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 أساسية معلومات -    ًأوال 

                                                                من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على أن يقوم مؤمتر األطراف    ٢٤      ملادة          من ا   ٢                 تـنص الفقـرة      - ١
                                          والتمرس يف امليادين ذات الصلة مبكافحة التصحر        الفنية                    مستقلني من ذوي اخلربة   ء                           بوضع وحتديث قائمة بأمساء خربا

                      توضع يف احلسبان فيها             على أن           األطراف           ً       ترد كتابةً من                                  وتستند القائمة إىل ترشيحات       .                       وختفـيف آثـار اجلفاف    
  .      العريض     غرايف   اجل      تمثيل    وال                                 احلاجة إىل اتباع هنج متعدد التخصصات 

ــرر - ٢ ــر        وق ــراف،        مؤمت ــرراته   يف           األط     ٥  - أ   م /  ١٥ و   ٤- أ   م /  ١٥ و   ٣- أ   م /  ١٥ و   ٢- أ   م /  ١٣ و   ١- أ   م /  ١٨           مق
     على     تنص     اليت   ١- أ   م /  ١٨        باملقرر        املرفقة          لإلجراءات      ً وفقاً        مستقلني      خرباء       قائمة       وحتديث     وضع  ،  ٧- أ   م /  ١٣ و   ٦- أ   م /  ١٣ و
        اجلفاف،      آثار       وختفيف        التصحر        مكافحة      بشأن        املشورة      سداء          الالزمـة إل           واملهارات        املعارف      تنوع       اخلرباء       قائمة      تعكس      أن

       شعبية        منظمات    إىل       منتمني      خرباء       إشراك    إىل        واحلاجة          االتفاقية      عليه     تنص      الذي         املتكامل       النهج         االعتبار      يف          ُ        عـلى أن ُيوضع   
  .      حكومية    غري         ومنظمات

   عن      كذلك               َّ                                إتاحة نسخة حمدَّثة للقائمة يف شكل إلكتروين و         كفالة                     ً                 وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة        - ٣
  .        املعلومات                لغرض تيسري تبادل                                          طريق القنوات العادية ملنظومة األمم املتحدة، 

      تعلقة   امل        بيانات    ال                                     األطراف على تنقيح وحتديث قاعدة        ، ٧-    م أ  /  ١٣             يف مقرره     ،                      وشـجع مؤمتـر األطراف     - ٤
                                 حتقيق متثيل أفضل جلميع التخصصات ذات      بغية                         ً                               ربائها الوطنيني املدرجني فعالً يف القائمة، واقتراح مرشحني جدد  خب

                               كافة األفراد من ذوي اخلربة يف       ل                                                          يف العلوم االجتماعية، وللمرأة، واملنظمات غري احلكومية، و                للمختصني           الصلة، و 
              ً       ً          َّ                ها الوطين مرفقاً مشفوعاً بقائمة حمدَّثة بأمساء                     تضمني تقرير     ً يضاً             إىل األطراف أ         املؤمتر        وطلب    .                  مـيدان التصـحر   

  .                       خربائها املدرجني يف القائمة

       الوطين        الصعيد     على       اخلرباء ب          االستفادة       تعزيز     على       بنشاط     عمل  ال    إىل        األطراف       نفسه،       املقرر   يف         األطراف،      مؤمتر      ودعا - ٥
              ستنظم األنشطة       اليت         واهليئات          واملؤسسات         املنظمات     مجيع   ع    َّ شجَّ و            املواضيعية،        الربامج       شبكات       تنفيذ     يف          مشاركتهم        وتشجيع

  .       القائمة   يف        املدرجني       اخلرباء      وخربة       معارف            على استخدام          والتصحر         للصحارى                     املقررة للسنة الدولية 

    ـح    تنقي   يف      احملرز        التقدم        بتقييم         الثامنة       دورهتا   يف      تقوم    أن    إىل      كذلك              والتكنولوجيا       العلم     جلنة        األطراف      مؤمتر        ودعـا  - ٦
  .       القائمة          واستخدام

     حىت             الدبلوماسية         القنوات    عرب        األمانة    إىل        املرسلة              والتحديـثات              التنقـيحات            الوثـيقة        هـذه    يف        وتـرد  - ٧
      موقع     على         التاريخ     هذا     بعد        األمانة         تتلقاها     اليت            والتحديثات           التنقيحات     عرض   ُ وسُت  .     ٢٠٠٧         يونـيه  /        حزيـران     ١١

