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            مؤمتر األطراف

                       جلنة العلم والتكنولوجيا
               الدورة الثامنة

     ٢٠٠٧       سبتمرب /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 
                      من جدول األعمال املؤقت   )  ب ( ٤      البند 

                      نة العلم والتكنولوجيا            تقرير مكتب جل
                      اتفاقية مكافحة التصحر             برنامج زماالت 

 تقرير عن برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

  (ICCD/COP(7)/CST/INF.1)                                                                       نظرت جلنة العلم والتكنولوجيا، يف دورهتا السابعة، يف مشروع اقتراح            
             ، مكتب جلنة    ٧-    م أ  /  ١٥                               ودعا مؤمتر األطراف، يف مقرره        .              كافحة التصحر                                      بشأن إنشاء برنامج زمالت التفاقية م     

                                                                                                                       العـلم والتكنولوجيا إىل التثبت من وجود حاجة إىل هذا الربنامج، على أن يضع يف اعتباره تقارير التقييم الذايت                   
            دان املتقدمة                       مؤسسة من مؤسسات البل   ١٥٢                       وأجرى املكتب استقصاء مشل   .                                      للقدرة الوطنية وبرامج الزمالة القائمة

                                                                                                   األطراف اليت تضطلع بأنشطة للتوعية والتدريب، بغية التماس آرائها بشأن إنشاء برنامج للزماالت، كما استعرض 
           ونظر املكتب   .                                                                                          املكتب برامج الزماالت اخلاصة باتفاقيات ريو، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واهليئات األخرى     

                                                                        يسية لعشر خطط عمل مت وضعها يف إطار عمليات التقييم الذايت للقدرة                                                كذلك يف االستنتاجات والتوصيات الرئ    
                                                                           ً                            وبغية مساعدة جلنة العلم والتكنولوجيا يف التقدم يف هذا العمل، وضع املكتب اقتراحاً إلنشاء برنامج                 .          الوطنـية 

  .                                                                              زماالت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وهو االقتراح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة

 
                                                      

                                                                                                       تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                *
  .                           والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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  الوالية واخللفية-   ً أوال  

         تشرين    ١٥      ، يف                                                                                        نظر مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف اجتماعه املعقود بني الدورتني يف بكني، بالصني             - ١
                                                                                ، يف وضع برنامج زماالت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وقدم التوصية التالية يف       ٢٠٠٤          أكـتوبر    /    األول
                                                                  ً     ً                                   وافق مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا على مبادرة األمانة باعتبارها عنصراً هاماً لتطوير األمانة، كما أوصى األمني         : "      تقريره

   ".                                                                              بشأن طرائق الربنامج وأن يبقي مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا على علم بالتقدم احملرز                       التنفيذي بأن يقدم آراءه

                                                                                                           ويف أثـناء املناقشة املتعلقة بسبل ووسائل تعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا، أيدت جلنة استعراض تنفيذ                - ٢
                                       تقرير الدورة الثالثة للجنة استعراض            وأوصى    .              ً                                                         االتفاقـية أيضاً، يف دورهتا الثالثة، إعداد مبادرة لربنامج الزماالت         

                                                  ً           ، بأن يكون دعم البحوث الذي توفره اجلهات املاحنة متفقاً          ICCD/CRIC(3)/9                                      تنفيذ االتفاقية، الوارد يف الوثيقة      
                                                                                                               بصـورة أوضح مع أهداف اتفاقية مكافحة التصحر على النحو احملدد يف برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،                 

                                                                              لزماالت اخلاصة خبرجيي اجلامعات والعلماء الشبان استفادة أوسع مبختلف املؤسسات                                      وبـأن تسـتفيد بـرامج ا      
  .                                                               ً األكادميية املتخصصة يف جمال تردي األراضي والتصحر وبأن حتظى بالدعم أيضاً

ــيقة     - ٣ ــنة، يف الوث ــلى اللج ــرض ع ــيا، ُع ــلم والتكنولوج ــنة الع ــابعة للج ــدورة الس ُ                                               ويف ال                                             
ICCD/COP(7)/CST/INF.1  وعرضت الوثيقة بعض     .                                              إنشاء برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر                 ، اقتراح ب                    

                  ونظرت جلنة العلم     .                                                                                          الفوائد واخلصائص وجوانب التمويل املتصلة بإنشاء برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر          
          إىل التثبت               والتكنولوجيا      العلم     جلنة       ، مكتب  ٧-   م أ /  ١٥                                                 والتكنولوجيا يف االقتراح ودعا مؤمتر األطراف، يف مقرره 

                                                                                                            مـن وجـود حاجة إىل برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر، على أن يضع يف اعتباره تقارير التقييم الذايت             
   .                                                                                     للقدرة الوطنية وبرامج الزمالة القائمة، وإىل تقدمي استنتاجاته إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة

                  مؤسسة من مؤسسات    ١٥٢         تقصاء مشل     اس            والتكنولوجيا      العلم     جلنة                             وبـناء عـلى ذلك، أجرى مكتب    - ٤
                                                                                                          الـبلدان املـتقدمة األطـراف الـيت تضطلع بأنشطة للتوعية والتدريب، بغية التماس آرائها بشأن إنشاء برنامج        

                                                                                                    واسـتعرض املكتب برامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع                .          الـزماالت 
                                                                             االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث،                                         البـيولوجي، وإدارة الشـؤون      

               ً                  ونظر املكتب أيضاً يف االستنتاجات       .                                                                          واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية، واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية          
  .     وطنية                                                                            والتوصيات الرئيسية لعشر خطط عمل مت وضعها يف إطار مشروع التقييم الذايت للقدرة ال

              والتكنولوجيا      العلم     جلنة             وبغية مساعدة   .                                                            وتعرض هذه الوثيقة أعمال املكتب املتعلقة مببادرة برنامج الزماالت - ٥
           ً                                                                                                       يف املضي قدماً يف هذا العمل، ومع أخذ االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذه الوثيقة يف االعتبار، وضع املكتب                  

   .                           ؛ ويرد هذا االقتراح يف املرفق      التصحر       مكافحة        تفاقية ال    ً        ً                       أيضاً اقتراحاً بإنشاء برنامج زماالت 

  اإلرشادات اليت أتاحتها عمليات التقييم الذايت للقدرة الوطنية-     ً ثانيا  

ُ   َّ                                                                                                                ُتموَّل عمليات التقييم الذايت للقدرة الوطنية من مرفق البيئة العاملية بغية مساعدة البلدان يف تقييم قدرهتا                 - ٦
                                                                                         ب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                                         على الوفاء بالتزاماهتا مبوج   

                                                 وبرنامج التقييم الذايت للقدرة الوطنية برنامج        .                                                                    تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر       
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                              ومن املنتظر أن تسمح عمليات       .              تعددة األطراف                                                                        فـريد من حيث قيامه بتعزيز التآزر فيما بني االتفاقات البيئية امل           
  .                                                                                    التقييم الذايت للبلدان بتحديد الثغرات يف القدرات ووضع احللول اخلاصة هبا ملعاجلة هذه الثغرات

                                         وهي خطط العمل اليت وضعتها إستونيا       -                                                         وأبـرز االسـتعراض الذي أجري لعشر خطط عمل معتمدة            - ٧
                        احتياجات بناء القدرات -                                        وازيلند وسيشيل وطاجيكستان وغانا والفلبني                                     وإكوادور وبلغاريا وبوتان وجامايكا وس

                           وأتاح هذا االستعراض حتديد      .                                                                                  الـيت حتـتل أولوية يف هذه البلدان فيما يتعلق مبكافحة التصحر وتردي األراضي             
  .      التصحر                                                                                      األنواع الرئيسية من األنشطة اليت ميكن معاجلتها بفعالية عن طريق برنامج زماالت اتفاقية مكافحة 

          املزارعون،   :                                                           ً                             وقامت مجيع البلدان بتصنيف احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات وفقاً لنوع صاحب املصلحة             - ٨
                                                                                                           واملنظمات اجملتمعية، ومنظمو املشاريع، واملنظمات غري احلكومية، وعامة الناس، والباحثون، ومقررو السياسات،            

