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   من جدول األعمال املؤقت٨البند 
تقرير املرحلي لربنامج زماالت اتفاقية     النظر يف ال  

  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  التقرير املرحلي لربنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    

  مذكرة مقدمة من األمانة    
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يف اً   واضـع  ، تيسري إنشاء برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر       ، يف مجلة أمور،   األمانة
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 مقدمة  -أوالً  

 يف ،)تفاقيـة اال(طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر             -١
ذج أصحاب املصلحة    وفق منو  تفاقيةاال  يف إطار  زماالتللبرنامج  ، إنشاء   ١٠-م أ /٢٢ مقرره

  .١٩ و١٨الفقرتان ، ICCD/COP(10)/CST/8املتعددين املبّين يف الوثيقة 

 :إىل األمانة ما يلي، ٧ و٦ و٤ و٢ الفقرات ،املقرر نفسهوطلب مؤمتر األطراف يف   -٢

، يف مجلة أمور، إدارة برنامج الزماالت وفـق         يتوىلتشكيل فريق توجيهي      )أ(  
 لحة متعددين؛ أصحاب مصبنيمنوذج شراكة 

أنشطة بناء القدرات يف سـياق تنفيـذ        ب املتعلقةهودها  جبربط هذا النهج      )ب(  
 االستراتيجية؛

ـ طنية وإقليمية ودولية    إمكانيات تقدمي مؤسسات و   استكشاف    )ج(   إىل دعم  ال
 برنامج الزماالت؛ 

صلحة  املشراكة أصحاببالتعاون مع أطراف  تتيسري إنشاء برنامج الزماال     ) ه(  
 .تعددينامل

، تفاصيل األنشطة اليت    ١٠-م أ /٢٢  من املقرر  ٧الفقرة  ب  عمالً وتورد هذه الوثيقة،    -٣
تنفيـذ  يت تعترض    ال الصعوباتبعض  اً   الوثيقة أيض  وجزوت.  يف هذا الصدد   هبا األمانة تضطلع  

 امداوالهتها يف سياق    النظر في   األطراف قد تود  معلومات إضافية    كما تتضمن هذه األنشطة،   
 .تفاقيةاليد اإلجراءات اإلضافية الالزمة ملواصلة تنفيذ برنامج زماالت التحد

 ربنامج الزماالتل اختيار منوذج  -ثانياً  

، بعد أن نظر    )١، الفقرة   ١٠-م أ /٢٢املقرر   ( مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة     قرر  -٤
الوثيقـة  يف  ة   الـوارد  ،تفاقيـة االيف خمتلف النماذج املقترحة إلنـشاء برنـامج زمـاالت           

ICCD/COP(10)/CST/8  ، إنـشاء  أصحاب مصلحة متعددين يف      بنينموذج الشراكة   األخذ ب 
يوجز هذا الفصل اإلجراءات اليت تنفذها األمانة لتيسري إنـشاء برنـامج            و. املذكورالربنامج  
 .)١(هلذا النموذجاً  وفقتالزماال

__________ 

)١( ICCD/COP(10)/CST/8، ١٩ و١٨ الفقرتان. 
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 تطبيق منوذج الشراكة بني أصحاب مصلحة متعددين  -ألف  

منوذج أصـحاب   القائم على    تفاقيةاال أوىل يف تيسري إنشاء برنامج زماالت        كخطوة  -٥
، اتـصلت  ١٠-م أ/٢٢  من املقـرر   ٧ و ١ يف الفقرتني    وفق ما أشري إليه    ،املصلحة املتعددين 

، تربنامج الزمـاال  باً  آخر اهتمام بشكل أو   باألمانة جبميع املنظمات واملؤسسات اليت أبدت       
 يف هناية املطاف    املؤديةاع ملناقشة اخلطوات األوىل من العملية       هبدف حتديد موعد لعقد اجتم    

 إلنـشاء   التمويل الالزم  جلمعن األطراف مل تعط األولوية      ومبا أ . تإىل إنشاء برنامج الزماال   
 ميكن التنبؤ به لتمويل دعم إنشاء        مؤكد أو   أي مصدر  ويف ظل عدم وجود   ،  تبرنامج الزماال 
قـد االجتمـاع األول      عُ ومن مث . حضورية عقد اجتماعات    تعذر، فقد   )٢(تبرنامج الزماال 

 .يف شكل مداوالت هاتفيةالتالية االجتماعات ومجيع 

، مما مسح   أمام مجيع اجلهات املهتمة   اً   االجتماع األول مفتوح    باب املشاركة يف   وكان  -٦
 تمـاع االج ايف هذ واقترحت األمانة   . ت برنامج الزماال  يفمبشاركة مجيع الشركاء احملتملني     

وفق ما  ن مناقشة إنشاء برنامج الزماالت،      ي املدعو نياملشاركطُلب مبوجبه إىل    جدول أعمال   
 واختـاذ  رؤية مشتركة،    علىتفاق  ، هبدف اال  ١٠-م أ /٢٢ من املقرر    ١ يف الفقرة    أشري إليه 

 ووضع هنج إلقامة شراكة بني أصـحاب مـصلحة          ،ربنامجال مستقبل   بشأنقرارات تنفيذية   
ات عمليوالتعبئة يف سياق     أكرب قدر من التأثري واالستدامة       تكفل بلوغ هنا أن   متعددين من شأ  

 : ما يليومشلت القضايا الرئيسية املقترحة للمناقشة. ت الزماالبرنامج

 : لربنامج الزماالتبلورة تصور  )أ(  

 األهداف؛  ‘١‘  

 تعريف؛ال  ‘٢‘  

 ؛ االحتياجاتبيان  ‘٣‘  

 : الشراكةاإلشراف على  )ب(  

 ذج أصحاب املصلحة املتعددين؛منو  ‘١‘  

 اختصاصات اللجنة التوجيهية؛  ‘٢‘  

 :التشغيلية/ األكادمييةاملسائل  )ج(  

 املناهج؛  ‘١‘  

 التطبيق؛  ‘٢‘  

 ؛مرشحي برنامج الزماالتحتديد واختيار   ‘٣‘  

__________ 

 .٥، الفقرة ١٠-م أ/٢٢املقرر  )٢(
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 :والتواصل التهيئة  )د(  

  واستراتيجية التمويل؛التهيئة  ‘١‘  

 .التواصل واالتصال  ‘٢‘  

 ةهاتفيطريق مداوالت   شارة إىل أن عقد اجتماعات للفريق التوجيهي عن         وجتدر اإل   -٧
بتحديـد   على سبيل املثال ال احلصر،    ،   الصعوبات وتتعلق هذه . أمر اكتنفته بعض الصعوبات   

