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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  ة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصةحتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرور

  تقرير عن التقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء املستقلني    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
 األطراف إىل تنقيح وحتديث بيانات القائمـة احلاليـة          ١٠-م أ /٢٣يدعو املقرر     

ـ            ل مجيـع   للخرباء الوطنيني، واقتراح مرشحني جدد إلدراجهم يف القائمة بغية حتسني متثي
التخصصات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعارف التقليديـة واحملليـة، والدرايـة العمليـة               

. واملمارسات، ومتثيل املرأة وحتقيق توزيع جغرايف أكثر توازناً للمنظمات غري احلكوميـة           
كما حيث املؤمتر األطراف اليت مل ترشح حىت اآلن خرباء للقائمة على أن تفعـل ذلـك،                 

  .ورياً، وأن تقدم عناوينهم الربيدية واإللكترونية الكاملةحسب ما تراه ضر
 إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تـستعرض القائمـة          ١٠-م أ /٢٣ويطلب املقرر     

احلالية للتخصصات وأن حتدثها بتخصصات جديدة تشمل املعـرف التقليديـة واحملليـة             
مرافق شبكية وتقدمي تقرير إىل     ويوعز إىل األمانة بأن تنشئ      . والدراية العلمية واملمارسات  

  .مؤمتر األطراف احلادي عشر بشأن ما أُحرز من تقدم لتنفيذ هذا املقرر
       / حزيـران  ١وتتناول هذه الوثيقة احلالة الراهنة لقائمة اخلرباء املستقلني، حـىت             

  .، وتقدم مقترحات بشأن مجلة من التحسينات٢٠١٣يونيه 
  
  

 
 ICCD/COP(11)/15  األمم املتحدة

  
 Distr.: General اتفاقية مكافحة التصحر 

5 July 2013 
Arabic 
Original: English 



ICCD/COP(11)/15 

GE.13-61693 2 

  احملتويات
  فحةالص الفقـرات 

  ٣  ٩-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٤  ١٩-١٠  .........................................الوضع احلايل لقائمة اخلرباء املستقلني  - ثانياً  

  ٤  ١٥-١٢  .....................................اخلرباء حبسب جمموعات البلدان  - ألف     
  ٦  ١٩-١٦  ..........................................اخلرباء حبسب االختصاص  -  باء     

  ٩  ٤٥-٢٠  ...........................اجلوانب اليت يتعني حتسينها يف قائمة اخلرباء املستقلني  - ثالثاً  
  ١٠  ٢٦-٢١  ................................................قائمة االختصاصات  - لفأ     
  ١١  ٣٠-٢٧  ........................................التحقق من البيانات القائمة  -  باء     
  ١١  ٣٥-٣١  ..................................................إجراءات الترشيح  - جيم     
  ١٢  ٤٢-٣٦  .......................إجراءات حتديث املعلومات واخلدمات الشبكية  - دال     
الوصول إىل قائمة اخلرباء املستقلني عـرب املوقـع الـشبكي التفاقيـة               -  هاء     

  ١٣  ٤٥-٤٣  ...................................................رالتصح مكافحة
  ١٣  ٤٧-٤٦  .........................تعبئة اخلرباء الواردة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء املستقلني  - رابعاً  

  ١٤  ٤٨  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
  اتاملرفق  

  ١٦  ...............قائمة االختصاصات املقترحة لقائمة اخلرباء املستقلني التفاقية مكافحة التصحر  - األول   
  ١٧  ...........ضوعية املقترحة لقائمة اخلرباء املستقلني التفاقية مكافحة التصحرقائمة اجملاالت املو  -  الثاين   



ICCD/COP(11)/15 

3 GE.13-61693 

  معلومات أساسية  -أوالً  
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر علـى أن           ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة     -١
يقوم مؤمتر األطراف بوضع وحتديث قائمة بأمساء خرباء مستقلني من ذوي اخلـربة الفنيـة               "

، وضع وحتديث ١-م أ/١٨وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره ".  امليادين ذات الصلة والتمرس يف 
وقدم مؤمتر األطراف املزيد مـن      . قائمة خرباء مستقلني وفقاً لإلجراءات املرفقة بذلك املقرر       

 ٥-م أ /١٥ و ٤-م أ /١٥ و ٣-م أ /١٥ و ٢-م أ /١٣التوجيهات عن حتديث القائمة يف مقرراته       
  .١٠-م أ/٢٣ و٩-م أ/٢١ و٨-م أ/١١ و٧-م أ/١٣ و٦-م أ/١٣و
 من االتفاقية إىل أن القائمة تقوم على ترشيحات ترد          ٢٤ من املادة    ٢وتشري الفقرة     -٢

كتابة من األطراف، على أن توضع يف احلسبان احلاجة إىل هنج متعدد التخصصات والتمثيل              
 إىل أن   ١-م أ /١٨قرر   من اإلجراءات املرفقة بامل    ٣ و ٢كما تشري الفقرتان    . اجلغرايف العريض 

األطراف تبلغ األمانة بالترشيحات بواسطة القنوات الدبلوماسية، مع مراعاة احلاجة إىل هنـج           
. متعدد االختصاصات، وحتقيق توازن مالئم بني اجلنسني، ومتثيل جغرايف عـريض وعـادل            

ع املعارف  من اإلجراءات، يف مجلة أمور، إىل أن القائمة ينبغي أن تعكس تنو            ٦وتشري الفقرة   
  .واملهارات الالزمة لتقدمي املشورة بشأن مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف

، طلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تستمر يف         ٨-م أ /١١ من املقرر    ٣ويف الفقرة     -٣
وعند إعداد هذه   . توزيع املعلومات املتعلقة بالقائمة عن طريق شبكة الربيد اإللكتروين القائمة         

 يف املائة من اخلرباء املدرجني يف القائمة تتضمن     ٣٩,٤ مل تكن البيانات اخلاصة بنسبة       الوثيقة،
  .عناوين بريدهم اإللكتروين

، طلب مؤمتر األطرف من األمانة أن تبحث وحتلل         ٩-م أ /٢١ من املقرر    ٣ويف الفقرة     -٤
 يف قائمـة اخلـرباء      اإلجراءات واملعايري احلالية اخلاّصة بترشيح اخلرباء الذين ستدرج أمساؤهم        

. املستقلني وأن تتقدم بتوصيات يف سبيل إدخال حتسينات أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف    
أن تدرج اختـصاصات    اً   من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أيض         ٦ويف الفقرة   

  .لبيئّيانالتقييم اإضافية يف قائمة اخلرباء، مبا يف ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، الرصد و
، شجع مؤمتر األطراف األمانة علـى حتـديث         ٩-م أ /٢١ من املقرر    ٤ويف الفقرة     -٥

الربجميات اليت تقتضيها قائمة اخلرباء املستقلني باالستناد إىل التطورات التكنولوجية اجلديـدة            
ـ         ٥ويف الفقرة   . واحتياجات األطراف  ذلك  من املقرر نفسه، شجع مؤمتر األطراف األمانة ك

على تقدمي تقرير إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بشأن إمكانيـات تـصميم أداة حبـث                
  .إلكترونية مشتركة تتيح البحث يف قوائم خرباء اتفاقيات ريو الثالث

، تزايد احلاجة إىل إشراك الوسط      ١٠-م أ /٢٣وإذ يالحظ مؤمتر األطراف، يف املقرر         -٦
مل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ          العلمي يف تنفيذ اخلطة وإطار الع     

، واألنشطة الواردة يف برنامج عمل جلنة العلـم         )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
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والتكنولوجيا، وإذ ينوِّه باجلهود املستمرة اليت تبذهلا األمانة لتحديث قائمة اخلرباء املـستقلني             
ا األطراف، يدعو األطراف إىل تنقيح وحتـديث بيانـات          استناداً إىل الترشيحات اليت يقدمه    

القائمة احلالية للخرباء الوطنيني، واقتراح مرشحني جدد إلدراجهم يف القائمة بغية حتـسني             
متثيل مجيع التخصصات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية واحمللية، والدراية العمليـة              

  .ع جغرايف أكثر توازناً للمنظمات غري احلكوميةواملمارسات، ومتثيل املرأة وحتقيق توزي
، حيث املؤمتر األطراف اليت مل ترشح حىت اآلن         ١٠-م أ /٢٣ من املقرر    ٢ويف الفقرة     -٧

خرباء للقائمة على أن تفعل ذلك، حسب ما تراه ضرورياً، وأن تقدم عناوينـهم الربيديـة                
دية، خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر       واإللكترونية الكاملة عن طريق القنوات الدبلوماسية العا      

  .قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
، طلب مؤمتر األطرف مـن جلنـة العلـم          ١٠-م أ / ٢٣ من املقرر    ٣ويف الفقرة     -٨

والتكنولوجيا أن تستعرض القائمة احلالية للتخصصات، آخذة يف احلسبان التسميات القياسية           
العلم والتكنولوجيا، فضالً عن قوائم التخصصات الـيت تـستخدمها   الدولية املقترحة حلقول  

األطراف على املستوى الوطين، وأن حتدِّث القائمة بإضافة ختصصات جديدة، مبا يف ذلـك              
املعارف التقليدية واحمللية، والدراية العملية واملمارسات، حسب احلاجة، كما طلـب مـن             

  .ها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةاللجنة أن تقدم قائمة حمدَّثة كي ينظر في
، أوعز مؤمتر األطراف إىل األمانة بـأن        ١٠-م أ /٢٣ من املقرر    ٦ و ٥ويف الفقرتني     -٩

تنشئ مرافق شبكية لتسهيل عملية حتديث قائمة اخلرباء املستقلني، كما طلب إىل األمانة أن              
  .  التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقررتقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة تقريراً عن

  الوضع احلايل لقائمة اخلرباء املستقلني  -ثانياً  
يكرس الفصل الثاين لعرض الوضع احلايل للقائمة حبسب جمموعات البلدان وجمـال              -١٠

  .االختصاص
، وهو تاريخ إعداد هذه الوثيقة، كانت قائمـة خـرباء           ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١ويف    -١١

وكانت نسبة  .  دولة طرفاً  ٩٤ شخصاً من    ١ ٩٥٤م املتحدة ملكافحة التصحر تضم      اتفاقية األم 
  . ٢٠١١ يف املائة لإلناث، كما كان عليه الوضع يف عام ١٥,٨ يف املائة مقابل ٨٤,٢الذكور 

  اخلرباء حبسب جمموعات البلدان   -ألف  
اتفاقيـة األمـم     أدناه توزيع اخلرباء حبسب جمموعات بلدان        ١ والشكل   ١يبني اجلدول     -١٢

