007_06.pdf>. ٢١، الفقرة JIU/REP/2007/6، الوثيقة "املتحدة
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ركِّز رزمتان مـن رزم العمـل       ، ت ٢٠١١-٢٠١٠ويف برنامج عمل األمانة للفترة        -١٦
 الذي يتناول مسألة العلم والتكنولوجيا واملعارف، علـى         ٣احملددة يف إطار الربنامج الفرعي      

  :نظام إدارة املعارف
  تصميم وإطالق نظام إدارة املعارف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛  )أ(  
  . تفعيلها العناصر املكوِنة لنظام إدارة املعارف وحتديد  )ب(  

 االسـتراتيجية واملقـررات     اعتمادوقد لوحظ لدى تصميم نظام إدارة املعارف أن           -١٧
ؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني تطرح أمام خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف إطـار        ملالتالية  

حتديات جديدة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية بقدر ما تتيحه لتلك اجلهات من فـرص              االتفاقية  
فالتحديات البيئية واألمنية واإلمنائية هتدد الناس يف خمتلف أصقاع العـامل، وخباصـة           . ضافيةإ

  .األفراد الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالتصحر والذين ميثلون أشد الفئات السكانية ضعفاً
ويقتضي النجاح يف تنفيذ االستراتيجية جهوداً كبرية لتوليد املعـارف العلميـة ذات               -١٨

وبعبارة . الصلة وإتاحتها من أجل توفري األدوات الالزمة الختاذ القرارات على مجيع املستويات           
 يف تنفيذ االستراتيجية على ترمجة تلك املعارف إىل سياسـات عامـة           النجاح  أخرى، يتوقف   

  .  حتقيق األهداف االستراتيجية لالتفاقيةساعد يف بدورها إىل وضع إجراءات ميكن أن تُتفضي
وميكن اعتبار املعارف بشأن قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من بني أهم              -١٩

فعملية مجع البيانات واملعلومات    . األصول اليت متلكها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       
غري أن هذه املعارف    .  سنة خلت  ١٦واستحداثها متواصلة منذ اعتماد االتفاقية قبل أكثر من         

األمانة، واألطراف مـن البلـدان،      : تلف اجلهات الفاعلة املعنية بتنفيذ االتفاقية      خم بنيموزعة  
واملنظمات الدولية واحلكومية الدولية وغري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة، واألوسـاط           

  .، وما إىل ذلكوساط األكادمييةالعلمية، ومؤسسات البحث، واأل
 جهات الوصـل واألوسـاط      من قبل ُتحفظ   املعارف و  َتجفعلى الصعيد الوطين، ُتن     -٢٠

 وُتتقاسم فيما بني    األكادميية والعلمية واملؤسسات املعنية بتنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين        
وعلى الصعيد اإلقليمي، ميكن أن تسترشد العملية بالعمل املضطلع به يف إطار            . هذه اجلهات 

أما علـى   .  االتفاقية يف إطار ضعت  اليت وُ برامج العمل اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية       
ا تتخـذه ىل املبادرات املتاحة الـيت      إالصعيد العاملي، فينبغي أن تستند عملية إدارة املعارف         

  .اجلهات الفاعلة الدولية الرئيسية
ني فئتويتسم نظام إدارة املعارف التابع التفاقية مكافحة التصحر باألمهية بالنسبة إىل              -٢١

 واألطـراف   ،أمانة االتفاقية ومؤمتر األطراف وهيئتاه الفرعيتان     : بة املصلحة من اجلهات صاح  
لذلك، ينبغي لدى وضـع نظـام       . من البلدان واملراقبون واألوساط العلمية، وعامة اجلمهور      

 ويف هذا الـصدد،     .الفئتني املختلفتني املكملتني لبعضهما البعض    ني  اتإدارة املعارف مراعاة ه   
 .لرئيسي للنظام على أساس الفصل بني وحدة داخلية وأخرى خارجيةميكن تصميم اهليكل ا
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وستشمل العناصر املكونة للوحدة الداخلية الناس والبيانات والعمليات الالزمة جلمع            -٢٢
وحفظ وإتاحة املعارف املطلوبة لتحسني كفاءة وفعالية العمل الذي يضطلع به كل من مؤمتر              

