
 

(A)   GE.11-62521    050911    070911 

  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ز(٦البند 

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(يان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية اخلطة وإطار العمل االستراتيج
  حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة

  تقرير عن التقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء املستقلني    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
 أن تبحـث وحتلـل      ٩-م أ /٢١طلب مؤمتر األطراف من األمانـة يف مقـرره            

احلالية اخلاّصة بترشيح اخلرباء الذين ستدرج أمساؤهم يف قائمة اخلرباء          واملعايري  اإلجراءات  
املستقلني وأن تتقدم بتوصيات يف سبيل إدخال حتسينات أثناء الـدورة العاشـرة ملـؤمتر               

ة األمانة أن تدرج اختصاصات إضافي    كما طلب مؤمتر األطراف من       ).١٠-م أ (األطراف  
  .يف قائمة اخلرباء، مبا يف ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، الرصد والتقييم البيئّيان

اليت تقتضيها الرباجميات على حتديث يف املقرر نفسه األمانة مؤمتر األطراف  شجع  و  
 قائمة اخلرباء املستقلني باالستناد إىل التطورات التكنولوجية اجلديدة واحتياجات األطراف         

 تقرير إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بشأن إمكانيات تصميم أداة حبـث  تقدمي وعلى
  .و الثالثقوائم خرباء اتفاقيات رييف البحث تتيح إلكترونية مشتركة 

وتصف هذه الوثيقة احلالة الراهنة لقائمة اخلرباء املستقلني وتقدم مقترحات بشأن             
وبشأن االستفادة مـن األدوات الـشبكية       التحديث املمكن لبيانات منوذج السرية الذاتية       

  .لتيسري عملية حتديث القائمة
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 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 /١٨ هقرريف م وقرر مؤمتر األطراف    ". يادين ذات الصلة  والتمرس يف امل  
وقدم مؤمتر األطراف املزيـد مـن       . بذلك املقرر قائمة خرباء مستقلني وفقاً لإلجراءات املرفقة       

 ٥-م أ /١٥ و ٤-م أ /١٥ و ٣-م أ /١٥ و ٢-م أ /١٣ مقرراته   قائمة يف التوجيهات عن حتديث ال   
 .٩-م أ/٢١ و٨-أم /١١ و٧-م أ/١٣ و٦-م أ/١٣و

ترد ترشيحات  تقوم على   أن القائمة   إىل   من االتفاقية    ٢٤ادة   من امل  ٢وتشري الفقرة     -٢
والتمثيل التخصصات  احلاجة إىل هنج متعدد     على أن توضع يف احلسبان      كتابة من األطراف،    

 أن   إىل ١-م أ /١٨باملقرر  جراءات املرفقة   اإل من   ٣ و ٢ن  الفقرتكما تشري ا  . العريضاجلغرايف  
احلاجة إىل هنـج  مراعاة  مع  األطراف تبلغ األمانة بالترشيحات بواسطة القنوات الدبلوماسية،        

. وعـادل عـريض   متعدد االختصاصات، وحتقيق توازن مالئم بني اجلنسني، ومتثيل جغرايف          
أن تعكس تنوع املعارف ينبغي  أن القائمةإىل  من اإلجراءات، يف مجلة أمور، ٦الفقرة وتشري 
 .رات الالزمة لتقدمي املشورة بشأن مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفافواملها

من خـالل   شجع مؤمتر األطراف األطراف،     ،  ٧-م أ /١٣  من املقرر  ١الفقرة  يف  و  -٣
 يف  فعالًاملدرجني   نيوطنيال ئهابيانات خربا استيفاء قاعدة   وعلى تنقيح   ،  مراكز التنسيق الوطنية  

ميـع  أفـضل جل  حتقيـق متثيـل     بغية  اقتراح مرشحني جدد     علىقائمة اخلرباء املستقلني، و   
ملنظمـات  املرأة، و املختصني يف العلوم االجتماعية، و    اليت تشمل ا  ذات الصلة،   االختصاصات  

 . ذوي اخلربة يف ميدان التصحرمنفراد األغري احلكومية، وكافة 

ـ  األطراف  من املقرر نفسه، دعا مؤمتر األطراف       ٢يف الفقرة   و  -٤ دم بعـد  الـيت مل تق
ترشيحات خرباء إلدراجهم يف القائمة إىل القيام بذلك، من خالل القنـوات الدبلوماسـية              

  .العادية، يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر قبل الدورة التالية ملؤمتر األطراف
تقاريرها تضمني  إىل األطراف   نفسه، طلب مؤمتر األطراف     املقرر   من   ٣يف الفقرة   و  -٥

خربائها املدرجني يف القائمة، مع ذكر تفاصـيل        بقائمة حمدَّثة بأمساء      مرفقاً مشفوعاً  ةالوطني
 .االتصال هبم

من األمانة أن تستمر يف     مؤمتر األطراف   طلب  ،  ٨-م أ /١١  من املقرر  ٣ويف الفقرة     -٦
إعداد هذه  وعند  . توزيع املعلومات املتعلقة بالقائمة عن طريق شبكة الربيد اإللكتروين القائمة         

تتضمن  يف املائة من اخلرباء املدرجني يف القائمة      ٣٩,٤البيانات اخلاصة بنسبة    كن  ت ملالوثيقة،  
 .عناوين بريدهم اإللكتروين
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على املوقع الشبكي لالتفاقيـة علـى       للخرباء  قائمة مستكملة   وميكن االطالع على      -٧
حرك ود مب مزملوقع  وا؛  <http://www.unccd.int/science/menu.php?newch=l2> :العنوان التايل 
  .حبث خاص به

من األمانة أن تبحـث     مؤمتر األطرف   ، طلب   ٩-م أ / ٢١ من املقرر    ٣ويف الفقرة     -٨
احلالية اخلاّصة بترشيح اخلرباء الذين ستدرج أمسـاؤهم يف قائمـة           واملعايري  وحتلل اإلجراءات   

