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  مقدمة  -أوالً  
عـدداً  يف دورته العاشرة    اعتمد مؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           -١

 املتعلق بإدارة اآللية العاملية وترتيباهتا املؤسسية، تتناول        ١٠-م أ /٦من التدابري مبوجب مقرره     
 األطـراف يف    ويطلـب مـؤمتر   . هلذه اآللية واإلداري  واإلجرائي والقانوين   التسيريي  اإلطار  
إىل األمني التنفيذي إعداد تقرير مرحلي عن التقـدم احملـرز           املذكور   من املقرر    ١٧ الفقرة

تنفيذ املقرر وتقدميه إىل اجتماع ما بني الدورات املقترن بالدورة احلادية عـشرة للجنـة                يف
  .استعراض تنفيذ االتفاقية

رته التاسعة تقريراً إىل املؤمتر كي      وقبل اعتماد املقرر، قدم مكتب مؤمتر األطراف يف دو          -٢
لآللية العامليـة يف جمـال      املمكنة  ينظر فيه يف دورته العاشرة يتعلق بتقييم الترتيبات املوجودة و         

وأُعدَّ هذا التقرير بالتشاور مـع      ). ICCD/COP(10)/4(اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية     
يذي لالتفاقية، وروعيت فيه آراء الكيانات األخرى املعنية        لآللية العاملية واألمني التنف   العام  املدير  

الصندوق الدويل للتنميـة    واملهتمة، مبا يف ذلك البلدان املضيفة لآللية العاملية، وأمانة االتفاقية، و          
 وهو مبثابة متابعة لتقرير وحدة التفتيش املشتركة يف األمم املتحدة عن تقيـيم اآلليـة                ؛الزراعية
). ٨-م أ /٣ مـن املقـرر      ٢٧ الذي صدر تكليف به مبوجب الفقرة        JIU/REP/2009/4(العاملية  

 آخذاً يف االعتبار تقرير مكتب الدورة التاسعة ملـؤمتر      ١٠-م أ /٦واعتمد مؤمتر األطراف املقرر     
  .همرفقاتراف ومواد مرجعية أخرى واردة يف األط
نظـر يف   وقـد   "،  ٦/١٠، أعرب مؤمتر األطراف يف ديباجة مقررة        ونتيجة للتقييمات   -٣

منذ إنـشاء اآلليـة     "أنه  عن إدراكه   ،  "٩-م أ /٦التقارير املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر        
العاملية، ظل التقدم يف تعبئة موارد مالية كبرية، ألغراض نقل التكنولوجيا، وتوجيهها يف صورة              

مستوى  امية املتأثرة، دون  أو يف صورة امتيازات أو غري ذلك من الصور، إىل البلدان الن           /منح و 
التطلعات، وأن احلاجة إىل هنج جديد أكثر فعالية بات ضرورياً على مجيع املـستويات ضـمن        

وباإلشـارة إىل تقيـيم     ". إطار تنفيذ االتفاقية وحتت سلطة مؤمتر األطراف وإرشاده وتوجيهه        
مؤمتر عرب  ، ي ألطرافؤمتر ا مل  الدورة التاسعة   وتقرير مكتب  ٢٠٠٩وحدة التنفيذ املشتركة لعام     

إجياد حلول دائمة للتحديات    " على   هتصميمعن  األطراف يف آخر فقرة من ديباجة املقرر نفسه         
... املؤسسية واإلدارية اليت تواجهها اآللية العاملية واليت بينتها شىت التقييمات اخلارجية مـراراً              

  ".وهي حتديات حالت دون تزويد األطراف خبدمات أفضل
وتقييم وحدة التفتيش   ) ٢٠١١(رير مكتب الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف       وألقى تق   -٤

الضوء على اخليارات املتاحة ملعاجلة عدد من القضايا املتصلة بالترتيبـات           ) ٢٠٠٩(املشتركة  
مـسائل  والقانونية واملؤسسية لآللية العاملية وترتيبات احتضان مقرها، فضالً عـن           التسيريية  

وهتدف التدابري  . ومساءلتها وما تقدمه من تقارير    إدارهتا  ئات االتفاقية و  هيتتعلق بتدبري شؤون    
ضمان املساءلة والكفاءة والفعالية والشفافية والتماسك املؤسـسي يف جمـال           "املقترحة إىل   
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باحلاجة "؛ وسلَّم التقرير والتقييم     "اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات واهليئات التابعة لالتفاقية      
اجية األنشطة وتداخلها وإىل تعزيز التكامل بني اآللية العاملية واألمانة الدائمة           إىل تفادي ازدو  

قارن مع ديباجـة    " (قصد تعزيز التعاون والتنسيق واستخدام موارد االتفاقية استخداماً فعاالً        
  ). ١٠-م أ/٦املقرر 

سؤولية اختاذ  مبوبصفته اهليئة العليا لالتفاقية،     مهامه  مؤمتر األطراف، يف إطار     ضطلع  وي  -٥
القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة، مبا يف ذلك اعتماد إجـراءات وآليـات               

وعليـه،  ). ٢٧ و ٢٢املادتان  (اقية  املسائل اليت قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتف       لتسوية  مؤسسية  
 أن يتخذ، بصفته  إىل األمني التنفيذي ١٠-م أ /٦ من مقرره    ١٥طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة      

] العـام املـدير   [مجيع التدابري الالزمة فوراً، بالتشاور مع       "رئيس أمانة اتفاقية مكافحة التصحر      
املنـصوص  اإلدارية  ترتيبات  اللآللية العاملية ورئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بغية تنفيذ          

  ".ية والقانونية هلذا املقررعليها يف هذا املقرر، لضمان تنفيذ اجلوانب اإلدارية واإلجرائ

  التشاور مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -ثانياً  
، اختذ األمني التنفيذي إجراءات لتنفيذ       العاشرة ملؤمتر األطراف   عقب الدورة مباشرةً    -٦

وُعقد العديد من املشاورات مـع الـصندوق        . ١٠-م أ /٦األحكام اليت اعُتمدت يف املقرر      
كي يتسىن تنفيذ الطلبات اليت تقدمت هبا األطـراف يف          ) الصندوق(لزراعية  الدويل للتنمية ا  
  :ومشلت هذه اإلجراءات ما يلي. الوقت املناسب

 بني األمني ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ يف يفيديوتداول عقد اجتماع     )أ(  
 الزراعيـة   التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ورئيس الصندوق الدويل للتنمية         

كان اهلدف من االجتماع هو التوصـل إىل   و . من كبار املسؤولني يف املؤسستني     حضره عدد 
مواعيد إجناز  تفاهم مشترك حول القضايا الرئيسية املطروحة يليب توقعات األطراف، وحتديد           

رة بلـو ؛ و  وباألحكام اليت تنص عليها    ١٠-م أ /٦ يف املقرر    ةاملعتمديتعلق بالوالية     فيما هنائية
املمكنـة،  العمـل   تعيني جهات وصل مسؤولة، واالتفاق على طريقة        (اإلجراءات املتوقعة   

إجراءات إشراك جهات معنية أخرى كمكتب األمم املتحدة يف جنيـف، وآليـات             حتديد  و
جداول األعمال واملدخالت املطلوبة من الوكـالتني       االتفاق على   ؛ و )تنسيق، وما إىل ذلك   ال

  لعقد اجتماع متابعة؛ 
 ٢٩عقد اجتماع يف مقر الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة يف رومـا يف                )ب(  

 .قية ومكتب األمم املتحدة يف جنيف     ن ألمانة االتفا  وممثلحضره   ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ترتيبـات الالحقـة    استعرض االجتماع املسائل اليت حتتاج إىل إجراءات مشتركة فورية وال         و

الجتماعات ثنائية ومواضيعية أخرى ملعاجلة قـضايا حمـددة         ّتب  ُرو. الالزمة يف هذا الصدد   
  قائمة جبهات الوصل يف املؤسستني؛وُوضعت . تتطلب مباحثات تقنية وعملية
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 يف اجتمـاع للمجلـس التنفيـذي        ٢٠١٢مايو  /مشاركة األمانة يف أيار     )ج(  
انب مدير شـعبة    إىل ج  االتفاقية، أثناء وجوده يف روما،    الديوان يف   اجتمع رئيس   : للصندوق

على إثر  و. ١٠-م أ /٦املوارد البشرية يف الصندوق، مبوظفي اآللية العاملية ملناقشة تنفيذ املقرر           
 إىل مجيع موظفي اآللية العاملية      ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ذلك، أرسل األمني التنفيذي مذكرة يف       

  تزال عالقة؛ الشكاوى يطلب فيها معلومات عن أية 
ألمني التنفيذي لالتفاقيـة ومنـسق اإلدارة وخـدمات         اجتماع بني ا  عقد    )د(  
 ملناقشة أية شـواغل     ٢٠١٢يه  يون/حزيران ١ الصندوق واآللية العاملية، يف      موظفيوالتمويل  
علـى  يف اجتماع ضم مجيع موظفي اآللية العاملية، أعرب األمني التنفيذي عن عزمه             و .عالقة

 املتعلق بإدارة اآللية العامليـة  ١٠-م أ/٦ملقرر ا تنفيذوعلى  اخلدماهتضمان تقدمي اآللية العاملية  
سيواصل العمل وفقاً هلذا املبدأ     أنه  وأضاف األمني التنفيذي    . وترتيباهتا املؤسسية تنفيذاً كامالً   

 العاملية من مكتـب     ةئية حول مسألة عقود موظفي اآللي     األمانة توجيهات هنا  إىل حني تلقي    
ة، من خالل مواصلة طلب مساعدة الـصندوق يف متديـد        إدارة املوارد البشرية لألمم املتحد    

 ستة أشهر يف حالة عـدم  اتكام مذكرة التفاهم املنقحة، لفترعقود موظفي اآللية، وفقاً ألح   
  إجناز نقل عقود موظفي اآللية؛

بني كبار موظفي الصندوق وأمانة     اتصاالت  املشاورات من خالل    مواصلة    )ه(  
  .االتفاقية

  .١٠-م أ/٦من إجنازات فيما يتعلق بتنفيذ املقرر ق التالية بالتفصيل ما حتقوتبيِّن األبواب   -٧