املتعلقـة   التقنية   صعوباتاملشاركني، وفارق التوقيت، وال   ب املواعيد اليت يسهل فيها االتصال    
 . للمداوالتاملخصصت الوقضيق  و،االتصالبوسائل 

 توجيهيالفريق التسهيل تشكيل   -باء  

 برنامج  بشأنمت األمانة االجتماع األول     بعد النظر يف اخليارات املختلفة املتاحة، نظّ        -٨
  األعمال املتعلقـة   وبصرف النظر عن  .  أعاله ٥نة يف الفقرة    قنوات املبيّ الالزماالت باستخدام   

اللوجـستية  الوسـائل    هتيئـة  و ،اغة جدول األعمـال   ، وصي  إىل املشاركني  دعوةال بتوجيه
من و. وثائق املعلومات األساسية الالزمة هلذا االجتماع     إعداد  اً  تولت األمانة أيض  التنظيمية،  و

 من ٦ الفقرةا نصت عليه ملاً وفق -ثل ، وهي مت دعوة رمسيةهيئة ُوجِّهت هلا   ٣٠بني أكثر من    
 اليت اختريت   ؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية   من امل اً  عريضاً   قطاع - ١٠-م أ /٢٢ ملقررا

 سـبع    االفتتـاحي  يف االجتماع اً  شارك فعلي ،  بربنامج الزماالت اً  على أساس إبدائها اهتمام   
  . أدناه١، كما هو مبني يف اجلدول هيئات يف اجملموع

    ١اجلدول 
 املؤسسات املشاركة يف االجتماع األول للفريق التوجيهي

 الصفة املؤسسة
 دولية لشبكة الدولية للبحث يف جمال التصحرا

 وطنية جامعة ساساري
 دولية جامعة األمم املتحدة، برنامج التدريب يف جمال إصالح األراضي

 وطنية  ليبيغ - جامعة جوستوس
 وطنية األكادميية الروسية للعلوم، معهد اجلغرافيا

 إقليمية مرصد الصحراء والساحل
 دولية ث العلمية والصناعيةمنولث للبحوومنظمة الك

. تإنشاء برنـامج الزمـاال    ب املتعلقةمن القرارات   اً   االجتماع االفتتاحي عدد   واختذ  -٩
 :تلك القرارات يف ما يلي وتتمثل
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 أصحاب مصلحة متعددين،     إشراف قائم على   هنجبناء على   ربنامج  ال إنشاء  )أ(  
 الوقوع  تجنبلرونة،   هامش من امل   ويتعني أن يقترن ذلك بإتاحة    . ١٠-م أ /٢٢ للمقرراً  وفق
كـون  ي أال   ينبغي اإلشرافأن هيكل   إىل   مع ذلك    وأُشري. يغلب عليها اجلمود   إدارية بنية   يف

   لضمان جناح الربنامج؛ إعمالهطلوبامل القيادة إعمال أسلوبق يعيألن ذلك قد اً جد مهلهالً
 ج؛نطاق وتشغيل الربناماملتعلقة بتحديد ختصاصات هتيئة اال  )ب(  

، مجيع املنظمات املشاركة يف االجتماع    حبيث يضم   توجيهي  الفريق  إنشاء ال   )ج(  
مـستعدين للمـشاركة إىل      شركاء جدد    بانضمام، مما يسمح    على أن يظل مفتوح العضوية    

 ؛الفريق

 تكـون  شركاء الربنامج دون أن      إىل االنضمام إىل   مؤسسات أخرى    دعوة  )د(  
 يف أي مرحلة من مراحـل   على أن يتاح هلا االنضمام    ،  ي التوجيه أعضاء يف الفريق  بالضرورة  
 الربنامج؛

  عليها؛واالتفاق اختصاصات الفريق التوجيهي وضع  ) ه(  

 وتوليها هبذه الـصفة     ،فريق املؤقت لل  األمني بدور    االتفاقية  أمانة اضطالع  )و(  
 . يف تنظيم وتنسيق االجتماعات املقبلةاملساعدة

ؤقت للفريق التوجيهي،   امل قد اختريت لالضطالع بدور األمني    ومبا أن أمانة االتفاقية       -١٠
لوثـائق  تتمثل يف صياغة مشاريع ا    مسؤولية إضافية   فقد أنيطت هبا    أعاله،  ) و(٩ الفقرة   وفق

الوثائق اليت  وتشمل  .  النظر فيها   الفريق التوجيهي  لكي يواصل  تاملقبلة املتعلقة بربنامج الزماال   
 :أعدت يف هذا الصدد ما يلي

 احتياجات برنامج الزماالت من القدرات؛بيان   )أ(  

 التمويل؛استراتيجية التهيئة و  )ب(  

 تفاقية؛االوجود برنامج زماالت  املضافة لقيمةال  )ج(  

 ؛ت برنامج الزماالاإلشراف علىالعناصر املقترحة هليكل   )د(  

 لفريق التوجيهي؛ا املتعلقة بعملاالختصاصات املقترحة   ) ه(  

 .تبرنامج الزماالية يف تدريبوال ةاألكادميي التشغيلية للشؤون اجلوانب  )و(  

 تلقـي  عنـد ة وضع الصيغة النهائية هلذه الوثـائق    ياألمانة كذلك مسؤول  ب وأنيطت  -١١
 .املتعلقة هباوالتعديالت والتصويبات التعليقات 
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 التدابري الرامية إىل توسيع نطاق املشاركة يف الفريق التوجيهي  -جيم  

تواصل األمانـة بعـد   ، ١٠-م أ/٢٢ من املقرر ٧ و٦ يف الفقرتني ا أشري إليهوفق م   -١٢
 ت اتصاالومن مث أجريت.  أعضاء جدد  الرامية إىل استقطاب  توجيهي جهودها   الفريق  الإنشاء  

 .الوطين واإلقليمي والدويلعلى الصعيد جلذب شركاء املعنية املؤسسات مع 

 واحمليط اهلادئ التابع جلامعة األمم املتحدة       وبفضل هذه اإلجراءات، وافق مركز آسيا       -١٣
 مؤسسات األمانة بأهنا تفكر     ة عد توأبلغ. يف الفريق التوجيهي  اً   عضو يصبح أن    على للسالم

