
 

(A)   GE.11-62318    010911    060911 

  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٨البند 

  الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركةمتابعة تقييم اآللية العاملية 
  تقييم ترتيبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية، القائمة واحملتملة، لآللية العاملية

   تقييم اآللية العاملية- ٩-م أ/٦تنفيذ املقرر     

  تقرير صادر عن مكتب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة    

  موجز    
 بشأن تقرير وحدة التفتيش املـشتركة  ٩-م أ/٦ طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره      

عن تقييم اآللية العاملية، إىل مكتب مؤمتر األطراف أن يقوم بـإجراء تقيـيم للترتيبـات                
املوجودة واحملتملة لآللية العاملية يف جمال اإلبـالغ واملـساءلة، والترتيبـات املؤسـسية،              

 عـن   اف يف دورته العاشرة تقريراً    وباإلشراف على هذا التقييم، وأن يقدم إىل مؤمتر األطر        
  .هذا التقييم لكي ينظر فيه املؤمتر ويتخذ قرارا بشأنه

 هلذا الطلب، أعرب مكتب مؤمتر األطراف عن رغبته يف االعتماد علـى             وامتثاالً  
وبناء على ذلك، صاغ    . املساعدة اخلارجية لتقدمي املدخالت الرئيسية الالزمة إلجناز مهمته       

اصات اخلدمات االستشارية وخريطة طريق من أجل إعداد تقريره إىل          مكتب املؤمتر اختص  
  . يف دورته العاشرةمؤمتر األطراف

الدورة التاسعة هذا التقرير عن تقيـيم اآلليـة         يف  واعتمد مكتب مؤمتر األطراف       
. ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤ و ٢٣العاملية يف اجتماعه اخلامس لفترة ما بني الدورات املعقود يف           

قرير إىل األطراف للنظر فيه بصفة هنائية يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وهـو        ويقدم الت 
  .صادر كما ورد ومن دون مزيد من التحرير

  .١وينبغي قراءة هذه الوثيقة باالقتران مع الوثائق املعروضة يف املرفق   
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  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  ف يف دورته التاسعةعن مكتب مؤمتر األطرا تقرير صادر
________________________________________  

  تقييم
  اآللية العاملية

   مرـ الذي اختذه مؤتتنفيذ املقرر السادس
    ملكافحة اتفاقية األمم املتحدةيفاألطراف 

  يف دورته التاسعةالتصحر 
________________________________________  
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 احملتويات
  الصفحة تالفقـرا 

  ٥  ١١-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٧  ٢٢-١٢  ..........................................اخللفية القانونية األساسية قيد النظر  - ثانياً  

  ٧  ١٦-١٢  ....................................األحكام ذات الصلة من االتفاقية  - ألف     
سلطة اختاذ تدابري حلل املـسائل املتعلقـة        االتفاقية ختول مؤمتر األطراف       -  باء     

  ٨  ١٧  ...........................................................بالتنفيذ
      مـؤمتر األطـراف والـصندوق الـدويل للتنميـة          مذكرة التفاهم بني      - جيم     

  ٨  ١٩-١٨  ...........................................................الزراعية
مقررات مؤمتر األطراف اليت تطلب إىل اآللية العاملية واألمانة الدائمة أن             - دال     

  ٩  ٢١-٢٠  ................................................يعمال معاً وباتساق
  ٩  ٢٢  ................النتائج الرئيسية للتقييمات السابقة ألنشطة اآللية العاملية  -  هاء     

ر وعيوب مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والـصندوق الـدويل للتنميـة               آثا  - ثالثاً  
  ١١  ٣٩-٢٣  ..................................................................الزراعية

أحكام مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق الـدويل للتنميـة            - ألف     
  ١١  ٢٥-٢٣  ...........................................................الزراعية

  ١٢  ٣١-٢٦  ....................آثار مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق  -  باء     
 ينأى بنفسه عن املسؤوليات اإلداريـة الـواردة يف مـذكرة                  الصندوق  - جيم     

  ١٤  ٣٢  ...........................................................التفاهم
قضيتا حمكمة العدل الدولية    : املسائل القانونية الناجتة عن مذكرة التفاهم       - دال     

  ١٤  ٣٩-٣٣  ...............................واحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية
 جمـال اإلدارة واإلبـالغ             تقييم الترتيبات والعالقـات املؤسـسية القائمـة يف          - رابعاً  

  ١٥  ٦١-٤٠  .................................................................واملساءلة
آثار مقررات مؤمتر األطراف اليت تطلب إىل اآللية العاملية واألمانة الدائمة            - ألف     

  ١٥  ٤٢-٤٠  .....................)مبا يف ذلك جلنة التيسري(أن يعمال معاً وباتساق 
  ١٦  ٤٦-٤٣  ........لوطنيةعمليات اآللية العاملية ومسألة الدعم الالزم لربامج العمل ا  -  باء     
  ١٨  ٥١-٤٧  ....فعالية اعتماد هنج اإلدارة القائمة على النتائج وبرنامج العمل املشترك  - جيم     
  ٢٠  ٥٢  ....................................االزدواجية بسبب غياب التنسيق  - دال     
إدارة اآللية العاملية واإلشراف عليها كما ميارسهما الـصندوق الـدويل             -  هاء     

  ٢١  ٥٥-٥٣  ....................................................للتنمية الزراعية
 إىل مـؤمتر األطـراف      الثالثـة تقارير اآللية العاملية بشأن احلـسابات         -  واو     

  ٢٢  ٥٦  .................مراجعي احلسابات/والصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  ٢٤  ٥٧  ........................التناقضات يف اإلبالغ عن ميزانية اآللية العاملية  - زاي     
  ٢٥  ٦١-٥٨  ..............تعيينات موظفي اآللية العاملية دون موافقة مؤمتر األطراف  - حاء     
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  ٢٧  ٦٤-٦٢  .........................................املؤسسة األنسب إليواء اآللية العاملية  - خامساً  
  ٢٩  ٧٣-٦٥  .......الترتيبات البديلة وقدرهتا على معاجلة األسباب الكامنة وراء القضايا احملددة  - سادساً  

  ٢٩  ٦٦  ....................................حتسني الوضع القائم: ١االقتراح   - ألف     
يل التنفيـذ الفعـال     مؤسسية لتسه /استحداث آلية إجرائية  : ٢االقتراح    -  باء     

  ٣٠  ٦٨-٦٧  .............................)فريق كبار املوظفني اإلداريني(لالتفاقية 
إعادة النظر يف مـذكرة التفـاهم، اسـتيعاب املـوظفني           : ٣االقتراح    - جيم     

  ٣٢  ٧١-٦٩  .......................واحلسابات، من دون النقل املادي لآللية العاملية
ة العاملية النتقاهلا   إلغاء مذكرة التفاهم واإلدماج الكامل لآللي     : ٤االقتراح    - دال     

  ٣٣  ٧٢  ....................................................املادي إىل بون
  ٣٤  ٧٣  ......................حتويل اآللية العاملية إىل صندوق ملكافحة التصحر  -  هاء     

  ٣٤  ٧٤  .......................اإلجراءات اليت يتعني على مؤمتر األطراف العاشر اختاذها  - سابعاً  
  املرفق  

  ٣٥  ......................شرةقائمة الوثائق غري الرمسية اليت ستقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العا     
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  مقدمة  - أوالً  
تقييم اآللية العاملية بتكليف    ) الوحدة(أجرت وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدة         -١

 أن  ٨-م أ /٣ مـن مقـرره      ٢٧من مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، حيث طلب يف الفقرة           
طراف يف دورتـه     بتوصيات لتقدميه إىل مؤمتر األ      لآللية العاملية مشفوعاً   جتري الوحدة تقييماً  
  .التاسعة كي ينظر فيه

 مؤمتر األطراف إىل  ) JIU/REP/2009/4(واضطلعت الوحدة بواليتها وقدمت تقريرها        -٢
  .٩-م أ/٦، وهو ما رحب به األطراف يف املقرر التاسعةيف دورته 

 بشأن متابعة تقرير الوحدة عن تقييم اآللية العاملية التفاقية األمم ٩-م أ/٦ويف مقرره   -٣
  :املتحدة ملكافحة التصحر، طلب مؤمتر األطراف إىل

مكتب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة أن يقوم، إىل جانب املدير املـسري         )أ(  
لآللية العاملية واألمني التنفيذي، بإجراء تقييم للترتيبات املوجودة واحملتملة لآللية العامليـة يف             

ية ولآلثار القانونية واملالية املترتبة عليها، مبـا يف         جمال اإلبالغ واملساءلة، والترتيبات املؤسس    
منظمة جديدة إليواء اآللية العاملية، وباإلشراف على هذا التقييم،        /ذلك إمكانية حتديد مؤسسة   

مراعيا يف ذلك آراء الكيانات األخرى املعنية واملهتمة مثل البلدان املضيفة والصندوق الدويل             
السيناريوهات املقدمة يف تقييم وحدة التفتيش املشتركة لآلليـة         للتنمية الزراعية، مع مراعاة     

، وضرورة جتنب االزدواجية والتداخل يف عمـل األمانـة        )JIU/REP/2009/4الوثيقة  (العاملية  
  واآللية العاملية؛

 مكتب مؤمتر األطراف أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة تقريراً             )ب(  
 بشأن مسألة ترتيبات اآللية العاملية يف جمال        ر فيه املؤمتر ويتخذ قراراً    عن هذا التقييم لكي ينظ    

  .اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية
وقام مكتب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، إىل جانب املدير املـسري لآلليـة                - ٤

 مـن   ٩ق الفقرة    ملقتضيات منطو  وفقاً، باختاذ اإلجراءات املطلوبة     ذيالعاملية واألمني التنفي  
، أعاله، إلجراء ذلك التقييم واإلشراف عليه) أ(٣، كما هو مبني يف الفقرة ٩- م أ/٦املقرر 

 آراء الكيانات األخرى املعنية واملهتمة مثل البلدان املـضيفة والـصندوق            مراعياً يف ذلك  
  .الدويل للتنمية الزراعية

أحكاما أخرى نـص عليهـا      ولدى القيام بذلك، وضع املكتب يف االعتبار الكامل           -٥
  :، وال سيما األحكام التالية٩-م أ/٦املقرر 

 على ضرورة ضمان املساءلة، والكفاية، والفعاليـة، والـشفافية          التشديد  )أ(  
والتماسك املؤسسي يف جمال اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات واهليئات التابعة لالتفاقية مـن             

  ؛٨-م أ/٣ت العشر، متشياً مع أحكام املقرر أجل تنفيذ االتفاقية واستراتيجيتها للسنوا
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 على جتنب االزدواجية والتداخل يف األنشطة وعلى تعزيز التكامل بني           العزم  )ب(  
اآللية العاملية واألمانة هبدف حتسني التعاون والتنسيق وحتقيق الكفاية يف اسـتخدام مـوارد              

  ؛االتفاقية
داري لآللية العامليـة إزاء      كذلك على ضرورة توضيح التسلسل اإل      التشديد  )ج(  

  ؛ من االتفاقية٢١من املادة ) د(٥ ألحكام الفقرة وفقاًمؤمتر األطراف 
 إىل احلاجة امللحة إىل تناول مسألة القيادة، والتنسيق، واملـسؤولية،    اإلشارة  )د(  

  .واالتصال، واإلبالغ، واإلدارة يف إطار مؤسسي واضح املعامل
ة إلدارة العمليات مكلفة بتنفيـذ مهـام فيمـا بـني     وأعرب املكتب، باعتباره هيئ   -٦

الدورات، عن رغبته يف االعتماد على املساعدة اخلارجية لتقدمي املدخالت الرئيسية الالزمـة             
لالضطالع بواليته، على أن تشمل تلك املدخالت البحوث املواضـيعية وإعـداد التقـارير        

ا الصدد على احلصول علـى تلـك        ووافق كذلك يف هذ   . املتوخاة وصياغة الورقات التقنية   
أما املنهجية الـيت يـتعني علـى اخلـرباء         . املساعدة يف شكل فريق من اخلرباء االستشاريني      

االستشاريني اتباعها يف إعداد تقريرهم، وكذلك عملية استعراض املكتب لتقريـر هـؤالء             
  .اخلرباء، فقد ُحددتا من خالل التشاور واالتفاق بني مجيع أعضاء املكتب

ونظر املكتب كذلك يف اختصاصات تلك العمليات االستشارية واعتمدها، واتفـق             -٧
  . يف دورته العاشرةمؤمتر األطرافعلى خريطة طريق ُصممت إلعداد تقريره إىل 

 بتعبئة املـوارد املاليـة الالزمـة لتمويـل          قامت األمانة ،   على طلب املكتب   بناًءو  -٨
  .االحتياجات احملددة

بريين استشاريني لديهما املؤهالت الالزمة، من خالل عملية مفتوحة         واختار املكتب خ    -٩
  .وشفافة لتقدمي الطلبات، وطُلب منهما تقدمي مسودة أوىل تتضمن اهليكل املقترح لتقريرمها

وقدم اخلبريان االستشاريان مشروعي التقريرين األول والثاين، على أساس اهليكـل             -١٠
هما املكتب يف اجتماعيه ملا بني الـدورات املعقـودين يف           نظر في لكي ي و،  املتفق عليه سابقاً  

وبناء على التعليقات الـيت     .  على التوايل  ٢٠١١فرباير  / وشباط ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
أبداها املكتب يف اجتماعيه املذكورين وعلى تبـادالت أخـرى لـآلراء، قـدم اخلـبريان                

  .٢٠١١فرباير / يف شباط هنائياًاالستشاريان تقريراً
هذا التقرير من خالل حتليل مقارن يف دورته التاسعة وقد أعد مكتب مؤمتر األطراف   -١١

واسـتند  . ٩-م أ /٦ مع الوالية املنصوص عليها يف املقـرر         للمعلومات املقّيمة، وذلك متشياً   
كذلك إىل األدلة اليت قدمها خبرياه االستشاريان مع مراعاة تامة لآلراء واملـسامهات الـيت               

 عن القضية املعروضة أمام حمكمة العـدل الدوليـة       ، فضالً "الكيانات املعنية واملهتمة  "قدمتها  
  .املشار إليها أدناه
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  اخللفية القانونية األساسية قيد النظر  - ثانياً  

  األحكام ذات الصلة من االتفاقية  - ألف  
" آلية مالية "من املهم التأكيد على أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مل تنشئ               -١٢
أن مؤمتر األطراف يعزز إتاحة اآلليات      ) ١(٢١ من ذلك، يف املادة      علنت، بدالً ولكنها أ . هلا

املالية ويشجع هذه اآلليات على أن تسعى إىل أن تزيد إىل أقصى حد من تـوافر التمويـل                  
  . االتفاقيةلألطراف من البلدان النامية املتأثرة، وخاصة املوجودة منها يف أفريقيا، بغية تنفيذ

