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   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ - سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

  
   من جدول األعمال١٠البند 

   العاملية من جانب وحدة التفتيش املشتركةتقييم اآللية

  تقييم اآللية العاملية من جانب وحدة التفتيش املشتركة
  إضافة

 السيناريو الذي اقترحتـه وحـدة التفتـيش         حولرأي قانوين   
  املشتركة على مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة    

  آللية العامليةالتصحر بشأن الدمج املؤسسي لألمانة الدائمة وا  
، من وحدة التفتيش املشتركة أن ُتجري تقييماً لآلليـة          ٨- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١

ويف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     . )١(العاملية وأن تقدم توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة للنظر فيها           
تقييم اآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة       "ملشتركة املعنون   يقوم األطراف بدراسة تقرير وحدة التفتيش ا      

، طلبت اللجنة من األمانة تقـدمي       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٢وأثناء نظر اللجنة اجلامعة يف التقرير يف        . )٢("التصحر
وحـدة التفتـيش    تقرير   يف   رأي قانوين بشأن السيناريو الثاين لتعزيز التنسيق والفعالية يف تنفيذ االتفاقية الوارد           

  ". الدمج املؤسسي لألمانة الدائمة واآللية العاملية"املشتركة بعنوان 

                                                      

)١( ICCD/COP(8)/16/Add.1 ٢٧، الفقرة ٨- م أ/٣، املقرر. 

)٢( JIU/REP/2009/4. 
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وُيقدَّم هذا الرأي . وأعدت األمانة هذا الرأي القانوين بالتشاور مع مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية  - ٢
ن تالحظ أن من حق أطراف االتفاقية أن ُتفسِّر     وتود األمانة أ  . إىل األطراف بناًء على طلب رئاسة اللجنة اجلامعة       

  . وأن تتوصل إىل تفاهم بشأهنماأحكام االتفاقية وتقرير وحدة التفتيش املشتركة إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف 

حتليل الدمج املؤسسي لألمانة الدائمة واآللية العاملية باعتباره          - أوالً 
  التفتيش املشتركةالسيناريو الثاين املقترح من وحدة 

تقريرها  وقدمت ٢٠٠٩ قامت وحدة التفتيش املشتركة بتقييم لآللية العاملية يف عام ٨- م أ/٣وفقاً للمقرر   - ٣
ويف هذا التقرير قدمت وحدة التفتيش املشتركة ست توصيات إىل مؤمتر األطراف منها . إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 املؤسسية لآللية العاملية والتوصل إىل حل دائم بشأن هذه القضية أثناء الدورة التاسعة ملؤمتر               واحدة تتعلق بدراسة الترتيبات   
  : واقترحت وحدة التفتيش املشتركة ثالثة سيناريوهات تتعلق بالترتيبات املؤسسية. األطراف

  حتسني الوضع الراهن؛: ١السيناريو   )أ(  
  ئمة واآللية العاملية؛ملؤسسي لألمانة الدااالدمج : ٢السيناريو   )ب(  
  .حتويل اآللية العاملية إىل صندوق للتصحر وتدهور األراضي: ٣السيناريو   )ج(  

قالت وحدة التفتيش املشتركة إن اقتراح ) ٢السيناريو (وفيما يتعلق باقتراح إدماج األمانة واآللية العاملية      - ٤
على الوظائف املُسندة حالياً إىل كل من اآللية كجزء من تصميم مؤسسي شامل يتم يف إطاره احلفاظ "الدمج يرد 

العاملية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر مع تعريف الدعم املتباَدل بني خمتلف الُشعب التابعة هلذه األمانة الواحـدة                 
  : على ما يلي وينص هذا االقتراح".تعريفاً واضحاً يسمح بتجّنب اللبس

  نة ُينقل إليها موظفو األمانة واآللية العاملية؛نشأ ثالث ُشعب جديدة داخل األماُت  )أ(  
  تكون الُشعب مسؤولة أمام مؤمتر األطراف من خالل األمني التنفيذي؛  )ب(  
وتـضطلع  " نقل اآللية العاملية إىل مكان آخر وتغيري تسميتها لتصبح ُشعبة تعبئة املـوارد            "يتم    )ج(  

ة يف االتفاقية، وذلك بتحديد وتعبئة ونقل املوارد ملساعدة األطراف بالوالية الرئيسية لآللية العاملية كما هي ُمعرَّف"
  ".املؤهلة املتأثرة

ووفقاً ملا جاء يف االتفاقية، ليس هناك ما مينع مؤمتر األطراف من اختاذ قرار بشأن تنفيذ اقتراح وحـدة                     - ٥
أن االتفاقية ال تتطلب بقاء األمانة واآللية      كما  . التفتيش املشتركة بتغيري الترتيبات املؤسسية لألمانة واآللية العاملية       

  . مؤسسياً أو مادياً- العاملية يف كيانني منفصلني 

  بأن ُيعيِّن منظمة إليـواء اآلليـة العامليـة    ) أ(وُتكلِّف االتفاقية مؤمتر األطراف يف دورته العادية األوىل،    - ٦
ومن ). ٢٣ من املادة    ٣ والفقرة   ٢١ من املادة    ٥الفقرة  (يضع الترتيبات الالزمة ملمارسة عمل األمانة       أن  ) ب(و

