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 والتوصيات العامالُملخص 

معلومات مكتب لتقدمي و ؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، الصادر معن م   ١١-أ/ م ٦استجابة  للم قّرر  لتوصياتوا أ معّد التقرير احلايل .1
 يف دورته العاشرة  ر األطرافؤمتم  

 
شاركتها اموقع مع م  ية العامية، با يف ذلك إمكان مكنة للرتتيب السكين اجلديد لآلليةمعن اخليارات ام

  األمانة العامة التفاقية األ مم
 
 ام

 
 قةعلّ امت دارةر وكفاءة اإله التآز  وأوج   ر ق التشغيلط  مع إيالء االمعتبار للتكاليف و  ر،كافحة التصح  تحدة م

 1منذ يف دورته العاشرة  ر األطرافؤمتم  ت مع مكتب جريّ شاورات اليت أ  للم   . وجاء هذا التقرير نتيجة  كنةالرتتيبات اممبكل ترتيب من 
، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلادية معشرة، وأصحاب امصلحة ذي مت تعديله لتلبية طلبات امكتب، وال2112متوز/ يوليو 

ع مجي التقرير، ومع م رامعاةت الواردة يف هذا معلى امعلوما (. وبناء  IFADندوق الدويل للتنمية الزرامعية )ذوي الصلة، با يف ذلك الص  
ق ١٨التعليقات اليت وردت، وفق ا للفقرة 

 
ؤمتر األطراف يف دورته احلادية معشرة ق ّدمت التوصية التالية إىل م  فقد  ،١١- أ/ م ٦ر رّ من ام

 ؛لآللية العاميةامناسب حول السكن  ا" بشأن القضية احلاليةهنائي   امن أجل استصدار"قرار  

(، أو االنتقال داخل روما )أوال   لص ندوق الدويل للتنمية الزرامعيةايف  نة بقاء اآللية العاميةكمام ةالسكني تيباتالرت  خياراتتشمل  .2
 أو(، يف امقر الرئيسي لالتفاقية يف بون )ثالث ااألمم امتحدة مكافحة التصحر  األمانة العامة التفاقيةاموقع مع  م شاركتهاا(، أو )ثاني  

للرتتيبات السكنية  اخليارات هذه. وجرى تقييم ن العاصمة )سادس ا(خامس ا(، أو واشنط  نيويورك )أو (، رابع اجنيف ) إىل االنتقال
موظفني نقل ا واليت تشمل: )أ( تكاليف، ١١- أم /6ر رّ امق من11الفقرة  ى وامعايري امنصوص معليها يفمعلى أساس اجلدو  اجلديدة

اآللية  بهامصلة تيف ذلك اجلوانب امر با التآز  أوجه و التشغيل ق تمرة، )ب( ط ر ات امسالعمليوظفني، و قات ام، ونفمرة واحدة وامكاتب
 خاةتو ية لألمني التنفيذي وامسؤوليات اإلدار ام، و اآللية العاميةساءلة م  ؤمتر األطراف و م  رقابة يف ضوء  كفاءة اإلدارة، )ج(  ووظائفها العامية

 يف 
 
 ستمدّ وقد ا  ، ١١- أ/م 6قّرر ام

 
قّرر ؤشرات من االتفاقية و ت ام

 
 ، وكذلك من ١١-أ/م 6ام

 
 رات قرّ ام

 
ؤمتر ذات الصلة األخرى م

والتقرير (، ICCD / COP (10) / 4بشأن تقييم اآللية العامية )يف دورته التاسعة ؤمتر األطراف م   ، وتقرير مكتباألطراف
 
 
 صيل يف امرفق الرابع؛امزيد من التفا يرد بشأهناليت (، و JIU/REP/2009/4) كةشرت والتوصيات الصادرة معن وحدة التفتيش ام

 ، وذلك معلى النحو التايل:ةاجلديد يةيسكنللرتتيبات ال اتيار اخلمسّح حتليل هذه امعايري برتتيب أفضل  .2

 تفاقية في بون ثاالً ا؛  الرئيسي لال مقر  الفي  الموقع مع أمانة االتفاقية ةكُمشار  .1

 يف روما )أوال (؛ الص ندوق الدويل للتنمية الزرامعية مع  آلليةبقاء ا .2

 ن العاصمة )سادس ا(؛ إىل البنك الدويل أو مرفق البيئة العامية يف واشنط  انتقال اآللية  .2

 إىل مكتب األمم امتحدة يف جنيف )رابع ا(؛  ا يف ذلك انتقال اآلليةخيارات السكن األخرى ب .1

 ا( داخل روما )ثاني ا(؛ خر )غري معروف حالي  إىل كيان آ انتقال اآللية .5

 إىل األمانة العامة لألمم امتحدة )أو برنامج األمم امتحدة اإلمنائي( يف نيويورك )خامس ا(. انتقال اآللية .6

تفاقية يف اال يف مقرّ  قيةاالتفا أمانةمع  اموقع ةكم شار ، إىل أن ر واإلدارةت شري النتائج، من حيث التكاليف وط رق التشغيل وأوجه التآز   .1
مكنان حالي ا الص ندوق الدويل للتنمية الزرامعيةمع  بقاء اآللية( أو بون )ثالث ا

 
لآللية  يف روما )أوال ( مها الرتتيبان السكنيان الوحيدان ام

مرة  تكلفة االنتقال إىل بونب نّ مع الصندوق يف روما ي   بقاء اآلليةأن خيار ص التقرير إىل أنه معلى الرغم من العامية. وبالتايل، خيل  
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ّثل تفاقيةلال العامة مانةاألاموقع مع  تهاشاركم  يورو، فإن خيار  251801، واليت ت قّدر بنحو واحدة معلى أفضل خيار ا اقتصادي ا  ي 
 
 
ا، يورو سنوي   126111من  )أقل قليال   العامية نتيجة الخنفاض التكاليف السنوية لسكن مكاتب اآللية وذلك توسط والطويل،امديني ام

  اآللية نفقات موظفي(، وكذلك اخنفاض يورو 28111معند  واليت ت قّدر ا أقل من التكاليف احلالية يف الصندوقتقريب  وهو 
 
قارنة بام

ض ستعوّ  ،أو أكثر قليال   أربع سنوات روما(. ومعلى مدىئة أقل بامقارنة مع بام 25مراكز العمل األخرى اليت جرت دراساهتا ) ميعجب
حققة منوفورات ال

 
مرة  العامية اآلليةتكاليف انتقال  األمانة العامةاموقع مع اآللية  ةشاركم   خيار من خفض تكاليف التشغيل خالل ام
 لتنسيق العمل مع العامية لآلليةوفورات إضافية من خالل ختفيض نفقات السفر واالتصاالت الالزمة  كن حتقيقبون كما ي   واحدة إىل

 ؛أكرب كفاءةبشرية لالتفاقية بوفورات احلجم يف إدارة اموارد امالية والاالستفادة من ، وكذلك من خالل األمانة العامة

واليت من شأهنا أن  كن حتقيقهااليت ي   كفاءة اإلدارةيف ضوء   األمانة العامةو  اموقع بني اآللية العامية ةشاركم  بشأن خيار  يتعزز النقاش .5
أي هيئة أخرى  قومال تامية حتت إدارة األمني التنفيذي حيث اآللية العساءلة م  معن  ؤمتر األطراف، فضال  م  تعزيز رقابة  سامعد معلىت  

معلى ذلك، فإن أي  ومعالوة   اآللية العامية. إدارةيف باشر دور م  ب ،األمانة العامةالتنفيذي و  بدمعم من األمنيو ، ؤمتر األطرافم   خبالف
 معدم احلد من  ص معلىيب أن ين   أخر سيناريو سكين

 
درة ق  و ر األطراف، ؤمتم  أمام  آلليةكافية لالساءلة دور األمني التنفيذي يف ضمان ام

، "كأحد تدابري اآللية العامية رالتصح   األمانة العامة التفاقية م كافحةدم خت. و آللية العاميةلتويل التمثيل القانوين معلى  األمانة العامة
معلى ذلك، فإن  اآللية العامية. ومعالوة  درة معلى متثيل ق  بشخصية" امعتبارية و " وحدها األمانة العامةحيث تتمتع  التفاقية،الدمعم" هلذه ا

تفاوض طلب السيتالقائم مع حكومة أمانيا، اتفاق امقر يف إطار  األمانة العامةاموقع مع  اآللية ةشاركم  استثناء ب  أخر،ينأي ترتيب سك
 إجراءاتقوامعد و وص معليها يف امطلوبة واالمتيازات امنص   حقوق التوظيف العامية اآللية موظفيمنح  ميلية لضمانمعلى اتفاقات تك

عترب السيناريو السكين مع األمني التنفيذي، ي  يف بون،  االتفاقية تفاقية يف مقراالمع أمانة اموقع  ةك، فإن م شار األمم امتحدة. لذلك
"توحيد األداء" هنج الية امعونة، و إمعالن باريس بشأن فعّ تماشى مع أنه ياالتفاقية كما  إدارةسني وتبسيط كفاءة ا لتحاألكثر منطقية دمعم  

 
 
 واألنظمة امالية لأل   معن القوامعد ات اجلمعية العامة بشأن االتساق معلى نطاق امنظومة، فضال  رّ قر م

 
 تحدة؛ مم ام

تبادل فضال   مهامبالنظر  .6
 
 رات م  قر معن م   الدمعم ام

 
بالعمل يف تعاون  العامية واآللية األمانة العامة ألزمت اليتو تتالية ؤمتر األطراف ام

لتنفيذ اليت تسعى ر التآز  أوجه وتفعيل  رق التشغيلط  تبسيط  الة لضمانتكون وسيلة فعّ  كن أناموقع أيض ا ي   ةشاركفإن م  وثيق، 
 ف. االتفاقية

 
وظفيها يف إطار نظام إداري واحد حسابات اآللية العامية وم  للتكام ل بني  ١١ -أ /م6قّرر على سبيل امثال، يدمعو ام

 لالتفاقية، يف حني قدّ 
 
األمانة طلب  هذا . ويشملاألمانة العامةو  العامية اون اإللزامي بني اآلليةة للتعحددّ م أيض ا معدد ا من امتطلبات ام

، تبسيط اإلدارة امالية والشؤون اإلدارية، ووضع قوامعد وإجراءات داخلية، ليادارة الع  ، من خالل فريق معمل اإلالعامية واآللية العامة
 طط معمل وبرامج م  وتنفيذ خ  

 
  إمعداد التقاريرتطلبات ؤسسية لالتفاقية، وتنسيق م  شرتكة، وتوحيد اهلوية ام

 
وتتطلب أنشطة ؤمتر األطراف. م

فريق معمل اجتماع ستمر، باإلضافة إىل معلى أساس م   العامية التابعة لألمانة واآلليةية ل اليومي بني نقاط االتصال الوطنواص  تال التشغيل
 الذي سيتيسر و ، كل ثالثة أشهر  اإلدارة الع ليا

 
  يف اموقع؛ ةشاركمن خالل ام

دد من الرتتيبات امؤسسية زء من معاالتفاقية كج   ل إذا مت نقل اآللية العامية إىل مقرّ معلى ذلك، سيتيسر تنفيذ االتفاقية كك   معالوة   .2
 
 
ر التشغيلي وزيادة الكفاءة من خالل االستفادة من وفورات كن حتقيق التآز  على سبيل امثال، ي  فتماسكة يف خدمة أطراف االتفاقية. ام

 
 
رتاتيجية والسياسات واآللية العامية. ويشمل هذا جماالت اإلدارة والربامج االس األمانة العامةشرتكة من معمل احلجم يف امناطق ام

ستشار اإلقليميوالدمعوة، وتعبئة اموارد، والرصد، وإد
 
/ امالية. اإلداريةمعن االتصاالت والشؤون  / التنسيق اإلقليمي، فضال  ارة امعرفة، وام

تتخذ من الصندوق يف شئت بالفعل مع وكاالت األمم امتحدة اليت اليت أن  اجلهات ر مع أمانة االتفاقية و التآز  ه أوج  وبغض النظر معن 
فإن اآللية العامية، إذا انتقلت إىل  -( WFP( وبرنامج األغذية العامي )الفاونظمة األغذية والزرامعة لألمم امتحدة )روما مقر ا هلا، وم  

اتفاقية ويشمل ذلك ها يف بون. تلف كيانات األمم امتحدة األخرى اليت توجد مقار رصة لتطوير معالقتها مع م  ف  أيض ا لديها يكون  بون،
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 مم امتحدة اإلطارية بشأن تغري  األ  
 
نشأ حديث ا يف جمال  اآلياهت( و UNFCCCناخ ) ام

 
ذات الصلة، فضال  معن امنرب احلكومي الدويل ام

 (؛ IPBESم اإليكولوجية )ظ  التنوع البيولوجي وخدمات الن  

 ال ي   .8
 
  قراريف أمهية ال غاالةكن ام

 
  دية معشرةالدورة احلا توقع منام

 
لآللية العامية، ومعلى  ديدبشأن الرتتيب السكين اجل ؤمتر األطرافم

 إنشاء اآللية العامية  أكثر من معقد من الدمعم معلىالرغم من مرور 
 
ايل مع احل رتتيب السكينذكرة التفاهم، فإن الوالتعديل األخري م

يف مقر االتفاقية يف  األمانة العامةمع  اموقع تهاشاركم  . ولذلك، فإن قرار يةالعام لآللية األفضلد مل يع   الدويل للتنمية الزرامعية الصندوق
ر بني التآز  أوجه و  رق التشغيلط  تبسيط ر أكرب قدر من الفائدة من حيث وفّ اليت ت  ة البسيطة امنطقيو  أكثر اخليارات االقتصادية بات بون

 كذلك ، و هيئات االتفاقية
 
 .كفاءة اإلدارة سامعد معلىساءلة والرقابة مما ي  حتسني ام

 ُمقدمة -أوالا 

 مهامال -أ

 طلّ  .0
 
 ق معن اتفاقية األ  نبثّ ب م ؤمتر األطراف ام

 
 مم ام

 
أو من من اجلفاف الشديد و/عاين ر يف البلدان اليت ت  كافحة التصح  تحدة م

من األمني التنفيذي،  ،12-11، الفقرات 6ه قررّ وجب م  ر أو 'االتفاقية'(، ب  كافحة التصح  يف أفريقيا )اتفاقية م   ر وخباصة  التصح  
ّدد فيها  وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،يف دورته العاشرة ؤمتر األطراف م   وبالتشاور مع مكتب  اسكني   اترتيب  إجراء معملية ُي 

سكين الرتتيب اللتوصية بلعريضة لألساس الذي تقوم معليه افيما يلي اخلطوط اتأيت ويف ختام هذه العملية،  ،العامية آلليةل اجديد  
قّرر ستصدارؤمتر األطراف يف دورته احلادية معشرة الم  للعرض معلى  العامية لآللية ديداجل

 
 ،١١-أم /6 القرار النهائي )انظر ام

 ؛ (11الفقرة 

  ذكرةنطاق المُ  -ب

11.   
 
 ١١-/ م أ6ا للم قّرر وفق   ترتيب سكين جديد لآللية تاحة لتحديدتتضمن هذه الوثيقة معلومات بشأن اخليارات ام

 الفقرةمنطوق ويطل ب . 2111 / أكتوبرؤمتر األطراف يف دورته العاشرة يف تشانغوون، كوريا يف تشرين األولالذي امعتمده م  و 
11  

 
بالتشاور مع مكتب و األمني التنفيذي، " من "وترتيباهتا امؤسسية آللية العاميةا إدارة اتترتيب" بشأن ١١-أم  /6ر قرّ من ام

ّدد فيهامعملية إجراء يف دورته العاشرة ؤمتر األطراف م   اموقع مع  ةشاركم  إمكانية  أ لآللية العامية، با ذلكجديد   اسكني   اترتيب   ُي 
تعلقةعلومات ام ومع م رامعاةر، التصح   األمانة العامة التفاقية م كافحة

 
ر، وكفاءة التآز  ه أوج  و  ،التشغيلق ر وط   ،التكاليفب ام

قدم هذه وت  ، "2112 / يوليومتوز 1 يف مومعد أقصاه   يف دورته العاشرة ؤمتر األطرافم  علومات إىل مكتب ، وتقدمي هذه امرةدااإل
 الوثيقة حتديث  

 
امعلومات األخرية  م رامعاة، مع 2112متوز/ يوليو  1يف  يف دورته العاشرة ؤمتر األطرافم  كتب مم إىل قدّ ا للتقرير ام

 من أصحاب امصلحة؛ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وغريهمو  ،ؤمتر األطرافلواردة من أمعضاء مكتب م  وكذلك التعليقات ا

 ؤتمر األطراف في دورته الحادية عشرةاإلجراء الذي يُمكن أن يتخُذه مُ  -ج

 : ا يليالقيام ب ؤمتر األطراف يف دورته احلادية معشرةب م  قد يرغّ  .11

مع  اموقع م شاركتها ديد لآللية العامية، واليت ت فيداجل سكينالرتتيب ال الوثيقة بشأناإلحاطة بالتوصية الواردة يف هذه  (أ )
قّرر  ١٨فقرة قرار النهائي وفق ا للر، واستصدار التصح   األمانة العامة التفاقية م كافحة

 
 ؛١١-/م أ 6من ام
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ستوى الفينمن  اآللية موظفي  ختصيص اميزانية امطلوبة لنقلالنظر يف (ب )
 
الص ندوق الدويل من  رة واحدةها ممكاتبو  ام

ة ختيارياالتكاليف المتويل يف ا ؤمتر األطراف أيض  ر م  قد ينظ  و  ر يف بون،كافحة التصح  اتفاقية م   قرّ يف روما إىل م للتنمية الزرامعية
تب األمم امتحدة إلدارة اموارد مكوافقة ا ب  رهن  وذلك ، غري األساسيني يف اآللية العامية وظفنياماخلدمات العامة و  موظفي نقلل

ا وفق  و  هممعملء من تغيري مركز كجز    ،فاقيةتاال ُيملون اآلن خطابات تعيني ني، الذاآللية العامية ث نقل موظفيقد ُيد  و  ية،البشر 
 أل  اامعمول هبا يف لإلجراءات اإلدارية 

 
 تحدة؛مم ام

اجلديد لآللية  رتتيب السكينلطة التنفيذ لوخ   ،ةالزمني طةدة الشروط، واخل  سوّ بإمعداد م  ألمني التنفيذي التوصية ل (ج )
 .العامية الزرامعية وإدارة اآللية ميةندوق الدويل للتنبالتشاور مع الص  و ، العامية

 معلومات أساسية -ااني ا

  ،يف دورته الثامنة ،ؤمتر األطرافم   كلف .12
 
 التابعة لأل  و شرتكة وحدة التفتيش ام

 
 ١٧ة العامية وفّقا للفقرة ة بتقييم اآلليتحدمم ام

  الوحدةالصادر معن تقرير األطراف بالب ورحّ ، (COP 9) التاسعة يف دورته ر فيهالينظ   ٨–/ م أ2 هقررّ م   من
(JIU/REP/2009/4)   نوان "تقييم اآللية العامية التفاقية األ  بع 

 
 مم ام

 
 كافحة التصح  تحدة م

 
ويف نفس . ٩ –/ م أ 6قرر ر" يف ام

 
 
 و  إمعداد التقاريربشأن مسألة  اه واختاذ قرار  ا للنظر فيقدم تقرير  ، طلبت األطراف من امكتب أن ي  رقرّ ام

 
  ةساءلام

 
امتعلقة  ؤسسيةوالرتتيبات ام

 للدورة العاشرة  باآللية العامية
 
 ؛ ؤمتر األطرافم

ؤمتر األطراف، األطراف اختذّ  .12
 
 ت ملموسة تشمل اهلإجراءا ، يف الدورة العاشرة م

 
، اآللية العامية إدارةؤسسي وإطار يكل ام

 
 
قّررل يف فصّ معلى النحو ام

 
وص معليها يف األحكام امنص  تدمعو و ". وترتيباهتا امؤسسية آللية العاميةا إدارة اتترتيب"بشأن  ١١ -م أ /6 ام

قرّ 
 
 الدو يف  الختاذ قرار هنائي، آلليةديد لاجلسكين الرتتيب اللتحديد  ١١-م أ /6 رام

 
 و ، ؤمتر األطرافرة احلادية معشرة م

 
ه يف ر معقد  قرّ ام

 ؛ 2112 / سبتمربأيلول 22-16يف الفرتة من  ،ويندهوك، ناميبيا

 :، ما يلي، معلى وجه التحديدلآللية اجلديد رتتيب السكينال، ومع اإلشارة إىل يف دورته العاشرةؤمتر األطراف قرّر م   .11

 اجديد   اسكني   اترتيب  ، حتديد يف دورته العاشرة ؤمتر األطرافم  مع مكتب  شاوراألمني التنفيذي، بالت ب منأن يطل   ( أ)
تعلقة علومات ام مع النظر يفو ر، التصح   األمانة العامة التفاقية م كافحةاموقع مع  تهاشاركم  ، با يف ذلك إمكانية لآللية العامية

 
ام

 / يوليومتوز 1 حبلول يف دورته العاشرة ؤمتر األطرافم   مكتبم إىل قدّ ليت ست  )ا دارةكفاءة اإله التآزر، و أوج  و  رق التشغيلالتكاليف وط  ب
قرّ ( )2112

 
 (؛ 11، الفقرة ١١-م أ /6ر ام

اموقع مع  مية، با يف ذلك إمكانية م شاركتهااجلديد لآللية العا السكينرتتيب ال توصية بشأنلتقدمي  توجيه األمني التنفيذي ( ب)
 ر، إىل التصح   كافحةاألمانة العامة التفاقية م  

 
 بشأنه  اهنائي   االختاذ قرار   ؤمتر األطرافالدورة احلادية معشرة م

 
، الفقرة ١١-م أ /6ر قرّ )ام

11.) 

 بالتشاو معلى سبيل االستعجال"،  ة اختاذ "مجيع التدابري الضروريةواصلاألمني التنفيذي م  من ب طلّ كما  .15
 
 دير اإلداريور مع ام

  إلدارية واإلجرائية واجلوانبالضمان تنفيذ اجلوانب " ندوق الدويل للتنمية الزرامعيةالص  ورئيس  ،لآللية العامية
 
 رقرّ القانونية هلذا ام

 
ر قرّ ")ام

للجنة استعراض تنفيذ  ناقشة غري رمسية مع األطراف خالل الدورة احلادية معشرةباإلضافة إىل تنظيم م  وذلك  (،15، الفقرة ١١-م أ /6
 يف دورته العاشرة  ؤمتر األطرافم  مكتب قدم تقارير مرحلية ن األمني التنفيذي أن ي  ب م، وطلّ االتفاقية

 
بني اجتمامعات  نعقدةواجللسة ام
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 و استعراض تنفيذ االتفاقية  لدورة احلادية معشرة للجنةا
 
  ؤمتر األطرافالدورة احلادية معشرة م

 
 12)الفقرات ، ١١-/م أ 6 رقرّ بشأن تنفيذ ام

 ؛ (12و 12و

 نهج وأساليب التقييم ال -ااالً  

قّرر  11وص معليها يف الفقرة معلى امعايري امنص   بناء   ةديداجل ةسكنيالالرتتيبات  خياراتيتم تقييم  .16
 
 ١١ -م أ /6من ام

 
 
 ،تشغيلهاق ر وط   ،تكاليفال، و ووظائفها اآللية العامية هامايري اجلوانب ذات الصلة بوتشمل هذه امع ة بزيد من التفصيل أدناه،وضحّ وام

 ستخدمت إلجراء دراسة جدوى بشأن ، واليت ا  دارةكفاءة اإلر، وكذلك  ه التآز  أوج  و 
 
. وقد مكنة يف القسم رابع اترتيب اخليارات السكنية ام

 
 
 و (، 21امادة ا ألحكام االتفاقية )وفق  ووظائفها اآللية العامية  مهامؤشرات اخلاصة بكل امعايري، النومعية والكمية، من مت اشتقاق ام

 
ر قرّ ام

يف دورته  ؤمتر األطرافم  ر مكتب ير تقمعن امعايري اموضومعة يف  ؤمتر األطراف األخرى ذات الصلة، فضال  رات م  قرّ م  و ، ١١ -م أ /6
 تقرير و  (ICCD / COP (10) / 4) بشأن تقييم اآللية العاميةالتاسعة 

 
  وتوصياهتا شرتكةوحدة التفتيش ام

(JIU/REP/2009/4) ، وذلك 
 
 .ل يف امرفق الرابع أدناهفصّ معلى النحو ام

 المتًال لالتفاقيةالمعايير الشاملة ل -أ

 ه التآز  رق التشغيل وأوج  زء من ط  وء معلى امعايري الشاملة أدناه، كج  مت تسليط الض   .12
 
قبل، بسبب تأثريها معلى ر يف التحليل ام

 مجيع امعايري األ  
 
  ينالسك الرتتيبدوى جبتصلة خرى ام

 
مة وأمهيتها من حيث قدّ البديل لآللية العامية. ويشمل ذلك امزايا والعيوب ام

الية وكفاءة اآلليات امالية القائمة، فعّ بغية زيادة : "1، الفقرة 21وص معليه يف االتفاقية، يف امادة ، معلى النحو امنص  اآللية مهامتسهيل 
أو بشروط و/ هاحنّ لتكنولوجيا، بدي إىل تعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية، با يف ذلك نقل اؤ اإلجراءات اليت ت  ب نشأ آلية معامية للنهوضت  

تأثرة"تساه لية أو غري ذلك من الشروط
 
الرئيسية لآللية العامية إدارة جرد لربامج  وتشمل الوظائف ،1، إىل األطراف من البلدان النامية ام

 التعاون لتنفيذ االتفاقية، وتوفري امشور 
 
 بتكرّ ة بشأن األساليب ام

 
سامعدة امالية وبشأن أنشطة التعاون معلى الصعيد ة للتمويل ومصادر ام

 التمويل وأمناط مصادر لوطين، وكذلك توفري معلومات معن ا
 
  إمعداد التقاريرمعن  ، فضال  تاحةام

 
 العامية ؤمتر األطراف بشأن أنشطة اآلليةم

 ؛(5، الفقرة 21)امادة 

درهتا تسهيل ق  بأيض ا  رتتيب السكينال ووظائفها األساسية، يب أن يقوممهامها متكني اآللية العامية من حتقيق باإلضافة إىل  .18
قرّ ؤمتر األطراف ذات الصلة، ومعلى رأسها ات م  معلى تنفيذ م قررّ 

 
، وتلبية امعايري اموضومعة يف ، معلى سبيل امثال ال احلصر١١-أ  /م6ر ام

(، وتقرير ICCD / COP (10) / 4امذكور أمعاله بشأن تقييم اآللية العامية )و  يف دورته التاسعةطراف ؤمتر األتقرير مكتب م  
 
 
قرّ تطل  و . 2(JIU/REP/2009/4شرتكة وتوصياهتا )وحدة التفتيش ام

 
 معلى سبيل امثال،  ،رب أحكام هذا ام

 
تمر سالتنسيق ام

  األمانة العامةو  العامية والتعاون بني اآللية
 
تكاليف أو فوائد إضافية امعتماد ا معلى  (، واليت قد تتحمل6-1الفقرات ، ١١-/م أ6ر قرّ )ام

 ت، وسفر اموظفني، وهكذا. وقد أبرزّ غرايف لآللية، وامعتبارات االختالف يف الوقاموقع اجل  
 
 قررّ ت العديد من ام

 
ؤمتر األطراف ات السابقة م

ة يف حتقيق الكفاءل يف األنشطة و ب االزدواجية والتداخ  ، مع جتن  األمانة العامةو  العامية اآللية اون والتنسيق بنيأيض ا احلاجة إىل تعزيز التع
  8ة، ت بني فقرة الديباجة ءاستخدام موارد االتفاقية. وكمقياس للكفا

 
 ١١ -أ م/6ر قرّ من ام

 
، اليةوالفعّ  ،ةءساءلة، والكفااحلاجة "لضمان ام

  
قارنة ب  1

 
 ا هّ تنها" واليت وضعاالختيار امؤسسية لسك ية، ومعايريـ"وظائف اآللية العامي رجى ام

 
، امرفق ICCD / COP (1) / 5، الوثيقة ؤمتر األطرافالدورة األوىل م

 األول.
  ICCD/COP(10)/31/Add.1الوثيقة   2
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  التماس كالشفافية و و 
 
عة لالتفاقية من أجل تنفيذ االتفاقية واسرتاتيجيتها امؤسسات واهليئات التاباليت ت قدمها اخلدمات  جمال ؤسسي يفام

 ؛ 3"للسنوات العشر

حّسن ينبغي أن ي سامعد الرتتيب السكين اجلديد .10
 
عّزز وأسلوب اإلدارة ام

 
، ضمن هذا امنظور، وبناء  معلى التماس ك امؤسسي ام

 مع االستفادة الكاملة من الفرص القائمة؛ وذلك يف حل امشاكل اليت مت حتديدها،  ف، الذي تسعى إليه األطرا

 التكاليف والجدوى االقتصادية -ب

، النظر يف اجلدوى يف دورته العاشرةؤمتر األطراف ؤمتر األطراف من األمني التنفيذي، بالتشاور مع مكتب م  طلب م   .21
 لية آلاالقتصادية للرتتيب السكين اجلديد ل

 
يف  لب االزدواجية والتداخ  معايري "جتن   م رامعاة(، مع 11، الفقرة ١١-أ م/6ر قرّ العامية )ام

قرّ ة يف استخدام موارد االتفاقيةحتقيق الكفاء... هبدف حتسني التعاون والتنسيق و التكام لاألنشطة وتعزيز 
 
، ١١-م أ /6ر " )ام

 ةأي ذلك، ويشمل ألليةأيض ا دراسة الفوائد اليت يطرحها الرتتيب السكين اجلديد لكن التكاليف، ي  دراسة باإلضافة إىل و الديباجة(، 
من خالل توفري الدمعم اللوجسيت و ، من بني أمور أخرى هذا الكيان مهاقدّ ي  قد مزايا مالية أية ج معن الكيان السكين أو تنت  قد وفورات 

بات اآللية العامية وموظفيها، واليت تقع ضمن مسؤوليات األمني واإلداري. ومع ذلك، فإن هذا ال يتحمل التأثري معلى إدارة حسا
 و التنفيذي، 

 
. ويتم تقييم هذه اجلوانب من حيث كوهنا 0و  2 ، الفقرتني١١-أ م /6ر قرّ وفق ا للم  و ، لآللية دير اإلداريبالتعاون مع ام

يف األحوال  دارةرق التشغيل، وأوجه التآزر، أو كفاءة اإلوط  فها ووظائاآللية العامية  هامبإذا كانت ترتبط بعايري تتصل  معيب أو ميزة أم
 اليت ال ي كن أن ت  

 
 ؛ رتبطة هباعزى فيها القيمة النقدية إىل التكلفة أو الفائدة ام

ات وكذلك النفق دها مرة واحدة يف معمليات النقليتم تكب   كل من التكاليف اليت  ن معلومات التكاليف ذات الصلةتتضم .21
 وافقةم  لذين متت من موظفي اآللية اسبعة ا لحالي  اموضوع  اريو االنتقاللسينوتستند تقديرات التكاليف  اجلارية معلى أساس سنوي،العامة 

 ؤهلون لبدالت أو مزايا اام، و معليهم مؤمتر األطراف
 
معند  (، با يف ذلك نفقات السفروما فوقه فينامستوى المن ا )عينني دولي  موظفني ام

ستحقني لذلكمن ن يعولون و مألنفسهم و  معن اآللية، لافصاالن
 
ف وظّ . كما ت  4نقل األمتعة امنزلية، ومنح إمعادة التوطنيكذلك ، و ام

 ية، و من خارج اميزان مواردمن  الذي يتم متويله فينامستوى المن موظفي إضافيني اثنني  اآللية العامية
 
 إما اهمنقلب تعلقةتكون التكاليف ام

، إذا واحدة اميزانية األساسية أو التمويل التكميلي مرةعنية، أو من هات اماحنة امبالتشاور مع اجلما، و مصدر متويل كل منهيف  ولة  مشم  
ا يف ر أيض  نظ  ؤمتر األطراف قد يى الرغم من أن م  ا، معلحملي   العامة من فئة اخلدمات. ويب تعيني مخسة موظفني ؤمتر األطراف ذلكم   قررّ 

السفر بتصريح من مكتب ح االنتداب، و منا و ، مرة واحدة تكاليف العودة إىل الوطنتغطية تكلفة نقلهم، با يف ذلك ل اإضافي   متويال  توفري 
 األ  

 
 ب عتدي  ال و  ارد البشرية،دارة امو تحدة إلمم ام

 
 ؛نهمني ألهنم مستشارين يعملون يف وطستشارين اإلقليميام

ون كبوضوح يف إطار اميزانية األساسية لآللية ي ، فإن التأثري امايل الوحيد الذي يندرجّ اآلليةيف حالة نقل مقر و وفق ا لذلك،  .22
وظفني حاليني يتم ؤمتر األطراف، وهم سبعة م  وما فوقه والذين وافق معليهم م   فينيف امستوى ال العامية بتكاليف نقل موظفي اآللية اتعلق  م  

تكاليف  من ختصيص امبلغ امطلوب لكال   ؤمتر األطراف بشأن. ي قرر م  5(1ية العامية )انظر اجلدول متويلهم من اميزانية األساسية لآلل
  

قّرر   3
 
 ، الديباجة. ١١-أ  /م6ام

4   
 
العامة )امستوى  اتاحمللي، فيما ي عرف بوظائف اخلدمتحدة، يكون غري امؤهلني هم اموظفني يف الوظائف اخلاضعة للتعيني وفقا  لقوامعد وأنظمة العاملني باألمم ام

ن مراكز )وما فوقه( وامعينني حملي ا يف مركز م الفينمن امستوى  إلضافة إىل ذلك، ال ُيق للموظفني، والفئات ذات الصلة، وباالوطنيني فنيني(، واموظفني الخ ع
، ومخسة من اموظفني فىنامدير، وسبعة من امستوى ال  من مستوىنيثناوقد وافق م ؤمتر األطراف معلى معمل األمم امتحدة احلصول معلى البدالت وامزايا. 