لزيادة فعالية وكفـاءة اآلليـات    ) ٤(٢١قية آلية عاملية مبوجب املادة      وأنشأت االتفا   -١٣
 هلذه الغاية، باإلجراءات اليت تؤدي إىل تعبئة وتوجيه مـوارد   املالية القائمة، وللنهوض، حتقيقاً   

ذلـك مـن    أو بشروط تساهلية أو غري      /مالية كبرية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، كمنح و        
  .الشروط، إىل األطراف من البلدان النامية املتأثرة

ولدى القيام بذلك، نصت االتفاقية بصراحة على أن تعمل اآللية العاملية حتت سلطة               -١٤
وطُلب إىل مؤمتر األطراف أن يعني، يف دورته        . وتوجيه مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه     

، وطُلـب   "العمليات اإلدارية لآللية العاملية   "لعاملية لغرض   العادية األوىل، منظمة إليواء اآللية ا     
إىل مؤمتر األطراف واملنظمة اليت يعينها أن يتفقا على طرائق هلذه اآللية العاملية تكفل قيامها،               

  :يف مجلة أمور، مبا يلي
تعيني برامج التعاون الثنائي واملتعدد األطراف ذات الصلة املتاحـة لتنفيـذ              )أ(  
  ووضع قائمة حصرية هبذه الربامج؛االتفاقية 
، إىل األطراف بشأن األسـاليب املبتكـرة        هاطلبتقدمي املشورة، بناء على       )ب(  

  للتمويل ومصادر املساعدة املالية، وبشأن حتسني تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطين؛
تزويد األطراف املهتمة واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري             )ج(  

كومية ذات الصلة باملعلومات عن املصادر املتاحة لألموال وعن أمناط التمويل، بغية تيسري             احل
  التنسيق فيما بينها؛

  .تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف، ابتداء من دورته العادية الثانية، عن أنشطتها  )د(  
نبثقة عـن نـص      إىل االعتبارات املؤسسية األساسية التالية امل      أيضاًوينبغي اإلشارة     -١٥

  :االتفاقية
 لألطراف هـو اهليئـة العليـا        ، مؤمتراً ٢٢أنشأت االتفاقية، مبوجب املادة       )أ(  

  لالتفاقية، وخولته سلطة اختاذ القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛
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، أمانة دائمة تشمل وظائفها، يف مجلة أمـور،         ٢٣نشئت، مبوجب املادة    أُ  )ب(  
ات لدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية املنشأة مبوجـب االتفاقيـة            وضع ترتيب 

  وتقدمي اخلدمات الالزمة إليها؛
ثالث مؤسسات فقط،   " املؤسسات"ينشئ الباب الرابع من االتفاقية بشأن         )ج(  

؛ وجلنة العلم والتكنولوجيـا     )٢٣املادة  (؛ واألمانة الدائمة    )٢٢املادة  (وهي مؤمتر األطراف    
أما اآللية العاملية فُتنشأ مبوجب الباب الثالث من االتفاقية الذي يتناول التـدابري             ). ٢٤املادة  (

ويرجح أن يكون لذلك آثار على الصالحيات القانونية النـسبية لآلليـة العامليـة              . الداعمة
ضـي،  واألمانة الدائمة، يف سياق املمارسات اليت اتبعتها اآللية العاملية على مدى العقـد املا             

وجعلتها تضفي على نفسها طابع الشخصية االعتبارية املتميزة إىل حد ما، على النحو املـبني   
  .يف الفروع التالية

من النظـام الـداخلي ملـؤمتر    ) ٢(٣٤ اإلشارة إىل أن املادة أيضاًم  ، من امله  وأخرياً  -١٦
 املـوظفني   يقوم رئيس األمانة الدائمـة بالترتيـب لتـدبري        " على أن    األطراف تنص حتديداً  

ويدير رئـيس   . واخلدمات الالزمني ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، يف حدود املوارد املتاحة         
األمانة الدائمة ويوجه هؤالء املوظفني وهذه اخلدمات ويوفر الدعم واملشورة املناسبني ملـن             

يئاتـه  يتوىل رئاسة مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وغريهم من أعضاء مكاتـب املـؤمتر وه             
وبالتايل فمن البديهي أن قيام رئيس الصندوق الدويل للتنميـة          ). ١-م أ /١املقرر  " (الفرعية

  .الزراعية بتعيني وتدبري موظفي اآللية العاملية خيالف النظام الداخلي ملؤمتر األطراف

  االتفاقية ختول مؤمتر األطراف سلطة اختاذ تدابري حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ  - باء  
يف وضـع إجـراءات   ينظر مؤمتر األطـراف   "قية على أن     من االتفا  ٢٧تنص املادة     -١٧

 ولذلك فـإن ملـؤمتر   ."وآليات مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية   
األطراف احلق الكامل يف اختاذ قرار يهدف إىل حل املشاكل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، والـيت               

  .تيبات اإلدارة واملساءلة والترتيبات املؤسسية املتعلقة باآللية العامليةتنشأ من تر

  مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية  - جيم  
، اختيار الصندوق الـدويل للتنميـة   ١-م أ/٢٤قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر    -١٨

 مـذكرة التفـاهم املرفقـة       ٣-م أ /١٠مد مبوجب املقرر    الزراعية إليواء اآللية العاملية، واعت    
  .باملقرر، فدخلت بذلك حيز النفاذ

وتتضمن مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق املتعلقة بإيواء اآللية العاملية،             -١٩
، عدة أحكام نظمت عالقـات      ٣-م أ /١٠واليت وافق عليها مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        

وكما ُيعرض  .  اليت تؤويها وكذلك مع املؤسسات واهليئات التابعة لالتفاقية        اآللية مع املؤسسة  
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أحكام مذكرة التفاهم بني مـؤمتر األطـراف        " أدناه بشأن    ٣مبزيد من التفصيل يف الفرع      
 تتسم هذه األحكام بأمهية مركزية يف التحديات الـيت  ،"والصندوق الدويل للتنمية الزراعية  

  . جماالت اإلدارة واملساءلة واإلبالغتواجهها اآللية العاملية يف

مقررات مؤمتر األطراف اليت تطلب إىل اآللية العاملية واألمانة الدائمة أن يعمال              - دال  
   وباتساقمعاً
رغم أن املقررات املتتالية الصادرة عن مؤمتر األطراف أوعزت إىل اآللية العامليـة أن                -٢٠

 ُتقم هاتان اهليئتان الفرعيتان حىت اآلن أية عالقات         تعمل يف إطار تعاون وثيق مع األمانة، مل       
وقـد  . منهجية أو مؤسسية تتجاوز املتطلبات الدنيا اليت تقتضيها التزامات اإلبالغ املـشترك      

غري أن التقدم احملرز    . ُحددت بعض جماالت العمل املتداخلة من خالل برنامج العمل املشترك         
 بينما تركز النواتج على اإلجراءات واالمتثـال        حمدوداً و يف تنسيق هذه اجلهود ال يزال ثانوياً      

ملتطلبات اإلبالغ بدال من التركيز على التشاور والتعاون املتواصلني، مما يؤدي إىل اسـتمرار              
 وختـالف الـصورة املوحـدة       ومثة أمور تزيد هذه االجتاهات تفاقماً     . االزدواجية يف اجلهود  

تطوير اآللية العاملية هلويتها املرئية وصورهتا العامـة،         لالتفاقية لدى عامة الناس، تشمل مثالً     
، وبذل جهود فرديـة     )استراتيجيات التمويل املتكاملة  (وتركيز براجمها على حمور خاص هبا       

  .لتعبئة املوارد، مبعزل عن اجلهود اليت تبذهلا األمانة واالتفاقية ككل
لعاملية واألمانة الدائمة الذي تطور     وباملثل، فإن االنفصال املؤسسي احلايل بني اآللية ا         -٢١

الـذي تتبعـه األمـم      " توحيد األداء "على مدى عقد من الزمن أو أكثر، يتعارض مع هنج           
، ن يقتـضيان، مـثالً    ياعد املالية لألمم املتحدة، اللذ    املتحدة، وكذلك مع النظام املايل والقو     

، وهي مؤمتر األطراف  املأذون هلا  إخضاع املسائل املالية لرقابة شديدة وتدقيق وتدبري من اهليئة        
  .فيما يتعلق باالتفاقية

  النتائج الرئيسية للتقييمات السابقة ألنشطة اآللية العاملية  - هاء  
أُجريت عدة تقييمات ألنشطة اآللية العاملية إما بناء على طلب حمدد من هيئات إدارة                -٢٢

يف التمويل، مثل التقييم الذي أجراه      االتفاقية أو عقب مبادرات مستقلة من الشركاء الرئيسيني         
  .وترد أدناه النتائج الرئيسية هلذه التقييمات. البنك الدويل عن طريق مرفق املنح اإلمنائية التابع له

يف املمارسة العملية، أعادت اآللية العاملية نوعا ما صياغة طريقة عملها للوفـاء        "  )أ(  
 كنوع من املؤسسات الفكرية املتخصـصة تـضطلع         بواليتها فيما يتعلق بتعبئة املوارد، فأصبحت     
 ).١٠ ، ص ٢٠٠٩وحدة التفتـيش املـشتركة،      " (بإجراء حبوث جوهرية بشأن مواضيع البيئة     

ويؤدي انعدام التنسيق يف تلبية احتياجات األطراف من اخلدمات بكل من األمانة واآلليـة              "
الذي يتجلى يف تنويع مطـرد      العاملية إىل وضع معظم برامج عملهما بصورة انفرادية، األمر          
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للمهام ويؤثر سلبا على بلوغ االستفادة املعززة اليت ميكن جنيها تلقائيا من وجود ختصص يف               
  ؛)١("ملهام واستغالل أوجه التكاملا

. مل حتقق اآللية العاملية اهلدف األساسي املتمثل يف تعبئة املوارد وتنويعها          "  )ب(  
ـ " تنظيم جانب الطلب من خالل هنج        بل اختارت عوضا عن ذلك التركيز على       اج اإلدم

  ؛)٢("الذي اتبعته
بغية دعم جهود تعبئة املوارد، عاجلت اآللية العاملية املسائل املعوقة للقدرة           "  )ج(  

، رغم  )مثل إدماج أهداف اتفاقية مكافحة التصحر يف أطر السياسات اإلمنائية         (على التمويل   
  ؛)٣("لرئيسيةرج عن نطاق واليتها اأن هذه املسائل خت

جنحت اآللية العاملية يف تعبئة املوارد لعمليات اإلدارة والتخطيط بيد أهنا مل            "  )د(  
  ؛)٧، ص ٢٠٣البنك الدويل،  (." لالستثمارتنجح حىت اآلن يف حشد قدر كبري من التمويل

تلقت اآللية العاملية العديد من التعاريف والتوجيهات من مؤمتر األطـراف           "  )ه(  
  ؛)٤(" ما يبدوتها، وكان البعض منها متناقضا علىبشأن والي
 إىل اآللية العاملية أن تـستجيب إىل طلبـات          بطلبهكان مؤمتر األطراف،    "  )و(  

األطراف املتأثرة، قد شجع اآللية يف العديد من احلاالت على مضاعفة أنشطتها يف الوقـت               
  ؛)٥("التوسع يف جماالت واليتهاذا الذي مل يؤّمن هلا فيه التمويل واملوارد الكافية من أجل ه

رغم أن مؤمتر األطراف كان واضحا خبصوص الوالية العامة اليت تضطلع           "  )ز(  
هبا اآللية العاملية يف نص االتفاقية، أدى عدد من املقررات اليت اختذها الحقا إىل غموض بشأن         

  ؛)٦("آللية لدى اضطالعها بواليتهاالدور الذي ينبغي أن تقوم به ا
أرسل مؤمتر األطراف إشارات متضاربة إىل اآللية العاملية من خالل العديد           "  )ح(  

 إىل الطلـب،     تاماً من التوجيهات املفصلة، اليت تؤكد التزام اآللية بأن تستند أنشطتها استناداً          
 حتديـد    من الـصعب   وجعل هذا األمر  . بينما تطلب إليها يف الوقت ذاته حتديد األولويات       

  ؛)٧("ثري على التدفقات املالية الكربى بالتأاألولويات واالهتمام

__________ 

)١( ICCD/COP(9)/9 JIU, 2009. 
)٢( ICCD/CRIC(2)/5. 
)٣( ICCD/COP(6)/MISC.1      ٢٦ التقرير اخلتامي الذي قدمه فريـق التقيـيم يف           - تقييم مستقل لآللية العاملية 

 .الدورة السادسة ملؤمتر األطراف.  إىل مرفق املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل٢٠٠٣يونيه /حزيران
)٤( ICCD/CRIC(2)/5. 
)٥( ICCD/CRIC(2)/5. 
)٦( ICCD/COP(6)/MISC.1      ٢٦ التقرير اخلتامي الذي قدمه فريـق التقيـيم يف           - تقييم مستقل لآللية العاملية 

 .الدورة السادسة ملؤمتر األطراف.  إىل مرفق املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل٢٠٠٣يونيه /حزيران
)٧( ICCD/COP(6)/MISC.1      ٢٦لتقرير اخلتامي الذي قدمه فريـق التقيـيم يف           ا - تقييم مستقل لآللية العاملية 

 .الدورة السادسة ملؤمتر األطراف.  إىل مرفق املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل٢٠٠٣يونيه /حزيران
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 إىل الطلـب   كامالً على الرغم من أن اآللية العاملية ميكن أن تستند استناداً         "  )ط(  
يف تقدمي املعلومات بناء على الطلب، فهي تفتقر إىل القدرة على االستجابة إىل مجيع طلبات               

  .)٨("اريع الكربى املتصلة بالتصحرمتويل املش

آثار وعيوب مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق الـدويل            - ثالثاً  
  للتنمية الزراعية

  أحكام مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية  - ألف  
، اختيار الصندوق الـدويل للتنميـة   ١-م أ/٢٤قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر    -٢٣

 مـذكرة التفـاهم املرفقـة       ٣-م أ /١٠العاملية، واعتمد مبوجب املقرر     الزراعية إليواء اآللية    
  .باملقرر، فدخلت بذلك حيز النفاذ

 بني مؤمتر األطراف والصندوق بـشأن     ١٩٩٧وتتضمن مذكرة التفاهم املربمة يف عام         -٢٤
 الـيت ) التأكيد مـضاف  (، األحكام التالية    ٣-م أ /١٠إيواء اآللية، بصيغتها املعتمدة يف املقرر       

وتكمن . نظمت عالقات اآللية مع الصندوق واملؤمتر واألمانة الدائمة وسائر مؤسسات االتفاقية          
  .تلك األحكام يف صميم التحديات اليت تواجهها اآللية يف جماالت اإلدارة واملساءلة واإلبالغ

 ستكون اآللية هوية مستقلة داخل الصندوق،العاملية ستكون لآللية يف حني    )أ(  
  ؛ خيضع مباشرة لرئيس الصندوق من هيكل الصندوقياً عضوجزءاً