املتحدة ملكافحة التصحر، مبا يف ذلك مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، والبلدان األطـراف يف              
  .٢٠١٣يونيه / حزيران١املناطق اليت مل تدرج يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، وذلك حىت 
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  ١اجلدول 
 ١حـىت   (ع اجلـنس    عدد اخلرباء حبسب مرفقات التنفيذ اإلقليمـي لالتفاقيـة ونـو          

  )٢٠١٣يونيه /حزيران

    
 نسبة اإلناث

 )يف املائة(
 نسبة الذكور

 اجملموع )يف املائة(

 ٥٧٨ ٨٥٫٦٤ ١٤٫٣٦ )املرفق األول(أفريقيا 
 ١٩ ٧٨٫٩٥ ٢١٫٠٥ وسط أفريقيا 

 ٩٦ ٨٣٫٣٣ ١٦٫٦٧ شرق أفريقيا 

 ١٢٤ ٨٨٫٧١ ١١٫٢٩ مشال أفريقيا 

 ٨٠ ٨٥٫٠٠ ١٥٫٠٠ جنويب أفريقيا 

 ٢٥٩ ٨٥٫٧١ ١٤٫٢٩ غرب أفريقيا 

 ٥٤٨ ٨٩٫٦٠ ١٠٫٤٠ )املرفق الثاين(آسيا 
 ٥٠ ٥٨٫٠٠ ٤٢٫٠٠ آسياوسط  

 ٢٥٦ ٩٢٫١٩ ٧٫٨١ آسياشرق  

 ٦٢ ٩٣٫٥٥ ٦٫٤٥ آسيامشال  

 ٢٢ ٩٥٫٤٥ ٤٫٥٥ آسياجنويب  

 ١٥٨ ٩٣٫٠٤ ٦٫٩٦ آسياغرب  

 ٣٢٥ ٧٦٫٣١ ٢٣٫٦٩ )املرفق الثالث(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 ٥١ ٨٦٫٢٧ ١٣٫٧٣ منطقة األنديز 

 ١٢٧ ٦٣٫٧٨ ٣٦٫٢٢ منطقة البحر الكارييب 

 ٥٣ ٩٦٫٢٣ ٣٫٧٧ أمريكا الوسطى 

 ٩٤ ٧٦٫٦٠ ٢٣٫٤٠ املخروط اجلنويب 

 ٢٠٩ ٨٥٫٦٥ ١٤٫٣٥ )املرفق الرابع (املتوسطمنطقة مشال البحر األبيض 
 ١٢٠ ٧٣٫٣٣ ٢٦٫٦٧ )اخلامساملرفق (منطقة وسط وشرق أوروبا 

 ١٧٤ ٨٣٫٣٣ ١٦٫٦٧ اإلقليميةاملناطق غري املدرجة يف مرفقات التنفيذ 



ICCD/COP(11)/15 

GE.13-61693 6 

  ١لشكل ا
  مرفقات التنفيذ اإلقليميعدد اخلرباء يف كل بلد حسب متوسط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 للبلد الواحد، مع معدالت بالنسبة للبلـدان        ١٢,٢تبني القائمة أن متوسط اخلرباء يبلغ         -١٣
 بالنـسبة   ٢٩,٦ لكل من البلدان غري املدرجة يف مرفق للتنفيذ اإلقليمي           ٩,٢املتضررة تتراوح بني    

وقد يود مؤمتر األطراف    ). املرفق الثالث للتنفيذ اإلقليمي   (ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      
  .النظر يف كيفية احلد من هذه االختالفات بني املرفقات يف متوسط عدد اخلرباء لكل بلد

 مؤمتر األطراف النظر يف كيفية حتسني التوازن بني اجلنسني يف كل جمموعة             وقد يود   -١٤
  .  بلدان، مع مراعاة معايري ترشيح اخلرباء على املستوى الوطين

                يف املائة من اخلـرباء يوجـدون يف البلـدان األطـراف            ٩١,٣وتبني القائمة أن      -١٥
وقد يود مؤمتر األطراف مناقـشة مـا إذا         .  وآسيا  يف املائة منهم يف أفريقيا     ٥٦,٥املتضررة،  

كانت هذه األرقام تعكس صورة اجملتمع العلمي املشارك يف عملية اتفاقية األمـم املتحـدة               
 عنـد ختطـيط     ٢ و ١وميكن مراعاة القدرات اإلقليمية املبينة يف الشكلني        . ملكافحة التصحر 

  .ة ملكافحة التصحراألنشطة العلمية يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحد

  اخلرباء حبسب االختصاص  -باء  
 ١ أدناه توزيعاً للخرباء حبـسب االختـصاص حـىت           ٢ والشكل   ٢يقدم اجلدول     -١٦

 أدناه مـن    ٢وقد مت استخراج قائمة االختصاصات املبينة يف اجلدول         . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
السـتداللية لالختـصاصات    ومل ُتدرج يف القائمة ا    . قاعدة بيانات القائمة املستخدمة حالياً    

وقـد  .  بعض االختصاصات اليت تظهر يف قاعدة البيانات احلاليـة         ٣-م أ /١٥املرفقة باملقرر   
  .جرى جتميع تقرييب لالختصاصات لتيسري التحليل
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 يف املائـة  ٣٢وبإمكان كل خبري حتديد ثالثة اختصاصات كحد أقصى؛ وقد اختار           -١٧
.  يف املائة ثالثة اختصاصات    ٣٤ة اختصاصني، واختار     يف املائ  ٣٤اختصاصاً واحداً، واختار    