  .ة على الصعيد الداخلياألطراف وهيئتيه الفرعيتني واألمان
أما الوحدة اخلارجية، فتشمل وظائف مجع وحفظ وتقاسم املعارف اليت حتتاجهـا              -٢٣

. األطراف من البلدان وسائر اجلهات صاحبة املصلحة من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً ناجحـاً        
  :وتشمل املرحلة األوىل لوضع هذه الوحدة العناصر الرئيسية الثالثة التالية

  بوابة لإلبالغ؛  )أ(  
  أوجه التآزر واالتصال؛  )ب(  
قواعد معارف تقوم على أساس التشغيل املشترك، مبا يف ذلك نظام للوساطة   )ج(  

  .يف نقل املعرفة العلمية بشأن قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
ع وميكن أن تشترك يف وضع الوحدات والعناصر املكونة لنظام إدارة املعارف التـاب              -٢٤

 جهات فاعلة خمتلفة، من بينها األمانة وجلنـة العلـم           التصحرالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     
  .ومؤسسات البحثوالتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واألوساط العلمية 

مقترح أويل خبصوص وضع وتنفيذ نظام إلدارة املعارف يف إطار اتفاقية             -رابعاً   
  حة التصحراألمم املتحدة ملكاف

تنفيذاً لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة ومقـررات مـؤمتر األطـراف وهيئتيـه               -٢٥
مكافحـة  اتفاقيـة  الفرعيتني، وباالستناد إىل االحتياجات من املعارف احملددة يف إطار عملية    

التصحر، قامت األمانة بتصميم اهليكل األويل ملا ميكن أن يصبح نظام إدارة املعارف التفاقية              
ان، على  توحدتني خمتلفتني ولكنهما مترابط   أساس  وسيقوم هذا النظام على     . افحة التصحر مك

  .النحو املذكور أعاله
وقد ُعرض املقترح األويل على مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف أثناء اجتماعيهـا               -٢٦

روح التالية  وتراعي الش . ٢٠١٠يونيه  /مارس مث يف حزيران   /املعقودين يف بون، بأملانيا، يف آذار     
  .للوحدتني املذكورتني التعليقات اليت قدمها أعضاء املكتب خالل االجتماعني املذكورين

  الوحدة الداخلية  -ألف   
        ستدعم الوحدة الداخلية لنظام إدارة املعارف عمـل األمانـة ومـؤمتر األطـراف               -٢٧

 نظـام إدارة املعـارف      وسيـساعد .  وهيئتيه الفرعيتني  )أو مكتبه يف فترة ما بني الدورات      (
زيادة دقة املعلومات،   (مؤسسات االتفاقية يف تنفيذ واليتها عن طريق تعزيز الفعالية والكفاءة           
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وتعجيل عملية اختاذ القرار، واستخدام املوارد استخداماً أفضل، وتعزيز االستجابة والشفافية           
  .االستراتيجية وأهدافهااحملددة يف لمهمة لوفقاً ) واملساءلة

ويف إطار اهليكل العام املؤقت لنظام إدارة املعارف، ستحتوي الوحدة الداخلية على              -٢٨
وخبصوص العنصر األول، مل حتـدد األمانـة        . عناصر تتعلق بالناس والعمليات والتكنولوجيا    

فالناس هم من ميلكون املعرفة وهم املسؤولون عن تقامسهـا، األمـر        . سوى احتياجات قليلة  
وقد سـاعد  . سائل أو أدوات واضحة لتحديد املعارف املؤسسية ونقلها وإجيادالذي يقتضي   

 يف إجياد قائمة بأمساء     دليل اجلهات القائمة على خمتلف الوظائف     أو  الصفحات الصفراء   وضع  
األشخاص املشمولني بعملية اتفاقية مكافحة التصحر مشفوعة مبعلومات عن جماالت املعرفـة      

وستساعد هذه األداة أيـضاً     . تدهور األراضي واجلفاف  أو اخلربة بشأن قضايا التصحر و     /و
األمانة يف إدارة املعارف على الصعيد الداخلي، وال سيما يف رصد وتقييم املمارسات يف إطار        