                                                    يستهدف برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر بصورة       وس  .                                             واملخططون على املستوى احمللي، وموظفو اإلرشاد     
                                                                                              رئيسية قيادات خرجيي اجلامعات، وصناع القرار، واملرشحني املتمتعني بإمكانات كبرية من بني خمتلف الفئات اليت 

     وهلذا   .                                       أو اكتساب اخلربة الدولية يف ميادين ختصصها  /                                                       ميكـن منحها فرصة اكتساب املعارف واملهارات احلديثة و        
  .                                                    ز التحليل على األنشطة اليت ميكن أن هتم أصحاب املصلحة هؤالء  َّ ركَّ

  تدعيم املؤسسات-ألف 

                                                                                                     سـلطت الـبلدان الضوء على ضرورة بناء قدرات مؤسساهتا عن طريق خطط وبرامج التنمية املستدامة                 - ٩
                          القدرات احمللية الالزمة                                   غري أن هذه البلدان تفتقر إىل       .                                                           املالئمة، مبا يف ذلك برامج عملها الوطنية ملكافحة التصحر        

       وأشارت   .                                        ً     ً                                                                  لتنقـيح هـذه اخلطط والربامج وتنفيذها تنفيذاً فعاالً ولذا فقد سلطت الضوء على احلاجة إىل التدريب املالئم                 
  .        الريفي            ً                                                                          البلدان أيضاً إىل القدرات اخلاصة بإدارة النهج القائم على املشاركة، والالمركزية، وطرق اإلرشاد

                                                                                 الضوء على احلاجة إىل تطوير وحتسني قوانينها وأنظمتها البيئية بغية حتقيق إدارة                             وسـلطت بعض البلدان    -  ١٠
   .                                                                     غري أهنا أشارت إىل نقص املهنيني احلاصلني على تدريب كاف إلجراء اإلصالحات الالزمة  .               مستدامة لألراضي

              األدوات اخلاصة                                                                                         وأكـدت مجـيع خطط العمل احلاجة إىل بناء القدرات فيما يتعلق باملفاهيم والنهوج و               -  ١١
  .                                                                بالرصد والتقييم االستراتيجيني للبيئة، مبا يف ذلك مجع املعلومات وجتهيزها

                                                                                                              وبغـية تعزيـز تنفـيذ خطط وبرامج التنمية الوطنية، أشري إىل عدة ثغرات يف جمال املعرفة داخل املؤسسات                    -  ١٢
  :                                 احلكوميني واملدربني يف اجملاالت التالية                                  ومشلت هذه الثغرات تدريب صناع القرار  .                               احلكومية كأولويات ينبغي معاجلتها

                                                                         اقتصاديات البيئة، واحملاسبة البيئية، وحوافز االستثمار، والضرائب اإليكولوجية؛  ) أ ( 

                                                                                              تقنـيات اإلدارة املسـتدامة السـتخدام األراضي، مبا يف ذلك اإليكولوجيا الزراعية، والزراعة                ) ب ( 
    ل؛                                         العضوية، وإدارة املراعي، ونظم الرعي املتنق

                                                            تقنيات إدارة املياه مثل املنشآت امليكروهيدرولوجية وشبكات الري؛  ) ج ( 
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                                          سبل العيش البديلة، ومصادر الطاقة البديلة؛  ) د ( 

                                                              نظم إدارة املعارف مثل نظم إدارة املعلومات أو نظم دعم القرارات؛         ) ه ( 

                                            حل النـزاعات، ومنظور وقضايا اجلنسني، والشباب؛  ) و ( 

  .                 خلاصة بوضع املشاريع        املعارف ا  ) ز ( 

         مشاركة       التصحر       مكافحة         اتفاقية                                                             وأكد عدد من خطط العمل أنه لكي تشارك البلدان النامية األطراف يف  -  ١٣
   .                                                                            فعالة يف دورات مؤمتر األطراف، ينبغي أن حيصل ممثلوها على تدريب يف املفاوضات الدولية

  بناء قدرات البحث-باء 

                                                                    لتزاماهتا املتعلقة مبكافحة التصحر، سلطت البلدان الضوء على عدد من                                         بغـية دعـم املؤسسات يف أداء ا        -  ١٤
  :                                                                  املواضيع الرئيسية اليت ينبغي تنمية قدرات البحث فيها وتدريب بعض اخلرباء

                                             تكاليف وفوائد مكافحة التصحر واحملاسبة البيئية؛  ) أ ( 

                                  القضايا القانونية وإطار االتفاقية؛  ) ب ( 

              املعارف احمللية؛  ) ج ( 

                           جتميع دراسات احلالة وحتليلها؛  ) د ( 

                                                                                             اإلدارة املستدامة لألراضي، وسبل العيش البديلة، واخلصوبة األحيائية، واإليكولوجيا الزراعية،                  ) ه ( 
  .                                                      والزراعة العضوية، وتقنيات الري احلديثة وتقنيات مجع املياه

                        قية لرصد وتقييم تردي                                                                               وسـلطت مجـيع البلدان الضوء على احلاجة إىل تطوير منهجيات حمددة وتطبي             -  ١٥
  .                                            ً       ً                            وينبغي يف هذا الصدد أن يلعب اجملتمع العلمي دوراً رئيسياً وأن حيصل على التدريب الكايف  .       األراضي

                                                                            ً                         وسـلطت بعض البلدان الضوء على احلاجة إىل تدريب الباحثني بغية إعداد حبوث أكثر تكامالً ومواءمة                 -  ١٦
                                      وينبغي أن يقترن ذلك بتنظيم حلقات        .                     خصصات وإشراك اجلنسني                                                   بشأن التنمية املستدامة باتباع هنوج متعددة الت      

  .                         العمل وأنشطة الربط الشبكي

  متكني أصحاب املصلحة احملليني-جيم 

                                                                                      سلطت البلدان الضوء على احلاجة إىل متكني أصحاب املصلحة احملليني بتزويدهم باملعارف الالزمة لإلدارة  -  ١٧
                            فهم األسواق والوصول إليها، -                                 األطر االجتماعية االقتصادية حمليطهم                                   املستدامة ألراضيهم ولتحسني اندماجهم يف

        التصحر       مكافحة         اتفاقية                      ولن يهدف برنامج زماالت   .                                                     والتفاعالت االجتماعية والسياسية، وتطوير البنية األساسية
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     صلحة                                                                                                        إىل توفـري التدريـب على نطاق حملي واسع لكنه ميكن أن يساعد يف تلبية احلاجة إىل وجود أصحاب م                    
   .                                                                                        رئيسيني مدربني مثل قيادات اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية ومنظمي محالت التوعية

                                                                                                وسـريكز التدريـب عـلى كيفية تنمية القدرات على املستوى احمللي، عن طريق املبادرات اليت حتددها             -  ١٨
                                                     املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي، وتوفري املعلومات                                                                   البلدان، مثل تقاسم املمارسات السليمة واملعارف التقليدية        

  ،  )                                 مبا يف ذلك قضايا الشباب واجلنسني      (                                                                      املتعلقة باألسواق واحلقوق االجتماعية، والتخطيط القائم على املشاركة         
       ملشتركة                                                                                              وإقامة الشراكات، ونظم منح اجلوائز، واخلدمات االستشارية احمللية، وأنشطة التثقيف والتوعية، واإلدارة ا
  .         البديلة                                                                                                       للموارد الطبيعية، أو املبادالت بني املزارعني، ومواقع البيانات العملية اخلاصة بسبل العيش البديلة ومصادر الطاقة

  تنمية التآزر-دال 

                                                                                                  تركـز خطط عمل التقييم الذايت للقدرة الوطنية بصورة دائمة على احلاجة إىل زيادة الوعي بالتآزر على        -  ١٩
                                                                                            وال تزال هناك حاجة إىل بناء القدرات، لكن البلدان منحت األولوية لضرورة تنظيم نفسها                .     فيذه             حنو يسمح بتن  