 .يف وقت الحقا قرارهوبأهنا ستخرب بعضوية مسألة اليف 

وميكن .  الفريق التوجيهي  عن االنضمام إىل  اً  واضحاً   عزوف وأبدت مؤسسات عديدة    -١٤
األمـر  ،  إىل الفريق  االنضمام لديها جبدوى  اقتناع يف جزء منه إىل عدم وجود        ذلكيعزى  أن  

 ملواصلة تنفيذ برنـامج      الالزم اختاذها  جراءاتاإلتحديد  من معاجلتها ل   بد   ال الذي يثري مسألة  
 .تالزماال

 نطاق واستراتيجية برنامج الزماالتحتديد   -ثالثاً  

 يف اجتماعه األول    تناول الفريق التوجيهي  ،  ١٠-م أ /٢٢  من املقرر  ٣بالفقرة    عمالً  -١٥
الربنامج االحتياجات احلالية   يليب   هبدف ضمان أن     ت نطاق واستراتيجية برنامج الزماال    مسألة

ستنتاجات اليت خلص إليها الفريـق التـوجيهي       االيوجز هذا الفصل    و. ألطرافلواملستقبلية  
 . القضايابتلك يتعلق فيما

 تربنامج الزمااللرح النطاق املقت  -ألف  

يف اً  واضع تربنامج الزماال ل  اعتماده مكناملنطاق  يف مسألة ال   الفريق التوجيهي    نظر  -١٦
ICCD/COP(10)/CST/8 يف الوثيقـة      هبا ركّ ذُ اليت أهدافه الرئيسية،    هاعتبار

اً ومـسترشد ،  )٣(
ع املؤسسات  بناء شراكات والعمل م   ال سيما الدعوة إىل     ،  ١٠-م أ /٢٢  من املقرر  ٣بالفقرة  
 .األخرى

أن ينطوي على الـسمات       ينبغي برنامج الزماالت  أنإىل  وخلص الفريق التوجيهي      -١٧
 :ألطرافل االحتياجات احلالية واملستقبلية التالية لكي يليب

وسـع  األهـود   اجليف  ويسهم   التخصصات   متداخل ومتعدد اً   هنج أن يتبع   )أ(  
 رباء؛خللوشبكات عملية تشكيل مجاعات الرامية إىل 

__________ 

 .٧-١انظر الفقرات  )٣(
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تعزيـز الـروابط بـني      ليكون مبثابة قاعدة تسمح ب    اً  رئيسياً  دورأن يؤدي     )ب(  
 املؤسسات املشاركة؛

اجملاالت ذات الـصلة    اً   تشمل أيض  بل أن  أكادميية حبتة،     أنشطته ونأال تك   )ج(  
 التدريب العملي؛ب

 ؛اتشراكالبناء جمرد  على  دورهقتصريال أ  )د(  

خيارات وحتياجات  اال إلجياد تطابق بني   يسوقيز  أن يرمي إىل أداء دور ح       ) ه(  
 ؛املوجودة الفرص واإلمكانيات االستفادة من معالتدريب املتاحة، 

 العاملـة يف   التفكري   املتقاربةإشراك مجيع مؤسسات التدريب     إىل   أن يرمي   )و(  
  ؛األمهيةأو العملية ذات /اجملاالت األكادميية و

يف بيـان   يرد ذكرها    فجوات أو   فجوة يف سد أي  اإلسهام  ركز على   أن ي   )ز(  
 ؛ اخلاص بالربنامجحتياجاتالا

 .عزز استخدام ونشر املعارف وأفضل املمارساتأن ي  )ح(  

 تاالستراتيجية املقترحة لربنامج الزماال  -باء  

 الفريق التوجيهي بلورة اسـتراتيجية      يتوىل،  ١٠-م أ /٢٢ من املقرر    ٢لفقرة  لاً  وفق  -١٨
يف جمـال التـدريب وتقاسـم        مع االستفادة من الفرص املتاحة       تالزماالواضحة لربنامج   

الفريـق  اتفق  ،  املطلبهلذا  اً  وفقو. زيد من الدعم حيثما أمكن ذلك     تقدمي امل ، وحفز   اخلربات
ـ           ه اجتماعي يفالتوجيهي،   ز  األول والثاين، على أن استراتيجية برنامج الزماالت جيب أن تركّ

 .ه ومتويلنامجهتيئة الربعلى جمالني رئيسيني مها 

كذلك أن إعداد استراتيجية واضحة للربنامج يتطلب تنـاول     يتوجيهالفريق ال قرر  و  -١٩
 :من االستراتيجية ذاهتااً  جزءكونجيب أن تاليت  التالية اجلوانب

 تفاقيةاالوجود برنامج زماالت للقيمة املضافة توضح اصيغة وضع  •

 اتقدربيان االحتياجات من ال •

 لتهيئة والتمويل لصياغة استراتيجية •

 اً عمليلربنامجاتفعيل  •

 مـشاريع ، بصفتها األمني املؤقت للفريق التوجيهي، إعداد         االتفاقية لب إىل أمانة  وطُ  -٢٠
 للفريـق  أعاله، وتقـدميها إىل االجتمـاع الثـاين    ١٩لوثائق األربع املشار إليها يف الفقرة      ا

 املطلـوب وتعديلـها    النحـو    وجرى استعراض هذه املشاريع علـى     . نظر فيها يالتوجيهي ل 
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برنامج  "، اآلن يف وثيقة واحدة مرفقة هبذا التقرير       مجعت وقد   ، يف االجتماع الثاين   اعتمادهاو
 ". اإلشراف ودليلات اتفاق الشراك-كافحة التصحر األمم املتحدة ملاتفاقية زماالت 

 تتفعيل برنامج الزماال  -جيم  

أن على   ٢٠١٢أبريل  /نيسانل الذي عقد يف      يف اجتماعه األو   اتفق الفريق التوجيهي    -٢١
 ١٩ و ١٨يف الفقرتني   الوارد وصفه     املتعددين،  منوذج أصحاب املصلحة    وفق شراكةللاً  اتفاق

لعمليات برنامج  اً  معيارياً  أساسليكون  األنسب  احلل   هو،  ICCD/COP(10)/CST/8من الوثيقة   
 .تفاقاال  هذاروعمشواعُتمد   للفريق، ُبحث الثايناالجتماعويف . تالزماال

مجيع الكيانات املشاركة، يف مجلـة أمـور، أدوار         الذي ستوقعه    االتفاق،   ويفّصل  -٢٢
 املتعلقة بتشغيل جلوانب الرئيسية   اعن     واإلدارة، فضالً  ومسائل التدبري ومسؤوليات الشركاء،   