  .واستند التحليل الوارد يف هذه الوثيقة إىل االختصاص األول الذي حدده كل خبري

  ٢اجلدول 
  )٢٠١٣يونيه / حزيران١( االختصاصات عدد اخلرباء حبسب جمموعة

  عدد اخلرباء االختصاص اجملموعة 
 ٢١٤  علوم الزراعيةال  الزراعة

  ٢  اد اجلوية الزراعيةاألرص 
 ٤  اهلندسة الزراعية 
  ٢٠  علم احليوان 
  ١٠  ديناميات املراعيوالغابات  

  ٧٢   علوم النبات
  ١٦٢  علوم التربة

 

 ٤  الري، إدارة املياه
  ٤٨٨  إمجايل العلوم الزراعية  

  ٨ تنوع البيولوجي، وعلم األحياء، وغريهاال اإليكولوجيا
  ٦  حبوث التصحر 
  ١٨٨ ولوجيا والنظام اإليكولوجياإليك 
  ٧٦٠  إدارة املوارد الطبيعية 
  ١٤ أخرى 

  ٩٧٦  إمجايل اإليكولوجيا  
  ٣٣ علوم الغالف اجلوي علم اجلغرافيا

  ١ تغري املناخ والتكيف معه 
  ٢  علم املناخ 
  ١ استشعار البيئة عن ُبعد 
  ٦٢ اجلغرافيا 
 ٢٥ اجليولوجيا 
  ١ ةنظم املعلومات اجلغرافي 
  ٨٣ علم املياه 
  ١٢ علم الفيزياء 

  ٢٢٠  إمجايل اجلغرافيا  
  ٣٢ علم اإلنسان وعلم االجتماع العلوم اإلنسانية

  ٤٤ علم االقتصاد 
  ٥ التعليم 
  ١ العالقات الدولية 
  ٢٨ العلوم السياسية 

  ١١٠  إمجايل العلوم اإلنسانية  
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  عدد اخلرباء االختصاص اجملموعة 
  ١٦ نظم املعلومات اختصاصات أخرى

  ٧ بيةالعلوم الط 
  ١١٥ أخرى 

  ١٣٨  إمجايل االختصاصات األخرى  
  ٢٢  حاالت عدم ذكر االختصاص

  ١ ٩٥٤  اإلمجايل العام  
  

 ٢الشكل 
  حبسب جمموعات االختصاصاتاخلرباء وزيع ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرفق التنفيذ اإلقليمـي وحبـسب       على أساس اخلرباء  توزيع   أدناه   ٣اجلدول  ويبني    -١٨
يبني ارتفاع متثيل أفريقيا وآسيا، وأن التركيز ال يزال حمدوداً بني           و. جمموعات االختصاصات 

  .خرباء االقتصاد وعلم اإلنسان وعلم االجتماع



ICCD/COP(11)/15 

9 GE.13-61693 

  ٣اجلدول 
   جملموعات االختصاصاتوفقاًو مرفق التنفيذ اإلقليميتوزيع اخلرباء حبسب 

وعة
جملم
ا

 

يقيا
أفر

  
)

ول
 األ
رفق

امل
( 

سيا
آ

  
)

ثاين
ق ال

ملرف
ا

نية  )
التي
كا ال

أمري
رييب

لكا
وا

 
)

لث
 الثا
رفق

امل
( 

ض 
ألبي
حر ا

يل الب
مشا

ط 
وس
املت

)
رابع

ق ال
ملرف
ا

رقية )
والش

طى 
وس
با ال
ورو

أ
 

)
رفق

امل
 

مس
اخلا

( 

 يف 
رجة

 املد
غري

ان 
لبلد

ا
ات
رفق
امل

 

مجايل
 اإل
وع
جملم
ا

 

 ٤٩٣ ٤٣ ٢٩ ٧٣ ٩٧ ١٣٠ ١٢١ العلوم الزراعية

 ٩٦٩ ٧٨ ٥٥ ٨٢ ١٦٥ ٣٠٦ ٢٨٣ اإليكولوجيا

 ٢٢٤ ٢٨ ٢١ ٣٠ ٦٢ ٧٢ اجلغرافيا

 ١٠٩ ١٧ ٦ ٩ ١٣ ١٢ ٥٢ العلوم اإلنسانية

 ٢١ ٦ ١٧ ٢٤ ١٩ ٣٥ ٣٧ اختصاصات أخرى

   ٢ ٢  ١ ٣ ١٣ مل يذكر أي اختصاص

 اجملموع اإلمجايل  
١٧٤ ١٢٠ ٢٠٩ ٣٢٥ ٥٤٨ ٥٧٨ 

٩٥٤ 
١ 

   خبريا١٥٠ً >  خط عريض  
   خبريا٥٠ً >  خط عريض  
 ً خبريا٢٠ >  خط عادي حتته خط  

ختصاصات يف جمموعات غري متكافئة أن القائمة قد تتطلب زيـادة يف            يبني جتميع اال    -١٩
عدد خرباء العلوم اإلنسانية، على اعتبار أن من املسلم به أن التـصحر وتـدهور األراضـي                 