                              ً                                                                             وتـبادل االتصـاالت فيما بينها، بدالً من احلصول على تدريب حمدد يف جمال التآزر، إال على مستوى موظفي                   
  .                              احلكومات املركزية املعنيني بالبيئة

                مثل آليات تبادل  (                                      مشتركة للرصد والتقييم وإدارة املعلومات                                       وتوصـي خطـط العمل بشدة بإقامة نظم      -  ٢٠
  .                                                وينبغي أن تعكس برامج التدريب ذات الصلة هذه احلاجة  .                         فيما يتعلق بقضايا البيئة  )         املعلومات

  برامج الزماالت األخرى القائمة-     ً ثالثا  

                       األمم املتحدة وغريها من                         ً     ً                                           يتضـمن هذا الفصل استعراضاً عاماً لبعض برامج الزماالت القائمة يف منظومة      -  ٢١
  .        املنظومات

  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ-ألف 

                       لتوفري فرص التدريب        ١٩٩٨                                                                            أنشـئ بـرنامج زمـاالت اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف عام                -  ٢٢
                                          انتقالية ممن لن تتوفر هلم على حنو آخر                                                                                         للمهنـيني الشبان من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة             

                          وينصب االهتمام الرئيسي هلذه   .                                                                      فرصة الظهور واكتساب اخلربة على املستوى الدويل يف امليادين املتصلة بتغري املناخ
                                                                                                                  الزماالت على تنفيذ مشروع مت وضعه لتلبية االحتياجات اليت أعربت عنها هيئات االتفاقية، بالتعاون الوثيق مع                 

   .      ألمانة       موظفي ا

                     ُ                                                                                       ويف إطـار هذا الربنامج، ُيمنح املهنيون املبتدئون األقدمون الذين تتناول أعماهلم القضايا ذات الصلة يف                 -  ٢٣
ُ                                                                           اُألطر املؤسسية احلكومية وغري احلكومية يف العامل النامي زماالت قصرية األجل                 مبقر   )      ً   شهراً   ١٢               من شهرين إىل     ( 

ِ                                              أساس تنافسي، ِمنح السفر والبدالت الشهرية لتغطية نفقات املعيشة                   ُ          وتشمل الزماالت، اليت ُتمنح على   .       األمانة              .  
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  اتفاقية التنوع البيولوجي-باء 

                   قصد منح مواطين        ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                                          بـدأ برنامج زماالت اتفاقية التنوع البيولوجي يف أثناء فترة السنتني             -  ٢٤
                                         ساعدة منظماهتم وجمتمعاهتم احمللية يف محاية                                                                                البلدان النامية فرصة اكتساب املعرفة يف جمال التنوع البيولوجي بغية م          

  .                                              ً        ً  وتعزيز صون التنوع البيولوجي واستخدامه استخداماً مستداماً

                          ً        ً      ً                                               ً                    ويعكـس اختيار الزمالء توازناً إقليمياً متفقاً مع املمارسة العامة لألمم املتحدة، كما يعكس توازناً بني                 -  ٢٥
                                                   رشح وأمهية صلة هذه اخلربة ألعمال اتفاقية التنوع                                                        وجيـري االختـيار على أساس اخلربة العملية للم          .        اجلنسـني 

  .                                                                                                                 البـيولوجي، مبا يف ذلك قدرة الزميل على املساعدة يف قضايا بناء القدرات والتوعية على مستوى اجملتمع احمللي                 
   .                       أو الشاملة لعدة قطاعات / ُ                    ً                                                      وُيراعى يف االختيار أيضاً قدرة كل زميل على معاجلة سلسلة من القضايا املواضيعية و

  : ُ                                            وُيتوقع من كل زميل يف هناية فترة التدريب ما يلي -  ٢٦

                                                                                               أن تـتوفر لديـه معرفة واسعة بالصكوك واآلليات البيئية الدولية، وخباصة الصكوك واآلليات                ) أ ( 
                                                               املتصلة بالتنوع البيولوجي، ومعرفة عامة مبنظومة األمم املتحدة ككل؛ 

                                            ي وأهدافها وبرامج عملها وصالهتا بالقضايا                                                           أن يتمـتع بفهـم جـيد التفاقية التنوع البيولوج           ) ب ( 
                         واهليئات والعمليات األخرى؛

             ً                                                                                 أن يكـون قـادراً عـلى توفري التدريب داخل جمتمعه احمللي ومنظماته يف ميدان صون التنوع                   ) ج ( 
                          ً                      تنميته بشكل مستدام وحتديداً يف القضايا اليت عاجلها؛ /                   البيولوجي واستخدامه

                                                العملية املتصلة بالتنوع البيولوجي يف بلد بعينه؛                       أن ميلك أدوات فهم املشاكل  ) د ( 

  .             ً                                                           أن يكون قادراً على نشر املعلومات واملعارف اليت اكتسبها يف أثناء فترة الزمالة    ) ه ( 

  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث-جيم 

          ات بيئية                                                                                               يقـوم بـرنامج زماالت معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث على أساس أن هناك عدة اتفاق                -  ٢٧
                                                               ً     ً                                  متعددة األطراف قد مت التفاوض بشأهنا ملعاجلة املشاكل البيئية، لكن عدداً كبرياً من البلدان ال ميلك املوارد الالزمة 

                                   وهناك اتفاق واسع يف اجملتمع الدويل على   .                                                                  لتنفيذ االلتزامات البيئية الناشئة من هذه االتفاقات على املستوى الوطين
      ويعاجل   .                            ً       ً                                                   ال قوانني البيئة يلعبان دوراً أساسياً يف تعزيز اإلدارة البيئية للتنمية املستدامة                                      أن التثقيف والتدريب يف جم    

                                                                                                       برنامج زماالت املعهد يف جمال القوانني البيئية الدولية واملقارنة هذه احلاجة بتوفري دورة مكثفة ملدة ثالثة أسابيع يف 
  .                        جمال قوانني وسياسات البيئة

                                                                                   لربنامج يف توفري معرفة نظرية وعملية مركزة بالقوانني البيئية الدولية واملقارنة                                     ويتمـثل اهلـدف العام ل      -  ٢٨
  :                              وفيما يلي األهداف احملددة للربنامج  .                                                  وباألعمال القانونية لألمم املتحدة واهليئات املرتبطة هبا

                                               توفري معرفة متعمقة باالتفاقيات البيئية الرئيسية؛  ) أ ( 
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              ً       ً    وحتليلها حتليالً مقارناً؛                          حفز مناقشة القضايا البيئية  ) ب ( 

                      تعزيز مهارات التفاوض؛  ) ج ( 

  .                               تعزيز تقاسم املعرفة وتبادل اخلربات  ) د ( 

                 ً                                                                                  ويتـبع الـربنامج هنجاً يركز على املشاركني الذين ميارسون التفكري النقدي ويسهمون يف حل املشاكل                 -  ٢٩
                    أو اخللفية األكادميية،  /                     مالءمة اخلربة املهنية و                                            وتستند معايري االختيار إىل املؤهالت الفردية، ومدى  .               واختاذ القرارات

  .                                         والتوازن اجلغرايف، والتوزيع العادل بني اجلنسني

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة-دال 

                                                                                                            إن زمـاالت األمـم املـتحدة هي عنصر من عناصر برنامج التعاون التقين للمنظمة واهلدف منها هو تلبية                    -  ٣٠
  :                               وهتدف هذه الزماالت إىل حتقيق ما يلي  .                                                        ت الدول األعضاء يف جمال حتسني تنمية املهارات الوطنية والتدريب       احتياجا

                                                                                                   تعزيـز تنمـية املوارد البشرية االستراتيجية ملساعدة البلدان يف حتقيق األهداف الوطنية للتنمية                ) أ ( 
                      االقتصادية واالجتماعية؛

                                    لنقص احلاد يف املهارات املهنية املتطورة؛                             مساعدة الدول األعضاء يف معاجلة ا  ) ب ( 