 : ما يلييف  الرئيسية اليت يتناوهلا هذا االتفاقوتتمثل اجملاالت. الزماالتوسري عمل برنامج 

 مدة الشراكة؛  )أ(  

 ؛تعضوية برنامج الزماال  )ب(  

 ؛ الداخليه ونظامتشكيل الفريق التوجيهي  )ج(  

 اختاذ القرارات؛  )د(  

 األعمال احملظورة؛  ) ه(  

 ؛ت أو استبعاده أحد الشركاء من برنامج الزماالانسحاب  )و(  

 .إهناء الشراكة  )ز(  

اً  املرفـق أيـض    ويـوجز . تفاق يف مرفق هذه الوثيقة    ذا اال هلكاملة  التويات  وترد احمل   -٢٣
 على أساس يومي مبا     ت برنامج الزماال  لتشغيلاجلوانب واإلجراءات الرئيسية األخرى الالزمة      

 :يف ذلك

 فرص الزماالت؛  )أ(  

 ؛التمويل وتعبئة املوارد  )ب(  

 اإلدارة املالية؛  )ج(  

 ؛الترشح للزماالت  )د(  

 يري؛عملية االختيار واملعا  ) ه(  

 تطور برنامج الزماالت؛  )و(  

 .إعداد التقارير  )ز(  
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 ربنامج الزماالتلاً تيسري بناء الشراكات دعم  -رابعاً  

، بطريقة أو بـأخرى،      مجيعها ١٠-م أ /٢٢ املقررمن  السبع  فقرات التنفيذية   ال تشري  -٢٤
ـ تفاقيـة   ال برنامج زماالت ا   وتفعيل وهتيئةأمهية تأمني شراكة إلنشاء      إىل ه يف هنايـة    وإجناح

 فيما يتصل سؤولية حمددة   من املقرر، تضطلع األمانة مب     ٧ و ٦ و ٤ و ٢لفقرات  لاً  ووفق. املطاف
 اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق     تناولوقد سبق   . بناء الشراكات املتعلقة ب عملية  هذه ال تسهيل  ب

ن هذه  م ٧ إىل   ٤ ومن   ١٠ إىل   ٨ من املقرر املذكور يف الفقرات من        ٧ إىل   ٢ات من   بالفقر
 ٦ و٤ بـالفقرتني يركز هذا الفصل على اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق و. الوثيقة على التوايل  
 .من نفس املقرر

 بناء القدرات  األخرى لألمانة يف جمال نشطةباأل تربط برنامج الزماال  -ألف  

امج لربط برن وال تزال تدابري     األمانة   اختذت،  ١٠-م أ /٢٢ملقرر   من ا  ٤للفقرة  اً  وفق  -٢٥
 مـن   ٤ التنفيـذي  بناء القدرات يف سياق تنفيذ اهلدف        يف جمال  األخرى   هاهودجب تالزماال

 :يف هذا الصدد تنفيذ اإلجراءات التاليةجيري و. االستراتيجية

مبادرة احليز السوقي اخلـاص ببنـاء       ربنامج الزماالت من خالل     ل الترويج  )أ(  
تعـرض   الذي،  يالسوقاحليز   اهذويضم   .اًمؤخر الذي استحدث    تفاقيةالقدرات يف إطار اال   

اً خمصـص اً  شق فرص بناء القدرات يف مجيع جماالت اإلدارة املستدامة لألراضي واجلفاف،            فيه
 ؛للربامج يف احليز السوقي كامالًاً مبا يتيح إدماجرنامج الزماالت، بدعم ل رويجتلل

 الشراكات لدعم   بناءيف جمال   ألمانة  ل باملهمة العامة ربط برنامج الزماالت      )ب(  
حلصول على دعم   وال تزال إىل ا   سعت األمانة يف هذه العملية      و. تنفيذ االتفاقية واستراتيجيتها  

عملي لربنامج الزماالت من خالل إدراج هذا املوضوع يف مذكرات التفـاهم واالتفاقـات              
  مع خمتلف املؤسسات؛ عليهااألخرى اليت وقعت عليها أو تعتزم التوقيع

 جماالت حمددة مثل دراسة علـوم        سياق  يف تدعم برنامج الزماال  ل الترويج  )ج(  
ثل هـذه   فرص زماالت يف م   تأمني  إىل  التربة واإلدارة املستدامة لألراضي، من خالل السعي        

 ؛وبدعم منهاتلفة خممؤسسات التخصصات يف 

 منظمات األمم املتحـدة     على صعيد بناء القدرات   لإنشاء جملس   إىل  السعي    )د(  
. تفاقيـة ال بناء القدرات ذات الصلة بتنفيذ ا      مسائل مع التركيز على     ،مقرها يف بون  اليت يقع   

هذا اجمللس هو تيسري التعاون والتآزر بني الوكاالت املـشاركة   املتوخى من   اهلدف الرئيسي   و
عـم  دوفيما يتعلق مبـسألة     . بناء القدرات يف جمال   لقضايا املشتركة   من أجل حتسني تناول ا    

، وتبادل الـدعم  شاركة،  نطاق امل  توسيعإنشاء هذه اهليئة    سيتيح  ،   بالذات برنامج الزماالت 
 لتنفيـذ  أوسـع    قاعـدة  تقاسم املوارد وإنشاء     إىلؤدي  ي ميكن أن    يوتيسري اتباع هنج تآزر   
 .ه املتوقعالربنامج ضمن نطاق
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  مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدوليةة شراكالسعي إىل إقامة  -باء  

، تعاونت األمانة مع مكتـب جلنـة العلـم          ١٠-م أ /٢٢قرر   من امل  ٦رة  للفقاً  وفق  -٢٦
دعـم برنـامج    يف  ؤسسات وطنية وإقليمية ودولية     االستعانة مب  إمكانيةوالتكنولوجيا بشأن   

علومات عن اإلجـراءات    اللجنة آخر امل   اجتماعات مكتب    وقدمت األمانة خالل  . الزماالت
استنتاجات وتوصيات املكتب    األمانة ب  بلغتوقد أُ . اليت جيري اختاذها لتأمني الدعم املطلوب     

 .االعتبارووضعتها يف 

حالفها جناح متواضـع يف  قد  فألمانة،  اليت بذلتها ا  على الرغم من اجلهود املتضافرة      و  -٢٧
وهـذا أمـر    . ة لربنامج الزماالت  إقليمية ودولي  وطنية و  مؤسساتاستقطاب دعم مقدم من     