  عن اآللية العاملية ومتثيلها القانويناءلة املس  -ثالثاً  
 نقل املسؤولية عـن اآلليـة       ١٠-م أ /٦ من مقرره    ١قرر مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٨

زراعية إىل أمانة اتفاقية األمم املتحـدة       العاملية ومتثيلها القانوين من الصندوق الدويل للتنمية ال       
من املقرَّر أن اآللية العاملية مسؤولة أمام مؤمتر األطراف          ٢وأكَّد يف الفقرة    . ملكافحة التصحُّر 

  .وتقدِّم تقاريرها إليه يف إطار واليتها
ـ     -٩ اهم وترتبط قضايا مساءلة اآللية العاملية ومتثيلها القانوين ارتباطاً وثيقاً مبـذكرة التف

حـددت  فعلى سبيل املثال،    . السابقة بني الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومؤمتر األطراف       
وصوالً إىل رئـيس    العام  تنطلق مباشرة من املدير     ة  سلسلة مساءل  ١٩٩٧مذكرة تفاهم عام    

 املؤمتر نيابـة عـن      تقاريره إىل العام  املدير  نصت على أن ُيقدم     و. الصندوق فمؤمتر األطراف  
وكانـت هـذه    ). ٣-م أ /١٠ مبوجب املقرَّر    وافق عليها مؤمتر األطراف    (لصندوقرئيس ا 

اإلجراءات وغريها من اإلجراءات اليت ُوِضعت عمال مبذكرة التفاهم السابقة موضوع حكم            
، قضت فيـه بـأن      ٢٠١٠فرباير  /صادر عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف شباط        

" لآللية هي قرارات الصندوق حبكـم القـانون       العام  ها املدير   القرارات اإلدارية اليت يتخذ   "
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وهلذا السبب، اضطر الصندوق    ). ٢٨٦٧احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، احلكم رقم        (
قيام املدير  وحتديداً عن   إىل حتمُّل املسؤولية القانونية واملالية عن أعمال موظفي اآللية العاملية،           

أحد موظفي اآللية العاملية، مما ترتب عليه دفع تعـويض  تسريح ئم، ب، وعلى حنو غري مال    العام
  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية٥٠٠ ٠٠٠مايل له بلغ حوايل 

ورغم أن قضايا املسؤوليات السابقة اليت تقع على عاتق الصندوق حتتاج إىل البـت                -١٠
ـ  اآللية العاملية والصندوق،     العالقة بني انعكست بصورة سلبية على     فيها ألهنا    ينبغـي   ذلكف

. يؤثِّر يف مذكرة التفاهم املعدَّلة أو يف ترتيب احتضان مقر اآلليـة العامليـة يف املـستقبل             أال
أحكام تتصل باحتفاظ   أي  يشمل  أال  ينبغي   ولذلك، أكدت أمانة االتفاقية أن تعديل املذكرة      

نية عالقة تتعلّق حبكم احملكمة اإلداريـة       آللية لغرض تسوية مطالبات قانو    لالصندوق بأموال   
.  واملتصل بإجراءات قضائية ختص أحد مـوظفي اآلليـة         ٢٨٦٧ملنظمة العمل الدولية رقم     

وعوضاً عن ذلك، ميكن أن يتولّى رئيس الصندوق تسوية هذه املسألة مع األمني التنفيـذي               
  .يهات من مؤمتر األطرافذه املسألة القانونية واملالية بناًء على توجخمرج هلبغية إجياد 

، اعتمد اجمللس التنفيذي للصندوق قراراً بـشأن ترتيـب          ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -١١
أية التزامات حالية أو مستقبلية حمتملـة       "احتضان مقر اآللية العاملية وهو قرار يسلِّم فيه بأن          

ـ جتدر و". سوف ُتسوَّى من خالل عملية تتم فيها مراعاة األصول املتبعة         ارة أيـضاً إىل  اإلش
 للمحكمة اإلدارية يف منظمة العمل الدولية والية قضائية علـى الـصندوق وموظفيـه،              أن
ختتص حمكمة األمم املتحدة للمنازعات يف النظر يف القضايا الـيت يرفعهـا املوظفـون                فيما

وتنظر احملكمتان يف قـضايا     . احلاليون والسابقون يف هيئات االتفاقية وإصدار أحكام بشأهنا       
  .الطعن يف القرارات اإلدارية اليت ُيزعم عدم مطابقتها لشروط تعيني املوظف أو لعقد عمله

ولضمان عدم مساءلة الصندوق بشأن اآللية وعدم حتميلـه املـسؤولية والتبعـات               -١٢
بد   ال كان،١٠-م أ/٦القضائية عما جيري يف اآللية مستقبالً، وإلتاحة التنفيذ الكامل للمقرَّر 

 أوجه التعـارض اإلداري   معاجلة   من أجل    ١٩٩٧عام  تعديل على مذكرة تفاهم     من إجراء   
وقد ُحذفت أوجه التعارض هذه من مذكرة التفاهم املعدَّلة، على النحو املذكور            . واإلجرائي

  . احتضان املقرات ترتيب- سابعاًالفرع يف أدناه 

  ألمني التنفيذياإلدارية العامة لسؤولية امل  -رابعاً  

  واعد واإلجراءات الداخليةالق  -ألف  
لآللية العامليـة بعـد     العام  مشاورات مع املدير    أُجريت  كما حدث مع الصندوق،       -١٣

ُنظِّم اجتماٌع بني األمـني التنفيـذي       و. اختتام الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بوقت قصري      
قرِّ الـصندوق   ، يف مكاتب اآللية مب    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨لآللية، يف   العام  واملدير  
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ومنـذ ذلـك   . موظفي اآلليةواألمني التنفيذي بني   حاطةإعقد اجتماع   وتال ذلك   . روما يف
احلني، ُعِقَدت عّدة اجتماعات متابعة، وأُرسلت مذكراٌت إىل مجيع موظفي اآللية إلبالغهـم   

  .١٠-م أ/٦ حبالة تنفيذ املقرَّر
 العـام ق األمني التنفيذي واملـدير      ، اتف ١٠-م أ /٦ من املقرَّر    ٤ووفقاً لنص الفقرة      -١٤
 على مشروع قواعد وإجراءات إلنشاء فريق مـن كبـار           ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤ يف

. يف املرفق األول هلذا التقرير وهو مشروع يرد    ،  )فرقة العمل العليا املعنية باإلدارة    (املستشارين  
مساعدة األمني التنفيـذي   ض منها   الغروقد ُشكِّلت هذه الفرقة لتكون أداةً استشاريةً داخلية         

حمددة اهلـدف   تقدم مشورة   وهي على هذا األساس     . العامةيف االضطالع مبسؤوليته اإلدارية     
 يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك       ١٠-م أ /٦ألمني التنفيذي من أجل ضمان تنفيذ املقرَّر        إىل ا 

األطراف؛ وتضع خطـط    تخذها مؤمتر   يللمقررات األخرى ذات الصلة اليت      التنفيذ املشترك   
يف جمال  مشتركة  تقترن باستراتيجيات   هوية مؤسسية مشتركة    تبلور  عملٍ وبرامج مشتركة؛ و   

؛ التكلفـة لتحقيق الفعالية من حيـث      رشِّد اإلدارة والتدبري املايل     ؛ وتُ تتصاالاملعلومات واال 
مؤمتر األطراف عن   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية و    املقدمة إىل   وتنسق إعداد التقارير الالزمة     

  .طريق األمني التنفيذي
يـة األمـم املتحـدة      تفاقالوتعقد فرقة العمل العليا املعنية باإلدارة يف اآللية العاملية            -١٥

وحىت اآلن،  . يالفيديوالتداول   عن طريق    ةمنتظماجتماعات  ، منذ إنشائها،    ملكافحة التصحر 
    / أيلول ٢١، و ٢٠١٢يوليه   / متوز ٣، و ٢٠١٢فرباير  / شباط ١الفرقة ثالثة اجتماعات يف      عقدت

وحـىت اآلن، تتعلـق     . ٢٠١٣ ومن املزمع عقد اجتماعات أخرى خالل عام      . ٢٠١٢سبتمرب  
بينها إدارة املوارد البـشرية؛     من  البنود اليت نوقشت والقرارات اليت اختذت مبجاالت خمتلفة،         

واعتمـاد هويـة مؤسـسية       بلورةوتنسيق وتيسري التنفيذ املشترك خلطط العمل والربامج؛ و       
لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة؛ وتنسيق الوثـائق        والتدبري املايل   اإلدارة  رشيد  مشتركة؛ وت 

املطلوبة للدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا وللدورة احلادية عـشرة للجنـة             
  . أدناه٣٣استعراض تنفيذ االتفاقية، على النحو املفصل يف الفقرة 

  التنفيذ املشترك خلطط العمل والربامج  -باء  
لآللية العاملية مـسؤوالً عـن إعـداد    العام ، كان املدير ١٠-م أ/٦قبل اعتماد املقرر      -١٦

برنامج عمل اآللية وميزانيتها، وتقدميهما إىل رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية كي يقرمها             
هبـا   بالصيغة الـيت يـردان  لهما إىل مؤمتر األطراف يقبل إرساهلما إىل األمني التنفيذي الذي حي    

 بني مؤمتر األطراف والصندوق حول احتضان مقـر         ١٩٩٧ملذكرة التفاهم املوقعة عام      وفقاً(
) ب(٤ وطلب مؤمتر األطراف يف الفقرة    ). ٣-م أ /١٠اآللية العاملية، واليت أقرت مبوجب املقرر       

 لآللية العاملية ومع كبـار    العامتشاور مع املدير     إىل األمني التنفيذي، أن ي     ١٠-م أ /٦من مقرره   
  .موظفي األمانة واآللية العاملية، لتنسيق وتيسري التنفيذ املشترك خلطط العمل والربامج
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 الذي أقره مؤمتر األطراف يف      ٢٠١٣-٢٠١٢ويركز برنامج العمل املشترك للفترة        -١٧
: بني اآللية العاملية واألمانـة هـي      دورته العاشرة على أربعة جوانب رئيسية للعمل املشترك         

