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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢- سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

   من جدول األعمال١٠البند 
  عاملية من جانب وحدة التفتيش املشتركةتقييم اآللية ال

  تقييم اآللية العاملية من جانب وحدة التفتيش املشتركة
  إضافة

رأي قانوين من األطراف بشأن التوصيات املتعلقـة باآلليـة          
 مؤمتر األطراف إىلالعاملية اليت قدمتها وحدة التفتيش املشتركة 

  ب األمـم   رد مكت  :يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     
  املتحدة للشؤون القانونية                      

، إىل األمانة أن تلتمس املشورة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣طلبت رئاسة االحتاد األورويب، يف رسالة مؤرخة   - ١
العالقة من مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية بشأن اخليارات املختلفة املتعلقة بإنشاء اآللية العاملية ودورها و              

كما طلبت رئاسة االحتاد األورويب، من أجل ضمان سـري          . بني اآللية العاملية واألمانة وهيئات االتفاقية األخرى      
املناقشات املتعلقة هبذه القضية بصورة فعالة خالل مؤمتر األطراف، إتاحة هذه املشورة إىل األمانة وبالتايل إىل مؤمتر 

قبل اختتام عمل فريق االتصال املعين بتقرير       يكون ذلك يف كل األحوال      على أن   األطراف يف أقرب وقت ممكن،      
  .وحدة التفتيش املشتركة

ورة من املستشار القانوين لألمم املتحدة ـس األمني التنفيذي املشـوحسبما طلب االحتاد األورويب، التم  - ٢
 ، رداً ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩  وأرسل مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية، يف      . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣يف  

وحسبما طلبت رئاسة االحتاد األورويب، أُرسل الرد الوارد من مكتب األمم املتحدة للشؤون             . إىل األمني التنفيذي  
ويتاح رد مكتب األمم املتحدة للـشؤون       .  وهو وارد يف املرفق األول هبذه الوثيقة       ،القانونية إىل مؤمتر األطراف   

  .القانونية دون حترير
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  املرفق األول

 من مكتـب    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩مقتطف من مذكرة مؤرخة     
األمم املتحدة للشؤون القانونية حتيل فيها الرد على طلب احلصول          

  اآللية العاملية  املتعلقة ب توصيات  ال بشأن على رأي قانوين من األطراف    
  ؤمتر األطرافم  إىلوحدة التفتيش املشتركةاليت قدمتها       

[...]  

من السياسات املستقرة ملكتب الشؤون القانونية أال يقدم آراء قانونية رمسية إال إذا طلبت هيئة خمتـصة مـن                     - ٣
ويف تلك احلـاالت،    . هيئات األمم املتحدة ذلك وأال يقدمها إىل فرادى األعضاء أو إىل جمموعة من أعضاء هذه اهليئة               

عروضة أمامنا، نالحظ أن السؤال وارد من عضو ميثل جمموعة من الدول ويف احلالة امل. صوغ اهليئة السؤال احملدد كتابةً  ت
وتبعاً لذلك، ال ميكننـا     . يف مؤمتر األطراف وأن املؤمتر نفسه هيئة منشأة مبعاهدة وليس هيئة من هيئات األمم املتحدة              

م تعليقاتنا إىل أمانة اتفاقية األمم      غري أنه يسرنا أن نقد    . إبداء الرأي الذي طلبته الرئاسة السويدية باسم االحتاد األورويب        
  .املتحدة ملكافحة التصحر بشأن أي ورقة قد تعدها األمانة خبصوص السؤال املطروح

، وجهات ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦ذكرة اليت أرسلناها إليكم يف امل إىل أننا قدمنا، يف وأود اإلشارة أيضاً  - ٤
فتيش املشتركة فيما يتعلق باآللية العاملية، مبا يف ذلك ما يتعلق           نظرنا بشأن خمتلف األسئلة اليت طرحتها وحدة الت       