  التـابع  هنج اإلدارة القائم على أساس النتائج، وستيسر التشغيل املشترك لنظام إدارة املعارف           
  .اعد البيانات التابعة ألجهزة األمم املتحدة ذات الصلةالتفاقية مع ُنظم إدارة املعارف وقول

وقد شرعت األمانة يف حتديد االحتياجات ضماناً إلتاحة القدرة التكنولوجية الكافية             -٢٩
وقد وجهت عناية خاصة لقواعد بيانات االتفاقية وبراجمياهتـا         . واملناسبة لنظام إدارة املعارف   

 بالعلم والتكنولوجيا، ومنظمات    ونن املعني وة، واملراسل  الوطني جهات الوصل قائمة اخلرباء، و  (
؛ وحتسني االتصاالت بني مقر األمانة ووحدات التنسيق اإلقليمية يف مكسيكو           )اجملتمع املدين 

 موقع الشبكة الداخلية؛ وتصميم وتطوير نظام       إنشاءسييت وتونس وبانكوك؛ واالستمرار يف      
 املوقـع   املتاحة علـى  وحتميل املعلومات ذات الصلة     إلدارة احملتوى بغية تيسري عملية حتديث       

عالوة على ذلك، تعكف    .  وغري ذلك من أدوات إدارة املعارف      ؛الشبكي والشبكة الداخلية  
وحدة املعلومات واالتصال على استكشاف إمكانية إنشاء مواقع عمل إلكترونيـة خاصـة             

ألطراف، وجلنة العلم والتكنولوجيا،    مؤمتر ا (لتيسري التفاعل املباشر بني أعضاء املكاتب الثالثة        
. التقاسم اآلين للعمـل بـشأن الوثـائق       إمكانية  ، وإلتاحة   )وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

  .وسيستلزم تنفيذ هذه املشاريع تزويد األمانة باملوارد املالية والبشرية الكافية

  الوحدة اخلارجية  -باء   
. ملصلحة يف إدارة املعـارف وتقامسهـا      ستدعم الوحدة اخلارجية اجلهات صاحبة ا       -٣٠

وتتمثل الفكرة األساسية يف أن تستخدم هذه الوحدة الستحداث وتسجيل وحفظ املعـارف    
سـاهتا  اليت ميكن استخدامها فيما بعد من جانب خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة لصياغة سيا  

وستشمل الوحدة اخلارجية ثالثة عناصر، هي بوابة اإلبالغ،    . أو تنفيذ براجمها على حنو أفضل     
  .وأوجه التآزر واالتصال، ونظام الوساطة يف نقل املعارف العلمية
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  بوابة اإلبالغ  -١  
، نظام استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ        ٩-م أ /١٢أنشأ مؤمتر األطراف، مبقرره       -٣١
  . يف تقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجيةستخدامهال

ضع نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ لتيسري عملية تقدمي التقارير بـشأن            وقد وُ   -٣٢
 القائمة بـاإلبالغ  دورة اإلبالغ الرابعة يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر من جانب الكيانات            

كاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية     األطراف من البلدان املتأثرة والبلدان النامية، وو      (
اليت سـتقدم   ) الدولية ومنظمات اجملتمع املدين، ومرفق البيئة العاملية، واألمانة، واآللية العاملية         

  :معلومات عما يلي
مؤشــرات األداء املؤقتــة بالنــسبة إىل األهــداف التنفيذيــة اخلمــسة   )أ(  

  ؛)١١(لالستراتيجية
استخدام املرفـق املـايل املوحـد وورقـة الربنـامج           ب(التدفقات املالية     )ب(  
  ؛)١٢()واملشروع
أفضل املمارسات فيما يتعلق بتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا           )ج(  

  ؛)١٣(يف ذلك التكيف
وحسب اجلدول الزمين الذي حدده مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة خـالل           -٣٣

، ينبغي لألطراف من البلدان وسائر      ٢٠١٠مارس  /يف آذار اجتماعه املعقود يف بون، بأملانيا،      
، مبا يترك   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ أن تقدم تقاريرها قبل      القائمة باإلبالغ الكيانات  