) ب(و) أ(يف إطـار الفقـرات      فيما يتصل باألموال اليت يتلقاها الصندوق         )ب(  
 يتوىل الـصندوق     أعاله، يتلقى الصندوق كل هذه املبالغ وحيتفظ هبا وينفقها، كما          )٩()ج(و

 القواعد واإلجراءات املنطبقـة      مبا فيها   لقواعده وإجراءاته،  وفقاًإدارة احلسابات املذكورة    
  ؛)الصناديق االستئمانية(على إدارة أمواله التكميلية اخلاصة 

 العامليـة    لآللية اإلداري املدير   يسمي مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       )ج(  
  ؛ويعينه رئيس الصندوق") اإلدارياملدير "  بيشار إليه فيما يلي (

 يف   بشكل مباشر أمام رئيس الـصندوق      مسؤوالً  اإلداري سيكون املدير   )د(  
  ؛االضطالع مبسؤولياته

__________ 

)٨( ICCD/COP(6)/MISC.1      ٢٦ التقرير اخلتامي الذي قدمه فريـق التقيـيم يف           - تقييم مستقل لآللية العاملية 
 .الدورة السادسة ملؤمتر األطراف. رفق املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل إىل م٢٠٠٣يونيه /حزيران

)٩( ICCD/COP(2)/4/Add.1        الدورة السادسة والستون   - واجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية  .
EB 99/66/INF.10. 
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 إىل رئـيس     وصوالً  اإلداري ستنطلق سلسلة املساءلة مباشرة من املدير       )ه(  
التقارير إىل املؤمتر نيابة عـن رئـيس        اإلداري   وسيقدم املدير    .الصندوق فمؤمتر األطراف  

  ؛الصندوق
 برنامج عمل اآللية وميزانيتها، مبا       عن إعداد   مسؤوالً  اإلداري سيكون املدير   )و(  

سيتوىل رئيس الصندوق استعراض برنـامج العمـل        يف ذلك التزويد املقترح باملوظفني، و     
 قبل إحالتهما إىل األمني التنفيذي الذي ينقلهما إىل مؤمتر األطراف   وامليزانية واملوافقة عليهما  

  ؛بالصيغة اليت يردان هبا
 إىل كـل دورة      تقريراً ابة عن رئيس الصندوق،   ، ني اإلدارياملدير  سيقدم    )ز(  

وستقدم هذه التقارير إىل األمني التنفيـذي  .  العاملية عادية من دورات املؤمتر عن أنشطة اآللية      
  ."لتعميمها على املؤمتر

مراجعـة  عاله إشارة واضـحة إىل احلاجـة إىل       وتشري مجيع االعتبارات املذكورة أ      -٢٥
 وتعديلـها  والـصندوق   بني مؤمتر األطـراف ١٩٩٧ يف عام    وتعديل مذكرة التفاهم املربمة   

جيوز تنقيح مـذكرة    ): "دال(، على النحو املنصوص عليه يف الباب السابع         حسب االقتضاء 
  ".التفاهم هذه باتفاق خطي بني املؤمتر والصندوق

  آثار مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق  - باء  
مشاكل آثار مباشرة فيما خيص حكام مذكرة التفاهم  على ما سبق ذكره من أيترتب  -٢٦

يز عالقات اآللية مع    مي املؤسسي الذي    النشاَز و اآللية العاملية، بشأن  اإلدارة واإلبالغ واملساءلة    
  .٩-م أ/٦مؤمتر األطراف واألمانة الدائمة وسائر مؤسسات االتفاقية املعروضة يف املقرر 

  .لنظام الداخلي ملؤمتر األطرافخالفاً للموظفني الصندوق لتعيني   -٢٧
ر شؤوهنم وُيعتربون موظفي الـصندوق،    ييعني الصندوق موظفي اآللية ويد      )أ(  

  ؛ من موظفي الصندوق لآللية الذي ُيعد بدوره موظفاً اإلداريوهم مسؤولون أمام املدير
 بناء على ترشيح من مـدير برنـامج         اإلدارييعني رئيس الصندوق املدير       )ب(  
  .ومؤمتر األطرافاإلداري تحدة اإلمنائي، فُيفك أي ارتباط بني املدير األمم امل

  :تضارب مذكرة التفاهم واالتفاقية  -٢٨
"  عضوياً جزءاً"ينص الترتيب املؤسسي الذي أنشئت مبوجبه اآللية باعتبارها           )أ(  

عدا األمـوال األساسـية     (من هيكل الصندوق، على أن يدير الصندوق مجيع أموال اآللية           
وقد أدى ذلـك إىل إخـضاع     .  لقواعده وإجراءاته  وفقاً، وذلك   )قدمة من مؤمتر األطراف   امل

إدارة األموال اليت تعبئها اآللية لسلطة رئيس الصندوق احلصرية، مبا يتناىف صراحة مع أحكام              
  ؛ من االتفاقية٢١املادة 
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ـ             )ب(   ر متر خطوط اإلبالغ واملساءلة يف اآللية عن طريق رئيس الصندوق، األم
     رض مـع األحكـام الـصرحية      الذي ُيخضع اآللية لسلطة الصندوق الوظيفية، وهو ما يتعا        

ؤمتر األطـراف   تعمل اآللية العاملية حتت سلطة وتوجيه م      "اليت تنص على أن     ) ٤(٢١للمادة  
  ."وتكون مسؤولة أمامه

  .عيوب أخرى يف مذكرة التفاهم  -٢٩
  :كرة التفاهم فيما يليتتمثل العيوب اخلطرية األخرى اليت تشوب مذ  
  ؛)١٠( مباشرة أمام رئيس الصندوق بأن يكون مسؤوالًاإلداريتلزم املذكرة املدير   )أ(  
  وصوالً اإلداريتقتضي املذكرة أن تنطلق سلسلة املساءلة مباشرة من املدير            )ب(  

  ؛األطرافإىل رئيس الصندوق فمؤمتر 
ض برنامج عمـل اآلليـة      تقتضي املذكرة أن يتوىل رئيس الصندوق استعرا        )ج(  

 لآللية، واملوافقة عليهما قبـل  اإلداريوميزانيتها، مبا يف ذلك املالك املقترح الذي يعده املدير        
  ؛ األطراف بالصيغة اليت يردان هباإحالتهما إىل األمني التنفيذي الذي ينقلهما إىل مؤمتر

  . نيابة عن رئيس الصندوق بتقدمي التقارير إىل املؤمتراإلداريتلزم املذكرة املدير   )د(  
ونتيجة لذلك، ال تتشاور اآللية مع أي هيئة فرعية أخرى من هيئات االتفاقية بشأن                -٣٠

وضع وتنفيذ برنامج عملها املمول من التربعات من خارج امليزانية يف اثنني مـن حـساباهتا                
ة بشأن هذين احلسابني    فلم ُتبلغ اآللية مؤمتر األطراف أو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقي         . الثالثة

أو بشأن جماالت استخدام كل منهما، ألكثر من عشر سنوات إىل أن طلب منـها مـؤمتر                 
  .األطراف يف دورته التاسعة أن تفعل ذلك

وعالوة على ذلك، مسح اهليكل املؤسسي الثنائي املذكور أعاله، واملـشار إليـه يف                -٣١
، بوجود  "زدوجاملداعم  اليكل  اهلمعضلة  "ه   باعتبار ٢٠٠٩تقرير وحدة التفتيش املشتركة لعام      

الوحدة فقد أكد مستشارو كل من      . تفسريات متباينة بشأن نطاق والية مؤسسات االتفاقية      
اإلقليمـي والـوطين    ) دون( تعترب أن من حقها العمل على الصعد         ، أن اآللية  مثالًواملكتب،  

يت ينبغي هلا بعكس اآلليـة أن       واحمللي وأن هلا اإلذن بفعل ذلك، بشكل مستقل عن األمانة ال          
غري أن هذا التفسري الواضح قد ال يدعمه نص االتفاقية أو           . تركز حصرا على الصعيد العاملي    

يف االعتماد، لذلك الغرض، علـى      وترى اآللية كذلك أن هلا احلق       . مقررات مؤمتر األطراف  
تايل دون اخلـضوع    تعبئه من موارد من خارج امليزانية، بتوجيه من رئيس الصندوق وبال           ما

  .إلشراف املؤمتر وتوجيهاته

__________ 

مبـا  (ليها كما ميارسها الصندوق إدارة اآللية العاملية واإلشراف ع" من هذا التقرير بشأن ٤انظر أيضاً الفرع    )١٠(
 )".يف ذلك مسألة الفريق االستشاري التقين
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  الصندوق ينأى بنفسه عن املسؤوليات اإلدارية الواردة يف مذكرة التفاهم  - جيم  
 تنقـيح أبلغ الصندوق املكتب يف جلسته الرابعة املعقودة بني الدورات برغبتـه يف               -٣٢

 ويعفي نفـسه مـن أي        إلزالة أوجه التناقض والتضارب فيها      كامالً مذكرة التفاهم تنقيحاً  
مسؤوليات عن إدارة اآللية وموظفيها ومن أي مسؤولية كذلك عن أي إجراءات تتخـذها              

. اآللية، وأخطر املكتَب بأن تزويد اآللية بلوازمها يف املستقبل سيستند إىل دفع الرسوم املناسبة           
ضة يف الوقـت   نتيجة للقضية املعروأيضاًوموقف الصندوق احلايل من العالقات مع اآللية هو    

  .الراهن على حمكمة العدل الدولية، طعنا يف قرار احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

قضيتا حمكمـة العـدل الدوليـة       : املسائل القانونية الناجتة عن مذكرة التفاهم       - دال  
  واحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

 ضد  ، حكماً ٢٠١٠فرباير  /لية، يف شباط  أصدرت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدو       -٣٣
، وُمنحت بعد   ٢٠٠٦ يف عام    اإلداريالصندوق لصاحل موظفة سابقة يف اآللية أقاهلا مديرها         

وأعلنت احملكمـة يف قرارهـا أن       . قل دوالر على األ   ٤٥٠ ٠٠٠ يعادل   ادياً م ذلك تعويضاً 
" ندوق جلميع األغراض اإلداريـة    اآللية العاملية ُتعاَمل معاملة الوحدات اإلدارية املختلفة للص       "

 فيما خيص املوظفني يف اآللية العاملية هـي   اإلداريالقرارات اإلدارية الصادرة عن املدير   "وأن  
  ".من الناحية القانونية قرارات صادرة عن الصندوق

 يف طعن الصندوق يف هذا القرار، وُينتظر أن تبت          وتنظر حمكمة العدل الدولية حالياً      -٣٤
ولدى عرض القضية أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وحمكمة          . ٢٠١١م  فيه يف عا  

 بأي حال من األحوال      أنه ليس مسؤوالً   العدل الدولية على حد سواء، أكد الصندوق جمدداً       
عن أفعال اآللية العاملية أو أفعال موظفيها، وأنه يقتصر على تقدمي الدعم اإلداري هلا، مبـا يف             

 لقـاء ذلـك     لدعم اللوجسيت هلا، وتدفع اآللية    ساباهتا الثالثة ومرافقها وتوفري ا    ذلك إدارة ح  
  .مسامهات من خالل ميزانيتها األساسية

 عن دفع زهاء نصف مليون      سُيعد مسؤوالً ،   الصندوق ُرفض الطعن الذي قدمه   وإذا    -٣٥
 الـصندوق  وال ُيعرف حىت اآلن مـا إذا كـان     . دوالر جلرب الضرر املادي الناجم عن اآللية      

ؤمتر األطراف سداد ذلك املبلغ، واألسس اليت سيستند   اآللية أو مُ   إىلسيطلب، يف هذه احلالة،     
الطعن، فسريفع عن الصندوق أي مسؤولية تنشأ عن األفعال         قُبل  أما إذا   . إليها إن فعل ذلك   

عن اهليئة اليت   ستساءل  ويف هذه احلالة،    . اليت تقوم هبا اآللية أو يقوم هبا موظفوها يف املستقبل         
وملا كانت اآللية قد أنشئت مبوجب االتفاقية، مثـة إمكانيـة           . ستكون اآللية مسؤولة أمامها   
وستنشأ آنذاك مفارقـة جـسيمة ألن مـؤمتر         .  عن تصرفاهتا  اعتبار مؤمتر األطراف مسؤوالً   

األطراف ليست لديه سلطة اإلشراف الكامل على موظفي اآللية ألهنم، يف إطـار مـذكرة               
  .اهم احلالية مع الصندوق، موظفو الصندوق وخيضعون إلدارة رئيسهالتف
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 إىل مكتب مؤمتر األطراف أن يقدم تعليقات يف سياق القضية           أيضاًوطلب الصندوق     -٣٦
ويف أعقاب استشارة قانونية طلبها املكتـب وقـدمها         . املعروضة أمام حمكمة العدل الدولية    

 طريق األمانة، وبعد مواصلة النظر يف هذه املسألة،         مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية عن     
رفض مكتب مؤمتر األطراف أن يشارك بأي شكل من األشكال يف هذه املرحلة املتأخرة من               
العملية، على أساس أن مؤمتر األطراف مل ُيعلَم قط من قبل بتلك العملية سواء من الصندوق                

  .أو من اآللية العاملية
لوحيدة اليت ميكن هبا ملؤمتر األطراف ممارسة رقابته على اآلليـة           ويبدو أن الطريقة ا     -٣٧

وموظفيها هي وقف العمل مبذكرة التفاهم مع الصندوق أو تعديلها وتكليف األمني التنفيذي             
  .بتعيني موظفي اآللية، مثلما تعني األمانة موظفي االتفاقية اآلخرين وتدبر شؤوهنم

 بالترتيبـات   ضافة إىل املسائل اليت تتعلق حتديـداً       أنه باإل  أيضاًومن اجلدير بالذكر      -٣٨
 أن اآللية العاملية مل ُتعط الشخصية       أيضاًالتعاقدية مع املوظفني، رأى مكتب الشؤون القانونية        

 ما مل تكن يف نطاق الصالحيات اليت عهـد هبـا    القانونية الالزمة لعقد اتفاقات ملزمة قانوناً     
 ويف ظـل هـذه      .)١١( لقواعد الصندوق ولوائحـه    وفقاً اإلداريرئيس الصندوق إىل املدير     

الظروف، فإن االتفاقات التعاقدية القانونية اليت وقعتها اآللية أُبرمت يف غياب شروط اإلدارة             
  .الالزمة وميكن االحتجاج أمام مؤمتر األطراف باملسؤولية اليت قد تنشأ عن تلك االتفاقات

تأثريها احملتمل على عملية    سيما   والورة أعاله،   أمهية املسائل القانونية املذك   تشكل  و  -٣٩
 على احلاجة امللحـة إىل التـصدي هلـذه          تنفيذ االتفاقية من الناحية القانونية واملالية، مثاالً      

  .التحديات، وضرورة االتفاق على تعزيز التماسك املؤسسي لالتفاقية

 اإلدارة واإلبالغ   جمالتقييم الترتيبات والعالقات املؤسسية القائمة يف         - رابعاً  
  *واملساءلة