قرّ العامية العامة باآللية اتاسيني يف فئة اخلدماألس
 
قارنة بام

 
 .١١ – /م  أ11ر ، وتنشغل حالي ا سبعة من هذه الوظائف؛ ي رجى ام

 
حدد بوجب الفقرة   5

 
من هذه الوثيقة، وكما  12بافرتاض معدم وجود إشارة أخرى من م ؤمتر األطراف يف هذه امرحلة بشأن وجود خيارات إضافية معلى النحو ام

 ا بالوثيقةقارهنو ؛ ICCD / COP (10) / INF .7ر )انظ  بشأن تواف ر امساحات امكتبية والتكاليف النهائية  يف دورته العاشرةلوحظ يف تقرير م ؤمتر األطراف 
ICCD / COP (10) / INF.2.) 
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  ل مرة واحدة وتكاليف التشغيلالنق
 
 ام

 
 األ  لقوامعد وأنظمة العاملني با فق  ذلك و ، و ة لنقل اآلليةتكبدّ ستمرة وام

 
 مم ام

 
 6ر قرّ تحدة وأحكام ام

 ة اليت يتحملها موظفوختيارياالتكاليف الؤمتر األطراف لتغطية م  ا استعداد د أيض  المعتبارات يف هذا الصدّ كن أن تشمل ا. وي  ١١–أ م/ 
  اآللية غري األساسيون

 
 ، أو قصرها معلى التكاليف الالزمة إلمعادة التوطني فقطدخل اآللية العامية من خارج اميزانيةمصادر من ون عينّ وام

تفاصيل التكاليف  هذا التقريرامرفق الثالث من  يتضمن، و يزانية األساسية لآلليةمن ام تم دفعهايو  ،افؤمتر األطر م   وافق معليهم من
 .مرة واحدة االختيارية إلمعادة التوطني

  ١اجلدول 

 3112 / أبريلنيسان 1والوظائف المشغولة بحسب مصدر التمويل في اآللية العالمية كما في  ُمقر ةُمقارنة بين الوظائف ال

 اإلمجايل إضايف أساسي اآللية العاميةموظفو 

وافق  الدرجة الوظيفية
معليهم 
مؤمتر 

 األطراف

مشغو 
 لة

وافق 
معليهم 
مؤمتر 

 األطراف

وافق  مشغولة
معليهم 
مؤمتر 
األطرا
 ف

 مشغولة

 ١ ١ - - ١ ١ ١-مد 

 ١ ١ - - ١ ١ ١ -مد 

 ١ ١ - - ١ ١ ٥ -ف 

 ١ ٣ - - ١ ٣ ٨ -ف 

 ١ ١ ١ ١ - - ٣ -ف 

 ١ ١ - - ١ ١ ١ –ف 

اإلجمالي 
 الفرعي 

٩ ٠٠ ٢ ٢ ٧ ٩ 

 ٥ ٦ ١ ١ ٨ ٥ ع خ

 ٠١ ٠٧ ٣ ٣ ٠٠ ٠١ لي اإلمجايل الك  

 عامة. ال دماتفئة اخل= ع خ، ف= الفئة الفنية= مدير، مداالختصا رات: 

 

ا إىل لية، استناد  باستخدام مستويات التوظيف احلا اآللية العامية نقل موظفي سيناريوهات تعرض تقديراتاللذلك، فإن  .22
  ،الوظائف اليت وافق معليها م ؤمتر االطرافجدول 

 
 بنّي ومعلى النحو ام

 
إن سيناريوهات إلضافة إىل ذلك، فوبا. ١١-/ م أ١١ر قرّ  يف ام

ادر من خارج من مصواموظفني اممولني ؤمتر األطراف، ، واليت وافق معليها م  آللية العاميةلوظيفية ال الطاقة كاملتشمل   تكاليف التشغيل
 اميزانية والتعيينات امؤقتة واالس

 
، يف 1و 2و 2اول ر اجلدا )انظ  شخص   25تصل إىل ج معنه هيئة موظفني كاملة تدربني، مما ينت  تشاريني وام

ار معلى أسع واليت تعتمديف منحة االنتداب  حسب اموقع لوجود اختالفاتالقسم الرابع، دال(، وختتلف تكاليف النقل مرة واحدة 
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 ن العاصمة وجنيف، بينمايف نيويورك، تليها واشنط  معلى التكاليف األ تكونلذلك،  ونتيجة   ،تسوية مقر العملو  ،ةبدالت اإلمعاشة اليومي
ثل الفقرة بعد  2و 2يف اجلدولني  التفصيليةنقل الكن االطالع معلى تكاليف أدناه. وي   1يف الشكل  بنيّ كلفة، كما هو م  تأقل بون  مت 
 ذا التقرير؛من ه 21

 ؛: نظرة عامة على تكاليف انتقال اآللية العالمية المطلوبة لمرة واحدة ثباليورو؛1الشكل ث

 

 الص ندوق الدويل للتنمية الزرامعية، مثل تفكيك امكاتب يف اآلليةنقل مكاتب النقل مرة واحدة تكاليف كما تشمل  .21
  )التعبئة، واإلزالة، واجلرد، والتخزين، والشحن(، وكذلك

 
 تركيب امكاتب يف ام

 
 ،عدات امكتبية، واألثاث، والتسليمنشأة اجلديدة )شراء ام

ثاث امكاتب وأجهزة تكاليف أتكون فرتض أن (. وي  21، القسم الرابع، دال، الفقرة 2ر اجلدول )انظ   امتنومعة التكاليفالرتكيب(، و و 
  ا لتمثيلشخص   25 ر لعددقدّ يورو(، وت   22820أو  اأمريكي   ار  دوال 05522) ثابتة لكل سيناريو من سيناريوهات النقل احلاسوب

ذلك، . ومع ني اإلضافينيظفو  من خارج اميزانية وامنيوالعامل، ني األساسينيالعامل، با يف ذلك مجيع العامية الطاقة الوظيفية لآللية كامل
(، اأمريكي   ادوالر   22111العاصمة ونيويورك )أكثر من ن واشنط   موقع، وتكون أمعلى التكاليف يفختتلف تكاليف االنتقال حسب ا

كيان   االنتقال إىل تفرتض تكاليف االنتقال لرومافقط(، و  اأمريكي   ادوالر   ١١١١١التكلفة يف بون وجنيف )أكثر من وأقل من نصف 
 (؛اأمريكي   ادوالر   1111 أخر تابع لألمم امتحدة )أقل من

  تشمل تكاليف التشغيل .25
 
  مج  ستمرة، يفام

 
شرتكة )أو تكاليف امباين(، وخدمات مكتب األمم امتحدة لة أمور، اخلدمات ام

خر، با يف ذلك وفري الدمعم اللوجسيت واإلداري اآلوتكنولوجيا امعلومات واإلمدادات، فضال  معن ت ،جبنيف، وتكاليف االتصاالت
 من وظفيهااإلضافية الالزمة إلدارة حسابات اآللية العامية وم  تكاليف التكون فرتض أن (. وي  2تكاليف دمعم الربنامج )انظر الشكل 

نظر معن مكان ( سنوي ا، بغض الاأمريكي   ادوالر   22611ثابتة لكل سيناريو من سيناريوهات االنتقال ) مكتب األمم امتحدة جبنيف
 وجود اآللية

 
 . وتشمل التكاليف أيض ا تكاليف دمعم الربنامج؛ وفق ا للقوامعد امالية م

 
مم مارسات امعمول هبا ىف األ  ؤمتر األطراف وام

 
 
  موظفي الدمعم اإلداري العاملني يفبامئة كما تشمل خدمات الدمعم تلك  12ل عدّ تحدة، ب  ام

 
شرتيات واإلدارة امالية وإدارة اموارد ام

 لخص إلمجايل تكاليف التشغيل التقدوجد م  وي   السفر،و  ،البشرية، وتكنولوجيا امعلومات
 
حتمل يف يرية لآللية حسب اموقع السكين ام

  .26، الفقرة ، يف القسم الرابع، د1ن اجلدول م اكن احلصول معلى تفاصيلهالشكل أدناه، كما ي  
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 آللية العالمية ثباليورو؛التشغيل السنوية ل؛: نظرة عامة على تكاليف 3الشكل ث

 

، ألغراض وضع ميزانيتها اليورو ركافحة التصح  اتفاقية م  تستخدم األمريكي حيث  دوالرالبو  اليوروالتكاليف ب مت تضمني .26
 يكون ، و الدوالر األمريكيالص ندوق الدويل للتنمية الزرامعية يف حني يستخدم 

 
 2112سنوي لعام التوسط امم ق هو طبّ سعر الصرف ام

حملة معامة معن التكاليف واجلدوى االقتصادية جد يورو، وتو  ,٧٧٣دوالر =  ١(، أو / أكتوبرتشرين األولإىل  / ينايركانون الثاين)من  
  خليارات الرتتيبات السكنية

 
 ؛ يف القسم الرابع، دال من هذه الوثيقة العامية لآللية ةلحتمّ ام

 ه التأزُرق التشغيل وأوجُ رُ طُ  -ج

ر بني الكيانات ذات سهيل التآز  وت ومعملياهتا درهتا معلى دمعم معمل اآلليةوفق ا لق   العامية ليةآلل رتتيب السكينال ينبغي تقييم .22
درة اآللية معلى العمل والقيام بوظائفها، معلى للداللة معلى األساليب أو اإلجراءات األكثر فعالية لضمان ق   ق التشغيلر  وتؤخذ ط   الصلة،

حدد يف نص االتفاوذلك ، مهامهامستوى العمليات اليومية، سواء إداري ا أو جوهري ا يف إجناز 
 
قرّ معلى النحو ام

 
ؤمتر قية وام

 
رات الالحقة م

 
 
 / ICCD / COP (10)) بشأن تقييم اآللية العامية يف دورته التاسعة ؤمتر األطرافم   دة يف تقرير مكتبحدّ األطراف، وامعايري ام

4)  
 
يث من حجدوى هذا الرتتيب يف نظر ال يب كما ( JIU/REP/2009/4) وتوصياهتا  شرتكةويف تقرير وحدة التفتيش ام

 أو احل   كينالرتتيب الس كومة امضيفة، واستعدادمع احل   االحتياجات القانونية والتشغيلية، مثل وجود اتفاق مقرّ 
 
توسيع ل ضيفةكومة ام

قرّ )متيازات واحلصانات موظفي اآللية العامية نطاق توفري اال
 
 (؛0، الفقرة ١١ -م أ  /6ر ام

 

قّرر مت حتديد اإلطار التشغيلي للرتتيب الس  .28
 
ذكرة ، يف سياق إمعادة النظر يف م  0، الفقرة ١١-/م أ 6كين اجلديد يف ام

ى توفري الدمعم اللوجسيت واإلداري، وال يشمل ذلك درة هذا الرتتيب معلندوق، مما ُيد من ق  ؤمتر األطراف والص  م السابقة بني م  التفاه  
حتت إدارة مكتب األمم امتحدة جبنيف يف إطار و نظام إداري واحد، تكاملة يف إطار إدارة حسابات اآللية وموظفيها، واليت تكون م  

 
 
 (؛ 5، الفقرة ١١-/م أ 6ر ة )امقرّ تحدّ النظام امايل والقوامعد امالية لألمم ام

 األمانة العامةآللية العامية و تشغيل اق ر  ط  ألطراف يف دورته العاشرة تعريف ؤمتر اأمعاد م   .20
 
حمل ، ويت١١ –/ م أ 6ر قرّ ، يف ام

دير اإلدارياألمني التنفيذي مسؤولية اإلدارة الشاملة لآللية العامية وي  
 
مم وفق ا إلجراءات التوظيف امعمول هبا يف األ  وذلك هلا،  عني ام
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  لطة التنفيذيةس  الاألمني التنفيذي  . ومعلى أساس العمل، "ي فّوض6تحدةام

 
ختلف ام العامية لآللية دير اإلداريإىل ام

 
اإلدارية،  هاموم

 حسب االقتضاء، ووفق ا لقوامعد األمم امتحدة ولوائحها
 
، اآللية وميزانايتهاإدارة برنامج  هذا يشمل(، و 2، الفقرة ١١-م أ /6ر قرّ " )ام

 وتنفيذ خ  
 
معشرة مهام اف ؤمتر األطر م  م قدّ كما اتفاقيات مع اجلهات اماحنة، وتوظيف اموظفني.   ليها، وإبرامتفق معطط العمل والربامج ام

 "األمني التنفيذي، بالتشاور مع  اليت يتعني أن يضطلع هباو ة شرتكم  
 
بدمعم من كبار موظفي أمانة االتفاقية و لآللية العامية،  دير اإلداريام

 واآللية العامية وغريها حسب االقتضاء" )
 
لداخلية، قوامعد واإلجراءات االوتشمل هذه امهام وضع  (،1، الفقرة ١١-م أ /6ر قرّ ام

 
 
 و شرتك خلطط العمل والربامج، والتنفيذ ام

 
 اهلوية ام

 
إمعداد تطلبات م  تنسيق ة، و ياإلدار الشؤون و تبسيط اإلدارة امالية شرتكة، و ؤسسية ام

 ؛التقارير

21.  
 
 زم للقياممين للتنفيذ والوقت الالللرتتيب السكين اجلديد اإلطار الز  ق التشغيلر  ط  قة بتعلّ تشمل االمعتبارات النهائية ام

، "يف الوقت امناسب" م بني مؤمتر األطراف والصندوقذكرة التفاه  " من تعديل م  هاءاحلاجة إىل متكني "اإلنت ، مع م رامعاةباالنتقال امادي
 و

 
 (؛ 11، الفقرة ١١-/م أ 6ر قرّ "ب جرد االنتهاء من الرتتيب السكين اجلديد" )ام

  رتتيب السكيناليب معلى  .21
 
ات أو العمليات ىل االجراءإ رالتآزُ وت شري كلمة ؛ ر التشغيليأوجه التآز   أمنيا تقرتح أيض  ام

 
 
كتسبة من جتفعالية شرتكة، والام

 
 ق م  ن أو تواف  يع اجلهود؛ وهو تزام  مام

 
 ختلف تبادل امنفعة م

 
 سواء منالتنظيمية شاركني أو العناصر ام

قرتح السكينرتتيب التقييم  يعتمد، وبالتايل 7اموارد أو اجلهود
 
بني اآللية واإلجراءات ال للجهود الفعّ ر تضاف  المعلى تسهيل  همعلى قدرت   ام

 ك امؤسسي بني اآللية العامية وأمانة االتفاقية، يف دمعم تنفيذمعن التماس   ، فضال  يعود بالفائدة معلى الطرفني باكيان السكين الالعامية و 
ات مؤمتر األطراف، قررّ ، يف العديد من م  األمانة العامةاآللية العامية و  ما بنيسيّ والر، مهية التآز  أ بشأن . ويوجد نصمهامهااالتفاقية ووفاء  

التكامل بني اآللية  وتعزيز أوجه ،ل يف األنشطةب االزدواجية والتداخ  ؤكد معلى ضرورة "جتن  والذي ي  ١١-م أ/6ر قرّ ومعلى األخص ام
 ، وذلكاألمانة العامةاآللية العامية و  يف حني وضع إجراءات اإلدارة الداخلية بني "تعاون والتنسيقئمة هبدف تعزيز الداالمانة العامية واأل

 
 
 .8(1، الديباجة ومنطوق الفقرة ١١-م أ /6ر قرّ معلى مستوى كبار اموظفني )ام

 دارةكفاءة اإل  -د

 هي 'إجراء، أو طريقة، أو معملية إدارة  دارةاإل .22
 
ن أمعلى ا مد، 'الطريقة اليت ت دار هبا م نظمة منظمة ما"، ومعلى وجه التحديم

 كافحة التصح  مستوى"، وهي مؤمتر األطراف يف اتفاقية م  
 
هي "نومعية أو درجة فاءة الكو. 9ة هلذا الغرض' قررّ ر، و 'اإلجراءات ام

توقعة، أو النتائج ثارة" أو "إنتاج اآليالفعّ ال
 
 اآلليةمعلى متكني  اجلديد معلى أساس قدرته السكينرتتيب الوسيتم تقييم وضع ، 10'امرجوة وام

 معلى النحو  مهامهاا ، وفق  وم تطلباته مؤمتر األطرافعات من تلبية توق   العامية
 
اآللية أن "... با أيض   د يف االتفاقية، والذي أقرّ حدّ و ام

 (؛ 1فقرة ، ال21")امادة وتكون مسؤولة أمامه وبتوجيه منه لطة مؤتمر األطرافالعالمية تعمل تحت سُ 

آللية العامية ا إدارةه معدم االتساق يف ترتيب عاجلة أوج  م  ا بشأن شروط ؤمتر األطراف قرار  م   يف دورته العاشرة أيض ا، أختذّ  .22
أكًر آللية العالمية والتي تم تحديدها اواجه ات المؤسسية واإلدارية التي تُ إليجاد حلول دائمة للتحدي  "وترتيباهتا امؤسسية وذلك 

قّرر ختلفة ... والتي أعاقت وصول أفضل الخدمات لألطراففي التقييمات الخارجية المُ  رةمن م
 
، الفقرة الثانية ١١-م أ/6")ام

  
معن حسابات اآللية العامية  وأدائها  إمعداد التقاريرقّرر م ؤمتر األطراف يف دورته العاشرة أن "يتوىل األمني التنفيذي مسؤولية اإلدارة الشاملة، با يف ذلك تنسيق معملية   6

قّرر  وأنشطتها، من بني
 
 2، الفقرة  ١١ -/م أ 6مجلة أمور أخرى، مؤمتر األطراف " )ام

 
لآللية العامية من خالل معملية  دير اإلداري(. "يقوم األمني التنفيذي بتعيني ام

 (6، الفقرة ١١ -/م أ 6ر التوظيف امعمول هبا يف األمم امتحدة" )امقرّ 
قّرر   7

 
    /www.macmillandictionary.com/dictionary, www.merriam-webster.com/dictionaryمعلى الرابط التايل:   هنا بامعىن اموضح يف قاموس ماكميالنوقار  11، الفقرة ١١-/م أ 6ا نظ ر ام

قّرر   8
 
قّرر ٩-/ م أ ٦باإلضافة إىل ام

 
 هم، وغري ٨ –/ م أ ٦، وام

9  www.macmillandictionary.com/dictionary, dictionary.cambridge.org, oxforddictionaries.com. 
10  www.merriam-webster.com/dictionary/. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/
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 معشرة من الديباجة(. وب  
 
، مؤمتر األطراف رقابةضمان ؤمتر األطراف أن امسؤولية األساسية لألمني التنفيذي هي م   ر، أكدّ قرّ وجب نفس ام

 أخرى(؛  من بني نصوصمعلى سبيل امثال و  2و 2 )انظر الفقرتني م ؤمتر األطراف أمامالعامية  اآلليةوم ساءلة الكافية وإمعداد التقارير 

إمعداد و ؤمتر األطراف، رقابة م  يف ضمان  ومعدم إمعاقته التنفيذي دور األمنيالسكين اجلديد تسهيل يب معلى الكيان بالتايل،  .21
فوّضة  لف امسؤوليات اإلداريةتّ م   تنفيذذلك  رامعيويب أن ي  ؤمتر األطراف. م   أمام العامية اآلليةساءلة م  ، و التقارير الكافية

 
والقانونية ام

 و تنفيذي، مني اللأل
 
قرّ معلى النحو ام

 
بتضمني لقيام مطالب ا باألمني التنفيذي يكون ا، . معلى سبيل امثال١١-م أ /6ر توخى يف ام

راجعة للمؤمتر ا، مع تسليط الضوء معلى الدور الرقايبوموظفيه العامية حسابات اآللية
 
يف تعيني موظفي اآللية الالزم والتوجيه  من حيث ام

 ) راجعتهااآللية وم  معن إدارة حسابات  ، فضال  وتوظيفهم
 
الفقرة  ومنطوق ،من الديباجةالسادسة والعاشرة الفقرتني ، ١١ -/ م أ٦ر قرّ ام

  ر يف القيامالتصح   األمانة العامة التفاقية م كافحةدرة دمعم ق   تيب السكينرت المعلى ذلك، يب معلى  (. ومعالوة  5
 
ساءلة والتمثيل بام

 ضطلع هبا األمني التنفيذي، با يف ذلك تعيني يومسؤوليات اإلدارة الشاملة اليت  إمعداد التقاريروكذلك تنسيق معملية القانوين لآللية 
 
دير ام

 ) العامية لآللية اإلداري
 
 (؛6و 2و 2و 1، الفقرات ١١ -/ م أ٦ر قرّ ام

قرّ  11ت شري الفقرة   .25
 
ر ا هنائي ا" يف دورته احلادية معشرة "قرا سوف يتبين ؤمتر األطرافم   أن كذلك إىل أن  ١١-/م أ 6ر من ام

 يتقدم هبا األمني التنفيذي؛ اليت ستوصية البشأن الرتتيب السكين اجلديد لآللية بناء  معلى 

 مكنةالمُ السكنية ترتيبات الخيارات  –رابع ا

، استناد ا إىل معايري تقييم مت شرحها العامية لآللية ةالسكني الرتتيبات خيارات القسم التايل جدوى كل خيار من ي بنّي  .26
 دارةه التآز ر، وكفاءة اإلق التشغيل وأوج  ر  تعلق بتكاليف وط  فيما يتفصيال  يف القسم السابق 

 
لية العامية حتملة لآل. وتشمل اخليارات ام

 كافحة التصح  الرئيسي التفاقية م   امقرّ تفاقية يف اموقع مع أمانة االة شاركوم  البقاء يف روما، 
 
خرى، حتملة األم ر يف بون، وكذلك الرتتيبات ام

 مثل سكن اآللية يف البنك الدويل يف واشنط  
 
 ، أو يف أمانة اتحدة جبنيفن العاصمة، أو يف مكتب األمم ام

 
 تحدة يف نيويورك؛ ألمم ام

  ندوق الدولي للتنمية الزراعية، روما، إيطالياالصُ  -أ

 IFADندوق الدويل للتنمية الزرامعية )الص   .22
 
وّحد لألمم ( هو وكالة م تخصّصة تابعة لألمم ام

 
تحدة، بوجب النظام ام

 توليهنذ وق يف روما، إيطاليا، م  ندالص   ية يفمت "إسكان" اآللية العاموقد  ،1022كمؤسسة مالية دولية يف معام   امتحدة، وقد أ نشئ
ّثل ينع القانوين هلذا الرتتيب السكالوضمع ّدل و  ،1000العمليات يف معام   م  ، والذي ي 

 
ؤمتر ندوق وم  ربمة بني الص  ذكرة التفاهم ام

 11؛١١-م أ /6ر باالمتثال للم قرّ و  2112 / أبريليف نيسان، ٣-م أ /11ا للم قّرراألطراف يف االتفاقية وفق  

 

 المسؤوليةوضوع ندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومعن وضع الصُ  معلومات أساسية

  الدورة العاشرة يف
 
  اندوق م ستعد  ندوق أن "الص  ، أكد مسؤولو الص  ؤمتر األطرافم

 
ناقشة معالقة معمل جديدة، تتأسس م

  معلى مبدأين أساسيني": أوهلما: "أن اآللية العامية هي هيئة تابعة
 
ندوق يتمثل يف كونه ؤمتر األطراف، وأن دور الص  م

  
عّدلة إىل   11

 
، ي رجى اإلطالع معلى الرابط التايل: ١١١١نيسان/ أبريل  ١يرجع تاريخ م ذكرة التفاه م ام

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/MOUs/Amendment%20to%20MoU%20between%20UNCCD%20and%20IFAD.pdf, compare http://biodiversity-l.iisd.org/news/unccd-ifad-sign-revised-mou-on-global-mechanism/. 
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ضيفة، دون م ساءلة أو مسؤولية 
 
ندوق قد يُوافق على تحُرك اآللية ومع ذلك فإن الصُ . معن أمعمال اآلليةاجلهة ام

 ندوق أي تكلفة أو مسؤوليةالصُ  يتحمل ال؛ وثانيهما:"فعلي إلى موقع آخر، إذا قر ر مؤتمر األطراف ذلكال
ضيفة لآللية العامية" ترتبط 

 
من و  ،(١١-/ م أ ٦؛ واممقّرر ICCD/COP(10)/INF.5) بدوره بوصفه اجلهة ام

رّجح أن
 
 ندوق معن األمعمال السابقةالص  فرتض أن يتحملها اليت أ  مسؤولية القانونية وامالية هذا الوضع كان نتيجة لل ام
 ا تلك ، وحتديد  اآلليةوظفي م

 
ا إىل اإلجراءات اإلدارية اليت وضعتها السابق، استناد   دير اإلدارياألمعمال اليت قام هبا ام

 ندوق وم  بني الص  السابقة م تفاه  الذكرة م  
 
قّرر قبل و (، ٣-م أ  / 11ر قرّ ؤمتر األطراف )ام

 
 . ١١ -/ م أ٦صدور ام

نظمة العمل الدولية )، قررّ 2111 / فربايركم صدر يف شباطيف ح  و 
 
احملكمة اإلدارية، رقم ت احملكمة اإلدارية م

]لآللية العالمية[ هي، قانون ا، قرارات صادرة عن ُمدير اإلداري "القرارات اإلدارية التي اتخذها ال( أن 2862
، 2112شباط/ فرباير بتاريخ الصادر يف رأيها االستشاري  هذا احل كم ت حمكمة العدل الدوليةوأيدّ  ندوق".الصُ 

شباط/ فرباير يف  دارية الثالثكم احملكمة اإلح   تاله(، فقد 2112)رقم  اإلدارية كم احملكمةوكذلك وكما جاء يف ح  
 يف ريرسوم التأخاألضرار اإلضافية وكذلك قيمة قدم الشكوى بدفع م   ،مرة أخرى ،أمر الصندوق، والذي 2112

ها موظفة سابقة توجاءت أحكام احملكمة اإلدارية استجابة  لشكوى أودمع 12(.2152امناولة )رقم رسوم السداد و 
 ضد الص  و لدى احملكمة باآللية العامية 

 
 لآللية بوقف معقد معملها  دير اإلداريندوق بسبب قيام ام

 
حدد امدة يف معام ام

نظمة العمل الدولية بنح اموظفة السابقة د   .2116
 
فعة من راتبها وأدى ذلك إىل صدور قرار احملكمة اإلدارية م

، ، باإلضافة 2112معام  / فربايريف شباط اأمريكي   ادوالر   128111يت خسرهتا، واليت بلغت وبدالهتا واستحقاقاهتا ال
ندوق بدفعها أمرت احملكمة الص   اليت ضافيةاإلرسوم الضرار و قيمة األ اأمريكي   ادوالر   26١١١إىل ما ال يقل معن 

دمعية
 
 13صدرا معن احملكمة اإلدارية. الحقني يف قرارين م تتالني للموظفة ام

  2112من معام  / أبريليف نيسان م الذي صدرّ ذكرة التفاه  معلى الرغم من أن تعديل م  
 
عاجلة التناقضات اإلدارية م

مسؤوليته العامة معدم ندوق، و ، يستوجب إستبعاد م ساءلة الص  ١١-/م أ 6واإلجرائية، والتنفيذ الكامل للم قّرر 
، بعد أن كان هلا وزهنا الكبري حلوتحتاج ل قيد النظرقة ال تزال الساب قضايا المسؤولية، فإن جتاه اآلليةوالقانونية 

ا بشأن ندوق قرار  اجمللس التنفيذي للص   ، أصدرّ 2112 / مايو. ويف أيار14معلى العالقة بني اآللية العامية والصندوق
  

نظمة ال  12
 
( ساري ا، بامعتبارها اهليئة القضائية الرئيسية لألمم امتحدة، 2862عمل الدولية رقم امعتربت حمكمة العدل الدولية هذا احل كم )ح كم احملكمة اإلدارية م

-http://www.icj، وانظ ر أيض ا 116)القائمة العامة رقم  2112 / فربايرشباط 1معنها بتاريخ  ي الذي صدرّ وذلك يف رأيها االستشار 
cij.org/docket/files/146/16877.pdf)برفض الطلب  2111والذي قّرر يف السادس من متوز/ يوليو  2112صادر برقم ((، وكذلك يف احل كم ال

قّدم من الص ندوق "لتعليق تنفيذ احل كم الصادر برقم 
 
دمعى معليها تكاليف إضافية ببلغ 2862ام

 
يورو يدفعها الصندوق كما أمر ح كم  1111" مع منح ام

الرابط التايل:  انظرلم دمعية م قّدمة الشكوى، والرسوم اإلضافية لص ندوق بدفع قيمة األضرار ( ال2112شباط/ فرباير  6) 2152احملكمة اإلدارية رقم 
http://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=3152&p_language_code=EN&p_word=global%20mechanism 

نظمة العمل اايف قضية   13
 
 128111آللية العامية ضد الص ندوق، مت منح صاحبة الشكوى ما ي قّدر بنحو يف االيت رفعتها اموظفة السابقة لدولية حملكمة اإلدارية م

 لصندوق،دوالر ا أمريكي ا رسوم ا قانونية  نتيجة االستئناف الذي رفعه ا 1111، وكذلك 2862كم احملكمة اإلدارية الصادر معنها برقم دوالر ا أمريكي ا ب وجب ح  
كما أمر ح كم احملكمة اإلدارية الثالث الصادر   2111متوز/ يوليو  6وبتاريخ  2112لصاحل صاحبة الشكوى يف احل كم الصادر برقم  دد اوالذي ح ّكم فيه جم  

والتكاليف امعنوية  يورو لصاحبة الشكوى وكذلك تعويض ا معن األضرار 51111الص ندوق بدفع قيمة األضرار اإلضافية ببلغ  2112شباط/ فرباير  6يف 
يورو، وكذلك أتعاب  1111وببلغ  2112يورو وتعويض ا معن التكاليف ب وجب احلكم برقم  15111وببلغ  2862ب وجب احلكم الصادر برقم 

م )ح كم احملكمة اإلدارية يورو معن كل شهر تأخري يف تسوية قرارات التحكيم الصادرة يف هذا احل ك 25111يورو و  ٣١١١واليت بلغت  ةالقانونياالستشارة 
 (.2152رقم 

وظفني احلاليني يف اآللية العامية وإيقاف خطابات تعيني اتفاقية مكافحة التصح ر، ويف 2112نيسان/ أبريل  1امعتبار ا من    14
 
، مت إمعادة توظيف مجيع ام

تفاقية م كافحة التصحر والذي يديره مكتب األمم امتحدة ، أ نشئ ص ندوق اتئمان لآللية العامية ب وجب النظام اإلداري ال2112/ مايو آيار
عّدلة يقضي الص   جبنيف، وخالل إجراءات إمعادة التفاوض معلى م ذكرة تفاهم الرتتيب السكين، واقرتحّ 

 
ندوق يف البداية إدراج نص يف م ذكرة التفاه م ام

طالبات قيد 
 
نظمة  2862النظر وفيما يتعلق باحل كم رقم بإنشاء حساب مشروط ألموال اآللية العامية "لتسوية ام

 
والصادر معن احملكمة اإلدارية م

عّدلة؛ وهو القرار الذي كان وفق ا لرأي مكتب األمم امتحدة 
 
للشؤون القانونية العمل الدولية". إال أن هذا النص مل يتم إدراجه يف م ذكرة التفاهم ام

تبادل بأن هذه األموال 2112متوز/ يوليو  ١١الذي مت تلقيه بعد ذلك )يف 
 
( يف هذا الشأن وبناء  معلى طلب من مكتب م ؤمتر األطراف، والتفاه م ام

تعلقة بالرتتيب السكين، ومن مّث ينبغي ال
 
تعام ل معها وفق ا ال ي كن دفعها دون موافقة م ؤمتر األطراف وأهنا كانت م رتبطة بقضايا م نفصلة معن تلك ام
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خالل اإلجراءات  من حتملةمُ تكون  يةستقبلمُ ة التزامات حالية و تتم تسوية أيأن "ب ي قرّ   لآلليةالسكين الرتتيب
ربعالقانونية الواجبة

 
 ندوق يف جلساتمجلس التنفيذي للص  لل م ؤخرة ناقشاتالتايل(، وقد مت معقد م   " )انظر ام

  15.م غلقة

رّجح أن يكون قلق الصندوق لتجن  
 
 ومن ام

 
 حتمل بوصفهب التكاليف أو امسؤولية امرتبطة بدوره احلايل أو امستقبلي ام

ضيفة 
 
 الا بلآللية م تعلق  اجلهة ام

 
 موظفي  من احملكمة اإلدارية مة ضده لدىقدّ شكاوى ام

 
 هلاالسابق  دير اإلدارياآللية وام

، فإن هذه الشكاوى قد أودمعت بعد قيد النظرال تزال  معلى الرغم من أن القضاياو  .2112بع الثالث من معام يف الر  
قّرر 

 
ساءلة والتمثيل ا١١-/م أ6أن قام ام

 
 ذلك تعديال   وتبعّ  .األمانة العامةندوق إىل من الص   لآلليةلقانوين بنقل ام

 
 
خالل معملية نقل حسابات اآللية وموظفيها يف إطار نظام إداري ، وذلك اليت تتعلق بالرتتيب السكينم ذكرة التفاه  م

 ديره مكتب األ  واحد ي  
 
  .  وقدمت االنتهاء منهتحدة جبنيف، و مم ام

 
يف بإيداع شكوى  لآلليةلسابق ا دير اإلداريقام ام

 لدى حمكمة األ   2112 / أكتوبرتشرين األول
 
كافحة ة معلى اتفاقية م  اليت لديها والية قضائيو نازمعات، للم   تحدةمم ام

من خالل معملية  ذلك تميؤمتر األطراف وجوب أن م   قررّ دة، و دقرار معدم جتديد تعيينه مدة حم   ر، للطعن معلىالتصح  
رفض 3112/ أبريلت في نيسانالمحكمة قد قرر  إال أن  األمني التنفيذي.م امتحدة وبواسطة التوظيف يف األم

تصة بالنظر يف هذا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرالقضية المرفوعة ضد  ، معلى أساس أهنا ليست م 
. له اإلحالة إليها ال ُيقه ومن مّث فإنالشكوى،  هموظف ا يف الصندوق وقت ايدامعكان   قدم الطلبأن م   حيثالطلب 

 1 تاريخه ضد االتفاقية في قيد النظر وال توجد أية قضاياُمن ذ وقتها، ولم يتم تقديم أية شكاوى أخرى 
  3112.16 /يوليو تموز

 

  
فتح حساب مشروط ي عادل التكاليف امقدرّة لقضايا اآللية العامية امنظورة حالي ا وحلني تسويتها )واليت قدّرها  دد اقد اقرتح جم   ال أن الص ندوقلذلك. إ

راسالت الالحقة اليت تلقتها  2220225الص ندوق معند 
 
يات مكافحة التصحر من إدارة العمل األمانة العامة التفاقيةدوالر ا أمريكي ا(، وذلك يف ام

تنومعة، واليت بلغ جممومعها 2112متوز/ يوليو  5امالية للصندوق، بتاريخ 
 
دوالر ا أمريكي ا، وتناولت  5151160، ، فضال  معن التكاليف والس ّلف ام

ها من وثائق مت مكافحة التصحر، وما شاهب األمانة العامة التفاقيةرد  كما ورد ذلك يف 2112أذار/ مارس  2امشكلة يف ندوق هذه م كاتبات الص  
 إرفاقها بالتقرير احلايل.