التنسيق اإلقليمي، ومواءمة برامج العمل، وعمليـة اإلبـالغ واالسـتعراض، وتنفيـذ           دعم
  . االستراتيجية املشتركة جلمع األموال

الـذي أجـري    ترك يف جماالت األنشطة املشتركة      ويشمل تنقيح برنامج العمل املش      -١٨
  :ا يليالدورة العاشرة ملؤمتر األطراف م بعد

كل جمال، على أن يستكمل ذلك الحقاً بتعيينات أكثر لتعيني جهات وصل   )أ(  
  تفصيالً ملوظفني مسؤولني بالوكالة عن كل نشاط؛

مراجعة وتعديل األنشطة املقررة، حسب احلاجة، يف ضوء حمتوى املقررات            )ب(  
شطة املقـررة حتظـى     التحقق مما إذا كانت األن    : ذات الصلة للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف     

  إلغاء أنشطة حسب احلاجة؛/بالدعم مبوجب مقررات مؤمتر األطراف وإضافة
  وضع برنامج زمين مفصل وتوزيع العمل فيما يتعلق باألنشطة؛  )ج(  
خطـة لتلبيـة هـذه      ضع  وإعداد ما يلزم من موارد ذات صلة و       /مراجعة  )د(  

  .االحتياجات
ملسائل ذات الصلة بوحدات التنسيق اإلقليمي،      فيما يتعلق با   .دعم التنسيق اإلقليمي    -١٩

تعمل األمانة واآللية العاملية على أن تكون وحدات التنسيق اإلقليمي هي مقر عمل املوظفني              
ويف حالة وحدة التنسيق اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب، طلب األمـني           . اإلقليمني

اآللية العاملية العمل على اخليارات املمكنة كـي        التنفيذي إىل املوظف املسؤول بالوكالة عن       
  .  اآلليةتنسيق اإلقليمية هي مقر عمل ممثلتكون وحدة ال

 البد من تنسيق اخلطط واجلداول الزمنية املتعلقة مبواءمة برامج          .مواءمة برامج العمل    -٢٠
ن املقرر اختـاذ    وم. إطار االستثمار املتكامل  /العمل الوطنية وباستراتيجيات التمويل املتكاملة    

املتـأثرة  البلـدان  واخلطاب املعتمدين حيال نهج الإجراءات مشتركة بغية توخي االتساق يف     
  . وبغية حتقيق االستخدام األمثل للموارد

مشاركة اآللية العاملية بوجه خاص يف تنقـيح       ُتَتوّخى   .عملية اإلبالغ واالستعراض    -٢١
 ٤إعداد النموذج اخلـاص باهلـدف االسـتراتيجي      املرفق املايل املوحد وورقة الربامج، ويف       

ومن جماالت التعـاون    .  والشكل املتعلق بأفضل املمارسات يف جمال التمويل       ،"لالستراتيجية"
فضل املمارسـات يف    ألاألخرى يف عملية اإلبالغ واالستعراض حتديُد قواعد البيانات األولية          

يتعلـق    فيما ستعراض األداء وتقييم التنفيذ    يف تطوير بوابة نظام ا      واملضيُّ ،حشد املوارد جمال  
  . املتاحة للجمهور واملعلومات املاليةاجهة بالو
 نظرت اآللية العاملية واألمانة يف النُهج       .تنفيذ االستراتيجية املشتركة جلمع األموال      -٢٢

ال أيضاً على أعم  وسريكَّز  . املؤسسات والصناديق ويف املهام املشتركة    املتبعة حيال   املشتركة  
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 -دالأدناه الفـرع    انظر أيضاً   . (مجع األموال اليت ستنفذها اآللية واألمانة على حنوٍ مشترك        
  ).اإلدارة والتدبري املايل

تنفيذ خطـط   سياق  ومن أجل املضي يف حتسني التنسيق وفعالية استخدام املوارد يف             -٢٣
اآللية العاملية فـضالً    حمتوى برامج عمل األمانة و    جيري بصورة متزامنة حبث     العمل والربامج،   

  .عن برنامج العمل املشترك

ـ ستراتيجيات  الاهلوية املؤسسية املشتركة وا     -جيم   شتركة يف جمـال املعلومـات      امل
  واالتصاالت

إيـصال املعلومـات إىل     تتعلق ب يشمل برنامج العمل املشترك أيضاً أنشطة مشتركة          -٢٤
تحسني التنسيق  وبرة املستدامة لألراضي    ذات الصلة عن أمهية متويل اإلدا     األنشطة  املنتديات و 

  .والتعاون والتواصل بني الكيانني
أساس االستراتيجيات املـشتركة يف     جية االتصال الشاملة لالتفاقية     استراتيستكون  و  -٢٥

وقد ُوضعت استراتيجية االتفاقية يف إطار تعاون نـشط بـني           . جمال املعلومات واالتصاالت  
هتدف إىل اإلسـهام يف     هي  لألمانة ونظرائهم يف اآللية العاملية؛ و     أعضاء أفرقة االتصال التابعة     

ومن املقرر استعراض استراتيجية االتصال الـشاملة       . جناح تنفيذ استراتيجية السنوات العشر    
  .إلدراج أية عناصر جديدة ميكن أن تنجم عن الترتيب املؤسسي اجلديد

أفرقة االتـصاالت   أجرت  ية،  وكخطوة أوىل يف وضع هوية مؤسسية مشتركة لالتفاق         -٢٦
.  الشعارات اخلاصة بالكيانني   -املسجلة   للعالمات   اً مشترك حتليالًتابعة لألمانة ولآللية العاملية     ال

بـشأن  اقتراحـاً   إىل فرقة العمل العليا املعنية باإلدارة        هذه األفرقة    أحالتوعلى هذا األساس،    
حبث مخـسة خيـارات     ، جرى   مل العليا  الع فرقةلويف اجتماع الحق    . شتركةاملوية  حتديد اهل 
  . قرار هنائي هبذا الشأن واُتخذ

  اإلدارة والتدبري املايل  -دال  
ترشيد  العمل على تفعيل ١٠-م أ/٦من املقرر  ) د(٤طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٢٧
ففيما يتعلـق بتخطـيط امليزانيـة،       . لتحقيق الفعالية من حيث التكلفة    والتدبري املايل   إلدارة  ل

 امليزانية املخصصة   ٢٠١٣-٢٠١٢ بشأن برنامج وميزانية فترة السنتني       ١٠-م أ /١٠املقرر   حيدد
 ؛األساسية والتكميلية على أساس ربـع سـنوي       األرصدة  وتراقب األمانة حالة    . لآللية العاملية 

  .اآللية العامليةأيضاً على ذلك توخياً للشفافية، يسري و
أو مكتـب   /ألمانة و األدوات املالية اليت تستخدمها ا    بومن أجل إبالغ اآللية العاملية        -٢٨

 ١٨ و ١٧جنيف، ُعِقد اجتماع بني األمانة واآللية العاملية يف بـون يـومي             يف  األمم املتحدة   
جلنـة  مكتب   على هامش اجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا و        ٢٠١٢فرباير  /شباط
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لعاملية على وضع منوذج إبالغ عـن حالـة         وتعمل األمانة واآللية ا   . استعراض تنفيذ االتفاقية  
املزيد من   يف اجتماعات الحقة  أن ُيتناول   واُتفق على   . سنويربع  على أساس   امليزانية  أرصدة  
، منها كيفية ربط استخدام األموال بربنامج العمل واملخصصات القـائمني علـى             التفاصيل

  .أساس النتائج
ع األموال أن متكن اآللية العاملية وأمانـة        ومن شأن تنفيذ االستراتيجية املشتركة جلم       -٢٩

وسينطوي هذا النهج علـى تقاسـم أكـرب         . االتفاقية من االتصال باملاحنني كطرف واحد     
أو لتتبـع نتـائج     /للمعلومات يشمل نظاماً لتبادل املعلومات حول املقترحـات املقدمـة و          

 اجلهات املاحنة من أجل   ومثة جماالت أخرى للتعاون تشمل زيادة عدد      . االتصاالت مع املاحنني  
 ووضع هنج مشترك أكثر فعالية للتعامل مع املؤسـسات وغريهـا مـن      ،حشد املوارد تعزيز  

  .الشركاء املستهدفني
وللحصول على مزيد من التفاصيل بشأن التغريات اليت طرأت على التـدبري املـايل                -٣٠

، ١٠-م أ /٦جب املقرر   لالتفاقية كجزء من إعادة التنظيم اإلداري الذي صدر تكليف به مبو          
  . إعادة التنظيم اإلداري-انظر أدناه الفرع خامساً 

  اإلبالغ بواسطة األمني التنفيذي  -هاء  
، كان على املدير العام لآللية العاملية تقدمي تقرير عـن           ١٠-م أ /٦قبل اعتماد املقرر      -٣١

ـ "أنشطة اآللية إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف       " يس الـصندوق نيابة عن رئ
 بني مؤمتر األطراف والـصندوق الـدويل للتنميـة          ١٩٩٧وفقاً ملذكرة التفاهم املربمة عام      (

وعالوة على ذلك، تقضي مذكرة تفـاهم       ). ٣-م أ /١٠الزراعية، اليت أُقرت مبوجب املقرر      
 بأن يكون املدير العام لآللية خاضعاً لإلشراف املباشر لرئيس الصندوق يف سياق             ١٩٩٧عام  
  .طالعه مبسؤولياتهاض
 ،وإىل جانب التعديل الذي أُدخل على مذكرة التفاهم حلذف أوجه التعارض هـذه              -٣٢

:  دور األمني التنفيذي املتمثل فيما يلي      ١٠-م أ /٦ املقرر من )ه(٤و ٣و ٢ الفقرات أوضحت
 بالغإ عملية تنسيق يتحمل األمني التنفيذي مسؤولية اإلشراف العام على اإلدارة، مبا يف ذلك       "