 تنفيـذ   اسـتعراض الوقت الكايف ملعاجلة املعلومات وحتليلها وجتهيزها بغية إحالتها إىل جلنة           
  .االتفاقية يف دورهتا التاسعة

 املعلومـات   هاتاح املعلومات املقدمة من مجيع الكيانات القائمة باإلبالغ، مبا في         وسُت  -٣٤
ستدامة لألراضي، مبـا يف     احملددة واخلاصة بأفضل املمارسات املتعلقة بتكنولوجيات اإلدارة امل       

يف، لعامة اجلمهور من خالل بوابة إلكترونية ستيسر الوصول إىل املعلومات ذات            ذلك التك 
قة بتنفيذ االتفاقية وبقضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على الـصعيدين           الصلة املتعل 

  . الوطين والعاملي وتعزز إمكانيات البحث عن تلك املعلومات وتقييمها

__________ 

 .، املرفق الثالث٩-م أ/١٣املقرر  )١١(
 .، املرفق الرابع٩-م أ/١٣املقرر  )١٢(
غـري أن   . تاحة بـشأهنا  مواضيع جلمع أفضل املمارسات امل    د سبعة   ، املرفق اخلامس، حدّ   ٩-م أ /١٣املقرر   )١٣(

، ٢٠١٠يونيـه   /مارس وحزيران /مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية قرر، يف اجتماعيه املعقودين يف آذار          
 .أن تركز دورة اإلبالغ احلالية على موضوع واحد هو اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
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 خالل عملية اإلبالغ بغية     ثُتنشأ وُتحدَّ وستحتوي البوابة أيضاً على قاعدة معارف         -٣٥
وقد أُنشئت قاعـدة    .  دورات اإلبالغ املقبلة   يفق  تيسري عملية إعداد التقارير وضمان االتسا     

 يف إطار نظام اسـتعراض األداء       يندرجاملعارف هذه بدعم من مكتب تقدمي املساعدة الذي         
 املسامهات املقدمة من املراكز املرجعية ووحدات التنسيق اإلقليمية اليت          وبفضلوتقييم التنفيذ   

وعمالً بالتوصيات املقدمة مـن جلنـة       . العامليةة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية      أمانتدعمها  
مسرد ملؤشرات األداء اخلاصة باستعراض      ، أُعدّ )١٤(استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة     

وهذا املسرد متاح على موقع اتفاقية األمم املتحـدة         . تنفيذ االستراتيجية وأفضل املمارسات   
وسـوف  .  بانتظـام  تحديثهب أمانة االتفاقية    قوموت )١٥(ملكافحة التصحر على شبكة اإلنترنت    

ُيجرى، يف هناية املرحلة األوىل من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، اسـتعراض جتربـة               
اإلبالغ، ومن املقرر أن ُتستخدم النتائج اليت سُيفرزها االسـتعراض وأن ُيـسترشد بـبعض        

  .تحسني عملية اإلبالغلالدروس املستخلصة 
ر البوابة إلدراج معلومات عن مؤشرات األثر اليت ينبغي جلميع اجلهات           وميكن تطوي   -٣٦

وميكن تطوير البوابة أيضاً إلدراج أفضل      . صاحبة املصلحة أن تراعيها يف دورة اإلبالغ املقبلة       
  .  املعارف التقليديةفضالً عناملمارسات والتجارب الناجحة خبصوص تنفيذ االتفاقية، 

  أوجه التآزر واالتصال  -٢  
 نةاملتضمَّوسريكز العنصر الثاين من نظام إدارة املعارف على قضايا االتصال والتآزر              -٣٧

  . مقررات عديدة هليئات إدارة االتفاقيةواردة يفيف روح االتفاقية ومبادئها، وال
وتتصل أهم أهداف هذا العنصر باملؤسسات القائمة على الصعيد العاملي اليت متلـك               -٣٨

 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وخباصة املؤسسات اليت أنشأت         معلومات ومعارف عن  
وتعكف أمانة االتفاقية على حتديد تلك املؤسـسات        . فعالً نظاماً إلدارة املعارف أو لتقامسها     