                                                                                  تعزيز القدرة الوطنية على التقدم يف اجملاالت ذات األولوية املتقدمة بالنسبة للدول األعضاء؛  ) ج ( 

  .                       حتسني فرص التدريب الوطنية  ) د ( 

      م وال     ُ                                                                                        وال ُتمـنح زماالت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية إال للمرشحني الذين تسميهم حكوماهت             -  ٣١
               وهي هتدف إىل منح   . ُ                                                                                    ُتمـنح، من حيث املبدأ، إلمتام الدراسات األكادميية املؤهلة للحصول على شهادة أو دبلوم        

                                                                                                             األشـخاص الذيـن يؤدون وظائف هامة لتنمية بلداهنم فرصة توسيع معارفهم وخرباهتم املهنية عن طريق اإلملام                 
  .                        بالطرق والتقنيات املتقدمة

                                     ُ                                      ج تدريب معني االلتحاق مبؤسسة أكادميية قد ُيطلب من صاحب الزمالة فيها                                     وميكـن أن يشـمل برنام      -  ٣٢
                                                                            غري أن الغرض الرئيسي من الزماالت هو متكني املستفيدين هبا من اكتساب ما               .                                التأهل للحصول على دبلوم مهين    

     وهتدف   .        لبلداهنم                                                                                                   يلـزم من معرفة وكفاءة مهنية للمشاركة مبزيد من الفعالية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية               
  .            ً                                                                      الزماالت أيضاً إىل زيادة قدرة املستفيدين هبا على حل املشاكل العملية عند عودهتم إىل أوطاهنم

  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية-هاء 

                                                                                                            إن برنامج زماالت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية هو أحد العناصر املترابطة اليت يشملها برنامج التعليم                -  ٣٣
                                                                                                  وهـو الـربنامج الذي وضعته املنظمة لتطوير األرصاد اجلوية يف املستقبل عن طريق تأمني وجود                 -       ريـب        والتد

                              والغرض من برنامج زماالت املنظمة   .                                                                 أخصائيي األرصاد اجلوية وعلماء اهليدرولوجيا واملهندسني والتقنيني املدربني
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                                                     والكفاءة املهنية اليت تزيد قدرهتم على تقدمي إسهام                                                                     العاملية لألرصاد اجلوية هو متكني الزمالء من اكتساب املعرفة          
                                                                                                أساسي يف حتسني قدرات املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا ومتكنهم من املشاركة مبزيد من الفعالية يف 

        ملوظفني يف                                                       وتتمثل الوظيفة األساسية لربنامج الزماالت يف تعليم وتدريب ا  .                                     التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلداهنم
  .                                                                    اجملاالت اليت ال تتوافر فيها التسهيالت والتكنولوجيا وخربات التدريس يف أوطاهنم

                                                                                                     ومتـنح مـنظمة األرصـاد العاملـية الزماالت من أجل الدراسات أو التدريب يف جمال األرصاد اجلوية                   -  ٣٤
 ُ                 وُيوىل اعتبار خاص    .        لتسهيالت                                                                                     واهليدرولوجـيا باجلامعـات أو معاهد التدريب يف البلدان اليت تتوافر فيها هذه ا             

                                                                                                           لطلـبات احلصول على زماالت منظمة األرصاد اجلوية للتدريب يف أحد املراكز اإلقليمية للتدريب على األرصاد                
     ً              ُ           ً                              ونظراً ألن الزماالت ال ُتمنح إال بناًء على طلب حكومة املرشح، فإن   .       ً  مركزاً  ٢٣                             اجلوية التابعة للمنظمة وعددها 

   .                                   املمثل الدائم لبلد املرشح لدى املنظمة                      الترشيحات جيب أن يقرها 

  .                                    ً                                                               ويشـمل الربنامج عدة قطاعات ويشكل جزءاً ال ينفصل عن كل برنامج من الربامج العلمية للمنظمة                -  ٣٥
                              ُ             ً      ً                                                       وهلـذا فإن ختطيط الزماالت وإدارهتا ُينسقان تنسيقاً دقيقاً عن طريق جلنة الزماالت باملنظمة ومع موظفي الربامج      

   .               العلمية املعنية

 ُ   َّ                                                                                                      وُيدعَّم برنامج زماالت املنظمة العاملية لألرصاد جلوية بصورة رئيسية من املوارد املتاحة يف إطار برنامج                -  ٣٦
                                   وكان توفري ومنح الزماالت الطويلة       .                                                                           الـتعاون الطوعـي، والصناديق االستئمانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي         

                    ويف الفترة املمتدة بني   .                                     ظمة يف تنمية املوارد البشرية الالزمة                         ً                            األجـل والقصرية األجل فعاالً يف مساعدة أعضاء املن        
    ٢٠     ٤٠٠                             زمالة لعدد إمجايل يناهز       ٢     ٨٣٤                                           ، منحـت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية            ١٩٩٨    و     ١٩٩٠        عـامي   

     ً   طلباً    ١٨٠   و   ١٥٠                                          ُ         ً         ويتراوح عدد طلبات احلصول على الزماالت اليت ال ُتلىب سنوياً ما بني   .               عمل من التدريب /   شهر
   ).                   حنو نصف اجملموع السنوي (  ً  ياً    حال

  املنظمة الدولية لألخشاب املدارية-واو 

                                                                                          يهدف برنامج زماالت املنظمة الدولية لألخشاب املدارية إىل تنمية املوارد البشرية وحتسني اخلربات املهنية  -  ٣٧
                  لدان األعضاء، بغية                                                                              يف جمـاالت احلراجة املدارية، وصناعات األخشاب املدارية وما يتصل هبا من ختصصات يف الب    

                                                                                                            تعزيـز اإلدارة املسـتدامة للغابات املدارية، واستخدام األخشاب املدارية وجتهيزها بكفاءة، وحتسني املعلومات              
  .                                                   االقتصادية املتعلقة بالتجارة الدولية يف األخشاب املدارية

  :                                   وفيما يلي األنشطة اليت تشملها الزماالت -  ٣٨

                                                                   اإلقليمية، والتمرين يف الصناعة ويف املؤسسات البحثية والتعليمية،         / ة                           املشاركة يف املؤمترات الدولي     ) أ ( 
                  البيانات العملية؛ /                              واجلوالت الدراسية، وجوالت احملاضرات

                                                                  إعداد الوثائق التقنية مثل األدلة والدراسات املركزة ونشرها وتوزيعها؛  ) ب ( 

  . ِ                           اِملنح الصغرية للدراسات العليا  ) ج ( 
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  نتائج االستقصاء-     ً رابعا  

      َّ                          وقد أيَّدت مجيعها بقوة فكرة إنشاء   .                                               ً       قدمت ست مؤسسات استطلعت آراؤها يف االستقصاء ردوداً شاملة - ٩ ٣
  .                                                                              برنامج لزماالت اتفاقية مكافحة التصحر وأكدت إمكانية تعاوهنا يف هذه املبادرة البناءة

                      ، ومواردها وإدارهتا،                                                                               وأكـدت املؤسسات األمهية احلامسة لتوافر املعلومات األساسية عن األراضي اجلافة           -  ٤٠
    ً                     وفضالً عن ذلك، فإن هذه       .                                                                                       بغـية ابـتكار نظم إدارة فعالة ودعم أنشطة اإلرشاد والتدريب والتثقيف والتوعية            

ُ                                                   املعلومات املتعلقة باملوارد الطبيعية والبيئة ستزوِّد ُصناع القرار بأدوات لوضع خططهم وسياساهتم              ُ            وأُشري إىل أن     .                                               ِّ  
ُ                                         ثرياً ما مل تكن املعلومات اليت توفرها متاحة لُصناع القرار على مجيع املستويات                                           البحوث رغم أمهيتها ال تفيد ك                                           ً    .  