ولكن . الواضح أن هذه الواليات هتدف إىل كفالة تشغيل اهليئتني بأسرع ما ميكن بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ
بشأن هذه األحكام ال ُتقيِّد سلطة مؤمتر األطراف يف اختاذ قرار آخر يتعلق بالتنظيم الالزم إليواء اآللية العاملية أو                   
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الترتيبات اخلاصة باألمانة، نظراً ألن مؤمتر األطراف يتمتع بصالحيات واسعة يف اختاذ القرارات الالزمة لتعزيـز                
  ).٢٢ من املادة ٢انظر الفقرة (التنفيذ الفعال لالتفاقية 

كل األمانة، مـع     اآللية العاملية يف هي    وإدماجيزتني قانونياً   اوميكن توحيد هاتني اهليئتني التعاهديتني املتم       - ٧
وميكن ملؤمتر األطراف   . )٣("تعريفاً واضحاً يسمح بتجنب اللبس    "تعريف الوظائف املُناطة باآللية العاملية وباألمانة       

أن ُيكلف األمني التنفيذ باالضطالع باملسؤولية عن تشغيل اآللية العاملية وتقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف عـن                 
  .)٤(يةأعمال األمانة واآللية العامل

اآللية العامليـة يف  " نقل وإعادة تسمية"هذين الكيانني و" دمج" من ولكن ليس من الواضح ما هو القصد   - ٨
مجع لتشكيل  "بأنه  " دمج" فقاموس أكسفورد للغة اإلنكليزية ُيعرِّف مصطلح        .شعبة جديدة تنشأ يف إطار األمانة     

 باعتبارمهـا كيـانني   ينتهي وجودمهـا ندمج شركتان وعلى سبيل املثال عندما ت . )٥("كيان واحد؛ توحيد؛ صهر   
هويتها القانونية وتتوقف الثانية ويف بعض احلاالت متتص شركة شركة أخرى وتفقد . قانونيني منفصلني ومتمايزين

  . ويف حاالت أخرى يتم إنشاء شركة جديدة متاماً وينتهي وجود الشركتني األصليتني. عن الوجود

 اهلويـة   اختفـاء اف يف طريق توحيد هاتني اهليئتني التعاهديتني بطريقة تؤدي إىل           وإذا سار مؤمتر األطر     - ٩
 الوضع اجلديدالقانونية املنفصلة واملتمايزة إلحدامها أو توقفها عن الوجود فإن ذلك قد ُيثري شكاً قانونياً يف صدد          

. ، وهو أمر يتطلب وقتاً للتفاوض حوله ودخوله حيز التنفيـذ          ٣٠وقد يتطلب تعديالت يف االتفاقية وفقاً للمادة        
  . ذلك التسلسل لألحداث الواضح ما إن كانت وحدة التفتيش املشتركة تقصد نوليس م

 اآلليـة   تؤويظمة اليت   وكحل بديل ميكن ملؤمتر األطراف أن يقرر أن تقوم األمانة بالعمل باعتبارها املن              - ١٠
العاملية، مع حتويل اآللية العاملية لتصبح ُشعبة متمايزة يف هيكل األمانة ويكون رئيس اآللية العاملية مسؤوالً أمـام                  

وهذا النهج حيمي وحيفظ اهلويتني والواليتني املنفصلتني، على النحو الذي اقترحته وحدة التفتيش . األمني التنفيذي
  .لب تعديالً يف االتفاقيةاملشتركة، ولن يتط

وقد يرغب مؤمتر األطراف عند نظره يف طرائق توحيد هاتني اهليئتني يف تقييم ما إن كانت األمانة متلك                    - ١١
القدرة القانونية والبنية التحتية اإلدارية الالزمتني لالضطالع بالعمليات اإلدارية لآللية العاملية، مبا يف ذلك ما يلزم     

ويوفر مـؤمتر   .  من االتفاقية  ٢١ من املادة    ٦ية واملوارد البشرية، على النحو الذي تتطلبه الفقرة         من موارد امليزان  
القـدرة القانونيـة واالمتيـازات      يكفل اتفاق املقـر     و. األطراف امليزانية الالزمة لتشغيل اآللية العاملية واألمانة      

  .إدارية وتعاقدية تتطلبها عمليات اآللية العامليةوميكن أن تدخل يف ترتيبات . واحلصانات اليت تتمتع هبا األمانة

                                                      

 .١٦٩املرجع نفسه، الفقرة  )٣(

 .١٧٨املرجع نفسه، الفقرة  )٤(

 .http://dictionary.oed.comقاموس أكسفورد للغة اإلنكليزية على اإلنترنت ويتوفر يف املوقع  )٥(
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 ،عمليات اآللية العاملية واألمانة   لويف موضوع نقل مكان إحدى اهليئتني ولكفالة اليقني القانوين واحلماية             - ١٢
  :قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن ينظر فيما يلي