رة ملـؤمتر   اخلرباء املستقلني وأن تتقدم بتوصيات يف سبيل إدخال حتسينات أثناء الدورة العاش           
أن تـدرج   أيضا  إىل األمانة   مؤمتر األطراف   طلب  ،  هنفساملقرر   من   ٦ويف الفقرة   . األطراف

اختصاصات إضافية يف قائمة اخلرباء، مبا يف ذلك، على سبيل الـذكر ال احلـصر، الرصـد                 
  .والتقييم البيئّيان

ـ    مؤمتر األطراف   شجع  ،  ٩-م أ /٢١ من املقرر    ٤ويف الفقرة     -٩ ديث األمانة علـى حت
اليت تقتضيها قائمة اخلرباء املستقلني باالستناد إىل التطورات التكنولوجية اجلديـدة           الرباجميات  

، شجع مؤمتر األطراف األمانة كـذلك        نفسه  من املقرر  ٥يف الفقرة   و. واحتياجات األطراف 
على تقدمي تقرير إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بشأن إمكانيـات تـصميم أداة حبـث                

  .قوائم خرباء اتفاقيات ريو الثالثيف البحث تتيح ترونية مشتركة إلك

 قائمة اخلرباء املستقلنيللوضع احلايل ا  - ثانياً  

جمـال   و انالبلدحبسب جمموعات   لقائمة  ليكرس الفصل الثاين لعرض الوضع احلايل         -١٠
  .االختصاص

ائمة خرباء اتفاقية   كانت ق تاريخ إعداد هذه الوثيقة،     وهو  ،  ٢٠١١مايو  /أيار ١٠يف  و  -١١
ـ  . دولة طرفـاً   ٩٢ من   شخصاً ١ ٨٩٥األمم املتحدة ملكافحة التصحر تضم        ت نـسبة  وكان

 .)نوع اجلنس  خبريا١٢ًمل يذكر (لإلناث  يف املائة ١٥,٢مقابل  يف املائة ٨٤,٢الذكور 

 البلدان  اتسب جمموعاخلرباء حب  - ألف  

اتفاقية بلدان  خلرباء حبسب جمموعات    ا توزيع أدناه   ٢ و ١والشكالن   ١اجلدول  يبني    -١٢
والبلـدان  التفاقيـة،   لكافحة التصحر، مبا يف ذلك مرفقات التنفيذ اإلقليمي         األمم املتحدة مل  

األطـراف يف   ويف املناطق اليت مل تدرج يف مرفقات التنفيذ اإلقليمـي لالتفاقيـة،             األطراف  
  .راقبة ماليت هلا صفالدول يف  إقليمية للتكامل االقتصادي، واتمنظم
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 ١اجلدول 
  عدد اخلرباء حبسب جمموعات بلدان اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 العدد التوزيع حبسب مرفقات التنفيذ اإلقليمي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ٥٧٩ )املرفق األول(أفريقيا 

 ٥١٠ )املرفق الثاين(آسيا 

 ٣٢٥ )ق الثالثاملرف(أمريكا الالتينية والكارييب 

 ٢٦٠ )املرفق الرابع(مشايل البحر األبيض املتوسط 

 ١٠١ )املرفق اخلامس(أوروبا الوسطى والشرقية 

 ٢٠ البلدان األطراف األخرى املتضررة لكن غري املدرجة يف املرفقات

 ٩٦ األخرى غري املتضررة وغري املدرجة يف املرفقات املتقدمة البلدان األطراف 

 ٢ ات التكامل االقتصادي اإلقليميةأطراف منظم

 ٢ البلدان اليت هلا صفة مراقب

 ٨٩٥ ١ اجملموع  

  ١الشكل 
  عدد اخلرباء يف كل بلد حسب جمموعة البلدانمتوسط 
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  ٢لشكل ا
  البلدانالتوازن بني اجلنسني حسب جمموعة 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

، مـع معـدالت بالنـسبة    د الواحبلدلل ٢٠,٦اخلرباء يبلغ متوسط أن  تبني القائمة     -١٣
 لكـل بلـد يف   ٤٣,٣واملرفق اخلامس لكل بلد يف منطقة  ٩,٢للبلدان املتضررة تتراوح بني  

لنظر يف كيفية احلد من هذه االختالفات بني        ود ا يولعل مؤمتر األطراف    . منطقة املرفق الرابع  
 .عدد اخلرباء لكل بلديف متوسط املرفقات 

ظر يف كيفية حتسني التوازن بني اجلنسني يف كل جمموعة          لنيود ا مؤمتر األطراف   ولعل    -١٤
 .على املستوى الوطيناخلرباء معايري ترشيح مراعاة ، مع بلدان

 يف املائـة    ٥٧,٥ يف املائة من اخلرباء يف البلدان األطراف املتضررة، و         ٩٣,٧يوجد  و  -١٥
ذه األرقام تعكـس    مناقشة ما إذا كانت ه    يود  مؤمتر األطراف   ولعل  . يف أفريقيا وآسيا  منهم  

مراعاة وميكن  . كافحة التصحر اتفاقية األمم املتحدة مل   تمع العلمي املشارك يف عملية      اجملصورة  
 عند ختطيط األنشطة العلمية يف إطار عملية اتفاقية   ٢ و ١املبينة يف الشكلني    القدرات اإلقليمية   

  .كافحة التصحراألمم املتحدة مل

 حبسب االختصاص خلرباء ا  - باء  

مت وقـد   .  للخرباء حبـسب االختـصاص     وزيعاً أدناه ت  ٣ والشكل   ٢جلدول  يقدم ا   -١٦
القائمة املستخدمة   أدناه من قاعدة بيانات      ٢استخراج قائمة االختصاصات املبينة يف اجلدول       