 مجيـع " ذلك ويشمل ،"وأنشطتها وأداؤها العاملية اآللية يف احملاسبة منها مبسائل األطراف مؤمتر
 اسـتعراض  جلنـة  إىل ]املقدمة[ الالزمة التقارير إعداد تنسيق"و "االتفاقية بتنفيذ املتعلقة النتائج
  ".األطراف ومؤمتر االتفاقية تنفيذ
 مجيع الوثائق قبل تقدميها إىل مؤمتر األطـراف،         ونتيجة لذلك، يقر األمني التنفيذي      -٣٣

وسُتعّين جهـة وصـل     . وتتبع اآللية العاملية إجراء املوافقة اإلدارية وجدوله الزمين يف األمانة         
وسُيخطط للوثائق وفقاً لقواعد األمم املتحدة واملهل الزمنية احملددة يف          . يتعلق بكل وثيقة   فيما

صة بالوثائق أيضاً وثائق اآللية العاملية، وسـُيربم اتفـاق        وستشمل التوقعات اخلا  . هذا الصدد 
  .حول قائمة الوثائق اليت يتعني إعدادها يف الوقت املناسب
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  إعادة التنظيم اإلداري  -خامساً  
، طلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمني التنفيـذي         ١٠-م أ /٦ املقرر من ٥ الفقرة يف  -٣٤

ظفني، الذين تشرف على إدارهتم اآللية العامليـة،        السهر على خضوع مجيع احلسابات واملو     "
لنظام إداري واحد يديره مكتب األمم املتحدة يف جنيف وفقاً لألنظمـة والقواعـد املاليـة               

  ".املعمول هبا يف األمم املتحدة
واستناداً إىل ذلك، شرع األمني التنفيذي يف مشاورات مع رئيس الصندوق ومـع               -٣٥

ملية، وأجرى حوارات أخرى مع إدارات مكتـب األمـم املتحـدة يف          املدير العام لآللية العا   
جنيف، ومكتب إدارة املوارد البشرية يف نيويورك حول تنفيذ التدابري اإلدارية واملالية علـى              

وخالل هذه العملية، شدد األمني التنفيذي على احلاجـة إىل ضـمان            . النحو املفصل أدناه  
اخلدمات إىل األطراف أثناء حتـديث النظـام اإلداري         االستمرارية الضرورية جداً يف تقدمي      

احلايل، مبا يف ذلك تنقيح مذكرة التفاهم اخلاصة باحتضان املقر، يف انتظار مزيد من املشورة               
  .من جانب اجلهات املختصة يف األمم املتحدة

  التدبري املايل  -ألف  
ية العامليـة وحيـتفظ   ، كان الصندوق يتلقى أموال اآلل    ١٠-م أ /٦قبل اعتماد املقرر      -٣٦
ويتصرف فيها ويدير حساباهتا وفقـاً لقواعـده وإجراءاتـه، مبـا يف ذلـك القواعـد               هبا

وفقاً ملـذكرة التفـاهم املربمـة    (املنطبقة على إدارة املوارد التكميلية للصندوق   واإلجراءات
قـرت   بني مؤمتر األطراف والصندوق بشأن احتضان مقر اآللية العاملية، الـيت أُ            ١٩٩٧ عام

، وبعد اعتماد املقرر، باتت احلسابات الثالثة املخصـصة لآلليـة           ٣-م أ /١٠مبوجب املقرر   
العاملية ختضع لنظام إداري واحد يديره مكتب األمم املتحدة يف جنيـف وفقـاً لألنظمـة                

  ).١٠-م أ/٦ من املقرر ٥انظر الفقرة (والقواعد املالية املعمول هبا يف األمم املتحدة 
، وافق الـصندوق    ٢٠١١نوفمرب  /تماعات عقدت يف هناية تشرين الثاين     وخالل اج   -٣٧

مراجعة /على تقدمي وثائق إضافية إىل هيئات االتفاقية تتعلق جبملة أمور من بينها اإلبالغ املايل             
احلسابات، والفواتري املتنازع بشأهنا، واخلصوم احملتملة، وحالة الصناديق االستئمانية، واملنح،          

راطات املاحنني فيما يتعلق باإلبالغ، والتكاليف املقدرة الحتضان اآللية العاملية، مبا يف ذلك اشت
واُتِفق أيضاً على تأجيل حتويل األموال إىل حني انتهاء املراجعة السنوية   . وإعداد البيانات املالية  

حلسابات الصندوق، وعلى أن يواصل الصندوق جتهيـز وإدارة مرتبـات مـوظفي اآلليـة      
املستشارين، فضالً عن إدارة احلسابات البنكية لآللية، حـىت يـتم           / إىل املوردين  واملدفوعات

  .حتويل حسابات اآللية إىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف
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ومتهيداً لتحويل حسابات اآللية العاملية إىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف، أرسـل               -٣٨
املراقب املـايل،   /ىل مساعد األمني العام    إ ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢األمني التنفيذي طلباً مؤرخاً     

مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، يتعلق بإنـشاء         
وسوف ُتـدار امليزانيـة     . صندوق استئماين جديد إلدارة التربعات املقدمة إىل اآللية العاملية        

وفيما يتعلق بالتربعات، طُلب    .  ألمانة االتفاقية  األساسية لآللية العاملية يف إطار الصندوق العام      
إىل املراقب املايل لألمم املتحدة إنشاء صندوق جديد هلذا الغرض، باالستناد إىل مشاورات مع 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وإىل فهم مفاده أن حسايب اآللية املخصصني للتربعات ميكن             

ُينشأ الصندوق االستئماين بعد على الـرغم مـن         وحىت اآلن، مل    . دجمهما يف صندوق واحد   
وقد بـدأت   . استفسارات املتابعة املتكررة اليت أُرسلت إىل مكتب املراقب املايل يف نيويورك          

  .متابعة هذا الطلب من خالل مكتب األمم املتحدة يف جنيف
ملـت اآلليـة    وفيما يتعلق باملوافقة على إبرام اتفاقات بني اآللية العاملية واملاحنني، ع            -٣٩

ووفقـاً  . العاملية واألمانة معاً على مراجعة االتفاقات ومذكرات التفاهم يف الوقت املناسـب           
لتفويض السلطة، جيوز للموظف املسؤول بالوكالة عن اآللية العاملية أن ُيربم اتفاقـات مـع               

لية حاملـا   احلكومات املضيفة وغريها من األطراف الثالثة فيما يتعلق باألنشطة اليت تنظمها اآل           
  ). تفويض السلطة-جيم -انظر أدناه الفرع خامساً. (ُيقر األمني التنفيذي االتفاق

وتعمل األمانة وإدارة العمليات املالية يف الصندوق معاً وبشكل وثيق على ضمان حتويل               -٤٠
  . موارد نقدية كافية إىل حساب الصندوق يف بداية كل شهر، وفقاً للنفقات املتوقعة لآللية

  إدارة املوارد البشرية  -باء  
اختذت األمانة منذ الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف عدداً من اخلطوات املتعلقة باملوارد            -٤١

توضيح إجراءات  ‘ ١‘: البشرية لضمان استمرارية خدمات اآللية، ويشمل ذلك املسائل التالية        
لعـام لآلليـة العامليـة وعلـى        التوظيف املعمول هبا يف األمم املتحدة واملنطبقة على املدير ا         

  .موظفو اآللية العاملية‘٣‘تعيني املدير العام لآللية العاملية؛ ‘ ٢‘ موظفيها؛

توضيح إجراءات التوظيف املعمول هبا يف األمم املتحدة واملطبقة على املدير العام لآلليـة                -١  
  العاملية وعلى موظفيها

دير العام لآللية العاملية ُيعيَّن وفقاً لألحكام       قبل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف كان امل        -٤٢
املبينة يف مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والـيت أقرهـا               

وال تنص هذه األحكام على دور لألمـني التنفيـذي          . ٣-م أ /١٠مؤمتر األطراف يف مقرره     
ذي يرشحه مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويعينه         لآللية، ال  العاملالتفاقية يف توظيف املدير     

ونتيجة لذلك، قرر مؤمتر األطراف صراحة     . رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية دون غريمها      
يتوىل األمني التنفيذي تعيني املـدير  "، أن ١٠-م أ /٦ من مقرره    ٦يف دورته العاشرة، يف الفقرة      
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ولـذلك شـرع    ". ملية التوظيف املعمول هبا يف األمم املتحدة      العام لآللية العاملية عن طريق ع     
يتعلق مبلء املنصب الشاغر     األمني التنفيذي يف اخلطوات اإلدارية الالزمة واملنصوص عليها فيما        

 ولقواعد وأنظمـة األمـم      ١٠-م أ /٦ من منطوق املقرر     ٦، وفقاً ألحكام الفقرة     العامللمدير  
 توصيف وظيفي منقح إىل مكتب      ، أُرسل العامظيف املدير   ومن أجل إطالق عملية تو    . املتحدة

 إىل  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٦األمم املتحدة يف جنيف لتقييمه كما ُبعثت رسالة مؤرخة          
  . مكتب إدارة املوارد البشرية يف نيويورك ُيلتمس فيها املساعدة يف عملية التوظيف املتوخاة

 من  ٥ لآللية العاملية، من أجل الوفاء بأحكام الفقرة         وباإلضافة إىل تعيني املدير العام      -٤٣
، سيتعني إصدار رسائل تعيني جلميع موظفي اآللية مـن خـالل أمانـة              ١٠-م أ /٦املقرر  

املوظفني الذين تشرف على إدارهتم اآللية العامليـة لنظـام          "االتفاقية، وذلك إلتاحة خضوع     
اً لألنظمة والقواعد املالية املعمول هبا      إداري واحد يديره مكتب األمم املتحدة يف جنيف وفق        

  ".يف األمم املتحدة
إىل عقود مع االتفاقيـة     ) الصادرة عن الصندوق  (ومبا أن عملية حتويل عقود اآللية         -٤٤
، فإن األمانة طلبت رأي مكتب إدارة املوارد البشرية بشأن عملية           ١٠-م أ /٦ُيحددها املقرر    مل

 عن توجيهات تتعلق بإجراءات حتويل عقود موظفي اآلليـة إىل  توظيف املدير العام لآللية فضالً  
). ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٦يف رسالة من األمني التنفيذي مؤرخة       (عقود مع االتفاقية    