15  IFAD EB 2012/s9/C.R.P.2 قارنة ب. 2112/ مايو آيار 2، بتاريخ 5، الفقرة
 
 .25امرجع ي رجى ام

موظف ا بالص ندوق،  كان وظل م قّدم الطلب، من بداية إىل هناية معالقته التعاقد ية باآللية العامية،  -61ي نّوه احل كم الصادر معن حمكمة امنازمعات "  16
من نظامها األساسي )نظام اتفاقية م كافحة التصح ر(. ووفق ا  1-٣ومل يصبح موظف ا يف أي م نظمة تقع حتت اختصاص هذه احملكمة وفق ا للمادة 

ؤرّخ 
 
مت فصل م قّدم الطلب وفق ا من امدير، وتنمية اموارد البشرية، والص ندوق، أشار إىل أنه  2112 آيار/مايو 28لذلك، وحيث أن الكتاب ام

يف ضوء ما سبق، خلّصت احملكمة إىل أنه يف   -61للقوانني واللوائح امعمول هبا يف الصندوق، وهي األحكام اليت كانت ت نّظم متديد معقده األخري. 
قّدم الطلب

 
كان موظف ا بالص ندوق. ومعلى هذا   – 2112/مايو  آيار 21وكذلك تاريخ اهناء خدمته يف  -وقت اختاذ القرار بعدم متديد التعيني م

من نظامها األساسي امذكور أمعاله "؛ القضية رقم  2و 2النحو، فإنه، ومن حيث امبدأ، ال يقع حتت اختصاص هذه احملكمة وفق ا حل كم امادتني 
UNDT/GVA/2012/087 احل كم رقم ،UNDT/2013/065 انظ ر ،

<http://www.un.org/en/oaj/files/undt/judgments/undt-2013-065.pdf.> 
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  بيان الفوائد -٠

ية، معلى مبدأ أن اآللية ؤمتر األطراف فيما يتعلق بسكن اآللية العامندوق مرار ا أنه "سيدمعم أي م قّرر قد يتخذه م  أكّد الص   .28
 ."17 م وظفيهاأو  ليةيتحمل أي مسؤولية أو تبعات معن اآلندوق ال مؤمتر األطراف، وأن الص  تابعة هي هيئة 

  الدورة العاشرة ندوق يفأشار الص   .20
 
ؤمتر رّر م  قوافق معلى االنتقال امادي لآللية إىل موقع آخر إذا ؤمتر األطراف  أنه سي  م

قرّ أن ب تفهمه ني أنه قد أبدىذلك، يف حاألطراف 
 
"و" إهناء ة لآللية العامية ضيفم  جهة ندوق كتوقع هناية دور الص  "ي ١١-م أ /6ر ام

الستضافة اآللية،  ندوقالص   ةواصلب م  طل  يو أن ي غري رأيه  ؤمتر األطرافم   "أنه إذا قّررأنه، مع ذلك،  وقد أكدّ ، 18"لآللية السكين رتتيبال
حافظنيجمالصادر معن قرار زم بالسيلت ندوقالص   فإن

 
 19لدينا." لس ام

  
درج يف امرفق األول.2112/ أغسطس آب 8يف كتاب رئيس الص ندوق إىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، بتاريخ  بالغاإلمت   17

 
 ، وام

إىل  موقع آخر. وبامثل، يذك ر تقريرال اآللية إىل امرجع نفسه، ي نّوه نفس الكتاب أيض ا إىل أن الصندوق كان انطبامعه أن م ؤمتر األطراف قد قرّر انتق  18
( أن "قرار م ؤمتر 11و 8و 2، الفقرات IFAD EB 2011/104/R.54) 2111ندوق يف تشرين الثاين/ نوفمرب اجمللس التنفيذي للص  

جديدة من الرتتيبات اإلدارية وامؤسسية األطراف ين ص معلى انتهاء دور الص ندوق كجهة م ضيفة لآللية العامية، و ي دّشن معملية لتحديد جممومعة 
  لآللية". و" كخ طوة تالية"،"ستعمل اإلدارة بعد ذلك مع األمني التنفيذي معلى م واصلة تعديل م ذكرة التفاه م لتمكني

 
 حدداالنتهاء منها يف الوقت ام

افظيلس جمندوق وإحالته إىل ي ا لنظر اجمللس التنفيذي للص  وب جّرد االتفاق معلى الرتتيب السكين اجلديد لآللية"،"كما يب تقدمي تقرير ا هنائ  حم 
ر اء الرتتيب السكين للآللية". انظ  ندوق معند االنتهاء من معملية إهنلص  ا

https://webapps.ifad.org/members/eb/104/docs/EB-2011-104-R-54.pdf  ندوق، . ركّزت امناقشات مع الص
 
 
ندوق ندوق، يف البداية معلى اإلنتهاء من م ذكرة التفاه م بشأن سكن اآللية العامية وانتقاهلا، يف حني يفهم الص  والص   كاتبات السابقة بني األمانةيف ام

  ، وذلك بعد سنة واحدة من انتهاء2112أن اآللية قد تنتقل يف وقت مبكر من أيلول/ سبتمرب 
 
 .ؤمتر األطرافالدورة العاشرة م

ؤرّخ  إن الكتابمعالوة  معلى ذلك، ف  19
 
افظيلس جمأنه "ما مل يرتاجع  ي نّوه 2112ب/ أغسطس آ 8ام الف الوضع لص  ا حم  ندوق يف قراره، وهو ما خي 

افظيلس جملى ذلك، ويظّل قرار وافق معاحلايل، فسيّظل الص ندوق معلى استعداد يف استضافة اآللية العامية طاما أن م ؤمتر األطراف ي   ندوق لص  ا حم 
افظيلس جم. ويف الكتاب نفسه، أكّد رئيس الصندوق أن استضافة الص ندوق لآللية حتكمها م ناقشات 12حلاشية ساري ا". انظ ر ا ندوق مع لص  ا حم 

سحّب الص ندوق خ طته لتقدمي مشروع قرار جمللسه التنفيذي يف أوائل نيسان/ أبريل  -21م ؤمتر األطراف "، وليس اجمللس التنفيذي للص ندوق. 
، انظر 51، الفقرة EB 2012/105/R.30اإلنتهاء من م ذكرة التفاه م ) م توقع ا 2112

https://webapps.ifad.org/members/eb/105/docs/EB-2012-105-R-30.pdf.)قارنة بالتقرير الصادر  ؛
 
ي رجى ام

افظيلس جملورة السادسة والثالثني معن الد لس جم فيذي، وإحالت ه إىل"ضرورة تقدمي تقرير ا هنائي ا لنظر اجمللس التن ندوق، والذي خيل ص إىللص  ا حم 
افظي  2112يف معام  ندوق معند االنتهاء من معملية إهناء الرتتيب السكين لآللية، وينبغي أن ي قّرر م ؤمتر األطراف ذلك يف دورته احلادية معشرةلص  ا حم 

(، 25، الفقرة GC 36/L.10، 2112شباط/ فرباير  12-11")
<https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-L-10.pdf.>  

 
 

https://webapps.ifad.org/members/eb/105/docs/EB-2012-105-R-30.pdf.)؛
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 كن لآللية العالميةسنشاء ندوق الدولي للتنمية الزراعية إلنتهاء من تعديل ُمذكرة التفاُهم مع الصُ اال

 
ندوق للتعديل، ومن الرتتيب السكين لآللية العامية مع الص   ، خضع١١-م أ /6وفق ا للم قّرر و ، 2112/ أبريل يف نيسان

 ا
 
حّدديف الوقت  إهنائهتوقع "م

 
م ذكرة التفاه  ي كن أن يتم "إهناء" م   20."ديدب جرد أن يتم االنتهاء من الرتتيب السكين اجلو  ام

عدّلة "ب بادرة من األمني التنفيذي أو رئيس الص  
 
جرد ومن مّث، وب   .21سبق بشهر واحد معلى األقل"إشعار خطي م  ندوق بام

افظي الصندوق وجماحلصول معلى م وافقة جم كن االنتهاء من الرتتيب السكين لآللية كما جاء يف ، ي  ه التنفيذيلسلس حم 
 وافقة م  شهر واحد بعد احلصول معلى  م يف وقت مبكر ي عادلذكرة التفاه  تعديل م  

 
ؤمتر أطراف الدورة احلادسة معشرة م

يف تقارير صادرة ومع ذلك، فقد لوحظ . 1122، الفقرة ١١-/م أ 6ر قرّ م  فق ا للو االتفاقية معلى الرتتيب السكين اجلديد، و 
ضيف لآللية العامية إىل كل من اجمللس التنفيذي للصندوق )

 
وجملس ( 2112 / ديسمربكانون األول  2معن الصندوق ام

افظيه  ق ؤمتر األطراف فيما يتعلندوق سوف يدمعم أي قرار قد يتخذه م  (، أن "الص  2112 / ينايركانون الثاين  11)حم 
بدوره يرتبط فيما الصندوق  شري إىل أنه"ال يب وجود أي تكلفة أو مسؤولية تقع معلىبسكن اآللية العامية" يف حني ي  

 
 
  احلايلأو ستقبلي ام

 
  حتمل بوصفه اجلهةأو ام

 
يف ختام نفس التقرير، وافق اجمللس التنفيذي و  23".ة لآللية العاميةضيفام

افظيهللص   افظي الصندوق وإحالته إىل  ،قدمي تقرير ا هنائي ا لنظر اجمللس التنفيذيمعلى "ت ندوق وجملس حم  عند االنتهاء جملس حم 
في دورته ذلك ر[ كافحة التصحُ ؤتمر أطراف ]اتفاقية مُ من عملية إنهاء الترتيب السكني لآللية العالمية، إذا قرر  مُ 

، 2112 / أبريلندوق يف نيسانيذي للص  خر اجتمامعات اجمللس التنفوخالل آ 24".3112الحادية عشرة في عام 
تعلقة هبا ،بنود جدول األمعمال اليت تتعلق بسكن اآللية العامية يف جلسات مغلقة نوقشت

 
 25.ومل ت تاح التقارير ام

 

  
20  12/105/R.1 ،ؤقت، ص. 2112 / مارسأذار ١

 
، انظ ر 11-11، جدول األمعمال ام

<https://webapps.ifad.org/members/eb/105/docs/EB-2012-105-R-1.pdf .>وبدال  من ذلك، فقد تبىن إال أنه ،
قرار ا بشأن الرتتيب السكين لآللية العامية ي رّكز معلى تنفيذ اجلوانب  2112/ مايو آيارندوق خالل جلسة خاصة يف أوائل اجمللس التنفيذي للص  

 (.2112يو / ماآيار 2بتاريخ  EB 2012/s9/C.R.P.2، )١١-/م أ 6القانونية واإلدارية للم قّرر 
والص ندوق الدويل للتنمية الزرامعية )أو" الصندوق "( بشأن الط رق  رم بني م ؤمتر األطراف التفاقية م كافحة التصح  بع نوان "تعديل م ذكرة التفاه    21

هو مطلوب من أخر م ؤمتر ، كما 2112نيسان/ أبريل  2"، بتاريخ 1000تشرين الثاين/ نوفمرب  26والعمليات اإلدارية لآللية العامية، بتاريخ 
قّرر 

 
ا الفقرات من ١١-/م أ 6لألطراف يف ام "متكني إهناء )م ذكرة التفاه م  ١١ –/م أ 6من امقّرر  ١١شاملة ، وتتوقع الفقرة  11إىل  8، وحتديد 

حّدد وب جرد االنتهاء من الرتتيب السكين اجلديد"؛ تعديل مذكرة التفاهم بتاريخ 
 
، القسم السابع. ج؛ ي رجى 2112/ أبريل نيسان 2يف الوقت ام

قّرر 
 
قارنة بام

 
 .١١-/م أ6ام

قّرر 
 
توقع يف ام

 
حدد ب جرد االنتهاء من الرتتيب السكين ننمن اإلن كّ ي  "فإنه ، 11، الفقرة ١١-/م أ6معلى النحو ام

 
هاء )م ذكرة التفاه م( يف الوقت ام

قّرر ١١١١ان/ أبريل نيس ١اجلديد"؛ تعديل م ذكرة التفاه م بتاريخ 
 
قارنة بام

 
 .١١/م أ 6/ القسم السابع. ج؛ ي رجى ام

قّرر ب كما مت اإلفادة  22
 
ؤمتر األطراف بتوصية بشأن الرتتيب  11، الفقرة ١١-/م أ6أن ام

 
"ت وّجه األمني التنفيذي إىل أن يتقدم للدورة احلادية معشرة م

 ".ر ا هنائي ا بشأن ذلكامعتماد قر م كافحة التصح ر، ال األمانة العامة التفاقيةانية م شاركة اموقع مع السكين اجلديد لآللية العامية، با فيها إمك
، انظ ر 11الفقرة ، IFAD EB 2012/107/R.38، 2112كانون األول/ ديسمرب   2، 112ندوق، الدورة اجمللس التنفيذي للص    23

https://webapps.ifad.org/members/eb/107/docs/EB-2012-107-R -38.pdf 26؛ وقارنه بالتقرير الصادر معن الدورة 
افظيلس جمل ؤمتر األطراف وأن الدور الذي يقوم به الص  ، والذي ين ص معلىندوقلص  ا حم 

 
ندوق هو دور اجلهة "مبدأ أن اآللية العامية هي هيئة تابعة  م

ضيف
 
ال يتحمل أية مسؤولية أو التزام جتاه موظفيها. وأشار الص ندوق أيض ا أنه ينبغي أال  كما  ،ال اآللية العاميةفعة، دون م ساءلة أو مسؤولية معن أام

ضيفة لآللية العامية.")
 
حتّمل بوصفه اجلهة ام

 
ستقبلي أو احلايل أو ام

 
شباط /  11-12يتحمل الص ندوق أي تكلفة أو مسؤولية ترتبط بدوره ام

 .https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-L-10.pdf(، 16-12، الفقرات GC 36/L.10، 2112فرباير
 .١٥، الفقرة IFAD GC 36/L.1، وأيض ا25الفقرة ، IFAD EB 2012/107/R.38امرجع نفس ه،   24
 EB)د(،  8، جدول األمعمال، الفقرة. 2112نيسان / أبريل  11-11، روما، 118اجمللس التنفيذي للص ندوق، الدورة   25

2013/108/R.1/Rev.2 ،<https://webapps.ifad.org/members/eb/108/docs/EB-2013-108-R-1-Rev-2 . 
PDF للمجلس التنفيذي،  118<، وانظر أيض ا قرارات وم داوالت الدورةEB 2013/108/INF.7 11، الفقرة ،

<https://webapps.ifad.org/members/eb/108/docs/EB -2013-108-INF-7.pdf.> 
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 دارة. كفاءة اإل٢

وذلك  ر،كافحة التصح  ية م  خرى التفاق، أو أي هيئة أ  اآللية العاميةكم ح  ا يف دور  الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية ال يلعب  .11
  ذكرة التفاهم  لشروط م   اوفق  

 
حتمل أي ال يرغب يف  ف بثل هذا الدور، كما أنهكلّ م  ، فهو غري ١١-م أ  /6ر م قرّ للاالمتثال ة وبعدلّ ام

كّنه   وضع ي  يف سندوق ليالص  فإن معلى هذا النحو، و  26ة.يف مناسبات معدا رمسي  و ذلك بوضوح  ذكرّ ، وقد من مسؤوليات الرقابة تلك
ا، ؤمتر األطراف أيض  م   ؤمتر األطراف. وقد نّوهاآللية العامية أمام م   ساءلةم   أو إمعداد التقارير الكافيةأو مؤمتر األطراف،  من ضمان رقابة

قرّ يف 
 
ذكرة ضات الواردة يف م  ق  ب والتناا إىل أن "التضار  شري  ، م  تطلبات إداراهتااحلايل ال يفي ب   كين، أن الرتتيب الس١١-م أ  /6ر ام
")الفقرة السادسة ساءلة اآللية العاميةم  و  إمعداد التقاريردام الرقابة، ومعدم كفاية ندوق ... أدت إىل انعؤمتر األطراف والص  م بني م  التفاه  

 
 
ؤمتر وامطلوبة من م   نمية الزرامعيةالص ندوق الدويل للتمع السكنية م تفاه  الذكرة وبالتايل، فإن تعديل م  ، (١١-/ م أ  6ر قرّ من ديباجة ام

 العامية جتاه اآللية الدويل للتنمية الزرامعية ندوقدور الص  من يف الوقت الذي حتد بشكل واضح  دارةأي إشارة إىل اإل زيلت   األطراف
 ؛ ا لذلكوفق   معن اخلدمات اللوجستية واإلدارية، ، فضال  امساحات امكتبيةيقتصر معلى توفري ل

إمعداد ن حيث الرقابة، و تقع معلى معاتق األمني التنفيذي م دارةر م ؤمتر األطراف أن مسؤوليات اإل ذلك، قرّ باإلضافة إىل .11
وم ساءلة اآللية العامية أمام م ؤمتر األطراف. التقارير الكافية

ندوق والتدابري مع الص   لرتتيب السكيناتعديالت  تعتمد لذلك، ونتيجة   27
قالدامعمة اليت أدخلت 

 
معلى معدد من  ،إىل حد كبري ،العامية ليةؤمتر األطراف ورقابته معلى اآلم   إدارةلتحسني  ١١ –م أ /6 ّررمعلى ام

 اتعاون   ذلكب تطلّ . و التصحر، بالتعاون مع اآللية العامية األمانة العامة التفاقية م كافحة اليت يب أن تضعها التدابري التنظيمية واإلدارية
 معقود موظفيهاو  العامية اآلليةات ندوق لدمعم نقل حسابمع الص  

 
. األمانة العامةإىل  العامية معن اآلليةساءلة والتمثيل القانوين ، وحتويل ام

احلقوق  ر،كافحة التصح  والذين ُيملون اآلن خطابات تعيني اتفاقية م  ، اآلليةموظفي لضمان منح الالزمة وجاري بذل اجلهود 
 والتعاون التنسيق القيام بحتسني هيكل اإلدارة لالتفاقية يتطلب لك، معلى ذ واالمتيازات امطلوبة. ومعالوة  

 
ستمر معلى امدى الطويل بني ام

  رتتيب السكينويب أال يعوق ال ،األمانة العامةبدمعم من و اآللية العامية واألمني التنفيذي، 
 
 ذه اجلهود؛ القيام هبمع الصندوق  يستقبلام

 ره التآزُ ق التشغيل وأوجُ رُ . طُ ٣

درة دمعم "الق  ، هو 1002يف معام  متر األطراف يف دورته األوىلؤ ر م  كما قرّ   لسكن اآللية،ندوق اختيار الص  كان معيار  .12
ؤسسة مالية ميزته النسبية كم  بناء  معلى  ،احتديد   ،الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية. وقد مت اختيار مهامهاا وفق  الوظيفية" لآللية العامية 

  زركّ دولية ت  
 
]السكنية[ ؤسسة مُ الوأنشطة  ،األهداف العامةو ، المهام صلة"ويرجع ذلك إىل  ،ستدامة لألراضيمعلى اإلدارة ام

ؤسسة على تنظيم اآللية العالمية ألداء وظائفها بكفاءة من درة المُ قُ "معن فضال   "، آللية العالميةلهدف العام لباندوق[ ]الصُ 
وكان  28.رادى األطراف ... للوفاء بالتزامات االتفاقية فيما يتعلق بالتمويل"فُ   عنؤتمر األطراف، فضال  ساعدة مُ أجل مُ 

  
، ICCD / COP (10) / 4 ،ICCD / COP (10) / INF.2 ،ICCD / COP (10) / INF.3 ،ICCD / COP (10) / INF.4انظ ر   26

ICCD / COP (10) / INF.5اخل ، 
قّرر معلى سبيل امثال، معن طريق نقل امساءلة والتمثيل القانوين لآللية العامية من الص    27

 
(؛ مع البت يف أن 1 ، الفقرة١١-/م أ6ندوق إىل أمانة االتفاقية )ام

قّرر 
 
تعلقة بتنفيذ االتفاقية سيتم اإلبالغ معنها إىل م ؤمتر األطراف من خالل األمني التنفيذي )ام

 
(؛ ومع البت أيض ا يف 2، الفقرة ١١-/م أ6مجيع امسائل ام

ؤمتر األطرافإمعداد التأن يقوم األمني التنفيذي بتوىل مسؤولية اإلدارة الشاملة، با يف ذلك تنسيق معملية 
 
ساءلة، وم تابعة أداء قارير م

 
، يف مجلة أمور، وام

قّرر  يةوأنشطة اآللية العام
 
 (.2، الفقرة ١١/م أ 6)ام

زيز اإلجراءات تعب ' لتكليفهاالية وكفاءة اآلليات امالية القائمة"، و زيادة فعّ بغبة اآللية العامية، ' مهامدمعم ا ، امرفق األول. ICCD / COP (1) / 5انظر   28
وق درات ... ينبغي  وأهداف مهامندوق، أنه مت اختياره ألنه له "(. ووفق ا للص  1، الفقرة 21اليت ت ؤدي إىل تعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية ')االتفاقية، امادة 

قارنة بالرابط أن تكمل معمل اآللية إىل حد كبري" وحىت يتسىن لآللية العامية أن "تستفيد من اخلربة واميزة ال
 
نسبية هلذه امؤسسة يف أداء معملها". ي رجى ام

 <.http://www.ifad.org/partners/gm/index.htmالتايل:  >
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االص   ا ه، يف مجلة أمور، معن طريق فرض رسوم م نخفضة نسبي  ب معنالذي أمعرّ يف ذلك الوقت، و  العامية إسكان اآلليةب ندوق أيض ا م هتم 
 29؛تهت صالحيتها منذ ذلك احلنيندوق اليت انه د من منح الص  ، ومعلى شكل تعّ معلى خدمات اإلسكان

 تستضيف روما وكاالت األ   .12
 
 مم ام

 
نظمة م   :ة يف جمال الزرامعة والتنمية الريفية وإدارة اموارد الوطنية، وهيتخصصّ تحدة ام

 
 
كما و  ،(IFADالص ندوق الدويل للتنمية الزرامعية ) (، وWFP(، وبرنامج األغذية العامي )الفاوتحدة )األغذية والزرامعة لألمم ام

 فقد حكومة إيطاليا، نّوهت 
 
ؤسسات امالية الرئيسية با فيها البنك الدويل أنشأت مجيع امؤسسات الثالث شراكات قوية مع ام

 
 
التمثيلني الدويل والدبلوماسي الواقعني يف روما م تاحان  ، كما أن30ؤسسة غيتسؤسسات مثل م  ومصارف التنمية اإلقليمية وكذلك ام

أي من ندوق أو الص   االستضافة لدىترتيب أن معن اقتنامعها بتلفة ناسبات م  يف م  ت حكومة إيطاليا ا. وقد أمعربّ أيض   يةلآللية العام
تنفيذ سامعد معلى ي  كافحة التصحر و دم أهداف وغايات اتفاقية م  هلا سوف خي مقر ا اليت تتخذ من رومااألخرى وكاالت األمم امتحدة 

قّرر هلااسرتاتيجيتها 
 
م ذكرة تفاه  م  إمعادة التفاوض بشأن ندوق مع يف الص   اآللية العاميةت إيطاليا أن تظل اقرتحّ  وهكذا 31.واممعأ 11ام

 بتوجيه من م  و جديدة 
 
م خدمة قد  كم    مهامهالتنفيذ  لآللية العاميةالية احلل األكثر كفاءة واألكثر فعّ  امعتربت ذلكو  ،قبلؤمتر األطراف ام

احلادية معشر ؤمتر األطراف يف دورته من حكومة إيطاليا إىل م   ا اقرتاح  ميقدتم توسي ،32تنفيذ االتفاقية أجل منو  خاصة يف جمال التمويل
 33؛للنظر فيه

يف تعبئة وتوجيه موارد مالية   ا معامي امّ تقد  قد مت إحراز أنه "منذ إنشاء اآللية، و  ؤمتر األطراف يف دورته العاشرةم   الحظ .11
تأثرة ، بّنحها و/أو بشروط تساه لية أو غري ذلك من الشروطنولوجيا، ل التككبرية، با يف ذلك نق

 
، إىل األطراف من البلدان النامية ام

 واليت مل تف بعد بالتوق عات
 
 وين   اخلامسة من الديباجة(، فقرةال، ١١-م أ /6ر قرّ ")ام

 
حاجة إىل هنج جديد  "وجود ر نفسه معلىقرّ ص ام

ا موضوع ". وقد كان هذا أيض  وإرشاد ه وتوجيهه ؤمتر األطرافم  لطة طار تنفيذ االتفاقية حتت س  يات يف إالية معلى مجيع امستو وأكثر فعّ 
 ، فضال  األمانة العامةل يف األنشطة بني اآللية العامية و من حيث االزدواجية والتداخ   رضيةّ غري م   االيت أبدت نتائجّ العديد من التقييمات 

 
 
 34؛  احلايلرتتيب السكينال ك امؤسسي يف ظلالشفافية والتماس  دم حتقيق معالكفاءة والفعالية و غياب ساءلة و معن معدم وجود ام

أنه  ، من حيث أوج ه التآز ر مع هيئات اتفاقية م كافحة التصح ر،األمانة العامةالفصل امادي بني اآللية العامية و  أظهرّ  .15
رّجح أن ي ثبت الفصل امادي بنيو ل. ة كك  ي عرّقل معالقتهما اليومية يف العمل وكذلك تنفيذ االتفاقي

 
 األمانة العامةو  العامية  اآلليةمن ام

از م  من العرقلة أمام  يد 
 
توقعة معلى م ستوى كبار حتقيق معدد من امسؤوليات اإلضافية لألمني التنفيذي وام

 
تطلبات اإلدارية والتنظيمية، ام

قّرر ،  األمانة العامةو  العامية اآللية اموظفني بني
 
 كن احلفا  معلىي  و . 35، شاملة  2-1، الفقرات ١١-/م أ 6كما مت استحداثه يف ام

ا لعب دور  اآللية ال ييف روما، معلى الرغم من إشارة الصندوق أن موقع  إذا ظّلت اآللية، ضعت بني الصندوق واآلليةو  اليت ر التآز   أوج ه
  ،36يف معالقتها

 
ندوق قد ا الص  هّ معنها واليت حتملالناجتة  السابقة وااللتزاماتم ذكرة التفاه  ب  ة تعلقومع ذلك، فإن األحداث األخرية ام

 37؛األمانة العامةو  العامية اآلليةمع كل من  ا معلى العالقةت ضغط  وضعّ 

  
 .ICCD / COP (10) / INF.2ر الوثيقة ، ومزيد من امعلومات، انظ  22، وكذلك احلاشية 12يف الصفحة  1قارن بالفقرة   29

 .2112/ مايو  آيار 8صال الوطنية اإليطالية إىل األمني التنفيذي التفاقية م كافحة التصح ر، بتاريخ ن قطة االت جاء يف كتاب وجّهته    30
 امرجع نفس ه.  31
 .2112ب/ أغسطس آ 2اقية م كافحة التصح ر، بتاريخ ن قطة االتصال الوطنية اإليطالية إىل األمني التنفيذي التف جاء يف كتاب وجّهته    32
ؤرّخ امرجع نفس ه، ا  33

 
 .2112/مايو  آيار 8لكتاب ام

قارنة   34
 
 .ICCD/COP(10)/INF.2: باآليتي رجى ام

توقّعة معلى م ستو   35
 
تطلبات اإلدارية والتنظيمية ام

 
ار اموظفني بني ى كبمعلى سبيل امثال، يشمل ذلك التكاليف/ الفوائد اليت تنطوي معليها تلبية معدد من ام

لآللية أيض ا و ، إمعداد التقاريرقانون ا مع ضمان م ساءلتها، وق درة األمني التنفيذي معلى حتم ل مسؤوليات اإلدارة و  مانة معلى متثيل اآلليةواألمانة، وق درة األ اآللية
قّرر 

 
 (.6إىل  1، الفقرات من ١١-/م أ 6)ام

قارنة بالرابط التايل:    36
 
 . ICCD/COP(10)/INF.2ي رجى ام

ربع   37
 
 ندوق الدويل للتنمية الزرامعية".نوان "معلومات أساسية معن وضع الص  بع   كما هو م بنّي يف ام
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 38التكاليف ودراسة الجدوى.١

 التكاليف أ.

 ربامج اليت تدفعها اآللية العامالالعامة وتكاليف دمعم النفقات تكاليف تبل غ  .16
 
ؤمتر مة من م  قدّ ية من اميزانية األساسية ام

هذا ر ويقتصّ  39سنوي ا. اأمريكي   ادوالر   211111معن  يف روما حالي ا ما يزيد قليال   الدويل للتنمية الزرامعية ندوقاألطراف لعملياهتا يف الص  
نة ذات الصلة الصياتكاليف ياه ومجع القمامة(، و امساحات امكتبية، با يف ذلك امرافق العامة )مثل الكهرباء وامتوفري معلى الرقم 

 وخدمات اإلنرتنت، وخدمات األمن، وا ،ة وتكنولوجيا امعلوماتياإلدار الشؤون ، و العامية ليةاآل تشغيلوتكاليف 
 
شرتكة ستخدام امرافق ام

 "ي  و ،40قامعات امؤمتراتمثل الكافيرتيا و 
 
ت، إلنسانية، واخلدمات القانونية، والربوتوكوالتعلقة باخلدمات استثين اخلدمات والتكاليف ام

 ضافية اإلتكاليف اللشركات با يف ذلك مكتب الرئيس، ورسوم اإليار و وخدمات ا، واخلزينة، وامالية
 
 ام

 
 ؤمتراتباشرة مثل السفر، ومعقد ام

يف الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية مع  العامية . إذا ظّلت اآللية العامية41م"و م م قابل رسدّ كن أن تق  اليت ي  و ، وما إىل ذلك، معن بعد
م بني رة التفاه  ذكّ إىل تعديل م  ي ضاف  اتكميلي   ااتفاق   أن ي ربما الدويل للتنمية الزرامعية ندوقالص  و  العامة مانةروما، فإنه سيكون معلى األ

  42وموظفيها خارج امرافق امكتبية األساسية؛ عاميةال ات اإلدارية وغريها لآلليةندوق، لتوفري اخلدماالتفاقية والص   ؤمتر أطرافم  

قّرر  .12
 
رّجح أيض ا أن ترتفع تكلفة نفقات التشغيل لآللية العامية يف روما نتيجة للتدابري اليت أ دخّلت معلى ام

 
 ١١-/م أ 6من ام

على سبيل ف. العامية واآللية العامة مانةل بني األوالذي يتطلب تكثيف السفر والتواص  وإدارهتا لتحسني س ب ل تنسيق هيئات االتفاقية 
  ا منب  و طلكون مامثال، ي

 
طط معمل وبرامج تطوير القوامعد واإلجراءات الداخلية، وتنفيذ خ   آللية العاميةل دير اإلدارياألمني التنفيذي وام

  إمعداد التقاريرمعملية وتنسيق  ة،ياإلدار الشؤون شرتكة، وتبسيط اإلدارة امالية و م  ؤسسية وية م  وكذلك تنفيذ ه  شرتكة، م  
 
-م أ /6ر قرّ )ام

 االختصاصّ بوجب  ،(SMTFليا )معمل اإلدارة الع   يقفر  لتسهيل هذا العمل، تأسسّ و  43(.1، الفقرة ١١
 
ق معليها يف أوائل تفات ام

  
 ي وجد وصف للمعايري اليت تتعلق بالتكلفة بالتفصيل يف القسم الثالث.  38
لآللية العامية  يف التشغيليورو( سنوي ا لتغطية تكال ١٦٦١١١أو دوالر ا أمريكي ا ) 212111ندوق مبلغ فاوضات تنقيح م ذكرة التفاه م، طلب الص  كج زء من م     39

رّسل م جاءت هذه روما يف امستقبل. و يف منشآهتا يف
 
قّدرة يف الكتاب ام

 
، ومن رئيس 2112ب/ أغسطس آ 2ن نقطة االتصال االيطالية يوم التكاليف ام

دّرجة 2112ب/ أغسطس  آ 8اقية م كافحة التصح ر، بتاريخ ندوق إىل األمني التنفيذي التفالص  
 
يف امرفق األول، وتأكّدت أيض ا هذه األرقام من ، وام

دير  2112تشرين األول/ أكتوبر  18 يفندوق يف م راسالته اإللكرتونية الص  
 
وامراقب امايل لقسم اخلدمات وامراقبة امالية التابع إلدارة العمليات امالية من ام

، كانت ادارة الص ندوق قد قدّرت يف البداية تكاليف 2112فاه م، يف أواخر ح زيران/ يونيوندوق. وكج زء من إمعادة التفاوض بشأن تنقيح م ذكرة التبالص  
خصص للم وظف يف تلك  ة  دوالر ا أمريكي ا سنوي ا، م شري  116111النفقات العامة لآللية ببلغ 

 
إىل أن هذه التكاليف التقديرية تستند إىل افرتاضات الوقت ام

راسالت اإللكرتونية من م دير الصندوق للمحاسبة والتقارير امالية امناطق والتقديرات معلى أساس
 
/ ٦/ 25بتاريخ  التكاليف القياسية للموظفني، يف ام

العامة )بالدوالر األمريكي( معلى النحو  حيث أشار الص ندوق إىل أن تقديرات التكاليف ١١١١ح زيران/ يونيو  25بتاريخ  ةاإللكرتوني رسالةال انظر. ١١١١
دوالر ا أمريكي ا؛ امرافق  82111دوالر ا أمريكي ا؛ الشؤون القانونية  ٥١١١١دوالر ا أمريكي ا؛  تكنولوجيا امعلومات  ١٦٣١١١ايل: الشؤون اإلدارية الت

 ٨١٦١١١تقديرية للصندوق = دوالر ا أمريكي ا، والتكلفة اإلمجالية ال 21111دوالر ا أمريكي ا، ومكتب الرئيس  22111دوالر ا أمريكي ا، والعمليات  52111
 دوالر ا أمريكي ا.

شخص ا. وتؤدي أية زيادات يف معدد اموظفني إىل  25جمموع القوى العاملة )با يف ذلك اموظفني واخل رباء االستشاريني( لعدد  تستند التكاليف معلى إفرتاض  40
بّلغ من الص ندوق يف رسا

 
 .2112ين األول/ أكتوبر شر ت 18نية تلقتها األمانة بتاريخ لة الكرتو زيادة تناسبية يف هذه التكاليف؛ معلى النحو ام

دّدةتتناول ال، لذلك سوف حتتاج إىل تعديل ل2111مت استخراج التكاليف األساسية من تكاليف التشغيل لعام   41 باإلضافة إىل  تضخ م وأية معوامل أخرى حم 
ّكن تقدمي خدمات أ   قارنة بالرسالة اإللكرتونية اخرى بتكاليف مب اشرة إضافيةذلك، وي 

 
لواردة ، مثل السفر، ومعقد امؤمترات، وما إىل ذلك م قابل رسوم، ي رجى ام

 .2112تشرين األول/ أكتوبر  18بتاريخ  ندوق لألمانةمن الص  
، اخل امعتبار ا الت، وبطاقات اهلوية، ولوحات الرتخيصاألمنية، والربوتوكو يشمل االتفاق اخلدمات وتكنولوجيا امعلومات واالتصاالت، وإدارة امرافق، واخلدمات   42

م وظف ا من موظفي  11دوالر ا أمريكي ا لعدد 110281دوالر ا أمريكي ا، أو  8521، وتصل التكلفة للشخص الواحد سنوي ا إىل 2112متوز/ يوليو معام  1من 
 م وظف ا.  ١٥ دوالر ا أمريكي ا لعدد اموظفني بالكامل والذي يبل غ 212111اآللية، أو 

توقعة يف التكاليف السكنية يف الص ندوق معن طريق إمعادة توجيه   43
 
بامئة بالكامل من اميزانية األساسية لآللية العامية  12اقرتّحت اآللية العامية تعويض الزيادة ام

تبقية. ووفق ا مشروع برنامج العمل  بامئة يف حني 8اليت تدفعها يف تكاليف دمعم الربنامج إىل الص ندوق، والذي يتلقى حالي ا 
 
تتلقى األمانة اخلمس بامئة ام

دة معامني لآللية )
 
حّدد تكاليفه م

 
نصوص معليها يف االتفاقية معلى أساس ت(، "حت  2112-2112ام

 
بامئة من إمجايل  12ّسب تكاليف دمعم الربنامج ام

ندوق، وذلك لتغطية تكاليف النفقات العامة اإلدارية بامئة من اميزانية األساسية لآللية إىل الص   8تقديرات اميزانية األساسية. يف السابق، كانت تذهب نسبة 
بامئة إىل األمانة لتغطية التكاليف اإلدارية العامة. وقد تكون هناك حاجة مبلغ تكاليف دمعم  5الناجتة معن استضافة اآللية، يف حني كانت تذهب نسبة 

ناقشات بني الص ندوق وم ؤمتر إدارة الص   الربنامج بالكامل لتغطية
 
ندوق لنفقات اميزانية األساسية معلى مدار السنتني امقبلتني، وذلك وفق ا ما ت ثمر معنه ام

 اآللية معنسامهات معينية لعمليات كمللمسامهات من خارج اميزانية   خدمات الصندوق دمعم الربنامج غطتاآللية العامية،. و  األطراف حول ترتيبات استضافة
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  األمني بني 2112معام 
 
ثالثة أشهر، كل معلى األقل  واحدة االجتماع مرة من الفريق اليت تتطلب لآللية، و  دير اإلداريالتنفيذي وام

كاتبات باإلضافة إىل 
 
 العامية اآلليةعمليات ل اليوميةدارة تشمل اإل 44ليا للتنسيق يف كلتا اهليئتني.تلف نقاط اإلدارة الع  العادية بني م  ام

مع  ااتفاقاهتومعقود موظفيها، و  ،ها الربع سنويةسفر ا، وخ ّطط شرتياهتم  ا و ميزانياهتاآللية إىل األمني التنفيذي قدم أن ت  بتطلبات م  
معند ر الزيادة يف تكاليف السفر بني روما وبون قدّ ت  لذلك،  ونتيجة  وافقة واالمعتماد معلى أساس م ستمر. للم  خل احلكومات امضيفة، إ

 45ا.سنوي  دوالر ا أمريكي ا  22111أو  يورو 12111

 الفوائد  ب.