والغرض من ذلك هـو     . من أجل تقاسم تلك املعارف    معها  بغية املبادرة إىل إقامة شراكات      
صنعتها جهات أخـرى غـري    اليت  عارف  املرى إلتاحة   االستفادة من جتارب املؤسسات األخ    

  .اجلهات صاحبة املصلحة العادية يف اتفاقية مكافحة التصحر
وحيتوي هذا العنصر أيضاً على منشورات ومواد متعددة الوسائط عـن التـصحر               -٣٩

وتدهور األراضي واجلفاف، ووثائق رمسية معدة ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، ومواد يف            
نـشرها وسـائط   الـيت ت قاالت املكتبة االتفاقية، ومواد من إعداد منظمات اجملتمع املدين و      م

وميكن الوصول إىل تلك املعارف     . اإلعالم عن اتفاقية مكافحة التصحر واألحداث املتصلة هبا       
  . راستخالص احملتوى بشكل ُمَيسَّعن طريق حمرك حبث متكامل سيمكّن من 

__________ 

 .ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 و١١، الفقرة ICCD/CRIC(7)/5 الوثيقتان )١٤(

 .<www.unccd.int/prais/docs/cric13%20-%20E.pdf>، ٩، الفقرة ٩-م أ/١٣املقرر  )١٥(
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املتعددة األطراف،  مبجاالت التآزر مع سائر االتفاقات البيئية       ويل اهتمام خاص    وقد أُ   -٤٠
وجتنباً لالزدواجية يف   .  ريو، اليت ُتعىن بقضايا تتعلق باتفاقية مكافحة التصحر        وخباصة اتفاقيات 

العمل الذي تضطلع به هذه املؤسسات، وضماناً الستفادة كل مؤسسة من جناحات نظرياهتا،             
 حنو يفيد األطراف من البلدان وسـائر اجلهـات صـاحبة            ميكن تقاسم بعض العناصر على    

إدارة املعين ب لفريق  لويف هذا الصدد، ُيشار إىل أن األمانة عضٌو يف اللجنة التوجيهية            . املصلحة
 املتعددة األطراف والذي يعكف على مناقـشة        لومات واملعارف يف إطار االتفاقات البيئية     املع

ة املعارف وتقامسها بني االتفاقات البيئيـة املتعـددة         مسألة وضع استراتيجية مشتركة إلدار    
كز التنسيق الوطنيـة،    اقائمة مر (األطراف، وخباصة املعلومات املشتركة بني مجيع العمليات        

واجلدول الزمين لألحداث، ومقررات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، وقائمة اخلرباء، وما           
  .افية عن هذه املبادرة معلومات إض٥٠وترد يف الفقرة ). إىل ذلك

قواعد املعارف القابلة للتشغيل املشترك، مبا يف ذلك نظام للوساطة يف نقل املعارف العلمية   -٣  
  من أجل دعم جلنة العلم والتكنولوجيا

الغرض من العنصر الثالث هو ضمان التشغيل املشترك لقواعد املعارف املتاحة مـع               -٤١
  .نقل املعارف العلمية والتقنيةيف ساطة إيالء اهتمام خاص بوظائف نظام الو

ويتوقف إنشاء نظام شامل إلدارة املعارف يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر علـى               -٤٢
 نتجهـا وضع نظام قابل للتشغيل مع النظم األخرى من أجل تيسري تقاسم املعـارف الـيت تُ     

 مع نظم أخـرى     وميكن تصميم النظام على حنو يكفل التشغيل املشترك       . املؤسسات األخرى 
الذي تـديره   ) FIELD(من قبيل حمرك البحث عن املعلومات املالية املتصلة بتدهور األراضي           

 وأفضل املمارسات احملفوظة يف قاعدة املعارف املتعلقة باملمارسات القائمـة       ،)١٦(اآللية العاملية 
لصيانة وتكنولوجياهتا  يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي والتابعة للعرض العاملي العام ملناهج ا          

)WOCAT()(، ومشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة )١٧LADA()١٨(.  
ويف هذا السياق، من املقرر أيضاً، يف إطار استراتيجية االتصال الـشاملة التفاقيـة                -٤٣