بعـض  . ٣-م أ /١٥املرفقة بـاملقرر    لالختصاصات  االستداللية  قائمة  اليف  ومل ُتدرج   . حالياً
وقد جـرى   . قاعدة البيانات احلالية  اليت تظهر يف    ) ل عالمة النجمة  اليت حتم (االختصاصات  

  .تحليلتيسري الالختصاصات لغري متكافئ لجتميع 
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  ٢اجلدول 
  قائمة االختصاصات حبسب اجملموعات

  العدد االختصاص اجملموعة 
٢١٧ اهلندسة الزراعية العلوم الزراعية

١ *االقتصاد الزراعي 
٢١ علم احليوان 
٢ *ات الغابات واملراعيدينامي 
٦٨ علم النبات 
١٥٣ علم التربية 

٤٦٢  إمجايل العلوم الزراعية  
١ *أحباث التصحر اإليكولوجيا

١٦٤ اإليكولوجيا والنظام اإليكولوجي 
٨١٠ إدارة املوارد 

٩٧٥  إمجايل اإليكولوجيا  
٣٦ علوم الغالف اجلوي علم اجلغرافيا

١ * معهتغري املناخ والتكيف 
١ *استشعار البيئة عن ُبعد 
٥٦ اجلغرافيا 
٢٥ اجليولوجيا 
١ *نظم املعلومات اجلغرافية 
٧٥ علم املياه 
١٣ علم الفيزياء 

٢٠٨  إمجايل اجلغرافيا  
٣١ علم اإلنسان وعلم االجتماع العلوم اإلنسانية

٤٣ علم االقتصاد 
٤ التعليم 
١ *العالقات الدولية 
٢٨ لعلوم السياسيةا 

١٠٧  إمجايل العلوم اإلنسانية  
١١ نظم املعلومات اختصاصات أخرى

٨ العلوم الطبية 
١٠١ غري ذلك 

١٢٠  إمجايل االختصاصات األخرى  
٢٣ حاالت عدم ذكر االختصاص حاالت عدم ذكر االختصاص

٢٣  إمجايل حاالت عدم ذكر االختصاص  
٨٩٥ ١  اإلمجايل العام  
  .٣- م أ/١٥غري واردة يف القائمة االستداللية لالختصاصات املرفقة باملقرر   *
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 ٣الشكل 
  يف جمموعات اختصاصات اخلرباء وزيع ت

 

  
  
  
  
  
  

زيادة يف  يف جمموعات غري متكافئة أن القائمة قد تتطلب         جتميع االختصاصات   يبني    -١٧
 األراضـي   وتـدهور التصحر  أن  من املسلم به    أن  على اعتبار   خرباء العلوم اإلنسانية،    عدد  

علـم  الصلة بـني    شكل  تسعلى سبيل املثال،    ف.  عديدة اختصاصاتتشمل  قضية   واجلفاف
مكافحة التـصحر،   اجلزء األساسي للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية       االقتصاد وعلم االجتماع    
ومدى  التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي،        "الذي يركز على موضوع     

قـد يكـون مـن      و". قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف         
االقتصاد وعلم االجتمـاع والعلـوم      علم  اختصاصات مثل   يف  رباء  زيادة عدد اخل  الضروري  
التفاقية مكافحة التصحر واألنشطة الثاين ملؤمتر العلمي الضمان متابعة وتعميم نتائج  السياسية
 .لةذات الص

 .يف كل اختصاصعدد اخلرباء يوضح   بيانياًتضمن املرفق األول رمساًو  -١٨

األمم املتحـدة   اتفاقية  حبسب جمموعات بلدان    اخلرباء  توزيع   أدناه   ٣اجلدول  ويبني    -١٩
 . يف املرفق الثاينجدول أكثر تفصيالًيرد و. جمموعات االختصاصاتحبسب كافحة التصحر مل

  عـن اإلدارة املـستدامة     فضالً  األراضي واجلفاف  وتدهورر  التصح قضاياومبا أن     -٢٠
كـل جمموعـة    يف   يتوازن إقليم يكون من املفيد حتقيق      للمنطقة، قد    ختتلف تبعاً اضي  ألرل

  .اختصاصات
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  ٣اجلدول 
   جملموعات االختصاصاتتوزيع اخلرباء حبسب جمموعات البلدان يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وفقاً

 موعةاجمل
  أفريقيا

 )املرفق األول(
  آسيا

 )املرفق الثاين(
  أمريكا الالتينية

 )املرفق الثالث(

مشايل البحر 
  األبيض املتوسط

 )املرفق الرابع(

أوروبا الوسطى 
  والشرقية

 )املرفق اخلامس(

البلدان األطراف 
األخرى املتضررة 
لكن غري املدرجة 

 يف املرفقات

البلدان األطراف 
املتقدمة األخرى 

غري املتضررة 
وغري املدرجة 
 يف املرفقات

أطراف منظمات 
التكامل االقتصادي 

 اإلقليمية

البلدان اليت 
هلا صفة 
 مراقب

اجملموع 
 اإلمجايل

 ٤٦٢ ٢  ٢٣ ٤ ٢٣ ٧٣ ٩٧ ١١٧ ١٢٣ العلوم الزراعية

 ٩٨٨  ١ ٤٨ ١٠ ٤٧ ١٢٦ ١٦٥ ٢٩٦ ٢٨٢ اإليكولوجيا

 ١٩٥  ١ ١٤ ٤ ١٠ ٢٥ ٣٠ ٥٢ ٧٢ اجلغرافيا

 ١٠٧   ٨ ٢ ٦ ١٠ ١٣ ١٦ ٥٢ لوم اإلنسانيةالع

 ١٢٠   ٣  ١٣ ٢٦ ١٩ ٢٢ ٣٧ اختصاصات أخرى

 ٢٣     ٢  ١ ٧ ١٣ مل يذكر أي اختصاص

 ٨٩٥ ١ ٢ ٢ ٩٦ ٢٠ ١٠١ ٢٦٠ ٣٢٥ ٥١٠ ٥٧٩ اجملموع اإلمجايل   

  
   خبريا١٥٠ً > 
   خبريا٥٠ً > 
   خبريا٢٠ً > 
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مقترحـات  قائمة اخلرباء املـستقلني و     اليت يتعني حتسينها يف   وانب  اجل  - ثالثاً  
 لتحسنيا