خدمة أمعلى بتكلفة  ذلك كاننشآته يف روما، ولو  يف م   العامية إسكان اآلليةيف الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية إذا استمّر  .18
هم مما معملاآللية من سكنهم أو مكان  وظفيم  ناك حاجة النتقال االنتقال مرة واحدة، ولن تكون ه  تكاليف  إىل حد ما، فلن يتم حتّمل

 يف  ب اخلسارةسامعد معلى جتن  قد ي  
 
 ام

 
، با يف ذلك فئة اخلدمات العامة غبني فيهأو غري الرا معلى االنتقال القادرين غريؤهلني وظفني ام

 
 
يف معام  اآللية العامية زء من حماولته إلسكانكج  و ا، . وأخري  46لافصمعدم وجود تعويضات لالن وظفني اآلخرين، معلى الرغم من توقعوام

م نذ أن بدأت اآللية معملياهتا، وقد است نفّد هذا امبلغ  حل منا يف شك لآللية اأمريكي   امليون دوالر   11 بدفع ندوقد الص  تعهّ فقد ، 1002
وائد الصة القول، أنه ال يتوقع وجود فوخ   47ومنذ ذلك احلني، ومل ي قّدم الص ندوق أي متويل أخر لآللية. 2111بالكامل امعتبار ا من معام 

 ل مرة واحدة.، باستثناء وفورات تكاليف النقاآللية يف الصندوق استمر إسكانإذا  مالية،

 المواقع البديلة في روما، إيطاليا -ب

ّثل1002/1008م نذ توليها العمليات يف  ،يف روما، إيطاليا اآلليةمت حتديد موقع  .10 ية لتنمية الريفاحملور الدويل ل" ، واليت مت 
إىل الرئيسي يف روما،  امقرّ  تعمل لدى ةتخصصّ ثالث وكاالت م   وي عترب الصندوق أحد48،ندوقيف الص   -والتخفيف من حدة الفقر" 

نظمة األغذية والزرامعة، وتعمل هذه الوكاالت الثالث لألمم امتحدة معلى القضاء معلى اجلوع والفقر يف وم   ،برنامج األغذية العاميانب ج
سامعدات اإلنسانية، وتعمل م ن

 
ظمة األغذية والزرامعة من العامل: يعمل برنامج األغذية العامي يف توفري امعونات الغذائية من خالل ام

 
 
ه التآز ر بني أوج  وتتماشى  49سامعدات امالية الدولية.خالل خربهتا الفنية اليت حتظى هبا يف جمال الزرامعة، ويعمل الص ندوق معن طريق ام

قّرر هلا 
 
سنوات من حيث حتسني  11منظمة األغذية والزرامعة وبرنامج األغذية العامي مع أهداف اسرتاتيجية اتفاقية مكافحة التصحر وام

 
 
نظمات،من بني ، الصندوقي عّد و  تضررين،الظروف امعيشية للسكان ام

 
"اآللية امالية احلالية" اليت هو الصندوق الوحيد الدويل و هذه ام

  
( ؛ 20(، الفقرة ICCD / COP (10) / 9/Rev.1( "، )2111-2111السنتني ) هاتني

<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/9rev1eng.pdf.> 
44   

 
تّفق معليها بني األمني التنفيذي وام

 
 2111كانون األول/ ديسمرب   6لآللية، بتاريخ  إلداريدير امت إنشاء فريق معمل اإلدارة الع ليا وفق ا للقوامعد واإلجراءات )ام

( واليت تتطلب من الفريق االجتماع مرة واحدة معلى األقل كل ثالثة 1و 2، الفقرتان ١١-/م أ 6معلى التوايل، وفق ا للم قّرر  2112كانون الثاين/ يناير   21و 
 ، الفقرتان "و" و"ز"(.2أشهر )انظر القامعدة 

دوالر ا أمريكي ا  ١١٨١دوالر للبعثة( وبدل اإلقامة اليومي ) ٧١١بعثة من كبار اموظفني يف روما إىل بون با يف ذلك تكاليف السفر ) 12يفرتض هذا الرقم   45
نتظمة امطلوبلكل بعثة( لتغطية تكال

 
 معقّدها، اخل فريق معمل اإلدارة الع ليامن  يف االجتمامعات ام

 .رالتصح   كافحةندوق معلى نقل استحقاقات اموظفني التفاقية م  إذا مل ي وافق الص   قد يتم دفع اإلجازات السنويةإال أنه   46
. ومع 2111مليون دوالر ا أمريكي ا معن العام  1.1م سامهة الص ندوق ببلغ  يف دورته العاشرة،أفادت اآللية العامية، يف تقريرها الصادر إىل مؤمتر األطراف   47

% من تكاليف دمعم الربنامج لإلدارة من أمواله خارج اميزانية. انظر ١٣ساب اآللية م سامهة معينية من الص ندوق ت قّدر بـ ذلك، فقد تنازع الصندوق معلى احت
 أفاد. وقد 0، اجلدول ICCD / COP (10) / 15(، الوثيقة 2111-2111لربنامج العمل الذي استغرق سنتني حمسوبة التكاليف ) العامية تنفيذ اآللية

ي قّدم أي منح أخرى إىل اآللية، واليت يتعني معليها تقدمي معطاءات موارد الصندوق مع امتقدمني اآلخرين يف إطار أنظمة  نندوق لندوق أن الص  لص  نائب رئيس ا
 .ICCD / COP (10) / INF.2ر الوثيقة . انظ  ستقبال  م  "غري م توقع ا"  باتموارد امالية لآللية اندوق. وهكذا فإن توفري مشروع الص  

رفقة إىل األمني التنفيذي من نقطة االتصال الوطنية يف احلكومة اإليطالية التفاقية مكافحة التصح  انظ    48
 
كاتبات ام

 
ح زيران/  15/مايو وآيار 11ر، بتاريخ ر ام
 .2112يونيو 

    <http://www.wfp.org/about/partners/rome-based-un-agencies> انظر  49
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 وذلك ، ومهامها العامية اآلليةتقع يف روما مع إمكانية واضحة لتسهيل معمل 
 
 وكما أفادذلك،  توخى يف االتفاقية. ومعمعلى النحو ام

 
 
 يف البداية. اال  معلى النحو الذي كان م توقع ا لهن فعّ ك  ندوق يف روما مل ي لدى الص  رتتيب السكينال، فإن ١١-م أ /6ر قرّ األطراف يف ام

 بيان الفوائد.  1

ضيفة لوكاالت األمم امتحدة يف روما، معن رغبتها يف .51
 
يف  العامية بقاء اآللية أمعرّبت حكومة إيطاليا، بامعتبارها احلكومة ام

واتضح ذلك، معلى وجه التحديد،  50.ندوق فلدى وكالة أخرى، واليت ي فّضل أن تكون م نظمة األغذية والزرامعةروما، إن مل يك ن يف الص  
باإلبقاء  اإليطالية ( والذي أمعرب فيه معن "التزام احلكومة2112 أيار/مايو 28يف اخلطاب اموجَّه من وزير اخلارجية اإليطايل )امعتبار ا من 

 عترب ضرورية لبقاء اآلليةاليت ت   االستمرار يف تقدمي كافة الظروفالتزامها "ب معن احلكومة اإليطالية تكما أمعربّ   "،يف روما العامية معلى اآللية
، با يف ذلك التكاليف ومج وأبدت احل كومة االيطالية ".يف روما العامية تفاصيل ذات الصلة يع المعزمها معلى تقدمي "اقرتاح ا كامال 

يف  و  51.يف دورته احلادية معشرةقنية"، اليت مل ترد حىت اآلن، ولكنها م توقّعة من م ؤمتر األطراف والت   يةتفاصيل التشغيلال]وكذلك مجيع[ 
اليا الضوء معلى أن قطة االتصال الوطنية اإليطالية التفاقية م كافحة التصح ر، سلّطت حكومة إيطكتاب من وزير اخلارجية االيطايل ون  

، وبرنامج األغذية والصندوق الدويل للتنمية الزرامعيةيف روما، وقريب ا من هذه امؤسسات: م نظمة األغذية والزرامعة،  العامية "بقاء اآللية
ددة للتنمية الزرامعية والريفية )األمن الغذائي وختفيف الفقرمهام العامي ما هلم من  لب فوائد كبرية يف تنفيذ وإدارة اموارد(، سوف ي حم 

 ،نظمة األغذية والزرامعةمع م   هذا التعاون الوثيق، وخاصةا يف حلظات األزمة امالية"، وأن" تعلق بتعبئة اموارد امالية وخاصة  اليت ت مهامها
مع  اشىتمر، يف حني يكافحة التصح  م  لتنفيذ اتفاقية كبرية إىل فوائد  قد أدى ، وبرنامج األغذية العامي، الص ندوق الدويل للتنمية الزرامعيةو 

امعين باالتساق معلى نطاق امنظومة لتنسيق وتبسيط اجلهود اإلمنائية و ه الفريق الرفيع امستوى التابع لألمني العام اهلدف الذي حددّ 
 
 
 م

 
امؤسسات الثالث )م نظمة  وكما أشارت أيض ا احلكومة اإليطالية، فإن مجيع 52".ةتخصصّ ختلف صناديق األمم امتحدة ووكاالهتا ام

ك ربى امؤسسات امالية واليت وبرنامج األغذية العامي( قد أنشأت شراكات قوية مع   ،الص ندوق الدويل للتنمية الزرامعيةو األغذية والزرامعة، 
 يل والدبلوماسين الدو تمثيالال كما ي وفر  53وكذلك امؤسسات مثل مؤسسة غيتس ،ومصارف التنمية اإلقليمية ،البنك الدويل تشمل

بني اآللية  يةستقاللاال"احرتام مبدأ مت االستشهاد برغبة احلكومة اإليطالية يف كما. 54العامية لآللية إضافية   ارص  ف   اموجودان يف روما
 ".األمانة العامةالعامية و 

  دارةكفاءة اإل  -٢

 خرى لأل  ندوق، ال يوجد أي كيان أو وكالة أ  كما هو احلال بالنسبة للص   .51
 
 العامية اآللية إدارة بدور ضة للقيامم فوّ تحدة مم ام

معلى  ومعالوة   55،امسؤولية الوحيدة مؤمتر األطراف، بدمعم من األمني التنفيذي ت عدّ  واليتاتفاقية مكافحة التصحر،  من مؤسساتأو أي 
، إمعداد التقارير الكافيةبة مؤمتر األطراف، و مثل ضمان رقا ١١-/م أ6يت أمدخّلت يف امقّرر وال دارةذلك، األحكام ذات الصلة باإل

  
. وقد 2112/ مايو آيار 8من امديرية العامة للتعاون اإلمنائي، ووزارة الشؤون اخلارجية يف حكومة إيطاليا إىل األمني التنفيذي، بتاريخ ذلك يف كتاب جاء   50

 
 
كاتبات  كاتبات يف اآلونة األخرية معلى بقاءركّزت ام

 
قارنة بالفقرة . ي ر 2112آب/ أغسطس  2ح زيران/ يونيو و 15بتاريخ اآللية يف الص ندوق، انظ ر ام

 
جى ام

 من هذا التقرير. 12
. ومع 2112آب/ أغسطس  2و  2112ح زيران/يونيو  15، و2112/مايو آيار 8مت اإلشارة لذلك يف م كاتبات و جّهت إىل األمني التنفيذي بتاريخ   51

 ذلك، مل يتم تلقى اقرتاح ا رمسي ا حىت اآلن.
وزير اخلارجية  ه، ووجهّ 2112آيار/ مايو  8يخ اإليطالية إىل األمني التنفيذي التفاقية م كافحة التصح ر، بتار جاء يف كتاب وجهّته نقطة االتصال الوطنية   52

 .2112/ مايو آيار 28االيطايل يف كتاب بتاريخ 
 امرجع نفسه.  53
 امرجع نفسه.  54

حّدد يف االتفاقية: "تعمل هذه اآللية العامية حتت س    55
 
(، كما مت أيض ا 1، الفقرة 21األطراف وتوجيهه وتكون مسؤولة أمامه" )امادة  لطة مؤمترمعلى النحو ام

، واتفاقية كافحة التصحر  التأكيد معلى ذلك يف العديد من م قررّات م ؤمتر األطراف. ومعالوة  معلى ذلك، ت شجع االتفاقية فقط تنسيق األنشطة بني اتفاقية م  
ن
 
 (.1، الفقرة 8اخ واتفاقية التنوع البيولوجي. )امادة األ مم امتحدة اإلطارية بشأن تغري  ام
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للتنفيذ معلى أساس  األمانة العامةبالتعاون مع بشكل كبري معلى األمني التنفيذي  تعتمدواليت  –ؤمتر األطراف وم ساءلة اآللية أمام م  
ؤثر معلى اآللية برنامج معملها، واليت ال تزال ت  و  العامية وقد معزّزت التجربة اماضية ضرورة تشديد الرقابة امالية معلى أنشطة اآللية 56مستمر.

تحدة األخرى اليت تتخذ من روماوالص  
 
 ا هلا.مقر   ندوق، ووكاالت األمم ام

 ُمنظمة األغذية والزراعةل العالمية من اآللية فواتير الُمستحقةال

 
 
 
ع وذلك بالتعاون م ،العامية ل اآلليةتكاملة واليت ت عّد حجر الزاوية يف برنامج معممت تطوير اسرتاتيجيات التمويل ام

 آلليةلأن اخلدمات اليت قامت هبا إىل م نظمة األغذية والزرامعة  وتشري األغذية والزرامعة. قسم مركز االستثمار يف منظمة
نصف ساوي تقريب ا فواتري ت  وأنه مل يتم دفع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية كانت معلى أساس اتفاق تعاون مع   العامية

  .2112متوز/يوليو  1م نذ مليون يورو 

الر ا دو  615552ببلغ فواتري م ستحقة لآللية العامية ة األغذية والزرامعة ، قدّمت م نظم2111يف أواخر معام و 
نية يف أمريكا الالتي العامية قوم هبا مركز استثمار منظمة األغذية والزرامعة بالنيابة معن اآلليةأمريكي ا معن اخلدمات اليت ي

 اون بني منظمةتعلأن أساس ا نظمة األغذية والزرامعةوتّدمعي م   2110.57و  2112ومنطقة البحر الكارييب بني معامي 
والذي  الدويل للتنمية الزرامعية ندوقنظمة األغذية والزرامعة والص  كان اتفاق التعاون بني م   العامية واآلليةاألغذية والزرامعة 

  ها الص ندوقسددي   أن م التكاليف اليت يبتقاس  ضي بي أدخل نظام ا يق، والذ2111 معام يرجع تارخيه إىل
 
نظمة األغذية م

ا وفق   منظمة األغذية والزرامعةؤديها خلدمات اليت ت  م قابل اامباشرة واإلضافية غري امباشرة مجيع التكاليف  معنوالزرامعة 
كافحة التصحر أو اتفاقية م   العامية اآلليةاالتفاق سمي ي  وال . 58"رفنيبني الطمعليها يتم االتفاق "للرتتيبات امناسبة" واليت 

نفِّذباس
 
 .م الكيان ام

 2111ويف نيسان/ أبريل 
 
السابق لآللية العامية معلى امبلغ الذي طالبت به م نظمة  دير اإلداري، امعرتّض ام

ومل يرد  59.قات أو أذون بثل هذه اخلدماتاألغذية والزرامعة يف كتاب يطل ب من منظمة األغذية والزرامعة الدليل معلى اتفا
نظمة الوثائق اليت تضمّنت فواتري اخلدمات2112أي رد حىت أوائل معام 

 
راسالت ، حيث قدّمت ام

 
بني  اإللكرتونية وام

بنطقة أمريكا ، العامية آلليةا مع م نّسق الربامج السابق باحتديد  ) العامية طة االتصال يف اآلليةنقم نظمة األغذية والزرامعة و 
راسالت (،2111يف معام  العامية الالتينية والكارييب، والذي ترك اآللية

 
 العامية أن م نّسق الربامج السابق باآللية وت فيد هذه ام

 قد صرّ 
 
أو  العامية السابق لآللية م دير اإلداريسخة بذلك للاألغذية والزرامعة القيام باألنشطة، رغم معدم إرسال ن   نظمةح م

  
 هامتثيلالعامية و  آلليةمعن االتفاقية العامة ل مانةاأل، واليت تدمعم م ساءلة ةالفّعال لتدابري امؤسسية واإلداريةا وجودال، تتطلب كفاءة اإلدارة معلى سبيل امث  56

 ومسؤوليات اإلدارة العامة لألمني التنفيذي. وإمعداد التقاريرهتا، وحسابا العامية ، وتوحيد موظفي اآلليةهلا القانوين
نظمة األغذية والزرامعة، أهنا نفّذت األنشطة يف إطار أربعة برامج العمل، وبالتحديد يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب،   57

 
، ومرة 2112يف معام وفق ا م
نظمة إىل م   اليةم اسرتاتيجية لتصميم ،2110-2118 الفرتة يف أخرى

 
تكاملة، وتغري امناخ واخلدمات البيئية، وتعود ستة من الفواتري اليت قّدمتها ام

 .2110و 2112م قابل اخلدمات امقدمة بني معامي  2111معام 
التكاليف بينما  ٪ من22٪ حيث ستتحمل م نظمة األغذية والزرامعة 62٪ / 22بوجب هذا االتفاق، وهو صيغة م شتقة لتقاس م التكاليف من   58

يضطلع هبا مركز استثمار م نظمة األغذية والزرامعة نيابة  معن الص ندوق، وتّدمعي م نظمة األغذية ٪، معن مجيع العمليات اليت 62دوق يتحمل الص ن
عتمدة". العامية م ل النفقات بالنيابة معن اآلليةوالزرامعة أن لديها س لطة حت

 
 وفق ا للميزانيات "ام

59  
 
، م عرّب ا معن قلقه العميق من تأخ ر استالم 2111نيسان/ أبريل  8يف  قسم مركز االستثمارإىل م دير  العامية السابق لآللية ر اإلداريديأجاب ام

ري ا اتفاقات اجلهات اماحنة، يف حني يطلب تفس بانتهاءصالحيتها  اءجود اميزانية اخلاصة بذلك وانتهالفواتري ومعدم وجود إخطار، ممشري ا لعدم و  تأمل يف احلصول معلى بعض امؤشرات كما   ذه األنشطةهبلكيف ومىت مت امعتماد هذه النفقات. وورد يف الكتاب أيض ا أن "اآللية ال تذك ر أهنا أذنت 
يث "ال توجد بنود اليت تمفيد مىت وكيف متت اموافقة هذه النفقات"، مع م الحظة أيض ا "أن اآللية استطامعت بصعوبة تغطية تكلفة هذه الفواتري"، ح

ربمة االتفاقات  انتهت بالفعللزمنية هلا، وقد تسمح هبذه النفقات أو الفرتة ا اميزانيةب
 
 مع اجلهات اماحنة ومت إجراء الفحص".ام
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 معلى اميزانية. ذلكآثار أنه مل ي بلغ أي منهما ب لرئيس الص ندوق، كما

ريّمة بني الص ندوق ومنظمة األغذية والزرامعة فإنه ولذلك،  
 
من غري الواضح حالي ا ما إذا كان يكن تطبيق اتفاقية اخلدمة ام

ت شّكل "ترتيب ا م ناسب ا"  معلى اميزانية العامية موظف اآللية بدون مواصفات أخرى أو اتفاق رمسي، أو إذا كانت موافقةالعامية  معلى اآللية
دير اإلداري لوفق ا لالتفاق، دون إذن صريح من 

 
 .الدويل للتنمية الزرامعية صندوقالأو رئيس  العامية آلليةام

قّرر 
 
مع م نظمة األغذية  العامية اآلليةو  األمانة العامةة، تعمل لتبسيط اإلدارة امالية لالتفاقي١١-م أ  /6وكج زء من تنفيذ ام

.الدويل للتنمية الزرامعية والزرامعة والص ندوق   60، معلى إياد حال  مقبوال 

 وأوُجة التآزُر ُطُرق التشغيل -٣ 

اآللية دمعم أمعمال درة مثل هذا الرتتيب معلى معلى ق   أي من الوكاالت اموجودة يف روماجدوى سكن اآللية العامية يف تعتمد  .52
النامية  األطراف من البلدان إىل وتوجيه موارد مالية كبرية أو لتعبئة اآلليات امالية القائمة،وكفاءة الية فعّ زيادة بغية  مهامهاا ، وفق  ياهتاومعمل

 
 
تخصّصة ندوق هو الوكالة الص  فإن ومع ذلك،  61تأثرة.ام

 
 الوحيدة لأل  ام

 
و آلية مالية أ ندوق" دويل"ص   وال سّيما أنهة يف روما تحدّ مم ام

يف الريف يف احلصول فقراء ف رص الوكذلك من خالل زيادة بأسعار فائدة م نخفضة ح مشاريع اإلنتاج الغذائي توفري القروض وامنا مكلفة ب
ى ندوق، معلالص  ويعمل  62،التكنولوجيا واألراضي واموارد الطبيعية األخرىاحلصول معلى األسواق و الوصول إىل اخلدمات امالية و  معلى

  نظمة األغذية والزرامعة،ي وم  غرار برنامج األغذية العام
 
وع والفقر يف العامل، ومع ذلك، ال ل يف القضاء معلى اجل  تمثّ حنو اهلدف األمسى ام

روما يف أخرى دولية دولية أو كيانات حكومية كيانات وال توجد   63مالية.آليات  ظمة األغذية والزرامعةنم   أو األغذية العامي ي عد برنامج
سعي ا مع الصندوق  تتواجداألفضل أن  فمنيف روما،  العامية ومعلى هذا النحو، وإذا استمرت اآللية 64.علق بالتمويل الدويلتت هلا مهام
 ؛مهامهالتحقيق 

وظفي اآللية  .52
 
من ، العامية من حيث توفري الدمعم اللوجسيت واإلداري، فضال  معن متديد امتيازات وحصانّات األ مم امتحدة م

 مقرك، وحتظى كال الوكالتني باتفاق مكن جتهيز كل من برنامج األغذية العامي، وم نظمة األغذية والزرامعة للقيام بذلي  ف ية النظرية،الناح
  

علق تقليصذلك  ي كن أن يشمل  60
 
يعتمد التعاون بني م نظمة األغذية . وكما العامية ة يف م قابل وفورات يف اميزانية األساسية لآلليةبعض هذه امطالبات ام

آللية العامية واليت من ا ستحقةعتربه ديون م  يط لتغطية ما معلى اتفاق تعاون مع الصندوق، فقد اقرتّح الص ندوق فتح حساب مشرو  العامية والزرامعة واآللية
تنازع معليها مع منظمة األغذية والزرامعة.

 
 تتضمن مبلغ الفاتورة ام

 لثالث للحصول معلى مزيد من امعلومات.انظ ر القسم ا  61
بامعتباره أحد النتائج الرئيسية للمؤمتر العامي  1022أ نشئ الص ندوق، وهو وكالة م تخصّصة تابعة لألمم امتحدة، بوصفه مؤسسة مالية دولية يف معام   62

ار م ؤمتر األطراف الص ندوق لسكن اآللية ، اخت. ووفق ا لذلكhttp://www.ifad.org/governance/index.htm. انظر 1021لألغذية يف معام 
 لوفاءمعن فرادى األطراف ... ل فضال  معن "... مسامعدة مؤمتر األطراف، فضال   مهامهويرجع ذلك لق درة الص ندوق معلى دمعم "القدرة الوظيفية" لآللية وفقا  

، أنه مت اختياره الدويل للتنمية الزرامعية ، امرفق األول. وفق ا للصندوقICCD / COP (1) / 5تعلق بالتمويل. انظر الوثيقة اليت ت التزامات االتفاقيةب
تستطيع اآللية أن "تستفيد من اخلربة واميزة النسبية هلذه امؤسسة يف  ل إىل حد كبري معمل اآللية" وهكذاينبغي أن تكمِّ اليت وأهدافه وقدراته ...  مهامه"

قارنة بالرابط 
 
 .http://www.ifad.org/partners/gm/index.htmالتايل: أداء معملها". ي رجى ام

ارب  63 ة اجلوع يف مجيع أحناء برنامج األغذية العامي هو منظمة األمم امتحدة واليت تتمثل م همتها، بامعتبارها أكرب منظمة للشؤون اإلنسانية يف العامل، يف حم 
هداف هي: إنقاذ األرواح ومحاية س ب ل العيش يف حاالت الطوارئ؛ واالستعداد حلاالت الطوارئ؛ وللربنامج مخسة أ .من خالل برامج امعونة الغذائية العامل

زمن؛ و الواستعادة احلياة وإمعادة 
 
نقص التغذية يف كل مكان؛ وتعزيز ق درة البلدان معلى احلد احلد من بناء بعد انقضاء حاالت الطوارئ؛ واحلد من اجل وع ام

. وتتمثل م همة م نظمة األغذية والزرامعة يف رفع م ستويات التغذية؛ وحتسني اإلنتاجية الزرامعية، http://www.wfp.org/aboutمن اجلوع. انظ ر 
و االقتصاد العامي معن طريق تباد ل امعلومات واخلربات السياسية، واخلربات الفنية يف جمال الزرامعة.وحتسني األوضاع امعيشية لس   سامهة يف من 

 
 كان الريف، وام

http://www.fao.org/about/en./ 
نظمة الدولية لقانون التنمية ) كذلكو  (UNICRI)والعدالة  اجلرية األقاليمي لبحوث األمم امتحدة باإلضافة إىل ذلك، يقع معهد  64

 
( يف روما. IDLOام

كنة لآل هنما الإال أ لبحوث و التدريب يف جمال منع اجلرية والعدالة هي ا فمهمة امعهد تتعلق بالتمويل مهاملية ألهنما ال يتلكان تعتربان كيانات سكنية مم 
نظمة اجلنائية، وتعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد 

 
امعتمّد اجمللس االقتصادي وقد . ألمم امتحدةلمنظمة حكومية دولية بصفة مراقب  بوصفهاوام

/ مايو معام آيار 21بتاريخ  1080/56والعدالة من خالل بوجب القرار رقم  اجلرية حوثاألقاليمي لب األمم امتحدة واالجتمامعي النظام األساسي معهد
و  ؛/http://www.unicri.it/institute/structure/mission_statute، انظر 1080

http://www.idlo.int/english/WhoWeAre/Pages/Home.aspx.. 

http://www.unicri.it/institute/structure/mission_statute/؛
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الدويل للتنمية  م وظف، معلى التوايل م قارنة  بعدد موظفي الص ندوق 2111و 1211وظف بالفعل حوايل شرتك مع حكومة إيطاليا، وت  م  
 ومع ذلك، إذا مت حتديد أي وكالة آخرى من وكاالت األمم امتحدة إلسكان اآللية 65موظف. 511والذي يبل غ أكثر من  معيةالزرا

 العامية
 
بوجب  تحدة موظفي اآللية، فإهنا قد ال يكون لديها اتفاق مقر ولن تكون قادرة معلى توسيع نطاق امتيازات وحصانّات األ مم ام

كافحة التصح ر األمانة العامة التفاقية األ ممبني م نفصلة م ذكرة تفاه  م  لب التفاوض معلى هذا االتفاق، مما يتط
 
تحدة م

 
ؤمتر معن م   ، نيابة  ام

 66؛األطراف، وحكومة إيطاليا منح مثل هذه احلقوق

 شواليت أبّرمت كل منها نظمة األغذية والزرامعة ر بني اآللية العامية وم  رص للتآز  قد توجد بعض الف   .51
 
ؤسسات راكات مع ام

ال  ومع ذلك، فإن أهداف ومعمليات هذين الكيانني 67.، وكذلك بني اآللية وبرنامج األغذية العامي ولكن بدرجة أقلامالية الك ربى
  العامية ةاآللي مهاممع  ما"اآلليات امالية القائمة"، وبالفعل قد تتنافس أنشطة كل منهفيما يتعلق بـ العامية دور الوسيط لآلليةتدمعم 

ستهّدف كوكالة قد ال تتماشى معلى سبيل امثال، و كإجراء دامعم التفاقية مكافحة التصحر. 
 
جهود برنامج األغذية العامي ومجهوره ام

سامعدات الغذائية إنساني
 
أهداف  ت عدّ بينما و  ر.كافحة التصح  يف دمعم تنفيذ اتفاقية م   العامية مع دور الوساطة امالية لآلليةة ت قّدم ام

شبه إىل حد كبري ت   العامية اآللية مهامتدمعم بعضها بعض ا، ولكن ، إال أهنا م تمّيزة رامعة واتفاقية م كافحة التصح رم نظمة األغذية والز 
ّول يف ام 68شري إىل احتمالية وجود م نافسة يف جهود التشغيل.م نظمة األغذية والزرامعة ما ي  اسرتاتيجية تعبئة اموارد يف  قام األول هذه ومت 

حني  الكيانات الثالثة، وهي: م نظمة األغذية والزرامعة، وبرنامج األغذية العامي، واآللية العامية، معن طريق ترب معات اجلهات اماحنة، يف
 69؛معات من معدد من نفس اجلهات اماحنة الثنائيةوم نظمة األغذية والزرامعة التمويل والترب   العامية تلقت اآللية

لذلك، فإن الرتتيب السكين مع م نظمة األغذية والزرامعة أو برنامج األغذية العامي ال ي سّهل معلى اآللية العامية م باشرة نتيجة   .55
، أو العمل معلى تعزيز األمانة العامةل يف األنشطة مع معلى حتاشي االزدواجية والتداخ  اآللية العامية ، ولن ي سامعد القيام بهامها
شكال العامية سكن اآلليةاحتمال . و أوج ه التكام ل

 
ط رق  ت امعروفة أو ي سامعد معلى تبسيطمع كيان آخر يف روما لن ُيل ام

ساءلة ؤدي إىل زيادة، كما أنه لن ي  غيلتشال
 
قّدمة  أو الشفافية الفّعالية وأة ءلكفاأو ا ام

 
ؤسسي يف جمال اخلدمات ام

 
أو التماس ك ام

  
 52هم ما يقر ب من يوجد منو العامة  اتفئة اخلدممن دمعم  موظف ١٨٥٦و فينمن امستوى ال ام وّظف   1825ت وّظف م نظمة األغذية والزرامعة حالي ا   65

بامئة فقط من الذين يعملون  11وظف ا، من بينهم م 12201وّظف برنامج األغذية العامي ما يقرب من ي  مة األغذية والزرامعة يف روما؛ و م نظ بامئة يف مقر
قارنة، ي  

 
(، يف حني ةفئة اخلدمة العامة )النسبة يف روما غري معروف ا منموظف   226و  ا فوقهوممن امستوى الفين  208وّظف الص ندوق حالي ا يف روما؛ وبام
فئة اخلدمة من  5، و وما فوقه فينامستوى المن  0اف من خالل ميزانيته األساسية )وافق معليهم م ؤمتر األطر  11م وظف ا يف روما، منهم  22ت وّظف اآللية 
،و  <http://www.wfp.org/faqs#faq4>، و</http://www.fao.org/about/enر >العامة(. انظ  

http://www.ifad.org/governance/internal/index.htm 
ا حتظى بذلك فقط مع حكومة أمانيا، وُيظى كال  من ليا واتفاقية مكافحة التصحر، وإمنبني حكومة إيطا اقية م كافحة التصح ر باتفاق مقرال حتظى اتف  66

الص ندوق وم نظمة األغذية والزرامعة بثل هذا االتفاق. انظ ر أيض ا 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-2-2b&chapter=3&lang=en>.   

تبادل الناتج معن مزيج من اموضومعية  العامية أفادت اآللية  67
 
يف تعاوهنا مع م نظمة األغذية والزرامعة أهنا كانت قادرة بالفعل معلى االستفادة من الدمعم ام

نظمة األغذية والزرامعة.
 
ستويني الق طري ودون اإلقليمي لبذل  واللوجستية امنسوية م

 
وكانت اآللية قادرة معلى االستفادة من وجود مكاتب للم نظمة معلى ام

يف بعض احلاالت، كان و قات امالية. نظمة األغذية والزرامعة يف اسرتاتيجيات التمويل وغريها من اإلجراءات مما يؤدي إىل زيادة التدف  جهود مشرتكة مع م  
ية نظمة األغذية والزرامعة واليت نفّذت بالفعل وموّلت برامج اتفاقية م كافحة التصح ر متويال  م شرتك ا، كما  ي كن أن ي عّزز سكن اآللانونية مع م  لآللية اتفاقات ق

بشكل وثيق مع  أكثر ن تعملأن األمانة يكنها أ حيثر مكافحة التصح   األمانة العامة التفاقيةيف م نظمة األغذية والزرامعة أيض ا من أوج ه التكام ل مع 
بالفعل مع الشراكة التعاونية امعنية بالغابات معلى متويل  العامية وبالنيابة معن األمني التنفيذي. وتعمل اآللية السياساتم نظمة األغذية والزرامعة معلى مستوى 

طوط فيما يتعلق بالقضايا االخرى اليت تتعلق باتفاقية م كافحة التصح ر بذل امزيد من اجلهد معلى طول هذه اخل والزرامعة الرئاسة( وربا )تتوىل م نظمة األمعذية
ناخية الذكية، حيث نسهم بالفعل يف متويل دفرتها امصدري.

 
بة والزرامعة ام  مثل الشراكة العامية للرت 

سامع2111يف معام   68
 
أولويات  لتماشي مع تعبئة اموارد الالزمة لدة جهودها يف، بدأت م نظمة األغذية والزرامعة يف تعبئة موارد واسرتاتيجية إدارة الشركات م

 /<.http://www.fao.org/tc/resource-mobilization/enاألمعضاء. انظ ر >
قار إبرنامج األمم امتحدة اإلمنائي، يطاليا، والنرويج، واسبانيا، والسويد، والبنك الدويل، واالحتاد األورويب، و إا، و مثل كند  69

 
نة بالرابط التايل خل؛ ي رجى ام

ICCD / COP (10) / 15 سامهات للفرتة 0، اجلدول
 
، قائمة اجلهات اماحنة لآللية العامية واليت مت احلصول 2111-2110، نظرة معامة معلى ام

لآللية العامية الثالث حسابات لل PWCمعليها من فحوصات 
 <.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/resource_mobilization/TABLE2010-11.pdfو>

 
 

http://www.ifad.org/governance/internal/index.htm
http://www.ifad.org/governance/internal/index.htm
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قّرر قع معلى معاتق األمني التنفيذي، بالتعاون مع اهليئات الفرمعية التفاقية م  اليت تو لألطراف يف االتفاقية، 
 
كافحة التصحر )انظر ام

من خالل معرقلة تنفيذ معدد   األمانة العامةبني و  لعمل اليومية بينهايف تقدمي تناز الت لعالقة ااآللية كما قد تستمر   .(١١-/م أ 6
 فضال  معن تكب د تكاليف ا غري ضرورية  من اميزانية األساسية لالتفاقية. كبري من امسؤوليات اإلدارية والتنظيمية،

 70التكاليف والجدوى االقتصادية - 4

 التكاليف: أ. 

إذا كانت اآللية العامية ستظل يف روما ولكنها ستنتقل من الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية إىل مبىن آخر تابع للوكالة،  .56
وتشمل هذه  دوالر أمريكي(. 115.621يورو ) 80.250 تقدر بـكاليف النقل اليت ت دفع مرة واحدة واليت فسيتم برغم ذلك حتمل ت

، امعدات امكتبية، واجلرد، والتخزين، والشحن( والرتكيب يف منشأة جديدة )شراء واإلزالةالتكاليف تكاليف تفكيك امكتب )التعبئة، 
والتكاليف تكاليف الطوارئ  كذلكلتسويق )بطاقات أمعمال اموظفني اجلدد وامعلومات(، و واألثاث، والتسليم، والرتكيب(، وتكاليف ا

معالوة معلى ذلك، سيكون هناك معدد من التكاليف امستمرة مثل أجرة  ، إخل. وبرغم ذلك ستستثىن تكاليف نقل اموظفني.امتنومعة
فق، إىل جانب تكاليف توفري الدمعم اللوجيسيت واإلداري، وغري ذلك. كما ، والوقاية والصيانة، وامراوامعدات، واألثاث، امساحة امكتبية

 166.111مماثلة لتلك اخلاصة بالصندوق الدويل للتنمية الزرامعية وبتكلفة ال تقل معن  الرتتيب السكينقّدر بأن تكون أسعار وشروط 
لك مل يتم تأكيد هذه القيمة من ق بل منظمة األغذية دوالرا  أمريكي ا( سنوي ا فيما يتصل بتكاليف التشغيل؛ ومع ذ 212.111يورو )

م مؤمتر األطراف 71والزرامعة أو برنامج األغذية العامي. ( معدد ا من امتطلبات امادية COP 10) يف دورته العاشرة معالوة معلى ذلك، قدَّ
واآللية العامية إىل جانب  األمانة العامةل من للتنسيق واإلدارة واليت من احملتمل أن ينتج معنها زيادة يف تكاليف السفر واالتصاالت لك

بني يف الفقرة 
 
  من هذا التقرير. 12التكاليف امتعلقة بإدارة احلسابات ومعقود اموظفني، معلى النحو ام

 الفوائد ب.

م ل بعض لألمم امتحدة، ما كان سيتم حت مقرها يف روما مع كيان بديل تابعلو كانت اآللية العامية قد استمرت يف  .52
وربا  .تسوية مقر العملو التكاليف امتعلقة بالنقل اليت ت دفع مرة واحدة، مثل استحقاقات نقل اموظفني، ومنح االنتداب، والسفر، 

خصصة للتأمني الصحي يف 72. سكنهمموظفي اآللية العامية، الذين مل يطب منهم نقل  انتقالي سهل ذلك من 
 
كما ستستمر األموال ام

قدمة من مؤمتر األطراف معن طريق األمانة العامة، بغض  من نفس امصدر:موظفي اآللية العامية  تدفقها
 
اميزانية األساسية لآللية العامية ام

 الرتتيبمعلى شروط مثل هذا  ،يف حالة بقائها يف ورما ،وتتوقف الفوائد اإلضافية لآللية العامية73النظر معن مكان وجود اآللية العامية.
  ق ا لعرض فوائد من الكيان حمل البحث.طب

  
  (3مت وصف امعايري امتعلقة بالتكلفة بالتفصيل يف القسم ) 70 
" يف والتقنية، يشمل التكاليف وكافة التفاصيل ذات الصلة ]وكذلك كافة[ التفاصيل التشغيلية كاملأشارت احلكومة اإليطالية إىل معزمها معلى إرسال "مقرتح   71 

. ومع ذلك، مل يتم حىت اآلن استالم "امقرتح الرمسي"، وبناء  2152معام  آب/أغسطس 3، وزيران/يونيوح   51، وآيار/مايو 8ذي بتاريخ خطابات إىل األمني التنفي
  معليه مت إحلاق اخلطابات الثالثة اليت أرسلتها جهة تنسيق اتفاقية مكافحة التصحر اإليطالية بالتقرير احلايل.