وقد مت تناول اجلوانب املتعلقة باالقتـصاد خـالل         . واجلفاف قضية تشمل اختصاصات عديدة    
 وركز علـى    ٢٠١٣أبريل  /ة التصحر الذي عقد يف نيسان     املؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافح    

التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة          "موضوع  
وقد يكون من الضروري يف املستقبل زيـادة        ". وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف      
د وعلم االجتماع والعلوم السياسية لضمان متابعة       عدد اخلرباء يف اختصاصات مثل علم االقتصا      

  .وتعميم نتائج املؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافحة التصحر واألنشطة املستقبلية

  اجلوانب اليت يتعني حتسينها يف قائمة اخلرباء املستقلني   -ثالثاً  
  :يقترح الفصل الثالث بعض التحسينات على القائمة احلالية من حيث  -٢٠

  قائمة االختصاصات؛  )أ(  
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  التحقق من صحة البيانات احلالية؛  )ب(  
  إجراءات الترشيح؛  )ج(  
  إجراءات حتديث املعلومات واخلدمات الشبكية؛  )د(  
  .الوصول إىل القائمة عن طريق املوقع الشبكي لالتفاقية  )ه(  

  قائمة االختصاصات  -ألف  
تشتمل قاعدة بيانات القائمة على عدد أكرب من االختصاصات مقارنـة بالقائمـة               -٢١

وقد أُضيف عدد قليل مـن      . ٣-م أ /١٥االستداللية لالختصاصات املعتمدة مبوجب املقرر      
االختصاصات يف السنوات اليت أعقبت املؤمتر الثالث لألطراف، لكنها قلمـا اسـتخدمت             

  .أُدرجت يف اختصاصات أخرى أو
ومبا أن هناك بعض التداخل بني االختصاصات املدرجـة يف القائمـة االسـتداللية        -٢٢

لـذا  . لالختصاصات، فمن الصعب ضمان توفري بيانات دقيقة عن اخلرباء وفقاً ملعايري خمتلفة           
ُيقترح أن تكون قائمة االختصاصات حمدودة قدر اإلمكان توخياً ألكرب قدر ممكن من الدقة              

  .ومن املهم جتنب التداخل بني احلقول قدر اإلمكان. يف بيانات اخلرباء
 اليت تطلب من جلنة العلـم والتكنولوجيـا         ١٠-م أ /٢٣ من املقرر    ١ووفقاً للفقرة     -٢٣

تنقيح قائمة االختصاصات احلالية، قدمت األمانة إىل مكتب اللجنة قائمة حمدثة مت النظر فيها              
  .٢٠١٣مايو / أيار٣١-٣٠ واعتمادها خالل اجتماع اللجنة الذي ُعقد يومي

  موضوعياً جماال٦٩ًو) انظر املرفق األول ( اختصاصاً   ٢١وتشتمل القائمة احملدثة على       -٢٤
، وهي تعكس خصائص اجلوانب العلمية للتصحر، فضالً عـن معـايري            )انظر املرفق الثاين  (

ب الـوارد يف    التسميات القياسية الدولية املقترحة حلقول العلم والتكنولوجيا، وتستويف الطل        
  . بشأن إدراج املعرفة التقليدية واحمللية والدراية العلمية واملمارسات١٠-م أ/٢٣املقرر 
وميكن حتديث القوائم املقترحة لالختصاصات واجملاالت املوضـوعية كـل أربـع              -٢٥

سنوات، مع مراعاة تطور البحوث يف اجملاالت اجلديدة، فضالً عن نتائج املؤمترات العلميـة              
  .قية مكافحة التصحرالتفا
وقد يود مؤمتر األطراف تنسيق قائمة االختصاصات املستخدمة يف قائمـة اخلـرباء               -٢٦

املستقلني مع تلك املستخدمة يف أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر، مع مراعاة املقترح املقدم من     
ية تركـز   الفريق العامل املخصص بشأن مواصلة مناقشة اخليارات املتعلقة بإسداء مشورة علم          

تدهور األراضي واجلفاف يف االختصاصات األساسية وغري األساسـية         /على قضايا التصحر  
  ).ICCD/COP(11)/CST/3انظر (
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 التحقق من البيانات القائمة  -باء  

ُيعد التحقق من املعلومات املقدمة عن اخلرباء عرب القنوات الدبلوماسـية جوهريـاً               -٢٧
هات صاحبة املصلحة، من أجل تطوير أنشطة البحوث يف لضمان فائدة القائمة لألطراف واجل   

  .جمال التصحر، ويتعني إجراء التحقق بشكل منتظم خالل السنوات القادمة
واختذت األمانة إجراءات متكن األطراف من استعراض الطلبات الفردية املقدمة من             -٢٨

  :اخلرباء والتحقق منها توخياً ملا يلي
 تعد أنشطتهم واهتماماهتم ذات صلة بقضايا التصحر        حتديد اخلرباء الذين مل     ) أ(  

  وتدهور األراضي واجلفاف؛
احلصول على عنوان بريد إلكتروين صاحل للخرباء الذين مل يقـدموه مـع               ) ب(  

  طلباهتم؛ فهذه املعلومة جوهرية للوصول إىل اخلرباء وطلب حتديث معلوماهتم؛
مانة أو أي منظمة أخـرى      احلصول على معلومات صاحلة وحمدثة متكن األ        )ج(  

معنية بالبحوث يف جمال التصحر وتدهور األراضي واجلفاف أو التنمية التكنولوجيـة مـن              
  .االتصال باخلرباء