ليتسىن ىل مزيد من الوقت أنه حيتاج إ واحله األوىلربنامج ال يزال يف مرالمفهوم بالنظر إىل أن   
 ال حيظـى إضافة إىل ذلك، جيب أن يوضع يف االعتبار أن الربنامج        و. إرساؤه على حنو كامل   

 اليت تتطلب رعاية مـشتركة       يف احلاالت  مقابل ستخدامه لتقدمي متويل  تمويل مستقل ميكن ا   ب
الفريـق  يـضم   وعالوة على ذلـك،     . املادي أو املايل  لدعم  اأو تقدمي أي شكل آخر من       /و

 اً،وأخـري . يف عملياته اً  حمدوديبقى  من املؤسسات و    قليالًاً  ددعالتوجيهي يف الوقت احلاضر     
ـ  البشرية واملالية    ها، بسبب موارد  الوقت الراهن األمانة يف   ليس مبقدور     أندودة للغايـة،    احمل

 .رساء أسس الربنامجإل  الالزمةقدمي املساعدة الفنيةتفعل أكثر من ت

 بعض التقـدم يف     أحرز يف الفقرة السابقة،     صعوبات املشار إليها  على الرغم من ال   و  -٢٨
. برنامج الزمـاالت  إىل  من املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية      مقدم  احلصول على دعم    

متلك  أو ت يف برنامج الزماال   مؤسسات شريكة ناه املؤسسات اليت هي إما       أد ٢ اجلدول   ويبني
ن و هذه القائمة األعضاء األصلي    واسُتثين من . شريكة فيه ح  بصمسات تؤهلها بصورة حقيقية لت    

على الـسعي    أخرىتشجيع مؤسسات   بذل جهودها ل  وتواصل األمانة   . فريق التوجيهي يف ال 
  .تدعم برنامج الزماال شريكة يف صبحتل

    ٢اجلدول 
  أو احملتملني يف برنامج الزماالت/قائمة بالشركاء اجلدد و

 صفة الشراكةمرحلة التفاوض الصفة املؤسسة
مركز آسيا واحمليط اهلادئ التابع جلامعة األمم 

 املتحدة للسالم
  شريك  مكتملة  دولية

 شريك حمتمل متقدمة  دولية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 شريك حمتمل أولية دولية   الدويل للتعليم والتدريب التقين واملهينمركز اليونسكو

 شريك حمتمل أولية  وطنية  جامعة بون
 شريك حمتمل أولية دولية   احليوانات الربية املهاجرةأنواعأمانة اتفاقية حفظ 
 شريك حمتمل  متقدمة دولية  مؤسسة سينجينتا

 شريك حمتمل أولية دولية  مؤسسة أمري موناكو ألبري الثاين 
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 االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

 االستنتاجات  -ألف  

أصـحاب  القائمة علـى  منوذج الشراكة مل تنشأ أية صعوبات حقيقية عن تطبيق       -٢٩
 هـذا    ينبغي وضعه يف االعتبار هو هل      ماو.  متعددين يف إعداد برنامج الزماالت     مصلحة

، طوعينيمن أعضاء   مشكّل  جيهي   تو فريق دور قيادي يضطلع به   على  املرتكز  النموذج،  
 . وهل سيتحقق ذلكحتقيق النتائج املتوقعةصوب الربنامج ب ميكنه الدفع

 وهو ال يـضم   . هتنوع وأ همن حيث حجم  سواء  اً  والفريق التوجيهي حمدود جد     -٣٠
ويضم الفريـق   .  األول والثاين والثالث   رفقاتاملب  البلدان املشمولة  مؤسسات وطنية من  
 -اً إقليمياً تعكس هذه التركيبة توازنوال . احدة وثالث مؤسسات دوليةمؤسسة إقليمية و

ربنامج تكفل ل قاعدة تتيح أفضل، كما أهنا ال أن ذلك كان من بني األهداف املتوخاةاً علم
 .ت بلوغ نطاقه املفترضالزماال

، دون   أن يسهموا  لشركاءقد ال خيلو من أمهية، إذ يتيح ل       هذا منوذج   فومع ذلك،     -٣١
. الزمـاالت  برنـامج     فيهـا  طيتوستدريب وبناء القدرات    يف جمال ال  فرص  ب ، تكلفة أي
تكاليف الـسفر   تغطية  أموال إضافية ل  إىل جانب الزماالت إمكانية تقدمي      اً  تتاح حالي  وال

الـذي   الفريق التوجيهي،    متكّن إال إذا    اة،املتوخ، يف صيغته    لربنامجولن ينجح ا  . واملعيشة
. أو الـشركاء احملـتملني    / دعم إضايف من الشركاء و     من تعبئة ،  ه ب  موارد خاصة  ميلك ال
 يعرض الربنامج ملزيد من الصعوبات يف احلصول علـى        هذا النقص يف املوارد التكميلية      و

 .الدعم من الشركاء احملتملني

. الربنـامج تمويل  خمصصة ل  تربعاتتفاقية أي   االحىت اآلن، مل ترد من أطراف       و  -٣٢
 معقول يف الربنـامج    جناح   إحراز من الصعب كون  ي ألنه قد    ة مهم لةاألمر مسأ هذا  ميثل  و

 .لمواردلقاعدة بدون وجود أي 

 إىل دعم بناء القدرات     الراميةغريه من األنشطة    ب ت ربط برنامج الزماال   ومن شأن   -٣٣
إذا ما اشـتملت عمليـة إقامـة         أن تتعزز     املتوخاة لفوائدوميكن ل  .اًجداً  كون مفيد يأن  

جهد واع لتعزيز التكامل املباشر بني هذه األنشطة كلما وحيثما كان           بذل  على  الروابط  
 .اًذلك ممكن

يتعني إقامـة   و. تلنجاح برنامج الزماال  اً  أساسياً  إنشاء شراكات عمل أمر   وميثل    -٣٤
 تنفيذ دعم   هاهذه الشراكات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل مع مؤسسات ميكن         

 .ته واستراتيجي نطاقهمع مراعاةالربنامج 
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 التوصيات   -باء  

 يف الدورة احلادية عشرة للجنـة العلـم         النظر يف هذا التقرير     تود  األطراف لعل  -٣٥
 .مؤمتر األطراف للنظر فيهاإىل التوصيات التالية إحالة والتكنولوجيا واقتراح 