ؤهلني غري القادرين معلى االنتقال أو غري الراغبني فيهجتن ب اخلمعلى ربا يسامعد ذلك  72 
 
وظفني ام

 
، با يف ذلك فئة "اخلدمات العامة" وغريهم من اموظفني؛ سارة يف ام

   .لى الرغم من توقع معدم وجود تعويضات لالنفصالمع
إىل معقود اتفاقية مكافحة التصحر )مكتب األمم امتحدة يف جنيف( نظر ا ألن  سيجب معلى موظفي اآللية العامية تغيري موفِّر خدمة التأمني معندما يقومون باالنتقال 73 

ومعلى الرغم من أنَّ موظفي اآللية العامية ينعمون بالتأمني الصحي يف ظل نظام التأمني  الزرامعية. للتنمية الدويل هذه العقود حتظى بوفري خدمة آخرين غري الصندوق
 الوثيقة انظر زرامعية، إال أنه غري مموَّل من قبل الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية بل من ق بل مؤمتر األطراف.موظفي الصندوق الدويل للتنمية ال

ICCD/COP(10)/INF.2 231، الفقرة.  
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 األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في بون، ألمانياج.

اليت تعد اآللية العامية بثابة "إجراء دامعم" هلا طبق ا ما تنص  -( UNCCDتعترب اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر ) .58
ية الدولية الوحيدة املزمة قانوني ا اليت تربط البيئة والتنمية باإلدارة امستدامة لألراضي مع الرتكيز بوجه خاص هي االتفاق -معليه االتفاقية 

ويقع امقر الرمسي التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون،  معلى امناطق القاحلة وشبه القاحلة وامناطق اجلافة شبه الرطبة.
 2116، وتقع منذ معام 1000العامة اليت تقدم اخلدمات لكافة اهليئات الفرمعية لالتفاقية يف بون بأمانيا منذ معام  بأمانيا؛ وتقع األمانة

( من االتفاقية 22وقد تأسست األمانة الدائمة بوجب امادة ) يف جممع األمم امتحدة يف بون يف امبىن السابق لـ "البوندستاغ األماين".
دمعم اجللسات اخلاصة بؤمتر األطراف وتوفري اخلدمات، با يف ذلك الرتتيبات اإلدارية والتعاقدية لكافة اهليئات  اليت أوكلت إليها مهام

وتعترب هذه  وتستمد األمانة العامة وضعها/شخصيتها القانونية من هذه االتفاقية. الفرمعية التابعة التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر.
ة الوحيدة لالتفاقية اليت تتمتع هبذه امكانة، وتستمد من هذه "الشخصية" القانونية القدرة معلى إبرام االتفاقيات مثل األمانة بثابة اهليئ

كما حتظى األمانة العامة التفاقية األمم امتحدة مكافحة  "اتفاق امقر" مع احلكومة األمانية الذي يشمل أيض ا موظفو اآللية العامية.
عتمدة التابعة لألمم امتحدة وتقوم برفع تقاريرها إىل اجلمعية العامة التصحر برابط مؤس

 
سي مع األمم امتحدة بامعتبارها أحد الكيانات ام

  74معرب األمني العام.

إن وجود اآللية العامية واألمانة العامة يف نفس مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون ينحها القدرة معلى حل  .50
ظم القضايا العالقة أبرزها التقييمات الستة مؤسسات اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر اليت أجريت معلى مدار العقد اماضي مع

 – (COP 10) يف دورته العاشرة األطراف وقد ركَّزت أحدث التقييمات اليت قدِّمت إىل مؤمتر 75واليت أفضت مجيعها إىل نتائج مشاهبة.
معلى ضرورة إصالح اإلطار امؤسسي لعالقة العمل بني األمانة العامة واآللية العامية، معاجلة الفجوة بفعالية من  –ق بناء  معلى ما سب

معالوة معلى ذلك سيتيسر تنفيذ االتفاقية ككل إذا مت نقل اآللية العامية إىل مقر اتفاقية األمم امتحدة  76حيث التماسك بني اهليئتني.
ويشمل ذلك حتسني  من ترتيب مؤسسي متماسك يف خدمة أطراف اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر.مكافحة التصحر كجزء 

إدارة مؤمتر األطراف ورقابته لآللية العامية، وتنفيذ إجراءات تنظيمية وإدارية خبصوص االتفاقية ككل، وحتسني الشفافية والتماسك 
كما يتماشى وجود اآللية العامية  مؤمتر األطراف بالطريقة األكثر فعالية واألقل تكلفة. أماماآللية العامية  مساءلة ومن مثامؤسسي، 

اجلمعية العامة خبصوص االتساق معلى نطاق  مقررات"توحيد األداء"  هنجر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر مع اداخل نفس مق
مم امتحدة اليت تنص معلى توحيد الربامج واحلد من تشظي األنظمة، من خالل امنظومة، إىل جانب القوامعد واللوائح امالية اخلاصة باأل

  77.معالن باريس بشأن فعالية امعونةبا يتوافق مع إ -إن أمكن  -سلطة تنفيذية واحدة وميزانية واحدة ومكتب واحد

  

كانون  23بتاريخ  74/588 رقماجلمعية العامة  مقرراألمم امتحدة مكافحة التصحر من  مانة العامة التفاقيةألومعلى وجه اخلصوص، ي ستمد الوضع القانوين ل 74 
، 5997معام  أيلول/سبتمرب 52بتاريخ  275/24اجلمعية العام التابعة لألمم امتحدة رقم  مقرر؛ A/RES/49/234، 5997معام  األول/ ديسمرب
A/AC.241/27 15/581رقم  امقررض ا أي انظر) 5994ديسمرب معام أيلول/ 58بتاريخ  12/598اجلمعية العامة التابعة لألمم امتحدة رقم  مقرر؛، 

A/52/549 أيض ا  انظر؛ ١-/ م أ1و 2-/ م أ7امقررين ، بوجب 5998(؛ مت إبرام اتفاق امقر بني اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر واحلكومة األمانية معام
  .ICCD/COP(9)/9/Add.2( لـ 2( و)5) رفق"رد مكتب األمم امتحدة للشؤون القانونية" يف ام

 2119( معام JIU؛ ووحدة التفتيش امشرتكة )2155( معام COP 9) يف دورته التاسعة تشمل التقييمات السابقة تلك اليت أجراها مكتب مؤمتر األطراف 75 
  .2113؛ وتقييم البنك الدويل معام 2113معام  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ وتقييم 2119معام  Unisfera؛ وتقيم مركز 2111و

مؤمتر األطراف اليت تتطلب توطيد التعاون والتنسيق بني اآللية العامية واألمانة إىل جانب تفصيل متطلبات الوظائف  مقرراتدى ذلك أيض ا إىل زيادة مطردة يف وقد أ 76 
  .ICCD/COP(10)/4, ICCD/COP(10)/INF.2 انظر وإمعداد التقارير امتنومعة.

(. نتيجة لتقرير "توحيد 25، الفقرة )ICCD/COP(10)/4التاسعة"،  دورتهتقرير مكتب مؤمتر األطراف يف  العامية.تقييم اآللية  – 9-/ م أ6امقرر "تنفيذ  77 
لعامة نية والبيئة ووثيقة اجلمعية ااألداء" الذي أمعده الفريق الرفيع امستوى التابع لألمني العام حول االتساق معلى نطاق امنظومة يف جماالت التنمية وامسامعدات اإلنسا

، ووثيقة اجلمعية العامة لألمم امتحدة 62/277واالتساق معلى نطاق امنظومة ذو الصلة بقرار اجلمعية العامة لألمم امتحدة رقم  A/61/583لألمم امتحدة 
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  بيان الفوائد.1

قّرر مؤمتر األطراف وخاصة  مقرراتمتاشي ا مع  .61
 
هد الطريق للجمع بني اآللية ، يس١١-/م أ ٦ام تطيع األمني التنفيذي أن ي 

العامية واألمانة العامة يف موقع واحد يف مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون، بوجب االتفاقية اجلارية مع احلكومة 
بتوفري تفاصيل حول إمكانية تضمني اآللية العامية  -ايل إىل جانب التقرير احل -، قامت األمانة العامة ومعلى هذا النحو األمانية امضيفة.

هذا ومل تعرب احلكومة األمانية معن أي حتفظات،  78مؤمتر األطراف التاسعة والعاشرة متابعة التقييمات اخلاصة بكل منهما. دوريتيف 
 79بدمعم تأسيس متثيل جديد تابع لألمم امتحدة يف بون.وبنجاح معالوة معلى قيامها مؤخر ا 

 كفاءات اإلدارة.2

اآللية مساءلة معلى أنَّ ضمان مراقبة مؤمتر األطراف وإمعداد التقارير الكافية و يف دورتة العاشرة لقد أكد مؤمتر األطراف  .61
  مؤمتر األطراف تقع معلى معاتق األمانة التنفيذية. أمامالعامية 

 
امل إىل مسؤولية اإلدارة بالك ١١-/م أ ٦قّرر ويف هذا الصدد، فوَّض ام

سيسه ل معلى  (.2و 2، الفقرتان ١١-/م أ ٦م قّرر األمانة التنفيذية، با يف ذلك رفع التقارير إىل مؤمتر األطراف بشأن اآللية العامية )
ية األمم امتحدة األمانة التنفيذية حتمُّل هذه امسؤوليات بدرجة كبرية إذا ما مت اجلمع بني اآللية العامية واألمانة العامة يف نفس مقر اتفاق

 مكافحة التصحر. 

من خالل إزالة احلواجز امادية، سي سهل اجلمع بني اآللية العامية واألمانة العامة يف مقر واحد من الدور الذي تضطلع به  .62
(، 21كافحة التصحر، امادة )األمانة التنفيذية، إىل جانب حتسني كفاءات اإلدارة جتاه االتفاقية )با يتماشى مع اتفاقية األمم امتحدة م

 1والفقرة )
 
معلى سبيل امثال، يستلزم تفويض األمانة التنفيذية للمدير اإلداري لآللية العامية بباشرة اإلدارة اليومية  (.١١-/م أ ٦قّرر ( وام

ة اليت سيكون من السهل القيام هبا إذا ما ألمعمال اآللية العامية تنفيذ جممومعة من اإلجراءات الضرورية لضمان شفافية ورقابة اآللية العامي
واالمعتماد اموافقة ويشمل هذا امتطلبات اليت ت رسلها اآللية العامية إىل األمانة التنفيذية من أجل  80مت اجلمع بني اهليئتني يف مكان واحد.

ع احلكومات واألطراف األخرى، وما إىل بشكل مستمر، وميزانيات امشرتيات، وخطط السفر الفصلية، ومعقود اموظفني، واالتفاقيات م
تعتمد بشكل كبري  –اليت مت تسهيلها بواسطة األمانة التنفيذية  –ذلك. وبالتايل فإن حتسني إدارة مؤمتر األطراف ومراقبته لآللية العامية 

ية واألمانة العامة معلى مستوى امؤسسة معلى تنفيذ معدٍد من اإلجراءات التنظيمية واإلدارية اليت تتطلب التعاون اليومي بني اآللية العام

  
A/Res./62/277.  

 امساحات امكتبيةرير األمانة التنفيذية حول توافر بعنوان "تق ICCD/COP(10)/INF.7 يف دورته العاشرة وثيقة امعلومات اخلاصة بؤمتر األطراف انظر 78 
   والتكاليف النهائية".

 59( الذي مع قد بتاريخ IPBES) خالل االجتماع العام األخري للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 79 
 اختيار امدينة األمانية "بون" الستضافة أمانة هذا امنرب؛ معبارة معن فريق من اخلرباء تابع لألمم امتحدة يعادل الفريق يف مدينة بنما، مت 2152، نيسان/ أبريل 

بريات معن ستة تع –اليت تقع حالي ا يف مدينة بون  –إضافة لذلك، تلقت األمانة امؤقتة للصندوق األخضر للمناخ  (.IPCCاحلكومي الدويل امعين بتغريُّ امناخ )
(، ومن بينها التعبري باالهتمام UNFCCCاتفاقية األمم امتحدة اإلطارية بشأن تغري امناخ )االهتمام موجهة إىل جملس إدارة الصندوق حول استضافة صندوق 

  الذي تلقته األمانة من احلكومة األمانية.
ض من ق بل أي سلطة قانونية بوجب ترتيب اإلسكان مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية، يف معام لضمان االتساق يف تقدمي اخلدمات وألن اآللية العامية مل ت فوَّ  80 

ا يتوافق مع قوامعد ولوائح األمم ، مت تفويض سلطة اإلدارة اليومية لعمليات تشغيل اآللية العامية إىل امدير اإلداري لآللية العامية بواسطة األمانة التنفيذية، ب2155
 امتحد

 
. كما منحت االتفاقية األمانة العامة التفويض بشأن مسؤوليتها معن إبرام االتفاقيات اإلدارية والتعاقدية )االتفاقية، امادة 4، الفقرة ١١-/م أ ٦قّرر ة وام

وقد أكِّد الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية يف  وقد كانت اآللية العامية تفتقر حىت وقت قريب إىل السلطة امخّولة لعقد االتفاقيات امؤسسية.. (2(، الفقرة )23)
ونتيجة لذلك، مت توقيع م ذكرة  مراسلة معرب الربيد اإللكرتوين معلى معدم وجود تفويض صريح بالسلطة من رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية أو امدير اإلداري له.

( 2155ديسمرب، / كانون األول  4سلطة بشأن امسائل امالية" من ق بل األمانة التنفيذية )بتاريخ اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر اليت بعنوان "تفويض ال
 2155ديسمرب ، / كانون األول  22وامدير اإلداري لآللية العامية )بتاريخ 

 
  ، لتفويض هذه السلطة.4، الفقرة ١١-/م أ ٦قّرر (، با يتوافق مع ام
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سيكون وسيلة فّعالة ومنخفضة التكلفة لضمان إجناز امسؤوليات  ، يف مبىن األمانة العامة،مدينة بونإىل اآللية العامية  انتقالإنَّ  والعمل.
 مؤمتر األطراف. مامأاآللية العامية  ومن مث مساءلةامنوطة هبما معن طريق حتسني الشفافية والتماسك امؤسسي، 

 طرق التشغيل وأوجه التآزر.1

تتوقف جدوى نقل آلية العامية إىل مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون معلى قدرة مثل هذا االتفاق معلى  .62
ووظائفها الرئيسية،  مهامهاا وهكذا، من حيث الدمعم اموضومعي واإلداري، وفق   دمعم معمل اآللية العامية ومعمليات التشغيل اخلاصة هبا.

اآللية العامية والوظائف الرئيسية هلا، معلى النحو احملدد يف االتفاقية،  مهامكما أّن  مؤمتر األطراف الالحقة. مقرراتامبينة يف االتفاقية و 
فاقية األمم امتحدة مكافحة ويوجد العديد من اآلليات امالية معلى مقربة من مقر ات 81تتوافق مع االشرتاك يف موقع واحد يف بون.

اخ التصحر يف بون ومن بينها اجلهات اماحنة الثنائية األمانية والصناديق متعددة األطراف مثل األمانة االنتقالية للصندوق األخضر للمن
اليت تدار معظمها من ق بل ( )UNFCCCامناخ ) تغري بشأن اإلطارية امتحدة األمم تفاقية)إىل أن مت نقلها إىل كوريا( وتلك التابعة ال

مؤمتر األطراف يشري إىل  مقرراتومعالوة معلى ذلك، ال يوجد أي حكم من أحكام االتفاقية أو أي قرار الحق من  مرفق البيئة العامية(.
معلى العكس من ذلك،  أنَّ اآللية العامية تشرتط االستقالل امادي أو التشغيلي معن األمانة العامة أو أي من اهليئات التابعة لالتفاقية.

، اليت تتطلب من اآللية العامية واألمانة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرةاليت اختذها مؤمتر األطراف، وآخرها يف  قرراتهناك معشرات ام
واسرتاتيجية الدفاع  العامة العمل معا يف جماالت التنسيق اإلقليمي وآليات التنسيق اإلقليمي، واسرتاتيجية مجع األموال، وتعبئة اموارد،

معدة واالتصاالت، والعالقات مع مرفق البيئة العامية واجلهات اماحنة، وبناء الشركات، وبناء القدرات، ومؤشرات األداء / التأثري، وامسا
تحدة مكافحة التصحر يف . وبالتايل، فإن وجود اآللية العامية واألمانة العامة يف نفس مقر اتفاقية األمم ام82التقنية، من بني أمور أخرى

بون ينحها القدرة معلى حل معظم القضايا العالقة أبرزها التقييمات الستة مؤسسات اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر اليت أجريت 
يف دورته ألطراف وقد ركَّزت أحدث التقييمات اليت قدِّمت إىل مؤمتر ا 83معلى مدار العقد اماضي واليت أفضت مجيعها إىل نتائج مشاهبة.

معلى ضرورة إصالح اإلطار امؤسسي لعالقة العمل بني األمانة العامة واآللية العامية، معاجلة الفجوة  –بناء  معلى ما سبق  – العاشرة
 84بفعالية من حيث التماسك بني اهليئتني.

61.  
 
ة معلى الرتتيبات اإلدارية وامؤسسية إلدخال إصالحات شامل ١١-/م أ ٦قّرر ويف اآلونة األخرية، امعتمدت األطراف ام

اختيار  لآللية العامية، يف ظل اإلدارة الشاملة لألمانة التنفيذية، كما دمعت أيض ا إلدخال تعديل معلى مذكرة التفاهم احلالية وهنايتها بجرد
ددة للتعاون اإللزامي بني اآللية العامية أيض ا معدد ا من امتطلبات احمل يف دورته العاشرة كما قّدم مؤمتر األطراف ترتيب جديد لإلسكان.

ج واألمانة العامة، مثل إلزام األمني التنفيذي وامدير اإلداري لآللية العامية بتطوير قوامعد وإجراءات داخلية، وتنفيذ خطط معمل وبرام

  
حدد يف االتفاقية، إدارة جرد برامج التعاون؛ وتقدمي امشورة بشأن األساليب امبتكرة للتمويل ومصادر اوتشمل امهام الرئيسية لآل 81 

 
مسامعدات لية العامية، معلى النحو ام

، الفقرتان 25مؤمتر األطراف )امادة  امالية وأنشطة التعاون معلى الصعيد الوطين؛ وتوفري امعلومات معن مصادر األموال امتاحة ومعن أمناط التمويل؛ وتقدمي التقارير إىل
  (.1و 7 

بعض ا،  تشرتك كل من اآللية العامية واتفاقية األمم امتحدة حملافحة التصحر يف معدد من اماحنني غري أن أهدافهم ومهامهم يب أن تعضد بعضها، معلى سبيل امثال  82                  
عامية واألمانة العامة بواصلة معملهم امشرتك لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجية مشرتكة جلمع األموال، من بني معدد من ولذلك طالب مؤمتر األطراف كل من اآللية ال

- / م أ4يئتني. انظر امقرر امسؤوليات امشرتكة األخرى. وقد قدم مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة معدد حمدد من امتطلبات لتحقيق تعاون أكثر فعالية فيما بني اهل
بالوثيقة  وقارن، ICCD/COP(10)/31/Add.1، الوثيقة 7، الفقرة 51 –/م أ 6بشأن االسرتاتيجية امشرتكة جلمع األموال، وكذلك امقرر  51

ICCD/COP(10)/INF.2. 
امية واألمانة إىل جانب تفصيل متطلبات الوظائف مؤمتر األطراف اليت تتطلب توطيد التعاون والتنسيق بني اآللية الع مقرراتوقد أدى ذلك أيض ا إىل زيادة مطردة يف  83 

  .ICCD/COP(10)/INF.2و ICCD/COP(10)/4الوثيقتني  انظر وإمعداد التقارير امتنومعة.
 2119( معام JIU؛ ووحدة التفتيش امشرتكة )2155( معام COP 9) يف دورته التاسعة تشمل التقييمات السابقة تلك اليت أجراها مكتب مؤمتر األطراف 84 

  .2113؛ وتقييم البنك الدويل معام 2113معام  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ وتقييم 2119معام  Unisfera؛ وتقيم مركز 2111و
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 مشرتكة، وتنفيذ هوية مؤسسية مشرتكة، وتبسيط اإلدارة والتنظيم امايل، وتنسيق إمعداد التقاري
 
لتسهيل  .(1، الفقرة ١١-/م أ ٦قّرر ر )ام

، 2112هذا العمل، قام األمني التنفيذي وامدير اإلداري بتأسيس فرقة معمل معنية باإلدارة العليا بصالحيات متفق معليها يف أوائل معام 
االت دورية بني متلف جهات حبيث جتتمع فرقة العمل هذه مرة واحدة معلى األقل كل ثالثة أشهر، باإلضافة إىل قيامها بإجراء اتص

أن يقوم األمني التنفيذي بتفويض  مؤمتر األطراف يف دورته العاشرةوقد تقرر أيض ا يف  85التنسيق التابعة لإلدارة العليا يف كلتا اهليئتني.
طط العمل والربامج امتفق معليها، وإبرام السلطة التنفيذية إىل امدير اإلداري لآللية العامية بإدارة برنامج وميزانية اآللية العامية، وتنفيذ خ

 
 
ومع ذلك، تتم هذه  (.2، الفقرة ١١-/م أ ٦قّرر اتفاق مع اجلهات اماحنة، وتوظيف العاملني، وفقا لقوامعد ولوائح األمم امتحدة )ام

دير اإلداري لآللية العامية يف  امهام حتت إشراف األمني التنفيذي وبوجب شروط تفويض السلطة اليت وقع معليها األمني التنفيذي وام
، كما يب معلى امدير اإلداري لآللية العامية احلصول معلى إذن أو تصريح من األمني التنفيذي فيما 2111معام  كانون األول/ ديسمرب

طرق التشغيل لتايل، تتوقف وبا 86يتعلق بعدد من األنشطة التشغيلية الدورية، معلى سبيل امثال إدارة أموال اآللية العامية وتوقيع العقود.
  .بونلآللية العامية معلى أوجه التآزر بينها وبني األمانة العامة اليت ستتيسر إذا ما مت اجلمع بني اهليئتني يف 

يف بون يدفع بقوة يف اجتاه حتسني وضوح  يف اموقعإن مشاركة اآللية العامية األمانة العامة التفاقية مكافحة التصحر  .65
اخلاصة باآللية العامية  والوظائف هامامكما أنَّ إجناز  ة بشكل أكرب إىل جانب تقوية العالقة بني اآللية العامية واألمانة التنفيذية.االتفاقي

الحقة مؤمتر األطراف، سيتيسر معن طريق االقرتاب  مقرراتلصاحل االتفاقية ككل، وباألخص امسؤوليات امتعددة اليت مت حتديدها يف 
ومعلى وجه  87يف مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف مدينة بون. مت إسكاهناي لآللية العامية من األمانة العامة إذا ما اماد

اختاذ إجراءات ملموسة إلمعادة تنظيم  –جنب ا إىل جنب مع اآللية العامية  –التحديد، يب معلى األمني التنفيذي واألمانة العامة 
 تنظيم كل من اآللية العامية واألمانة العامة، األمر الذي يستلزم التنسيق اليومي بني اهليئتني معلى كافة امستويات.وتبسيط إدارة و 

يف دورته  قرارات اليت انبثق معنها مؤمتر األطرافوخاصة ام -مؤمتر األطراف بشكل ال رجعة فيه  مقرراتباإلضافة إىل ذلك، ربطت 
خبالف  -ال لآللية العامية جتاه معالقة العمل والتآزر اخلاصة هبا باألمانة العامة بطريقة تكفل ألي ترتيب شروط التشغيل الفعّ  - العاشرة

إمعاقة معمل اهليئات التابعة لالتفاقية يف تنفيذ االتفاقية  -نقل اآللية العامية إىل مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون 
 والقرارات ذات الصلة، وخاص

 
   .١١-/م أ ٦قّرر ة ام

 تنفيذ نظام إداري واحد التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 
ا معن نتائج     مقرربعيد 

 
من  ١١-/م أ ٦قّرر مؤمتر األطراف اخلاص بأفضل ترتيب إلسكان اآللية العامية، طلب ام

ابات وموظفي اآللية العامية حتت نظام إداري واحد األمني التنفيذي تيسري اإلدارة والتنظيم امايل إىل جانب دمج كافة حس
 
 
-/م أ ٦قّرر يشرف معلى تنظيمه مكتب األمم امتحدة يف جنيف بوجب القوامعد واللوائح امالية اخلاصة باألمم امتحدة )ام

ة االلتزام بالقامعدة وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه األحكام تفرض معلى العمليات اخلاصة باآللية العامي 88.(5و 1 ، الفقرتان١١
  

ني األمني التنفيذي ( وفقا للقوامعد واإلجراءات الداخلية التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر )امتفق معليها بSMTFمت إنشاء فرقة العمل امعنية باإلدارة العليا ) 85 
و  3، الفقرتان ١١-/م أ ٦م قّرر معلى التوايل، وفقا لل 2152يناير /انون الثاينك 27و  2155ديسمرب /كانون األول  6وامدير اإلداري لآللية العامية، بتاريخ 

   ، الفقرة )و( و)ز(.2امادة  انظرر )( اليت تلزم فرقة العمل امعنية باإلدارة العليا باالجتماع مرة واحدة معلى األقل كل ثالثة أشه7
 كانون األول 4تنفيذية )بتاريخ مذكرة اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر اليت بعنوان "تفويض السلطة بشأن امسائل امالية" اليت مت توقيعها من ق بل األمانة ال 86 

  (.2155ديسمرب، /ون األول كان 22( وامدير اإلداري لآللية العامية )بتاريخ 2155ديسمرب، /
  .ICCD/COP(10)/INF.2مت ذكر أمثلة يف الوثيقة  87 
ب االتفاقية إىل جانب توفري م نحت األمانة العامة التفويض لـ "إجراء الرتتيبات الالزمة لعقد جلسات مؤمتر األطراف واهليئات الفرمعية التابعة له اليت تأسست بوج 88 

( من 2) 37معالوة معلى ذلك، تكفل القامعدة  )أ((. 2، 23( "امؤسسات"، امادة 7فاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر، البند )اخلدمات هلم حسب احلاجة" )ات
الزمة ألداء  اليت قد تكون –حتت إشراف مؤمتر األطراف  –القوامعد اإلجرائية اخلاصة بؤمتر األطراف لألمانة العامة "إبرام مثل هذه الرتتيبات التنظيمية والتعاقدية 
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من القوامعد اإلجرائية اخلاصة بؤمتر األطراف، اليت تنص معلى "يب معلى رئيس األمانة الدائمة الرتتيب لتوفري  21.2
يتوىل رئيس األمانة الدائمة إدارة  اموظفني واخلدمات اليت يطلبها مؤمتر األطراف واهليئات التابعة له، يف حدود اموارد امتاحة.

اموظفني واخلدمات، وتقدمي الدمعم وامشورة امناسبني لرئيس مؤمتر األطراف وامسؤولني اآلخرين واهليئات الفرمعية  وتوجيه
 ُيملون، ومجيع موظفي اآللية العامية احلاليني 2112أبريل معام نيسان/ 1امعتبار ا من  (.1-/م أ 1امقرر التابعة له" )

، افتتح مكتب مراقب األمم امتحدة 2112 آيار/مايومكافحة التصحر، ويف  خبطابات تعيني االتفاقية األمم امتحدة
"( لضمان أّن مجيع احلسابات واموظفني الذين GMZالصندوق االستئماين للتمويل التطومعي لآللية العامية )حساب "

تم إدارهتم بوجب اللوائح تديرهم اآللية العامية يقعون حتت نظام إداري واحد يديره مكتب األمم امتحدة يف جنيف وت
 
 
 .١١-/م أ ٦قّرر والقوامعد امالية لألمم امتحدة، يف تنفيذ ام

  

اآللية العامية إىل جانب تسهيل مهمة األمانة  مهاميدفع بقوة يف اجتاه تسهيل تنفيذ  اموقعإّن مشاركة األمانة العامة يف  .66
كما أّن امشاركة  ية العامية، با يف ذلك التنظيم امتعلق حبسابات وموظفي اآللية العامية.العامة يف توفري الدمعم اللوجيسيت والتنظيمي لآلل

ربا توّفر ميزات إضافية القتصاديات احلجم يف اإلدارة لتحسني الكفاءة امؤسسية معن طريق امسامعدة يف جتنب االزدواجية  اموقعيف 
 والتداخل يف األنشطة وتعزيز أوجه التكامل هبدف 

 
معلى  (.١١-/م أ ٦قّرر حتسني التعاون والتنسيق واستخدام موارد االتفاقية بكفاءة )ام

يف  سبيل امثال، زيادة الشفافية يف توظيف اموظفني يف كل من اآللية العامية واألمانة العامة ربا تسامعد يف جتنب االزدواجية يف العمل
فصل يف امربع أدناه.جماالت التنظيم أو االتصاالت أو التنسيق اإلقليم

 
 اموقعكما أّن امشاركة يف  ي، من بني أمور أخرى، معلى النحو ام

هلا القدرة معلى التسهيل من حتسني العالقة امؤسسية بني اآللية العامية واألمانة العامة، كما تسامعد بشكٍل كبري يف حل العديد من 
 يث امساءلة والكفاءة والفعالية والشفافية والتماسك امؤسسي يف تقدمي اخلدمات.امشاكل امعروفة، مثل تلك امتعلقة بالتناقضات من ح

 ومن شأن هذا الرتتيب االستفادة من الفرص اليت يوفرها اتفاق مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر مع احلكومة األمانية.
فإن احلصانات واالمتيازات اليت متنحها احلكومة األمانية موظفي األمانة وبالتايل، ففي حالة نقل موظفي اآللية العامية إىل مدينة بون، 

ونتيجة للتواصل الذي يري حالي ا بني األمني التنفيذي ورئيس  وفقا التفاق امقر ستنتقل إليهم تلقائي ا دون احلاجة إلمعادة التفاوض.
 
 
، حتظى األمانة العامة بالفعل بكانة أفضل تتيح هلا وضع جدول زمين ١١-/م أ ٦قّرر الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية خبصوص تنفيذ ام

واالنتقال الفعلي هلا، إىل جانب متكني "اإلهناء يف الوقت امناسب" مذكرة التفاهم  امقررمع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية لتنفيذ هذا 
 القائمة مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية.

تفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر وأوجه التآزر األخرى مع اهليئات التابعة العامة ال مانةاألجه التآزر مع إىل جانب أو  .62
إىل  لألمم امتحدة اليت مقرها روما مثل الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية ومنظمة األغذية والزرامعة وبرنامج األغذية العامي، إذا انتقلت

ية ربا يتوفر هلا الفرصة لتطوير أوجه تآزر إضافية مع معدة كيانات أخرى تابعة لألمم امتحدة مقرها الرئيسي يف بون، فإن اآللية العام
معلى  هلا. مدينة بون؛ معلى سبيل امثال، اتفاقية األمم امتحدة اإلطارية بشأن تغري امناخ )شقيقة اتفاقية ريو( وآلية التنمية النظيفة التابعة

من االتفاقية إىل "تشجع األطراف التنسيق بني األنشطة اليت مت تنفيذها ... بوجب االتفاقات الدولية  8.1ري امادة وجه التحديد، تش
ة األخرى ذات الصلة، والسيما اتفاقية األمم امتحدة اإلطارية بشأن تغري امناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل حتقيق أقصى استفاد

 ل اتفاق مع جتنب ازدواجية اجلهود".من األنشطة يف إطار ك

 مقارنة بين عمليات اآللية العالمية واألمانة العامة
  

  )هـ((. 2، 32مهامها بفعالية" )اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر، امادة 
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 12موظف ا، إضافة إىل ثالث فئات وظيفية شاغرة تستومعب  11يبلغ معدد اموظفني احلاليني يف اآللية العامية  
وظيفة امعتمدها  11هذه الوظائف، هناك من بني  وظائف للخدمات العامة(. 6و فنيةبرتبة  0برتبة مدير، و 2منصب ا )

هناك موظفان  89برتبة خدمات معامة(. 5، وفنيةبرتبة  2برتبة مدير، و 2مؤمتر األطراف يف اميزانية األساسية لآللية العامية )
 ة العامية.وموظف برتبة خدمات معامة تدفع هلم رواتبهم معن طريق األموال التكميلية أو اخلارجة معن ميزانية اآللي فنيةبرتبة 

فعليا يف مكاتب اآللية العامية يف الصندوق الدويل  ينمستشارين إقليميني غري موجود 8هذا باإلضافة إىل ما ال يقل معن 
  للتنمية الزرامعية يف روما.

موظفا يف جممع األمم امتحدة الكائن  16موظف ا داخل األمانة العامة  51ومن بني إمجايل اموظفني البالغ معددهم  
صص األمانة العامة  موظفني يف مراكز العمل األخرى. 8يف بون، أمانيا، و  211.111وفيما يتعلق بصروفات التشغيل، خت 

مرت مربع متمثلة يف أماكن  6.111دوالر ا أمريكي ا يف امتوسط سنوي ا للمرافق العامة اليت تبلغ مساحتها حوايل 
وتدفع اآللية العامية  ذلك اخلدمات األمنية واخلدمات امشرتكة وامعلومات.للمكاتب/امؤمترات واألماكن العامة، با يف 

دوالر أمريكي سنوي ا )أقل مما تدفعه األمانة  101.111تعادل يف امتوسط للصندوق الدويل للتنمية الزرامعية  معامةنفقات 
ووفق ا لشروط  عني لألمانة العامة.دوالر أمريكي(، حلجم موظفني أقل من ثلث اموظفني التاب 51.111العامة بقدار 

عدلة مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية، سيكون إسكان اآللية العامية معلى "أساس اسرتداد التكاليف" 
 
مذكرة التفاهم ام

دوالر أمريكي سنوي ا، غري شامل خدمات أو إمدادات مكتب األمم امتحدة يف  212.111يف امستقبل، الذي ي قدر بـ 
   90.جنيف

الربامج االسرتاتيجية،  -معلى سبيل امثال ال احلصر -كما تشمل جماالت العمل اموازية آللية العامية واألمانة العامة 
والسياسة العامة والدمعوة، وتعبئة اموارد، والرصد، وإدارة امعرفة، االستشارات اإلقليمية/التنسيق اإلقليمي، فضال معن 

 يم/ التمويل.االتصاالت، واإلدارة، والتنظ

 91التكاليف والجدوى االقتصادية.5 

  التكاليف أ.

تعترب التكاليف اليت تدفع مرة واحدة اخلاصة بنقل اآللية العامية إىل بون واالشرتاك مع األمانة العامة يف موقع واحٍد هي ثاين  .68
قرب الشديد مدينة بون )وكذلك جنيف( من روما فيما يتعلق ويرجع ذلك إىل ال خيار أقل تكلفة، التايل لبقاء اآللية العامية يف روما.

بدالت اإلقامة اليومية ومؤشرات اخنفاض سعر التجزئة، كما هو م بني و  تسوية مقر العمللاألدىن  عدالتامبتكاليف الشحن، فضال  معن 
  .21بعد الفقرة  2و 2يف اجلدولني 

  
االحتياجات من اموظفني،  :2، اجلدول 2153 – 2152، الربنامج واميزانية لفرتة السنتني COP.10/10القرار  انظر 89 

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/31add1eng.pdf  
. إضافة لذلك تقّدر اخلدمات البنكية وخدمات اخلزانة واموارد البشرية اليت تقدمها األمانة العامة إىل مكتب 52يف صفحة  1مزيد من التفاصيل، ارجع إىل الفقرة  90 

دوالر أمريكي لصاحل اآللية  44.111د معن دوالر أمريكي. كما تقّدر خدمات مكتب األمم امتحدة يف جنيف با يزي 596.111األمم امتحدة يف جنيف بـ 
  العامية استناد ا إىل معدد موظفيها.