  ُ                                                                                                  وذُكر أن مجيع الباحثني مسؤولون عن نشر نتائج أعماهلم، عن طريق أنشطة الدعاية والتدريب والتوعية والتثقيف، 
                               إجراء هذه البحوث األساسية       ُ                                                       وأُشري إىل ضرورة مشاركة العلماء يف البلدان املتأثرة يف          .                        وغـري ذلك من الوسائل    

  .                                                   وميكن حتقيق ذلك بتدريب العلماء املعنيني على املستوى احمللي  .                 ذات األمهية احليوية

                     وينبغي إدخال نتائج     .                                                                                   وميكـن أن يؤدي اختاذ القرارات قبل إجراء التحقيقات الكاملة إىل نتائج وخيمة             -  ٤١
     وميكن   .                                         ى املستوى احلكومي ومستوى رسم السياسات                                                           البحوث يف مجيع القرارات، وخباصة القرارات املتخذة عل       

                                            ّ                                                                        أن يكفـل بـرنامج الزماالت حتسني اخلربة املهنية ومن مثّ زيادة الكفاءة يف البلدان املتأثرة فيما يتعلق باألنشطة                   
  .                                                                                               الزراعية واألنشطة الزراعية الرعوية وأنشطة السياحة اإليكولوجية أو فيما يتعلق باألنظمة واالستراتيجيات

                                                                                                  وميكن أن يقترن وضع برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر بإنشاء شبكة مؤسسية ملعاهد البحوث               -  ٤٢
          وقد أشارت    ).                                             الدورات القصرية، واملشاريع البحثية، والتمرين   (                                               ووكاالت التنمية لتوزيع احلاصلني على الزماالت       

                                       ان النامية األطراف، وإن كان على املتدربني                                                             بعض اجلامعات يف الواقع إىل إمكانية قيامها بتدريب أشخاص من البلد
                                                                  وإنشاء برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر يسمح بتغطية هذه           .                                          يف معظـم األحيان تغطية تكاليف إقامتهم      

  .                                 ُ   ِّ                               التكاليف بأسلوب متسق، من شأنه أن ُيحسِّن كفاءة هذه الربامج بشكل ملموس

                                                       شاء برنامج الزماالت ميكن أن يقترن بإنشاء شبكة بني                            ُ  ِ                          ورأت املؤسسـات اليت اسُتطِلعت آراؤها أن إن        -  ٤٣
                                                                                                      املستفيدين بالزماالت أو أنه ميكن إدراج املستفيدين بالزماالت يف قائمة للخرباء لتأكيد انتمائهم إىل اجملتمع العاملي 

   .                                                           املعين بالتصحر وحتسني تدفق املعلومات وعمليات التبادل فيما بينهم

                                   امج زماالت يف إطار اتفاقية األمم                           احلاجـة إىل وضع برن     -     ً  خامساً 
                                               املتحدة ملكافحة التصحر والفوائد اليت ميكن أن حيققها

ّ             تّسلم املادة    -  ٤٤                                                                                             من االتفاقية صراحة باحلاجة إىل بناء القدرات، مبا يف ذلك األنشطة التدريبية يف ميدان                 ١٩ 
                                     ل نقل التكنولوجيا، واملعرفة التقليدية                                                   وتلقي هذه املادة الضوء على عدة قضايا ذات األولوية مث  .              التصحر واجلفاف

                                                                                                                  والتكنولوجيات احلديثة، والنهج القائمة على املشاركة، ومصادر الطاقة البديلة، والرصد والتقييم، ونظم اإلنذار             
          ً                  وتدعو أيضاً إىل وضع برامج       .                                                                              املبكر، وسبل العيش البديلة، واإلطار القانوين واملؤسسي والتخطيط االستراتيجي        

   .   ار           لتبادل الزو
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                                                                                             وقـد أعربـت بعض بلدان أمريكا الالتينية والكارييب عن رغبتها يف أن يتيح برنامج الزماالت لعدد من     -  ٤٥
                                              ومن شأن ذلك أن يساعد يف تذليل الصعوبات املواجهة   .                                                         املهنيني لديها العمل بضعة شهور يف إطار أمانة االتفاقية      

                                                          تعلقة مبكافحة التصحر، وأن يرفع مستوى الوعي بعملية االتفاقية                                            يف اكتساب املعرفة واخلربة الدوليتني يف امليادين امل
  .                   يف كل من هذه البلدان

                                                                                                        وسيتيح برنامج الزماالت التصدي للمشاكل األساسية اليت تواجهها البلدان املستفيدة فيما يتعلق بتنمية              -  ٤٦
                                     قق بتنفيذ برنامج الزماالت يف إطار                                                     وفيما يلي الفوائد األساسية اليت ميكن أن تتح         .                                املوارد البشرية وبناء القدرات   

  :        االتفاقية

                                                                                                تقدمي الدعم لتحسني أنشطة التعاون التقين والعلمي من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية ووضع                ) أ ( 
                         املشاريع على الصعيد احمللي؛

                                                                                            تقـدمي املساعدة للنهوض مبستوى التقنيات الفعالة واألنشطة امليدانية ملكافحة التصحر وتردي              ) ب ( 
       ألراضي؛ ا

                                                                                                  تيسـري وزيادة تنمية املوارد البشرية وأنشطة التدريب وبناء القدرات يف املناطق القاحلة وشبه                ) ج ( 
                                    القاحلة ويف املناطق اجلافة شبه الرطبة؛

  .                                                                          زيادة القدرات املؤسسية للتخطيط االستراتيجي ووضع برامج لإلدارة املستدامة لألراضي  ) د ( 

  :           امج الزماالت                        وباإلضافة إىل ذلك، فإن برن -  ٤٧

                                                                                              سيستجيب للحاجة إىل إعادة توجيه املوارد اليت ختصصها اجلهات الثنائية املاحنة لتوفري املساعدة               ) أ ( 
                                                           ً                                                 التقنية لتنمية املوارد البشرية وبناء القدرات يف أفريقيا، وفقاً لألنشطة ذات األولوية الواردة يف الشراكة اجلديدة من 

                   أجل تنمية أفريقيا؛

                                                                                   لالحتياجات اليت تبديها البلدان من خالل تقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية                      سيسـتجيب     ) ب ( 
                ً                                                                 ولـن يشكل ازدواجاً لربامج الزماالت األخرى القائمة بل تكملة هلا، مع مراعاة               .                             وبـرامج العمـل الوطنـية     

                                                                        االحتياجات احملددة اليت تبديها األطراف للحصول على وسائل فعالة ملكافحة التصحر؛

                                                                                             يتمشـى مـع النهج املوحد املتعلق بإدارة وتنظيم املنح، كما حددهتا مؤمترات األمم املتحدة                س  ) ج ( 
                                                                                             وسيتابع عن كثب املناقشات والشروط الالزمة إلعداد التقارير واملتعلقة بالشفافية، واملساءلة، والسالمة،   .         الرئيسية

                                     ة واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة                                                                           واإلجـراءات املوحدة والتعاريف كما صدرت عن إدارة الشؤون االقتصادي         
             اجتماع كبار   "                                                                                                        وورد ذكـرها مبزيد من التفصيل يف تقرير فيينا الصادر عن الوكالة الدولة للطاقة الذرية بعنوان                 

    )".    ٢٠٠٢      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                                                                  املوظفني املعنيني بالزماالت يف منظومة األمم املتحدة ووكاالت البلدان املضيفة 
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 ستنتاجات والتوصيات اال-     ً سادسا  

                                                                                                         بالـنظر إىل الفرق الواضح بني برنامج زماالت االتفاقية املقترح وبرامج الزماالت القائمة، ومع مراعاة                -  ٤٨
                                                                                                                 االحتياجات اليت أبدهتا البلدان من خالل تقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية، وباإلشارة إىل االحتياجات اليت               

                           منها، ومع مراعاة الفوائد   ١٩                                 ً        استشارها، وإىل نص االتفاقية، وحتديداً املادة                                   أعربـت عنها املؤسسات اليت جرت       
                                                                                                                 اليت ميكن أن حيققها برنامج الزماالت يف إطار االتفاقية لصاحل البلدان النامية األطراف، يوصي مكتب جلنة العلم                 