 :الفصل الثالث بعض التحسينات على القائمة احلالية من حيثيبني   -٢١

 الـيت   كافحة التـصحر  األمم املتحدة مل  حقول بيانات قاعدة بيانات اتفاقية        )أ(  
 ؛القائمةيف يتعني إدراجها 

 قائمة االختصاصات؛  )ب(  

 ديث املعلومات اخلاصة هبم؛إجراءات ترشيح اخلرباء وحت  )ج(  

 .امليزات الشبكية  )د(  

 حقول البيانات الواردة يف قائمة اخلرباء املستقلني  - ألف  

 :القائمةقول البيانات الواردة يف حبميكن معاجلة املسائل التالية فيما يتعلق   -٢٢

 أو للغـات ضرورية، مثل استخدام أربعة حقول احلقول تكون بعض ال  قد    )أ(  
  ؛الختصاصاتل ةأربع

 االختـصاصات التمييز بني مثل ، دائماًغري واضح التمييز بني بعض احلقول    )ب(  
 ؛واالختصاص وجمال موضوع االختصاص

االختـصاص أو تـاريخ     بشكل صحيح، مثـل     تعبئة بعض احلقول    مل يتم     )ج(  
 .التعيني

عنـدما  ملؤها ى اخلبري عل أدناه التغيريات املقترحة يف اجملاالت اليت يتعني ٤ويبني اجلدول     -٢٣
يف القائمة يستندون فقط إىل     املستخدمني الذين يبحثون    مراعاة أن   على القائمة، مع    يسجل نفسه   

تيسر علـى   سهلة االستخدام   وصلة شبكية   تقترح األمانة إنشاء    و. عدد قليل من حقول البيانات    
علومات املتقدم  عندئذ أن   نتائج البحث   ومن شأن   . خلرباء حتميل أو حتديث املعلومات اخلاصة هبم      ا

  ).PDF(بشكل الوثيقة احملمولة  الذاتية هتم عن سرياخلرباء فضالًاألساسية عن 
  ٤اجلدول 

  حقول البيانات اليت ُتطلب عند تسجيل اخلبري

  مالحظات  حقول البيانات
مشمولة يف وصلة شبكية 

  أو سرية ذاتية
  وصلة شبكية    االسم العائلي

  ةوصلة شبكي    االسم الشخصي
  وصلة شبكية    تاريخ الترشيح
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  مالحظات  حقول البيانات
مشمولة يف وصلة شبكية 

  أو سرية ذاتية
  وصلة شبكية  من ضمن القائمة فقط  اللقب
  وصلة شبكية  من ضمن القائمة فقط  اجلنس

  وصلة شبكية  لالستعمال الداخلي فقط  سنة امليالد
  وصلة شبكية  لالستعمال الداخلي فقط  اجلنسية
  وصلة شبكية    الوظيفة
  وصلة شبكية    الشعبة

  وصلة شبكية    اسم املنظمة
  وصلة شبكية  من ضمن القائمة فقط  طبيعة املنظمة

  وصلة شبكية    الشارع: العنوان
  وصلة شبكية    املدينة

  وصلة شبكية  من ضمن القائمة فقط  البلد املرشِّح
  وصلة شبكية    الرمز الربيدي
  وصلة شبكية    رقم اهلاتف
  وصلة شبكية    رقم الفاكس
  وصلة شبكية    املوقع الشبكي

  وصلة شبكية    ١كتروين الربيد اإلل
  وصلة شبكية    ٢الربيد اإللكتروين 

  وصلة شبكية  لغات األمم املتحدة الست  لغات األمم املتحدة اليت يتكلمها
  وصلة شبكية  مكان إدخال النص  اللغات األخرى

  وصلة شبكية  من ضمن القائمة فقط  االختصاص األساسي
  ةوصلة شبكي  مكان إدخال النص  االختصاصات األخرى

مكان إدخال النص، كالرصد والتقييم، نوع        حقول اخلربة
  ...اجلنس 

  وصلة شبكية

  وصلة شبكية  مكان إدخال النص  املنطقة اجلغرافية اليت مت التركيز عليها
مخس كلمات رئيـسية كحـد أقـصى           كلمات رئيسية

  للمساعدة يف تصنيف اخلرباء
  وصلة شبكية

  سرية ذاتية  مكان إدخال النص  يةأعلى إجناز أكادميي وأعلى كفاءة أكادمي
  سرية ذاتية  مكان إدخال النص  اخلربة العملية
  سرية ذاتية  مكان إدخال النص  أنشطة أخرى

  سرية ذاتية  مكان إدخال النص  عدد املنشورات
  سرية ذاتية  مكان إدخال النص  عناوين املنشورات

  سرية ذاتية  مكان إدخال النص  اجلوائز
    مكرر  االختصاص

    مكرر  ل موضوع االختصاصجما
  وصلة شبكية  لالستخدام الداخلي  اشتراك التنبيهات بالربيد اإللكتروين

  وصلة شبكية  لالستخدام الداخلي  األنشطة املاضية
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ألغـراض اإلدارة   " ستخدام الداخلي لال"اليت حتمل عبارة    وسوف تستخدم احلقول      -٢٤
أو ملتابعـة   /، و )املنظمـة طبيعة  واجلنسية،  و سنة امليالد، (قائمة  العناصر  ت  الداخلية، وحتليال 