وقد ترغبون بالتايل يف تقاسم احملتويات . بالوالية واملركز واألهلية القانونية اليت قد تكون ذات صلة بالطلب السابق
ذكرة املات الصلة من ترد احملتويات ذ. [ذكرة مع مؤمتر األطراف، يف حالة موافقتكم عليهاتلك املذات الصلة من   

  .] يف املرفق الثاين٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦املؤرخة 
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  املرفق الثاين

 من مكتـب    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٦مقتطف من مذكرة مؤرخة     
الرد على طلب احلـصول علـى رأي        حييل فيها   الشؤون القانونية   
  اآلليـة  واليـة   وحدة التفتيش املـشتركة بـشأن       قانوين مقدم من    

  وأهليتها القانونيةومركزها  العاملية                 
[...]  

  والية االتفاقية -  أوالً
 على سؤالكم املتعلق بوالية االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف واحتماالت التداخل، ينبغي اإلشارة             رداً  - ٢

. املنصوص عليها يف املعاهدة إلجراءات التعديل إىل أنه ال جيوز تعديل الوالية احملددة يف معاهدة أو اتفاقية إال وفقاً
وباإلضافة . تباعه إلدخال تعديالت على االتفاقيةا من االتفاقية اإلجراء الذي يتعني ٣٠ويف هذا الصدد، تبني املادة 

 قواعد تعديل املعاهدات وإدخـال      ١٩٦٩إىل ذلك، يتضمن اجلزء الرابع من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام            
  .تغيريات فيها

، وهو أمر يعود إىل الدول األطراف يف        ا نالحظ أن تفسري نص أي معاهدة، مبا يف ذلك نطاق الوالية           كم  - ٣
 عن حتديد آثار  فضالًها لذلك، فإن مؤمتر األطراف هو اهليئة املختصة بتفسري الوالية والبت يف نطاقوتبعاً. املعاهدة

العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز       اخلطة وإطار    "املعنون ٨- م أ /٣مقرراته، مبا يف ذلك املقرر      
  دولة طرف يـشري إىل أن هـذا املقـرر          أي  ويف هذا الصدد، لسنا على علم بأي اعتراض من          ".  االتفاقية تنفيذ

  .ال يتمشى مع الوالية األصلية احملددة يف االتفاقية

  مركز اآللية العاملية -  ثانياً
 على إنشاء أمانـة  ٢٣ وتنص الفقرة ،التفاقية على إنشاء اآللية العاملية   من ا  ٢١ من املادة    ٤تنص الفقرة     - ٤

منشأتان بصورة سليمة ") هيئتان تعاهديتان"أو (هيئتان فرعيتان مها  لذلك، فإن اآللية العاملية واألمانة وتبعاً. دائمة
  .مبوجب االتفاقية

   من االتفاقية٢١املادة  -  ثالثاً
 من ٢١ من املادة ٥الواردة يف الفقرة " يف مجلة أمور"ما إذا كانت عبارة ل استفساركم حوفيما يتعلق بو  - ٥

ويف هذا الصدد، . تتيح ذلك فعالًإمكانية إسناد املزيد من املهام إىل اآللية العاملية، فإن من رأينا أهنا          تتيح  االتفاقية  
ها على طرائق هلذه اآللية العاملية تكفل يتفق مؤمتر األطراف واملنظمة اليت يعين"نالحظ أن هذه الفقرة تنص على أن 

ولذا، يتعني على مؤمتر . ستكمل هذه الفقرة بسرد مسؤوليات اآللية العامليةوُت...".  قيام هذه اآللية، يف مجلة أمور
، االتفاق ١- م أ/٢٤املقرر مبوجب  الذي اختري الستضافة اآللية العاملية الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةاألطراف و