 خمصصة لتبادل املعلومـات  مكافحة التصحر، أن تشمل وظائف املوقع الشبكي لالتفاقية آليةً      
هنجاً يتسم بقدر أكرب من االتساق والتنسيق للحصول على املعلومات والبيانـات مـن            تتيح  

واسترشـاداً  ". شـبكة شـبكات   "مصادر البيانات الداخلية واخلارجية، باالعتماد علـى        
بالنجاحات اليت حققتها اتفاقيات ريو األخرى يف هذا اجملال، ميكن أن تسند مهمة إنشاء آلية               

 هذا العمل يتطلب بذل جهود مماثلة إلنـشاء آليـات   ىل األمانة، لكناملعلومات هذه إتبادل  
  . هلذه اآللياتلتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين واإلقليمي وإقامة الربط الشبكي الالزم 

__________ 

)١٦( www.gmfield.info/english/Field/main.htm. 

)١٧( www.wocat.net/en/knowledge-base.html. 

)١٨( www.fao.org/nr/lada/. 
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وقد أبرزت االستراتيجية وكذلك املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف احلاجة إىل             -٤٤
والغرض من هذا النظام هو التشجيع على نشر        . املعارف العلمية إنشاء نظام للوساطة يف نقل      

 اتفاقيـة    املعارف التقليدية، املتاحة يف إطار     املعارف العلمية والتقنية ذات الصلة، مبا يف ذلك       
هذه املعارف مصدراً للمعلومات    ميكن أن تشكل    و. مكافحة التصحر وغريها من املؤسسات    

 يف جمـال    لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، واألخصائيني    لكل من اخلرباء املعنيني بقضايا ا     
وميكن الوصـول   . ي السياسات، ووسائط اإلعالم واجلمهور عامة     التخطيط اإلمنائي، ومقرر  

 أنـسب املعلومـات     اسـتخالص إىل املعارف عن طريق بوابة إلكترونية واحدة بغية تيسري          
املصطلحات مسرد  االطالع على   وميكن إنشاء وصلة تتيح     . وأحدثها وأوثقها صلة باملوضوع   

  .  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرات الصلة املستخدمة يف إطارالعلمية والتقنية ذ
وتتمثل اخلطوة األوىل من عملية اإلعداد إلنشاء نظام الوساطة يف نقـل املعـارف                -٤٥

 متشياً )١٩( ة الويبالعلمية يف إعادة تنظيم الصفحة العلمية التفاقية مكافحة التصحر على شبك     
يث الرباجميات الـيت    إضافة إىل ذلك، سيتعني حتد    . مع برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا     

 اجلديدة هبدف تيـسري اسـتخدام       تلتكنولوجياباعتماد ا  قائمة اخلرباء املستقلني     تستند إليها 
ة علـى   وتعكف األمانة أيضاً على استكشاف إمكانية وضع أداة حبث مـشترك          . )٢٠(القائمة

وسيتم ذلك  . شبكة اإلنترنت متكن من البحث يف قوائم اخلرباء اخلاصة باتفاقيات ريو الثالث           
. املعارف التابع لالتفاقات البيئية املتعددة األطـراف       الفريق املعين بإدارة املعلومات و     يف إطار 

 تعمل  ويشتمل نظام الوساطة يف نقل املعارف العلمية على إقامة شراكات مع املؤسسات اليت            
ات شبكرف العلمية والتقنية على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي؛ وإنشاء اكمستودع للمع 

على الصعيدين اإلقليمي والعاملي جلمع أفضل املمارسات بشأن قضايا التـصحر وتـدهور             
  . األراضي واجلفاف

عرفة بدعم  ها إقامة شراكات مع املنظمات اليت متلك مصادر امل        رمتوتستلزم العملية ب    -٤٦
  . من جلنة العلم والتكنولوجيا وحتت إشرافها

نشطة القائمة واملعلومات املتاحة، مثل الورقـة البيـضاء         وستسترشد أمانة االتفاقية باأل     -٤٧
املتعلقة بإدارة املعارف ومؤسسات املعارف واقتصاد املعارف اليت أعدها الفريق العامـل الثالـث              