 ورئيس دائرة   ذلك عقد اجتماع شخصي بني منسق اإلدارة واخلدمات املالية يف االتفاقية           وتال
 يف مقر   ٢٠١٢مارس  /ة املوارد البشرية يف أواخر آذار     سياسات املوارد البشرية يف مكتب إدار     

ونتيجة هلذا االجتماع أشار املكتب إىل أنه سـيتعني عليـه تقيـيم          . األمم املتحدة بنيويورك  
الصالت بني االتفاقية وأمانة األمم املتحدة والتشاور مع مكتب الشؤون القانونيـة لتقـدمي              

  .املشورة يف هذا الشأن
 إدارة املوارد البشرية عدة مرات بالطبيعة العاجلة هلذه املـسألة،  ورغم تذكري مكتب   -٤٥

وأُشري يف الرد إىل النقاط ذات . ٢٠١٢أغسطس / آب٢مل يصل رده إىل أمانة االتفاقية إال يف 
 واملتعلقة بتنقيح مذكرة التفاهم بني مـؤمتر أطـراف االتفاقيـة       ١٠-م أ /٦الصلة من املقرر    

 ونـصت   ٢٠١٢أبريل  /زراعية واليت كانت قد ُعّدلت يف نيسان      والصندوق الدويل للتنمية ال   
 ينبغي ملؤمتر األطراف أن ُيقرر على حنو صريح تعيني          ١٠-م أ /٦على أنه باإلضافة إىل املقرر      

 ٨وردت األمانة على مكتـب إدارة املـوارد البـشرية يف            . موظفي اآللية يف إطار االتفاقية    
تسريع اسـتكمال مكتـب إدارة املـوارد     مقدمة توضيحات إضافية ل  ٢٠١٢أغسطس  /آب

وعقب طلب مـن رئـيس اخلـدمات        . البشرية استعراضه للمسألة وتقدميه توجيهات هنائية     
، أرسلت األمانة ممـثالً     )٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٤يف رسالة مؤرخة    (املؤسسية يف الصندوق    

قـود مـوظفي   عنها إىل نيويورك لتسريع حبث مكتب إدارة املوارد البشرية خليارات متديد ع      
اآللية، يف انتظار وضع اللمسات األخرية على الترتيبات احلالية لنقل عقود موظفي اآللية إىل              

  . عقود مع االتفاقية
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، أرسل مكتب إدارة املوارد البشرية رسالة يرد فيهـا          ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٤٦
قود موظفي اآللية   على طلب األمانة تقدمي توجيهات حول كيفية التصرف يف مسألة متديد ع           

  :يقول فيها ما يلي
ليس ألمانة األمم املتحدة أية والية إلدارة شؤون موظفي اآللية العاملية           "...   )أ(  
ويف غياب والية صرحية من اجلمعية العامة ُتكلَّف مبوجبها أمانة األمـم املتحـدة            . ومواردها

 األمم املتحدة على إدارة شؤون      بإدارة شؤون موظفي وموارد اآللية العاملية، يقتصر دور أمانة        
املوظفني واملوارد اليت تندرج يف إطار االرتباط املؤسسي الذي أقرته اجلمعية العامة، أي إدارة              

  ؛"شؤون موظفي وموارد أمانة االتفاقية فقط
وفقـاً  ) ١٠-م أ /٦املقرر  (ومن أجل تلبية طلب مؤمتر أطراف االتفاقية هذا         "  )ب(  

م مع أمانة االتفاقية، سيتعني على مؤمتر األطراف أن يتخذ قراراً بـشأن          لالرتباط املؤسسي القائ  
وعالوة . الترتيبات اجلديدة الحتضان مقر اآللية العاملية، وإمكانية تقاسم املقر مع أمانة االتفاقية           

. على ذلك، سيتعني على اجلمعية العامة أن توافق على ذلك املقرر الصادر عن مؤمتر األطـراف  
وقبـل أن   .  يزال يتعني على مؤمتر األطراف أن يتخذ قراراً هنائياً حول هذه املـسائل             بيد أنه ال  

ُيقرر مؤمتر األطراف إدماج موظفي وموارد اآللية العاملية يف أمانة االتفاقية، ال متلك أمانة األمم               
  ؛ "املتحدة سلطة إدارة شؤون موظفي وموارد اآللية العاملية وفقاً لالرتباط املؤسسي احلايل

تلـتمس أمانـة    "... واقترح مكتب إدارة املوارد البشرية يف األخـري أن            )ج(  
االتفاقية التوجيه من مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف حول مسألة تفـسري الـسلطات              
املمنوحة لألمني التنفيذي وحول التدابري اليت يتعني تنفيذها فيما يتصل بتعيينات موظفي اآللية             

  ".تظار أن يتخذ مؤمتر األطراف القرارات ذات الصلةالعاملية يف ان
األطراف ونتيجة للمشاورات مع األمني التنفيذي، بعث رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر             -٤٧

 إىل وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية يوضح فيها         ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٢رسالة مؤرخة   
أن نقل موظفي وحسابات اآللية العاملية إىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف وعملية اعتمـاد               
ترتيب جديد الحتضان مقر اآللية العاملية لكي ينظر فيه مـؤمتر األطـراف مهـا مـسألتان                

  . ان لكنهما منفصلتان من منظور إدارة اآللية العاملية وترتيباهتا املؤسسيةمتكاملت
 املتعلق ٦٦/٢٠١وتلفت الرسالة املذكورة أعاله أيضاً االنتباه إىل قرار اجلمعية العامة   -٤٨

بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، الذي ينبغي أن ميثّل والية صرحية صادرة مـن               
وعلى . امة إىل أمانة األمم املتحدة ختوهلا إدارة شؤون موظفي وموارد اآللية العاملية           اجلمعية الع 

بنتائج " من منطوق القرار املذكور،      ٤ و ٣وجه التحديد، ترحب اجلمعية العامة يف الفقرتني        
الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، وتشدد على ضرورة تنفيذ القرارات املتخـذة يف          

باجلهود اليت يبذهلا مؤمتر األطراف يف االتفاقية هبـدف إجيـاد          "؛ وترحب أيضاً    "دورةتلك ال 
حلول دائمة فيما يتعلق بإدارة اآللية العاملية والترتيبات املؤسسية الالزمة هلا، وذلك يف إطـار          

، ٢٠٠٩متابعة ما أُجري من تقييمات خارجية شىت، منها تقرير وحدة التفتيش املشتركة لعام 
  ". حتسني اخلدمات املقدمة ملؤمتر األطرافهبدف
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 /ونظر مكتب الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف، يف اجتماعـه يف تـشرين الثـاين                 -٤٩
ة بـشأن تنفيـذ     ـه األمان ـا، يف التقرير املرحلي الذي قدمت     ـ يف بون، أملاني   ٢٠١٢ نوفمرب
إلدارة املـوارد  والحظ املوقف الذي أعرب عنه مكتب األمـم املتحـدة       ١٠-م أ /٦ املقرر

البشرية يف نيويورك، والذي قال فيه إنه ال يعترب اآللية العاملية جزءاً من االرتباط املؤسـسي                
والحظ املكتب أيضاً يف هذا الـصدد أن مكتـب إدارة           . القائم بني األمم املتحدة واالتفاقية    

  . تعيني ملوظفي اآلليةاملوارد البشرية أشار إىل أن أمانة االتفاقية مطالبة أوالً بإصدار رسائل
ومن هذا املنطلق، ومراعاة للموقف الذي أعرب عنه مؤخراً رئيس الصندوق الدويل              -٥٠

/  آذار - ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول (للتنمية الزراعية، ومؤداه أن متديد عقود موظفي اآللية         
أحـاط  سيكون آخر إجراء من هذا النوع يتخذه نيابة عن األمني التنفيذي،            ) ٢٠١٣مارس  

اجمللس علماً بالتدابري اليت يتخذها األمني التنفيذي إزاء إصدار رسائل لتعيني موظفي اآلليـة              
وفقاً لنظامي موظفي األمم املتحدة اإلداري واألساسي وأعلن دعمه هلذه التدابري بغية االنتهاء             

  .لية على أبعد تقدير، لتجّنب أي انقطاع يف عمل اآل٢٠١٣مارس /من العملية حبلول آذار

  تعيني املدير العام لآللية العاملية  -٢  
بعد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بفترة قصرية، أبلغ رئيس الصندوق الدويل للتنمية         -٥١

/  تشرين الثاين  ١٦الزراعية األمني التنفيذي يف اجتماع عقد عن طريق التداول الفيديوي يف            
ومبـا أن   . ٢٠١١نوفمرب  /هناية تشرين الثاين   بأن عقد املدير العام سينتهي يف        ٢٠١١نوفمرب  

تلك كانت املرة األوىل اليت تتلقى فيها أمانة االتفاقية معلومات عن حالة عقد املدير العـام،                
أكد األمني التنفيذي ضرورة االتفاق على إجراءات عاجلـة لـضمان اسـتمرارية تقـدمي               

ية، واألحكام اليت تتعلق بتمديد العقد      بيد أنه بالنظر إىل حالة عقد املدير العام لآلل        . اخلدمات
، مل يكن األمني التنفيذي خموالً والية       ١٠-م أ /٦أو جتديده، واألحكام ذات الصلة من املقرر        

ويف اجتماع متابعـة    . متديد عقد املدير العام من دون اتباع عملية التوظيف يف األمم املتحدة           
الدويل للتنمية الزراعية على متديد عقـد       نوفمرب، وافق الصندوق    /عقد يف هناية تشرين الثاين    

وأرسل الـصندوق   . ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١املدير العام لفترة أخرية متتد ستة أشهر وتنتهي يف          
  . العامرسالة هلذا الغرض إىل املدير

، أرسل األمني التنفيذي، يف ضوء عدم تلقيه أي تعليق من           ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥ويف    -٥٢
رية، مذكرة إىل املدير العام لآللية يف ذلك الوقت يبلغه فيها بضرورة            مكتب إدارة املوارد البش   

القيام بالتحضريات الالزمة إلعداد تقرير تسليم املسؤوليات وضرورة إبالغ مدير الربامج بأية            
وأُرسلت املذكرة أيضاً إىل األمني العام املساعد       . مسائل هامة لضمان استمرار عمليات اآللية     

