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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 

  من جدول األعمال املؤقت) ب(٩البند 
  زيز الدعم املقدم إىل املؤسسات العلمية ومؤسسات البحث والتدريب يف تنفيذ االستراتيجية تع

  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    

   من األمانة مقدمةمذكرة    

  موجز    
، رهنـاً بتـوافر     تنـشئ ، إىل األمانة أن     ٨-م أ /١٦ مقرره   يفطلب مؤمتر األطراف،      

  .التربعات الالزمة، برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر
، أن تقوم، بتوجيه مـن      ٩-م أ /٢٠ مقرره   يفوطلب مؤمتر األطراف كذلك إىل األمانة،         

ىل وضع  باختاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة تطوير املقترح الداعي إ       "مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،     
ويف املقرر نفسه، طلـب مـؤمتر       ". برنامج زماالت منقح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       

األطراف من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يضع، بدعم من األمانة، املعايري واآلليات التفصيلية       
إلضافة إىل ذلك، شجع    وبا. الختيار املؤسسات العلمية واملرشحني للزماالت وفقاً للربنامج املنقح       

هذا املقرر األمانة، ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية            
تشجيع املؤسسات العلمية ذات القدرة على اإلسهام يف تنفيذ برنامج زماالت منقح            "الدولية على   

 القـدرة   اليت متلك نظمات األخرى    املقرر نفسه األطراف وامل    اودع". لالتفاقية على أن تفعل ذلك    
  .على تقدمي تربعات لدعم برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر إىل أن تفعل ذلك

وتعرض هذه الوثيقة رؤية منقحة ملشاركة املؤسسات واألفراد يف برنـامج زمـاالت               
التكنولوجيا وقد تود جلنة العلم و. ، ويشمل ذلك خيارين لتنفيذ الربنامج   مكافحة التصحر  اتفاقية

 تطوير هذا الربنامج وتفعيله، لعرضه علـى مـؤمتر     املضي قدماً يف  أن تقدم توجيهاً بشأن كيفية      
  .األطراف للنظر فيه، والعتماده حبسب االقتضاء
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١٩-٩  ...................ترؤية منقحة ملشاركة املؤسسات واألفراد يف برنامج الزماال  - ثانياً  

  ٥  ١٧-١٥  ...........................منوذج الشراكة املدارة مركزياً مبوارد جممعة  - ألف     
  ٦  ١٩-١٨  ................منوذج الشراكة القائمة على أصحاب مصلحة متعددين  -  باء     

  ٧  ٢١-٢٠  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
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  مقدمة  -أوالً   
 ٢٩ ، يف الفقرة  )التفاقيةا(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      يف  دعا مؤمتر األطراف      -١

 األمانة إىل دعم الربط الشبكي بني املؤسسات العلمية، ونقل التكنولوجيا إىل            ٦-م أ /١من مقرره   
  .البلدان النامية، والتدريب يف اجلامعات، وإتاحة التدريب الداخلي وتقدمي املنح الدراسية

مـداوالهتا بـشأن سـبل    وأيدت الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف     -٢
ووفقـاً لتقريـر جلنـة      .  وضع برنامج للزماالت   ،ووسائل تعزيز نقل املعارف والتكنولوجيا    

، أوصت اللجنة بدعم    (ICCD/CRIC(3)/9)استعراض تنفيذ االتفاقية عن أعمال دورهتا الثالثة        
الكاملة مـن   برامج الزماالت للعلماء الشبان وامللتحقني بالدراسات العليا لتحقيق االستفادة          

  .خمتلف املعاهد األكادميية املتخصصة يف تدهور األراضي والتصحر
، اقتراحاً أول لربنامج    ICCD/COP(7)/CST/INF.1وقدمت أمانة االتفاقية، يف وثيقتها        -٣

ويهدف . زماالت لالتفاقية، يشمل فوائد هذا الربنامج، وخصائصه املقترحة وجوانب متويله         
 إىل توفري التدريب املتخصص لألفراد العاملني يف املناطق القاحلة وشـبه            برنامج الزماالت املقترح  

