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  معلومات أساسية-أوالً

طراف بوضع مؤمتر األ" من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بأن يقوم ٢٤ من املادة ٢تقضي الفقرة  -١
وحتديث قائمة بأمساء خرباء مستقلني من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة، وبأن توضع القائمة                 
استناداً إىل الترشيحات اليت ترد كتابة من األطراف، مع مراعاة احلاجة إىل اتباع هنج متعدد التخصصات وحتقيق                 

 ".متثيل جغرايف واسع النطاق

 ٥-م أ /١٥، و ٤ -م أ   /١٥، و ٣ -م أ   /١٥، و ٢ -م أ   /١٣، و ١ -م أ   /١٨ر األطراف، يف مقرراته     وقرر مؤمت  -٢
 .١ -م أ /١٨، وضع وحتديث قائمة خبرباء مستقلني، وفقا لإلجراءات املرفقة باملقرر ٦-م أ/١٥و

الذين سُتدرج  ، جيري اختيار اخلرباء     ١ -م أ   /١٨ من االتفاقية واملقرر     ٢٤ من املادة    ٢ووفقـاً للفقرة     -٣
أمسـاؤهم يف القائمة على أساس ترشيحات تقوم األطراف بإبالغها كتابة وعن طريق القنوات الدبلوماسية، مع                
مراعاة احلاجة إىل اتباع هنج متعدد التخصصات، وحتقيق توازن مالئم بني اجلنسني وتوزيع جغرايف واسع وعادل،                

ية والتمرس يف امليادين املتصلة مبكافحة التصحر وختفيف آثار         واحلاجـة إىل أن تـتوافر يف املرشـحني اخلربة الفن          
، ينبغي أيضاً يف قائمة اخلرباء أن تعكس تنوع املعارف واملهارات املطلوبة            ١ -م أ   /١٨وعمالً باملقرر   . اجلفـاف 

اقية واحلاجة إلسداء املشورة بشأن مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف، مع مراعاة النهج املتكامل احملدد يف االتف
 .إىل إشراك خرباء منتمني إىل منظمات شعبية ومنظمات غري حكومية

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة ضمان توفري نسخة حمدَّثة من القائمة يف شكل إلكتروين وإتاحتها     -٤
 .أيضاً عن طريق القنوات العادية ملنظومة األمم املتحدة، بغية تيسري تبادل املعلومات

، األطراف على تنقيح قائمة اخلرباء املستقلني وحتديثها        ٦-م أ /١٣وشـجع مؤمتـر األطراف، يف مقرره         -٥
واقـتراح مرشـحني جدد هلذه القائمة بغية حتقيق متثيل أفضل جلميع التخصصات املتصلة هبذا جملال ومتثيل أفضل        

 .للنساء وتوزيع جغرايف أكثر توازناً للمنظمات غري احلكومية

 املقرر، دعا مؤمتر األطراف األطراف اليت مل تقدم بعد أمساء مرشحيها من اخلرباء إلدراجها يف                وبـنفس  -٦
القائمة مع عناوينهم الكاملة الربيدية واإللكترونية إىل أن تفعل ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، قبل                

 . انعقاد الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف بستة أشهر على األقل

ودعا مؤمتر األطراف أيضاً األطراف إىل إبالغ األمانة بكيفية استعماهلا للقائمة، مبا يف ذلك عمل اخلرباء                 -٧
على خمتلف املستويات، كعملهم يف إطار برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وذلك قبل انعقاد الدورة 

 .املقبلة ملؤمتر األطراف بستة أشهر على األقل

يونيه / حزيران٢٢ستعرض أعمال التنقيح والتحديث اليت ترسل إىل األمانة عرب القنوات الدبلوماسية بعد و -٨
، كما ترد اإلشارة إىل ذلك http://www.unccd.int:  على موقع االتفاقية على االنترنت على العنوان التايل٢٠٠٥
 .حقة يف طبعات القائمة املقبلةوستراعي أعمال التنقيح هذه وأية أعمال تنقيح وتعديل ال. أدناه
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  حتديث قائمة اخلرباء واستعماهلا-ثانياً