  (.3مت وصف امعايري امتعلقة بالتكلفة بالتفصيل يف القسم ) 91 



ICCD/COP(11)/3 

 33 

( فنيةموظفني برتبة  6نة بنقل موظفي اآللية العامية األساسيني )مدير واحد والتكاليف امطلوبة اليت ت دفع مرة واحد وامقرت  .60
مؤهلة للحصول معلى استحقاقات النقل إىل مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون، وتشمل تكاليف السفر والنقل ومنح 

فصل يف 12لة تكاليف دمعم الربنامج )دوالر ا أمريكي ا(، غري شام 205.122يورو ) 228.202االنتداب، بقدار 
 
%(، معلى النحو ام

باإلضافة إىل ذلك، تشمل التكاليف االختيارية تكاليف نقل موظفي اخلدمات العامة األساسيني فضال   أدناه. 21بعد الفقرة  2اجلدول 
 281.522يورو أو  210.881انية )وموظفي اخلدمات العامة اخلارجني معن اميز  الفنينيمعن اموظفني غري األساسيني، واموظفني 

بني يف (OHRM) لألمم امتحدة دوالر ا أمريكي ا، شاملة دمعم الربنامج(، بشرط موافقة مكتب إدارة اموارد البشرية التابع
 
، معلى النحو ام

  .2 امرفق

ر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة إذا ما مت تسكينها يف مق –التكاليف اجلارية اخلاصة بالعمليات السنوية لآللية العامية  .21
يف القسم  1يقدم اجلدول  92دوالر ا أمريكي ا( سنوي ا. 228.111يورو ) 126.111تقدر بـ  –التصحر مع األمانة العامة يف بون 

لسفر إىل روما وغريها وبرغم أّن ا ملخص للتكاليف التشغيلية السنوية لآللية العامية يف متلف مواقع التسكني احملتملة. 26التايل، الفقرة 
من امواقع ربا يكون ضروري ا كجزء من برنامج العمل العام لآللية العامية، فليس من امرجح أن تفوق تكاليف ذلك التكاليف الالزمة 

 غري مدينة بون.للمحافظة معلى العمليات اجلارية بني األمانة العامة واآللية العامية، إذا ما مت تسكني اآللية العامية يف مكان آخر 

 الفوائد ب.

كما هو احلال مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية يف روما، ال تتحمل األمانة العامة التفاقية األمم امتحدة مكافحة  .21
ربم بني اتفاقية األمم امتحدة 

 
مكافحة التصحر التصحر أي رسوم مقابل تأجري منشآهتا يف بون، حيث قد مت تغطيتها وفق ا التفاق امقر ام

كما ستسري أيض ا نفس اتفاقية امقر معلى اآللية العامية بامعتبارها مؤسسة االتفاقية، معلى النحو   1008.93واحلكومة األمانية يف معام 
إىل وفورات يكن أن يؤدي هذا  الذي تقوم به احلكومة بتمديد االمتيازات واحلصانات موظفي اآللية العامية، بامعتبارهم موظفي االتفاقية.

يورو نتيجة التسكني يف األمانة العامة التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف مقارنة لشروط ترتيب اإلسكان  28.11سنوية قدرها 
ن معلى هذا النحو، فإ اجلديد مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية، إذا ما اشرتكت اآللية العامية مع األمانة العامة يف مكان واحد.

ست غطي التكلفة اليت ت دفع مرة واحدة مقابل االنتقال إىل بون معقب من أربع إىل  اموقعالوفورات اليت حققتها مشاركة األمانة العامة يف 
كما سيسمح هذا الرتتيب لألمانة العامة أيض ا باالستفادة من موارد اميزانية واموارد البشرية يف تلبية االحتياجات  مخس سنوات فقط.

لتشغيلية واإلدارية لآللية العامية، وبالتايل توفري تكاليف امعامالت فضال معن توفري فرص معديدة لتجنب االزدواجية والتداخل يف ا
  (6، الفقرة )21با يتوافق مع االتفاقية )امادة  التكامل أوجه األنشطة وتعزيز

 
معلى سبيل امثال، تستطيع اآللية  .١١-/م أ ٦قّرر وام

بون بال أي تكاليف إضافية، با يف ذلك استخدام أجهزة العرض والدخول  يف امتحدة األمم معقد ورش معمل يف منشآت منظمة العامية
معلى اإلنرتنت، واستخدام وحدة خدمات امؤمترات يف حترير الوثائق وترمجتها وطبامعتها جبميع اللغات الست الرمسية لألمم امتحدة بدال  

طريق االتفاقيات اإلطارية لألمانة العامة ووحدة اخلدمات التنظيمية وامالية هبدف إجراء ترتيبات السفر  من أربع لغات، وذلك معن
 94وإمعداد امدفومعات اخلاصة ببدالت اإلقامة اليومية للمشاركني.

  
لعامية مع األمانة العامة يف احملتمل اخلاص باشرتاك اآللية ا بالرتتيب السكين( فيما يتعلق UNBONNتكاليف اخلدمات امشرتكة منظمة األمم امتحدة يف بون ) 92 

   دوالر ا أمريكي ا سنوي ا. 24.111دوالر أمريكي و 4.111تقّدر ما بني  اموقع
 األمانة العامةيف بون إىل  مبىنتنص االتفاقية معلى "بينما تعرتف األمم امتحدة بأن العرض امقدم من حكومة مجهورية أمانيا االحتادية لتوفري، ضمن أمور أخرى،  93 

معلى أساس دائم، قد مت قبوله من ق بل اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر/مؤمتر األطراف"، راجع  دون رسوم إياراألمم امتحدة مكافحة التصحر،  التفاقية
  .COP.1/5و COP.2/4القرارين 

مطارات دولية، دوسلدورف، بون/كولونيا، وفرانكفورت، لكي ختتار من بينها تذكرة  جتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة كان السفر ضروري ا، فسيتوفر لآللية العامية ثالثة 94 
  . األقل تكلفةالطريان 
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نب منح وباإلضافة إىل ذلك، من امتوقع حتقيق وفورات من خالل خفض تكاليف السفر واالتصاالت للموظفني إىل جا .22
ستويات، موظفي األمانة العامة واآللية العامية القدرة معلى للقاء وجها لوجه يف بون، وإجناز متلف امهام اإلدارية والتنظيمية معلى مجيع ام

يق وفورات وي فرتض أن يؤدي هذا إىل حتق .6-2، الفقرتان ١١-/م أ ٦م قّرر العليا، امتثاال لل باإلدارة امعنية العمل با يف ذلك فرقة
 مع العامية اآللية اشرتكت دوالر أمريكي( يف تكاليف سفر واتصاالت اموظفني، إذا ما 22.111يورو ) 12.111سنوية ال تقل معن 

مليون دوالر أمريكي يتطلبه التنسيق امتعلق  2.6معلى سبيل امثال، قّدرت اآللية العامية مبلغ قدره  .واحد مكان يف العامة األمانة
يف معام  95مليون دوالر أمريكي من ميزانيتها األساسية(.  1.52)منها ما يقدر بـ  2112إىل  2112اقية يف فرتة اميزانية من باالتف

مليون دوالر أمريكي يف صورة مصروفات تتصل بتطلبات إمعداد التقارير  1.8وحده، أشارت اآللية العامية إىل ما يقدر بـ  2112
العديد من هذه التكاليف  96ة استعراض تنفيذ االتقاية لربنامج العمل امشرتك وجهود االتصاالت امشرتكة.اخلاصة بؤمتر األطراف وجلن

  قد ال يتم تكبدها، إذا ما مت نقل اآللية العامية إىل مبىن األمانة العامة.

 آللية العالميةلاألخرى  السكنيةخيارات الد.

(، مثل مكتب األمم امتحدة 2( أو بون )2أو  1تملة يف مواقع أخرى غري روما )احملرات السكنية ااخلييبني القسم التايل  .22
(، أو البنك الدويل، أو مرفق البيئة 5(، أو األمانة العامة لألمم امتحدة، أو برنامج األمم امتحدة اإلمنائي يف نيويورك )1يف جنيف )

ماكن يف امقام األول من حيث التكاليف امعروفة، بالنسبة للنقل والعمليات (. تتم امقارنة بني هذه األ6العامية يف واشنطن العاصمة )
  والكفاءات التشغيلية. والطرقأوجه التآزر  كذلككما متت مناقشة مسائل أخرى تتعلق بالكفاءات اإلدارية بإياز و  اجلارية.

 97التكاليف والجدوى االقتصادية.1

التكاليف واجلدوى االقتصادية مختلف ترتيبات اإلسكان احملتملة لآللية العامية  نظرة معامة حول 1و 2و 2تقّدم اجلداول  .21
أدناه  2وفقا للمعايري امنصوص معليها يف القسم الثالث، فضال معن حالة التوظيف احلالية لآللية العامية، يعرض اجلدول  وفق ا للموقع.

ف ونيويورك وواشنطن العاصمة. ويشمل هذا نقل مجيع اموظفني األساسية نظرة معامة حول التكاليف الالزمة الفعلية لروما وبون وجني
 شخص ا. 25وجتهيزاته يف اموقع لـ  تركيب امكاتبموظفني(، وكذلك  2) الفنيةاحلاليني من ذوي الرتبة 

  2اجلدول 

 لدوالر األمريكي؛نظرة عامة للتكاليف المطلوبة التي ُتدفع مرة واحدة لنقل اآللية العالمية، بحسب الموقع ثبا

  واشنطن العاصمة .6  . نيويورك5  جنيف .1  بون .2  روما* .2  السيناريو 

      التكاليف المطلوبة ثبالدوالر األمريكي؛   

 أ. أااث المكتب وتجهيزات الكمبيوتر

 58.122 58.122 58.122 58.122 58.122 جتهيزات الكمبيوتر وتراخيص الربامج

 22.511 22.511 22.511 22.511 22.511 تباأثاث امك

  
 يف مشروع برنامج، واالتصاالت واإلدارة" واتفاقية مكافحة التصحر االتفاقية/مؤمتر األطراف/اللجنة امعنية بالعلم والتكنولوجيا تنفيذ استعراض جلنةبا يف ذلك قراري  95 

   .52، اجلدول ICCD/COP(10)/9/Rev.1(، 2153 - 2152التكلفة الذي يستغرق معامني اخلاص باآللية العامية ) العمل حمدد
  .2151أكتوبر، /تشرين األول  21، بتاريخ ICCD/CRIC(9)/14الوثيقة  انظر 96 
 (.3مت وصف امعايري امتعلقة بالتكلفة بالتفصيل يف القسم ) 97 
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  واشنطن العاصمة .6  . نيويورك5  جنيف .1  بون .2  روما* .2  السيناريو 

 05.522 05.522 05.522 05.522 05.522 الفرمعيأ. اإلمجايل 

 22.516 22.128 11.182 11.821 6.201 تباب. تكاليف نقل المك

 ثاألساسيين؛ الفنيينج. نقل الموظفين 

 05.111 05.111 05.111 05.111 1 منحة النقل

 216.656 221.258 220.680 122.122 1 منحة االنتداب

 22.111 22.111 18.111 22.111 1 السفر

 222.656 282.258 212.680 205.122 1 الفرمعيج. اإلمجايل 

 62.022 65.215 58.222 52.228 12.212 %؛12د. تكاليف دعم البرنامج ث

اإلجمالي الكلي بالدوالر األمريكي 
 ثأ+ب+ج+د؛

116.524 151.160 512.111 621.135 666.523 

 435.291 441.266 251.921 261.954 95.265 رو ثأ+ب+ج+د؛و اإلجمالي الكلي بالي

    إىل  األقل تكلفةالتصنيف اإلمجايل )من  

 (األمعلى تكلفة 

1 3 2 6 4 

 

 مالحظات:

ة والزرامعة أو برنامج األغذية العامي يفرتض التقدير اخلاص بروما نقل مكتب اآللية العامية داخل حدود امدينة، معلى سبيل امثال إىل منظمة األغذي *
إذا كانت اآللية العامية ستظل يف الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية يف  كيلومرت تقريب ا من الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية.  11)كالمها معلى بعد 

من حيث  األقل تكلفةناريوهني، يعترب خيار روما هو بالنسبة لكال السي روما، امكان الذي تقع فيه حالي ا، فإن تكاليف النقل ستعادل صفر.
 تكليف النقل اليت ت دفع مرة واحدة.

شخص ا، وهو معدد اموظفني  25أ. تستند تكاليف أجهزة الكمبيوتر واألثاث معلى متوسط متطلبات جتهيز امكتب امعياري بالنسبة لألمانة العامة لعدد 
موظفي اآللية العامية األساسيني واخلارجني معن اميزانية فضال  معن امستشارين وامتدربني، وغريهم. وتقدر اإلمجايل لآللية العامية من بينهم مجيع 

جهاز كمبيوتر حممول، وقامعدة لتثبيت الكمبيوتر  (، وتشمل:25)×دوالر ا أمريكي ا لكل موظف  2.221تكلفة أجهزة الكمبيوتر وتراخيص الربامج 
تب اوتقّدر تكلفة أثاث امك ، وتكاليف تثبيت  تكنولوجيا امعلومات.Lotus notes client، وتراخيص Microsoft Officeاحملمول، وبرنامج 

  مكتب، وكرسي للمكتب، وكراسي للزوار، وحاوية متحركة، وطاولة اجتمامعات مستديرة. (، ويشمل:25)×دوالر أمريكي لكل موظف  1.511

، تشرين األول/ أكتوبر 5قدم، مت استالم أسعار التكلفة يوم  21/11ة تضم جتهيزات امكتب طوهلا تب إىل نقل حاوياب. تستند تكاليف نقل امك
 .Interdean Relocation Servicesمن  2112
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 2و P-5 2و D-1 1)موظفني  2الذين مت متويلهم من اميزانية األساسية لآللية العامية  الفنيني، بلغ معدد اموظفني 2112يونيو، ح زيران/ 1امعتبار ا من ج. 
P-4 2و P-2).تشرين وتستند منح االنتداب إىل معدالت بدالت اإلمعاشة اليومية وتسوية مقر العمل لشهر  ، إىل جانب وظيفتني شاغرتني حالي ا

 ، وتأخذ يف االمعتبار الرتبة والدرجات والتبعات الفعلية للموظفني احلاليني يف اآللية العامية.2112األول/ أكتوبر 

% يف امائة معلى التكاليف التقديرية امقدمة يف هذه الوثيقة 12وفقا للقوامعد امالية مؤمتر األطراف واممارسات اموحدة لألمم امتحدة، مت حتمل   د.
رتيات وتشمل خدمات الدمعم هذه موظفي الدمعم اإلداري الذين يقدمون خدمات يف جمال امش خلدمات دمعم الربامج، أو النفقات غري امباشرة.

 واإلدارة امالية وإدارة اموارد البشرية وتكنولوجيا امعلومات والسفر.

 يورو(. 1.222 دوالر أمريكي: 1سعر الصرف امستخدم هو متوسط سعر الصرف بني الدوالر واليورو لفرتة السنتني ) اإلمجايل الكلي:

رقام البداية امستخدمة حلساب إمعانات اإليار )أو أدناه نظرة معامة معن تصنيفات تسوية مقر العمل وأ 2يقدم اجلدول  .25
. تتعلق مؤشرات سعر التجزئة 2112، وكذلك مؤشرات سعر التجزئة امعتبارا من شهر فرباير 2112 آيار/مايواخلصومات( امعتبارا من 

لعمل من إمجايل نفقات )باستثناء ويتكون مؤشر تسوية مقر ا بالنفقات امعيشية موظفي األمم امتحدة اخلاصة ترتيبات السكن احملتملة.
السكن( األطعمة وامشروبات والتبغ وامالبس واألثاث وامعدات وصيانة امنزل والصحة والنقل واالتصاالت والرتفيه والثقافة والتعليم 

امهة يف الصندوق وامطامعم والفنادق وغري ذلك من النفقات امتنومعة األخرى داخل امنطقة؛ نفقات السكن والتأمني الصحي وامس
استنادا إىل هذه امعلومات، تعترب جنيف هي امدينة األكثر تكلفة، يف حني متثل  امشرتك للمعاشات التقامعدية موظفي األمم امتحدة.

 بون األقل كلفة من حيث تكاليف امعيشة.

  2اجلدول 

 نظرة عامة حول تكاليف المعيشة بحسب الموقع

 ح. واشنطن العاصمة 6    ز. نيويورك 5  وجنيف  .1  هـبون  .2  دروما  .1/2  السيناريو 

/161.0 أفهرس/مضاعف تسوية مقر العمل  
61.2 

116.1/
16.0 

102.8/
01.1 

121.1/
68.2 

151.1/51.6 

 2 1 5 1 2 (االقل تكلفة=  1التصنيف )

 80/06 80/06 110/118 86/05 06/111 بمؤشرات سعر التجزئة / شامل كل شيء  

 2 2 1 1 2 (األقل تكلفة=  1ف )التصني

 262 228 110 212 201 جبدالت اإلقامة اليومية ثبالدوالر األمريكي؛  

 2 2 5 1 1 (األقل تكلفة=  1التصنيف ) 

 ؛5ث3 ؛5ث2 ؛14ث6 ؛2ث1 ؛11ث4 التصنيف اإلجمالي ثتراكمي؛ 

 تسوية مقر العمل وأرقام البداية حلساب إمعانات اإليار )أو اخلصومات(.، مت استخدام جدول موحد لتصنيفات 2112يونيو ح زيران/ 1امعتبارا من   أ
 ICSC/CIRC/PAC/462, http://icsc.un.org/resources/cold/par/class/archived/june2013.pdfالبيان اموحد لتسوية مقر العمل، 

http://icsc.un.org/resources/cold/par/class/archived/june2013.pdf
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 ICSC(، نيويورك، ICSCجلنة اخلدمة امدنية الدولية ) يتألف السكن من اإليار وامرافق واخلدمات احمللية.  ب
http://icsc.un.org/resources/csd/icscdata.asp#pa. 

 ./http://icsc.un.org/map، 2112 ر/مايوآيا 1سارية امعتبار ا من   ج

 .2112أغسطس، آب/ 8تستند التكاليف امقّدرة إىل خطاب من رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية، بتاريخ  روما:  د

 .2112 – 2112تستند التكاليف إىل اميزانية امقدرة لألمانة العامة للسنتني  بون:  هـ

تب كما أوردها مكتب األمم امتحدة يف جنيف وميزانية األمانة العامة اتستند التكاليف امقدرة إىل األسعار التجارية مساحة امك جنيف:  و
 لالتصاالت وتكنولوجيا امعلومات واإلمدادات.

تبطة هبا مكتب االتصال يف نيويورك، با يف ذلك مساحة امكتب بالقدم تستند التكاليف امقدرة إىل امساحة امخصصة والتكاليف امر  نيويورك:   ز
 امربع كما ُيدده مكتب األمم امتحدة يف نيويورك.

 FY13اميزانية، و  FY13-14تستند إىل مراسالت الربيد اإللكرتوين مع مرفق البيئة العامية وخطة معمل مرفق البيئة العامية  واشنطن العاصمة:  ح
(GEF/C.42/07/Rev.01) 

 

 

 نظرة معامة معن التكاليف التشغيلية امقدرة لآللية العامية حسب اموقع. 1يقدم اجلدول  .26

  1اجلدول 

 36نظرة عامة حول التكاليف التشغيلية السنوية المقدرة لآللية العالمية حسب الموقع ثبالدوالر األمركي، الخدمات المقدمة لـ 
 موظف ا؛

 زواشنطن العاصمة  .6    و. نيويورك 5    هـ جنيف .1    دبون  .2   جما رو  .1/2   السيناريو 

)بالدوالر    التكاليف 
 األمريكي(

     

الخدمات المشتركة  
 أثتكاليف المباني؛

162.111 11.111 202.212 551.111 126.860 

خدمات مكتب األمم   
 بالمتحدة في جنيف 

22.612 22.612 22.612 22.612 22.612 

 121.212 26.221 62.111 61.162 - تكاليف االتصاالت  

 - 51.111 21.511 21.228 51.111 تكنولوجيا المعلومات 

http://icsc.un.org/resources/csd/icscdata.asp#pa
http://icsc.un.org/map/
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 زواشنطن العاصمة  .6    و. نيويورك 5    هـ جنيف .1    دبون  .2   جما رو  .1/2   السيناريو 

 21.111 21.111 18.211 18.112 - اإلمدادات 

ثبالدوالر  الفرعياإلجمالي  
 األمريكي؛

201.612 211.101 186.211 222.822 215.218 

تكاليف دعم البرنامج  
 %؛12ث

22.282 26.101 62.212 111.122 01.628 

اإلجمالي الكلي ثبالدوالر  
 األمريكي؛

239.436 332.594 645.411 929.555 255.955 

 516.934 525.355 434.622 126.545 362.911 اإلجمالي الكلي ثباليورو؛ 

 4 6 2 1 3 التصنيف 

 موظف ا. 25ت قّدر اخلدمات بالنسبة لـ   أ

 موظف ا. 25األمم امتحدة يف جنيف بالنسبة لـ  ت قّدر أرقام مكتب  ب

 تستند تكاليف اإلدارة )اخلدمات امشرتكة( وخدمات تكنولوجيا امعلومات إىل معمالة إمجالية مفرتضة )تشمل اموظفني وامستشارين( معددها روما:  ج
لى التكاليف امقدرة من قبل الصندوق الدويل للتنمية واستندت مجيع التكاليف، باستثناء رسوم مكتب األمم امتحدة يف جنيف، مع شخص ا. 25

 الزرامعية.

خصصة لألمانة العامة وهي ثالثة طوابق من م بون:  د
 
بىن تستند تكلفة امباين معلى افرتاض أّن موظفي اآللية العامية سوف يقيمون داخل امساحة ام

تأخذ التكاليف امتزايدة بعني االمعتبار الزيادة يف معدد اموظفني  إضايف )األمعلى تكلفة(. النغري أويغني  )األقل تكلفة( أو يف  الثالثة طوابق ونصف طابق
وتستند التكاليف معلى التقديرات اليت تقدمها وحدة اخلدمات امشرتكة منظمة  امعينني لتقدمي اخلدمات امشرتكة داخل امبىن، مثل إدارة امرافق واألمن.

٪ طلبتها منظمة األمم 2( لتعكس زيادة بنسبة 2112يوليو متوز/ 1(، اليت قد مت تعديلها قليال )يف نسخة UNBONNاألمم امتحدة يف بون )
، فضال معن احلاجة احملتملة لتوسيع امساحة نومع ا ما لتستومعب الزيادة يف معدد موظفي اآللية العامية، للتجاوز امساحة 2111امتحدة يف بون معام 

تستند االتصاالت وتكنولوجيا امعلومات واإلمدادات معلى ميزانية األمانة العامة للسنتني  ألمم امتحدة مكافحة التصحر.امخصصة بالفعل التفاقية ا
 شخص ا. 25بالنسبة لتكاليف كل شخص من الـ  2112 – 2112

األمم، قّدرت تكاليف امباين استنادا إىل األسعار بينما أكد مكتب األمم امتحدة يف جنيف أّن اآللية العامية ال يكن استيعاهبا يف قصر  جنيف:  هـ
تستند  فرنك سويسري لكل مرت مربع. 151مرت ا مربع ا مقابل  602التجارية السنوية اليت قدمها مكتب األمم امتحدة يف جنيف مكتب مساحته 

 شخص ا. 25بالنسبة لتكاليف كل شخص من الـ  2112 – 2112االتصاالت وتكنولوجيا امعلومات واإلمدادات معلى ميزانية األمانة العامة للسنتني 
ة ولوحظت ترتيبات ممكنة أخرى من جهة تنسيق اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر من سويسرا، معلى الرغم من معدم تقدمي أي تفاصيل إضافي

 .2112يوليو متوز/ 1امعتبارا من 

بناء   سعر اإليار: لية امقدمة من وحدة امكاتب واموجودات يف مكتب األمم امتحدة يف نيويورك.تستند تكاليف امبىن إىل امعلومات التا نيويورك:   و
 12دوالرا  أمريكي ا لكل قدم مربعة سنويا با يف ذلك  22.11معلى سياسة األمم امتحدة اخلاصة باستئجار امساحات، يبلغ سعر اإليار امعتمد احلايل 
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يتم تقدمي اخلدمات اممتازة حسب الطلب معند  تكاليف تكنولوجيا امعلومات مستثناة من سعر اإليار. صيانة أساسي. دوالر ا أمريكي ا لكل معنصر
قدم مربع للشخص الواحد كما هو  251-215)أ.( يكن حساب متطلبات مساحة الطابق معلى أساس  مساحة الطابق اممكن تأجريها: احلاجة.

تشكل من امساحات امشرتكة يف الطابق مثل اممرات ومنشآت الدمعم مثل غرف االجتمامعات فضال معن امساحات احلال معادة يف القطاع العقاري، ت
% تقريب ا من مجلة القدم امربع 22ُيتوي القدم امربع اممكن تأجريه معلى معامل فقد قدره   امشرتكة لكامل امبىن مثل ردهة الدخول الرئيسية وامصامعد.

مساحة  أو )ب( لكل خط إرشاد ختطيطي مساحة امكتب، يكنك إضافة الطول بالقدم امربع لكل متطلب من متطلبات امساحة: القابل لالستخدام،
تعترب  قدم مربع. 102قدم مربع، مساحة العمل للمدير= 06=  الفينقدم مربع، مساح العمل للموظف  61-18العمل موظف اخلدمات العامة = 

احلركة الداخلية للمكتب بثابة مساحة إضافية يف الطابق، كما يتم تضمني مساحة الطابق اخلاصة بامناطق امشرتكة للمبىن  مساحة دمعم امكتب وساحة
 2111تستند االتصاالت وتكنولوجيا امعلومات واإلمدادات إىل التكاليف السابقة لعام . ساحة اإلمجالية( يف ساحة احلركة)وهي النسبة امئوية من ام

 شخصا. 25االتصال يف نيويورك وقد مت تعديلها حسب تكاليف كل شخص لعدد  مكتب

شخصا  25يتم تضمني تكاليف تكنولوجيا امعلومات يف تكاليف االتصاالت، واليت تستند إىل تكاليف كل شخص لعدد  واشنطن العاصمة:  ز
باين إىل مساحة امكتب وافرتاضات اإلمدادات للموظفني حسب الرتبة، كما وتستند تكاليف ام بالنسبة مرفق البيئة العامية. 2112باستخدام ميزانية 

 بالنسبة مرفق البيئة العامية. 2112بينه مرفق البيئة العامية وميزانية 

 اإلدارة كفاءة.2

بغض النظر  –خارجي معلى غرار السيناريو اخلاص ببقاء اآللية العامية يف الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية، ليس ألي كيان  .22
أي  دور يوديه يف إدارة اآللية العامية، الذي يعترب اختصاص حصري مؤمتر األطراف، إىل جانب دمعم  –معما إذا كان آلية مالية أو ال 

الدويل للتنمية الزرامعية  ومعالوة معلى ذلك، فإّن امسؤولية القانونية اليت نقلتها اآللية العامية إىل الصندوق األمانة التنفيذية واألمانة العامة.
ومعلى الرغم من أنه سيتم  اخلاصة بؤسسة مالية دولية أخرى. االمعتبارات السكنيةاخلاصة هبا قد تؤثر سلبا معلى  للرتتيب السكيننتيجة 

يا يف حالة تصور مثل بشكٍل تام، إال أنه سيلزم معاجلة هذه القضا ١١-/م أ ٦م قّرر نقل هذه االلتزامات إىل األمانة العامة بجرد تنفيذ 
األمم امتحدة  التفاقيةهذا الرتتيب امؤسسي وربا تكون سبب ا يف حرية الكيانات اليت تدرس إسكان اآللية العامية خبالف األمانة العامة 

  القاوين صراحة. امكافحة التصحر، الذي مت نقل متثيله

 والكفاءات التشغيلية الطرق.2

اآللية العامية ألنه مؤسسة مالية دولية تستفيذ منها اآللية العامية يف  إلسكانالدويل للتنمية الزرامعية  لقد مت اختيار الصندوق .28
إّن احلجج اليت ت ساق لنقل اآللية العامية إىل كيان ال يدمعم بوضوح دور اآللية  "زيادة فعالية وكفاءة اآلليات امالية القائمة". مهامهاإجناز 

اخليارات معالوة معلى ذلك، فإن  وفقا لالتفاقية، واهلدف العام من تنفيذها، هي حجج غري دائمة معلى األرجح. مهامهاالعامية يف إجناز 
حمدودة بسبب امتطلبات القانونية والتشغيلية، مثل وجود اتفاق امقر مع احلكومة امضيفة، واستعداد احلكومة امضيفة أو اليت  السكنية

 تقدم اإلقامة لتوسيع نطاق 
 
 (.0، الفقرة ١١-/م أ ٦قّرر االمتيازات واحلصانات موظفي اآللية العامية ) ام

يعترب مكتب األمم امتحدة يف جنيف هو ثاين أكرب مكتب من األربعة مكاتب الرئيسية التابعة لألمم امتحدة يف جنيف،  .20
بالشؤون التجارية والتنموية واإلنسانية، كما تستضيف  يستضيف مكتب األمم امتحدة يف جنيف معدد ا من الربامج امتعلقة سويسرا.

ل جنيف معدد ا من الصناديق امتعددة األطراف، مثل مبادرة التمويل لربنامج األمم امتحدة للبيئة والصندوق العامي مكافحة اإليدز والس
ي دير مكتب األمم امتحدة يف جنيف اموظفني  98وامالريا )الصندوق العامي( فضال معن العديد من منظمات اجملتمع امدين الدولية.

  
 98 www/://hhh.hc.g.nw./  
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واحلسابات اخلاصة باألمانة العامة التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر طبق ا لشروط مذكرة التفاهم اليت مت تأسيسها هلذا الغرض؛ 
من بقاء بعض أوجه التآزر التشغيلية بني  ومعلى الرغم ، كما أنه سي دير قريب ا موظفي وحسابات اآللية العامية.١١-/م أ ٦م قّرر طبق ا لل

 اآللية العامية ومكتب األمم امتحدة يف جنيف من حيث اإلدارة، فإن ذلك ال يتد إىل رقابة مؤمتر األطراف، وال إىل متلف امسؤوليات
ل إىل جنيف تلك التكاليف اخلاصة وستعكس التكاليف اخلاصة بالنق اليت تتطلب التنسيق اليومي بني األمانة العامة واآللية العامية.

ويقدر بأن تكون التكاليف اجلارية للعمليات ونفقات  .5.ج.1برتتيب اإلسكان مع األمانة العامة اليت مت ذكر تفاصيلها يف القسم 
ومع ذلك،  1.99..د1امعيشة موظفي اآللية العامية أمعلى بكثري يف جنيف مما هي معليه يف بون أو روما، معلى النحو امبني يف القسم 

توفر سويسرا، بوصفها أحد البالد امضيفة لألمم امتحدة، التمويل والدمعم الالزم للمساحات امكتبية الذي يشمل تكاليف اإليار إما 
 كاليف.بلدا من خالل البعثات الدبلوماسية يف جنيف، ما يسمح بزيد من الوفورات يف الت 121ومعالوة معلى ذلك، يتم متثيل  جزئيا أو كليا.

من الدرجة األوىل يف نظام األمم امتحدة، حيث تستضيف االحتاد  كما تسمح جنيف بتحقيق قدر كبري من التآزر، ألهنا تعد مركزا بيئي ا
يميائية كالدويل حلفظ الطبيعة،  ورامسار، وامكتب اإلقليمي لربنامج األمم امتحدة للبيئة، واألمانة امشرتكة لالتفاقيات امعنية بامواد ال

 ، ومبادرةمي مراقبة امناخ، وتوقعات البيئة العامية، والنظام العاوإتفاقية التجارة الدولية لألنواع امهددة باإلنقراض ىف احليواناتوالنفايات، 
، باإلضافة إىل أفضل غري امناخية الدولية امعنية بت، واهليئة احلكومامنظمة العامية لألرصاد اجلويةللبيئة، و  امتحدة األمم لربنامج التمويل

منظمة غري حكومية   251امؤسسات األكاديية الدولية يف جنيف اليت تتمتع خبربات معالية ذات صلة بقضايا البيئة، فضال معن أكثر من 
 مبني يف الرسالة وقد أمعربت السلطات السويسرية معن اهتمامها باستضافة اآللية العامية، كما هو كثري منها ينشط يف جمال من البيئة.

 .2112يوليو متوز/ 1 منومع ذلك، مل تقدم أي تفاصيل أخرى  .2يف امرفق  الواردة

تتألف األمانة العامة لألمم امتحدة يف نيويورك، الواليات امتحدة األمريكية، من األمني العام واموظفني امدنيني الدوليني،   .81
وتتمتع األمانة العامة التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر بربط  رى لألمم امتحدة.كما تقدم خدمات إىل األجهزة الرئيسية األخ

كما أّن التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر أيضا مكتب   100مؤسسي مع األمم امتحدة، يشمل الرتتيبات اإلدارية ذات الصلة.
وموظف اتصال التفاقية التنوع البيولوجي/اتفاقية األمم امتحدة  اتصال يف نيويورك يف مقر األمم امتحدة يتألف من منسق واحد،

كما أّن لدى برنامج األمم امتحدة  (، وسكرتري واحد، ي سهل معمل االتفاقية ومؤمتر األطراف.CBD/UNCCDمكافحة التصحر )
اء(، هيئة األمم امتحدة للمرأة، وغريها، (، وجممومعة األمم امتحدة اإلمنائية )والصناديق االستئمانية متعددة الشركUNDPاإلمنائي )

ومع ذلك، فإن نقل موظفني اآللية العامية إىل  مقرات يف نيويورك، كما هو احلال بالنسبة للعديد من منظمات اجملتمع امدين الدولية.
 والعمليات. للمساحات امكتبيةحسب التقرير احلايل، ويرجع ذلك أساسا إىل التكاليف اجلارية  األمعلى تكلفةنيويورك هو خيار السكن 

ستواجه متطلبات التواصل والتنسيق اليومي لآللية العامية واألمانة العامة مرحلة إضافية من التعقيد نظرا لفارق التوقيت، فضال  معن 
طرق تناول قضايا رك لن ياآللية العامية إىل نيويو معالوة معلى ذلك، فإن نقل موظفي  التكاليف الباهظة للسفر ورسوم بدل اإلقامة اليومي.

 وال كفاءات اإلدارة. التشغيل وأوجه التآزر

البنك الدويل  يف واشنطن، من مخس مؤسسات للتنمية: 1011تتألف حالي ا جممومعة البنك الدويل، اليت تأسست يف معام  .81
عددة األطراف، وامركز الدويل لتسوية منازمعات ، وامؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة الضمان متلإلنشاء والتعمري

إضافة إىل ذلك، يستضيف البنك الدويل األمانة العامة مرفق البيئة العامية، اليت مت ختصيصها كآلية مالية التفاقية األمم  101االستثمار.
  

، وهو ما مت بوجبه حساب أكد مكتب األمم امتحدة يف جنيف لألمانة العامة أن اآللية العامية لو كانت انتقلت إىل جنيف، للزم إسكاهنا يف مساحة مكتبية جتارية 99 
  اخلدمات امشرتكة.