 .خلرباءاأنشطة 

  قائمة االختصاصات  - باء  
عدد أكرب من   حتتوي على   القائمة  قاعدة بيانات   فإن   أعاله،   ١٧كما ورد يف الفقرة       -٢٥

. الثالث لالختصاصات املعتمدة يف مؤمتر األطراف       االستدالليةالقائمة  مقارنة ب االختصاصات  
 :رشادية لالختصاصاتاإلقائمة ال لكنها غري مدرجة يف تصاصات التالية حالياًاالخوُتستخدم 

  ؛العالقات الدولية •
 ؛نظم املعلومات اجلغرافية •

  ؛الغابات واملراعيديناميات  •
 ؛عن بعدالبيئي االستشعار  •

  ؛حبوث التصحر •
 ؛تغري املناخ والتكيف معه •

 .اهلندسة الزراعية •

 االسـتداللية قائمـة  الالختصاصات املدرجـة يف  أن هناك بعض التداخل بني ا ومبا    -٢٦
لـذا  . ملعايري خمتلفـة توفري بيانات دقيقة عن اخلرباء وفقاً لالختصاصات، من الصعب ضمان  

 ألكرب قدر ممكن من الدقة      حمدودة قدر اإلمكان توخياً   كون قائمة االختصاصات    تقترح أن   ُي
 .ل قدر اإلمكاناحلقوبني تداخل المن املهم جتنب و. اخلرباءبيانات يف 

من األمانـة أن تـدرج       طلب مؤمتر األطرف  ،  ٩-م أ /٢١ من املقرر    ٦الفقرة  يف  و  -٢٧
والتقييم ال احلصر، الرصد    الذكر  سبيل  على  اخلرباء، مبا يف ذلك     قائمة  إضافية يف   اختصاصات  

رباء اخل، مع افتراض أن     من االختصاصات لرصد والتقييم   اعتبار ا ومع ذلك، ال جيوز     . انالبيئي
إطـار  يف  تقيـيم   الرصـد و  العلـى   قـادرون    من اخلربة واملؤهالت     عايلالستوى  ذوي امل 

هي قضايا  مثل املساواة بني اجلنسني واهلجرة      العامة التأثري   القضايا  فإن  وباملثل،  . اختصاصاهتم
حقـول   مـن    خـربة بـدالً   حقول   ها اعتبار واألفضلعديدة،  ذات صلة يف اختصاصات     

 السرية  يف منوذج " ربةحقول اخل "خانة  ، متت إضافة    قول اخلربة هذه  وإلدراج ح . اختصاصات
 .٤الذاتية املقترح يف اجلدول 

    املعنونـة وثيقـة اليونـسكو     مراعـاة   وميكن استعراض قائمة االختصاصات، مع        -٢٨
Proposed International Standard Nomenclature for Fields of Science and Technology 

 والقـوائم الرمسيـة     )قـول العلـوم والتكنولوجيـا     حلاملقترحة  لقياسية الدولية   االتسميات  (
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احلصول األطراف على املستوى الوطين، من أجل       جانب   من   لالختصاصات املستخدمة حالياً  
 . على السواءدقيقة ومتسقةعلى قوائم 

 والتحديث إجراءات الترشيح   - جيم  

 :رباء على املستوى القطريخلامعايري ترشيح  ١-م أ/١٨املقرر عرض ي  -٢٩

احلاجـة إىل هنـج متعـدد    مراعـاة  لقائمة، مع لطرف أن يرشح خرباء ألي  جيوز  
. وعـادل عريض  ، وحتقيق توازن مالئم بني اجلنسني ومتثيل جغرايف         االختصاصات

ذات الصلة مبكافحـة    امليادين  يف  ة الفنية والتمرس    اخلربذوي  ويكون املرشحون من    
 .فافالتصحر وختفيف آثار اجل

حتسني التوازن بني اجلنسني، يشجع على عالوة على ذلك، على الرغم من أن مؤمتر األطراف      
 املتخـذة فيمـا يتعلـق       املقرراتمثل العلوم اإلنسانية يف مجيع      اختصاصات   عن متثيل    فضالً

 .حباجة إىل حتسنياجملاالت ما زالت هذه فإن ، بالقائمة

ساس املعلومات الواردة من األطراف عن طريـق  حتديث القائمة على أ  ري حالياً وجي  -٣٠
وإذا مل تصل هذه املعلومات، سرعان ما تصبح القائمة قدمية على مستويات            . القنوات الرمسية 

 .ريخلب إىل عدم توفر االيت تصبح قدمية ووصوالًتفاصيل السرية الذاتية  ب بدءاً،عديدة

االستفادة من التـسهيالت    بة،  إجراء جديد لتحديث القائم   ال بد من إجياد      ،ولذلك  -٣١
يف هذه املرحلة، من األمهية مبكان التمييز بني عملية ترشيح اخلـرباء            و. اإلنترنتاليت تتيحها   

، املرشـحني اخلـرباء  تفاصيل عملية حتديث ومن خالل القنوات الرمسية، جتري اليت جيب أن  
 .اخلرباء أنفسهمينفذها ميكن أن وهي عملية 

 :الستكمال القائمة على النحو التايلإجراء ممكن مثة و  -٣٢

ُترشح مراكز التنـسيق الوطنيـة      كما هو احلال يف الوقت احلاضر، س        :١اخلطوة 
 أو  وزارة خارجية البلـد الطـرف     متر ب رباء من خالل عملية رمسية      اخل

الشخـصي  االسم  : اخلبريمع حتديد املعلومات األساسية عن      ،  سفارته
  .إللكتروينوالبلد والربيد اواالسم العائلي 