. ، استحدثت األمانة قائمة اخلرباء، مبا يف ذلك بوضع نظام جديد لقيد البيانات            ٦-م أ /١٣وفقاً للمقرر    -٩
 يف املقرر   كمـا قامت بتنقيح منوذج السرية الذاتية ليشمل معلومات عن املنظمات غري احلكومية كما طُلب ذلك               

، ٣-م أ/١٥وترد يف املرفق الثاين قائمة التخصصات اإلرشادية املعدلة، املرفقة باملقرر ). املرفق األول (٦-م أ /١٣
 .اليت مت وضعها إلعداد قائمة الترشيحات

 :وميكن إبداء املالحظات العامة التالية بشأن قائمة اخلرباء -١٠

 .١ ٨٠٦القائمة إىل يصل جمموع عدد اخلرباء املدرجني يف  )أ( 

وترد قائمة مفصلة   .  يف املائة من األطراف يف االتفاقية      ٤٧,٦ طـرفاً ترشيحات متثل      ٩١قـدم    )ب( 
 .بالترشيحات حبسب البلدان يف املرفق الثالث
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 ترشيحاً لكل منها، فبلغت بذلك نسبة     ٢٠ طرفاً أكثر من     ٣٠، قدم   ٩١مـن هذه األطراف ال         )ج( 
إثيوبيا، األردن، أرمينيا، إسبانيا، إسرائيل، أملانيا، :  هي٣٠وهذه البلدان ال .  يف املائة يف اجملموع٧٤شيحات التر

، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بوركينا فاسو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية         )اإلسالمية-مجهورية(أوكرانـيا، إيران    
غانا، فرنسا، كوبا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية        الدومينيكـية، زمبابوي، السنغال، الصني، شيلي،       

 .السعودية، النيجر، نيجرييا، اهلند واليابان
علم الفيزياء، نظم   ): أقل من واحد يف املائة    (التخصصـات التالـية ليسـت ممثلة متثيالً كافياً           )د( 

 املعلومات، علم الطب والتعليم؛
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ووفقـاً للطلب املقدم من مؤمتر األطراف، أدخلت األمانة على موقعها على االنترنت نصاً مستوفياً من                 -١١
 أعدت األمانة قرصاً كما. ، وهلذا املوقع آلة حبث خاصة بهhttp://www.unccd.int: القائمـة على العنوان التايل   

مدجمـاً بذاكرة مقروءة فقط لألطراف اليت ال تتوفر لديها سبل االطالع على االنترنت أو اليت تواجه مشاكل يف                   
 .الوصول إىل هذا املوقع

 أعاله، مل يقدم أي من األطراف معلومات عن مدى استعمال            ٧واستجابة للطلب املشار إليه يف الفقرة        -١٢
مارس / آذار ٢٢خالل الشهور الثالثة املمتدة من      : ، ميكن لألمانة أن تقدم املعلومات التالية      ومع ذلك . القائمـة 
ومتثل هذه األرقام، باستثناء .   ضيفاً خمتلفا٥٤٠ً، اطلع على قاعدة البيانات ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠٠٥

وشبكات الوصول إىل هذا املوقع . وع حالة اطالع على املوقع يف اجملم٣ ٠٠٠حاالت االطالع من داخل األمانة، 
 .ملك ملنظمات حكومية ومنظمات غري حكومية ومنظمات دولية ومنظمات تعليمية وملك أيضاً للقطاع اخلاص

ومـنذ انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، استجابت األمانة لعدد من الطلبات وعينت مرشحني من          -١٣
 :قدرات منها ما يليقائمة اخلرباء للعمل يف جمموعة من ال

مؤلف رئيسي مكلف بإعداد املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بصدد              `١`
 )٢٠٠٣ (٢٠٠٦قوائم جرد غازات الدفيئة لعام 

 )٢٠٠٣(حمرر مراجعة ومراجع خبري لتقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  `٢`

كولورادو، الواليات املتحدة   (ؤلـف يسهم يف املؤمتر الدويل بشأن رصد العلم والتكنولوجيا           م `٣`
 )٢٠٠٤األمريكية، 

ترشـيح خرباء لتنفيذ أنشطة القطاع اخلاص ذات الصلة بربنامج مراقبة الصحراء ملكافحة تآكل              `٤`
 )٢٠٠٤(التربة وامللوحة 