 :يف دورته احلادية عشرةيود اختاذ اإلجراءات التالية  مؤمتر األطراف ولعل  -٣٦

 لربنـامج   اإلشـراف املقتـرحني    على اتفاق الشراكة ودليل      أن يوافق   )أ(  
 الزماالت على النحو املنصوص عليه يف مرفق هذه الوثيقة؛

ولوية لتمويل برنامج الزماالت يف فتـرة       األ إيالء األطراف إىل    أن يدعو   )ب(  
 ، من أجل إثبات صحة النموذج؛٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

 واألمانة والفريق التوجيهي حتديد السبل املمكنة       أن يطلب إىل األطراف     )ج(  
 السفر  ألغراض خمصص  كتمويل مقابل   الستخدامه األويل احلد األدىن من التمويل      تاحةإل

 ؛ت فرص زمااليف احلاالت اليت يتيح فيها شركاء الربنامجواإلقامة 

 فريقال إىل األمانة والفريق التوجيهي واألطراف تسهيل توسيع         أن يطلب   )د(  
  لضمان التوازن اجلغرايف اإلقليمي؛يالتوجيه

 مؤسـساهتا    على حنو نـشط    تشجع إىل أن     البلدان األطراف  أن يدعو   ) ه(  
 يف دعم برنامج الزماالت؛لإلسهام شركاء ال االنضمام إىل املعنية علىالوطنية واإلقليمية 

إىل   آلية التنسيق اإلقليمية واللجان اإلقليمية، حيثما وجـدت،        أن يدعو   )و(  
 عن طريق مجلة أمور منها تشجيع املؤسسات اإلقليمية         تتقدمي دعم فعال لربنامج الزماال    

 شركاء؛املعنية على االنضمام إىل الودون اإلقليمية 

 ت ربط برنامج الزمـاال    ها الرامية إىل  حتسني جهود إىل   األمانة   أن يدعو   )ز(  
 التكامل أينما وكلما كـان      بناء القدرات هبدف تعزيز عنصر    يف جمال   أنشطتها األخرى   ب

 اً؛ذلك ممكن

 اتفاقية األمـم    يتمباشر مع أمان  تتعاون على حنو    أن يطلب إىل األمانة أن        )ح(  
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي يف دعم برنامج الزماالت من             

 خالل آلية فريق االتصال املشترك؛

لنموذج اً  انية عشرة ملؤمتر األطراف استعراض     الدورة الث  أن جيري خالل    )ط(  
دف التأكـد مـن     هبالشراكة بني أصحاب مصلحة متعددين واستراتيجية تنفيذ الربنامج         

  .مافعاليته
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 املرفق

 اتفاقية مكافحة التصحر برنامج زماالت     

  اإلشرافشراكة ودليلالاتفاق     

 /كـانون الثـاين    ١مـن   اً  بار اعت اإلشراف التاليني اتفاق الشراكة ودليل    يبدأ نفاذ     
 .ا الشركاء املوقعون أدناهم، وقد وافق عليه٢٠١٤ يناير

 تشكيلال  -أوالً  

أصحاب مـصلحة    بني   شراكةمبوجب هذا االتفاق    الشركاء املوقعون أدناه    يشكل    
 الذي اختـذه مـؤمتر     ١٠-م أ /٢٢مقرر  للاً  وفق") الشراكة"  بشار إليها فيما يلي     ي(متعددين  

 .لتنفيذهاً ، ودعم)االتفاقية (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراألطراف يف 

 سماال  -ثانياً  

برنـامج زمـاالت     ("تفاقية مكافحة التصحر  ابرنامج زماالت    "اسم الشراكة   حتمل  
 .)االتفاقية

 مدة الشراكة  -ثالثاً  

 /كـانون األول   ٣١ستمر حـىت    ت و ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ١تبدأ الشراكة يف      
 .٢٠١٥يسمرب د

كلما وحيثما تدعو    بعد تعديل ما يلزم تعديله    اً  دد االتفاق تلقائي  جيبعد هذه الفترة،    و  
 . إهناؤهيتقررأخرى، ما مل بعد سنة الضرورة إىل ذلك 

 تفاقية االالغرض من برنامج زماالت   -رابعاً  

وات  للـسن  نيخلطة وإطار العمل االستراتيجي   االغرض من الشراكة هو حتسني تأثري         
دائرة من خالل توسيع ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨( العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
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يف جمـاالت التـصحر وتـدهور       والتأهيل   الدرايةربة و من أصحاب اخل    واملهنيني األكادمييني
 .األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي

 األهداف  -خامساً  

 :فيما يليتفاقية اال زماالت األهداف العامة لربنامجتتمثل   

علـى صـعيد     يالحظ وجودها هارات  هامة يف امل   فجوةملساعدة يف سد    ا  )أ(  
  ؛لبيان متفق عليه حيدد االحتياجات من القدرات من خالل االستجابة ،وطين

بناء القـدرات   لفرص  إتاحة   التخصصات و  متداخل ومتعدد تقدمي تدريب     )ب(  
 تفاقية؛اليف اأصحاب املصلحة ليستفيد منها 

 تعزيز استخدام ونشر املعارف وأفضل املمارسات؛  )ج(  

 الفرص املتاحة؛و االحتياجات  فرادىوالتوفيق بني توسيع نطاق الفرص  )د(  

مـن ذوي   رشـحني   املوصـول إىل    تعزيز ال  هماكنميوشبكة  قاعدة   إتاحة  ) ه(  
مكافحة يف جمال    للقياس    قابلة فوائد أن تؤيت  ت اليت من شأهنا   زماالالعالية وفرص   ال الكفاءات

 .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

 )٢٠١٤-٢٠١٣( اتقدربيان االحتياجات من ال  -سادساً  

، ممـا   حامسة الوطين يف جماالت     الصعيدهارات على   هامة يف امل   فجوة   لوحظ وجود   
جماالت ، ال سيما يف     تنفيذها وفعاليةتفاقية  االعملية  سياق   يفالقرارات املتخذة   استيعاب   عيقي

املهارات التقنية الالزمة   فيما يتصل ب   و ،، وإدارة املشاريع  التأثريتقدمي املشورة العلمية، وتقييم     
 .وطنيةالعمل الامج لربتنفيذ امليداين لل

 عضوية برنامج الزماالت  -سابعاً  

 بيـان    من خالل  تزماالاللمؤسسات املهتمة االنضمام إىل برنامج      ل ميكن  )أ(  
 ؛األمانةاهتمام تقدمه إىل 

 االهتمام ودعوة املؤسـسات  بيانات اللجنة التوجيهية استعراض مجيع     تتوىل  )ب(  
 ت، على املسامهة يف حتقيق أهداف برنـامج الزمـاال         اعلى أساس قدرهت  إىل املشاركة   املعنية  