ويف ظل عدم صدور أية توجيهات إىل األمانـة         . لبشرية وإىل رئيس الصندوق   إلدارة املوارد ا  
من جانب مكتب إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق بالعقد النهائي للمـدير العـام يف ذلـك                 
الوقت، عيَّن األمني التنفيذي ثاين أعلى مسؤول يف اآللية، وهو مدير الربامج، موظفاً مسؤوالً              

  .٢٠١٢يونيه / حزيران١عتباراً من بالوكالة عن اآللية ا
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  موظفو اآللية العاملية  -٣  
يف انتظار توجيهات مكتب إدارة املوارد البشرية، وضماناً الستمرارية خدمات اآللية             -٥٣

فيما يتعلق باملوارد البشرية، تشاور األمني التنفيذي مع رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف             
ومنذ الدورة العاشـرة    . لتعيينات احملددة املدة ملوظفي اآللية    كي يطلب إىل الصندوق متديد ا     

 أشهر يف كل مرة وفق الشروط الـواردة       ٦ملؤمتر األطراف، طُلب هذا التمديد مرتني ولفترة        
وبناء على هـذا الطلـب مـّدد        . يف مذكرة التفاهم األصلية بني مؤمتر األطراف والصندوق       

 ٣٠أبريل إىل   / نيسان ١مني التنفيذي لالتفاقية، من     الصندوق عقود موظفي اآللية، نيابة عن األ      
/  آذار ٣١ إىل   ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١، ومرة أخرى مـن      ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
الوظائف (وأعدت اآللية واألمانة التوصيفات الوظيفية جلميع وظائفها احلالية         . ٢٠١٣ مارس

واسُتخدم نظام تقيـيم مـوظفي      ). املمولة من امليزانية األساسية ومن التربعات على السواء       
  .٢٠١١الصندوق يف إجناز تقييم مجيع املوظفني لعام 

/ لكن مبا أن مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والـصندوق ُنقحـت يف نيـسان                -٥٤
ونتيجة . ، ُحذفت األحكام اليت تتعلق بدور الصندوق يف تعيينات موظفي اآللية          ٢٠١٢ أبريل

 ٣١حـىت   (ىل أن التمديد األخري لعقـود مـوظفي اآلليـة           لذلك، أشار رئيس الصندوق إ    
، يف ظل مذكرة التفاهم املنقحة، سيكون آخر إجراء من هـذا النـوع              )٢٠١٣مارس  /آذار

  .ُيتخذ نيابة عن األمني التنفيذي
ويرد تناول مسألة متديد عقود موظفي ومستشاري اآللية القصرية األجل يف السياق              -٥٥

لتشغيلية املمنوح من األمني التنفيذي إىل املدير العام، علـى النحـو            املتعلق بتفويض السلطة ا   
  .جيم-املبني أدناه يف الفرع خامساً

ووضعت اآللية ملفاً عن حالة كل منصب، تضمن توصيفاً وظيفياً ومعلومات ذات              -٥٦
وقـدمت األمانـة    . صلة تتعلق بعملية التصنيف الذي جيريه الصندوق وقدمتها إىل األمانـة          

ات إىل اآللية عن نظام األمم املتحدة لتقييم األداء الذي تستخدمه االتفاقية، وشـرعت            معلوم
أيضاً يف مناقشات مع الصندوق حول كيفية وضع نظام تقييم مؤقت ملوظفي اآللية مبـا يف                

وسيجري املوظف املسؤول بالوكالة عن     . ذلك إجراءات املوافقة املتعلقة بوضع خطط العمل      
  .وظفني، وفقاً للسلطة املفوضة لهاآللية تقييمات امل

واعتباراً من تاريخ هذا التقرير، ُشرع يف عملية التوظيف لـشغل مناصـب اآلليـة        -٥٧
  .٢٠١٣مارس / آذار٣١إلجراءات األمم املتحدة ويتوقع أن تنَجز العملية حبلول  وفقاً

  تفويض السلطة  -جيم  
أن يفوض األمني التنفيذي     "١٠-م أ  /٦ من املقرر    ٧قرر مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٥٨

السلطة التنفيذية، عند االقتضاء، ومبا يتسق مع األنظمة والقواعد املعمول هبا يف منظمة األمم              
  :املتحدة، إىل املدير العام لآللية العاملية للقيام مبا يلي
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إدارة برنامج اآللية العاملية وامليزانية املخصصة هلا مبا يف ذلك إبرام عقـود               )أ(  
  خلدمات وترتيب أسفار املوظفني والبعثات؛ا

اختاذ التدابري اليت يعتربها املدير العام مناسبة لتنفيذ خطة عمل اآللية العاملية              )ب(  
  وبراجمها املتفق عليها؛

  إبرام اتفاقات مع اجلهات املاحنة بشأن الربامج والتربعات؛  )ج(  
  ".توظيف العاملني يف اآللية العاملية  )د(  

اً هلذه األحكام، منح األمني التنفيذي تفويض السلطة التشغيلية املتعلقة باملسائل           ووفق  -٥٩
، عمالً بالتعليمـات    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املالية إىل املدير العام لآللية العاملية يف        

/  حزيـران  ١واعتباراً مـن    ). ST/AI/2004/I(اإلدارية املشمولة بالنظام املايل لألمم املتحدة       
، ُنقل هذا التفويض إىل املوظف املسؤول بالوكالة عن اآللية العاملية، إىل حـني              ٢٠١٢ يهيون

  .تعيني مدير عام جديد
 إعادة التنظيم اإلداري أعاله تنفيذ خطـة عمـل اآلليـة            -ويتناول الفرع خامساً      -٦٠

) أ(و) ب(٧وبرناجمها وميزانيتها وإدارة مواردها البشرية، ال سيما ما أشري إليـه يف الفقـرة              
وفيما يتعلق باتفاقات املـاحنني، املـشار إليهـا يف       . ١٠-م أ /٦على التوايل من املقرر     ) د(و

من املقرر نفسه، يظل األمني التنفيذي السلطة الوحيدة املخولة إبرام اتفاقات مع    ) ج(٧ الفقرة
ية، بينما جيـوز    احلكومات املضيفة وغريها من األطراف الثالثة فيما يتعلق مبشاريع اآللية العامل          

تفـويض  (للمدير العام لآللية إبرام اتفاقات تتعلق بأنشطة اآللية، بعد موافقة األمني التنفيذي             
وجيب أن يوقع األمني التنفيـذي االتفاقـات        ). ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠السلطة،  

  .سخ منهااجلديدة، على أن تبقى الوثائق األصلية املوقعة لدى األمانة وأن حتتفظ اآللية بن
ولدى اآللية حالياً عدة اتفاقات مع بعض املاحنني، تغطي فترات تتراوح بني منتصف               -٦١
وسبق ملعظم هؤالء املاحنني أن أكدوا أن التغيريات يف إدارة اآللية           . ٢٠١٤ وعام   ٢٠١٢عام  

ا بأن  وُتجري االتفاقية العاملية اتصاالت مع ماحنني آخرين ختربهم فيه        . لن تؤثر على اتفاقاهتم   
  .١٠-م أ/٦التغيريات اإلدارية تستند إىل املقرر 

  تنقيح مذكرة التفاهم مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -سادساً  
تنقيُح مذكرة التفاهم مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية عنصٌر أساسٌي يف عمليـة      -٦٢

كام األخرى الواردة يف ذلـك      ، ألنه ميثّل شرطاً مسبقاً إلعمال األح      ١٠-م أ /٦تنفيذ املقرر   
وتشمل هذه األحكام حذف التناقضات املتصلة باملسؤولية اإلدارية العامـة لألمـني            . املقرر

  .التنفيذي، ومسؤولية اآللية ومتثيلها القانوين، فضالً عن إعادة التنظيم اإلداري
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ق  بني مؤمتر األطراف والـصندو     ١٩٩٧وتضمنت مذكرة التفاهم اليت أُبرمت عام         -٦٣
، ٣-م أ /١٠الدويل للتنمية الزراعية بشأن احتضان اآللية العاملية واليت أُقرت مبوجب املقـرر             

عدداً من األحكام اليت ترسي الترتيبات املؤسسية والتيسريية واإلدارية لآللية وترتيبات املساءلة         
ر األطـراف   واإلبالغ فيها وحتدد يف الوقت نفسه شكل عالقة اآللية العاملية بالصندوق ومبؤمت           

ولذلك، الحظ مؤمتر األطراف يف ديباجـة       . وبأمانة االتفاقية وغريها من مؤسسات االتفاقية     
أوجه عدم االتساق والتناقض الـيت      " الذي اعتمده يف دورته العاشرة أن        ١٠-م أ /٦مقرره  

تنطوي عليها مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بـشأن             
ئق تشغيل اآللية العاملية وعملياهتا اإلدارية أدت إىل انعدام الرقابة وإىل قصور يف اإلبـالغ               طرا

اليت الحظها  " أوجه عدم االتساق والتناقض   "وتشمل  ". من جانب اآللية العاملية ويف مساءلتها     
يفهم أن تعيني املوظفني واملديرين ومراجعي احلسابات يف اآللية العاملية وتوظ         "مؤمتر األطراف   

خيضعان للوائح الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأنظمته وأن مؤمتر األطراف مل ينظر فيهما             
  ".الستعراضهما استعراضاً مباشراً ويوجههما

وأحاط مؤمتر األطراف علماً كذلك بالرسالة الواردة من الصندوق واليت ذُكر فيها               -٦٤
 الصندوق واآللية العاملية مل تعد صاحلة ويلزم        مذكرة التفاهم اليت حتكم حالياً العالقة بني      "أن  

يف حال قرر مؤمتر األطراف اإلبقاء على الصندوق الـدويل للتنميـة            "وأنه  " إعادة صياغتها 
الصندوق ينبغي أال يتحمل أي تكاليف "، فإن   "الزراعية بصفته اجلهة اليت حتتضن اآللية العاملية      

  ).ICCD/COP(10)/INF.5(يف أي عالقة مستقبلية ممكنة " أو مسؤولية
مراجعـة   "١٠-م أ /٦ من مقـرره     ٨ونتيجة لذلك، قرر مؤمتر األطراف يف الفقرة          -٦٥