 تعمل هذه اآللية العاملية حتت ،٢١ من املادة ٤ للفقرة كما نالحظ أنه وفقاً. اآللية العامليةلتشغيل هذه طرائق على 
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  املزيد من املهام إىل اآللية العاملية عمـالً سنادوبالتايل، فإن ملؤمتر األطراف سلطة إ .سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف   
  . أعاله٣د، يرجى الرجوع إىل تعليقاتنا الواردة يف الفقرة ويف هذا الصد. ٢١ من املادة ٥بالفقرة 

  أهلية اآللية العاملية للدخول يف اتفاقات ملزمة قانوناً - رابعاً
منظمة دولية ختـضع للقـانون       لصك تأسيسه، ك   يكون للكيان الدويل شخصية قانونية إذا أنشئ، وفقاً         - ٦

تفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو          من ا  ١من املادة   ) ط(ويف الفقرة الفرعية    . الدويل
" منظمة دولية" صطلحُيقصد مب ،)١()١٩٨٦يشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية فيينا لعام (فيما بني املنظمات الدولية 

مة الدوليـة   املنظ/الشخصية القانونية للكيان الدويل   صك املؤسس   د ال ّدحيو". مشتركة بني حكومات  منظمة  "أّي  
املنظمة الدولية بسلطات ضمنية لتحقيق     /يتمتع الكيان الدويل  الصك املؤسس،   ومن خالل   . ونطاق هذه الشخصية  

أهلية قانونية للدخول يف معاهدات وإبرام عقود وشراء        ) هلا(واجباته، وبالتايل، ميكن أن يكون له       أداء  أغراضه و 
وقد أعادت حمكمة العدل الدوليـة يف       . ضائيةيف إجراءات ق   طرفاً) تكون(صرف فيها، وأن يكون     ممتلكات والت 

تأكيـد أن   " األمـم املتحـدة   تعويض عن األضرار املتكبدة يف خدمـة        ال"بشأن   ١٩٤٩عام  الصادرة يف   فتواها  
  .إذا ُجردت من شخصيتها الدوليةاليت توخاها مؤسسوها هداف األاملنظمات الدولية لن تستطيع حتقيق /الكيانات

 على أن تكون أهلية املنظمة الدولية لعقد املعاهدات خاضعة          ٦ يف املادة    ١٩٨٦وتنص اتفاقية فيينا لعام       - ٧
ـ    ، على   "قواعد املنظمة "ُيقصد بتعبري    من االتفاقية    ٢ويف املادة   . لقواعد تلك املنظمة   صكوك وجه اخلـصوص، ال

  .، واملمارسة املستقرة فيهالصكوكلتلك ا للمنظمة، ومقرراهتا وقراراهتا املعتمدة وفقاًاملؤسسة 

، ينبغـي أن    ترتيبات ملزمة قانوناً  /اتفاقاتالدخول يف   ويف ضوء ما سبق، لكي يكون لكيان دويل أهلية            - ٨
خصيتها القانونية الذاتية، أو كهيئة فرعية ملنظمة أو منظمات يكون هذا الكيان قد أُنشئ إما كمنظمة دولية هلا ش   

قد ملنظمة أو املنظمات األم     ار اخلاص بإنشاء اهليئة الفرعية إىل أن        رة، ينبغي أن يشري املق    ويف احلالة األخري  . دولية
  . يف حدود صالحياهتااألهلية القانونية الالزمة للدخول يف ترتيبات ملزمة قانوناًمنحت هذه اهليئة 

ومل . تان منشأتان مبوجب االتفاقية   هيئتان فرعي مها   أعاله، فإن اآللية العاملية واألمانة       ٤يف الفقرة   كما لوحظ   و  - ٩
هلذه اآللية أهلية الدخول بـشكل      ) أو أي أحكام أخرى يف االتفاقية     ( من االتفاقية املنشئة لآللية العاملية       ٢١املادة  ط  عُت