 ؛بيان االحتياجات من القدرات التدريب احملددة يف فجواتسد ب فيما يتصلاً وخصوص
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 يف أي وقت، بناء على موافقة اللجنة التوجيهية، نياء إضافيجيوز قبول شرك    )ج(  
 ؛تشغيليةفعالية الال العدد الكلي للشركاء  ال يقوضشريطة أن

 . ليتسىن هلا املشاركةجيب على املؤسسات توقيع اتفاق الشراكة هذا  )د(  

 لربنامج الزماالتاللجنة التوجيهية   -ثامناً  

الختـاذ قـرارات      الرئيسية يئةبصفة اهل  وتعمل   تالزمالربنامج ال  جلنة توجيهية    ُتنشأ  
 .برنامج الزماالت

مقـررات  ومبوجب  نة العلم والتكنولوجيا    جل ية حتت إشراف  لتوجيهوتعمل اللجنة ا    
 : التاليةختصاصاتالا) مشروع(  ب وتضطلع يف الوقت ذاتهمؤمتر األطراف، 

ملقررات مؤمتر  اً  فق بشأن إدارة وتوجيه برنامج الزماالت، و      تقدمي إرشادات   )أ(  
 األطراف؛

  من القدرات؛حتياجاتلال  النصف السنويبيانالاملوافقة على   )ب(  

 ضافية؛اإل املؤسسات الشريكة انضمام واستعراض معايري وضع  )ج(  

 األكادميية والتدريبية   مسائللل تكفل املعاجلة الفعالة  وضع وتنفيذ خطة عمل       )د(  
 ؛قدراتاحملددة يف بيان االحتياجات من ال

  معايري عامة ومعايري حمددة متفق عليها؛وفق فرز طلبات املترشحني  ) ه(  

 ؛تلتقدم احملرز يف برنامج الزماالل نيدوريوتقييم  إجناز استعراض  )و(  

 مؤمتر األطراف؛املقدم إىل سنتني فترة الدعم إعداد تقرير   )ز(  

عيد اإلقليمـي  فعالية مشاركة أصحاب املصلحة على الص   نطاق و استعراض    )ح(  
 والوطين؛

برنامج الزماالت علـى صـعيد      استعراض ورصد ودعم تنفيذ استراتيجية        )ط(  
 التصال؛التواصل وا

 ة إضـافي  تمتـويال إىل إجياد    السعي    سياق لشركاء يف لدعم متبادل   إتاحة    )ي(  
 .وغريها من املوارد لربنامج الزماالت
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 تلربنامج الزماالعضوية اللجنة التوجيهية   -تاسعاً  

ـ ت زمـاال البرنـامج  يف مباشرة  بصورة   )١(الذين يسهمون مجيع الشركاء       ونمؤهل
 . خالل العامني األولني من تشغيل الربنامجتلزمااللربنامج اللمشاركة يف اللجنة التوجيهية 

 .وظيفتها كعضو حبكم لربنامج الزماالتتفاقية يف اللجنة التوجيهية التشارك أمانة او  

 راراختاذ الق  -عاشراً  

 .من اختصاص مؤمتر األطرافاً  رمسيتزماالالقرارات برنامج يظل اختاذ   

 تشغيليةيومي، قرارات   ال وتتخذ اللجنة التوجيهية مع ذلك، فيما يتصل بأمور التسيري          
 .بتوافق اآلراء

 . استشاري عند الضرورةعلى أساسالتصويت باألغلبية البسيطة وُيلجأ إىل   

  على األقـل،   مؤسسات شريكة قانوين مشاركة ثالث    ويتطلب اكتمال النصاب ال     
 .إضافة إىل األمانة

 رئيسالتعيني   -حادي عشر

 يف  الـشركاء بني   من   خيتار  هلا  تعيني رئيس  تزماالية لربنامج ال  جيوز للجنة التوجيه    
 .األمانةباستثناء ، الربنامج

 .سنتني غري قابلة للتجديديف  ته فترة واليحتدد،  رئيسيف حال تعينيو  

 االجتماعات   -ثاين عشر 

أعـضاء  عليه   يتفق   زمينحيدده جدول   فصلي  وفق تواتر   تعقد اجتماعات الشركاء      
 عن طريـق وسـائل     يف إطار مداوالت حضورية أو        إما لربنامج الزماالت اللجنة التوجيهية   

 . اإللكترونيةاالتصال

 مـرة   تماالالزلربنامج  للجنة التوجيهية   اجتماع حضوري   عقد  الدعوة إىل   وجيوز    
 .االجتماع يف لمشاركةحينئذ ل غالبية املؤسسات استعداد بعد تقييم اً،واحدة سنوي

 .جيوز عقد اجتماعات إضافية خمصصة بناء على طلب أغلبية أعضاءو  

__________ 

 .تعلم/ تدريبيتيحون فرص، أو ةلية من خالل وكالة شريك مسامهة مايقدمون )١(
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 .كل اجتماعيف قرر امل  مبهام األمانةوتضطلع  

 تفرص الزماال  -ثالث عشر 

حتياجات بناء القدرات، ا بيان وفق وكاالت شريكة جانب من ت فرص الزماالتتاح  
 .تفاقيةال املوقع اإللكتروين ليف ويعلن عنها

عـن  دورة   أو    أو عملي   أكادميي أن تتاح يف شكل تدريب     تفرص الزماال وميكن ل   
 .بعد

 .مدةأي تستغرق  أن تفرص الزماالوميكن ل  

 .لقائمة، يف الغالب، من خالل الربامج األكادميية والتدريبية ات فرص الزماالوتتاح  

 مع اللجنـة    أمكن، التشاور  حيثما   ،ينبغيو .لغرض حمدد صممة  املربامج  ويرحب بال   
املصممة لغـرض حمـدد لـضمان     الربامج تلك قبل إطالق مثل  تزمااللربنامج ال التوجيهية  

 .بيان االحتياجات من القدرات مع هاتكامل

 عملية االختيار  -رابع عشر 

 اإللكترونية صفحةال من خالل  املعلنةدورةل لشحن ملرشحي برنامج الزماالت التر ميك  
 .طلب وجيزتعبئة منوذج ذلك ب و،بناء القدراتل املخصصة

عايري امل إىلاً  استناد فرز طلبات املترشحني   تزمااللربنامج ال  اللجنة التوجيهية    وتتوىل  
، والوضع دميياألكاعمر، ومستوى التحصيل الأي (ؤسسة امل اليت تطلبهاددة احملعايري املعامة وال

