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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢٢بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت٦البند 
  ت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحربرنامج زماال

  تقرير عن برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة
  ملكافحة التصحر
  مذكرة أعدهتا األمانة

  موجز

، إىل األمانة أن تنشئ، رهناً بتوافر التربعات الالزمة، برنامج ٨- م أ/١٦طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره   
ار العمل طواقترح تنقيح الربنامج جلعله أكثر تواؤماً مع اخلطة وإ. كافحة التصحرزماالت التفاقية األمم املتحدة مل

والربنامج املنقح ). االستراتيجية) (٢٠١٨ -  ٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
ـ   . مصّمم لزيادة قدرة بلد ما على تنفيذ االستراتيجية         مؤسـسات خمتـارة يف      ع العقـود مـع    ويوصى بأن توقَّّ

ن يعملون يف ـم سيكونون مم ـاملقترح اختياره الذين سيقع عليهم االختيار أو      والزمالء  . األقاليم الفرعية /األقاليم
ووفقاً . ما ال يقل عن ميدان واحد من امليادين العلمية املختلفة اليت تعترب حامسة األمهية من أجل تنفيذ االستراتيجية

لعلم والتكنولوجيا، ينبغي تكليف األمانة بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوضع وتنفيـذ              لتوجيهات مكتب جلنة ا   
وينبغـي  . وينبغي تشجيع املؤسسات العلمية على أن تسهم يف إرساء برنامج الزمـاالت           . برنامج زماالت منقح  

  .أن تفعل ذلك إن كانت لديها القدرة علىتوفر التمويل الالزم أن لألطراف وغريها من املنظمات املهتمة 
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   معلومات أساسية- أوال 
، إىل األمانة أن تنشئ، رهناً بتوافر التربعات الالزمة، برنامج ٨- م أ/١٦طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره   - ١

 واملنظمات املهتمة األخرى القادرة على إتاحة       زماالت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وشّجع األطرافَ       
د اهلدف املقـدم مـن      ة عن طريق جمموعة متنوعة من املصادر، مبا يف ذلك التربعات والدعم احملدَّ            األموال الالزم 

  .املاحنني، على أن تفعل ذلك

 مؤسـسة مـن     ١٥٢وقبل اعتماد هذا املقرر، أجرى مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا استقصاًء مشـل               - ٢
ة وتدريب، بغية التماس آرائها بشأن إنشاء برنامج        مؤسسات البلدان املتقدمة األطراف اليت تضطلع بأنشطة توعي       

واستعرض املكتب برامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقيـة التنـوع               . زماالت
البيولوجي، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، ومعهد األمم املتحدة للتـدريب والبحـث،              

كما نظر يف االسـتنتاجات والتوصـيات       .  العاملية لألرصاد اجلوية، واملنظمة الدولية لألخشاب املدارية       واملنظمة
  .الرئيسية لعشر خطط عمل مت وضعها يف إطار مشروع التقييم الذايت للقدرة الوطنية

حر  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـص      وضعتكون عملية    بأن   وأوصت املؤسساتُ   - ٣
 الت البحوث والوكاالت اإلمنائية من أجل تنسيب من متنح هلم الزمـا           عاهدإنشاء شبكة مؤسساتية مل   متالزمةً مع   

وبّينت بعض اجلامعات أن بإمكاهنا تدريب كوادر من البلدان         ). دورات قصرية، مشاريع حبوث، تدريب داخلي     (
ل برنامج الزماالت هذه وإن حتمُّ. تحملوا نفقات إقامتهمالنامية األطراف، إالّ أنه سيتعّين على معظم املتدربني أن ي

  .التكاليف، بطريقة منسقة، من شأنه أن يزيد من كفاءة هذه الربامج زيادة ملحوظة

زماالت بالتالزم مع استحداث شبكة ملن      الكما اقترحت املؤسسات اليت استشريت إمكانية وضع برنامج           - ٤
هم يف قائمة من اخلرباء تثبيتاً لعضويتهم يف اجلماعة العاملية ملكافحة التصحر إدراجة  إمكانيومنحون الزماالت، أسُي

  .ويف سبيل زيادة تدفقات املعلومات وتبادهلا فيما بينهم

بتوجيـه  ) االتفاقيـة (، قامت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ٨- م أ/١٦وإثر اعتماد املقرر     - ٥
يف مجيع أحناء العامل طلبت فيها دعم برنامج الزماالت وعرضت طريقتني عمليتني رسالة استفسار إىل منظمات شىت 
  :، ومهارئيسيتني لتقدمي املساعدة املطلوبة

  ألغراض حمّددة؛تربعات ودعماً اجلهات املاحنة قدمي ت  )أ(  

أو إمكانيـة عقـد     / و ،عن طريق إتاحة فرص للزماالت    تقدمي املؤسسات الراعية دعماً إضافياً        )ب(  
  .دورات قصرية أو االضطالع بدراسات ذات صلة باملوضوععقد  و،حلقات دراسية لطلبة الدراسات العليا

