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 ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢ -  سبتمرب/ أيلول٢١ بوينس آيرس،

 من جدول األعمال املؤقت) ب(٩البند 
 نولوجياجلنة العلم والتك

   والقيام، حسب االقتضاء، حتديث قائمة اخلرباء املستقلني
     بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة

  حتديث التقدم احملرز يف تقرير عن 
  قائمة اخلرباء املستقلني

  من األمانة مذكرة

ـ " من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على أن    ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة     -١ راف بوضـع  يقوم مؤمتر األط
وقرر مؤمتر األطراف وضع    ". وحتديث قائمة بأمساء خرباء مستقلني من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة             

 ٢-م أ /١٣ و ١-م أ /١٨، وذلك يف مقرراتـه      ١-م أ /١٨وحتديث قائمة خرباء مستقلني وفقاً لإلجراءات املرفقة باملقرر         
  .٨-م أ/١١ و٧-م أ/١٣ و٦-م أ/١٣ و٥-م أ/١٥ و٤-م أ/١٥ و٣-م أ/١٥و

، ُيستند يف اختيار اخلرباء الذين سُتدرج أمساؤهم        ١-م أ /١٨ من االتفاقية وللمقرر     ٢٤ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     -٢
يف القائمة إىل ترشيحات خطية ترد من األطراف عرب القنوات الدبلوماسية، مع مراعاة احلاجة إىل هنج متعدد التخصصات، 

املعارف واملهارات لتقدمي املشورة يف جمال مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف، وإىل حتقيق توازن مالئم بني     وإىل تنوع   
اجلنسني ومتثيل جغرايف عريض وعادل، ومع مراعاة ضرورة متتع املرشحني باخلربة والتمرس يف جماالت ذات صلة مبكافحة                 

  .التصحر وختفيف آثار اجلفاف

تضمِّن تقاريرها الوطنية مرفقاً مشفوعاً بقائمة حمدثََّة بأمساء خربائها مع           ن األطراف أ   األمانة إىل  توطلب  -٣
 . ذكر تفاصيل االتصال هبم
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 على تنقيح وحتديث    ، بواسطة جهات الوصل الوطنية،     األطراف ت األمانة  شجع ،٧- م أ /١٣قرر  املويف    - ٤
 بغية حتقيق متثيـل     اقتراح مرشحني جدد  على   يف القائمة و   ربائها الوطنيني املدرجني فعالً   املتعلقة خب بيانات  القاعدة  

غري احلكومية،  وللمختصني يف العلوم االجتماعية، وللنساء، وللمنظمات       ذات الصلة،   أفضل جلميع االختصاصات    
 . التصحرلاكافة األفراد من ذوي اخلربة يف جملو

عد ترشيحات خرباء إلدراجهم يف القائمة إىل القيـام    اليت مل تقدم ب    األطراف نفسه، املقرر يف األطراف، مؤمتر ودعا  -٥
 . بذلك عرب القنوات الدبلوماسية العادية يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر قبل انعقاد الدورة التالية ملؤمتر األطراف

وإلعداد قائمة الترشيحات، وضعت األمانة استمارة خاصة بالسرية الذاتية مراعية على النحـو الواجـب قائمـة                   -٦
 وبــصيغتها املعدلــة الــواردة يف املرفــق الثــاين بالوثيقــة ٣-م أ/١٥الختــصاصات التوضــيحية املرفقــة بــاملقرر ا

ICCD/COP(4)/5/Add.1.        البلدان اليت قدمت الترشـيحات،     : ويتضمن املرفق األول بتلك الوثيقة موجزاً باملعلومات التالية
ويرد يف املرفق الرابع بنفس     . ها، وأهم جماالت اخلربة أو التمرس لديهم      وأمساء املرشحني ونوع جنسهم، واملعاهد اليت يأتون من       

 .لقائمة اخلرباءواملالمح العامة الواردة يف املرفق الثالث باالختصاصات الوثيقة موجز يضم قائمة توضيحية 