عليها، وقد بني مؤمتر األطراف، الذي يقدم التوجيه لآللية العاملية ولديه السلطة العليا             . اتفاقات ملزمة قانوناً  مستقل يف   
يف املرفـق بـاملقرر   وذلك  من االتفاقية ٢١ من املادة    ٤الفقرة  مبوجب  مهام اآللية العاملية املطلوبة لالضطالع بواليتها       

من أجل زيادة فعالية وكفاءة اآلليات املالية "وقد أنشئت اآللية العاملية     "). املرفق"يشار إليه فيما بعد باسم       (١- م أ /٢٤
وتتعلق مهام  ). فقرة يف ديباجة املرفق   " (التدابري اليت تفضي إىل تعبئة موارد مالية كبرية وتوجيهها        لتعزيز  [...] القائمة،  

 بتحديد ومجع ونشر املعلومات؛ وحتليل الطلبات وإسداء املشورة بشأهنا؛ وتعبئة وتوجيـه املـوارد        أساساًاآللية العاملية   
تعبئة وتوجيه املـوارد  "عنوان حظ أن أحد األنشطة الواردة حتت      غري أننا نال  . املالية؛ وتشجيع أنشطة التعاون والتنسيق    

مواردها اخلاصة املتاحة هلا من الصندوق االسـتئماين        "قتضي أن تستخدم اآللية العاملية      ي)  من املرفق  ٤القسم  " (املالية
                                                      

حيز النفاذ بعد، فإن أحكامها إرشادية فيما يتعلق مبوقف         مل تدخل    ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    رغم أن    )١(
 .القانون الدويل بشأن هذه املسألة
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لعمل ] يل للتنمية الزراعيةالصندوق الدو[أو عن طريق ترتيبات مناظرة تضعها املنظمة املضيفة /و) الصناديق االستئمانية(
الصندوق الـدويل   [، ومن مصادر ثنائية ومتعددة األطراف عن طريق         ]املرفق[وأنشطة اآللية العاملية، كما هو حمدد يف        

  ).من املرفق) و(٤القسم " (أو من ميزانية االتفاقية] للتنمية الزراعية

الصندوق الدويل للتنميـة    متر األطراف و   مذكرة التفاهم بني مؤ    ٣- م أ /١٠املقرر  ت مبوجب   اعتمدقد  و  - ١٠
أن اجمللس التنفيذي للـصندوق     نالحظ  كما  .  فيما يتعلق بطرائق تشغيل اآللية العاملية وعمليتها اإلدارية        الزراعية

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الصندوق الدويل للتنمية . اعتمد هذه املذكرة أيضاًقد الدويل للتنمية الزراعية   
بدعم اآللية العاملية يف أداء هذه املهام يف إطـار واليـة           [...] بوصفه املؤسسة اليت تؤوي اآللية العاملية       "الزراعية  

ولكن سيكون لآللية العاملية هوية مـستقلة       ) القسم أوالً " (وسياساته العامة ] الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   [
فيمـا يتـصل   " من مذكرة التفاهم على أنه )جيم( نياًكما ينص القسم ثا)). ألف (القسم ثانياً(داخل الصندوق  

، فيتلقى الصندوق   ] من املذكرة  من القسم ثانياً  ) [ج(و) ب(و) أ(باألموال اليت يتلقاها الصندوق يف إطار الفقرة        
] هـذا [ لقواعـد وإجـراءات      كافة هذه املبالغ وحيتفظ هبا وينفقها، كما يتوىل إدارة احلسابات املذكورة وفقاً           

سيتخذ الترتيبات املناسبة للحصول    " على أن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية        وينص القسم خامساً  ". قالصندو
 املتعلق باهليكل األساسي اإلداري على  وينص القسم سادساً".على خدمات الدعم من فريق األمم املتحدة القطري

خـدمات  [...] ، مبا يف ذلك     [...]ياكل األساسية   تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إىل مجيع اهل      "أن اآللية العاملية    
  ". إدارة شؤون املوظفني والشؤون املالية واالتصاالت واإلعالم