    أو         تنقيحات   ً           فضالً عن أية                التنقيحات،     هذه         وستراعى  . >www.unccd.int<         العنوان     على       نترنت إل ا     على          االتفاقية
   .       القائمة                     الطبعات املستقبلية من    يف       الحقة،        تعديالت
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 واستخدامها اخلرباء قائمة حتديث -      ًثانيا 

  ،  ٦-    م أ  /  ١٣      ملقرر         يف ا       ُ    كما طُلب  و   .                                                                 قامت األمانة بتحديث القائمة وبوضع نظام جديد إلدخال البيانات         - ٨
  يف       وترد    .  )           املرفق األول  (                                                                           بتنقيح منوذج السرية الذاتية ليشمل معلومات عن املنظمات غري احلكومية                     ً    قامـت أيضاً  
  .                 قائمة الترشيحات                                            القائمة املعدلة بالتخصصات اليت مت وضعها إلعداد ٣-   م أ /  ١٥           مرفق املقرر 

  :     اخلرباء    مة   قائ      بشأن         التالية        العامة         املالحظات       إبداء      وميكن - ٩

  .    ً خبرياً   ١     ٨٥٠                                       يصل جمموع عدد اخلرباء املدرجني يف القائمة إىل   ) أ (

ّ                  قُّدمت ترشيحات من      ) ب (                                   توزيع الترشيحات حبسب املناطق،      ١   ّ                   ويبّين الرسم البياين      .  ة     ً              طرفاً يف االتفاقي     ٩٠ ُ
  .                                              كما يرد يف املرفق الثاين بيان التوزيع حبسب البلدان

  التوزيع اجلغرايف-١الرسم البياين 

 

 

 

 

 

 

    يف   ٧٤     بلغت        ً    ترشيحاً،   ٢٠                             طرفا كل على حدة أكثر من      ٣١          قدم      ،  ٩٠     ل                        مـن هذه األطراف ا      ) ج (
                                                        إثيوبيا، واألردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وإسرائيل، وأملانيا،   :    هي  ٣١   ل                وهذه البلدان ا  .                       املائة من جمموع الترشيحات

                                                                       ، وإيطاليا، وباكستان، والربازيل، وبوركينا فاسو، وتركيا، واجلزائر،         )  ية        اإلسالم -        مجهورية   (                    وأوكرانيا، وإيران   
                                                                 نغال، والسودان، وشيلي، والصني، وغانا، وفرنسا، وكوبا، ومصر،                                                  واجلمهوريـة الدومينيكية، وزمبابوي، والس    

  .                                                                            واملغرب، واملكسيك، واململكة العربية السعودية، والنيجر، ونيجرييا، واهلند، واليابان

      ونظم                   العلوم الطبيعية،      :     املائة   يف      واحد    من     أقل    أي       ً كافياً،      ً متثيالً        ممـثلة         ليسـت            التالـية             التخصصـات   ) د (
   ). ٢        البياين       الرسم      انظر   (        والتعليم   ،      الطبية         والعلوم   ،        املعلومات
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  حتليل التخصصات-٢الرسم البياين 

  .           عدد اخلرباء                 يف املائة من جمموع  ١٥                   يف املائة واملرشحات   ٨٥                      ميثل املرشحون من الذكور     ) ه ( 

  حبسب نزع اجلنس-٣الرسم البياين 
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            أتاحت عليه   و   ؛  int.unccd.www        الشبكي       وقعها         َّ                     نسخة حمدَّثة للقائمة على م          بوضع                       وقـد قامت األمانة      -  ١٠
                   نترنت أو اليت تواجه  إل    إىل ا       الوصول                  طراف اليت ال ميكنها          من أجل األ             ً     ً   كما أعدت قرصاً مدجماً   .  ث      للبح     ً  حمركاً    ً أيضاً

  .     املوقع             يف الوصول إىل       صعوبات 

    ٢٢                         ة ذاتية يف الفترة من           سري   ٥٣             ومت حتديث           ً   ترشيحاً   ٤٦               أعاله، ورد     ٤                                           وتلبـية للدعوة املشار إليها يف الفقرة         -  ١١
                 على قائمة خرباء       ً  مشتمالً         َّ                    ً لكن مل يضمَّن أي تقرير وطين مرفقاً  .    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١١     إىل     ٢٠٠٥        يونـيه   /        حزيـران 