القاحلة واجلافة وشبه الرطبة ويتألف من أنواع تدريب قصرية األجل، مثـل الـدورات قـصرية             
  . التدريب الداخلي، أو اجلوالت الدراسية املكثفة، ضمن أنواع أخرى من التدريبأواألجل، 

، مكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا إىل        ٧-م أ /١٥ مقرره   يفودعا مؤمتر األطراف،      -٤
التثبت من وجود حاجة إىل برنامج زماالت حمدد يف إطار االتفاقية، على أن يضع يف اعتبـاره                 
برامج الزمالة املتاحة وتقارير التقييم الذايت للقدرة الوطنية، وهو نشاط ميوله مرفق البيئة العامليـة           

قييم قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقات البيئية املتعـددة           يف ت  البلدانهبدف مساعدة   
   .ودعي املكتب أيضاً إىل تقدمي استنتاجاته إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة. األطراف

 ١٥٢، أجرى مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا استقصاًء مشل      ٧-م أ /١٥املقرر  ب وعمالً  -٥
دان األطراف املتقدمة اليت توجد هبا أنشطة للتوعية والتـدريب السـتطالع            مؤسسة من البل  

كما استعرض املكتب برامج زمـاالت عـدد مـن          . آرائها بشأن إنشاء برنامج للزماالت    
وعمالً مبقرر الدورة السابعة ملؤمتر األطراف املذكور آنفاً، نظـر          . املنظمات الدولية األخرى  

 خطط عمل مت وضـعها يف إطـار         ١٠  لالتوصيات الرئيسية   املكتب أيضاً يف االستنتاجات و    
 نتائج هـذه    ICCD/COP(8)/CST/5وترد يف الوثيقة    . عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية    

  .األنشطة واقتراح إلنشاء برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر
هناً بتـوافر   ، ر تنشئ، أن   ٨-م أ /١٦ مقرره   يفوطلب مؤمتر األطراف من األمانة،        -٦

التربعات الالزمة، برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحر وفقاً لالختصاصات الـواردة يف     
وعمالً هبذا املقرر، بعثت أمانة االتفاقية برسالة استفسار إىل         . ICCD/COP(8)/CST/5الوثيقة  

. مج الزماالت منظمة يف شىت أحناء العامل بغية طلب تقدمي الدعم لربنا١٥٠ممثلي ما يزيد على 
  . وتلقت األمانة تسعة عشر رداً تعرض الدعم
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، اقترح تنقيح برنامج الزمـاالت جلعلـه أكثـر    ICCD/COP(9)/CST/6ويف الوثيقة     -٧
 مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ          العـشر  مع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات      اتفاقاً

  ).االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨( االتفاقية
 الصادر يف دورته التاسعة،     ٩-م أ /٢٠ألطراف من األمانة، يف مقرره      وطلب مؤمتر ا    -٨

تطـوير  أن تتخذ، بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، اإلجراءات الالزمة ملواصـلة             
كما طلب مـن    . االقتراح الداعي إىل وضع برنامج زماالت منقح التفاقية مكافحة التصحر         

، بدعم من األمانة، املعـايري واآلليـات التفـصيلية          مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يضع     
  .الختيار املؤسسات العلمية واملرشحني للزماالت وفقاً للربنامج املنقح

  رؤية منقحة ملشاركة املؤسسات واألفراد يف برنامج الزماالت  -ثانياً   
ت القيود املتـصلة بالقـدرات دون       ليف أعقاب الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، حا        -٩

استمرار األمانة يف التشاور على نطاق واسع مع املؤسسات الـشريكة احملتملـة، وطلـب               
ومع ذلك، أتاح الدعم الطوعي املقدم من       . التوصيات وتلقيها، وجتميع إسهامات أوسع نطاقاً     

  .خمتلف الشركاء إحراز تقدم على حنو ما يرد تفصيله أدناه
ومتكنت أمانة االتفاقية، على املستوى الثنائي، من تيسري أنشطة الزماالت اليت أنشأهتا     -١٠

  .  من البلدان النامية املتأثرةالزمالءاألطراف الراغبة يف استقبال 
عدد من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسـسات          هناك  و  -١١