آثار مقررات مؤمتر األطراف اليت تطلب إىل اآللية العاملية واألمانة الدائمـة أن               - ألف  
  )مبا يف ذلك جلنة التيسري( وباتساق يعمال معاً

زادت مقررات مؤمتر األطراف اليت تقتضى من اآللية العاملية التعاون مع األمانـة يف                -٤٠
ا، وتضّمن كثري منها متطلبات اإلبالغ، زيادة كبرية خالل الدورة التاسـعة            الوفاء بالتزاماهت 

 إىل سد   ملؤمتر األطراف، رمبا نتيجة لتقرير التقييم الصادر عن وحدة التفتيش املشتركة، وسعياً           
__________ 

ـ       ٢ و ١شككت اآللية العاملية يف دقة بعض املعلومات الواردة يف اجلدولني             *   رباء  كما أُخذت من تقريـر اخل
ي لآلليـة    املتعلقة برد اإلدارة الصادر عن املدير اإلدار       ICCD/COP(10)/INF.6 انظر الوثيقة : االستشاريني

   .العاملية
)١١( ICCD/COP(9)/9/Add.2.   
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 اآللية  إىلغري أن معظم مقررات مؤمتر األطراف اليت تطلب         . الفجوة يف التماسك بني اهليئتني    
 لتنفيذ أنشطتهما ال حتدد اجلهة اليت تتوىل املسؤولية الرئيسية عن ضـمان             مل معاً واألمانة الع 

تنفيذها، ومن مث اجلهة اليت ُتساءل أمام مؤمتر األطراف، األمر الذي أدى إىل زيادة التعقيـد                
 وكذلك يف تقرير وحـدة      )١٢(ما أشري إليه يف تقرير التقييم     والغموض فيما يتعلق باملساءلة، ك    

  .٢٠٠٩ملشتركة لعام التفتيش ا
وأوعز كل من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز               -٤١

، إىل ٢٠١٨-٢٠٠٨ للفترة ٨-م أ/٣، املعتمدين مبوجب املقرر )االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية 
 ضمان االتساق   األمني التنفيذي واآللية العاملية، كل يف إطار واليته، بتنفيذ االستراتيجية بغية          

والتكامل يف تقدمي اخلدمات، وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما، ووضع مؤشـرات التعـاون             
الناجح يف برنامج عملهما املشترك املستند إىل هنج اإلدارة القائمة على النتائج، بيد أن اخلطة               

بئة املوارد،  وإطار العمل مل يوضحا دور كل من اجلهتني فيما يتعلق حبشد األموال يف إطار تع              
باإلضافة إىل جماالت عمل أخرى تشمل فيما تشمله عالقات اجلهتني مع مرفق البيئة العاملية،              

  .وإطار السياسات، وبناء القدرات والتعاون اإلقليمي
وعلى الرغم من اعتماد االستراتيجية والعديد من مقررات مؤمتر األطراف الـسابقة              -٤٢

ة الدائمة، من الواضح أن التعاون املتوقع مل يتحقق مما أدى إىل اليت تشترط تعاون اآللية واألمان
م أن مؤمتر ورغ. عدم إفصاح األمانة التام عن املعلومات ملؤمتر األطراف وعدم مساءلتها أمامه          

 تطلب إىل اآللية واألمانـة       مقرراً ٢٢ من دورته الثالثة، ما ال يقل عن         األطراف اختذ، ابتداءً  
تلف األنشطة واملهام، مل حيَرز أي تقدم يذكر يف سبيل التعاون املؤسسي            االشتراك يف تنفيذ خم   

مذكرة التفاهم اليت أنشأت اآللية     ‘ ١‘وتوحيد األداء بينهما، األمر الذي يعزى كله تقريبا إىل          
عدم وجود ترتيب إجرائي أو مؤسسي      ‘ ٢‘، و " من هيكل الصندوق    عضوياً جزءاً"باعتبارها  

مان التعاون والتنفيذ املشترك، وما يترتب عليهمـا مـن تفـسري            يوجهه مؤمتر األطراف لض   
 بتقـدمي    صـرحياً  للمتطلبات القانونية، ترى اآللية مبوجبه أن مؤمتر األطراف ال يلزمها إلزاماً          

التقارير إليه عن األموال املوضوعة يف صندوقيها االستئمانيني الثاين والثالـث الـيت تعبئهـا               
  .وتنفقها من خارج امليزانية

  عمليات اآللية العاملية ومسألة الدعم الالزم لربامج العمل الوطنية  - باء  
شكل دعم برامج العمل الوطنية مهمة رئيسية من املهام املعهودة إىل اآللية العاملية يف                -٤٣

  من مقررات مؤمتر األطراف منذ أن أنشئت باعتبارها جـزءاً          ما ال يقل عن أحد عشر مقرراً      
ة للنهوض باإلجراءات اليت تؤدي إىل تعبئة وتوجيه املوارد الالزمة لتنفيـذ            من واليته الرئيسي  

، وضعت  ٢٠٠٥ اجلديد يف عام     اإلداريولدى تعيني املدير    ). ٤، الفقرة   ٢١املادة  (االتفاقية  

__________ 

)١٢( ICCD/COP(10)/Inf.2. 
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 باسم االستراتيجية املوحدة والنـهج املعـزز،        أيضاًاآللية استراتيجية تشغيلية جديدة ُتعرف      
 الرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف           اعُتمدت يف الدورة  

. العام نفسه، مما أبرز أمهية تكييف برامج العمل الوطنية مع األطر اإلمنائية الوطنيـة العامـة               
وجعلت هذه االستراتيجية تطوير استراتيجيات التمويل املتكاملة يف طليعة عمل اآللية املتعلق            

بيئة متكينية لالسـتثمارات ومتويـل اإلدارة       "ملوارد كوسيلة التباع هنج أمشل يف هتيئة        بتعبئة ا 
  ".املستدامة لألراضي

أدى تركيز اآللية املتزايد على هنج استراتيجيات التمويل املتكاملة إىل ابتعادها عـن    و  -٤٤
 .ف تلك الربامج عملية تكيي وتكمل متاماً من وضع أداة تدعمدعم برامج العمل الوطنية، بدالً 

وتكمن أسباب ذلك مرة أخرى يف الترتيب املؤسسي احلايل الذي مسح لآللية بالعمل بـصفة          
وقبل اعتماد االستراتيجية املوحدة والنهج املعزز، ظلت       . مستقلة عن اهليئات الفرعية األخرى    

 وفقـاً اآللية تركز معظم عملها على ختصيص منح صغرية لدعم وضع برامج العمل الوطنية              
 من أموال حساب اآللية الثالث، أي حساب املوارد اخلاصـة            من االتفاقية، انطالقاً   ٩للمادة  

ولكن بعد أن أقر مؤمتر األطراف يف دورته الـسابعة االسـتراتيجية    . لتمويل أنشطة االتفاقية  
اعية املوحدة والنهج املعزز لآللية، أبلغت اآللية اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزر           

مؤمتر األطراف ينوي أال يقتصر استخدام األموال املوضوعة يف احلساب الثالث علـى             "بأن  
 رهناً... املنح فقط، وأن اآللية العاملية ينبغي أن تكون قادرة على صرف تلك األموال مباشرة 

دوق  إىل الصن  أيضاً وطلبت اآللية    ."مبوافقة اجلهات املاحنة اليت تقدم تربعات للحساب الثالث       
املوضوعة يف احلـساب    ...  من املنح الواردة منه      املتبقيةتستخدم العائدات   "أن يأذن هلا بأن     

 وأدت هذه   ." الستراتيجيتها املوحدة وهنجها املعزز اجلديدين     وفقاً... الثالث لصرفها مباشرة    
ودون الطلبات، اليت أقرها اجمللس التنفيذي للصندوق، دون موافقة صرحية من مؤمتر األطراف         

 عن مؤمتر األطراف، وأكدت توقف دعمها املـايل         اطالع منه، إىل جعل اآللية مستقلة مالياً      
ورغم أن مقررات كثرية صادرة عن مؤمتر األطراف طلبت من اآللية           . لربامج العمل الوطنية  

 للتركيز على برامج العمل الوطنية، اشتغلت اآللية بصفة مستقلة عن مؤمتر            واألمانة العمل معاً  
األطراف أو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أو اهليئات الفرعية األخـرى يف وضـع هنجهـا                
االستراتيجي اجلديد املركز على استراتيجيات التمويـل املتكاملـة، وجنحـت بالفعـل يف              

  .ثانية وضعت خارج إطار عملية االتفاقية" إدماج"استحداث أداة 
ل املتكاملة هي يف الواقـع أداة مـن أدوات           إىل أن استراتيجيات التموي    أيضاًوأشري    -٤٥

. التنفيذ تشمل مجيع العناصر اليت تشكل حمفال للتفاعل مع البلدان األطراف وحشد األمـوال     
 مـن   إضافياًوقد يكون االختالف الشديد يف فهم اآللية لدورها يف جمال تعبئة املوارد مصدراً      

 وفقـاً ف. لية تكييف برامج العمل الوطنية مصادر انعدام الوضوح يف دور اآللية فيما يتعلق بعم        
، على سبيل املثال، يتعني على األمني التنفيذي واآللية العاملية توجيه انتبـاه             ٨-م أ /٧للمقرر  

. املاحنني إىل أمهية الدعم املايل املقدم إلعداد التقارير الوطنية، ال سيما من مرفق البيئة العاملية               
  تراتيجيات التمويل املتكاملة على املستوى القطـري،       ومع ذلك، فبصرف النظر عن تنفيذ اس      
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مل يسجَّل أي عمل أو مبادرة من اآللية لتعبئة املوارد الالزمة لعمليات برامج العمل الوطنيـة                
 أن األمانة بدأت مشاورات مع مرفق البيئة العاملية من أجـل            أيضاًولوحظ  . ٢٠٠٦منذ عام   

جية يف إطار النظام اجلديد للتخصيص الشفاف للموارد،        تأمني التمويل الالزم لتنفيذ االستراتي    
  .وتوفري املوارد املخصصة لألنشطة التمكينية يف إطار االتفاقية، دون إشراك اآللية

ويبني اجلدول أدناه املوارد اليت ختصصها اآللية واألمانة يف آن واحد لعدد من جماالت   -٤٦
ن أن يكون هناك تنـسيق فعـال يف معظـم            لألهداف التشغيلية، دو   وفقاًالعمل األساسية،   

وأشارت التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة إىل أن اآللية واألمانة             . احلاالت
ختصصان موارد لفئات األهداف التشغيلية املتعلقة باإلدارة التنفيذيـة، والتنظـيم اإلداري؛            

  .؛ والدعوة والتوعية والتثقيفوالتمويل ونقل التكنولوجيا؛ وإطار السياسة العامة

  ١الشكل 
  )باليورو( لألهداف التشغيلية وفقاً ٢٠١١-٢٠١٠خمصصات امليزانية للفترة 

  
  

  
  
  

؛ )بـرامج العمـل   (، املرفـق األول     ٩-م أ /٩، واملقرر   ١، اجلدول   ٩-م أ /٩ املقرر   :املرجع
  .ICCD/COP(9)/5و

  نتائج وبرنامج العمل املشترك فعالية اعتماد هنج اإلدارة القائمة على ال  -جيم   
ج وامليزنـة  معايري ومبادئ اإلبالغ املرتبطة باإلدارة القائمة على النتائ   أُدرج استخدام   -٤٧

     املقترحة يف التقرير التقييمي الذي وضعته وحـدة التفتـيش املـشتركة           القائمة على النتائج    
اعتمدها مؤمتر األطراف يف     استراتيجية السنوات العشر اليت      أهداف كهدف من    ٢٠٠٥لعام  
 عن التقارير الفردية ٢٠٠٩باإلضافة إىل ذلك، استعاض مؤمتر األطراف يف عام         . ٢٠٠٨عام  

اليت كانت اهليئات الفرعية يف املاضي تعدها بشكل متواز، مبتطلبات إبالغ مشتركة لآلليـة              
لفترة السنتني ولألجـل    ( وتكلفة تقديرية إمجالية     العاملية واألمانة، تشمل برنامج عمل إمجالياً     

 ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، باإلضافة إىل طلبه وضع برنـامج عمـل              وفقاً) املتوسط
وألول مرة، اعتمد الربنـامج املوحـد       . خالل مؤمتر األطراف الثامن   اعتماده  مشترك سبق   

ر األطـراف    واللذان قُدما يف مؤمت    ٢٠١١-٢٠١٠لناجتان عن ذلك للفترة     وامليزانية املوحدة ا  

  اإلدارة التنفيذية  التمويل ونقل   بناء القدرات  العلم والتكنولوجيا إطار السياسات  الدعوة والتوعية  
 والتنظيم اإلداري  التكنولوجيا    واملعرفة    والتثقيف  

 اجملموع األمانة اجملموع اآللية العاملية
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 يراعي اإلدارة القائمة على النتائج وامليزنة القائمة على النتائج، ممـا تطلـب              التاسع، شكالً 
ورمبا أدت هذه اخلطوة إىل حتسني الـشفافية        . غ بني اآللية العاملية واألمانة    توحيد أمناط اإلبال  

 املاليـة   لشؤون فيما يتعلق با   بني هيئات االتفاقية ومستوى التفصيل يف املدخالت، خصوصاً       
 اآللية العاملية واألمانة إال الوفاء مبتطلبات اإلبالغ املـستند  إىلُيطلب   ومع ذلك، ال  . لالتفاقية

إىل اإلدارة القائمة على النتائج يف كل دورة وفيما بني الدورات يف إطار التحـضري ملـؤمتر                 
  مؤسسياً  خمططاً واألمانة اآللية   قدمتال  األطراف والجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية و      

للتعاون اليومي املتواصل فيما يتعلق بعملية صنع القرار، واالتصال والعالقات مـع اهليئـات              
الدولية واجلهات املاحنة، وتعبئة املوارد، وبناء القدرات، والتوعية، وغريها من اجملاالت احليوية            

  . لوضع الربامج وتنفيذها

 ملبادئ  وفقاً -لية العاملية واألمانة    عمل املشترك بني اآل   إدراج برنامج ال   أيضاًتطلب  و  -٤٨
، وإن كان قصري    وثيقاً  تعاوناً - ائمة على النتائج كذلك   امليزنة الق /اإلدارة القائمة على النتائج   

ومع ذلك، ميثل برنامج العمل املشترك احلد األدىن        . ، بني اآللية العاملية واألمانة    األمد وخمصصاً 
    لبدء التعاون واإلبالغ عن النتـائج،      لتعاون وجيب أن ُينظر إليه باعتباره أداةً      املطلوب إلبداء ا  

فاملنتظر من هنج اإلدارة القائمة علـى       .  يف حد ذاته للتخلص من مشكلة االزدواجية       اًهدف ال
النتائج واعتماد برنامج العمل املشترك، على سبيل املثال، أن يؤديا إىل كشف اآللية العامليـة               