  . َّ  دَّثة حم

      مرشحني             قامت بتسمية                                                                         ومنذ انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، استجابت األمانة لعدد من الطلبات و -  ١٢
                 ً                           خدمت القائمة أيضاً كأساس إلعداد قوائم بريدية     ُ واسُت  .          من األعمال       متنوعة            طالع مبجموعة                   من قائمة اخلرباء لالض

  .                                                لتوزيع منشورات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 تعميم املعلومات على اخلرباء الرامية إىل  شبكة الربيد اإللكتروين�      ًثالثا 

                                               نة إنشاء شبكة عناوين إلكترونية لتعميم املعلومات          إىل األما ٧-   م أ /  ١٣                            طلـب مؤمتر األطراف يف مقرره     -  ١٣
                                                                                              نة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها، والسنة الدولية للصحارى والتصحر، والتقدم احملرز يف                                املـتعلقة بأنشطة جل   

  .                                          تنفيذ االتفاقية، على اخلرباء املدرجني يف القائمة

        ن بريد      عنوا      ً خبرياً   ١     ١٤٣     قدم   ، ١     ٨٥٠       عددهم     الغ                 القائمة الب   يف        املدرجني         املستقلني       اخلرباء    بني       ومـن  -  ١٤
     ً                                                          خبرياً من هؤالء يف سريهم الذاتية عناوين بريد إلكتروين غري              ٥٣٥     قدم            الذاتية؛      سريهم   يف        أكـثر     أو    وين         إلكـتر 
        املدرجني       اخلرباء       ونسبة  .                     الصاحلة مل تعد مستعملة          العناوين     هذه           أن تكون حىت         احتمال    إىل        اإلشارة    در  وجت  .      صاحلة

          يف املائة   ١٠    ً     أيضاً أن        ويالحظ  .      املائة   يف      ٣٢,٨       تتعدى   ال          اإللكتروين        بالربيد       ً حالياً    هبم        االتصال     ميكن    ممن      ائمة   الق   يف
        عناوين              الذين لديهم          اخلرباء        ويتوزع  .      خبريين    عن     يقل   ال    ما         يتقامسها        عناوين    هي        الصاحلة         الربيدية          العناوين      مـن   

   .        االتفاقية        مرفقات /     مناطق        فيما بني          ً متكافئاً        ً توزيعاً      صاحلة           إلكترونية

         للصحارى         الدولية                         األنشطة املتعلقة بالسنة            تناولت         القائمة   يف       مدرجني      خرباء    إىل           إلكترونية       رسائل     عدة    ُ    وأُرسلت -  ١٥
      تقدمي       طلبات       إرسال   يف      ً أيضاً          اإللكتروين       الربيد     خدم    ُ واسُت  .      اجلافة        املناطق   يف        األراضي      تردي       تقييم           أو مبشروع              والتصـحر 

   .         التقييمات   يف      خلرباء   ك ا     اشترا         ولتشجيع       ورقات

 التوصيات -      ًرابعا 

     حتديث   يف                                                                               يف االعتبار األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية واإلجراءات الواجب اتباعها     ً وضعاً -  ١٦
 ُ    طُلب                                                                                                قائمة اخلرباء املستقلني، لعل مؤمتر األطراف يود اختاذ إجراء فيما يتصل بتنقيح القائمة واستخدامها، حسبما 

  :      ما يلي    في                          ً ولعل مؤمتر األطراف يرغب أيضاً  . ٧-   م أ /  ١٣     ملقرر  ا  يف 
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  .                                                                         التدابري الالزمة لتيسري حتديث املعلومات الفردية عن طريق وسائل مناسبة                              إسداء املشورة بشأن      ) أ (
ّ        ً   ضّمن مرفقاً          الذي سيت    "             دليل املساعدة  "                                                        وميكـن أن يشـمل ذلـك استعمال اإلنترنت، واستعراض                            بأمساء اخلرباء    

        املعين؛     البلد   من           القائمة         املدرجني يف

              حتديث القائمة؛       من أجل                                              توجيه طلب إىل األطراف بإرسال معلومات إىل األمانة   ) ب (

                                                          توازن أفضل يف التمثيل اجلغرايف والتمثيل حبسب نوع اجلنس               إجياد                                اختـاذ تدابري مناسبة لضمان        ) ج (
  .       والتخصص