                             يف إطار اتفاقية األمم املتحدة                                                                         والتكنولوجيا مؤمتر األطراف بشدة بأن ينظر بصورة إجيابية يف إنشاء برنامج زماالت
  .                                                                ملكافحة التصحر لالستجابة لالحتياجات احملددة للبلدان األطراف يف االتفاقية

                             ويقدم هذا االقتراح، الوارد      .                                                                         وقد أعد مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مشروع اقتراح لربنامج الزماالت          -  ٤٩
                                          ىل جانب مشروع ميزانية ومشروع مبادئ توجيهية                                                          يف املـرفق، اخلصـائص الرئيسـية ومبادئ متويل الربنامج، إ       

  .                                             وتعليمات عامة لوضع استبيان منوذجي لطلب الزماالت
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 مرفق

 مشروع اقتراح برنامج زماالت يف إطار اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  عناصر الربنامج-   ً أوال  

  هدف الربنامج-ألف 

                                                      عم تطوير املعرفة واملهارات والقدرات السياسية والقانونية                                              إن الفكـرة األساسية لربنامج الزماالت هي د        - ١
                                             وميكن أن تشمل األنشطة الرئيسية دعم تنمية         .                                                                والتقنية ذات الصلة مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف        

               رة الواقعة يف                                                                                                          املوارد البشرية، وتعزيز سبل العيش املستدامة، وحتسني اخلربة املهنية يف البلدان األطراف النامية املتأث             
                                          واهلدف من تنمية هذه األنشطة هو تعزيز اإلدارة   .                                                              املـناطق القاحلـة وشـبه القاحلة واملناطق اجلافة شبه الرطبة      

    .                                                                                املستدامة للموارد الطبيعية يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق اجلافة شبه الرطبة

  تعريف الزماالت واألنشطة ومبالغ املنح-باء 

                            جتماع كبار املوظفني املعنيني                                                                         ة يف مـنظومة األمم املتحدة، كما مت تعريفها يف التقرير اخلتامي ال                    الـزمال  - ٢
      نوفمرب  /                                                         البلدان املضيفة، الذي عقد يف فيينا، النمسا، يف تشرين الثاين                                    بالزماالت يف منظومة األمم املتحدة ووكاالت

                                      مبوجبها فرد مؤهل على منحة مالية بغرض                                                     ، هي نشاط تدرييب مصمم أو منتقى على حنو خاص، حيصل        )١ (    ٢٠٠٢
     ً                             يوماً على األقل والذي ميكن أن جيري   ٣٠                                                           حتقيق أهداف تعليمية خاصة؛ وهذا التدريب الذي جيب أن تكون مدته 

                               ً                                                                           يف مؤسسـة تدريبية مالئمة تقع عموماً يف اخلارج جيب أن يستجيب لسياسات وخطط املوارد البشرية املعتمدة                 
  .                                        قيق األثر واألمهية جلميع أصحاب املصلحة املعنيني     ً               وطنياً وأن يهدف إىل حت

  :                                                     وتشمل األنشطة املقترحة اليت ميكن أن تفي هبذه الشروط ما يلي - ٣

              جوالت إرشادية؛ /                                             دورات تدريبية قصرية األجل، وجوالت دراسية وحماضرات  ) أ ( 

                                                برامج للتبادل والزيارات، مبا يف ذلك يف مقر األمانة؛  ) ب ( 

                                        ونشر وثائق تقنية كالكتيبات والدراسات؛            إعداد وإصدار  ) ج ( 

  .                                  احلصول على منح صغرية للدراسات العليا  ) د ( 

                                                                           دوالر من دوالرات الواليات املتحدة كحد أقصى للمنحة الدراسية يف إطار              ١٠     ٠٠٠                ويقـترح حتديد     - ٤
                  وشراء الكتب وغري                                             املؤمترات، وتكاليف السفر، وبدل املعيشة اليومي،  /       التدريب /                                 االتفاقـية لتغطية رسوم الدراسة    

                                                      

                                           ومة األمم املتحدة ووكاالت البلدان املضيفة،                                                   اجتماع كبار املوظفني املعنيني بالزماالت يف منظ        .                التقرير اخلتامي   ) ١ (
  .                                            الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، النمسا  .     ٢٠٠٢      نوفمرب  /           تشرين الثاين  .                                               إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم املتحدة
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                                                                                     ويف حالة الدراسات العليا، يقدم جزء من رسوم الدراسة فقط أو منحة صغرية إلجراء               .                        ذلـك مـن التكالـيف     
ّ                                              وال حتّول املنح الدراسية املعتمدة لربامج أو مؤسسات أخرى  .       البحوث      .   

  شروط تقدمي املنح الدراسية-جيم 

  :                           منحة دراسية يف إطار االتفاقية                                            فيما يلي الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على  - ٥

                                                                           ال حيق سوى ملواطين البلدان األطراف يف االتفاقية تقدمي طلبات للحصول على منح دراسية؛  ) أ ( 

                                      تقدم املنح الدراسية لألفراد ال للمؤسسات؛  ) ب ( 

       سنة؛  ٤٠                              ال يتعدى عادة سن مقدمي الطلبات   ) ج ( 

                                      ادة البكالوريوس يف فرع علمي ولديهم خربة                                         يكون مقدمو الطلبات حاصلني على األقل على شه  ) د ( 
                                                   مثبتة ومعترف هبا ال تقل مدهتا عن عامني وقت تقدمي الطلب؛

                                                           تكون األفضلية ملقدمي الطلبات الذين مل حيصلوا على منحة قبل ذلك؛    ) ه ( 

  .                                                                             ال حيق للموظفني الذين يعملون يف إطار االتفاقية وال ألفراد أسرهم احلصول على منح دراسية  ) و ( 

  التقييم وإدارة الربنامج-دال 

  .                                                                      تنظر جلنة اختيار يف الطلبات وجتتمع أثناء انعقاد دورة من دورات مؤمتر األطراف - ٦

   ويف   .                                                                                                     وهـناك عدة خيارات فيما يتعلق بتشكيل جلنة االختيار واآللية اليت تتبعها للموافقة على الطلبات               - ٧
                                                               البلدان األطراف النامية واملتقدمة وأن تتميز بتوازن إقليمي                                                               مجـيع اخليارات، جيب أن تتألف اللجنة من أفراد من           

  .                            ويعني مؤمتر األطراف رئيس اللجنة  .                         وتوازن على أساس نوع اجلنس

                                                                                              وينبغي النظر بدقة يف مفهوم جلنة االختيار وتشكيلها والتقارير اليت تقدمها إىل مؤمتر األطراف، وشفافيتها  - ٨
                                                                         إنشاء جلنة اختيار تتألف من أعضاء ممثلني كنواب رئيس مؤمتر األطراف                      فإذا تقرر   .                          وعالقـتها مبؤمتـر األطراف    

                                                                                                              ونواب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، فإن أي مشروع لوضع برنامج للزماالت               
          جلنة العلم  /    اقية                      جلنة استعراض تنفيذ االتف /                                                           جيب أن جتري مناقشته واملوافقة عليه يف دورة من دورات مؤمتر األطراف

                                                                                        ومثة اعتبار آخر إلدارة الربنامج هو توصية مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بإدراج برنامج الزماالت   .             والتكنولوجيا
             ً                                                فإذا تقرر مثالً أن تتركز جماالت الربنامج ذات األولوية على            .                                                    يف جدول األعمال الدائم للجنة العلم والتكنولوجيا      

  .                                                                                     فسيكون من املالئم إدارة الزماالت يف إطار برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا                                          مـيادين العلم والتكنولوجيا،   
                                                                                                                 وستقدم التقارير عن اإلرشادات املتعلقة باجملاالت ذات األولوية، ومعايري االختيار وتقييم الربنامج يف إطار البند               

  .                                             ذي الصلة من جدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا

  .                                                        بعض الوقت من فئة اخلدمات العامة تقدمي اخلدمات للجنة االختيار                ويتوىل أمني متفرغ  - ٩
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  األهداف التنفيذية املقترحة واجملاالت الرئيسية-هاء 