ل توزيع املعلومات عن القائمة بواسطة ، أن تواص٨- م أ/١١وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف مقرره   - ٧
  .شبكة الربيد اإللكتروين القائمة

وهكذا، نشرت األمانة نسخة إلكترونية من قائمة اخلرباء على موقعها على شبكة اإلنترنت على العنوان                 - ٨
<www.unccd.int>      كما أعدت األمانة قرصاً مدجماً لكـي تـستخدمه         . ؛ واملوقع مزود مبحرك حبث خاص به

  .طراف غري املتصلة باإلنترنت أو اليت جتد مشاكل يف الدخول إىل موقع اتفاقية مكافحة التصحر على اإلنترنتاأل

 ١ ٥٧٠ومنهم .  دولة طرفا٩١ً خبرياً من ١ ٨٥٢ويبلغ جمموع عدد اخلرباء املدرجة أمساؤهم يف القائمة   - ٩
. التوايل، من جمموع اخلرباء املدرجني يف القائمة       يف املائة، على     ١٥ يف املائة و   ٨٥ مرشحة، ميثلون    ٢٧٩مرشحاً و 

وبعض املعلومات املسجلة يف قاعدة بيانات قائمة اخلرباء مل تعد صاحلة، لذلك جيب حتديثها يف أقرب وقت ممكن؛       
 .وعلى البلدان األطراف أن تقدم هذه املعلومات

فحة التصحر رسالة رمسية إىل جهـات       اخلرباء، أرسلت أمانة اتفاقية مكا    قائمة  قاعدة بيانات   تحديث  ول  - ١٠
الوصل الوطنية تدعوها فيها إىل مراجعة قائمة اخلرباء الذين رشحتهم بلداهنم وإىل حتديث الباينات اخلاصة باخلرباء، 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥إىل جانب حتديث املعلومات الواردة يف رسائلها إىل األمانة وذلك قبل 

  ة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العـشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ               واستناداً إىل أحكام اخلط     - ١١
، قد يرغب مؤمتر األطراف يف حبث إدخال حتسينات على إجراءات ترشيح اخلـرباء              )٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية  

  .والعلماء إلدراج أمسائهم يف قائمة اخلرباء املستقلني

حتصل األمانة على الدعم الكامل لتحديث التجهيـزات  ونظراً للتطورات التكنولوجية احلديثة، ينبغي أن        - ١٢
وتقدَّم يف هذا الشأن االقتراحات التالية لتحسني نوعيـة اخلـدمات           . من أجل حتسني اخلدمات املقدمة لألطراف     

  :املقدمة للبلدان األطراف
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بأشكال من شأن حتسني الربجميات أن جيعل التحديث سهالً وتفاعلياً وسريعاً وأن يتيح اإلبالغ               )أ(  
ولتحقيق الغرض نفسه، ينبغي إنشاء نظام إحصائي شامل ميكّن األطراف واألمانة من تقييم استخدام قاعدة . خمتلفة

 ؛)بولوجيا التحليل اإلحصائي(البيانات 

للتمكن من حتديث قاعدة بيانات قائمة اخلرباء بانتظام وفعالية، ينبغي إنشاء وظيفة متكِّـن املـستخِدم                 )ب(  
  ن إرسال التغيريات إىل األمانة مباشرة عن طريق الصفحة املخصصة لقائمة اخلرباء على شبكة اإلنترنت؛النهائي م
عرض املعلومات املتعلقة بقوائم اخلرباء اخلاصة باتفاقيات ريو الثالث عن طريـق نظـام              ينبغي   )ج(  
سيكون مفيداً  ة حبث مشتركة    أداإنّ استحداث   ويف هذا الصدد،    . املعلومات على شبكة اإلنترنت   لتقاسم  مشترك  

 .جداً يف عرض نتائج مجيع سجالت اتفاقيات ريو الثالث

 -  -  -  -  - 