           على اخلرباء            املعلومات        لتعميم         إلكتروين     ربيد       وين ال          شبكة عنا          استخدام       تشجيع      ً أيضاً     يود        األطراف      مؤمتر        ولعـل  -  ١٧
     جلنة       أنشطة      بشأن          املعلومات     نشر       تواصل    أن ب        األمانة    إىل     طلب        وتوجيه          وتقامسها،         املستقلني       اخلرباء       قائمة   يف        املدرجني      خلرباء
  .        االتفاقية       تنفيذ   يف      احملرز        التقدم       وبشأن         خربائها،       وفريق              والتكنولوجيا       العلم
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Annex I 
[ENGLISH ONLY] 

Format for curricula vitae of experts nominated to the UNCCD  
roster of independent experts 

(To be typed or submitted in ink in block letters) 

Family name/surname: ______________________________________________________ 

First/given name: __________________________________________________________ 

Nationality: _______________________________________________________________ 

Title: ____________________________________________________________________ 

Year of birth: _______________________________________ Sex:        Male       Female 

Country of nomination: _____________________________________________________ 

Place of current employment: ________________________________________________ 

Position held: _____________________________________________________________ 

Type of organization:        Government              

         NGO           

         Other ______________________________________________ 

Work address: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

City/country: ______________________________________________________________ 

Tel: __________/_____________________ Fax: __________/_______________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Website: __________________________________________________________________ 
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Rank your four main disciplines (in English)∗:  

1. _____________________________________ 2. ________________________________ 

3. _____________________________________ 4. ________________________________ 

Geographic area(s) of field of experience (countries/regions): _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

Languages in which you are fluent (list mother tongue first): ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

University qualifications (degree, subject, university, year): ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Selected publications 

List FIVE of your most relevant publications: author, year, title, journal, volume, page, 
publisher,∗∗ and city of publication. Please note that for technical reasons the roster can 
include only a limited number (five). Please respect the limit. 

1. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Total number of publications (including five above): ______________________________ 

                                                      
∗    Please use the list in the annex to decision 15/COP.3.  
∗∗   For books only. 
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Summary of relevant work experience 

Please summarize your project experience (advisory or participatory) in no more than 10 lines, 
including field and practical experience, as well as the application of any gender-sensitive 
approaches. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Other (maximum five) important relevant professional activities, membership in professional 
associations, etc.: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

Three principal awards and honorary positions: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 
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Annex II 
[ENGLISH ONLY] 

Number of nominations by Parties 
Algeria 30 Kyrgyzstan 1 

Argentina 18 Lebanon 19 

Armenia 26 Lesotho 11 

Austria 4 Libyan Arab Jamahiriya 19 

Belarus 12 Madagascar 1 

Belgium 14 Malaysia 2 

Benin 8 Mali 19 

Brazil 27 Mexico 53 

Bulgaria 1 Moldova 1 

Burkina Faso 85 Mongolia 3 

Canada 11 Morocco 31 

Cape Verde 8 Namibia 2 

Central African Republic 1 Netherlands 3 

Chile 25 Niger 30 

China 159 Nigeria 41 

Colombia 5 Norway 1 

Congo 17 Oman 2 

Cuba 102 Pakistan 24 

Czech Republic 4 Peru 20 
Democratic Republic of the 
Congo 

8 
Philippines 18 

Denmark 2 Poland 1 

Dominican Republic 23 Portugal 6 

Ecuador 6 Republic of Korea 19 

Egypt 29 Romania 1 

Eritrea 4 Saudi Arabia 42 

Ethiopia 23 Senegal 32 

European Community 2 Slovakia 1 

Finland 11 South Africa 10 

France 38 Spain 33 

Georgia 10 Sudan 40 

Germany 42 Sweden 2 

Ghana 25 Switzerland 4 

Greece 8 Syrian Arab Republic 20 

Honduras 2 Thailand 1 

Hungary 1 Togo 7 

Iceland 4 Tunisia 15 

India 31 Turkey 93 

Indonesia 10 Turkmenistan 11 

Iran (Islamic Republic of) 42 Ukraine 29 

Israel 37 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6 

Italy 80 United Republic of Tanzania 9 

Japan 38 United States of America 7 

Jordan 33 Uzbekistan 18 

Kazakhstan 8 Zambia 9 

Kenya 16 Zimbabwe 43 

    
TOTAL 1850 

- - - - - 