                                                                                               على أساس األهداف واالستراتيجيات الشاملة لعدة قطاعات واجملاالت الرئيسية اليت مت حتديدها يف برامج          -  ١٠
                                                                        إطار اتفاقية مكافحة التصحر، وإعالن بون، وتقارير التقييم الذايت                                                        العمـل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف      

                                                                                                         للقدرات الوطنية وبرنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، فإن اهلدف من األنشطة املؤهلة هو تنمية املوارد البشرية    
  :                                                  وتطوير اخلربة املهنية لتحقيق األهداف التنفيذية التالية

                                                            وطنية ودون الوطنية يف جمال التخطيط االستراتيجي؛ تعزيز املنهجيات                       تعزيز قدرات املؤسسات ال  ) أ ( 
                                                                                                           واألدوات املؤسسـية الالزمة للتنفيذ الفعال، مبا يف ذلك النهج القائمة على املشاركة؛ وتنمية املعرفة املؤسسية يف        

                اجملاالت الرئيسية؛

                                    ائل اليت متكنهم من وضع حد لتردي                                                                    تبادل األدوات واملنهجيات لتزويد أصحاب املصلحة احملليني بالوس         ) ب ( 
                                                                                                   األراضي والتخفيف من آثاره والتكيف معه، ومنحهم القدرة واحلرية للقيام هبذه اخليارات واملشاركة يف تنفيذها؛ 

  .                                                    إنشاء عالقات تفاعلية فعالة ملكافحة التصحر وتردي األراضي  ) ج ( 

  :                  املشار إليها أعاله                                                   واألنشطة التالية مفيدة لتحقيق أي من األهداف التنفيذية -  ١١

                                        تعزيز العالقات العامة والتوعية والتثقيف؛  ) أ ( 

                        تعزيز املعرفة التقليدية؛  ) ب ( 

                                                     تبادل املعلومات والدراية والتكنولوجيا وأفضل املمارسات؛  ) ج ( 

                                   القضايا املتعلقة بنوع اجلنس والشباب؛  ) د ( 

            ذ القرارات؛                                                استحداث نظم إلدارة املعلومات ونظم للمساعدة على اختا    ) ه ( 

                                                                                           وضـع هنـج وأدوات وصكوك بيئية ومالية ومؤسسية مبتكرة وتفاعلية ملنع ومكافحة التصحر                ) و ( 
                          وتردي األراضي وآثار اجلفاف؛

  .                                                 املساعدة يف تطوير وتعزيز قدرات البحث بناء على الطلب  ) ز ( 

   ):                   ها على أساس األولوية         ال يرد ذكر (                                                     وجماالت العمل الرئيسية اليت سيتناوهلا أصحاب املنح هي كاآليت  -  ١٢

                                                                                                 اإلدارة املسـتدامة لألراضي، مبا يف ذلك إدارة املياه، وإيكولوجيا الزراعة، والزراعة العضوية،               ) أ ( 
                              إعادة التشجري، ونظم الرعي احلر؛ /                                    وتربية املاشية ونظم الزراعة، والتحريج

                                 سبل العيش البديلة ومصادر الطاقة؛  ) ب ( 

                                                                   ئية، وحوافز لالستثمار وحتليل تكاليف وفوائد منع ومكافحة تردي األراضي؛                       االقتصادات واحملاسبة البي  ) ج ( 
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  ؛ )                                             مبا يف ذلك الفقر وقابلية التأثر والرتاعات واهلجرة (                                          العالقات بني تردي األراضي والعوامل االجتماعية   ) د ( 

                   نظم اإلنذار املبكر؛     ) ه ( 

  .                  رصد التصحر وتقييمه  ) و ( 

  معايري االختيار املقترحة-واو 

    ):                           ال يتم ذلك على أساس األولوية (                                                      ستجري دراسة طلبات املنح على أساس معايري االختيار التالية  -  ١٣

                   وستوىل عناية خاصة     .                                                                    تناسـق النشـاط املقـترح مع هدف الربنامج واجملاالت ذات األولوية             ) أ ( 
                                                        لالقتراحات اليت تركز على األنشطة امليدانية على الصعيد احمللي؛

                               ب الطلب لالضطالع بالنشاط املقترح؛         مؤهالت صاح  ) ب ( 

                                                                                              احـتمال أن تفضـي املهارات واملعارف املكتسبة أو اليت تتطور يف إطار النشاط املنفذ مبوجب                  ) ج ( 
                                   ً      ً       ً    املنحة إىل تطبيقات وفوائد أوسع نطاقاً وطنياً ودولياً؛

  .                                                         التكلفة املعقولة بالنسبة للنشاط املقترح تنفيذه يف إطار املنحة  ) د ( 

  :            ً                 العناية أيضاً للعناصر التالية      وستوىل  -  ١٤

                                           التوازن اجلغرايف والتوازن على أساس نوع اجلنس؛  ) أ ( 

                                                                          التوازن بني اجملاالت ذات األولوية الواردة يف االتفاقية واليت مت حتديدها يف إعالن بون؛  ) ب ( 

           رات واجلوالت    ً               مثالً احملاضرات واملؤمت (                                                  الكفاءة يف اللغة اليت سيقدم هبا التدريب، حسب االقتضاء   ) ج ( 
   ).        الدراسية

                          ً                                                                   وستقدم املنح الدراسية أساساً ملواطين البلدان النامية األطراف الذين يقترحون أنشطة ذات صلة باألراضي  -  ١٥
                                                                                                         ومع ذلك، ميكن تقدمي منح دراسية ملواطين البلدان املتقدمة األطراف يف حالة تنفيذ أنشطة مشمولة باملنح                  .      اجلافة

                                                                                        وشبه قاحلة ومناطق جافة شبه رطبة وإذا كان من شأن هذه األنشطة أن تعود بفائدة                                          الدراسية يف مناطق قاحلة     
  .                                 أو ثبت أهنا تقترن بنقل التكنولوجيا /                                                                    على البلدان الواقعة يف مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق جافة شبه رطبة، و

  استدامة وميزانية برنامج الزماالت-     ً ثانيا  

                            وإذا كان اهلدف هو تقدمي ما بني   .                                    جيب االلتزام بتأمني التمويل ملدة عامني                        خالل املرحلة األوىل للربنامج، -  ١٦
                                    دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خالل    ٥١٦     ٠٠٠                                               مـنحة يف العام، فستبلغ امليزانية الالزمة قرابة    ٤٠    و   ٢٠

                     حسب التقديرات زائد            منحة     ٥٦                   وسيتيح ذلك متويل       ).                   انظر اجلدول أدناه   (                                         فترة التنفيذ األولية اليت مدهتا عامان       
   ).                        أمني، يف فئة اخلدمات العامة (                                    مرتب موظف متفرغ بعض الوقت معين باملنح 
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                                   البلدان املاحنة واجلامعات والوكاالت     (                                                               وسـيتم الـتمويل باالسـتناد إىل جمموعة من املقرضني واملاحنني             -  ١٧
                                 منها العالقات بني االتفاقات البيئية                                                    وسينشأ فريق استشاري لدى األمني التنفيذي للنظر يف أمور    ).             والقطاع اخلاص

                                                                                                             املتعددة األطراف واالستثمارات اخلاصة، واخلربة اليت اكتسبتها الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة من تنفيذ              
                           ً           وسيكلف الفريق االستشاري أيضاً مبهمة وضع   .                                                            برامج الزماالت، واآلثار اإلدارية املترتبة على إنشاء برنامج كهذا

  .                              ية أولية لتأمني امليزانية الالزمة        استراتيج

 امليزانية املسقطة اإلمجالية والسنوية للعامني األولني لربنامج الزماالت يف إطار 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
   اجملموع العام األول العام الثاين

 ١٠                              املوظفون املكلفون بتنفيذ املشروع   
   ) أ (                      املنح الدراسية والتدريب -  ١٤    ٣٣٦     ٠٠٠    ١٦٨     ٠٠٠    ١٦٨    ٠٠ ٠
                                     خـبري استشاري دويل الستعراض املشروع       -  ١٦   ١٨     ٠٠٠    ١٨     ٠٠٠