وعالوة علـى   . التقرير التقييمي بتفصيل أكرب   ذلك  ات شاملة للميزانية، كما يوضح      عن بيان 
 ملؤمتر األطراف التاسع، عن تكاليف      دية، يف مشروع التقرير الذي أُع     ذلك، أفادت اآللية العامل   

مؤمتر األطراف وجلنة استعراض    يف  دوالر للوفاء مبتطلبات اإلبالغ      ١ ٧٥٦ ١٠٣تقدر بنحو   
 لوحده، مبا يف ذلك ما يتعلق بإعداد برنامج العمل املـشترك            ٢٠١٠ية عن عام    تنفيذ االتفاق 

ويف املقابل، مل تبلغ اآللية العاملية حىت اآلن عن أي نفقات فيما            . وجهود االتصاالت املشتركة  
يتعلق بعملية نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ رغم اإلقرار بوجـود مـسامهات عينيـة               

 فقط ألنشطة برامج العمل الوطنية املباشـرة        اً دوالر ٣٨٧ ٨٧٧بلغ  ومسامهات أخرى، وم  
  . ذات الصلة

 اآللية العاملية واألمانة تقدمي تقارير يف الفترة الفاصلة بني          إىلوعالوة على ذلك، طُلب       -٤٩
د ُشكلت   وق ملعقود بني الدورات،  اذ االتفاقية   مؤمترات األطراف إىل اجتماع جلنة استعراض تنفي      

ورغم أن هـذه    . فرقة عمل إعالمية على مستوى العمل يتمثل هدفها يف الوفاء هبذه املتطلبات           
اجلهود متثل خطوة يف االجتاه الصحيح، فإهنا تظل خمصصة وتتطلب يف الكثري من األحيان تدخل          

دة  لآللية العاملية وأمينها التنفيذي، يف ظل عدم وجـود أدوار ووظـائف حمـد               اإلداري املدير
ولذلك، فإن البيئة املؤسسية احلالية ال تلزم األمانة أو اآللية العامليـة، رغـم              . بوضوح للهيئتني 

تعاون أو تعامـل مـستمر أو       تطبيق هنج اإلدارة القائمة على النتائج وبرنامج العمل املشترك، ب         
  . صصاً خم باستثناء الوفاء مبختلف متطلبات اإلبالغ املشترك اليت تتطلب تعاوناًمتواصل،
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 توضح بـشكل    )١٤( وتقرير التقييم  )١٣(أدلة يف وحدة التفتيش املشتركة    وقد مت تقدمي      -٥٠
قاطع أن اآللية العاملية مل تقدم تقارير كاملة إىل مؤمتر األطراف، منذ تأسيسها، عـن كافـة                 
شؤوهنا املالية وعن تعيني املوظفني فيها، كما مل ختضعها األمم املتحـدة لعمليـة مراجعـة                

 ات، مما يثري الشكوك حول مدى مسؤولية اآللية العاملية أمام مؤمتر األطـراف امتثـاالً          حساب
  .بإيواء اآلليةألحكام االتفاقية ومذكرة التفاهم اخلاصة 

املية عن هـذه القـضايا وغريهـا،        ومن دون اإلفصاح الالزم من جانب اآللية الع         -٥١
 املتمثلـة يف ممارسـة اإلدارة       اء بوالياهتم يستطيع مؤمتر األطراف أو اهليئات الفرعية، الوف       ال

السليمة أو الرقابة على أنشطة اآللية العاملية، وال يستطيع اإلشراف على دور اآللية العاملية يف               
  .تعبئة املوارد املالية أو استخدامها بشكل مناسب لتنفيذ االتفاقية

  االزدواجية بسبب غياب التنسيق  - دال  
زدواجية والتداخل وعدم التنسيق بني اآللية العاملية واألمانـة،         تشمل األمثلة على اال     -٥٢

كما يتضح من دراسة العديد من الوثائق املقدمة إىل مؤمتر األطراف، عمليات التقييم املستقلة              
وقد مت التعامل مع هذه األمثلة بـشكل مفـصل يف           . واملراسالت بني األمانة واآللية العاملية    

 وهي تشمل االزدواجية يف العمـل       ،)١٥(ه-٣-باء - ن الفرع ثانياً  التقرير التقييمي ابتداء م   
  :واملوارد يف جماالت مثل

واهلوية املؤسسية وتقدمي صورة     الدعوة، والتوعية، واالتصاالت والتثقيف،     ) أ(  
  ؛) لالستراتيجية١اهلدف التنفيذي (عامة عن االتفاقية 

  ؛)٥اهلدف التنفيذي (د جهود األمانة واآللية العاملية لتعبئة املوار  ) ب(  
  ؛)٥اهلدف التنفيذي (التعاون مع مرفق البيئة العاملية   ) ج(  
اهلـدف  " نظام استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ      "مشروع  التعاون بشأن     ) د(  
  ؛)٤التنفيذي 
  ؛ةوحدات التنسيق اإلقليمي/ةآليات التنسيق اإلقليمي  )ه(  
  .)١٦(االزدواجية يف املوارد البشرية  ) و(  

__________ 

)١٣( ICCD/COP(9)/9 JIU, 2009. 
)١٤( ICCD/COP(10)/Inf.2. 
)١٥( ICCD/COP(10)/Inf.2. 
تعيينات موظفي اآللية   "للحصول على معلومات إضافية، يرجى العودة إىل الفرع حاء من هذا التقرير بشأن               )١٦(

 .٢ وجدوله رقم "العاملية دون موافقة مؤمتر األطراف
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إدارة اآللية العاملية واإلشراف عليها كما ميارسهما الصندوق الدويل للتنميـة             - هاء  
  الزراعية

لآللية العامليـة إىل    اإلداري  غري مباشر من املدير     أرست مذكرة التفاهم خط إبالغ        -٥٣
وباإلضافة . صندوق الدويل للتنمية الزراعية يف املقام األول      المؤمتر األطراف، عن طريق رئيس      

 ملذكرة التفـاهم     وفقاًىل متطلبات إعداد اآللية العاملية للتقارير وتقدميها إىل مؤمتر األطراف،           إ
 بتقدمي تقارير إىل جملـس      أيضاًوللممارسات اإلدارية يف الصندوق، فإن اآللية العاملية ملزمة         

 حمافظي الصندوق وجملسه التنفيذي، وهي ختضع للقرارات املبينـة يف النـشرات الرئاسـية             
، لآللية العاملية   ٢٠٠٦ختذه اجمللس التنفيذي يف عام      فعلى سبيل املثال، أذن قرار ا     . قللصندو

بوضع األموال املستحقة يف حساهبا للموارد اخلاصة لتمويل أنشطة اتفاقية مكافحة التـصحر             
، وبالتايل مل تعد ملزمة باستخدامها لوضع خطط العمل الوطنية، وال باحلصول على             "مباشرة"

ومل حتصل اآللية العاملية على موافقة . مدخالت من الفريق االستشاري التقين لآللية العاملية      أي  
وجتـدر  . مؤمتر األطراف على هذا الترتيب، كما أهنا مل تبلغ مؤمتر األطراف هبذا الترتيـب             

 ال جتيز للمجلس التنفيذي للصندوق منح هذه احلقـوق          أيضاًاإلشارة إىل أن مذكرة التفاهم      
  .  ملا تنص عليه االتفاقية بأن اآللية العاملية مسؤولة أمام مؤمتر األطرافآللية العاملية خالفاًإىل ا

رات داخلية من جانـب جملـس        تتخذ أي قرا   ، مل ٢٠٠٦-٢٠٠٥ومع ذلك، منذ      -٥٤
حمافظي الصندوق أو جملسه التنفيذي أو رئيسه فيما يتعلق باآللية العاملية، ومت حـل الفريـق                

تقين غري الرمسي والفريق االستشاري لآللية العاملية اللذين شكلهما الـصندوق           االستشاري ال 
 وهي اهليئة الوحيدة املشكَّلة من    ،)١٧(ة التيسري ومتثل جلن . لتقدمي املشورة والتوجيه لآللية العاملية    

وكاالت خارجية تقدم بعض املشورة إىل اآللية العاملية حول أنشطتها، مبا يف ذلـك حـول                
 لوثائق جملـس حمـافظي الـصندوق        وفقاًو. ألموال وصرفها من حساباهتا الثالثة    استخدام ا 

ومشاوراته الداخلية، يبدو أن إشراف الصندوق الفعلي على اآللية العاملية وإدارته هلا يقتـصر        
على املسائل اإلدارية، على الرغم من أحكام مذكرة التفاهم املذكورة أعاله، واليت تشري، يف              

وق خيـضع مباشـرة لـرئيس        من هيكل الصند   عضوي اآللية العاملية كجزء     مجلة أمور، إىل  
وقد أكدت اإلدارة العليا للصندوق ذلك للمكتب الذي أفـاد بوضـوح ودون             . الصندوق

 أي شكل من أشكال اإلشراف أو التوجيه النشط على          مواربة بأن الصندوق ال ميارس حالياً     
طلبات مراجعي  ة تتعلق باإلشراف املايل لتلبية مت     اآللية العاملية، بل يقدم فقط خدمات استشاري      

  .  احلسابات اخلارجيني
رير الذي قدمتـه إىل     يف التق أن تستنتج   وحدة التفتيش املشتركة    بوأدى هذا الوضع      -٥٥

 الدويل للتنميـة  رتيبات احلالية ال ميارس الصندوقمبوجب الت" أنه ٢٠٠٩ لعام   مؤمتر األطرف 
 باعتبار  أو التنسيق /أو رقابة و  /ملساءلة و  العاملية أية وظائف تتعلق با     الزراعية يف عالقته باآللية   

__________ 

 . املتعلق بالترتيبات املؤسسية التعاونية لدعم اآللية العاملية١-م أ/٢٥املقرر  )١٧(
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 ومع ذلك، وكما أشري أعاله، فـإن اآلليـة   ." مؤمتر األطراف صالحياتأن هذه املسألة من  
العاملية اليت تعمل يف إطار العالقات اليت أرسيت مع الصندوق مبوجب مذكرة تفاهم، تواصل              

ارج امليزانية يف الصندوقني االستئمانيني الثاين والثالث، واسـتخدام         تعبئة املوارد املالية من خ    
. ، بعيدا عن أي توجيه أو رقابة من مؤمتر األطـراف          هذه األموال بالشكل الذي تراه مناسباً     

 ملذكرة التفاهم، والـيت يـتم       وفقاًاليت ُوضعت   الوضع يف ظل الترتيبات املؤسسية      وقد ساء   
مـن  وال  آللية العاملية وموظفيها من جانب رئيس الـصندوق         ري ل اإلدادير  املمبوجبها تعيني   

 رأي على اإلطالق فيما يتعلق بـإدارة        انة الدائمة اللذين ال ميلكان أي     مؤمتر األطراف أو األم   
  .اآللية وتعيني موظفيها

تقارير اآللية العاملية بشأن احلسابات الثالثة إىل مؤمتر األطـراف والـصندوق              - واو  
  مراجعي احلسابات/مية الزراعيةلتنالدويل ل

 أدناه بيانات عن احلسابات الثالثة لآللية العاملية مت احلصول عليها من ٢يقدم الشكل   -٥٦
وكمـا تـبني    . هاوس كوبر  أعدهتا شركة برايس ووتر   خالل تقارير مراجعة احلسابات اليت      

احلساب اإلداري : ابات، فإن لدى اآللية العاملية ثالثة حس  )٣-م أ /١٠املقرر  (مذكرة التفاهم   
للميزانية األساسية، وحساب املوارد اخلاصة لتمويل أنشطة اتفاقيـة مكافحـة التـصحر،             

 إىل مـؤمتر     مفصالً ومل تقدم اآللية العاملية تقريراً    . داريةتغطية النفقات اإل  وحساب التربعات ل  
 األول فقـط    األطراف التاسع إال يف مناسبة واحدة فقط، لكن هذا التقرير تناول حـساهبا            

، من خالل ضم نسخة من تقرير مراجعة احلـسابات          )احلساب اإلداري للميزانية األساسية   (
ومع ذلك، يبـدو أن     . ٢٠٠٨-٢٠٠٧هاوس كوبر للفترة     الذي أعدته شركة برايس ووتر    

 إىل مؤمتر األطراف أو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عـن          مفصالً اآللية العاملية مل تقدم تقريراً    
ة كبرية من املوارد املالية مت حشدها على مدى العقد املاضي، مبا يف ذلك عن اسـتخدام                 كمي

حساب املوارد اخلاصة لتمويل أنشطة اتفاقيـة       (األموال الواردة إىل احلسابني الثاين والثالث       
 حـول جممـوع     وخصوصاً) داريةحساب التربعات لتغطية النفقات اإل    مكافحة التصحر، و  

 مل ترفع اآللية العاملية تقارير مفصلة إىل مؤمتر األطراف إال عن أقـل مـن                وبالتايل،. أصوهلا
 يف املائة من إمجـايل نفقاهتـا    ٣٥ إىل   ٢٥مخسة إىل سبعة يف املائة من جمموع أصوهلا، وعن          

 وكما تأكد من خالل لقاءات مع اآللية العاملية، يتم احلصول على اجلزء األكرب من             . السابقة
 يف املائة من ميزانية اآللية العاملية، يف املقـام األول، بفـضل   ٧٥ إىل   ٦٥بالغ  املبلغ املتبقي وال  

ا التشغيلية فيما يتعلق    اتفاقات ثنائية مع اجلهات املاحنة، وتستخدمه اآللية العاملية لتغطية نفقاهت         
 كما يشري مشروع التقرير   .  أطر االستثمار املتكاملة واستراتيجيات التمويل املتكاملة      بربنامج

 إىل أن   ٢٠١١االتفاقيـة يف عـام      املقرَّر تقدميه إىل االجتماع التاسع للجنة استعراض تنفيذ         
 ُتخصص للخدمات ٢٠١٠ئة من النفقات التشغيلية لآللية العاملية لعام ا يف امل٥٠يزيد على  ما

ات  يف املائة للوفاء مبتطلب    ٢٥و)  دوالر تقريباً  ماليني ٣,٩(االستشارية واألنشطة ذات الصلة     
مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بتقدمي التقارير وللتعاون مع األمانة             

  ). مليون دوالر تقريبا١,٨ً(
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  ٢الشكل 
  حملة عامة عن حسابات اآللية العاملية

     ٢٠٠٩     ٢٠٠٨      ٢٠٠٧      ٢٠٠٦   *                   نفقات اآللية العاملية
  ٣     ١١٣     ٢٩٠  ١     ٦٨٦     ٧٣٣  ٢     ٩١٩   ١  ٠٣   ٢     ٠٠٧     ٦٩٦                                احلساب اإلداري للميزانية األساسية

  ٢     ٤٢٨     ٢٦٦  ٢     ٥٩١     ٠٨٣  ٢     ٣٣٧     ١٣٦  ٢     ٨١٠     ٧٤٣                                     حساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية
                                                  حساب املوارد اخلاصة لتمويـل أنـشطة اتفاقيـة         