لد املضيف لألمانة، حيث ستستفيد مـن       ما إن كان ينبغي نقل اآللية العاملية إىل أملانيا، وهي الب            )أ(  
  الترتيبات القانونية يف اتفاق املقر اخلاص باألمانة؛ 

 ويف هذه احلالة سيتطلب األمر إبرام اتفاق مقر مع البلد           ،ما إن كان ينبغي نقل األمانة إىل روما         )ب(  
  لية العاملية وموظفيها؛املضيف لتوفري املركز القانوين واملزايا واحلصانات يف مجلة أمور لألمانة واآل

ما إن كان ينبغي احلفاظ على مكانني منفصلني لآللية العاملية واألمانة، ويف هذه احلالة يـتعني                  )ج(  
وقد أعلنت وحدة التفتيش املشتركة يف      . تأمني ترتيبات الدعم اإلداري واملزايا واحلصانات لعمليات اآللية العاملية        

مستعد ملناقشة تدابري اإليواء احلالية وهو يعترب أن دمـج اآلليـة            ] مية الزراعية الدويل للتن [الصندوق  "تقريرها أن   
ويستطيع مـؤمتر األطـراف أن     . )٦("العاملية مع مؤسسة أخرى ال ُيفضي بالضرورة إىل نقل اآللية إىل مكان آخر            

ل اخلدمات اإلدارية واملزايا مناقشة اتفاق مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يتناو) أ: (يطلب من األمني التنفيذي
التفاوض بشأن اتفاق مقر مع البلد املضيف ) ب(أو /واحلصانات لآللية العاملية، وإبرام االتفاق حسب االقتضاء، و

  .لتنظيم املركز القانوين واملزايا واحلصانات لآللية العاملية وموظفيها

ية فسوف يتعني إهناء مذكرة التفاهم املُربمة بـني         وإذا اختار مؤمتر األطراف توحيد األمانة واآللية العامل         - ١٣
  .مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بشأن عمليات اآللية العاملية

   اخلالصة- ثانياً 
وفقاً ملا جاء يف االتفاقية، ليس هناك ما مينع مؤمتر األطراف من اختاذ قرار بشأن تنفيذ اقتـراح وحـدة                      - ١٤

كما أن االتفاقية ال تتطلب بقاء األمانة واآللية       . ة بتغيري الترتيبات املؤسسية لألمانة واآللية العاملية      التفتيش املشترك 
 وتعطي االتفاقية صالحيات واسعة ملؤمتر األطراف يف اختـاذ أي           . مؤسسياً أو مادياً   - العاملية يف كيانني منفصلني     

  .التنفيذ الفعال لالتفاقيةقرار بتوحيد هاتني اهليئتني التعاهديتني بغرض كفالة 

اآلليـة العامليـة   من   اآللية العاملية يف هيكل األمانة، مع احلفاظ على الوظائف املسندة حالياً إىل كل               ماجميكن إد   -١٥
وميكن أن يكلف مؤمتر األطراف األمني التنفيذي باالضطالع باملسؤولية عن          . )٧(واألمانة وحتديدها بطريقة تتجّنب اللبس    

  . )٩( ميكن حتقيق وفورات كبرية واتساق مؤسسي هبذه الطريقة،وكما ذكرت وحدة التفتيش املشتركة. )٨(عامليةاآللية ال

                                                      

)٦( JIU/REB/2009/4 ١٥٨، الفقرة. 

 .١٦٩املرجع نفسه، الفقرة  )٧(

 .١٧٨املرجع نفسه، الفقرة  )٨(

 .١٨١املرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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وإذا قرر مؤمتر األطراف أن يتبع اقتراح إدماج األمانة واآللية العاملية ونقل وإعادة تسمية اآللية العاملية،                  - ١٦
قانونية املنفصلة واملتمايزة مبوجب االتفاقية، فإن ذلك قد يتطلب تفقد اآللية العاملية هويتها الأن وهو ما يؤدي إىل 

  .، وهو ما يتطلب وقتاً للتفاوض حوله ودخوله حيز التنفيذ٣٠تعديالت يف االتفاقية وفقاً للمادة 

وي اآللية العامليـة،    ؤ يستطيع مؤمتر األطراف أن يقرر أن تقوم األمانة بدور املنظمة اليت ت            ،وكحل بديل   - ١٧
وهذا النهج يضمن وحيفظ اهلويتني والـواليتني  . اء اآللية العاملية باعتبارها ُشعبة متمايزة داخل هيكل األمانة   وإنش

  املنفصلتني لألمانة واآللية العاملية، على النحو الذي اقترحته وحدة التفتيش املشتركة، ولن يتطلـب أي تعـديل                 
  .يف االتفاقية

 اهليئتني التعاهديتني، مبا يف ذلك تغيري املكان، فإن مؤمتر األطراف قد            وعند النظر يف طرائق توحيد هاتني       - ١٨
  يرغب يف أن يكفل ويؤمِّن اليقني القانوين واملزايا واحلصانات الالزمـة لعمليـات األمانـة واآلليـة العامليـة                    

  .بعد توحيدمها

 -  -  -  -  - 