 رّداً حىت تاريخ إعداد     ١٩وتلقت األمانة   .  مؤسسة ١٥٠ورة إىل ممثلي ما يزيد عن       ـ الرسالة املذك  جَّهتوقد وُ 
  .هذا التقرير
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 لتغطية نفقات عشر منح دراسية لفترة سنتني لطلبة  بتقدمي مساعدة ماليةاًوورد يف أحد تلك الردود عرض  - ٦
وعرضت املؤسسة . حائزين شهادة البكالوريوس من بلدان نامية أطراف يف االتفاقية ومتضررة من جّراء تغري املناخ

 من جلنة العلم ، منتظرةً) دوالر٢٠ ٠٠٠تقّدر كلفة كل منها مببلغ (كل منحة من املنح تكاليف ذاهتا متويل نصف 
  .تكنولوجيا أن تتوىل رصد مبلغ مماثلوال

 املتبقية، فعرضت تقدمي دعم تعليمي من خالل جمموعة متنوعة من الزماالت املؤسساتية، ١٨ل أما الردود ا  - ٧
دراسات ذات صلة باملـسائل  االضطالع ب وأدورات قصرية عقد حلقات دراسية لطلبة الدراسات العليا، و     عقد  و

  .احملددة يف عناصر الربنامج

الً لربامج وسيكون الربنامج مكمِّ. قترح تنقيح برنامج الزماالت بغية جعله أكثر متاشياً مع االستراتيجيةوُي  - ٨
  .الزماالت الدولية القائمة حالياً

  ح لزماالت اتفاقية مقترحات عامة لوضع برنامج منقَّ-  ثانياً
  ألمم املتحدة ملكافحة التصحر        ا

  ربنامجالهدف  - ألف 

 جمموعة واسعة النطاق من ممارسات تبادل  وإرساءِِ مجاعيةً إدارةً املعارِف إلدارِةتيح الربنامج إمكانياٍتسي  - ٩
  . على الصعيد اإلقليمييشبكواصل التللكما سيوفّر آليات . املعلومات فيما بني البلدان األطراف

  .تيجية موضع التنفيذوالربنامج مصّمم ليكون أداة للنهوض بقدرة بلد ما على وضع االسترا  - ١٠

  ه تنظيم- باء 

نظراً لكون الربنامج آلية لبناء القدرات الوطنية على تنفيذ ورصد األهداف التـشغيلية واالسـتراتيجية                 - ١١
  .االتفاقيةيف إطار زمالء الاألقاليم الفرعية تتوىل استضافة /لالتفاقية، ُيقَترح تعيني مؤسسات يف األقاليم

ويف هذا الشأن، . والبلدان األطراف هي اجلهات الرئيسية املستفيدة من التدريب املقّدم من خالل الربنامج  - ١٢
وينبغي هلذه العـروض أن تلـيب       . ستمنح األفضلية يف منح الزماالت لفرادى البلدان بناًء على عروضها الوطنية          

  :التوقعات التالية للربنامج

  زمالء ذات صلة بتعزيز تنفيذ االستراتيجية؛أن تكون طرائق اختيار ال  )أ(  

  عرض هنج ملواءمة برنامج العمل الوطين مع االستراتيجية؛أن ُي  )ب(  

  .أن يقام الدليل على مستوى اجلاهزية واالستعداد لألخذ مبا يسفر عنه الربنامج من نتائج  )ج(  

لزماالت، وسيقع االختيار على     شخصاً للحصول على ا    ١٢ولكل من البلدان أن يقترح ما ال يزيد عن            - ١٣
  .ثالثة مرشحني فقط
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   معايري االختيار أثناء الفترة التجريبية- جيم 

وفيمـا يلـي    . يوصى بوضع آليات مفصلة بشأن ترشيح مؤسسات علمية خمتارة وتوقيع عقود معهـا              - ١٤
  :مقترحات ميكن استخدامها مؤشرات يف وضع نظام اختيار مفصل

بية بسنتني، ويتوىل مؤمتر األطراف تقييم النتائج بغية توسيع نطـاق برنـامج       الفترة التجري  حتدَّد  )أ(  
  الزماالت وتطبيقه على أقاليم فرعية أخرى؛

رشحة ألن تتقدم بطلباهتا من خالل دعوة إىل تقدمي مقترحات، توّجه بصفة            تتدعى املؤسسات امل    )ب(  
  رئيسية إىل البلدان األطراف يف اإلتفاقية؛

سسات اليت يقع عليها االختيار أن تقيم الدليل على قدرهتا على توفري بيئة عمل علمية ينبغي للمؤ  )ج(  
  وعلماء متخصصني ينصّب اهتمامهم على برنامج عمل االتفاقية وأولوياهتا ومهمتها؛

  على كل مؤسسة مترشحة أن تتقدم برسالة دعم صادرة عن البلد الذي تقع فيه؛  )د(  

 مؤسسة مترشحة أن تضع برنامج أنشطة يكـون متماشـياً مـع             وعالوة على ذلك، على كل      )ه(  
  االستراتيجية؛