التعليقات اليت تردها من األطـراف مـن        إىل  د أيضاً   ن، وستست )٢١(للمؤمتر العلمي األول لالتفاقية   
 واخلرباتومثة حاجة إىل تشجيع تبادل املعارف       . البلدان بشأن نتائج املؤمتر العلمي األول لالتفاقية      

  . داخل االتفاقية وبني األوساط العلمية واجلهات الفاِعلة احمللية على الصعيدين الوطين والعاملي
__________ 

 .www.unccd.int/science/menu.phpانظر  )١٩(
 .٤، الفقرة ٩-م أ/٢١املقرر  )٢٠(

 خالل الدورة التاسعة ملـؤمتر      ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٤ إىل   ٢٢ن  ُعقد املؤمتر يف بوينس آيرس يف الفترة م        )٢١(
  رصد وتقييم التـصحُّر وتـردي األراضـي علـى املـستويني البيوفيزيـائي             "األطراف حول موضوع    

 ". االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه-واالجتماعي 
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لنظام على األدوات الالزمة لالتصال وتبادل املعلومات بني خمتلف اجلهات          وسيحتوي ا   -٤٨
املنتدى (وقد نظَّمت االتفاقية منتديات إلكترونية عدة خالل السنوات األخرية           .صاحبة املصلحة 

 لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حول موضوع املعارف       ٢٠٠٥الذي ُنظِّم يف عام     
 بني املنظمات غري احلكومية لتحضري جلسات    ٢٠٠٧املشاورات اليت ُنظمَّت يف عام      التقليدية؛ و 

وميكن إجيـاد آليـات مماثلـة لتيـسري     ). احلوار املفتوح السابقة للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف 
وميكن أيضاً إحداث آليات أخـرى       .املناقشات شريطة توافر املوارد البشرية واملالية الضرورية      

  ".wikis"ض، كاملدونات والنشرات اإلخبارية وصفحات الويب لنفس الغر

  مبادرات حمددة أخرى تتعلق بإدارة املعارف  -خامساً  
منذ انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، شاركت األمانة بنشاط يف مبادرات عدة              -٤٩

   ويـرد . تـصحر ُتكِمل عملية إنشاء نظام متكامل إلدارة املعارف يف إطار اتفاقية مكافحة ال           
  .فيما يلي عرض موجز هلذه املبادرات

هتـدف  : مبادرة إدارة املعلومات واملعارف يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف           -٥٠
هذه املبادرة إىل إنشاء ُنظم قابلة للتشغيل املشترك لتبادل املعلومات يف إطار االتفاقات البيئيـة               

طة إدارة املعارف بني خمتلف االتفاقات البيئيـة املتعـددة          املتعددة األطراف من أجل دعم أنش     
وخالل االجتماع األول للجنة التوجيهيـة      . األطراف مبا يفيد األطراف واألوساط البيئية عامةً      

اذج وبروتوكوالت تبادل البيانـات     ذه املبادرة، توصلت املؤسسات إىل اتفاق حول من       هبة  عنيامل
 وتـشغيل بوابـة مـشتركة     هذه االتفاقات، وحول تصميموالقاعدة املصطلحية املشتركة بني   

"InforMEA"       املقررات الرمسيـة، وقـوائم جهـات       ( لتقاسم املعلومات املشتركة ذات الصلة
وتعكف اللجنة أيضاً على إجياد حلول ملسألة بنـاء قـدرة           ). الوصل، وقوائم اخلرباء، واألخبار   

دة األطراف اليت تفتقر حالياً إىل اهلياكل األساسية        تقنية مستدامة ألمانات االتفاقات البيئية املتعد     
ونظرت اللجنة أيضاً فيما ميكن تنفيذه مستقبالً من مشاريع ذات          . التقنية واملعرفة العملية الالزمة   

صلة، كاستحداث ُنظُم لإلبالغ على اإلنترنت وإنشاء جامعة افتراضية على نطاق االتفاقـات             
  .واملعارفجمموعة أدوات ملبادرة إدارة املعلومات البيئية املتعددة األطراف، ووضع 