كافحة التصحر قاعـدة البيانـات      األمم املتحدة مل  أمانة اتفاقية   حتدِّث    :٢اخلطوة 
للخـبري بـشكل    حساب  مع فتح   التفاصيل األساسية املقدمة،    بإضافة  

 تفاصيل احلساب   ، ُترسل وبعد ذلك . هتسجيل دخول تلقائي ومتكينه من    
جيل مـن خـالل     لتسمع دعوته إىل ا   إىل اخلبري عرب الربيد اإللكتروين،      

  .الوصلة الشبكية
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 الوصلة الـشبكية   إىل   م لتسجيل دخوهل  هذه املعلومات اخلرباء  يستخدم    :٣اخلطوة 
  .وملء أو حتديث املعلومات اخلاصة هبم

مركـز  ) ١(إىل  كل سـنة    بريد إلكتروين   ُيرسل  بعد إنشاء احلساب،      :٤اخلطوة 
 رياخلـب إىل   )٢(القائمـة، و  علـى   اخلرباء  بقاء  وطين لتأكيد   التنسيق ال 
  .هاوحتديثمن التفاصيل اخلاصة به لتحقق إىل ا لدعوته

ُيرسـل  ملدة ثالث سنوات، و   مل ُيستخدم   إذا   ُيحذف احلساب تلقائياً    :٥اخلطوة 
 .اخلبريمركز التنسيق الوطين وإىل  إخطار إىل

 امليزات الشبكية  - دال  

ة شـبكية لتحـديث     وصلأو  /مثل وظائف االستعالم و   إتاحة تسهيالت   من املتوقع     -٣٣
األمم ستمرة ملوقع اتفاقية    املتجديد  ال بعد االنتهاء من عملية      ، وذلك اخلرباءاخلاصة ب تفاصيل  ال

  .)٢٠١١ أكتوبر/ يف تشرين األول إجراؤهاملتوقع(كافحة التصحر املتحدة مل
رف تبادل املعا لمبادرة  يف   كافحة التصحر حالياً  األمم املتحدة مل  أمانة اتفاقية   وتشارك    -٣٤

دف إنشاء بوابة إلكترونية خمصصة للبحث يف       هباالتفاقات البيئية املتعددة األطراف     الواردة يف   
مراكز التنسيق  مقررات مؤمتر األطراف،     (اليت حتتوي عليها هذه االتفاقات    البيانات املؤسسية   

  .)خلإ، الوطنية

 االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

 :يف دورته العاشرةيود، ؤمتر األطراف م لعل ،٩-م أ/٢١للمقرر  وفقاً  -٣٥

ـ تفاصـيل   حتـديث   ع األطراف على تنقيح و    يشجت  )أ(   ني رباء الـوطني  اخل
لقائمة من أجـل حتقيـق متثيـل أفـضل جلميـع            ل واقتراح مرشحني جدد     املوجودين

لمنظمـات  لغرايف  اجلتوزيع  حتقيق توازن اكرب يف ال    لنساء و لذات الصلة و  االختصاصات  
 ؛غري احلكومية

لقيام بذلك،  ئها للقائمة إىل ا   دعوة األطراف اليت مل تقدم ترشيحات خربا        )ب(  
، عرب القنوات الدبلوماسية العادية، يف موعد        والربيد اإللكتروين  الربيدمع إرسال عنواين    

 أقصاه ستة أشهر قبل انعقاد الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف؛

كي يتسىن من اخلرباء    ُتطلب   املستكملة اليت املوافقة على حقول البيانات       )ج(  
 ؛واحلصول على التفاصيل اخلاصة هبماخلرباء قائمة حتديد 
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جلنة العلـم والتكنولوجيـا اسـتعراض القائمـة احلاليـة           إىل  الطلب    )د(  
حلقـول العلـوم    املقترحـة   مراعاة التسميات القياسـية الدوليـة       الختصاصات، مع   ل

 تستخدمها األطراف علـى املـستوى        عن قوائم االختصاصات اليت    فضالًوالتكنولوجيا  
قائمـة  وجيـري تقيـيم ال    . اختصاصات جديدة حسب احلاجة   بالوطين، وحتديث القائمة    

 ؛يف الدورة العادية املقبلة ملؤمتر األطرافبشأهنا الختاذ قرار تقدميها و

حتديث املعلومـات   كذلك على   االتفاق على إجراءات ترشيح اخلرباء و       )ه(  
  .اإلنترنتالتسهيالت اليت تتيحها شبكة دة من االستفاباخلاصة هبم، 



 

 

IC
C

D
/C

O
P

(10)/22 

 

G
E

.11-62521 
16  

  املرفق األول

  توزيع اخلرباء حسب االختصاص    
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  املرفق الثاين

  عدد اخلرباء حبسب االختصاص واإلقليم    

 االختصاص

أفريقيا
 

آسيا
 

أمريكــا الالتينيــة 
والكارييب

 

ض   
مشايل البحر األبي

املتوسط
 

أوروبا الوسـطى   
والشرقية

البلدان األ  
طـراف  
األخرى املتـضررة   
لكن غري املدرجـة    

يف املرفقات
 

البلدان األطـراف   
األخرى املتقدمـة   
غري املتضررة وغري   
ملدرجة يف املرفقات ا

أطراف منظمـات    
التكامل االقتصادي  

اإلقليمية
 

البلدان اليت هلا صفة    
مراقب

 