مم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، الشبكة       ترشيح خرباء للمساعدة يف وضع استراتيجية األ       `٥`
 )٢٠٠٤(العاملية حلرائق الرباري لغرب أفريقيا 

مؤلـف يسـهم يف النشرات اليت تدعم املؤمتر الدويل بشأن إدارة الكوارث، املشترك بني األمم                 `٦`
 )٢٠٠٥كويب، اليابان، (املتحدة واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

اء لتقدمي عروض أمام املؤمتر بشأن االستشعار عن بعد ورسم خرائط لتآكل التربة             ترشـيح خرب   `٧`
 )٢٠٠٥تركيا، (

ترشـيح خـرباء لالشتراك يف جلنة التوجيه العلمية خالل انعقاد املؤمتر الفرنسي املعين بالتنوع                `٨`
 ).٢٠٠٥باريس، فرنسا، (البيولوجي 
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مة مفصلة عن اخلرباء عند تلقي طلبات غري رمسية من عدد وباإلضافة إىل ذلك، قدمت األمانة معلومات عا 
أرمينيا، باكستان، بلغاريا،   : وكانت األطراف التالية اليت أوفدت خرباء مدرجني يف القائمة ممثلة         . مـن املصادر  

بولـندا، اجلزائـر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، الرأس األخضر، السنغال، الصني، فرنسا،              
واستخدمت القائمة أيضاً كأساس إلعداد القوائم الربيدية لتوزيع منشورات اتفاقية األمم . املغرب، هنغاريا واليابان
 .املتحدة ملكافحة التصحر

 واملدرجني يف القائمة اليت عرضت على الدورة السادسة    ١ ٧٤١ومن بني اخلرباء املستقلني البالغ عددهم        -١٤
أبريل /ويف نيسان .  خبرياً يف اجملموع عنواناً إلكترونياً أو أكثر يف سريهم الذاتية          ١ ٠٤٦ملؤمتـر األطراف، أورد     

، حتققت األمانة من صحة العناوين اإللكترونية الواردة يف قائمة اخلرباء وطلبت احلصول على رد من متلقي ٢٠٠٥
 خبرياً يف اجملموع، ٥٧٩ صاحلة يف حالة وتبني أن العناوين اإللكترونية املدرجة يف قوائم السري الذاتية غري. الرسائل

وجتدر اإلشارة إىل احتمال توقف     .   خبرياً ٤٦٧وأن هـناك عنواناً إلكترونياً واحداً صاحلاً على األقل يف حالة              
 خبرياً فيها بأهنم غريوا عنواهنم      ١١ رداً أفاد    ٣٩وقد تلقت األمانة    . استعمال هذه العناوين حىت إذا كانت صاحلة      

.  يف املائة  ٢٦,٨ونسبة اخلرباء املدرجني يف القائمة ممن ميكن االتصال هبم حالياً إلكترونياً ال تتعدى              . يناإللكترو
 يف املائة من العناوين الربيدية الصاحلة هي عناوين عامة، أي عناوين يتقامسها ما ال يقل                ١٠,٣ويالحظ أيضاً أن    

 . عن خبريين

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً

مراعاة األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية واإلجراءات الواجب اتباعها لتحديث قائمة             مع   -١٥
اخلـرباء املستقلني، قد يود مؤمتر األطراف دراسة التوصيات اليت ميكن أن تقدمها جلنة العلم والتكنولوجيا بصدد                 

 إعطاء `١`: وقد يود مؤمتر األطراف أيضاً. ٦-م أ /١٣تنقيح القائمة واستعماهلا على حنو ما دعا إىل ذلك املقرر           
 `٢`توجـيهات لألمانة بشأن التدابري اليت تيسر حتديث التفاصيل الفردية بوسائل مالئمة منها استخدام الشبكة،          

 توجيه طلب إىل األمانة الختاذ      `٣`توجـيه طلب إىل األطراف إلرسال معلومات إىل األمانة لتحديث القائمة، و           
 .ة تكفل زيادة توازن القائمة من حيث التمثيل اجلغرايف ومتثيل التخصصات ونوع اجلنستدابري مالئم

ومـع مراعاة توصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن هذا املوضوع، قد يود مؤمتر األطراف أن                 -١٦
 `٢`ال القائمة، و تضمني أنشطة برنامج عمل فريق اخلرباء، قدر اإلمكان، استراتيجية عن كيفية استعم`١`يطلب 