وعقب عملية التحقق اليت اضطلعت هبا األمانة، اقُترِح أن ينبغي إزالة امللفات الـيت                -٢٩
  . آخر دون إشعار٢٠١٣حتدثها الدول األطراف حبلول هناية عام  مل

أما اخلرباء الذين مل ُتحـدث  . وينبغي أن جتري األمانة عملية حتقق كل أربع سنوات     -٣٠
  .املعلومات اخلاصة هبم خالل هذه العملية فيتم حذفهم تلقائياً من القائمة

  إجراءات الترشيح  -جيم  
  : معايري ترشيح اخلرباء على املستوى القطري١-م أ/١٨يعرض املقرر   -٣١

ف أن يرشح خرباء للقائمة، مع مراعاة احلاجة إىل هنج متعدد           جيوز ألي طر    
. االختصاصات، وحتقيق توازن مالئم بني اجلنسني ومتثيل جغرايف عريض وعـادل          

ويكون املرشحون من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة مبكافحـة             
  .التصحر وختفيف آثار اجلفاف

ر األطراف يشجع األطراف على حتسني التـوازن        وعالوة على ذلك، ومع أن مؤمت       -٣٢
اجلنساين، فضالً عن متثيل اختصاصات من قبيل العلوم اإلنسانية يف مجيع القرارات اليت تتخذ              

  .بشأن القائمة، ال يزال يتعني حتسني هذه اجملاالت
وُتحدث القائمة يف الوقت الراهن على أساس الترشيحات الـواردة مـن الـدول                -٣٣

  .رب القنوات الرمسيةاألطراف ع
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وجلعل قائمة اخلرباء أكثر عملية، من اجلوهري استطالع إجراء جديد للمحافظـة              -٣٤
وستحفظ . ومن شأن اإلجراء اجلديد أن يسمح للخرباء بتقدمي طلباهتم إلكترونياً   . على القائمة 

يـة عـرب   الطلبات اجلديدة على أهنا معلقة إىل حني تلقي تأكيد رمسي من جهة التنسيق الوطن   
وينبغي االحتفاظ باإلجراء الكتايب بالنسبة للخـرباء أو جهـات          . الربيد اإللكتروين أو خطياً   

  .التنسيق الوطنية اليت ليس لديها توصيل جيد باإلنترنت
واقُترِح أن ُيسمح لكل خبري بتضمني طلبه ثالثة اختصاصات كحد أقصى ومخـسة               -٣٥

  .جماالت موضوعية

  علومات واخلدمات الشبكيةإجراءات حتديث امل  -دال  
ُيطلب من الدول األطراف حتديث املعلومات الن القائمة سرعان ما تصبح قدميـة،               -٣٦
  .مل حتدث املعلومات، من حيث عدم صحة تفاصيل السرية الذاتية، وعدم توافر اخلرباء إذا
لتطـورات  وتستلزم قاعدة بيانات قوائم اخلرباء املستقلني تنقيحها وحتديثها ملواكبة ا           -٣٧

ويعـد  . اليت طرأت يف جمال تكنولوجيا املعلومات وإدارة البيانات منذ وضع قاعدة البيانات           
التنقيح والتحديث جوهريني لتنفيذ إجراء شبكي ميكن اخلرباء من حتديث البيانات بأنفـسهم        

  . ‘RoEWeb‘، وسيطلق على النظام الشبكي مسمى )١٠-م أ/٢٣ من املقرر ٥انظر الفقرة (
‘ RoEWeb‘بإمكان اخلرباء املدرجة أمساؤهم يف قاعدة البيانات اسـتخدام نظـام            و  -٣٨

وسترسـل  . لتحديث املعلومات اخلاصة هبم بإضافة عناوينهم ومهاراهتم وخرباهتم العمليـة         
  .إلكترونياً إىل جهة التنسيق الوطنية املعنية مجيع املعلومات احملدثة

بات اخلاصة هبم باستخدام عناوين بريـدهم   وسيتمكن اخلرباء من الدخول إىل احلسا       -٣٩
وتقترح األمانة أن يكون مبقدور كل خبري حتـديث بياناتـه           . اإللكتروين كتعريف للدخول  

وسيؤدي النظام الشبكي إىل متابعة مجيع التغيريات، وُيطلع        . الشخصية بعد الدخول إىل املوقع    
  .رسل طلب اخلبري أوالًاألمانة وجهة التنسيق الوطنية تلقائياً على البلد الذي أ

وإذا . ويتلقى كل خبري رسالة سنوية بالربيد اإللكتروين تطلب منه مراجعة بياناتـه             -٤٠
  . تنقح البيانات ملدر أربع سنوات متتالية، ُيقترح إزالة اسم اخلبري من القائمة مل

 ومن املستصوب االحتفاظ بإجراء التحديث احلايل، نظراً إىل حمدودية وصول بعض            -٤١
  .اخلرباء إىل اإلنترنت

ومـن املزمـع تنفيـذه      . ٢٠١٣ بنهاية عام    RoEWebومن املتوقع استكمال نظام       -٤٢
بالتوازي مع عمل األمانة املتعلق بإدارة املعرفة وتوحيد كافة قواعد بيانات اتفاقية مكافحـة              

  . التصحر
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ـ            -هاء   ة مكافحـة   الوصول إىل قائمة اخلرباء املستقلني عرب املوقع الـشبكي التفاقي
  التصحر