اجملموع اإلمجايل
 

 ٢١٧ ١  ٩ ٢ ١٠ ٣٤ ٥٢ ٤٣ ٦٦ العلوم الزراعية
 ١   ١        الزراعيةاهلندسة

 ٢١   ١  ٢ ٣ ٣ ٤ ٨ علم احليوان
 ٣١   ٥ ١ ٤ ٤ ٢ ٧ ٨ علم اإلنسان وعلم االجتماع

 ٣٦   ١  ٢ ٧ ٧ ٨ ١١ علوم الغالف اجلوي
 ١   ١       تغري املناخ والتكيف معه

 ١       ١   حبوث التصحر
 ١٦٤   ٧ ٢ ١٦ ٢٣ ٣٢ ٥٤ ٣٠ اإليكولوجيا والنظام اإليكولوجي

 ٤٣   ٢ ١  ٢ ٤ ٧ ٢٧ علم االقتصاد
 ٤       ١  ٣ التعليم

 ١   ١       االستشعار البيئي عن ُبعد
 ٢   ٢       ديناميات الغابات واملراعي

 ٥٦  ١ ٦ ١ ٣ ١ ٧ ١٣ ٢٤ اجلغرافيا
 ٢٥    ٢  ٣ ٢ ٤ ١٤ اجليولوجيا

 ١         ١ نظم املعلومات اجلغرافية
 ٧٥   ٥ ١ ٥ ١٢ ١٣ ٢٢ ١٧ علم املياه

 ١١      ١  ٣ ٧ نظم املعلومات
 ١   ١       العالقات الدولية

 ٨     ٣ ٢ ١ ١ ١ العلوم الطبية
 ٨١٠  ١ ٤١ ٨ ٣١ ١٠٣ ١٣٢ ٢٤٢ ٢٥٢ إدارة املوارد الطبيعية
 ٤     ٢  ١ ١  دون موضوع حمدد

 ١٣      ٢ ١ ٥ ٥ علم الفيزياء
 ٦٨ ١  ٣ ١ ٢ ٨ ١٠ ٢٨ ١٥ علم النبات

 ٢٨     ٢ ٤ ٦ ٢ ١٤ لوم السياسيةالع
 ١٥٣   ٧ ١ ٩ ٢٨ ٣٢ ٤٢ ٣٤ علم التربية

 ١٠١   ٣  ١٠ ٢٣ ١٨ ١٨ ٢٩ اختصاصات أخرى
 ١٩        ٦ ١٣ حاالت عدم ذكر االختصاص

١ ٨٩٥ ٢ ٢ ٩٦ ٢٠ ١٠١ ٢٦٠ ٣٢٥ ٥١٠ ٥٧٩    اإلمجايل العام  

 
  خبريا٢٠ً>    خبريا٥٠ً>    خبريا١٥٠ً>  
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  لثملرفق الثاا

 4- digit nomenclature of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization for fields of science and 
technology1 

Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

11 Logic  

 1101 Application of logic 

 1102 Deductive logic 

 1103 General logic 

 1104 Inductive logic 

 1105 Methodology 

 1199 Other specialities relating to logic 

12 Mathematics 

 1201 Algebra 

 1202 Analysis and functional analysis 

 1203 Computer sciences (see 3304) 

 1204 Geometry 

 1205 Number theory 

 1206 Numerical analysis 

 1207 Operations research 

 1208 Probability 

 1209 Statistics 

 1210 Topology 

 1299 Other mathematical specialities 

21 Astronomy, Astrophysics 

 2101 Cosmology 

 2102 Interplanetary physics (see 2512, 3324) 

 2103 Optical astronomy (see 2209) 

 2104 Planetology (see 2512, 3324) 

 2105 Radio-astronomy 

__________ 

 1 Based on the 6-digit version contained in <unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946EB.pdf>.  
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Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

 2106 Solar system 

 2199 Other astronomical specialities 

22 Physics  

 2201 Acoustics 

 2202 Electro-magnetism 

 2203 Electronics (see 3307) 

 2204 Physics 

 2205 Mechanics 

 2206 Molecular physics 

 2207 Nuclear physics (see 3320) 

 2208 Nucleonics 

 2209 Optics 

 2210 Physical chemistry (see 2307) 

 2211 Solid state physics 

 2212 Theoretical physics 

 2213 Thermodynamics 

 2214 Units and constants 

 2299 Other physical specialities 

23 Chemistry 

 2301 Analytical chemistry 

 2302 Biochemistry (see 2306) 

 2303 Inorganic chemistry (see 3303) 

 2304 Macromolecular chemistry 

 2305 Nuclear chemistry 

 2306 Organic chemistry 

 2307 Physical chemistry (see 2210) 

 2399 Other chemical specialities 

24 Life sciences 

 2401 Animal biology (Zoology) (see 3109) 

 2402 Anthropology (physical) (see 51) 

 2403 Biochemistry (see 2302) 

 2404 Biomathematics 

 2405 Biometrics 
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Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

 2406 Biophysics 

 2407 Cell biology 

 2408 Ethology 

 2409 Genetics 

 2410 Human biology (see 32) 

 2411 Human physiology 

 2412 Immunology 

 2413 Insect biology (Entomology) 

 2414 Microbiology 

 2415 Molecular biology 

 2416 Palaeontology 

 2417 Plant biology (Botany) (see 3103) 

 2418 Radiobiology 

 2419 Symbiosis 

 2420 Virology 

 2499 Other biological specialities 

25 Earth and Space Science 

 2501 Atmospheric sciences (see 2502, 2509) 

 2502 Climatology (see 2501, 2509) 

 2503 Geochemistry 

 2504 Geodesy 

 2505 Geography (see 54) 

 2506 Geology 

 2507 Geophysics 

 2508 Hydrology 

 2509 Meteorology (see 2501, 2502) 

 2510 Oceanography 

 2511 Soil Science 

 2512 Space sciences (see 2102, 2104, 3324) 

 2599 Other earth, space or environmental specialities 

31 Agricultural sciences 

 3101 Agricultural chemistry 

 3102 Agricultural engineering 

 3103 Agronomy 
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Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