               مكافحة التصحر
٣     ٣٦٨     ١١٤  ٢     ١٦٥     ٥٥١    ٥٩٩     ٠٦٦    ١٨٩     ٧٠٠  

    ٨     ٩٠٩     ٦٧٠  ٦     ٤٤٣    ٦٧ ٣  ٥     ٨٥٥     ٢٣٣  ٥     ٠٠٨     ١٣٩  )                     دوالرات الواليات املتحدة (      اجملموع 

     ٢٠٠٩     ٢٠٠٨      ٢٠٠٧      ٢٠٠٦   *                  أصول اآللية العاملية
  ١     ٤٨٩     ٢٥٢  ١     ٣١٩     ٨٣١  ١     ٠٥٩     ٣١٤   ٢     ٦٤٣     ٦٩٦                                احلساب اإلداري للميزانية األساسية

   ١٤     ٢٧٠     ٩٣٣   ١١     ٥٤٤     ٠٢٥   ١٠     ٧٨١     ٥٤٣   ١٠     ٤٣٩     ٥٢٢                                     حساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية
          اتفاقيـة                                        حساب املوارد اخلاصة لتمويل أنـشطة       

               مكافحة التصحر
١٧     ٢٧٩     ٩٥١   ١٠     ٥٧٠     ٧٩٦  ٣     ٣٢٤     ٨٩٦  ٦     ٣٤٤     ١١٠   

   ٣٣     ٠٤٠     ١٣٦   ٢٣     ٤٣٤     ٦٥٢   ١٥     ١٦٥     ٧٥٣   ١٩     ٤٢٧     ٣٢٨  )                     دوالرات الواليات املتحدة (      اجملموع 

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧البيانات مستمدة من مراجعة حسابات اآللية العاملية اليت أجرهتا شركة برايس ووتر هاوس كـوبر لألعـوام                    *  
  .٢٠٠٩و

وارد اخلاصة لتمويل أنشطةحساب امل
 التصحرافحة مكاتفاقية 

 حساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية

 احلساب اإلداري للميزانية األساسية

 ) كوبر لثالثة حساباتر هاوسووتمراجعة شركة برايس (نفقات اآللية العاملية

وارد اخلاصة لتمويل أنشطةحساب امل
 افحة التصحرمكاتفاقية 

 حساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية

 احلساب اإلداري للميزانية األساسية

 )هاوس كوبر لثالثة حساباتووتر مراجعة شركة برايس (إمجايل أصول اآللية العاملية
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  التناقضات يف اإلبالغ عن ميزانية اآللية العاملية   - زاي  

 األطـراف   العاملية عن ميزانيتـها إىل مـؤمتر      عند املقارنة بني متطلبات إبالغ اآللية         -٥٧
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرايس ووتر هاوس كوبر فيما يتعلق مبراجعة احلسابات            

، إضافة إىل افتقار تقارير اآللية العاملية للتفاصـيل املتعلقـة            تظهر تناقضات خمتلفة   -السنوية  
 أدنـاه،   ١ ويتجلى ذلك يف اجلدول      .)١٨(يع حسابات امليزانية الثالثة   باستخدام أمواهلا يف مج   

فادت اآلليـة   أفعلى سبيل املثال،    . الذي يتضمن بيانات مت مجعها بشأن تقارير اآللية العاملية        
مـن   مليـون    ١٨,٨ تقدر حبـوايل     ٢٠١١-٢٠١٠ يزانيتها للفترة يف تقاريرها أن م   العاملية  

ن دوالر ملـؤمتر     مليـو  ٢٢,١ للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، و     دوالرات الواليات املتحدة  
ومع ذلك، جتـدر    .  مليون دوالر للصندوق الدويل للتنمية الزراعية      ١٦,٩األطراف التاسع و  

لعاملية إىل مؤمتر األطراف وتقاريرها إىل الـصندوق        اإلشارة إىل أن املقارنة بني تقارير اآللية ا       
 نتيجة االختالف يف معـايري      معقدة) كذلك إىل مراجعي احلسابات   و(الدويل للتنمية الزراعية    

الواليـات  دوالر  السنوية ب احملاسبة ودورات مراجعة احلسابات، ومن هذه االختالفات التقارير         
عية وبرايس ووتر هاوس كوبر مقابل التقارير نـصف         إىل الصندوق الدويل للتنمية الزرا    املتحدة  

كما ُوجـدت تناقـضات     . السنوية باليورو إىل مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        
   أن اآللية العاملية أبلغـت       األطراف؛ ومنها على سبيل املثال     ثانوية يف التقارير املقدمة إىل مؤمتر     

، ٩-م أ /٩ يف املقرر    ٢٠١١-٢٠١٠يورو للفترة    ١٥ ٥٦٨ ١٠٠عن ميزانية تبلغ يف جمموعها      
     لكن نفقاهتا املفصلة اليت قدمتها يف مشروع برنامج عمل فترة الـسنتني احملـدد التكـاليف               

    يقارب مليون يـورو    ، أي أن هناك تبايناً    )COP(9)/5/Add.2( يورو   ١٤ ٦٦٦ ٢٠٩بلغت  
ختـضع   قواعد املالية لالتفاقيـة، مل  لل وخالفاًعالوة على ذلك،    ). بالتحديد ٩٠١ ٨٩١أو  (

 ملعايري منظومة األمم املتحـدة      وفقاً سابات املوحدة يف األمم املتحدة     العاملية ملراجعة احل   اآللية
ويشمل ذلك متطلبات تقدمي حملات عامة عن       . سابات كغريها من هيئات االتفاقية    ملراجعة احل 

اردة، ومتطلبات اإلبالغ عن مجيـع      احلساب املوحد، وتفاصيل عن النفقات واملسامهات الو      
اخلصوم احملتملة، مثل تكاليف القضايا املرفوعة أمام حمكمة العدل الدولية واحملكمة اإلداريـة             

ـ      لعامـة  اًملنظمة العمل الدولية، وتقدمي املراجعني للتوصيات املالية، وجعل كل ذلـك متاح
ابة الداخلية كُلف بالتدقيق يف      أن مكتب األمم املتحدة خلدمات الرق      أيضاًويالحظ  . اجلمهور

، لكنه مل ينظر يف اآللية  ٢٠٠٩يف عام   " اإلدارة املالية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      "
  .العاملية بل ركز على األمانة، وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

__________ 

 .ICCD/COP(10)/Inf.2انظر  )١٨(
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  ١اجلدول 
  األرقام واملصادر): رات الواليات املتحدةدوال(اإلبالغ عن ميزانية اآللية العاملية 

دوالرات الواليات (اإلبالغ عن ميزانية اآللية العاملية
  اجملموع  ٢٠١١-٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  )املتحدة
  ٥٤ ٢٨٤ ١١٢  ٢٢ ١٣٣ ٠٠٠  ٢٠ ٩٦٦ ٠٠٠  ١١ ١٨٥ ١١٢  * )جمموع املبلغ عنه ( مؤمتر األطراف إىل

 ٢٠١١بيانات ( زراعيةدوق الدويل للتنمية ال إىل الصن
  ٤٠ ٩٤٩ ٥٨٥  ١٦ ٨٦٨ ٩٨٩  ٢٤ ٠٨٠ ٥٩٦  ال ينطبق    ** )غري متوفرة

  ٢٦ ٢١٦ ٤٠٩  ال ينطبق   ١٥ ٣٥٣ ٠٣٧  ١٠ ٨٦٣ ٣٧٢  ، جمموع النفقات ***مراجعة احلسابات
  ٩١ ٠٦٧ ٨٦٩  ال ينطبق   ٥٦ ٤٧٤ ٧٨٨  ٣٤ ٥٩٣ ٠٨١  ، جمموع األصول ***مراجعة احلسابات

           ...منها
  ٨ ٩٨٤ ٠٠٠  ال ينطبق   ٥ ٠٩٨ ٠٠٠  ٣ ٨٨٦ ٠٠٠  *)مبلغ عنها إىل مؤمتر األطراف(ية أساسية ميزان

مبلغ عنه (احلساب اإلداري للميزانية األساسية 
  ٩ ٧٢٦ ٧٥٠  ال ينطبق   ٤ ٨٠٠ ٠٢٣  ٤ ٩٢٦ ٧٢٧  ***)ملراجعي احلسابات

  ٢٣ ١٦٧ ١١٢  نطبق ال ي  ١٥ ٨٦٨ ٠٠٠  ٧ ٢٩٩ ١١٢  * )مؤمتر األطراف(رجة عن امليزانية مبالغ خا
 +لتربعات لتغطية النفقات اإلداريةحساب ا

حساب املوارد اخلاصة لتمويل أنشطة اتفاقية 
  ١٦ ٤٨٩ ٦٥٩  ال ينطبق   ١٠ ٥٥٣ ٠١٤  ٥ ٩٣٦ ٦٤٥  ***)مراجعة احلسابات(مكافحة التصحر 

  .، وثائق عامة٧، اجلدول رقم COP(9)/5/Add.2، ٩-م أ/٩املقرر   *
  .ائق الداخلية الواردة من الصندوق الداخلية إىل رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والوثمليةمذكرة اآللية العا  **

مل ( الواردة من اآللية العاملية ،٢٠٠٩-٢٠٠٦للسنوات ) سنوياً(هاوس كوبر حلسابات اآللية العاملية   برايس ووترمراجعات  ***
  ).متاحة لعامة اجلمهور/ُيحدد موقعها

  ينات موظفي اآللية العاملية دون موافقة مؤمتر األطرافتعي  - حاء  
مثة مثال آخر وواضح على عدم وجود رقابة من مؤمتر األطـراف علـى ميزانيـة                  -٥٨

وعمليات اآللية العاملية يشمل تعيينات املوظفني املمولة من حسابات امليزانية غري األساسـية،             
موظفني من الفئة الفنية غري     ) ١٠(شرة   ع ويوجد حالياً .  أدناه ٢كما هو موضح يف اجلدول      

، وقد عينتهم اآلليـة     ٢٠١١-٢٠١٠مدرجني يف اقتراح ميزانية اآللية العاملية لفترة السنتني         
موارد خارجة  " أو قبل ذلك، ومتول مرتباهتم من خالل         ٢٠١١-٢٠١٠خالل فترة السنتني    

    ويبـدو . األطـراف متر أو من تربعات دون احلصول على موافقة صرحية من مؤ " عن امليزانية 
وقيام الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بتعيني موظفي اآللية العامليـة وإدارة           أن هذه املمارسة    

الـيت   ٣٤ من املادة    ٢؛ ال سيما الفقرة     شؤوهنم، يتنافيان مع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف      
    املوظفني واخلـدمات الالزمـة  التفاقية تدبريلالدائمة مانة  األ يتوىل رئيس "تنص على ما يلي     

    الدائمـة مانـة   األويدير رئـيس    . ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، يف حدود املوارد املتاحة       
ويوجه هؤالء املوظفني واخلدمات ويوفر الدعم واملشورة املناسبني لرئيس مـؤمتر األطـراف           
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 من االتفاقية على ٢٣ املادة وتنص). ١-م أ/١املقرر (" وهيئاته الفرعية وسائر أعضاء مكاتبها
إنشاء أمانة دائمة ُتعهد إليها وظائف دعم دورات مؤمتر األطراف ومجيع اهليئـات الفرعيـة               

      القانونيـة الـواردة يف     الـشؤون لالتفاقية اليت تضم اآللية العاملية، مبوجب مشورة مكتب         
  .)٩ و٤املرفق الثاين، الفقرتان ( ICCD/COP(9)/9/Add.2الوثيقة 

  ٢جلدول ا
  ٢٠١٠سبتمرب / من أيلول موظفي اآللية العاملية اعتباراًمناصب

 ٢٠١١-٢٠١٠موظفو اآللية العاملية يف الفترة 
طلبتهم اآللية 

  /**،*العاملية
وافق عليهم مؤمتر 

  ***األطراف
عينتهم اآللية 

  ****العاملية
دون موافقة مؤمتر 

  األطراف
  صفر  ٢  ٢  ٢  )من امليزانية األساسية(فئة املديرين 
  صفر  ٧  ٧  ٧  )من امليزانية األساسية(الفئة الفنية 
  ١٠  ١٠  صفر  ٥  )اجمللس التنفيذي(الفئة الفنية 

  صفر  ٥  ٥  **صفر/٥  )امليزانية األساسية(فئة اخلدمات العامة 
  صفر  صفر   صفر  ١  )اجمللس التنفيذي(فئة اخلدمات العامة 

  ١٠  ٢٤  ١٤  **٢٠/١٥  اجملموع  
*  COP(9)/5/Add.2،  ة طُلبوا من امليزانية األساسية موظفني من فئة اخلدمات العام٥ (٥اجلدول(.  