، واملتعلقـة   ٣-م أ /١٠مذكرة التفاهم مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الواردة يف املقرر           
 األطـراف   وبناء على ذلك، طلب رئيس مؤمتر     ". بالطرائق والعمليات اإلدارية لآللية العاملية    

إخطار الصندوق الدويل للتنمية الزراعية هبذا املقرر يف رسالة رمسية عقب اختتـام الـدورة               
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١العاشرة ملؤمتر األطراف ويف موعد أقصاه 

، أوعز مؤمتر األطـراف كـذلك إىل األمـني          ١٠-م أ /٦ من املقرر    ٩ويف الفقرة     -٦٦
ن مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وبالتشاور مع رئـيس          التنفيذي وأذن له، بتوجيه م    

تنقيح وتنفيذ مذكرة التفـاهم بـني مـؤمتر األطـراف           "الصندوق الدويل للتنمية الزراعية     
الـدعم  ) ١: (والصندوق الدويل للتنمية الزراعية حبيث يقتصر عمل الصندوق على ما يلـي           

تأمني االمتيـازات   ) ٢(و] من املقرر  [٥رة  اللوجسيت واإلداري باستثناء ما ورد منه يف الفق       
ونتيجة لذلك، فإن أي ترتيب     ". واحلصانات ملوظفي اآللية العاملية عن طريق حكومة إيطاليا       

مستقبلي الحتضان اآللية العاملية ينبغي أن ُيفسَّر يف هذا السياق وأن يقتـصر علـى تقـدمي                 
عن الدعم اللوجسيت واإلداري، دون أن      االمتيازات واحلصانات ملوظفي اآللية العاملية، فضالً       

  .يشمل ذلك إدارة احلسابات وشؤون املوظفني
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، شـرع األمـني    )١٠-م أ /٦ من املقـرر     ٩ و ٨الفقرتان  (واستيفاًء هلذه األحكام      -٦٧
التنفيذي يف مشاورات مع رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اعتباراً من منتصف تشرين             

د أن أرسلت أمانة االتفاقية أول مشروع ملذكرة التفاهم املنقحة إىل وبع. ٢٠١١نوفمرب /الثاين
، كان ال بد من التوصل إىل تفـاهم مـشترك   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥الصندوق يف  

إدراج إشارة إىل تكاليف اخلدمات اليت يقدمها الصندوق والـيت          ‘ ١‘: حول املسائل التالية  
ن تنقيح املذكرة يعين نقل مقر اآللية العاملية خـارج          فهم الصندوق بأ  ‘ ٢‘يتعني دفع قيمتها؛    

مقر الصندوق، يف غضون سنة من القرار الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته العاشـرة يف                
  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول
واقترح الصندوق يف البداية إدراج حكم يف مذكرة التفاهم املعدَّلة بإنشاء حـساب               -٦٨

 ٢٨٦٧لتسوية املطالبات املستحقة املتعلقة باحلكم رقـم        "مشروط تودع فيه أرصدة لآللية      
بيد أن هذا احلكم مل ُيدَرج يف مـذكرة         ". الصادر عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية      

التفاهم املنقحة، استناداً إىل الرأي الصادر عن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية حـول              
وإىل التفاهم املتبادل على أن هـذه املبـالغ         ) ٢٠١٢وليه  ي/ متوز ١١الوارد يف   (هذه املسألة   

ميكن اإلفراج عنها دون موافقة مؤمتر األطراف وأهنا ترتبط مبسائل منفصلة عـن ترتيـب                ال
  .احتضان املقر الذي ينبغي التعامل معه وفقاً لذلك

 تاريخ  ورغم أن الصندوق اقترح يف البداية نقل مقر اآللية العاملية يف غضون سنة من               -٦٩
 ١٠-م أ /٦الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، فقد اُتفق بعد ذلك بوقت قصري على أن املقـرر               

مينح األمني التنفيذي والية معاجلة مسألة نقل املقر خالل الفترة الفاصلة بني دورات مؤمتر               ال
علـى وجـه    ،١٠-م أ/٦ من منطوق املقـرر   ١٤ و ١١ و ١٠وتوضح الفقرات   . األطراف

 نقل املقر ال ميكن تنفيذه إال بعد إبرام الترتيبات اجلديدة الحتضان مقر اآلليـة          اخلصوص، أن 
وال ميكن ملـؤمتر األطـراف،      ). ١٠الفقرة  (وبعد إهناء العمل مبذكرة التفاهم مع الصندوق        

بدوره، أن يقرر ذلك إال يف دورته احلادية عشرة، استناداً إىل توصية من األمـني التنفيـذي                
 اجلديدة الحتضان مقر اآللية، مبا يف ذلك إمكانية تقاسم املقـر مـع أمانـة          بشأن الترتيبات 

). ١١الفقـرة   (، بالتشاور مع مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف         )١٤الفقرة  (االتفاقية  
 ترتيبات احتضان املقر، ويف     -ويرد تناول مسألة نقل مقر اآللية العاملية أدناه يف الفرع سابعاً            

  .م إىل املكتب هبذا الشأنالتقرير املقد
وعقب إرسال األمانة نسخة أخرى من مشروع مذكرة التفـاهم إىل الـصندوق               -٧٠
، اتُّفق على التنقيح ووقعه األمني التنفيذي ورئيس الصندوق ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٤ يف

 ، ُحـرِص يف   ١٠-م أ /٦ومراعاة للعناصر ذات الصلة من املقرر       . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢يف  
  :مذكرة التفاهم املنقحة على ما يلي

حتديد دور ومسؤوليات الصندوق يف تقدمي الدعم اإلداري واللوجـسيت،            )أ(  
  مثل تأمني االمتيازات واحلصانات ملوظفي اآللية؛
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  ؛١٠-م أ/٦االستعاضة عن الديباجة األصلية بنص جديد يستند إىل صيغة املقرر   )ب(  
 صلة يف ضوء الوالية التشريعية الـيت        حذف عدة أبواب أصبحت غري ذات       )ج(  

  ؛١٠-م أ/٦ينص عليها املقرر 
، ١٠-م أ /٦تعديل بقية املواد ملواءمتها مع األحكام ذات الصلة من املقرر             )د(  

 مـن   ١٠يف ذلك اإلشارة إىل إهناء العمل مبذكرة التفاهم، وفق ما تنص عليـه الفقـرة                 مبا
  .املقرر منطوق

  قرترتيبات احتضان امل  -سابعاً  
طُرح النقل احملتمل ملقر اآللية العاملية يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن تقييم اآللية                -٧١

ولُخصت خيارات أخرى يف التقرير الالحق الذي قدمـه مكتـب           ) JIU/REP/2009/4(العاملية  
  ).ICCD/COP(10)/4 (٢٠١١مؤمتر األطراف إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف عام 

، األمـني   ١٠-م أ /٦ من مقرره    ١٠نتيجة لذلك، وجه مؤمتر األطراف يف الفقرة        و  -٧٢
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على مواصلة تعديل مذكرة التفاهم         العمل مع   "التنفيذي إىل   

ويتعني قراءة هذا احلكـم     ." من أجل إهنائها يف حينها عند إمتام ترتيبات االحتضان اجلديدة         
 من منطوق املقرر اللتني طُلب فيهما إىل األمني التنفيذي          ١٤ و ١١ع الفقرتني   بدوره باالقتران م  

االضطالع بعملية حتديد ترتيبات االحتضان اجلديدة لآللية العاملية، بالتشاور مع مكتب الدورة            "
العاشرة ملؤمتر األطراف، مبا يشمل إمكانية تقاسم املقر مع أمانة االتفاقية، مع مراعاة املعلومات              

تعلقة بالتكاليف وطرائق التشغيل وأوجه التآزر وكفاءة اإلدارة، وإتاحة هذه املعلومـات إىل             امل
ـ ، وأُوعز فيه  "٢٠١٢يوليه  / متوز ١مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف موعد أقصاه          ا م

بات ترتي"أيضاً إىل األمني التنفيذي بتقدمي توصية إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بشأن              
االحتضان اجلديدة لآللية العاملية، مبا يف ذلك إمكانية تقاسم املقر مع أمانة االتفاقية، لكي تعتمد               

  ".الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف مقرراً هنائياً هبذا اخلصوص
حتديد ترتيب جديـد الحتـضان مقـر        "وبناء عليه، قدمت األمانة تقريراً معنوناً         -٧٣
، ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١ىل مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف قبل تاريخ         إ" العاملية اآللية
وجرى حتديث الوثيقة قبل اجتماع مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف           . ينظر فيه  كي

، وبعد هذا التاريخ، إلدراج معلومات جديدة فضالً عن تعليقات    ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
، ١٠-م أ /٦ من املقـرر     ١٢ووفقاً للفقرة   .  فاعلة أخرى  وردت من أعضاء املكتب وجهات    

تنظم األمانة مناقشات غري رمسية حول هذه املسألة يف سياق الدورة احلادية عـشرة للجنـة                
استعراض تنفيذ االتفاقية وسُيقدَّم تقرير هنائي إىل مؤمتر األطراف كي يعتمد مقرراً هبذا الشأن              

  .يف دورته احلادية عشرة
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Annex I 
[English only] 

  The United Nations Convention to Combat Desertification 
and the Global Mechanism Senior Management Task Force 
(SMTF) 

  An internal consultative mechanism 
Mandate and internal rules and procedures 

  Mandate and operational objectives 

The Conference of Parties of the UNCCD by its Decision6/COP.10, decided that the 
Executive Secretary of the UNCCD shall assume overall management responsibility, 
including coordinating reporting on, inter alia, accounting, performance and activities of the 
Global Mechanism, to the Conference of the Parties, and requested the Executive Secretary, 
in consultation with the Managing Director of the Global Mechanism with the support of 
senior staff of the UNCCD Secretariat and the Global Mechanism and others as 
appropriate, to develop internal rules and procedures for the relationship between the 
UNCCD secretariat and the GM. 

Building upon the spirit and letter of Decision 6/COP.10, internal arrangement is hereby 
established as a further step to assist the Executive Secretary in discharging his overall 
management responsibility over the performance and activities of the Global Mechanism 
and to 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 decisions of the Conferences of Parties, as required 
by the Decision 6/COP.10. 