االسترشـاد خبربة اخلرباء املدرجني يف القائمة عند وضع استراتيجية االتصال لفريق اخلرباء ومجع دراسات احلالة                
 . وتطبيق أفضل املمارسات
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 املرفق األول

 منوذج سرية ذاتية إلعداد قائمة باخلرباء املستقلني
 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 )كتب باحلرب باحلروف الكبريةيطبع أو ي(

 __________________________________________________:اسم العائلة

 __________________________________________________:االسم األول

 ____________________________________________________:اجلنسية

 _____________________________________________________:اللقب

  أنثى□ذكر  □: اجلنس_____________________________________:تاريخ امليالد

 ____________________________________________:بلد الترشيح

 ______________________________________________:مكان العمل احلايل

 ____________________________________________________:املنصب

 حكومية □ :نوع املنظمة
 غري حكومية □ 
 ___________________________________منظمة أخرى □ 

 _________________________________________________:عنوان العمل

________________________________________________________ 

 __________________________________________________:البلد/املدينة

 __________________رقم الفاكس__________________________رقم اهلاتف 

 ______________________________________________:العنوان اإللكتروين

 ______________________________________________:املوقع على الشبكة

 



ICCD/COP(7)/10 
Page 9 

 )*:باإلنكليزية(يرجى ترتيب ختصصاتكم األربعة الرئيسية 
٢__________________________-١-__________________________ 
٤__________________________-٣-__________________________ 

 _________________________):املناطق/البلدان(اجلغرافية اليت عملتم فيها ) املناطق(املنطقة 
________________________________________________________ 

 _____________________________):تدرج لغة األم أوالً(اللغات اليت تتكلموهنا بسالسة 
________________________________________________________ 

 ___________________________):الدرجة، املوضوع، اجلامعة، السنة(املؤهالت اجلامعية 
________________________________________________________ 

 املنشورات املختارة
، ومدينة  **املؤلف، السنة، العنوان، الصحيفة، اجمللد، الصفحة، الناشر      : يرجى إدراج مخسة من أهم منشوراتكم     

). مخسة(ملنشورات  يرجى مالحظة أن القائمة ال ميكن أن تشمل، ألسباب فنية، سوى عدد حمدود من ا              . النشـر 
 .ويرجى احترام هذا العدد

١- ______________________________________________________ 
________________________________________________________ 

٢- ______________________________________________________ 
________________________________________________________ 

٣- ______________________________________________________ 
________________________________________________________ 

٤- ______________________________________________________ 
________________________________________________________ 

٥- ______________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 ـــــــــــــــ
 .يرجى استعمال القائمة املرفقة * 
 .للكتب فقط ** 
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 __________________):مبا يف ذلك املنشورات اخلمسة املذكورة أعاله(جمموع عدد املنشورات 

 موجز اخلربة العملية ذات الصلة

يف عدد من السطور ال يتعدى  ) يف جمال توفري املشورة أو املشاركة     (بشأن املشروع   يـرجى تلخـيص خـربتكم       
 .العشرة، مبا يف ذلك خربتكم امليدانية والعملية فضالً عن تطبيق أي هنج يراعي نوع اجلنس

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 :وما إىل ذلك، والعضوية يف الرابطات املهنية، )مخسة كحد أقصى(أنشطة مهنية أخرى مهمة ذات صلة 

١- ______________________________________________________ 

٢- ______________________________________________________ 

٣- ______________________________________________________ 

٤- ______________________________________________________ 

٥- ______________________________________________________ 

 :ثالث جوائز رئيسية ومناصب شرفية

١- ______________________________________________________ 

٢- ______________________________________________________ 

٣- ______________________________________________________ 
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 املرفق الثاين

 قائمة إرشادية بالتخصصات

 املثال   التخصص
 البستنة، اهلندسة الزراعية، علم احلشرات   العلوم الزراعية
 العلوم البيطرية، إدارة املواشي   علم احليوان

 علم احلفريات، علم االجتماع الريفي، دراسات بشأن نوع اجلنس لم االجتماععلم اإلنسان وع
 علم األرصاد اجلوية، علم املناخ   علم احمليط اجلوي