ُحددت يف إطار هذا املشروع جمموعـة مـن الوحـدات           : TEMATEAمشروع    -٥١
املواضيعية ملساعدة خمتلف البلدان يف تنفيذ االتفاقات املتعلقة بالتنوع البيولوجي علـى حنـو              

 تتخذها هيئـات إدارة     أفضل وبقدر أكرب من االتساق، عن طريق حتديد ومجع القرارات اليت          
ومل ُتحدَّث حىت اآلن املعلومات املتعلقة باتفاقية مكافحة التـصحر إلدراج           . هذه االتفاقات 

وقد شاركت األمانة يف اجتماع اللجنة التوجيهيـة        . وثائق مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني    
االتفاقيـة  سـم وثـائق      املعين بتقييم تنفيذ املشروع، ووافقت على وَ       TEMATEAملشروع  

  .ما يتسىن االطالع عليها من خالل البوابةوإدماجها كي
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قاعـدة  "مسحت هذه الشراكة بإنشاء مـا ُيـسمى         ): TerrAfrica(ا  كمبادرة تريأفري   -٥٢
أداة إلكترونية لتيـسري  (اليت تتيح موارد معرفية   )٢٢("املعارف املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي    

وأدوات ) ة باإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا وتبادهلا وحفظهـا     الوصول إىل املعارف املتعلق   
وقد ). منتدى للمناقشة، ودليل للمستخِدمني، ومكتب لتقدمي املساعدة، وما إىل ذلك         (تفاعلية  

  . شاركت األمانة بنشاط يف األنشطة املتعلقة باللجنة التوجيهية وبوضع بعض مكونات املشروع

  االستنتاجات  -سادساً  
شرَعت األمانة يف أعماهلا املتعلقة بتفعيل نظام إدارة املعارف التابع التفاقية األمم              -٥٣

وقبل إجناز  . املتحدة ملكافحة التصحر بغية دعم األطراف وسائر اجلهات صاحبة املصلحة         
لم والتكنولوجيا يف   النظام، جيب وضع استراتيجية إلدارة املعارف وعرضها على جلنة الع         

وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف دورهتا االستثنائية الثانيـة، أن           . ةشردورهتا العا 
  .تقدم توجيهات بشأن كيفية مواصلة العمل خبصوص هذه املسألة

      . وتسلِّم األطراف بأمهية بناء شراكات بغية تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذاً ناجحـاً               -٥٤
ع املعارف خبصوص قضايا التصحر وتدهور      وفيما يتعلق باملسائل العلمية، مثة حاجة إىل مج       

األراضي واجلفاف، وهي مهمة ال ميكن إجنازها إال عن طريق املشاركة الكاملة لألوساط             
وقد ترغب جلنة العلـم والتكنولوجيـا، يف        . العلمية والشبكات واملؤسسات املتخصصة   

األوسـاط  دورهتا االستثنائية الثانية، أن تشجع مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة مـن            
العلمية، َمبن يف ذلك املراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا، يف إنشاء نظام الوسـاطة يف        

  .نقل املعارف العلمية
وقد خصَّصت أمانة االتفاقية الكثري من الوقت واجلهد لتنفيذ املرحلة األوىل من              -٥٥

ظام يستلزم متويالً كافياً غري أن التقدم يف تنفيذ هذا الن. مشروع إنشاء نظام إدارة املعارف
مبا يف ذلك عن    (القتناء املعدات والرباجميات واخلدمات األخرى، ولتشكيل فريق خمصَّص         

وإلنشاء اهلياكل األساسية الالزمة وإدارهتا،     ) طريق االستعانة خبدمات مؤقتة يقدمها خرباء     
نائية الثانيـة، أن    وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف دورهتا االسـتث        . وتفعيل النظام 

  . نظام إدارة املعارفنشاءتوصي بتزويد األمانة باملوارد الكافية إل
وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف دورهتا االستثنائية الثانية، أيـضاً يف أن               -٥٦

تقدم إىل األمانة املزيد من التوجيه بشأن اخلطوات اإلضافية اليت قد تراها اللجنة ضرورية              
  .ظام إدارة املعارف يف إطار االتفاقيةلتنفيذ ن

        
__________ 
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