  .47 احلاشية انظر 100 
؛ مؤسسة التمويل الدولية 6العمليات، القسم  :1( امادة IDA؛ امؤسسة الدولية للتنمية )51، القسم 7 ( امادةIBRDمعمليات البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ) 101 

(IFC امادة )3: ( (. باستثناء وكالة الضمان متعددة األطراف )9العمليات القسمMIGA حتظر االتفاقيات اليت أنشأت لكل كيان النشاط أو النفوذ ،)
 :1)وكالة الضمان متعددة األطراف، الفصل  يف الشؤون السياسية ألي معضو، مع تقيد األنشطة معلى االمعتبارات االقتصادية احملايدة.السياسي، با يف ذلك التدخل 
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ف بطالبة اآللية العامية بأن تتعاون مع وبرغم قيام مؤمتر األطرا 102امتحدة مكافحة التصحر ولديها مذكرة تفاهم مع مؤمتر األطراف.
بامعتبارها مرفق البيئة العامية يف مناسبات معديدة، مل تنشأ مذكرة التفاهم دور ا حمدد ا لآللية العامية، بل معلى العكس أنشأت األمانة العامة 

معلى لعب دور هام إزاء مرفق البيئة العامية، بوصفه آلية ومتتلك اآللية العامية القدرة  103اميسر الرئيسي لالتفاقية مع مرفق البيئة العامية.
اآللية العامية "لزيادة فعالية وكفاءة اآلليات امالية القائمة"، من خالل رفع التمويل امشرتك واالستمثار  هاممالية لالتفاقية وفقا م

باإلضافة إىل البنك الدويل ومرفق البيئة  104بيئة العامية.( لصاحل امشاريع اممولة من مرفق الSLMامخصص لإلدارة امستدامة لألراضي )
 نطنالعامية، يقع معدد من اآلليات امالية ثنائية األطراف )وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات امتحدة( وامتعددة األطراف يف واش

ومع  ة إىل العديد من منظمات اجملتمع امدين الدولية.)مثل مصرف التنمية للبلدان األمريكية وصندوق النقد الدويل( باإلضاف العاصمة
لن يلب فحسب تكاليف أمعلى معلى امدى القصري )تكاليف السفر مرة واحدة لنقل  العاصمة ذلك، فإن نقل اآللية العامية إىل واشنطن

ص بنقل اآللية العامية إىل نيويورك، متثل ومعلى غرار السيناريو اخلا اموظفني(، بل سيجلب تكاليف تشغيلية أمعلى بالتساوي مع نيويورك.
مشكالت فارق التوقيت، والتكاليف الباهظة للسفر ورسوم بدل اإلقامة اليومي حواجز كبرية، وكذلك معدم وجود فرص معاجلة القضايا 

 وكفاءات اإلدارة. الطرق التشغيليةامتعلقة ب

مت تضمني اجلدول  يف هذا التقرير. اليت يتم تقيمهااحملتملة  لسكنيةالرتتيبات انظرة معامة حتليلية مختلف  5يقدم اجلدول  .82
طرق التشغيل وأوجه يتم تقييم اخليارات وفقا للمعايري واألهداف امتعلقة بالتكاليف، و  .1الكامل معايري ومؤشرات االختيار يف امرفق 

 التآزر
 
وقد ا ستمدت معايري إضافية من تقرير مكتب مؤمتر  لية العامية.اآل مهامو  ١١-/م أ ٦قّرر ، وكفاءات اإلدارة، با يتوافق مع ام

(، وتقرير وتوصيات وحدة التفتيش امشرتكة ICCD/COP(10)/4بشأن تقييم اآللية العامية ) يف دورته التاسعة األطراف
(JIU/REP/2009/4 واخلطة اإلسرتاتيجية اليت مدهتا )امقرر االتفاقية )االسرتاتيجية( )سنوات وإطار العمل اخلاص بتعزيز تنفيذ  11

هو اخليار األجدى  1( بالرتتيب، حبيث يكون 6إىل  1ويتم تصنيف كٍل من السيناريوهات الستة احملتملة لإلسكان )من  (.8-/م أ2
مانة العامة التفاقية األمم مع األ اموقعوفقا هلذا التصنيف، يثل االشرتاك يف  األقل فوائد واألمعلى تكلفة. 6واألكثر فوائد، ويثل اخليار  
( أو مع البنك 1(  اخليار األفضل، يليه خيار إبقاء اآللية العامية مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية )2امتحدة مكافحة التصحر )

(، أو نقلها إىل 1ف )(؛ وتندج وراء هذه اخليارات نقل اآللية العامية إىل مكتب األمم امتحدة يف جني6الدويل يف واشنطن العاصمة )
  (.5(، وأخريا، نقلها إىل نيويورك )2روما )

 

  
كالة (، وكالة متعددة األطراف لضمان امخاطرة السياسية، معلى "حق الو MIGAومع ذلك، تنص وكالة الضمان متعددة األطراف ) :) 37التنظيم واإلدارة، امادة 

بامقارنة مع الرؤية اليت وضعتها اآللية العامية باإلشارة إىل "تعميم" إدماج اإلدارة امستدامة لألراضي يف أطر إمنائية  يف مرامعاة مجيع الظروف احمليطة باستثمار ما".
اجحة للموارد امالية تشمل تعبئة اموارد امسامعدة )األطر االسرتاتيجية أوسع نطاقا، اليت يتطلب "دمعم ا سياسي ا معلى أمعلى مستوى"، تؤكد اآللية العامية "أن التعبئة الن

  .http://global-mechanism.org/en/About-Us/Our-Vision انظرواألدوات السياسية( "؛ 
  .8-/م أ3 قرروام، 4-/م أ6 وامقرر، 6-/م أ6 امقرر 102 
-http://www.unccd.int/en/about-theويتجلى هذا أيض ا يف امعلومات احلالية امتوفر معلى اموقع اإللكرتوين لألمانة العامة:  103 

convention/GEF/Pages/default.aspxأيض ا  انظر ؛ICCD/COP(10)/15 مقارنة بـ ،ICCD/COP(10)/INF.2 9، امربع .
  التعاون مع مرفق البيئة العامية )اهلدف التشغيلي اخلامس(.

اآللية  هام ووظائفمُيتمل أن حتظى  مقارنة بتعليقات اآللية العامية: . التعاون مع مرفقة البيئة العامية.9، امربع ICCD/COP(10)/INF.2الوثيقة  انظر  104 
إّن العمل بالتآزر والتكامل داخل مرفق البيئة العامية مع تقدمي الدمعم موظفي جمال االهتمام امتعلق بتدهور   العامية بالفائدة األكرب داخل مرفق البيئة العامية.

يف الربامج القائمة معلى امستوى القطري وأطر االستثمار من امرجح أن  يةتمويل مرفق البيئة العاما للبالد واستيعاهبتوصل ايومي هبدف زيادة األراضي معلى أساس 
 اآللية العامية ووظائفها. هامُيظى باالستخدام األكفأ للموارد امخصصة حاليا م

http://global-mechanism.org/en/About-Us/Our-Vision
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/GEF/Pages/default.aspx؛
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/GEF/Pages/default.aspx؛
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/GEF/Pages/default.aspx؛
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 5اجلدول 
 المحتملة لآللية العالمية، طبق ا لمعايير االختيار ذات الصلة الخيارات السكنيةتصنيف 

 السيناريوهات:

 

 معايير االختيار:

. الصندوق 1
الدويل للتنمية 
 الزرامعية )روما(

أخرى  .2
 )روما(

مم اتفاقية األ .2
امتحدة مكافحة 

 التصحر )بون(

مكتب األمم  .1
امتحدة يف جنيف 

 )جنيف(

 . أمانة/5

برنامج األمم امتحدة  
 اإلمنائي )نيويورك(

البنك الدويل  .6
 (العاصمة )واشنطن

 1 6 5 1 2 2 فعالية التكلفة

 2 2 2 2 2 1 اآللية العامية ووظائف مهام

 1 1 2 1 1 2 العمليات وأوجه التآزر

 2 2 2 1 2 2 اإلدارة

 13 15 12 6 12 9 )التصنيف( اإلجمالي

 2 6 4 1 4 3 التصنيف اإلجمالي

       

       المعايير اإلضافية:

يف دورته  مؤمتر األطراف تقرير مكتب
 2 1 1 1 5 2 التاسعة

 2 2 1 1 2 2 توصيات وحدة التفتيش امشرتكة

 2 1 2 1 1 2 االسرتاتيجية

 6 11 11 2 12 2 )التصنيف(اإلمجايل 

 2 1 1 1 5 2 التصنيف اإلجمالي

 خاتمة . 5

األمم امتحدة مكافحة  األمانة العامة التفاقيةبناء معلى هذه النتائج، با يف ذلك االشرتاك احملتمل يف موقع واحٍد مع  .82
اخلاصة باآللية العامية يف إمعداد ميزانية االتفاقية لفرتة  ديدةللرتتيبات السكنية اجلة التصحر، سيقوم األمني التنفيذي بضم التكاليف امقدرَّ 

 .2115-2111السنتني 

81.   
 
، "يشرتط معلى األمني التنفيذي، بالتشاور مع مكتب الدورة العاشرة مؤمتر األطراف بالتعهد 11، الفقرة ١١-/م أ ٦قّرر ام

األمم امتحدة  األمانة العامة التفاقيةوقع مع اما فيها إمكانية االشرتاك يف جديد لآللية العامية، ب سكينبإجراء معملية لتحديد ترتيب 
ووفقا معايري وأهداف  ".، وكفاءات اإلدارةطرق التشغيل وأوجه التآزربالتكاليف و مكافحة التصحر، مع مرامعاة امعلومات امتعلقة 

  (:6إىل 1)من  االختيار التالية، مت تقييم سيناريوهات خيارات اإلسكان التالية
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  ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في رومابقاء اآللية العامية مع  . 1

  ،كيان آخر ثغير معروف حالي ا؛ داخل رومانقل اآللية العامية إىل   .2

  ؛مقر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في بونوقع مع األمانة العامة يف اماالشرتاك يف   .2

 (،UNOG) مكتب األمم المتحدة في جنيفاألخرى نقل اآللية العامية إىل  اخليارات السكنيةتشمل   .1

  ، أوثأو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ في نيويورك ألمم المتحدةالعامة ل مانةاألنقل اآللية العامية إىل  .5

    واشنطن العاصمة البنك الدولي أو مرفق البيئة العالمية فينقل اآللية العامية إىل  .6

يوضح التقييم الوارد يف التقرير احلايل أن خيار روما هو األقل تكلفة من حيث النقل مرة واحدة؛ برغم ذلك،  التكاليف: .85
ومعلى  ط.األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون اخليار األقل تكلفة معلى امدى امتوس األمانة العامة التفاقيةمع  اموقعيثل االشرتاك يف 

يورو سنوي ا( ستغطي احلد األدىن  28.111وجه التحديد، فإن الوفورات اليت يكن حتصيلها إذا مت نقل اآللية العامية مع األمانة العامة )
كما أّن تكاليف النقل   105يورو( بعد أكثر من أربع سنوات متام ا. 251.111من التكاليف اليت ت دفع مرة واحدة معند النقل إىل بون )

 الرتتيب السكين( غري معروفة حاليا، يف حني أن تكاليف التشغيل اجلارية ينبغي أن تكون مماثلة لتكاليف 2إىل كيان آخر يف روما )
يف امقابل، ُيقق النقل إىل مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر  سنوي ا(. 251.111احلايل مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية )

يورو أو  126.111( وفورات كبرية نظرا الخنفاض التكاليف نسبيا فيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية اجلارية لآللية العامية )2يف بون )
، ن حيث معدالت بدل اإلقامة اليوميباإلضافة إىل ذلك، تقل تكاليف امعيشة موظفي اآللية العامية، م دوالر سنويا(. 228.111

ومن امتوقع حتقيق وفورات إضافية فيما  يف امائة تقريب ا يف بون، بامقارنة مع روما. 25ار التجزئة، بنسبة وتسويات مقر العمل، وأسع
 22.111يورو ) 12.111( من خالل ختفيض تكاليف السفر واالتصاالت للموظفني، با ي قدر بـ 2) اموقعيتعلق خبيار االشرتاك يف 

ت احلجم يف إدارة وتنسيق اموارد امالية والبشرية لالتفاقية بشكل أكثر كفاءة، فضال معن دوالر أمريكي( سنويا، من خالل اقتصاديا
حتسني متطلبات إمعداد التقارير وامتطلبات األخرى مؤمتر األطراف، با يف ذلك برنامج العمل امشرتك، واالسرتاتيجية امشرتكة جلمع 

( أمعلى قليال معن تكاليف نقلها إىل 1تكاليف نقل اآللية العامية إىل جنيف ) ويفرتض أن تكون األموال وجهود االتصاالت امشرتكة.
 بون، يف حني تكون التكاليف اجلارية لعمليات مكتب اآللية العامية أمعلى بكثري )بناء  معلى الطلب الذي تتقدم به احلكومة السويسرية(.

عيشة موظفي اآللية العامية، با يف ذلك معدالت بدل اإلقامة كما تعترب جنيف أيضا هي اخليار األكثر كلفة من حيث تكاليف ام
( 6) العاصمة ( أو واشطن5وتقدر تكاليف نقل اآللية العامية إىل نيويورك ) اليومي، وتسويات مقر العمل، وأسعار البيع بالتجزئة.

ضعاف أو أربعة أضعاف التكاليف؛ وبرغم ذلك تقل السيما تكاليف العمليات اجلارية بأهنا أمعلى بكثري من بون أو روما، تعادل ثالثة أ
تكاليف امعيشة يف كال مدينيت الواليات امتحدة األمريكية معن تكاليف امعيشة يف روما وجنيف برغم أهنا تزيد معن تكاليف امعيشية يف 

ة األجل، وبالتايل يثل حاليا اخليار وبشكٍل معام، يوفر النقل إىل بون أكرب قدر من الفوائد من حيث الوفورات متوسطة إىل طويل بون.
أمعاله، قد ال يتم حتمل العديد من هذه التكاليف، إذا ما مت نقل اآللية العامية إىل مباين  22وكما ثبت بالفعل يف الفقرة  األقل تكلفة.

  األمانة العامة.

  
نب التكاليف اليت ت دفع مرة واحدة (، يكن جت5معلى وجه التحديد، إذا ظلت اآللية العامية مع الصندوق العامي للتنمية الزرامعية يف روما )السيناريو  105 

سيتم حتمُّل تكاليف نقل مكتب اآللية العامية فقط يف حالة النقل داخل روما؛ وبرغم ذلك فإن  اخلاصة بنقل موظفي ومكتب اآللية العامية.
  التقديرات غري معروفة حالي ا حلني تلقي معرض من احلكومة اإليطالية.
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( معلى 6إىل  1)من  اخليارات السكنيةهات يقّدم التقرير احلايل تقييم ا حول قدرة سيناريو  :طرق التشغيل وأوجه التآزر .86
أخرى مؤمتر األطراف، ومتاشي ا  مقررات، من بني ١١-/م أ ٦م قّرر وامتثاال لل هامهالآللية العامية، وفقا م طرق التشغيل وأوجه التآزردمعم 

لعامية، وتقرير وتوصيات وحدة التفتيش بشأن تقييم اآللية ا يف دورته التاسعة مع امعايري اليت جاءت يف تقرير مكتب مؤمتر األطراف
ويف الوقت الذي أشارت فيه نتائج العديد من التقييمات والتقديرات اليت دارت حول اآللية العامية واألمانة العامة  امشرتكة واالسرتاتيجية.

ويبقى تصحيح  عاون الوثيق مع بعضها البعض.مؤمتر األطراف معلى كال اهليئتني الت الالحقة قرراتإىل الطبيعة الثنائية لعملهما، أوجب ام
 
 
، طرق التشغيل وأوجه التآزرومن حيث  .الرتتيب السكين، وبناء  معليه، اختيار ١١-/م أ ٦قّرر هذه التطورات هو اهلدف األمسى من ام

( أكرب قدر من الفائدة ويسمح 2 يوّفر خيار إقامة اآللية العامية يف مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون )السيناريو
ومعلى الرغم من أّن مكتب األمم امتحدة يف جنيف  .١١-/م أ ٦م قّرر مؤمتر األطراف ، ومن أمهها  مقرراتبتحقيق متلف مطالب 

، فإن كل ( قد يوفر بعض الفوائد من حيث تنفيذ اإلصالحات احلالية معلى النظام اإلداري التفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر1)
( يقدمان بعض امزايا احملتملة لآللية العامية يف 6) العاصمة ( والبنك الدويل يف واشنطن1من الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية يف روما )

، ةيف دورته التاسع مؤمتر األطراف مكتب تتأكد هذه النتائج معند مقارنتها بامعايري امستمدة من تقرير .ووظائفها حتقيق ومهامها
  .اموقعوتوصيات وحدة التفتيش امشرتكة واالسرتاتيجية، اليت تسلط الضوء أيضا معلى مزايا االشرتاك يف 

يتحمل مؤمتر األطراف وحده، معن طريق األمني التنفيذي وبدمعم من األمانة العامة، مسؤولية اإلدارة يف  :اإلدارة كفاءة .82
غري تابعة لالتفاقية أو أي كيان خارجي، بغض النظر معما إذا كان هذا الكيان آلية مالية أم ال، وبناء  معليه، ال توجد هيئة  اآللية العامية.

(، حيث يقيم 2وبالتايل، فإن إسكان األمانة العامة داخل مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة التصحر يف بون ) لديه أي دور تؤديه.
ومعالوة معلى ذلك،  قية من حيث دمعم وحتسني كفاءات اإلدارة بالنسبة لالتفاقية.األمني التنفيذي، هو سيناريو اإلسكان األكثر منط

يب أن ينص أي سيناريو آخر معلى معدم إمعاقة أي دور يقوم به األمني التنفيذي يف ضمان إمعداد التقارير الكافية لآللية العامية 
 يل التمثيل القانوين لآللية العامية.ومسؤوليتها جتاه مؤمتر األطراف، إىل جانب قدرة األمانة العامة معلى تو 

 هامهاجديد ي سهل معمل اآللية العامية وفقا م سكينوال ي عدُّ من قبيل امبالغة الرتكيز معلى أمهية اختاذ قرار بشأن ترتيب  .88
غم التعديالت اليت أدخلت بر  -احلايل مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية  الرتتيب السكينهذا ومل يعد  106ودمعما لتنفيذ االتفاقية.

ويرجع هذا إىل االلتزامات القانونية اليت يتحملها الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية جتاه  معلى مذكرة التفاهم، هو األنسب لآللية العامية. 
يف روما، والنقص العام يف امزايا الذي  اآللية العامية، فضال معن التكاليف امتزايدة لبقاء اآللية العامية مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية

ومعلى  .طرق التشغيل وأوجه التآزريشكله استمرارها  مع الصندوق الدويل للتنمية الزرامعية من حيث فوائد التكاليف، وكفاءات اإلدارة، و 
امية واحلكومة اإليطالية، فإّن روما قد ، وخاصة بالنسبة موظفي اآللية العجذابةالرغم من أّن احتمالية بقاء اآللية العامية يف روما تعد 

 
 
( لتحمل مثل هذه امسؤولية، باستثناء الصندوق ١١-/م أ ٦قّرر تفتقر إىل امنشآت امناسبة )وفقا للمعايري امبينة أمعاله امستمدة من ام

إّن اآلثار امرتتبة معلى نقل  مالية دولية.الدويل للتنمية الزرامعية، ألن الكيانات األخرى التابعة لألمم امتحدة يف روما ليست مؤسسات 
ّسن صراحة من أهدافها و  ، وفقا لالتفاقية، قد يكون مهامهااآللية العامية إىل أي كيان داخل روما، أو يف مكان آخر، األمر الذي ال ُي 

  
 االمعتبار بند جدول األمعمال البادي للعيان بشكل متزايد امتعلق بتقييم اآللية العامية وتعاوهنا مع األمانة العامة، والذي لقد أخذ اجملتمع الدويل بعني 106 

اضي واجلفاف برغم احلاجة اماسة إىل قرار هنائي بشأنه، قد ش غل به معن القضايا اجلوهرية امتعلقة بتنفيذ االتفاقية امتصلة بالتصحر/ تدهور األر 
(DLDD.) للمعهد الدويل للتنمية امستدامة الذي ذكر أّن "العديد قد  يف دورته العاشرة نشرة مفاوضات األرض / تقرير مؤمتر األطراف انظر

سية امتعلقة مناقشة امسائل الرئي حنوانتبهوا إىل أن مؤمتر األطراف ما زال يركز يف امقام األول معلى قضايا "التدبري امنزيل"، ومل يتحرك حىت اآلن 
مل تقرير مؤمتر األطراف جبوهر اإلجراءات الالزمة لتحفيز اجلهود امبذولة معاجلة التصحر/تدهور األراضي واجلفاف" لنشرة  يف دورته التاسعة ي 

لعقبات السياسية وامؤسسية " الشعور العام بأن مؤمتر األطراف تسوده ايف دورته التاسعة مفاوضات األرض الذي بعنوان "حتليل موجز مؤمتر األطراف
  ذاته ال يكن أن يثبت".معلى بني األمانة العامة واآللية العامية، ويشري إىل أّن" البيت الذي ينقسم 



ICCD/COP(11)/3 

 45 

ومعالوة معلى  ة كبرية يف التكاليف.هلا انعكاسات غري مرغوب فيها للغاية بالنسبة لالتفاقية، مثل احلفا  معلى الوضع الراهن مع زياد
 
 
الطرق نظرا لنقص كفاءات اإلدارة وأوجه التآزر، وكذلك  ١١-/م أ ٦قّرر ذلك، فإن هذا الرتتيب لن يفي بالشروط امطلوبة من ام

ية لكيان مثل مكتب وألسباب مماثلة، باإلضافة إىل التكاليف الباهظة ذات الصلة، فإن نقل اآللية العام امعقدة ذات الصلة. التشغيلية
ليس من امرجح أن تكون  العاصمة األمم امتحدة يف جنيف، أو األمانة العامة لألمم امتحدة يف نيويورك، أو البنك الدويل يف واشنطن

العامية،  مع إحدى اآلليات امالية مثل البنك الدويل أو مرفق البيئة سكينوهناك استثناء حمتمل ربا يتمثل يف ترتيب  خيارات جمدية.
اآللية العامية، معلى الرغم من أهنا من غري امرجح أن تفي بامعايري امنصوص  مهاممن حيث تيسري أهداف و  والذي قد يكون جذاب ا

 
 
  ، وكفاءات اإلدارة.طرق التشغيل وأوجه التآزر، أمعين امتعلقة بالتكاليف، و ١١-/م أ ٦قّرر معليها يف ام

مع األمانة العامة داخل مقر اتفاقية األمم امتحدة مكافحة  اموقعرار يقضي باشرتاك اآللية العامية يف ويف اخلتام، فإن وجود ق .80
قررة يف معدة تقييمات، وُيقق وفورات معلى امدى الطويل هلاتني امؤسستني 

 
التصحر يف بون، له القدرة معلى حل معظم القضايا العالقة ام

، الطرق التشغيلية تبسيطخليار األقل تكلفة وامنطقي والواضح الذي يوفر أكرب قدر من الفائدة من حيث التابعتني لالتفاقية؛ كما ي عد ا
 اإلدارة. رقابة اليت تؤدي إىل حتقيق كفاءةوأوجه التآزر بني هيئات االتفاقية، إىل جانب حتسني امساءلة وال
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Annex I 

[English only] 

  Relevant correspondence 
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 1. Letter dated 5 July 2013 from the Financial Operations Department, IFAD to the 

UNCCD secretariat, outlining IFAD’s suggested transition arrangement for handing 

over to UNCCD the financial services currently offered to the Global Mechanism 
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 2. Letter dated 16 July 2013 from the UNCCD secretariat (in response to IFAD’s letter 

of 5 July 2013 outlining a suggested transition arrangement for handing over to 

UNCCD the financial services currently offered to the Global Mechanism) 
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3. The European Union’s compiled list of questions regarding 6/COP.10 in 

response to the request by the UNCCD Executive Secretary at CRIC 11. Received by 

the secretariat on 13 May 2013 

The European Union would like to thank the UNCCD Secretariat and Executive Secretary for preparing the progress 
report on the status of the implementation of decision 6/COP.10, discussed at the intersessional meeting of the eleventh 
session of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC 11) hosted in Bonn, April 15–

19 2013.  

In response to the Executive Secretary’s request at CRIC 11 to Parties to submit detailed and focused questions 

regarding 6/COP.10, please find below compiled questions from the European Union and its Member States. 

1. Staffing 

Could you please inform us of:  

 the details of the staff compliment of the global mechanism including information as to grade, function, nature 
of contract (fixed term/short term etc.) and length of service in the GM, broken down between those who are 
paid under the convention core budget and those on contracts paid out of voluntary contributions?  

 Are we right to assume that only those who are funded by the core budget have been given UN contracts or are 
these contracts used for all staff irrespective of the funding source?  

 We would also appreciate receiving updated information on the recruitment process of the Managing Director 
of the Global Mechanism (D-2) and the expectations regarding his appointment. 

 

2. Staffing liabilities 

Costs for the relocation to Bonn should include a rough estimate of the legal costs related to the potential settlement of 
the 13 cases of GM staff that have addressed the International Labor Organization (ILO) Administrative Tribunal 
against IFAD. Have you received any advice from the UN legal counsel or personnel office regarding potential 
liabilities that might fall on the Convention? 

3. Operationally 

The operation of the GM requires its staff to have  regular contacts with a wide range of partners both  in the UNCCD 
Secretariat, other UN organisations based in Rome, (such as FAO, IFAD and others), Permanent Missions to the UN in 
Rome and elsewhere and with "client" parties to the Convention. In this regard we ask: 

 Has any assessment been done as to the frequency and nature of such operational contacts as the basis of 
understanding the likely implications, positive or negative, of different location positions?  

 With respect particularly to a possible move from Rome, how substantial and frequent are GM staff contacts 
with aforementioned UN Entities and Governmental institutions based in Rome? Could a diary analysis over 
the last 6-12 month provide any relevant information?  

 Consistent with the point above, what would be the estimated cost of mission (travel + DSA) of GM and 
Secretariat staff to travel to Rome in order to attend technical coordination meetings and events, held at the UN 
agricultural hub, and relevant to their mandates? 

 What are the frequency and costs (travel+DSA) of GM and Secretariat staff over the last 24 months, 
disaggregated by year (i.e. 2011; 2012 and 2013), between Bonn and Rome? 

 

 



ICCD/COP(11)/3 

52  

4. Continuity 

The staff of the GM are clearly an important resource to the work of the Convention. With this in mind we ask the 
following: 
 

 How many staff members (core and extra-budgetary) have left the GM since COP10 and how many of 
them have been replaced? 

 Do we have any information as to the likely impact of a location move on the intentions of the staff 
members to continue their engagement with the GM? 

 Do we have any information on the potential likelihood of staff withdrawing their cases brought to the ILO, 
should their contractual situation be clarified and their physical location remains in Rome?  

 

5.Costs 

Are there any more up to date figures relative to projected costs of staff transfers for GM staff to Bonn should the 
COP make this decision? In particular, have you taken into account the potential 885.000 USD needed for the one-
time relocation of staff from Rome to Bonn (in the case all staff members have dependents) and the costs under 
question 2 (resulting from the legal cases)? 
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 4. Message from the Ministry of Foreign Affairs of Ecuador related to the document 

"Arrangements to host the GM". Email received by the secretariat on 11 April 2013 

En referencia a su solicitud de comentarios al documento de “Arreglos para 

hospedar el Mecanismo Mundial”, me permito dar a conocer el 

pronunciamiento de Ecuador: 
Se expresa que en lo referente a los costos, las modalidades de 
funcionamiento, sinergias y la eficiencia en la gobernanza resulta mucho 
más conveniente que el Mecanismo Mundial se instale en la ciudad de 
Bonn, por lo que se reitera su apoyo a que la sede del Mecanismo Mundial 
se desarrolle junto a la Secretaría de la CNULD, por los siguientes motivos: 
    ·          El Mecanismo Mundial (MM) desde su inicio en el año 1999 y 
    de  acuerdo  al análisis realizado por los países parte en la COP 10, 
    tomó nota, manifestándose que: "desde  que se estableció el Mecanismo 
Mundial   no   se   han  realizado  los  progresos  esperados  en  la 
    movilización  y  canalización  de  recursos financieros sustanciales, 
    entre  otras   cosas para la transferencia de tecnología, a título de 
    donación  y/o  en condiciones favorables o de otro tipo, a los países 
    en   desarrollo   afectados"   (decisión   6/COP.10,  párrafo  5  del 
    preámbulo).  En  esa misma decisión también se señaló que "es preciso 
    adoptar  un  enfoque  nuevo y más efectivo a todos los niveles, en el 
    marco  de  la  aplicación  de  la  CNULD  y  bajo  la  autoridad,  el 
    asesoramiento  y la orientación de la Conferencia de las Partes". Ese 
    ha sido también el tema de numerosas evaluaciones realizadas, que han 
    arrojado  resultados  no  satisfactorios en términos de duplicación y 
    superposición   de  actividades  entre  el  Mecanismo  Mundial  y  la 
    Secretaría,  así  como  una  carencia  de  funciones  de rendición de 
    cuentas,   eficiencia,   efectividad,   transparencia   y  coherencia 
    institucional  con  arreglo al actual acuerdo de acogida con el FIDA. 
    En  este  sentido,  se  sugiere que la Secretaría de la CNULD realice 
    todos  esfuerzos  necesarios  y  posibles para el mejoramiento de los 
    procesos  y  mecanismos  que  desarrolla  el  MM  y las iniciativas y 
    proyectos  de  las  partes  se  canalicen  y viabilicen en el corto y 
    mediano  plazo;  en  el  caso  de Ecuador, la sinergia Ministerio del 
    Ambiente  (Punto  Focal  de la CNULD) - MM, ha venido de más a   
menos, por loque es importante poner a consideración también un cambio 
total en  el  esquema  o estructura de apoyo para el país y cumplir con los 
    fines para los que fue creado el MM, lográndose así la implementación 
    de  las  iniciativas  que  genera  o  innova  el punto focal nacional 
    ecuatoriano de la CNULD (MAE). 
    ·          En  cuanto a las sinergias con los órganos de la CNULD, la 
    separación  física entre el  MM (Roma - Italia) y la Secretaría de la 
    CNULD  (Bonn  -  Alemania)  ha  dificultado  la relación cotidiana de 
    trabajo  y  la  aplicación  de  la  Convención  en  su conjunto. Esta 
    separación  física  entre  el MM y la Secretaría de la CNULD, seguirá 
    dificultando  la  coordinación e implementación de procesos, cada vez 
    en mayor medida, el desempeño de varias responsabilidades adicionales 
    del   Secretario  Ejecutivo  y  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
    administrativos  y  de gestión internos previstos a nivel de personal 
    superior  entre  el  MM  y  la  Secretaría,  se expone en la decisión 
    6/COP.10 (párrafos 1 a 7)33. Con lo expuesto se sugiere y como fue la 
    decisión  en  la  COP  10,  que el MM esté anexo a la Secretaría y se 
    maneje y funcione bajo sus preceptos; para complementar lo expuesto y 

[UNOFFICIAL/AUTOMATED TRANSLATION] 
In reference to your request for comments on the 
document "Arrangements for hosting/housing of the 
Global Mechanism ", allow me to present the statement 
of Ecuador: 
It is expressed in terms of costs, methods of 
operation, synergies and efficiency in governance is 
much more convenient than the GM installed in the city 
of Bonn, therefore reiterates its support to host the 
Global Mechanism developed by the UNCCD 
Secretariat, for the following reasons: 
    • The Global Mechanism (GM) since its inception in 

1999 and according to analysis by the countries party to 
the COP 10 noted, demonstrating that "since the 
establishment of the GM not been expected progress in 
mobilization and channeling of substantial financial 
resources, including for technology transfer, by way of 
donation and / or concessional or otherwise, to 
countries affected developing "(6/COP.10 decision, 
paragraph 5 of preamble). In that same decision also 
noted that "it is necessary adopt a new and more 
effective at all levels, in the framework of the 
implementation of the UNCCD and under the authority, 
the advice and guidance of the Conference of the 
Parties. "That has also been the subject of numerous 
evaluations that have yielded unsatisfactory results in 
terms of replication and overlap between the GM and 
the Secretariat as well as a lack of reporting functions 
accounts, efficiency, effectiveness, transparency and 
consistency under the current institutional host 
agreement with IFAD. 
    In this sense, it is suggested that the UNCCD 
Secretariat perform all efforts necessary and possible to 
improve the processes and mechanisms developed by 
the GM and the initiatives and projects of the channel, 
and enable parties in the short and medium term, in the 
case of Ecuador, the Ministry synergy Environment 
(UNCCD Focal Point) - GM, has come from more to 
less, it is also considered important to make a total 
change in the scheme or support structure for the 
country and meet the purposes for which it was created 
the GM, thus achieving the implementation initiatives 
or innovations generated by the national focal point 
UNCCD Ecuador (MAE). 
    • In terms of synergies with UNCCD bodies, 

the physical separation between the GM (Rome - Italy) 
and the Secretariat of the UNCCD (Bonn - Germany) 
has hampered the daily relationship work and the 
application of the Convention as a whole. This 
physical separation between the GM and the UNCCD 
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    con  el  propósito  de  optimizar  los  recursos  de  toda  índole  y 
    aprovechamiento  adecuado  de  los  talentos humanos, de acuerdo a lo 
    conocido  y  concertado  con  otras  partes  en la COP 10, el MM debe 
    ubicarse en Bonn, sede de la CNULD. 
 
    ·          En  lo referente a las responsabilidades de gobernanza, de 
    acuerdo  a las partes, estas  recaen sobre el Secretario Ejecutivo en 
    términos de supervisión, adecuación de la  presentación de informes y 
    rendición  de cuentas del MM ante la COP. Por lo tanto, las enmiendas 
    al acuerdo de acogida con el FIDA y las medidas de apoyo introducidas 
    en  la  decisión  6/COP.10  para mejorar la gobernanza de la COP y su 
    supervisión del MM dependen en gran medida de una serie de medidas de 
gestión y administrativas que deberán ser adoptadas por la secretaría 
    de  la CNULD, en cooperación con el MM. Para ello, estamos de acuerdo 
como  país,  que  será  necesaria  la cooperación del FIDA durante un corto 
 período  o  hasta  la extinción del memorando de entendimiento 
    enmendado,  con  el  fin  de apoyar la transferencia de las cuentas y 
    contratos  del  personal  del  MM y trasladar la obligación de rendir 
    cuentas  y  la  representación  jurídica del MM a la Secretaría de la 
    CNULD.  Igualmente  se  sugiere  y  se comparte el criterio, que para 
    mejorar  la  estructura  de  gobernanza de la CNUCLD es necesaria una 
    coordinación  y  cooperación  continuada  y duradera entre el MM y el 
    Secretario Ejecutivo, con el apoyo del la Secretaría. 
 
Saludos cordiales, 
 
Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climatico. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 
Quito - Ecuador 
 

Secretariat, will hindering the coordination and 
implementation of processes, each time greater extent, 
the performance of several additional responsibilities 
Executive Secretary and the fulfilment of the 
requirements internal management and administrative 
staff level provided higher between the GM and the 
Secretariat, stated in the decision 6/COP.10 (paragraphs 
1-7) 33. As discussed and suggested as was the decision 
at COP 10, the GM is attached to the Secretariat and 
manage and operate under its provisions, to 
complement the above and in order to optimize the 
resources of all kinds and proper utilization of human 
talents, according to the known and agreed with other 
parties at COP 10, the GM should located in Bonn, 
home of the UNCCD. 
    • With regard to the responsibilities of governance, 
According to the parties, these fall to the Executive 
Secretary terms of supervision, adequacy of reporting 
and GM accountability to the COP. Therefore, the 
amendments the host agreement with IFAD and the 
support measures introduced 6/COP.10 the decision to 
improve the governance of the COP and its GM 
monitoring depend largely on a series of measures and 
administrative management to be adopted by the 
secretariat of the UNCCD, in cooperation with the GM. 
To do this, we agree as a country, that will require the 
cooperation of IFAD for a short period or until the 
expiry of the memorandum of understanding amended, 
in order to support the transfer of the accounts and GM 
staff contracts and transferring the obligation to pay 
accounts and GM legal representation to the Secretary 
of the UNCCD. It was also suggested and shared the 
view that for improve the governance structure is 
needed CNUCLD coordination and cooperation 
continued and lasting between the GM and the 
Executive Secretary, with the support of the Secretariat. 
 
Best regards, 
 
Directorate of Environment and Climate Change. 
Ministry of Foreign Affairs, Trade and Integration. 
Quito - Ecuador 
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5. European Union response to updated version (December 2012) of the Report 

prepared pursuant to Decsision 6/COP10 on ”Identification of a new housing 

arrangement for the Global Mechanism.” Received by the secretariat on 4 March 

2013.  
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 6. Comments from the Armenian National Focal Point. Received by the secretariat on 28 

February 2013 

 

I would like to inform you that I examined document on new housing arrangements for the GM. In my 
opinion, a decision to collocate the GM at the UNCCD Headquarters in Bonn, together with the secretariat, is 
most cost efficient, logical and most beneficial for UNCCD Secretariat and Country Parties in terms of 
implementation of Convention. 
 
best regards, 
 
Nino Chikovani 
UNCCD NFP for GEORGIA 
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Global-Mechanism/Pages/Follow-up.aspx 
 

 7. Comments from Armenia. Received by the secretariat on 25 February 2013 

 
1. The consultant carried out the detailed analysis on new housing arrangement for the Global Mechanism 

based on 6 scenarios including cost, operational modalities and synergies, and governance efficiencies. 
2. Co-location with the Secretariat (scenario III) is the most cost effective in regard to the cost of living of the 

GM staff and on-going operations of the GM, despite the fact that the  case of Rome (scenario I) is the most 
effective in regard on-time relocation. In the framework of the convention the scenario III is the most 
effective in regards to the governance and coordination of the financial and human resources.  