 علم بيئة السكان، علم بيئة اإلصالح   علم البيئة
 املالية، التجارة   علم االقتصاد

 التدريب واإلرشاد    التعليم
 علم رسم اخلرائط    اجلغرافيا

 التعدين، هندسة النفط   جليولوجياا
 الري   علم املياه

 إدارة قاعدة البيانات، نظم املعلومات اجلغرافية   نظم املعلومات
 الصحة العامة   الطبعلم 

 احلراجة، حفظ التنوع البيولوجي، ختطيط استخدام األراضي  إدارة املوارد الطبيعية
 الكيمياء، الفيزياء   علم الفيزياء

 علم النبات، اهلندسة الوراثية للنباتات   اتاتعلم النب
 القانون، اإلدارة   علم السياسة
 كيمياء التربة، فيزياء التربة   علم التربة

 مجيع التخصصات غري املذكورة أعاله    ختصصات أخرى

 :املبادئ التوجيهية

  هذه القائمةحتقيقاً لالتساق، جيب أن تستخدم قائمة اخلرباء فقط التخصصات الواردة يف -١
 .تشمل أي ختصص غري مدرج يف القائمة" ختصصات أخرى" -٢
 .ينبغي عند حتليل التخصصات التدقيق يف التخصص األول املدرج يف القائمة لكل فرد -٣
 .باإلضافة إىل ذلك، جيب أن يرد يف القائمة أيضاً اختصاص كل شخص واملنطقة اجلغرافية اليت يهتم هبا -٤
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 املرفق الثالث
 دد الترشيحات حبسب البلدانع

 اجلزائر ٢٩ لبنان ١٩
 األرجنتني ١٨ ليسوتو ١١
 أرمينيا ٢٦ اجلماهريية العربية الليبية ١٩
 النمسا ٤ مدغشقر ١
 بيالروس ١٢ ماليزيا ٢
 بلجيكا ١٤ مايل ١٩
 بنن ٨ املكسيك ٥٣
 الربازيل ٢٧ منغوليا ٣
 بلغاريا ١ املغرب ٣١
 فاسوبوركينا  ٧٦ ناميبيا ٢
 كندا ١١ هولندا ٢
 الرأس األخضر ٨ النيجر ٣٠
 مجهورية أفريقيا الوسطى ١ نيجرييا ٤٢
 شيلي ٢٥ النرويج ١
 الصني ١٥٩ عمان ٢
 كولومبيا ٥ باكستان ٢٤
 الكونغو ١٧ فلسطني ٢
 كوبا ١٠٢ بريو ٢٠
 اجلمهورية التشيكية ٤ الفلبني ١٨
 ةمجهورية الكونغو الدميقراطي ٨ بولندا ١
 الدامنرك ٢ الربتغال ٦
 اجلمهورية الدومينيكية ٢٣ مجهورية كوريا ١٩
 إكوادور ٦ مجهورية مولدوفا ١
 مصر ٢٩ رومانيا ١
 إريتريا ٤ اململكة العربية السعودية ٤٢
 إثيوبيا ٢٣ السنغال ٣٢
 االحتاد األورويب ٢ اجلمهورية السلوفاكية ١
 فنلندا ١١ جنوب أفريقيا ١٠
 فرنسا ٣٧ ياإسبان ٣٣
 جورجيا ١٠ السودان ٥
 أملانيا ٤٢ السويد ٢
 غانا ٢٥ سويسرا ٤
 اليونان ٨ اجلمهورية العربية السورية ٢٠
 هندوراس ٢ تايلند ١
 هنغاريا ١ توغو ٧
 آيسلندا ٤ تونس ١٥
 اهلند ٣١ تركيا ٩٣
 إندونيسيا ١٠ تركمانستان ١١
 )ية اإلسالم-مجهورية (إيران  ٤٢ أوكرانيا ٢٩
 إسرائيل ٣٧ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ٦
 إيطاليا ٨٠ مجهورية ترتانيا املتحدة ٩
 اليابان ٣٨ الواليات املتحدة األمريكية ٧
 األردن ٣٣ أوزبكستان ١٨
 كازاخستان ٨ زامبيا ٩
 كينيا ١٦ زمبابوي ٤٣

 قريغيزستان ١ 
١ ٨٠٦  اجملموع 

- - - - - 