يفّضل أن يكون لدى املؤسسة املترشحة خربة سابقة يف وضع وتنظيم أنـشطة برناجميـة مـع                   )و(  
  اإلقليم الفرعي؛/مؤسسات دولية، وإن أمكن، مع مؤسسات حملية من اإلقليم

   من الزمالء يف فترة معّينة؛١٥ و١٠على استضافة ما بني على املؤسسة املترشحة أن تثبت قدرهتا   )ز(  

على املؤسسة اليت يقع عليها االختيار أن تقدم خطة عمل مدهتا سنتان ومقترحاً باستضافة زمالٍء   )ح(  
يف إطار االتفاقية وفقاً لالستراتيجية، وألولويات مؤمتر األطراف، وكذلك وفقاً جملاالت التركيز املواضيعية للجنة              

  لعلم والتكنولوجيا؛ا

أمانة االتفاقية، بعرض خطة عمل مفصلة فيمـا       ب اًتعينسميقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،        )ط(  
  معايري شفافة؛هلا د ّدحييتعلق بعملية االختيار، و

األقاليمية أثنـاء   /ار املؤسسات اإلقليمية  ـختيالعمليـة  ت  ـ مؤق زمينق جدول   ـيرد يف املرف    )ي(  
  .جريبيةالفترة الت

   اختيار الزمالء- دال 

قترح اختيارهم عاملني فيما ال يقل عـن ميـدان   يكون الزمالء الذين يقع عليهم االختيار أو ُيينبغي أن     - ١٥
  .واحد من امليادين العلمية املختلفة اليت تعترب ذات أمهية حامسة من أجل تنفيذ االستراتيجية
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وينبغي للمترشحني للزمـاالت أن يكونـوا       . حياهتم الوظيفية  يف منتصف    يكون الزمالء عادةً  ينبغي أن     - ١٦
. ل أن تكون ماجستري أو دكتوراه، يف ميـدان كـل منـهم            على األقل شهادات جامعية أساسية، يفضَّ     حائزين  

  . شهادة يف الدراسات العلياازةوالربنامج ليس خمصصاً للطلبة، وال يقّدم فيه دعم مايل لطلبة يسعون إىل حي

  . زميالً يف وقت واحد١٥ و١٠أقاليمية استضافة ما بني /مؤسسات إقليميةستتوىل   - ١٧

  .زمالء من أجل الربنامجالاختيار لعملية يرد يف املرفق جدول زمين مؤقت   - ١٨

   النتائج والتوصيات-  ثالثاً
ء برنامج   الداعي إىل إنشا   ٨العلم والتكنولوجيا، إذ يضع يف اعتباره مقرر مؤمتر األطراف          جلنة  إن مكتب     - ١٩

زماالت، وإذ يراعي ضرورة بناء القدرات يف امليدان العلمي يف معرض وضع االستراتيجية موضع التنفيذ علـى                  
الصعيد الوطين، وإدراكاً منه ملا ميكن لربنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن يأيت به من منافع                  

بعني املوافقة  مؤمتر األطراف بأن ينظر    ياصل الشبكي يف األقاليم، يوص    البلدان النامية األطراف ويف جمال التو     على  
  .زماالتيف الصيغة املنقحة لربنامج ال

ذ ما يلزم من إجـراءات يف       ختاااألمانة، بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،        ل إىل   ٌيوِكينبغي أن     - ٢٠
  .سبيل صياغة برنامج الزماالت املنقح والشروع يف تنفيذه

األمانة، أن يتوىل وضع معايري وآليات مفصلة فيما يتعلق ب اًعينتمسينبغي ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،   - ٢١
  .باختيار املؤسسات العلمية واملرشحني للزماالت

على أن إن كانت لديها القدرة ينبغي تشجيع املؤسسات العلمية على اإلسهام يف إنشاء برنامج الزماالت   - ٢٢
  .تفعل ذلك

إن ينبغي تشجيع األطراف وغريها من املنظمات املهتمة على تقدمي تربعات هدفها دعم برنامج الزماالت                 - ٢٣
  .على أن تفعل ذلككانت لديها القدرة 
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  املرفق

  األقاليمية/جدول زمين مؤقت لعملية اختيار املؤسسات اإلقليمية
  مالء ولعملية اختيار الز،لتكون مراكز مرجعية يف إطار االتفاقية
  األقاليمية/اختيار املؤسسات اإلقليمية

  يقبل مؤمتر األطراف توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا      :٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
  تأخذ األمانة مبا يرتئيه مؤمتر األطراف من تعديالت    :٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
املؤسسات بشأن رحات لتقدم مبقتل تمويل ودعوٍةبدعوة للتقدم إصدار   :٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  رعيةفاألقاليم ال/املتواجدة يف األقاليم
  تقييم املؤسسات املترشحة وإقرار النتائج ونشرها      :٢٠١٠مارس /آذار

  اختيار الزمالء

ا املتعلقـة   ها لربنامج الزماالت وإعداد طلباهت    ـحتضري البلدان مرشحي    :٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  - مايو  /أيار
  بذلك

  بدء برنامج زماالت االتفاقية:٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول- سبتمرب/أيلول

 -  -  -  -  -  

 