 3104 Animal husbandry 

 3105 Fish and wildlife 

 3106 Forestry 

 3107 Horticulture 

 3108 Phytopathology 

 3109 Veterinary sciences 

 3199 Other agricultural specialities 

32 Medical Sciences 

 3201 Clinical sciences 

 3202 Epidemiology (see 2414, 2420) 

 3203 Forensic medicine 

 3204 Occupational medicine 

 3205 Internal medicine 

 3206 Nutrition sciences (see 3309) 

 3207 Pathology 

 3208 Pharmacodynamics 

 3209 Pharmacology 

 3210 Preventive medicine 

 3211 Psychiatry 

 3212 Public health 

 3213 Surgery 

 3214 Toxicology 

 3299 Other medical specialities 

33 Technological sciences 

 3301 Aeronautical technology and engineering 

 3302 Biochemical technology (see 3309) 

 3303 Chemical technology and engineering (see 2303, 2304, 2306) 

 3304 Computer technology (see 1203) 

 3305 Construction technology (see 3312, 5312) 

 3306 Electrical technology and engineering 

 3307 Electronic technology (see 2202, 2203, 3325) 

 3308 Environmental technology and engineering 

 3309 Food technology (see 3302, 3206) 

 3310 Industrial technology (see 5311) 
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Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

 3311 Instrumentation technology 

 3312 Materials technology 

 3313 Mechanical engineering and technology 

 3314 Medical technology 

 3315 Metallurgical technology 

 3316 Metal products technology 

 3317 Motor vehicle technology 

 3318 Mining technology 

 3319 Naval technology 

 3320 Nuclear technology (see 2207) 

 3321 Petroleum and coal technology 

 3322 Power technology 

 3323 Railway technology 

 3324 Space technology (see 2512) 

 3325 Telecommunications technology (see 2202, 2203, 3307) 

 3326 Textile technology 

 3327 Transportation systems technology 

 3328 Unit operations technology 

 3329 Urban planning 

 3399 Other technological specialities 

51 Anthropology 

 5101 Cultural anthropology 

 5102 Ethnography and ethnology 

 5103 Social anthropology 

 5199 Other anthropology specialities 

52 Demography 

 5201 Fertility 

 5202 General demography 

 5203 Geographical demography 

 5204 Historical demography 

 5205 Mortality 

 5206 Population characteristics 

 5207 Population size and demographic evolution 

 5299 Other demographic specialities 
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Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

53 Economic sciences 

 5301 Domestic fiscal policy and public finance 

 5302 Econometrics 

 5303 Economic accounting 

 5304 Economic activity 

 5305 Economic systems 

 5306 Economics of technological change 

 5307 Economic theory 

 5308 General economics 

 5309 Industrial organization and public policy 

 5310 International economics 

 5311 Organization and management of enterprises (see 3310) 

 5312 Sectorial economics 

 5399 Other economic specialities 

54 Geography 

 5401 Economic geography 

 5402 Historical geography 

 5403 Human geography 

 5404 Regional geography 

 5499 Other geographical specialities 

55 History  

 5501 Biographies 

 5502 General history 

 5503 History of countries 

 5504 History by epochs 

 5505 Sciences auxiliary to history 

 5506 Specialized histories 

 5599 Other historical specialities 

56 Juridical science and law 

 5601 Canon law 

 5602 General theory and method 

 5603 International law 

 5604 Legal organization 



ICCD/COP(10)/22 

GE.11-62521 24 

Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

 5605 National law and legislation 

 5699 Other juridical specialities 

57 Linguistics 

 5701 Applied linguistics 

 5702 Diachronic linguistics 

 5703 Linguistic geography 

 5704 Linguistic theory 

 5705 Synchronic linguistics 

 5799 Other linguistic specialities 

58 Pedagogy 

 5801 Educational theory and methods 

 5802 Organization and planning of education 

 5803 Teacher training and employment 

 5899 Other pedagogical specialities 

59 Political Science 

 5901 International relations 

 5902 Policy sciences 

 5903 Political ideologies 

 5904 Political institutions 

 5905 Political life 

 5906 Political sociology 

 5907 Political systems 

 5908 Political theory 

 5909 Public administration 

 5910 Public opinion 

 5999 Other political science specialities 

61 Psychology 

 6101 Abnormal psychology (see 3211) 

 6102 Adolescent and child psychology 

 6103 Counselling and guidance (see 3211) 

 6104 Educational psychology 

 6105 Evaluation and measurement in psychology 

 6106 Experimental psychology 
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Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

 6107 General psychology 

 6108 Geriatric psychology 

 6109 Occupational and personnel psychology 

 6110 Parapsychology 

 6111 Personality 

 6112 Psychological study of social issues 

 6113 Psychopharmacology 

 6114 Social psychology 

 6199 Other psychological specialities 

62 Sciences of arts and letters 

 6201 Architecture 

 6202 Literary theory, analysis and criticism 

 6203 Fine arts theory, analysis and criticism 

 6299 Other artistic specialities 

63 Sociology  

 6301 Cultural sociology 

 6302 Experimental sociology 

 6303 General sociology 

 6304 International disorder 

 6305 Mathematical sociology 

 6306 Occupational sociology 

 6307 Social change and development 

 6308 Social communications 

 6309 Social groups 

 6310 Social problems - social disorder 

 6311 Sociology of human settlements 

 6399 Other sociological specialities 

71 Ethics  

 7101 Classical ethics 

 7102 Ethics of individuals 

 7103 Group ethics 

 7104 Prospective ethics 

 7199 Other specialities relating to ethics 
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Code 

Field of 
science and 
technology/ 

Code Discipline 

72 Philosophy 

 7201 Philosophy of knowledge 

 7202 Philosophical anthropology 

 7203 General philosophy 

 7204 Philosophical systems 

 7205 Philosophy of science 

 7206 Philosophy of nature 

 7207 Social philosophy 

 7208 Philosophical doctrines 

 7209 Other philosophical specialities 

        