3. In regard to the operational modalities and synergies, the co-location of GM with the Secretariat in Bonn 
will assist in carrying out the  reforms in administrative regime in the UNCCD as well as it seems the most 
logical scenario to optimize governance efficiencies of the convention.  

4. Additionally, the co-location of the GM and the Secretariat (scenario III) will facilitate the functioning of 
the GM according to its mandate, will improve GM reporting and accountability.   

 
Комментарии 

 

1.Со стороны консультанта проведен подробный анализ относительно нового расположения Глобального 
Механизма, изучая VI сценариев с рассмотрением 
информация о расходах, условий функционирования и взаимодействия, а также управления 

эффективностью.  
 
2. Совместное размещение с секретариатом КБО в Бонне (сценарий III)  
представляет собой наиболее экономически эффективный вариант с точки зрения стоимости жизни для 

сотрудников GM и текущих операций офиса GM, несмотря на то, что вариант Рима (сценарий I) является 

экономически эффективным с точки зрения переселения. В рамках Конвенции сценарий III более 

эффективен при управлении и координации финансовых и человеческих ресурсов.  
 
3. С точки зрения условий функционирования и взаимодействия, размещение ГМ в Бонне (сценарий III.) 

обеспечит большую выгоду и самое главное, поможет осуществлению текущих реформ 

административного режима КБО. Совместное размещение ГМ с секретариатом КБО в штаб-квартире в 

Бонне (сценарий III) является наиболее логичным сценарием в поддержку улучшения и оптимизации 

управления эффективностью по Конвенции.  
 
4. Кроме того, совместное размещение ГМ с секретариатом КБО (сценарий III.) облегчает работу ГМ  в 

рамках ее мандата, улучшит подотчетность и надзор в плане управления эффективностью для 

осуществления Конвенции. 
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 8. Response from Algeria to the Comments received from Switzerland. Email received 

from the secretariat on 20 November 2012 

 

Dear Mr. President, COP Bureau members, 

Further to the comments and proposals of Mr Yves Guinand, focal point of Switzerland and our colleague 
in the bureau of the COP 10 on the proposals contained in the report on the options for the relocation of 
the global mechanism of the UNCCD, I have the honour to inform you that the proposals made are 
interesting and it is necessary that they be taken into account by the secretariat in the final report are 
related and which will be submitted during the next CRIC. 

Please accept, Mr President, and my colleagues in the bureau of the COP 10, the expression of my perfect 
consideration. 

KHELIFA Abdelkader 

Algeria
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9. Comments from Switzerland on the Document that analysis the “Identification 

of a new housing arrangement for the Global Mechanism” 3rd Draft Version 

(October 2012), forwarded to the COP Bureau in an email from 20 November 2012 
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 10. EU and its MS Comments for the revised Note from the Secretariat “Identification of a new 

housing arrangement for the Global Mechanism”, forwarded in an email from 15 November 2012 
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 11. Letter from the President of IFAD to the President of the UNCCD COP10, dated 8 August 2012 
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 12. Letter/Comments from JUSCANZ member states (Japan, US, Switzerland, Canada, Australia, 

Norway, and New Zealand), forwarded to COP Bureau in an email from 4 September 2012 
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 13. Letter/Comments from the European Union and its Member States titled “comments for note from 

the Secretariat ‘Identification of a new housing arrangement for the Global Mechanism’” dated 20 

September 2012 
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 14. Letter from the African Group titled “Comments on the draft consultant document on the housing 

arrangement for the Global Mechanism”, forwarded to COP Bureau in an email from 25 

September 2012 

 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

TELEPHONE:  +268 24042731-9    P O BOX 162 
FAX: 24047430      MBABANE 

Website: www.swazigov.sz               
      

RE: COMMENTS ON THE DRAFT CONSULTANT DOCUMENT ON THE HOUSING 

ARRANGEMENTS FOR THE GLOBAL MECHANISM. 

 
1. The submissions below are a result of intensive consultations within the African group on 

the report by the consultant engaged by the Secretariat to provide information on the new 
housing arrangement for the Global Mechanism after the adoption of decision 6COP 10. 
 

2. The tenth session of the Conference of the Parties (COP) by its decision 6 requested the 
Executive Secretary, in consultation with the Bureau of the tenth session of the COP (COP 
10), to undertake a process to identify a new housing arrangement for the Global 
Mechanism (GM). 

 
3. In doing so the Secretariat was requested to consider information on costs, operational 

modalities and synergies, and governance efficiencies. 
 

4. Having accomplished the assignment the Secretariat was to provide this information to the 
Bureau of the tenth session of the Conference of the Parties and the COP Bureau may:  

 
a) Take note of the information contained in the document on a new housing arrangement 

for the GM and, pursuant to paragraph 14 of decision 6/COP.10, advise the secretariat 
to submit the final report to COP 11; 
 
Or  
 

b) Request the Executive Secretary to prepare draft terms for a new housing arrangement 
of the GM, in compliance with decision 6/COP.10; 

 
5. The African group has considered the consultant document and also reflected on 

previous reviews of the GM by different groups. In addition to the above correspondence 
between the Secretariat and IFAD on GM affairs were reviewed. 
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6. All the above was done to get a complete picture of where we stand and where we are 
coming from on the GM issues so that any view on the consultant’s report is taken with 

that full picture.  
 

7.  Our position is in agreement with the findings of the consultant. The current housing 
arrangement with IFAD, despite amendment of the MoU, is no longer appropriate GM. 
The issue of legal liabilities that the GM has incurred upon IFAD has opened a number 
of hidden issues surrounding the housing arrangement and has raised tensions which we 
believe, based on previous engagements with IFAD, are no longer repairable.  

 
8. In addition the increasing costs for the GM to remain with IFAD in Rome, and lack of 

synergistic approach to programmes between the GM and the Secretariat and reporting 
challenges raised on several occasions support our position. 

 
9. The same would apply even if the GM would relocate to be housed under one of the UN 

agencies in Rome whether FAO or WFP and there is very little advantaged to be gained 
by housing the GM with any one of the two. 

 
c) In conclusion, the African group supports a decision to co-locate the GM at the 

UNCCD Headquarters in Bonn, together with the secretariat. In addition we propose 
that the Bureau in its next meeting in November takes a decision to request the 
Executive Secretary to prepare draft terms for a new housing arrangement of the GM, 
in compliance with decision 6/COP.10. This recommendation is to facilitate a decision 
by COP 11 on the new housing arrangement otherwise we might come out of COP 11 
without a decision and the current administrative challenges will continue unabated.  
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 15. Letter from the Italian national Focal Point to the COP 10 President dated 3 August 2012 
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 16. Letter from the Executive Secretary to the President of the International Fund for Agricultural 

Development, dated 2 March 2012 
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 17. Letter from the President of the International Fund for Agricultural Development to 

the Executive Secretary, dated 8 February 2012 
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 18. Letter from the Italian Government focal point to the UNCCD (Directorate General for 

Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Government of Italy) to the 

Executive Secretary, dated 15 June 2012 
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 19. Cover letter from the Italian Ambassador to Germany, Michele Valensise, addressed 

to the Executive Secretary, dated 30 May 2012 
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 20. Letter from the Italian Minister of Foreign Affairs, Mr. Giulio Terzi, on the new housing agreement 

for the Global Mechanism (GM), addressed to the Executive Secretary, dated 28 May 2012 
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21. Letter from the Italian Government focal point to the UNCCD (Directorate General for 

Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Government of Italy) to the Executive 

Secretary, dated 8 May 2012 
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Annex II  
[English only] 

  Relevant provisions of decision 6/COP.10, amended 
Memorandum of Understanding  

  Amendment of the Memorandum of Understanding, new housing 

arrangement 

 Request the Executive Secretary with the COP10 Bureau to identify a new housing 
arrangement for the GM, including potential co-location with the UNCCD secretariat, with 
consideration to information on costs, operational modalities and synergies, and governance 
efficiencies (provided to the COP 10 Bureau by 1 July 2012) (paragraph 11); 

 Direct the Executive Secretary to present a recommendation on the new GM housing 
arrangement, including potential co-location with the UNCCD secretariat, to COP 11 for a 
final decision (paragraph 14). 

 Revise the Memorandum of Understanding (MoU) with the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) (decision 10/COP.3) regarding the modalities and 
administrative operations of the Global Mechanism, and authorizes the Executive Secretary 
(under the guidance of the COP 10 Bureau) to limit IFAD to provision of logistical and 
administrative support other than those provided under paragraph 5, as well as privileges 
and immunities to GM staff through the Government of Italy (paragraph 8 and 9) 

 Direct the Executive Secretary to work with IFAD to enable the timely termination 
of the MoU once the new housing arrangement has been concluded (paragraph 10) 

  Governance efficiencies 

 Transfer accountability and legal representation of the GM from the IFAD to the 
UNCCD secretariat (paragraph 1) 

 Delegate overall management responsibility to the Executive Secretary, including 
reporting to the COP on the GM (paragraph 2 and 3)  

 Appoint the GM Managing Director through United Nations recruitment process by 
the Executive Secretary (paragraph 6) 

  Operational modalities and synergies 

 Request the Executive Secretary, with the GM Managing Director, to develop 
internal rules and procedures, jointly implement workplans and programmes, implement a 
joint corporate identity, streamline financial management and administration, and 
coordinate reporting (paragraph 4) 

 Request the Executive Secretary to integrate all GM accounts and staff under one 
administrative regime administered by the United Nations Office at Geneva (UNOG) under 
United Nations Financial Rules and Regulations (paragraph 5) 

 Delegate operational authority, through the Executive Secretary in accordance with 
United Nations rules and regulations, to the GM Managing Director to manage GM 
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programme and budget, implement agreed workplans and programmes, enter into 
agreement with donors, and employ personnel (paragraph 7) 

  Other 

 Request the Executive Secretary to take all necessary measures, as a matter of 
urgency, with the GM Managing Director and IFAD President, to implement the 
governance arrangements in this decision to ensure that the administrative, procedural and 
legal aspects of this decision are implemented (paragraph 15) 

 Request the Executive Secretary to organize an informal discussion with Parties 
during CRIC 11, submit progress reports to the COP 10 Bureau, to the intersessional 
meeting of CRIC 11 and to COP 11 (paragraph 12, 13, 17) 

 Request the Executive Secretary and GM Managing Director to seek the views of 
Parties and relevant actors on issues relating to the work of the GM and its implementation 
of programmes and to report to COP (paragraph 16) 

  Amended MoU1 

VI. 1. f. Until such time as the full implementation of decision 6/COP.10, IFAD shall house 
the GM and provide sufficient office space for its the offices on the basis of a lease 
agreement to be concluded between the Executive Secretary and the President of IFAD. 

VI. 1. g. IFAD shall also provide the GM with logistical and administrative support services 
as set out in a supplementary Letter of Agreement to be concluded between the Executive 
Secretary and the President of IFAD pursuant to article VII B of this amendment to the 
MoU. 

VII. C. For the purposes foreseen under the provisions of operative paragraph 10 of 
decision 6/COP.10 (Directs also the Executive Secretary to work with IFAD to further 
modify the MoU to enable its timely termination once the new housing arrangement has 
been concluded), the MoU including the present amendment thereto may be terminated at 
the initiative of the Executive Secretary or the President of the Fund with prior written 
notice of at least one month. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 Amendment to the MoU, dated 02.04.2012, as requested by the last COP in decision 6/COP.10, 

specifically paragraphs 8 through 11. 
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Annex III  

[English only] 

  Overview of optional one-time costs of moving the GM by location* 
 
Optional costs  III. Bonn IV. Geneva V. New York VI. Washington, DC  

(USD) 
    

E. Relocation of Professional staff (extra-budgetary) 
Relocation grant 30,000 30,000 30,000 30,000 
Assignment grant 49,621 67,801 63,897 60,108 
Travel 9,000 6,000 24,000 24,000 
E. Subtotal  88,621 103,801 117,897 114,108 
F. Relocation of General Service staff (core)** 

Relocation grant 55,000 55,000 55,000 55,000 
Assignment grant 71,187 95,641 90,594 87,627 
Travel 13,500 9,000 36,000 36,000 
F. Subtotal 139,687 159,641 181,594 178,627 
G. Relocation of General Service staff (extra-budgetary)** 

Relocation grant 10,000 10,000 10,000 10,000 
Assignment grant 11,991 15,231 14,961 14,511 
Travel 1,500 1,000 4,000 4,000 
G. Subtotal  23,491 26,231 28,961 28,511 
H. Programme support costs 

(13%), USD 
32,734 37,657 42,699 41,762 

Grand total in USD (E+F+G+H) 284,533 327,330 371,150 363,008 
Grand total in EUR (E+F+G+H) 219,881 252,953 286,817 280,524 
Total Ranking 
(least to most expensive) 

2 3 5 4 

*   The option of retaining the GM in Rome assumes the ranking of one (1), as no staff related relocation costs would be accrued. 
** The relocation of General Service staff is subject to the approval of the United Nations Office of Human Resources 
Management (OHRM). 
E.  Assumption of two professional level GM staff funded through extra-budgetary sources. 
F. Assumption of four general service level GM staff funded through the UNCCD core-budget. 
G. Assumption of one general service level GM staff funded through extra-budgetary sources. 
H.  In accordance with the financial rules of the COP and standard practice of the United Nations, a rate of 13 per cent is charged 

to the estimated costs presented in this document for programme support services, or overheads. These support services 
include administrative support staff that provide services in procurement, financial management, human resources 
management, information technology and travel. 

Grand total: Exchange rate used is the average rate between the USD and EUR for the biennium (1 USD: 0.773 EUR). 
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Annex IV 

[English only] 

  Ranking of the potential housing options for the GM, according to 

relevant selection criteria and indicators 
 

NOTE: Indicators are formulated in the positive, so that a positive answer corresponds with 
more points and a higher ranking. Thus, when indicator points are totalled, the highest total 
equates to best ranking, 1. Each of the six potential housing options is ranked in order from 
1 to 6, 1 being the most advantageous option with the most benefits, and 6 the one with the 
least benefits and highest cost. The following criteria and indicators, especially those not 
subject to quantitative measurement, could also be used as the basis for a stakeholder 
survey. 

Summary table of rankings 

Global Mechanism  

Housing selection  

 
 

TOTAL RANKING 
(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 
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 Cost effectiveness 2 3 1 5 6 4 
 mandate and functions of the Global Mechnism 1 3 2 3 3 2 
 Operations and Synergies 3 4 1 2 4 4 
 Governance 2 3 1 3 3 2 
 TOTAL 8 13 5 13 16 12 

 Overall Ranking 2 4 1 4 5 3 

 Report of the COP 9 Bureau 3 5 1 4 4 2 

 Recommendations of the Joint Inspection Unit 2 3 1 4 3 2 

 The Strategy 2 4 1 3 4 2 

 TOTAL (additional criteria) 7 12 3 11 11 6 

 Overall Ranking (additional criteria) 3 5 1 4 4 2 

 

Table with a breakdown of rankings according to indicator 

Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 

A B C D E F 
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1. Cost effectiveness, economic feasibility  RANKING  
1.1 One-time costs for relocation (see table 1) RANKING (see table 1) 1 2 3 4 6 5 
1.2 Ongoing living costs for GM staff (table 2) RANKING (see table 2) 4 4 1 5 3 2 
1.3 Ongoing/annual operational costs for GM 

offices (table 3) 
RANKING (see table 3) 2 2 1 3 5 4 

 Cost, Ranking Total 7 8 5 12 14 11 
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Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 
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 Cost, RANKING 2 3 1 5 6 4 

2. Facilitation of the GM’s mandate and functions (as per the Convention)  INDICATORS  

2.1 Increase effectiveness and efficiency of 
existing financial mechanisms (Art. 21, 
paragraph 4) 

Access to financial mechanisms:  
(yes = 1, no / unknown = 0) 
a. Is the proposed housing entity a financial 

mechanism (included in GM’s inventory)? 

1 0 0 0 0 1 

b. Is a bilateral financial mechanism located in 
the same compound or same city? 1 1 1 0 0 1 

c. Is a multilateral financial mechanism 
located in the same compound or city? 1 0 1 1 1 1 

2.2 Promote actions leading to the mobilization 
and channelling of substantial financial 

resources, including for the transfer of 
technology, on a grant basis, and/or on 
concessional or other terms (Art. 21, para. 4) 

Is there an existing offer of financial resources 
or support from the housing entity and/or 
financial mechanisms? (yes=1, no=0) 

1 1 1 1 0 0 

(if yes: amount/value) - - - - - - 
2.3 Function (a) identifies and draws up an 

inventory of relevant bilateral and multilateral 
cooperation programmes that are available to 
implement the Convention (Art. 21, para.5) 

Are existing cooperation programmes of the 
housing entity available to implement the 
Convention? (yes=1, no=0) 

1 0 1 1 1 1 

(if yes: list of programmes) - - - - - - 
2.4 Function (b) provides advice, on request, to 

Parties on innovative methods of financing 

and sources of financial assistance and on 
improving the coordination of cooperation 
activities at the national level (Art. 21, para.5) 

Does the housing entity provide innovative 
methods of financing and sources of financial 
assistance? (yes=1, no=0) 

1 0 0 0 0 1 

(if yes: list of methods/sources of financial 
assistance) - - - - - - 

2.5 Function (c) provides interested Parties and 
relevant intergovernmental and non-
governmental organizations with information 

on available sources of funds and on funding 
patterns in order to facilitate coordination 
among them (Art. 21, para. 5) 

Does the housing entity have access to 
information on available sources of funds and 
on funding patterns? (yes=1, no=0) 

1 0 1 0 0 1 

Is the housing entity identified as a relevant 
intergovernmental or non-governmental 
organizations, e.g. which has previously been 
provided with such information (yes=1, no=0) 

1 1 1 0 1 1 

2.6 Function (d) reports to the Conference of the 

Parties… on its activities (Art. 21, para. 5) 
Does the housing entity report to the 
Conference of the Parties? (yes=1, no=0) 0 0 1 0 0 0 

(if no: to which governing body do they 
report?) - - - - - - 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking =  1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
GM’s Mandate, Total (indicators) 8 3 7 3 3 7 

 GM’s Mandate, RANKING 1 3 2 3 3 2 

3. Operational Modalities and Synergies (in compliance with decision 6/COP.10)  INDICATORS  

3.1 New and more effective approach to GM’s 
progress in mobilizing and channelling of 
substantial financial resources at all levels 
within the framework of the implementation 

of the Convention under the authority, 
guidance and orientation of the COP 
(6/COP.10, preamble clause) 

Does the housing entity offer a new and more 
effective approach to the GM at all levels 
within the framework of the implementation of 
the Convention under the authority, guidance 
and orientation of the COP? (yes=1, no=0; 
NOTE: For qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

3.2 Ensure accountability, efficiency, 
effectiveness, transparency and institutional 
coherence in the delivery of services by the 
Convention’s institutions and bodies for the 
implementation of the Convention and its 10-
year strategic plan (6/COP.10, preamble clause) 

Can the housing entity ensure accountability, 
efficiency, effectiveness, transparency and 
institutional coherence in the delivery of 
services by the Convention’s institutions and 
bodies? (yes=1, no=0; NOTE: For qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 
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Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 
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3.3 Avoid duplication and overlapping in 
activities to promote complementarities 
between the Global Mechanism and the 
permanent secretariat with a view to 
enhancing cooperation and coordination and 
using the Convention resources efficiently 
(6/COP.10, preamble clause; compare to COP9 
Bureau Evaluation of the GM, 
ICCD/COP(10)/4) 

Does the housing entity facilitate the GM and 
secretariat’s ability to avoid duplication and 
overlapping in activities to promote 
complementarities with a view to enhancing 
cooperation and coordination and using the 
Convention resources efficiently? (yes=1, no=0; 
NOTE: For qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

3.4 ES to appoint, through the UN recruitment 
process, and to delegate operational 

authority to the GM Managing Director 
(6/COP.10, para. 6, 7) 

Does the housing entity facilitate the 
Executive Secretary’s ability to appoint and 
delegate authority to the GM Managing 
Director? (yes=1, no=0; NOTE: For qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 1 1 0 

3. 5 ES, in consultation with the GM Managing 
Director and with the support of senior staff, to 
(6/COP.10, para. 4):  

(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report.)  - - - - - - 

 (a) Develop internal rules and procedures for 
the relationship between the UNCCD 
secretariat and the Global Mechanism;  

(a) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the internal rules and procedures 
for the relationship between the secretariat and 
the GM?  

0 0 1 0 0 0 

 (b) Coordinate and facilitate the joint 

implementation of workplans and 
programmes as per the decision of the 
Conference of the Parties; 

(b) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the coordinate and facilitation of 
the joint implementation of workplans and 
programmes (as per COP decision)? 

0 0 1 1 1 1 

 (c) Develop and implement a joint corporate 
identity with joint information and 

communication strategies; 

(c) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the GM’s corporate identity, joint 
information and communication strategies? 

0 0 1 0 0 0 

 (d) Undertake streamlining of financial 
management and administration for cost 
efficiency;  

(d) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the streamlining of financial 
management and administration? 

1 0 1 1 0 1 

 (e) Coordinate the required reporting to the 
Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention and the 
Conference of the Parties through the Executive 
Secretary 

(e) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the coordination of required 
reporting to the COP and CRIC? 

0 0 1 0 0 0 

3.6 ES to ensure the administration of GM 
accounts and staff under one UNCCD regime 
administered by UNOG under UN rules and 
regulations (6/COP.10, para. 5) 

Does the housing entity have a mandate to 
administer GM accounts and staff? (yes=1, 
no=0) 

0 0 1 1 0 0 

3.7 Provision of logistical and administrative 
support other than administration of GM 
accounts and staff (6/COP.10, para. 9 (1)) 

Is the housing entity able to provide all 
necessary logistical and administrative 
support, and has it expressed willingness to do 
so? (yes=1, no/unknown =0) 

1 1 1 1 0 0 

3.8 Provision of privileges and immunities to GM 
staff (6/COP.10, para. 9 (2)) 

Does the housing entity hold a Headquarters 
Agreement and is able and willing to extend 
privileges and immunities to GM staff? (yes=1, 
no/unknown=0) 

1 1 1 1 0 0 

3.9 Timeframe for implementation to enable 
timely termination (of the current housing 
arrangement) once the new housing 
arrangement has been concluded (6/COP.10,  
para. 10) 

Is a timeframe for implementation of a 
housing arrangement in place to allow for 
termination of the current MoU prior to 
COP11? (yes=1, no/unknown=0) 

1 0 1 0 0 0 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking =  1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
Operations and Synergies, Total (indicators) 4 2 13 6 2 2 

 Operations and Synergies, RANKING 3 4 1 2 4 4 
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Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 
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4. Governance Efficiencies (in compliance with decision 6/COP.10)  INDICATORS  

4.1 Function under the authority and guidance of 
the Conference of the Parties and be 

accountable to it (Art. 21, para.4; decision 
6/COP.10, preamble clause and para. 2) 

Does the housing entity have a mandated role 
in the GM’s accountability to the COP? (yes=1, 
no=0; NOTE: For qualitative arguments, see full 
report.) 

0 0 1 0 0 1 

4.2 UNCCD secretariat’s accountability and the 
legal representation of the GM (decision 
6/COP.10, para. 1) 

Does the housing entity have a mandated role 
in the ability of the UNCCD secretariat to take 
on the accountability and legal representation 
of the GM? (yes=1, no=0; NOTE: For qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 0 

4.3 Executive Secretary to ensure GM’s 
accountability and reporting to the COP 
under its mandate (decision 6/COP.10, para. 2) 

Does the housing entity have a mandated role 
to ensure COP oversight (i.e., review and 
guidance over GM staff and accounts, 
management and auditing of GM accounts) 
(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report.) 

0 0 1 0 0 0 

4.4 Executive Secretary (ES) to assume overall 
management responsibility, including 
coordinating reporting on, inter alia, 
accounting, performance and activities of the 
GM to the COP (6/COP.10, para. 3) 

Can the housing entity facilitate the ES’s 
ability to assume overall management 
responsibility for the GM, including reporting? 
(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report.) 

0 0 1 0 0 0 

4.5 Lasting solution to the GM institutional and 
managerial challenges recurrently identified 
by the various external assessments 

undertaken, including the 2009 Joint Inspection 
Unit report and the report by the COP9 Bureau 
(Decision 6/COP.10, preamble clause) 

Does the housing entity present a lasting 
solution to the GM institutional and 
managerial challenges recurrently identified by 
the various external assessments undertaken?  
(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report. See below criteria for more details.) 

0 0 1 0 0 0 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
Governance, Total (indicators) 1 0 5 0 0 1 

 Governance, RANKING 2 3 1 3 3 2 

5. 
Criteria established in the COP9 Bureau’s Report on the Evaluation of the 
GM  
(ICCD/COP(10)/4) 

 INDICATORS  

5.1 In a position to clearly contribute, by its 
mandate and institutional positioning within the 
UNCCD architecture, to addressing in a 
systemic manner the issues of governance, 

reporting and accountability of the GM 
(ICCD/COP(10)/4, para. 63) 

Is the housing institution in a position to 
clearly contribute, by its mandate and 
institutional positioning within the UNCCD 
architecture, to addressing in a systemic 
manner the issues of governance, reporting and 
accountability of the GM? (yes=1, no=0; NOTE: 
See criteria 3.1, 3.2, 4; for qualitative arguments, see 
full report.) 

0 0 1 0 0 0 

5.2 Facilitates full implementation of a Delivering 

as One policy, in accordance with the 
provisions of the Convention, and closer 
interaction with other bodies of the Convention 
(para. 63 (c)) 

Does the housing entity lend to the 
implementation of a Delivering as One policy, 
in terms of “one leader, one programme, one 
budget and, where appropriate, one office”, in 
accordance with the provisions of the 
Convention, and closer interaction with other 
bodies of the Convention? (yes=1, no=0; NOTE: 
For qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

5.3 The housing institutions should put an end to 
the dual supporting structure which has 
resulted in serious institutional dissonance, 
inefficiency, in effectiveness and the removal of 
the GM from the oversight and direction of the 
COP and improve corporation and 

Does the housing entity put an end to the dual 
supporting structure and improve corporation 
and coordination among Convention bodies, in 
particular the GM and the Permanent 
Secretariat?  
(yes=1, no=0; NOTE: see criteria 3.3, 3.5; for 

0 0 1 0 0 0 
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Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 
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coordination among Convention bodies, in 
particular the GM and the Permanent 
Secretariat, single line of accountability to the 
COP and improved reporting (para. 63 (d)) 

qualitative arguments, see full report.) 

5.4 The housing institutions should ensure 

economy of scale in management and 
institutional efficiency brought about through 
unification and implementation of the 

Convention as a whole, which could result in 
long-term savings (para. 63 (e)) 

Does the housing institutions ensure economy 
of scale in management and institutional 
efficiency brought about through unification 
and implementation of the Convention? (yes=1, 
no=0; NOTE: see criteria 3.5, 3.6, 3.7; for 
qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

5.5 Greater use of economy of scale in managing 

financial and human resources more 
efficiently (consolidated financial and HR 
administration); more efficient use of human 
resources and some savings in transactions 
costs (communication, IT, HR, etc.) (para. 63 
(f)) 

Does the housing entity provide advantages in 
greater use of economy of scale in managing 
financial and human resources more efficiently 
(consolidated financial and HR 
administration); more efficient use of human 
resources and some savings in transactions 
costs (communication, IT, HR, etc.)? (yes=1, 
no=0; NOTE: see criteria 3.6, 3.7; for qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 1 0 0 

5.6 The housing institutions should improve use of 
resources mobilised for implementation, in 
the new context of the GEF serving as a 

financial mechanism of the UNCCD (para. 63 
(g)) 

Does the housing institution help to improve 
use of resources mobilised for implementation, 
in the new context of the GEF serving as a 
financial mechanism of the UNCCD? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 2.1, 2.2; for qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 1 

5.7 The housing institutions should enhance 
future resource mobilisation for the 
convention arising from greater stakeholder 
confidence in the Convention bodies to act 
cohesively and collectively (para. 63 (h)) 

Does the housing institution help to enhance 
future resource mobilisation for the 
convention? (yes=1, no=0; NOTE: See criteria 2.1, 
2.2; for qualitative arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 1 

5.8 The housing institutions should minimize the 
cost to the convention in terms of a loss of 
international credibility and confidence in the 
convention institutions, which cannot be easily 
quantified (para. 63 (i)) 

Does the housing institution minimize the cost 
to the convention and help to enhance 
international credibility and confidence in the 
Convention? (yes=1, no=0; NOTE: See criteria 1, 
2.1, 2.2; for qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 1 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
COP9 Bureau’s Report, Total (indicators) 2 0 8 1 1 3 

 COP9 Bureau’s Report, RANKING 3 5 1 4 4 2 

6. Criteria established in the JIU Report and recommendations (JIU/REP/2009/4)  INDICATORS  

6.1 The GM and the UNCCD secretariat should 
submit a report to the COP containing a total 
work programme and the total cost estimate 
involved in the context of their future biennium 
and medium-term work programme and plan so 
that the COP can exercise governance and 
oversight over the mobilization, allocation 
and use of voluntary contributions and core 

resources for the entire activities of the 
UNCCD bodies, the GM and the secretariat. 
(JIU recommendation 1, p. 15). 

Does the housing entity facilitate ongoing 
cooperation in implementing the joint work 
programme of the secretariat and the GM, 
taking into consideration their costed two-year 
work programmes as well as the mobilization, 
allocation and use of voluntary contributions 
and core resources for the entire activities of 
the UNCCD bodies?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3, 4; for 
qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

6.2 The COP should revisit the current 
arrangements governing the reporting and 
accountability lines of the GM to the 
Convention to eliminate the side effects that 

Does the housing entity lend to the 
development of effective collaboration (with 
the Secretariat), and avoid alienation of the 
GM in respect of the COP and its governance 

0 0 1 0 0 0 
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Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 
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have hampered the development of effective 
collaboration, and that have led to an 
increasing alienation process of this 

financing mechanism in respect of the COP 
and its governance and oversight structure. 
(JIU recommendation 4, p. 21). 

and oversight structure?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3, 4; for 
qualitative arguments, see full report.) 

6.3 The COP should effectively guide the GM in 
defining a programme of work that avoids 

duplication and overlapping with the 
mandates of other organizations, or with 
other subsidiary bodies or institutions of the 

Convention, so as to promote enhanced 
cooperation, coordination and effectiveness by 
involving other sister organizations, in 
particular the members of the Facilitation 
Committee (JIU recommendation 5, p. 23). 
 
NOTE: Facilitation Committee members 
include UNCCD, IFAD, UNDP, World Bank / 
GEF, FAO, CGIAR, African Development Bank 
(AfDB), Asian Development Bank (ADB) and 
the Inter-American Development Bank (IADB) 

Would the housing entity led directly to the 
GM’s achieving its (joint) programme of work 
(together with the Secretariat) while avoiding 
duplication and overlapping with the housing 
entity’s own mandate and that of other 
organizations, or with other subsidiary bodies 
or institutions of the Convention? (yes=1, no=0; 
NOTE: See criteria 3; for qualitative arguments, see 
full report.) 

1 0 1 0 0 1 

Is the housing entity a “sister organizations” or 
member of the Facilitation Committee, and 
able to promote enhanced cooperation, 
coordination and effectiveness with other 
organizations, or with other subsidiary bodies 
or institutions of the Convention? (yes=1, no=0; 
NOTE: See criteria 3; for qualitative arguments, see 
full report.) 

1 1 1 0 1 1 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
JIU Recommendations, Total (indicators) 2 1 4 0 1 2 

 JIU Recommendations, RANKING 2 3 1 4 3 2 

7. 
Criteria established in the 10-year strategic plan and framework to enhance the 
implementation of the Convention (2008–2018) (Decision 3/COP.8)  INDICATORS  

7.1 Mindful that the Convention, its secretariat and 
other institutions, and supporting bodies, 
including the Global Mechanism (GM), and the 
Convention’s financial mechanisms, including 
the Global Environment Facility (GEF), should 
cooperate and coordinate their activities 
(Decision 3/COP.8, preamble). 

Does the housing entity facilitate cooperation 
and coordination of activities of the GM, its 
secretariat and other institutions and 
supporting bodies, and the GEF?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3) 

0 0 1 0 0 1 

7.2 GM to promote actions leading to the 
mobilization of international and national 
resources needed by affected countries Parties 
to enhance the implementation of the 
Convention through The Strategy, maintaining 
a geographical balance so that countries with 
less capacity can also benefit from these new 
and additional international and national 
resources (section D., paragraph 19) 

Das the housing entity lend to the GM’s 
mandate with consideration of maintaining a 
geographical balance? 
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 2) 

0 0 0 0 0 0 

7.3 Directs the Executive Secretary and the GM, 
within their respective mandates, to implement 
The Strategy in order to ensure consistency 

and complementarity in the delivery of 
services, and to strengthen their coordination 
and cooperation from headquarters to country 
level (section F., paragraph 24). 

Can the housing entity ensure consistency and 
complementarity in the delivery of services 
and strengthen coordination and cooperation 
between the GM and Secretariat?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 
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CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 

A B C D E F 
I 

F 
A 
D 

R 

O 
M 
E 

B 

O 
N 
N 

G 
E 
N 
E 
V 
A 

N. 

Y 
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R 

K 

W 
A 
S 
H. 
D. 
C. 

7.4 Executive Secretary and the GM to include 
indicators of successful cooperation in their 
RBM-based joint work programme with the 
objective of strengthening the effectiveness of 
the synergistic services provided by the 
secretariat and the GM (section F., paragraph 
26; also see ICCD/COP(10)/11 and 
ICCD/COP(10)/31/ Add.1, Annex V, Report on 
the implementation of the joint work 
programme). 

Does the housing entity facilitate the GM’s 
fulfilment of operational objectives 5 
(financing and technology transfer)? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 2, 3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 1 

Does the housing entity facilitate the GM’s 
supporting role of operational objectives 1 
1 (advocacy, awareness raising and education) 
and 2 (policy framework)? (yes=1, no=0; NOTE: 
See criteria 2, 3; for qualitative arguments, see full 
report.) 

1 1 1 1 1 1 

7.5 The COP to monitor the effectiveness and 

added-value of the GM’s institutional 
arrangements with IFAD in line with JIU 
recommendations. (paragraph 18 (a)(ii)) 

Does the housing entity offer services that are 
more effective or provide more added-value 
than those currently offered by IFAD? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 1 0 0 

7.6 The GM revises its consolidated strategy and 
enhanced approach (CSEA) in order to 
prioritize its role in mobilizing financial 
resources for programmatic investments…: 
a. The GM engages with donors, the private 

sector, financial institutions and other 
relevant institutions… 

Is the proposed housing entity a donor, private 
sector, financial institutions and other relevant 
institution? 
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 2, 6.3; for 
qualitative arguments, see full report.) 

1 1 1 1 1 1 

b. The GM advises and assists affected 
developing country Parties … regarding 
the development of integrated investment 
frameworks  

Would the proposed housing entity facilitate 
advice and assistance to affected developing 
country Parties regarding the development of 
integrated investment frameworks? (yes=1, 
no=0) 

1 0 1 0 0 0 

c. The GM explores new sources of finance 
and financing mechanisms … including 
the private sector, market-based 
mechanisms, trade organizations, 
foundations, CSOs, and other financing 
mechanisms… 

Does the housing entity represent a new source 
of finance and financing mechanism? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 2, 6.3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 0 0 0 1 

d. The GM supports the development of 
(sub)regional financing platforms to 
improve effectiveness, harmonization and 
alignment among donor institutions. 

(paragraph 18 (a)(ii)) 

Would the proposed housing entity facilitate 
GM’s support for the development of 
(sub)regional financing platforms among 
donor institutions? (yes=1, no=0) 

1 0 1 0 0 1 

7.7 In order to make a clear distinction between the 
functions, responsibilities and activities of the 
secretariat and those of the GM as per JIU 
recommendation, and to ensure the consistent 
and complementary delivery of services along 
the lines of the strategic plan, the secretariat 
and the GM shall strengthen their 
coordination and cooperation from 

headquarters to country level (section E. 
Secretariat/Global Mechanism coordination, 
paragraph 21, 22). 

Does the housing entity lend to the secretariat and 
the GM strengthening their coordination and 
cooperation from headquarters to country level? 
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3, 5, 6; for 
qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
The Strategy, Total (indicators) 6 2 9 3 2 6 

 The Strategy, RANKING 2 4 1 3 4 2 

 

    