**  ICCD/COP(9)/5ت العامة من امليزانية األساسيةمل ُيطلب أي موظف من فئة اخلدما (٣، اجلدول ٢٣ ، الفقرة(.  
  .٢ اجلدول ٥ الفقرة ٩-م أ/٩ملقرر ا  ***

، ٥ ف ٣( ف ١٧، )١ مد١ و٢ مد١( مد ٢: فون احلاليون لآللية العامليةاملوظ: ملحوظة. اختصاصات اآللية العاملية  ****
  . من دون املستشارين١٤، )٤ خ ع ١، ٥ خ ع ٤( خ ع ٥، و)١  ف٢ و٢  ف٢ و٣ ف ٦، و٤  ف٤و

تكشف األدلة الواردة يف التقرير التقييمي أن اآللية العاملية مل تف بكامل التزامها يف                -٥٩
 جمال اخلضوع للمساءلة يف إطار االتفاقية أمام مؤمتر األطراف وجلنة           جمال اإلبالغ وبالتايل يف   

 ومن الواضح متاماً  . استعراض تنفيذ االتفاقية، مما أدى إىل عدد من املشاكل اإلدارية األخرى          
أن مؤمتر األطراف ال يتمكن، دون أن تكشف اآللية العاملية عن هذه القضايا وغريها، مـن                

 يف إدارة اآللية العاملية واإلشراف عليها، وال من اإلشـراف علـى دور       الوفاء بواليته املتمثلة  
وتـشمل  . اآللية العاملية يف تعبئة املوارد املالية أو استخدامها بشكل مناسب يف تنفيذ االتفاقية          

  :األمثلة على ذلك ما يلي

  ؛عدم الكشف الكامل عن امليزانية ملؤمتر األطراف  )أ(  

  ؛انية موحدين ومتكاملني جململ مؤسسات االتفاقيةعدم وجود برنامج وميز  )ب(  
عدم الكشف عن إجراءات إدارة احلسابات وعن غريها مـن القـرارات              )ج(  

  ؛ األمم املتحدة للتنمية الزراعيةاإلدارية اليت وافق عليها صندوق

  ؛تعيني موظفني دون موافقة مؤمتر األطراف أو إخطاره  )د(  
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فاقات مؤسسية دون سلطة قانونية مباشـرة أو دون         إبرام اآللية العاملية الت     )ه(  
  ؛تفويض

عدم الكشف عن املعلومات ملؤمتر األطراف بشأن املسائل القانونية الناشئة            )و(  
  .عن القضايا املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وحمكمة العدل الدولية

واآللية العاملية إىل مؤمتر األطراف التاسع      وتقدم مقترحات امليزانية املقدمة من األمانة         -٦٠
بة على امليزانيـة  عناصر أخرى ميكن بفضلها حتقيق مكاسب يف الكفاءة من حيث اآلثار املترت     

  .وحتسني الكفاءة

اليت تتبعها اآلليـة العامليـة   ) وتعيني املوظفني(وباختصار، تتناقض ممارسات اإلبالغ    -٦١
  : هذه املمارسات مع ما يلي، ومذكرة التفاهم اليت تعززحالياً

العمل حتـت سـلطة مـؤمتر       " املتمثلة يف    الوالية األساسية لآللية العاملية     )أ(  
..."  إبالغ مؤمتر األطراف عـن أنـشطته      "و" األطراف وتوجيهاته وحتمل املسؤولية أمامه    

  ؛) من االتفاقية٢١ من املادة ٥ و٤الفقرتان (
املوافقة على برنامج وميزانية    "املتمثلة يف    الوالية األساسية ملؤمتر األطراف     )ب(  

   ٢٢ من املـادة     ))ز(٢الفقرة  " (نشطة اهليئات الفرعية   أ هافيما يتعلق بأنشطة االتفاقية، مبا في     
  ؛)من االتفاقية

على نظام " اليت تعطي ملؤمتر األطراف سلطة االتفاق  من االتفاقية٢٢املادة    )ج(  
  ؛ ))ه(٢الفقرة " (ن اهليئات الفرعيةداخلي وقواعد مالية له وألي هيئة م

، اليت وضعها مـؤمتر األطـراف       القواعد املالية التفاقية مكافحة التصحر      )د(  
   "وهليئاته الفرعية وألمانـة االتفاقيـة     ...  حتكم اإلدارة املالية ملؤمتر األطراف    "األول، واليت   

  ؛)١-م أ/٢املقرر (
يتوىل رئيس األمانة   " تنص على أن     اليت القواعد اإلجرائية ملؤمتر األطراف     )ه(  

ويدير رئـيس   ... الدائمة تدبري املوظفني واخلدمات الالزمة ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية          
األمانة الدائمة ويوجه هؤالء املوظفني واخلدمات ويوفر الدعم واملشورة املناسـبني لـرئيس             

  ).١-م أ/١قرر امل" (مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وسائر أعضاء مكاتبها

  املؤسسة األنسب إليواء اآللية العاملية   - خامساً 
 ومن أجل التصدي للتحديات املطروحة، ٩-م أ/٦ من املقرر    ٩ ألحكام الفقرة    وفقاً  -٦٢

  .ؤسسية لآللية العامليةيبني هذا اجلزء اخليارات املمكنة فيما يتعلق بالترتيبات امل
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اآللية العاملية مع مراعاة االعتبـارات القانونيـة        ينبغي حتديد أنسب مؤسسة إليواء        -٦٣
وينبغي أن يـستند    .  النسبية هلذه املؤسسة   ية اليت تتأكد على أساسها امليزة     واملؤسسية األساس 

ذلك بالتايل إىل األحكام التشريعية القائمة وأن يثبت بوضوح أن املؤسسة املضيفة يف وضـع               
يتها ومن خالل موقعها املؤسـسي داخـل      ميكنها من املسامهة بشكل واضح، من خالل وال       

هيكل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف التصدي بطريقة منهجيـة لقـضايا اإلدارة              
  :لة فيما يتعلق باآللية العامليةواإلبالغ واملساء

 إليهـا   نشاء األمانة الدائمة اليت ُتعهـد      من االتفاقية على إ    ٢٣تنص املادة     )أ(  
. مؤمتر األطراف ومجيع اهليئات الفرعية لالتفاقية اليت تشمل اآللية العامليةوظائف دعم دورات   

 يتـوىل " من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف على أن         ٢-٣٤وعالوة على ذلك، تنص املادة      
املوظفني واخلدمات الالزمة ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعيـة، يف         تدبري  رئيس األمانة الدائمة    

هؤالء املوظفني واخلدمات ويـوفر     ويوجه  رئيس أمانة االتفاقية    ويدير  . تاحةحدود املوارد امل  
" الدعم واملشورة املناسبني لرئيس مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وسائر أعـضاء مكاتبـها            

  ؛)١-م أ/١املقرر (
من كوهنا منشأة من جانب     نفصلة  تستمد األمانة الدائمة صفتها القانونية امل       )ب(  

كما هو احلال بالنسبة ألمانة التفاقية األمم املتحدة لالتفاقية اإلطارية لـتغري            (ة  األمم املتحد 
انظر يف هذا الصدد، قرار اجلمعية العامـة لألمـم          ). (املناخ وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي    

وقرار ؛ A/RES/49/234، الوثيقة ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣، املؤرخ  ٤٧/١٨٨املتحدة  
، A/AC.241/27، الوثيقة   ١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ١٢ ، املؤرخ ٢٤١/٢٧مة لألمم املتحدة    ااجلمعية الع 

 املرفـق   ICCD/COP(9)/9/Add.2يف الوثيقة   " مم املتحدة للشؤون القانونية   رد مكتب األ   "أيضاًوانظر  
س هلـا    أن اآللية العاملية لي    وخلص مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية إىل      ). األول واملرفق الثاين  

   صفة قانونية يف حد ذاهتا، إال بالقدر الذي مينحه هلا رئيس الصندوق صراحة؛ أي

 ألحكـام   وفقاًتسهل األمانة الدائمة التنفيذ الكامل لسياسة توحيد األداء،           )ج(  
  االتفاقية، وتعزز التفاعل مع اهليئات األخرى يف االتفاقية؛

الذي أدى إىل   ل الدعم املزدوج    ينبغي أن تضع املؤسسات املضيفة حدا هليك        )د(  
إىل عدم إخضاع اآلليـة      من عدم الكفاءة وعدم الفعالية و      إىل حالة نشاز مؤسسي خطري، و   

يئات االتفاقيـة،   التنسيق بني ه  و  التعاون لإلشراف والتوجيه من مؤمتر األطراف، وأن حتسن      
 أمام مـؤمتر األطـراف،      املساءلةيف  سيما اآللية العاملية واألمانة الدائمة، وحصر املساءلة         ال

  وحتسني اإلبالغ؛

ينبغي أن تضمن املؤسسات املضيفة وفـورات حجـم يف جمـال اإلدارة               )ه(  
والكفاءة املؤسسية اليت تتحقق من خالل توحيد وتنفيذ االتفاقية ككل، مما قـد يـؤدي إىل                

  وفورات يف األجل الطويل؛
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رد املالية والبشرية بكفاءة    زيادة االستفادة من وفورات احلجم يف إدارة املوا         )و(  
؛ واستخدام أكثر كفاءة للموارد البشرية وحتقيق       )إدارة موحدة للموارد املالية والبشرية    (أكرب  

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية،    (بعض الوفورات يف تكاليف املعامالت      
  ؛)وما إىل ذلك

املوارد املخصصة للتنفيـذ، يف     ينبغي أن حتسن املؤسسات املضيفة استخدام         )ز(  
  السياق اجلديد ملرفق البيئة العاملية بوصفه آلية مالية التفاقية مكافحة التصحر؛

ينبغي أن تعزز املؤسسات املضيفة يف املستقبل تعبئة موارد االتفاقية باالستفادة             )ح(  
  من زيادة ثقة أصحاب املصلحة يف عمل هيئات االتفاقية بشكل مجاعي ومتماسك؛

ينبغي أن تقلص املؤسسات املضيفة إىل أدىن حد ما ختسره االتفاقية بسبب              )ط(  
  ؛ وثقة الدول يف مؤسساهتا، وهي خسارة ال يسهل قياسها كمياًفقدان مصداقيتها دولياً

 لالتفاقية، وميكن أن يوضع موضع التنفيذ مـن         ال يستلزم االقتراح تعديالً     )ي(  
  . من االتفاقية٢٧ملادة  ملؤمتر األطراف مبوجب ا مقررخالل

من االتفاقية، جيوز لألمانة الدائمة أن      ) ٦(٢١ ألحكام املادة     سبق، واستناداً   ملا وفقاًو  -٦٤
  .تفي مبتطلبات املؤسسة املضيفة لآللية العاملية

الترتيبات البديلة وقدرهتا على معاجلة األسباب الكامنة وراء القـضايا            -سادساً  
  احملددة

، فإن اخليارات املبينة فيما يلي تراعـي        ٩-م أ /٦ من املقرر    ٩م الفقرة    ألحكا وفقاً  -٦٥
  .السيناريوهات املقدمة يف تقييم وحدة التفتيش املشتركة لآللية العاملية وتبين عليها

  حتسني الوضع القائم: ١االقتراح   - ألف  
ة العاملية، مـن    يف تدابري تعزيز الوضع القائم بني األمانة واآللي       االقتراح األول   ينظر    -٦٦

وتشمل التدابري املقترحة   . حلل القضايا اإلدارية  " إجراءات أو آليات مؤسسية   "دون اعتماد أي    
توضيح دور ووالية اآللية العاملية من حيث مجع األموال؛ وإضفاء الطابع الرمسي على فرقـة               

ك مجيع جماالت   العمل التابعة لربنامج العمل املشترك، وضمان أن يتناول برنامج العمل املشتر          
شـتراط  العمل املشتركة وأن يركز على النتائج؛ وتوحيد متطلبات إبالغ اهليئات الفرعية، وا           

 إعـادة   أيضاًوقد يشمل ذلك    . التوعية والتمثيل / إىل املناصرة  بذل جهود مشتركة يف الدعوة    
 االتفاقية،  إنشاء هيئة استشارية لآللية العاملية، ورمبا يتم ذلك من خالل جلنة استعراض تنفيذ            

وكذلك التواصل املباشر مع رئيس الصندوق هبدف اسـتعراض مـذكرة التفـاهم إلزالـة       
ومع ذلك، يعتـرب  . التناقضات وأوجه عدم االتساق الكامنة، كما هو مبني يف االقتراح التايل       
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 حقهـا،  الثابت لآللية العاملية بأن من       إىل الرأي  وال ُيرجح جناحه بالنظر      ح ضعيفاً هذا االقترا 
. مبوجب االتفاقية ومذكرة تفاهم بني الصندوق ومؤمتر األطراف، أن تتصرف ككيان مستقل         

ومن املرجح أن يكون هناك تكرار للجهود اليت بذهلا مؤمتر األطراف حىت اآلن لتعزيز التعاون               
  .عن النتائج املرجوة مل تسفر على ما يبدو، ولألسف،ألمانة واآللية العاملية، واليت بني ا

مؤسسية لتسهيل التنفيذ الفعال لالتفاقية     /استحداث آلية إجرائية  : ٢االقتراح    -باء   
  )فريق كبار املوظفني اإلداريني(

 من خالل التدابري اليت أدرجت يف االقتراح األول، فإنـه           االقتراح الثاين بينما يتعزز     -٦٧
 مـن   ٢٧ املادةها مؤمتر األطراف يف إطار      يدرج إجراءات وآليات مؤسسية ميكن أن ينظر في       

االتفاقية، وينطوي على تشكيل فريق كبار املوظفني اإلداريني، واملؤلف من األمني التنفيذي            
قد يكون  ( لآللية العاملية ورئيس الشؤون اإلدارية يف األمانة         اإلداري، واملدير   )رئيس الفريق (

ساسـية املتعلقـة    الختاذ قرارات مجاعية بشأن القضايا السياساتية األ      ) نائب األمني التنفيذي  
بتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك وضع الربامج وامليزانية وتعبئة املـوارد، واالتـصاالت واإلدارة،              

ومبوجب هذا الترتيب، تقدم األمانة واآللية العاملية . ضمن جماالت اختصاص ووالية كل منهم  
ما ستستمر جلنـة    تقاريرها إىل مؤمتر األطراف بطريقة موحدة من خالل األمني التنفيذي بين          

وستستمر استعراض التقارير املقدمة إليها وإسداء املشورة بشأهنا،          يف استعراض تنفيذ االتفاقية  
 يف التشاور مع األمني التنفيذي واألمانة واآللية العاملية بشأن املسائل           جلنة العلم والتكنولوجيا  

 مراجعـة   أيـضاً  املؤسسية   هذه اآللية ستقتضي  ولضمان الفعالية،   . الداخلة يف نطاق واليتها   
مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق أو إعادة التفاوض بشأهنا مبا يعكس العالقـة              
اجلديدة، عن طريق إزالة اخلطوط غري املباشرة ملساءلة اآللية العاملية ولتقدمي اآللية لتقاريرهـا،      

وميكن اختـاذ   . تفاقيةلكنها لن تتطلب، مع ذلك، أي تعديل لال       . عن طريق رئيس الصندوق   
   الترتيبات الالزمة من خالل مقرَّر ملؤمتر األطراف ُيعتمد يف إطار الصالحيات الـيت متنحهـا              

 اآللية العاملية العمـل مـن       تواصلس ومبوجب هذا االقتراح،     . إىل مؤمتر األطراف   ٢٧املادة  
املقترحة من خـالل    وميثل اهليكل التنظيمي أدناه اآللية املؤسسية       . مكاتب الصندوق يف روما   

كما يربز واليات األمانـة     . إنشاء فريق لكبار املوظفني اإلداريني فيما يتعلق هبيئات االتفاقية        
واآللية العاملية، على النحو احملدد يف االتفاقية، وجماالت العمل املتداخلة املعتمدة من خـالل              

  . مقررات مؤمتر األطراف املختلفة

واملؤسسية املقترحة يف هذا السيناريو، أي إنشاء فريق كبار         وتستند اآللية اإلجرائية      -٦٨
  :املوظفني اإلداريني، إىل اعتماد مؤمتر األطراف ملقرر يقوم مبوجبه مبا يلي

 من  ٢٧ للمادة   وفقاً،   على املستوى اإلداري    منهجياً  مؤسسياً يضع ترتيباً   )أ(  
ت مجاعية تتعلق باملسائل املذكورة أعاله،      االتفاقية، ميكن األمانة واآللية العاملية من اختاذ قرارا       

يف ظل توجيه مؤمتر األطراف وإدارته، من خالل إنشاء فريق كبار املوظفني اإلداريني ومتكينه              
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تشمل وس. يد األداء مم املتحدة لتوح  اعية متماسكة على أساس سياسة األ     من اختاذ قرارات مج   
وظفني اإلداريني إعداد مقترحات سياساتية     اجملاالت الرئيسية اليت سريكز عليها فريق كبار امل       