 .)، وغري ذلكالدعم املؤسسيوالوظيفي، 

 عامةالعايري امل    

 النشاط املقترحب لالضطالع املترشح تمؤهال •

 الزمالـة إىل    بفضل أنشطة  طورةملهارات واملعارف املكتسبة أو امل    اأن تؤدي    إمكانية •
 )اًوفردياً مؤسسي(دويل الوطين وعلى الصعيد الاً نطاقتطبيقات وفوائد أوسع 

 تفاقيةالايف إطار  النشاط املقترح مع هدف الربنامج واجملاالت ذات األولوية تساقا •

  احملليالصعيدتركز على األنشطة امليدانية على اليت لمقترحات لاعتبار خاص يوىل  •
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 :التاليةضافية اإل اجلوانب وتوضع يف االعتبار    

 االحتياجات املالية مقابل املوارد املتاحة •

 اين واجلنساجلغرايفالتوازن  •

الدورات واملؤمترات واجلوالت   يف    مثالً( التدريب   يف اللغة اليت ستستخدم يف    الكفاءة   •
 )الدراسية

 الختـاذ   ةشريكاللوكالة  إىل ا عايري  املرشحني الذين يستوفون    ت امل وتقدم توصية بأمساء    
 .نهائيالقرار ال

الرسوم أو عن    الً تناز ذلكشمل  ي وميكن أن    .اًحيثما كان متاح   دعمتقدمي ال عرض  وُي  
 .اًكان ذلك متاححيثما ) إعانة ماليةالسفر وتكاليف (اً إضافياً دعم

 تعبئة املواردالتمويل و  -خامس عشر

الدورات لفائدة الباحثني   توافق املنظمات الشريكة على التنازل عن رسوم وتكاليف           
 .ج االتفاقية يف الدورات يف إطار برناماملشاركنياملستفيدين من برنامج الزماالت و

 .لشراكةإىل اعن اخلدمات املقدمة اً ضيعويتلقى الشركاء تال و  

، إىل  عن طريق األمانة أو غريهـا مـن الـشركاء         اً  متويل، حيثما كان متاح   وُيقدم    
أو تدريبية تتاح لـدى    /الباحثني املستفيدين من برنامج الزماالت املقبولني يف دورة أكادميية و         

التـدريب  ( احلاجـة    إىلاً  الستفادة من منحة زمالة كاملة اسـتناد      مبا يكفل ا  ،  أحد الشركاء 
 ).واإلعانة املاليةوالسفر 

 . بأنشطة مشتركة لتعبئة املوارداالضطالعوافق الشركاء على وي  

 إلدارة املاليةا  -سادس عشر

 .تالزماالورصدها لربنامج  األمانة لدىميكن إيداع األموال   

 بـشأن ختـصيص أي      تزمااللربنامج ال جيهية   مشاورات مع اللجنة التو    وستجرى  
 . هلذا الغرضمرصودةأموال 

مـن أجـل برنـامج      اإلبالغ عن األموال املودعة لدى األمانة       وَيضطلع مبسؤولية     
كمـا  تفاقية  ال ل اإللكترويناملوقع  املعلومات املبلغة يف    تاح  ت التنمية املعين، و    شريكُ تلزماالا

العلم جلنة  عن طريقإىل مؤمتر األطراف ، املقدم  الشراكةالتقدم احملرز يف رصد  يف تقرير  تدرج
 .والتكنولوجيا
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 التقارير  -سابع عشر 

جلنة  عن طريق الشراكة إىل مؤمتر األطراف،     سنتني تقرير عن حالة     يقدم يف كل فترة       
 .العلم والتكنولوجيا

 تطور الربنامج  -ثامن عشر 

 اآلراء الـواردة مـن     إىلاً  ناداسـت مع مرور الوقت    اإلشراف على الربنامج    تطور  ي  
 . واألطراف يف االتفاقيةاملستفيدين من الزماالت

 يف هناية السنة األوىل من      املستفيدين من الزماالت   وجيرى تقييم للدورات من جانب      
 .تطوير الربنامج لالسترشاد به يفعملية ال

ـ و) ٢٠١٥-٢٠١٤( يف هناية الفترة التجريبية      اإلشرافستعرض إجراءات   وت   دخل ت
 ).إذا لزم األمر (اإلشرافعلى ترتيبات تعديالت 

 رمبا قد يلزم، يف حال توسع شراكة الربنامج بدرجة تتجاوز القدرة ،انتظار ذلكيف و  
ـ        ] شريكا ٣٠[التشغيلية الفعالة     إىل  اً،، حبث مسألة التمثيل وتشكيل اللجنة التوجيهية انتخابي

 .جانب إجراء استعراض مبكر للعملية

  أو استبعادهحد الشركاءألطوعي النسحاب الا  -تاسع عشر 

. مانـة األإشعار خطي إىل    بعد تقدمي    تزماالالجيوز لشريك االنسحاب من برنامج        
 من املستفيدين من برنامج الزماالت    إال بعد انتهاء دراسات أي      اً  سارياالنسحاب  وال يصبح   
 . الشريكهم قبلسبق أن

 التـدريب   فـرص  إذا كانـت     ت الزماال غادرة برنامج مب أي شريك    مطالبةميكن  و  
 .لربنامجاليت يعرضها ال تنطوي على أمهية بالنسبة إىل ااألكادميي أو التقين 

 . بناء على طلب مؤمتر األطرافتجيوز استبعاد أي شريك من برنامج الزماالو  

 األعمال احملظورة   -عشرون  

 :ال جيوز ألي شريك  

 ضمن أي حدود كانت علـى  آخر  حق أو سلطة إلزام أي شريك حيوزأن    )أ(  
 ؛تاإلطالق بأي مسألة ال تدخل يف نطاق برنامج الزماال
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ـ      الزماالتاستخدام اسم برنامج      )ب(   ه املتعلقـة    ألغراض أخرى غـري أغراض
 الشراكة؛ب

 ميس بسري عمل   بأي عمل يضر مبصاحل الشراكة أو من شأنه أن           االضطالع  )ج(  
 .تربنامج الزماالبتفاقية أو الأمانة ا

 إهناء الشراكة  -نوحادي وعشر

الشركاء األعضاء يف اللجنة التوجيهيـة      جيوز إهناء الشراكة باتفاق أغلبية بسيطة من          
  .أو بقرار من مؤمتر األطرافت الزمااللربنامج 

        