Accordingly, a Senior Management Task Force (hereinafter referred to as the SMTF) is 
hereby established as an internal consultative mechanism to advise the Executive Secretary 
on matters relating, but not limited, to the implementation of decision 6/COP.10, in 
particular, assuming overall management responsibility, including coordinating reporting 
on, inter alia, accounting, performance and activities of the Global Mechanism, to the 
Conference of the Parties. 

The establishment and functioning of the SMTF and its rules and procedures are founded 
upon the following core principles: 

The SMTF is an internal consultative mechanism which is set up by the Executive 
Secretary in pursuance of the mandate set out in Decision 6/COP.10. 

The primary purpose of the SMTF is to provide recommendations to the Executive 
Secretary with the aim of assisting him/her in assuming and discharging the governance 
arrangement mandated in Decision 6/COP.10, in a timely and effective manner, in 
particular:  

(a) Overall management responsibility of the GM, its accountability and 
coordinating its reporting;  

(b) Coordinate and facilitate the joint implementation of workplans and 
programmes as per the decisions of the Conferences of Parties; 
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(c) Develop and implement a joint corporate identity with joint information and 
communication strategies; 

(d) Undertake the streamlining of financial management and administration for 
cost efficiency; 

(e) Coordinate the required reporting to the Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention and the Conference of Parties, through the Executive 
Secretary. 

To take all necessary measures to implement the governance arrangements set out in 
decision 6/COP.10 to ensure that the administrative, procedural and legal aspects of the 
Decision are implemented. 

It replaces all existing ad hoc mechanisms for cooperation between the Secretariat and the 
GM, including the Task Force on the Joint Work programme. 

The SMTF shall function as an internal advisory body to the Executive Secretary on all 
matters pertaining to the implementation of decision 6/COP.10 as well as relevant COP 
decisions requiring cooperation and coordination between activities of the GM and the 
secretariat,  

The Internal Rules and Procedures of the SMTF under which it shall operate are set out in 
Annex I to the present document and include those relating to Objectives and purposes, 
Collective mechanism, Scope of consultations, Review of implementation of decisions of 
Meetings of the STMP. 

At appendix II is a non-exhaustive list of focal areas for the attention of the SMTF during 
the biennium 2012–2013, relating in particular, to the timely and effective implementation 
of the provisions of Decision ICCD/COP10/L.22. 
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Appendix I 

  Internal rules and procedures of the SMTF 

  Rule 1: Objectives and purposes 

1. To assist the Executive Secretary in ensuring 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 and framework to enhance the implementation of the Convention, under 
the overall managerial responsibility of the Executive Secretary. 

2. To assist the Executive Secretary in assuming overall managerial responsibility 
while avoiding duplication and overlapping of activities and to promote complementarities 
between the Global Mechanism and the permanent secretariat with a view to enhancing 
cooperation, coordination and cost efficiency while ensuring that Convention’s bodies act 
as one entity. 

  Rule 2: Consultative Mechanism 

3. The Executive Secretary shall establish an internal informal consultative mechanism 
hereinafter referred to as Senior Management Task Force to provide recommendations to 
the Executive Secretary with the aim of assisting him/her in assuming and discharging the 
governance arrangement mandated in Decision 6/COP.10, in a timely and effective manner, 
in particular: 

(a) Overall management responsibility of the GM, its accountability and 
coordinating its reporting on, inter alia, accounting, performance and activities of the 
Global Mechanism to the Conference of Parties;  

(b) Coordinate and facilitate the joint implementation of workplans and 
programmes as per the decisions of the Conferences of Parties; 

(c) Develop and implement a joint corporate identity with joint information and 
communication strategies; 

(d) Undertake the streamlining of financial management and administration for 
cost efficiency; 

(e) Coordinate the required reporting to the Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention and the Conference of Parties, through the Executive 
Secretary; 

(f) To take all necessary measures to implement the governance arrangements set 
out in decision L.22 to ensure that the administrative, procedural and legal aspects of the 
Decision are implemented. 

4. The Senior Management Task Force shall comprise the Executive Secretary, who 
shall be its Chair, the Managing Director of the Global Mechanism and such other Senior 
Staff of the Secretariat and the GM who may be appointed to the Senior Management Task 
Force by the Chair. The senior GM staff to be appointed to the Task Force shall be 
recommended by the Managing Director of the Global Mechanism. The Chair can delegate 
his/her functions to a designated senior staff member. 
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5. The Chair may invite further senior staff of the Secretariat or GM, or other 
conventions bodies, as they may consider relevant to the issues under discussion, to attend 
any meetings of the Senior Management Task Force. 

6. Regular meetings of the Senior Management Task Force shall be held on a quarterly 
basis, unless otherwise agreed, on the last Thursday of each quarter. 

7. Extra-ordinary meetings of the Senior Management Task Force may be convened by 
the Executive Secretary, as appropriate. 

8. The Executive Secretary shall appoint, from amongst the members of the Senior 
Management Task Force, a Secretary who shall be responsible for organizing and 
convening the meeting, including the preparation of the agenda, communication, 
organizational matters and the maintenance of Minutes of the Meetings. 

9. The agenda and the related documents approved by the Chair shall be distributed by 
the Secretary to the designated members of the Senior Management Task Force. Ad hoc 
documents and other such materials not so distributed may be considered at the meeting at 
the discretion of the Chair. 

10. The meetings of the Senior Management Task Force shall be complemented by 
regular meetings .between the Executive Secretary and the Managing Director of the GM 
and senior staff, as appropriate  

  Rule 3: Scope of Consultations 

11. The issues to be considered by the Senior Management Task Force shall comprise 
matters of direct relevance to and effectively contribute to the Executive Secretary’s 
enhanced ability to assume overall management responsibility of the Global Mechanism. 
As such, it shall address policy, financial, administrative and legal topics relating to the 
implementation of Decision L 22 as well as other relevant COP and subsidiary bodies’ 
decisions in respect of matters such as, but not limited to: 

(a) Implementation of Decisions of the COP, its subsidiary bodies and their 
respective Bureaux; 

(b) Development, follow-up and implementation of projects and programmes of 
work, including joint work programmes; 

(c) Collaboration and coordination of activities to enhance efficiency and avoid 
duplication between the work of the Secretariat and the Global Mechanism; 

(d) Finance, accounting and resource mobilization; 

(e) Communications, including a joint corporate identity with joint information 
and communication strategies and ITC; 

(f) Logistics and administration, including human resource management; 

(g) Relations with Secretariats of other Multilateral Environmental Agreements, 
Parties and international organizations, including representation of the UNCCD at meetings 
of other institutions, bodies or parties within and outside the United Nations system; 

(h) Conference services and planning/reparations for COP, subsidiary bodies and 
other Convention’s or external meetings; 

(i) Capacity Building;  

(j) Legal and institutional matters; 
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(k) The appropriate execution by the Managing Director of the Global Mechanism 
in accordance with the United Nations rules and regulations, of the operational authority 
delegated by the Executive Secretary, in furtherance of Paragraph 7 of Decision L22; 

(l) Other matters, that directly or indirectly relate to accountability, efficiency, 
effectiveness, transparency and institutional coherence in the delivery of services by the 
Global Mechanism and other Convention’s institutions and bodies for the implementation 
of Decision L22 and the Convention. 

  Rule 4: Review of implementation of decisions of Task Force Meeting 

12. The Executive Secretary may from time to time, convene further Meetings of the 
Task Force, to review the implementation of decisions taken at the meetings of the Task 
Force and take such further decisions as may be necessary for their expeditious 
implementation. 

13. The Executive Secretary shall circulate, through the Secretary of the Senior 
Management Task Force, the annotated agenda and related documents for the members of 
the Task Force, at least two weeks before such meeting. 
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Appendix II 

  Non-exhaustive list of focal areas for the immediate attention 
of the SMTF during the biennium 2012–2013 

 I. Legal aspects 

1. Revision of the Memorandum of Understanding between the COP and IFAD. 

2. Status of consultations with IFAD. 

3. IFAD support to the Global Mechanism to be circumscribed to logistical and 
administrative support and privileges and immunities through the Government of 
Italy. 

4. Transfer of accountability and the legal representation of the GM to the UNCCD 
secretariat. 

5. Review of type and volume of agreements signed by the GM to this date. 

6. Defining procedures and clearance mechanisms for signature of future agreements. 

 II. Administrative and Financial aspects   

7. Financial management including, arrangements for the effective transfer of the 
Global Mechanism’s finances and accounting from IFAD to UNOG. 

8. Ensuring that the staff of the Global Mechanism are under one single administrative 
regime in accordance with the relevant regulations and rules of the United Nations. 

9. Human resources management. 

10. Procurement and contracts. 

11. Asset management. 

12. Information technology. 

13. Space allocation. 

 III. Coordination and facilitation of the joint implementation of 
workplans and programmes 

14. Revision/Alignment of the JWP with COP decisions. 

15. Development and implementation of a joint corporate identity with joint information 
and communication strategies. 

16. Operationalization of a joint resource management strategy. 

17. Review of procedures & Identification of deadlines and focal points. 
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 IV. Reporting 

18. Reporting to the COP, CRIC and CST through the Executive Secretary on all 
matters, including accounting, performance and activities. 

19. Definition of reporting procedures and clearance mechanisms. 

20. Identification of documentation focal points. 

 V. Operational modalities of implementation 

21. Development of internal rules and procedures for the relationship between the 
UNCCD secretariat and the Global Mechanism:  

(a) Presentation of the envisaged procedure;  

(b) Setting deadlines for implementation. 

22. Scope, procedures and clearance mechanisms related to the targeted delegation by 
the Executive Secretary of operational authority to the Managing Director of the 
Global Mechanism as appropriate and in accordance with the United Nations rules 
and regulations, as provided in paragraph 7 of Decision L.22/COP.10, for:  

(a) Management of the programme and budget of the Global Mechanism; 

(b) Implementation of the agreed workplans and programmes of the Global 
Mechanism;  

(c) Agreement with donors on programmes and voluntary contribution. 
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