 املؤسسات العلمية يف تنفيذ برنامج زمـاالت        مسامهةجيع  متلك القدرة على تش   األخرى اليت   
عن اهتمامه بإقامة شراكة مع أمانة االتفاقية ملواصـلة         يف فترة السنتني هذه       أعرب، لالتفاقية

وتشمل هذه الوكاالت جامعة األمم املتحدة، ومنظمة األمم        . تطوير برنامج زماالت االتفاقية   
  .، والشبكة العاملية ملعاهد حبوث األراضي اجلافة)ليونسكوا (املتحدة للتربية والعلم والثقافة

وتلقت األمانة رسالة رمسية من جامعة األمم املتحدة تعرب فيهـا عـن اهتمامهـا               -١٢
فمن . وتتضمن عرضاً للشراكة مع أمانة االتفاقية يف مواصلة تطوير برنامج زماالت االتفاقية           

تمع الدويل للدارسني، واجلسر الذي يربط بني األمم   دور اجمل ب القيام األمم املتحدة    مهام جامعة 
وقد .  أخرى مهامبناء القدرات يف البلدان النامية، ضمن       واملتحدة واجملتمع األكادميي الدويل،     

 يف كندا،   والذي يقع مقره   جلامعة األمم املتحدة،     ه والبيئة والصحة التابع    بامليا قام املعهد املعين  
 التعليمية وبرامج   ، عن طريق براجمه   ت يف البلدان النامية املتأثرة     ملشاركة املؤسسا  بوضع منوذج 

  . شهادات العلمية املتعلقة باإلدارة املتكاملة لألراضي اجلافةمنح ال
وكما ذُكر آنفاً، بعثت األمانة، يف أعقاب الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، برسـالة               -١٣

ء العامل بغية طلـب الـدعم لربنـامج          منظمة يف شىت أحنا    ١٥٠استفسار إىل ما يزيد على      
 ،وحددت الرسالة أسلوبني عمليني رئيسيني للمساعدة املطلوبة، ومها من ناحيـة          . الزماالت

 تقدمي املؤسسات الراعيـة     ،منح التربعات وتقدمي الدعم ألغراض حمددة، ومن ناحية أخرى        
 رداً تعرض الـدعم  وتلقت األمانة تسعة عشر. دعماً إضافياً عن طريق إتاحة فرص للزماالت     

  .التعليمي، وأحدها يعرض دعماً مالياً حمدوداً إضافياً
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بدء بناء الشراكات املؤسسية،    لمكتب جلنة العلم والتكنولوجيا     وتشجيع من   دعم  بو  -١٤
 ووسائل التعاون مع جامعـة األمـم        اهتا الداخلية، باستكشاف سبل   تقوم األمانة، وفقاً لقدر   

ملؤسسات اليت  لعاملية ملعاهد حبوث األراضي اجلافة وغريها من ا       املتحدة واليونسكو والشبكة ا   
وتسعى األمانة لبناء شراكات مع املؤسسات الدوليـة        . استقبال زمالء أعربت عن اهتمامها ب   

اليت لديها من املوارد العلمية والبشرية ما ميكنها من دعم األمانة يف تطوير برنامج زمـاالت                
 ستشمل اخليارات املمكنة لربنامج زماالت االتفاقية املزمع تنفيذه         ووفقاً هلذا النهج،  . االتفاقية

، على النحو املشار إليه يف      تكون إدارته مركزية وحيصل على موارد جممعة      إما منوذج شراكه    
  . أصحاب مصلحة متعددين يقوم علىاالقتراحات السابقة، أو منوذج

  منوذج الشراكة املدارة مركزياً مبوارد جممعة  -ألف   
وفقاً لنموذج الشراكة املشار إليه يف االقتراحات السابقة، تتوىل أمانة اتفاقية مكافحة              -١٥

التصحر إدارة برنامج الزماالت وميول هذا الربنامج من التربعات اليت تلتمس مـن أعـرض               
وإىل أن تتاح الزيادات يف التمويل، ينظر يف اختاذ أساليب إضافية           .  من املاحنني   ممكنة جمموعة