بـرامج العمـل    (لتقدميها إىل مؤمتر األطراف فيما يتعلق بالتنفيذ اجلماعي لالتفاقية ككـل            
، وإعداد برنامج   )وما إىل ذلك  موال، واستراتيجية االتصاالت،    اإلقليمية، واستراتيجية مجع األ   

 برنامج(داد ميزانية االتفاقية ككل     ، وإع )خطة عمل ملدة أربع سنوات    (عمل االتفاقية ككل    
  ؛)عمل ملدة سنتني حمدد التكاليف

يتوىل فريق كبار املـوظفني     س :استحداث خط واضح لإلدارة املؤسسية      )ب(  
اإلداريني مسؤولية اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات اجلماعية ضمن اإلطار الـذي سـتنفذ       

وتنفيذ برنامج عمل االتفاقية ككل، وذلـك       خمتلف هيئات االتفاقية من خالله أنشطة تطوير        
  ؛إدارة وتوجيه من مؤمتر األطرافب

يتخذ فريق  س :االشتراك يف صنع القرارات وتقسيم األدوار واملسؤوليات        )ج(  
كبار املوظفني اإلداريني قرارات مجاعية لضمان الفعالية يف إدارة أعمال اآللية العاملية واألمانة             

منح  يف   أيضاًوقد يرغب مؤمتر األطراف     . لق بتنفيذ االتفاقية ككل   واإلشراف عليها، فيما يتع   
الفريق والية اختاذ قرارات بشأن قضايا السياسات األساسية املتعلقة بالتنفيذ واإلدارة واملوارد            
البشرية، وبامليزانية مبا يف ذلك القرارات االستراتيجية حول تعبئة املوارد وختصيصها، على أن             

ات للمراجعة من جانب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية متبوعة مبوافقة مؤمتر           ختضع هذه القرار  
لتوضـيح أدوار    مستمرة على مستوى العمل      أيضاً وينبغي أن يبذل الفريق جهوداً    . األطراف
املدرجة يف خمتلف مقررات مؤمتر األطراف املشتركة مـع         وليات اآللية العاملية واألمانة     ومسؤ

ـ          التركيز على جماالت ال    ن اهليكـل   عمل املتداخلة، على النحو املقترح يف املربع األوسـط م
تحتفظ اآللية العاملية واألمانة بسلطة التصرف يف إطار واليـة كـل            ومع ذلك، س  . التنظيمي

منهما على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية، يف إطار القرارات السياساتية اجلماعيـة الـيت               
تهما مباشرة بشأن   مساءليف  يستمر مؤمتر األطراف    وس. راينييق كبار املوظفني اإلد   يتخذها فر 

  ؛والية كل منهما
يكلف األمني التنفيذي، الذي يعمل حتت سلطة مؤمتر األطراف، بوالية            )د(  

 بشأن مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية ككل، مما يعفي رئيس الصندوق            اإلبالغ مباشرة 
  ؛)ل مذكرة التفاهميتطلب ذلك تعدي(من هذه املسؤولية 

ع  فيما يتعلق جبمي   يعزز املساءلة املباشرة لآللية العاملية أمام مؤمتر األطراف         )ه(  
، اليت  ٩-م أ /٦ من املقرر    ٨من خالل مجلة أمور منها الفقرة       القضايا اليت تقع ضمن واليته،      

  ُيطلب فيها متثيل مباشر لآلليات العاملية يف مجيع مؤمترات األطراف؛

، وخباصة فيما يتعلق    ح املهام الناشئة عن والية األمانة واآللية العاملية       يوض  )و(  
  التوعية؛/بتعبئة املوارد واملهام املعيارية، وبناء القدرات، ودعم التكنولوجيا، واالتصال
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 كل منـها    يسمح لكل هيئة بالعمل باستقاللية تامة يف جماالت اختصاص          )ز(  
  ماعية؛ للوالية ويف إطار قراراهتا اجلوفقاً

 اسـتعراض   جلنة/رتيب من خالل مؤمتر األطراف     هذا الت  ينص على رصد    )ح(  
  .تنفيذ االتفاقية

إعادة النظر يف مذكرة التفاهم، استيعاب املوظفني واحلـسابات،         : ٣االقتراح    - جيم  
  من دون النقل املادي لآللية العاملية

كبار لاين الداعي إىل إنشاء فريق      يتطلب االقتراح الثالث الذي يستند إىل االقتراح الث         -٦٩
، اجلمع بني املوارد البشرية واملالية لآللية العاملية واملـوارد البـشرية            أيضاً اإلداريني،   املوظفني

ومن شأن ذلك ضمان معاملة مجيع املوظفني كموظفني يف االتفاقيـة           . واملالية التابعة لألمانة  

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 جلنة العلم والتكنولوجيا/جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 الصندوق الدويل  األمني التنفيذي
 الزراعية للتنمية 

 مكتب األمم املتحدة يف جنيف،
 UN-Campus/LEجممع األمم املتحدة 

 اخلدمات اإلدارية
 

 اتفاقية رئيس مؤسسات:مني عاممساعد أ
 اخلدمات اإلدارية مم املتحدة ملكافحة التصحراأل

 رئيس شؤون اإلدارة، األمانة: ١-مد
 

 رئيس اآللية العاملية: ٢-مد

  ني اإلدارينيفريق كبار املوظف  
  مدير إداري،مدير عام، أمني(  
 )تنفيذي، نائب أمني تنفيذي 

 املدير اإلداري
 لآللية العاملية

   نائب األمني-األمانة 
  التنفيذي

 املهام املتداخلة
 التنسيق اإلقليمي •
 مجع األموال ونقل التكنولوجيا •
 الدعوة، االتصال، التثقيف، التوعية •
 عارف إدارة املبناء القدرات، •
 اإلطار السياسايت، التبسيط •
 املوارد البشرية •
 اخلدمات املالية، اإلدارة •
 خدمات املؤمترات، التعاون •
 اإلدارة التنفيذية •

 تعزيز فعالية وكفاءة اآلليات املالية القائمة •
الترويج إلجـراءات ترمـي إىل تعبئـة         •

وختصيص موارد مالية كبرية تشمل املوارد      
 املخصصة لنقل التكنولوجيا

 جرد برامج التعاون املتاحة للتنفيذ •
إسداء املشورة بشأن وسـائل التمويـل        •

االبتكارية ومـصادر املـساعدة املاليـة،       
وحتسني تنسيق أنـشطة التعـاون علـى        

 املستوى الوطين
تزويد املهتمني من األطراف واملنظمـات       •

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية     
حة وعن  مبعلومات عن مصادر التمويل املتا    

 أمناط التمويل لتيسري التنسيق
تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطـراف عـن         •

 أنشطتها

خدمات لدورات مؤمتر األطراف    /ترتيبات •
 واهليئات الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية

 جتميع التقارير وتقدميها •
تيسري املـساعدة يف جتميـع املعلومـات         •

 وإيصاهلا
 تنسيق األنشطة مع األمانات املعنية •
الدخول يف ترتيبات إدارية وتعاقدية بنـاء        •

 على طلب، بتوجيه من مؤمتر األطراف
إعداد تقارير عن تنفيذ مهامهـا ملـؤمتر         •

 األطراف
مهام أخرى من مهام األمانة حيددها مؤمتر        •

 األطراف
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ل حسابات األمانة، من جانب مكتب األمـم        وضمان إدارة حسابات اآللية العاملية، مثلها مث      
 العاملية يف   تبقى اآللية ومبوجب هذا االقتراح، س   . عليهااملتحدة يف جنيف أو هيئة أخرى متفق        

 من مكاتب    خارجياً  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، بوصفها مكتباً      ىنروما حيث يأويها مب   
  . لالتفاقيةولن يتطلب هذا النهج تعديالً. األمانة

القتراح على تـوفري    يقتصر دعم الصندوق لآللية العاملية يف إطار هذا ا         لذلك، س  وفقاًو  -٧٠
ومن شأن هذا االقتراح    .  واملعدات واملرافق، مما يعفيه من مجيع االلتزامات األخرى        احليز املكتيب 

مي أن يشكل خطوة هامة تسهم يف حل مشاكل اإلدارة والقيادة، واالزدواجية، واملساءلة، وتقد            
  . التقارير إىل مؤمتر األطراف وانعدام التعاون والتنسيق بني اآللية العاملية واألمانة

 ٧٠مشار إليها يف الفقـرة       يف مع ما يقدمه الصندوق من خدمات      يتطلب التك وس  -٧١
وجتدر اإلشارة مع ذلك إىل أن ضرورة إعادة التفاوض         .  ملذكرة التفاهم القائمة   أعاله تعديالً 

، وذلك بـسبب األحـداث األخـرية،        لتفاهم بناء على طلب من الصندوق     بشان مذكرة ا  
 أحد مـوظفي    فلدولية يف القضية املتعلقة بتوقي    سيما قرار احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل ا       ال

دارية اليت  القرارات اإل "حملكمة اإلدارية أن    ويف هذه القضية، قررت ا    . اآللية العاملية عن العمل   
ري فيما يتعلق مبوظفي اآللية العاملية، هي مبوجب القانون قرارات صـادرة            اختذها املدير اإلدا  

وعلى .  بالطعن يف هذا القرار يف حمكمة العدل الدولية        ويقوم الصندوق حالياً  ". عن الصندوق 
 ، وجبدية إىل القيمة املضافة     أم آجالً  هذه اخللفية، من املرجح أن ينظر مؤمتر األطراف، عاجالً        

مع تقدمي الصندوق    عن األمانة،     الصندوق يف روما، بعيداً    لدىآللية العاملية   ا "إيواء"الستمرار  
دارة واإل) الذي يساهم فيه مؤمتر األطراف، على أية حال       (دمات تقتصر على احليز املكتيب      خل

مراعـاة كاملـة إبـالغ       أن يراعي    أيضاًؤمتر األطراف   ملينبغي  و .الثالثةاآللية  حلسابات  املالية  
 بعزمه على االستمرار يف تقدمي      ٢٠١١فرباير  /لمكتب يف دورته اليت عقدها يف شباط      الصندوق ل 

  .هذه اخلدمات إىل اآللية العاملية إذا لزم األمر، ولكن على أساس استرداد التكاليف بالكامل

إلغاء مذكرة التفاهم واإلدماج الكامل لآللية العامليـة بانتقاهلـا          : ٤ االقتراح  - دال  
  ناملادي إىل بو

، إىل  آللية العاملية ضمن هيكل األمانـة     ، يسعى االقتراح الرابع، من خالل إدماج ا       وأخرياً  -٧٢
ضمان اإلدماج الكامل لآللية العاملية يف إطار االتفاقية إىل جانب األمانة واهليئات الفرعية األخرى              

لية العاملية يف   قاللية اآل  لالتفاقية كما أنه سيحافظ على است      وال يتطلب هذا اخليار تعديالً    . لالتفاقية
 زمين سـيحدده مـؤمتر       جلدول وفقاًيتطلب نقل اآللية العاملية إىل بون،       لكنه س . هويتها ومهامها 

  . تفاهم احلالية مع الصندوقاليؤدي هذا االقتراح إىل اإللغاء الفعلي ملذكرة سو. األطراف
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  حتويل اآللية العاملية إىل صندوق ملكافحة التصحر  - هاء  

 كآلية مالية لالتفاقية، فيما يتعلق جبميع األغراض         مؤخراً ن تعيني مرفق البيئة العاملية    إ  -٧٣
، على األقل قبل إجناز اإلطـار       العملية، جيعل مواصلة النظر يف هذا السيناريو غري ممكن عملياً         

 لالستبيانات واملقابالت الشخصية واملراسالت كجزء من عملية        وفقاًو. الزمين االستراتيجية 
 أنه   أي دعم هلذا اخليار، كما     التقييم اجلارية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، ال يوجد حالياً        

وعالوة على ذلـك، سيـستتبع      . دعم له يف املستقبل القريب    من غري املرجح احلصول على      
  بالتايلوهذا يعين الية اآللية العاملية،    حتويل اآللية العاملية إىل صندوق إعادة حتديد موضوعية لو        

  .)١٩(ضرورة تعديل االتفاقية

  اإلجراءات اليت يتعني على مؤمتر األطراف العاشر اختاذها  -سابعاً   
  :يف ضوء ما ورد أعاله، لعل مؤمتر األطراف يود القيام مبا يلي  -٧٤

السادس الفرع  اختاذ قرار بشأن تنفيذ أحد املقترحات املذكورة أعاله حتت            )أ(  
  ؛"الكامنة وراء القضايا احملددةا على معاجلة األسباب الترتيبات البديلة وقدرهت"حول 

 بني مؤمتر   ١٩٩٧مراجعة وتعديل ما يلزم يف مذكرة التفاهم املربمة يف عام             )ب(  
جيوز تنقـيح  : "منها) دال ( السابع الفرعاألطراف والصندوق، على النحو املنصوص عليه يف        

  ؛"مذكرة التفاهم هذه باتفاق خطي بني املؤمتر والصندوق
باإلضافة إىل ذلك اختاذ قرار يطلب إىل األمني التنفيـذي إجـراء حتليـل                )ج(  

  .ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة باآللية العاملية بغية تنقيتها من أوجه التضارب والتكرار

__________ 

 ٩-م أ/٦، واملقـرر  ٢٠٠٩، وحدة التفتيش املشتركة،    ICCD/COP(9)/9 من الوثيقة    ١٩٢ إىل   ١٨٦الفقرات   )١٩(
 . ICCD/COP(9)/18/Add.1 وICCD/COP(10)/Inf.2يف الوثيقتني
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  املرفق

قائمة الوثائق غري الرمسية اليت ستقدم إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه                 
  العاشرة

اء االستشاريني عن تقييم اآللية العاملية املقدم إىل مكتب مؤمتر األطراف يف تقرير اخلرب   -١
  )ICCD/COP(10)/INF.2(دورته التاسعة 

  )ICCD/COP(10)/INF.3(قضية اآللية العاملية املعروضة على حمكمة العدل الدولية   -٢

 عـن تقيـيم   بيان الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بشأن تقرير اخلرباء االستشاريني   -٣
  )ICCD/COP(10)/INF.4(اآللية العاملية 

  )ICCD/COP(10)/INF.5(الرد الوارد من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   -٤

  )ICCD/COP(10)/INF.6(رد إدارة اآللية العاملية   -٥

تقرير األمـني التنفيـذي عـن احليـز املكـتيب املتـاح والتكـاليف النهائيـة                   -٦
)CCD/COP(10)/INF.7(  

 التفتـيش   وحـدة ،  ICCD/COP(9(9/( ٢٠٠٩تقرير وحدة التفتيش املشتركة لعام        -٧
  )٢٠٠٩، املشتركة

ــة    -٨ ــشؤون القانوني ــب ال ــن مكت ــانوين م ، ICCD/COP(9)/9/Add.1 رأي ق
، ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٤، باإلضافة إىل مذكرة مؤرخـة يف        ICCD/COP(9)/9/Add.2و

  .ICCD/COP(10)/INF.3بصيغتها املرفقة بالوثيقة 

        

  