أدت إعادة هيكلة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وتنقيح هيكل مجيـع               -٤٣
ويف الوقت الراهن، يتيح    . قواعد البيانات إىل حتسني الوصول إىل قواعد بيانات قائمة اخلرباء         

الـذي  " الوطنيـة نقاط االتصال "املوقع الشبكي لالتفاقية املعلومات املتعلقة باخلرباء يف قسم      
يتضمن قائمة بأمساء اخلرباء الذين رشحهم كل بلد، عالوة على توفري مجيع املعلومـات ذات       

  .الصلة، مبا يف ذلك العناوين، والوظيفة اخلبري احلالية وخربته العملية
وميكن أيضاً االطالع على قاعدة البيانات يف املوقع الشبكي لالتفاقية عـن طريـق                -٤٤

وتقدم نتيجة البحث قائمة كاملة بأمساء اخلـرباء مـن          . ختصاص أو اللغة  البحث حبسب اال  
  .خمتلف البلدان

يف املوقع الشبكي لالتفاقية    " قائمة اخلرباء "وترد اإلحصاءات احملدثة للقائمة يف اجلزء         -٤٥
-www.unccd.int/en/programmes/Science/Roster> انظر" (إحصاءات القائمة "العنوان  حتت  

of-Experts/Pages/default.aspx>.(  

  تعبئة اخلرباء الواردة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء املستقلني  -رابعاً  
تعد قائمة اخلرباء املستقلني أداة أساسية لتعزيز مشاركة فرادى العلماء واخلـرباء يف               -٤٦

وقد يشارك اخلرباء لدى إدراجهـم   . أنشطة مكافحة التصحر على الصعيدين الوطين والدويل      
  : لقائمة يف األنشطة التاليةيف ا

  املشاركة يف األحداث العلمية، مبا فيها املؤمتر العلمي الثالث؛  ) أ(  
  التحقق من أفضل املمارسات على املستوى احمللي؛  ) ب(  
استخدام بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية عن طريق الدخول إىل             ) ج(  

ئق العلمية احمللية واألوراق وقواعد البيانات متاحة       املوقع كمستخدمني، وعن طريق جعل الوثا     
  وميكن البحث فيها عرب البوابة؛

  املشاركة يف املشاريع الدولية املتعلقة بالبحث ونقل التكنولوجيا؛  ) د(  
  .تعزيز الزماالت واملشاركة فيها  )ه(  

هـم أيـضاً    وبالنظر إىل هذه األهداف، وتوخياً لتحسني فعالية قائمة اخلرباء، من امل            -٤٧
احلصول على معلومات متكاملة وصحيحة يسهل الوصول إليها وتغطي طيفاً واسـعاً مـن              

وقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا مناقشة كيفية تعزيز االستفادة من          . البلدان واالختصاصات 
  . اخلرباء يف خمتلف أنشطة االتفاقية
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
، قد يود مؤمتر األطراف القيام مبا يلـي يف دورتـه            ١٠- أ م/٢١وفقاً للمقرر     -٤٨

  :احلادية عشرة
تشجيع األطراف على مراجعة وحتديث املعلومـات املتعلقـة بـاخلرباء           )أ(  

الوطنيني احلاليني واقتراح مرشحني جدد للقائمة من أجل إدراج مجيع االختصاصات ذات     
يف التوزيع اجلغرايف للمنظمات غـري      الصلة ومتثيل النساء بصورة أفضل ومراعاة التوازن        

  احلكومية؛
دعوة األطراف اليت مل تقدم بعد مرشحني لقائمة اخلرباء أن تفعل ذلـك               )ب(  

  يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر قبل انعقاد الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف؛
اعتماد القوائم احملدثة لالختصاصات واجملاالت املواضيعية على النحـو           )ج(  
  وص عليه يف املرفق األول واملرفق الثاين؛املنص

طلب حتديث قائمة االختصاصات كل أربع سنوات على أساس تطـور             )د(  
  األحباث املتعلقة مبكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وأنشطة أمانة االتفاقية؛

طلب مالءمة االختصاصات املستخدمة يف قائمة اخلرباء املستقلني مـع            )ه(  
   املتعلقة باألنشطة األخرى التفاقية مكافحة التصحر؛االختصاصات

االتفاق على اإلجراءات اليت تسمح للخرباء املستقلني بتقـدمي طلبـاهتم             )و(  
 وبصورة مباشرة، مبا يف ذلك املوافقة اإللكترونية من جانب جهـات االتـصال              إلكترونياً
  الوطنية؛
اختـصاصات ومخـسة    املوافقة على أن يدرج كل خبري يف طلبه ثالثة            )ز(  

  جماالت مواضيعية كحد أقصى؛
  :أن يطلب إىل األمانة ما يلي  )ح(  

أن حتذف من قاعدة البيانات مجيع الطلبات الـيت مل تؤكـدها جهـات         '١'
. ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١االتصال الوطنية ذات الصلة حبلول      

وسيكون على اخلرباء تقدمي طلبات جديدة إذا أرادوا إدراجهـم مـرة            
  ى يف قائمة اخلرباء؛أخر

القيام بإجراء حتقق كل أربع سنوات لضمان أن تكون معلومات القائمة            '٢'
وحتذف من القائمة بصورة تلقائية مجيع املعلومات اليت مل تؤكـد           . حمدثة