الشخـصية  عـط   وبعد استعراض مذكرة التفاهم ومقررات مؤمتر األطراف، نعتقد أن اآللية العاملية مل تُ              - ١١
 مبذكرة التفاهم، فإن الصندوق الـدويل   ذلك، وعمالًوباإلضافة إىل. القانونية الالزمة لعقد اتفاقات ملزمة قانوناً 

للتنمية الزراعية، بوصفه املؤسسة املضيفة، هو الذي طُلب منه تقدمي خدمات إىل اآللية العاملية من أجل االضطالع 
التوظيف مبا يف ذلك إدارة ميزانيتها والتعاقد بامسها، وإدارة شؤون موظفيها، مثل عقود ة اليت كُلِّفت هبا، نشطباأل

للصندوق الدويل للتنمية الزراعية    ذات الصلة   لذلك، تنطبق القواعد واللوائح اإلدارية واملالية       تبعاً  و. وما إىل ذلك  
  .على اآللية العاملية

ُيسّميه ، الذي ")املدير اإلداري"يشار إليه فيما بعد باسم (أن املدير اإلداري لآللية العاملية وما نفهمه هو      - ١٢
رئـيس  ويعّينـه   من مذكرة التفاهم، )دال(  ملا هو وراد يف القسم ثانياً   ج األمم املتحدة اإلمنائي، وفقاً    مدير برنام 

لذلك، تبعاً و. داريةاإلسائل املالصندوق الدويل للتنمية الزراعية، لديه بعض السلطات املفوضة له من الرئيس بشأن 
رئيس إليه   إذا كانت يف نطاق الصالحيات اليت عهد هبا          أنه جيوز للمدير اإلداري عقد اتفاقات ملزمة قانوناً       نرى  

  . لقواعد ولوائح الصندوقالصندوق الدويل للتنمية الزراعية وفقاً

 على سؤالكم بشأن ما إذا كانت لآللية العاملية، وخاصة مديرها اإلداري وموظفيها يف الـدرجات                ورداً  - ١٣
 تفاهم ومذكرات شفوية مع احلكومات والشركاء اآلخرين،        األدىن، األساس القانوين الالزم للدخول يف مذكرات      

ذكِّر بأن هناك عدداً مـن      ون. نالحظ أن مذكرات التفاهم واملذكرات الشفوية ال تكون بالضرورة ملزمة قانوناً          
اليت تدخل يف نطاق تعريـف كلمـة        املصطلحات املستخدمة عموماً يف املمارسة العملية للداللة على الصكوك          

عتـرب  والسؤال اجلوهري يف حتديد ما إذا كان الصك يُ        . ١٩٦٩ لعام    اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات    يف" معاهدة"
 مبوجبه، أو ما إذا كانت  قانوناًقانون الدويل وأن يكون ملزماًيده أن يكون خاضعاً لل معاهدة هو ما إذا كانت األطراف تر      
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اً هو بالتايل ترتيبفيكون (ال يتسم سوى بوزن سياسي ومعنوي  حبد ذاته وأ قانوناًأن يكون ملزماًيده األطراف ال تر
وينبغي . عترب معاهدة  كانت تسميته، يُ    حبد ذاته، أياً    قانوناً اًوأي صك يكون ملزم   ). املعاهدةال يرقى إىل مستوى     

اري وغريه من   قدرة املدير اإلد  وبالتايل فإن   . املتوخى للوثيقة أن تظهر اجلوانب املتعلقة بالشكل والصياغة املركز        
من الصندوق الدويل ) هلم(على السلطة املفوضة له تتوقف ممثلي اآللية العاملية على الدخول يف مثل هذه االتفاقات 

ويف هذا الصدد،   .  عن مقاصد األطراف املشاركة يف مذكرات التفاهم واملذكرات الشفوية         للتنمية الزراعية فضالً  
  . أعاله١١ نشري إىل مالحظاتنا الواردة يف الفقرة

_ _ _ _ _  

 