  .عاتماراكات القطاع اخلاص واحتادات اجلمويل، مثل شللت
ويبّين الشكل أمانة االتفاقية يف مركز .  عرضاً بصرياً لنموذج التنفيذ١ويقدم الشكل   -١٦

ستدخل املؤسسات املشاركة والشركاء يف شراكات      وفقاً هلذا النموذج،    و.  الزماالت برنامج
  .ولتتمكن من الوصول إىل املوارد اخلارجيةمع األمانة لتصبح جزءاً من برنامج الزماالت 

  ١الشكل 
  منوذج الشراكة املدارة مركزياً مبوارد جممعة

  

 ٢املؤسسة

 ١املؤسسة ٤املؤسسة 

 ٣املؤسسة

أمانة اتفاقية مكافحة
 التصحر
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وستكون أمانة االتفاقية، باعتبارها املركز، مسؤولة عن بناء شبكة مع املؤسـسات              -١٧
وسيقوم املركز بتعبئة املـوارد     . برنامج الزماالت يف  املشاركة والشركاء لسد الثغرات احملددة      

.  عليهـا  متفـق عايري  مل وفقاًإلدارة الشراكة وستمنح املؤسسات املشاركة والشركاء املوارد        
وهذا . ويتوقّف جناح النموذج على قدرة األمانة على توفري القيادة األكادميية واملوارد الكافية           

  .النموذج هو منوذج كثيف املوارد على مستوى األمانة

  منوذج الشراكة القائمة على أصحاب مصلحة متعددين  -باء   
 على أصحاب مصلحة متعـددين، سـتجري إدارة         ةوفقاً لنموذج الشراكة القائم     -١٨

 الشركاء احملتملون يف برنامج     وسيتعاون. مع املؤسسات املشاركة  بالتعاون  برنامج الزماالت   
ك يشمل بيان مهام بـشأن      الزماالت لوضع خطط عمل تعاونية عملية يف إطار ميثاق مشتر         

 هذا النموذج بدون إدارة مركزية      سينفذوعلى عكس االقتراح السابق،     . األهداف املشتركة 
وستقدم أمانة االتفاقية الـدعم إلنـشاء       . وبدون احلاجة إىل متويل عن طريق املوارد اجملمعة       

 كأحد  هاتقوم بعمل عمل مث   العداد خطة   إلقائمة على أصحاب مصلحة متعددين و     الشراكة  ال
  .الشركاء املتساويني

ووفقاً هلذا النموذج، تلتزم املؤسسات الشريكة بتنفيذ جزء من خطة عمل الزماالت،        -١٩
وسيقتضي هـذا النمـوذج أن      . إما بتقدمي املوارد أو بإتاحة فرص للتدريب لزمالء االتفاقية        
 منـذ   ،د على األقل   من املوار  قدراًخيصص الشركاء املشاركني مجيعهم، مبا يف ذلك األمانة،         

  . عرضاً بصرياً هلذا النموذج٢ويقدم الشكل . البداية
  ٢الشكل 

  منوذج الشراكة القائمة على أصحاب مصلحة متعددين

  

شراكة لربنامج الزماالت يف إطار ميثاق
 

  اتفاقية مكافحة التصحر

  ٢املؤسسة 

  ٣املؤسسة 

  ٤املؤسسة 

  ٥املؤسسة 

  ٦املؤسسة 
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  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً 
يـة  يف ضوء مقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة بإنشاء برنامج زماالت التفاق             -٢٠

، ومـع مراعـاة أن      ٩-م أ /٢٠مكافحة التصحر، ومع إيالء اعتبار الواجب للمقـرر         
األوليات األخرى يف برنامج عمل األمانة حتد من املوارد البشرية واملالية املتاحة لوضـع              
هذا الربنامج، قد تود جلنة العلم والتكنولوجيا تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بـشأن              

  .اختاذها إلنشاء برنامج زماالت التفاقية مكافحة التصحراخلطوات اليت ينبغي 
وقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا حتديداً أن تنظر يف مزايا وعيـوب اخليـارات                -٢١

 توصيات بشأن كيفية املضي قدماً يف بناء شراكات مع املؤسـسات            وأن تقدم املعروضة  
  .واملنظمات الدولية

        