                خالل العام الثاين
 

             جمموع العنصر -  ١٩    ٣٥٤     ٠٠٠  
 ٢٠               العقود الفرعية   

                     موظـف من فئة اخلدمات   (              عقـد فـرعي     -  ٢١   ٥٣     ٠٠٠   ٢٦     ٥٠٠   ٢٦     ٥٠٠
  ) ٤-       بة خ ع              بعض الوقت برت /      العامة

 

   ) ب ( )                 نشر تقارير البحوث (         عقد فرعي  -  ٢٢   ٣٠     ٠٠٠   ١٥     ٠٠٠   ١٥     ٠٠٠
             جمموع العنصر -  ٢٩   ٨٣     ٠٠٠  
 ٥٠                        املواد اليت ميكن استخدامها   

                         إعالنات الدعاية وتكاليف     :                املـواد اخلـام    -  ٥١   ١٠     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠
      الربيد

 

             جمموع العنصر -  ٥٩   ١٠     ٠٠٠  
 ٦٠            بنود متنوعة   

   ) ج (             مصروفات طارئة -  ٦٣   ١٠     ٠٠٠    ٥     ٠٠٠  ٥     ٠٠٠
             جمموع العنصر -  ٦٩   ١٠     ٠٠٠  
                اجملموع الفرعي    ٤٥٧     ٠٠٠  
 ٨٠                                        رصد وتقييم وإدارة اتفاقية مكافحة التصحر   
   )"٪  ١٣ (                          تكاليف دعم برامج االتفاقية  -  ٨٣   ٥٩     ٤١٠  
             جمموع العنصر -  ٨٩   ٥٩     ٤١٠  
 ١٠٠            اجملموع الكلي    ٥١٦     ٤١٠  

  .                                                  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لكل منها وملدة عامني ٦     ٠٠٠                     منحة يف السنة مبتوسط   ٢٨    ساس      على أ  ) أ ( 

  .                            يف املائة من التقارير املقدمة  ٢٠                                         تقارير خمتارة وورقات حبوث فقط؛ بافتراض نشر   ) ب ( 

  .       ً                               استناداً إىل متوسط قيمة كل منحة يف السنة  ) ج ( 
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  .                                                                  شروع بفضل التربعات اليت ستلتمس من أكرب جمموعة ممكنة من املاحنني                                            وستتوىل أمانة االتفاقية إدارة امل     -  ١٨
                                                                          ً                           وباستثناء ما هو وارد بالتحديد يف امليزانية، كما يف حالة املنشورات والدعاية مثالً، فإن مجيع تكاليف االتصاالت، 

      وسيتم   .          الربامج                                                                                              والرسـوم املصـرفية املـتعلقة باحلواالت وغريها من التكاليف اإلدارية ستغطى من أموال دعم              
                                                                                                           استعراض املشروع بشكل مستقل قبل هناية فترة السنتني، وميكن جتديده ملدة سنتني أخريني مبوافقة وتوصية جلنة                

                                                       وطاملا مل تشهد املبالغ املتاحة يف الصناديق التكميلية          .                                                        العـلم والتكنولوجـيا ومؤمتـر األطراف بعد االستعراض        
                                   كعمليات الشراكة مع القطاع اخلاص      (                          إىل أساليب متويل إضافية                                                  وصـناديق التـربعات زيـادة كبرية، سيلجأ         

  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                                        لتغطية املنح الدراسية وتكاليف دعم الربامج والتكاليف األخرى خالل فترة السنتني   )         واجلامعات

                                        مبادئ توجيهية وتعليمات عامة مقترحة لوضع  -     ً ثالثاً
                                  استمارة منوذجية لطلب املنح الدراسية

  .                                                                      نة باملبادئ التوجيهية التالية لوضع استمارة يف إطار برنامج زماالت االتفاقية          ميكن االستعا -  ١٩

                  قبول من املؤسسات     )      رسائل (                                                               جيب أن يرفق مقدمو الطلبات رساليت توصية باستمارهتم ورسالة            ) أ ( 
  .                 املشاركة يف الربنامج

                    األصل، ألن املستندات             النسخ فقط، ال (                                                  يتعني على مقدمي الطلبات تقدمي مستندات الدعم التالية   ) ب ( 
   ):             املقدمة ال تعاد

                                                                                   فيما يتعلق بالدورات التدريبية ودورات التدريب الداخلي قصرية األجل، وصف الدورة وتفاصيل  ̀  ١̀ 
                  النفقات اخلاصة هبا؛

                                                                                             فـيما يتعلق بتقدمي بيان يف أحد املؤمترات، وصف املؤمتر، وتقدمي بيانات مفصلة بشأن نفقات                ̀  ٢̀ 
    ان؛                املؤمتر وملخص البي

                                        اجلوالت اإلرشادية، تقدمي جدول زمين مفصل       /                                           فـيما يـتعلق باجلوالت الدراسية واحملاضرات       ̀  ٣̀ 
          للزيارات؛

                                                                              فيما يتعلق بإعداد الوثائق الفنية وإصدارها ونشرها، تقدمي ملخص أو مشروع الوثيقة؛ ̀  ٤̀ 

            وم الدراسة                                                                                   فـيما يتعلق بالدراسات العليا، وصف الربنامج، وتقدمي معلومات مفصلة بشأن رس            ̀  ٥̀ 
               واقتراح البحث؛

                                                                                                فيما يتعلق بالدورات الداخلية يف مقر االتفاقية، وصف برنامج العمل املخطط تنفيذه من جانب               ̀  ٦̀ 
               الوحدة املعنية؛

                                                                                               فـيما يـتعلق مبقدمي الطلبات ممن ال تكون لغتهم األم هي اللغة املستعملة يف النشاط املشمول                ̀  ٧̀ 
  .     اللغة                               باملنحة، تقدمي شهادة كفاءة يف هذه 
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                     وعلى املهتمني بدراسة     .                                                                        الطلبات اليت تصل بعد املوعد النهائي احملدد ال ترسل إىل جلنة االختيار             ) ج ( 
                                   طلباهتم يف جولة ثانية تقدمي طلب جديد؛

                                                                                                  عـلى مقدمـي الطلـبات االمتثال للمبادئ التوجيهية املتعلقة بامليزانية والواردة يف االستمارة                ) د ( 
         املقترحة؛

    ١٠     ٠٠٠                                                                              اج مقدم الطلب إىل مبلغ أكرب من احلد األقصى الذي تتيحه االتفاقية وقدره                      إذا احت     ) ه ( 
                                                                                                              دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتنفيذ نشاط مقترح، عليه أن يذكر يف خانة االستمارة املخصصة للميزانية                

                             لى مقدمي الطلبات تقدمي ما                                                                                        مصادر التمويل األخرى، واملبلغ املؤمن أو املقرر احلصول عليه من هذه املصادر؛ وع            
                                                                                                             يثبـت حصوهلم على متويل من املصادر املالية األخرى، ولن جيري النظر يف الطلبات اليت ال تكون مشفوعة هبذه                   

                                                                                                وعـلى مقدمي الطلبات الذين يذكرون املصادر الشخصية أو األسرية كمصادر للتمويل أن يقدموا                .           اإلثـباتات 
                    دوالر من دوالرات      ١٠     ٠٠٠                                      م بأن األنشطة اليت تتطلب أكثر من                                وجيب أن يكونوا على عل      .                  إثـباتات بذلـك   

                                                            الواليات املتحدة ستكون موضع دراسة إضافية من جانب جلنة االختيار؛

                                                                                          عـلى مقدمي الطلبات الذين يودون احلصول على إشعار باستالم طلباهتم وعلى معلومات عن                ) و ( 
   ).          بدون طوابع (                                     لباهتم اململوءة ظرفني بعناوينهم الذاتية                                                 النتائج اليت تتوصل إليها جلنة االختيار أن يرفقوا بط

_ _ _ _ _ 

 