  خالل هذه الفترة؛
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ضمان تنفيذ إجراء ترشيح اخلرباء عرب اإلنترنت واحلفاظ عليه، وضمان           '٣'
ياً قد مت التحقق منها بواسطة نقاط االتصال        أن الطلبات املقدمة إلكترون   

لكترونياً أو كتابياً، وأن املعلومات املطلوبة قد أُتيحت جلهـات          إالوطنية  
  االتصال الوطنية واخلرباء؛

ضمان تنفيذ اإلجراء اإللكتروين لتحديث معلومات اخلـرباء واحلفـاظ          '٤'
 عليه، وحصول جهات التنسيق الوطنية على معلومات عن التحـديثات         

اليت جيريها فرادى اخلرباء، وتقدمي املعلومات املطلوبة جلهات االتـصال          
  الوطنية واخلرباء؛

احملافظة على اإلجراءات احلالية لترشيح اخلرباء وحتـديث املعلومـات           '٥'
اخلاصة هبم، مع مراعاة احتياجات اخلرباء حمدودي الوصول إىل شـبكة           

  اإلنترنت؛
كي عن القائمة والتـوازن بـني       توفري إحصاءات حمدثة على املوقع الشب      '٦'

  اجلنسني والتمثيل حبسب التخصصات؛
أو خطياً، مـن أجـل تـوفري        /لكترونياً و إالتواصل املباشر مع اخلرباء،      '٧'

املعلومات عن الوصول إىل القائمة، وحترير البيانات الشخصية، والفرص         
  اليت تتيحها القائمة، فضالً عن املعلومات العلمية والتقنية؛

ة تضمني اخلرباء املدرجني يف القائمة يف خمتلف أنشطة مكافحة حتديد كيفي '٨'
  .التصحر
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  املرفق األول

قائمة االختصاصات املقترحة لقائمة اخلرباء املستقلني التفاقية مكافحة            
  التصحر
قائمة االختصاصات املقترحة التالية متت دراستها واملوافقة عليها من قبل مكتب جلنة         

  .٢٠١٣مايو / أيار٣١ و٣٠ اجتماعه املعقود يومي العلم والتكنولوجيا يف
  العلوم الزراعية •
  علوم احليوان •
  علم اإلنسان •
  علم األحياء •
  الكيمياء •
  التصحر •
  االقتصاد البيئي •
  البيئة/علوم البيئة •
  الغابات •
  اجلغرافيا •
  اجليولوجيا •
  اهليدرولوجيا •
  ))GIS(اجلغرافية مبا يف ذلك االستشعار عن بعد ونظم املعلومات (تكنولوجيا املعلومات  •
  الطب •
  الفيزياء والرياضيات •
  العلوم السياسية •
  العلوم االجتماعية •
  علوم التربة •
  اإلحصاء والعلوم الدميوغرافية •
  التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية •
 .علوم األرصاد اجلوية •
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  املرفق الثاين
ـ              ة قائمة اجملاالت املوضوعية املقترحة لقائمة اخلرباء املـستقلني التفاقي

  مكافحة التصحر
  التكيف •

  التشجري  •
  البياض  •
  التنوع البيولوجي  •
  الكتلة احليوية  •
  املناطق احليوية  •
  تنحية الكربون  •
  تغري املناخ  •
  منذجة املناخ  •
  تقلب املناخ  •
  االتصال والتوعية  •
  احلفظ  •
  إزالة الغابات  •
  التصحر  •
  إدارة الكوارث  •
  اجلفاف  •
  عواصف الغبار  •
   اإليكولوجيةاملرونة  •
  التنمية االقتصادية  •
  خدمات النظام اإليكولوجي  •
  التدهور البيئي  •
  اهلندسة البيئية  •
   البيئيةةكمواحل  •
  تقييم األثر البيئي  •
  الرصد البيئي  •
  حتليل السياسة البيئية  •
  القاسيةالظواهر   •
  األمن الغذائي  •
  دارة املتكاملة للموارد املائيةاإل  •
  لموارد الطبيعية لتكاملة دارة املاإل  •
  الري  •
  تغري الغطاء األرضي  •
  تدهور األراضي  •
   استصالح األراضي/صيانة  •

 تغري استخدام األراضي •
 ختطيط استخدام األراضي  •
  املناخ-نظام األرض   •
 علم البيئة الطبيعية  •
 حتليل سبل العيش  •
 اهلجرة  •
 التخفيف• 
 الرصد والتقييم  •
 املخاطر الطبيعية  •
 أمراض النبات  •
 حتليل السياسات  •
 النمو السكاين  •
 الفقر  •
 املراعي البيئة  •
 إدارة املراعي  •
 إعادة التحريج  •
 االستشعار عن بعد  •
 تقييم املخاطر  •
 التنمية الريفية  •
 التملح  •
 حتليل السياسات   •
 تسرب مياه البحر  •
  االجتماعيالتكيف  •
 احلفاظ على التربة  •
 تدهور التربة  •
 الزراعة املستدامة  •
 التنمية املستدامة  •
 اإلدارة املستدامة لألراضي  •
 املعارف التقليدية  •
 تغري الغطاء النبايت  •
 تدهور الغطاء النبايت  •
 التعرض للتأثر  •
 احملافظة على املياه  •
 تشبع باملياه وامللوحةال  •
   املياهنوعية  •

        


