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تقرير عن استضافة الصندوق لآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

أو التصحر وبخاصة في /التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

 .أفريقيا

  الخلفية - أوال

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في  من21، التي أنشئت بموجب المادة )اآللية(ة تعتبر اآللية العالمي -1

، جهازا تابعا )االتفاقية ( وبخاصة في أفريقيا،أو التصحر/البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

الترويج لألعمال ] ... و... [تعزيز فعالية وكفاءة اآلليات المالية القائمة "وتتمثل واليتها في . لالتفاقية

 ."بئة وتوصيل موارد مالية كبيرة إلى البلدان النامية األطراف المتأثرةالتي تؤدي إلى تع

وقد قرر مؤتمر األطراف في االتفاقية، وهو الهيئة العليا لالتفاقية، أن تتولى إحدى المنظمات القائمة  -2

 في 1997استضافة اآللية العالمية واختير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الستضافة اآللية العالمية في 

  وقد قبل مجلس المحافظين هذا المقرر في قراره رقم. الدورة األولى لمؤتمر األطراف

تشرين الثاني / نوفمبر26، وأبرمت مذكرة تفاهم بين مؤتمر األطراف والصندوق في )1998 (21-د/108

 . من أجل بيان طرائق اآللية العالمية وعملياتها اإلدارية1999

 : ما يلي)1998( 21-د/108ي قراره رقم وقد قرر مجلس المحافظين ف -3

أن يقبل الصندوق المقرر الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية مكافحة التصحر في  •

 .دورته األولى باختيار الصندوق إليواء اآللية العالمية لالتفاقية

تخويل المجلس التنفيذي الموافقة على الطرائق واإلجراءات والترتيبات اإلدارية التي  •

توي عليها مذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف والصندوق بشأن إيواء الصندوق لآللية ستح

 .العالمية

تخويل رئيس الصندوق بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف والصندوق، والتي  •

تحتوي على تلك الترتيبات عندما يوافق المجلس التنفيذي على إيواء الصندوق لآللية 

 . العالمية

الترتيبات اإلدارية إليواء  ن يقدم رئيس الصندوق تقريرا دوريا إلى المجلس التنفيذي بشأنأ •

الصندوق لآللية العالمية المذكورة وبشأن ما قد يضطلع به الصندوق من أنشطة دعما لآللية 

 .  العالمية، مع إحاطة المجلس التنفيذي علما في الوقت ذاته بأنشطة اآللية العالمية

وبناء على مذكرة . 1999اف الصندوق اآللية العالمية وفقا ألحكام مذكرة التفاهم منذ عام  وقد استض -4

. التفاهم تلك، آوى الصندوق اآللية العالمية وأدى المهام المتعلقة بإدارة اآللية نيابة عن مؤتمر األطراف

لعالمية من قبل وحدة  أصدر مؤتمر األطراف في دورته الثامنة تفويضا إلجراء تقييم لآللية ا2007وفي 

وقد أوفت . التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة يقدم إلى الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف للنظر
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الوحدة المذكورة بالتفويض الصادر إليها وقدمت تقريرها إلى الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف، وهذا 

: على شبكة اإلنترنتالتقرير متاح لالطالع على الموقع اإللكتروني التالي 

pdf.04_2009en/2009/reports/data/org.unjiu.www://http. 

 : ما يلي COP.9/6طلب مؤتمر األطراف في مقرره رقم -5

م لآللية العالمية أن يضطلع مكتب الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف، بالتعاون مع المدير العا   ) أ(

واألمين التنفيذي، ومع مراعاة وجهات نظر الكيانات األخرى المعنية المهتمة كالبلدان المضيفة 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بإجراء تقييم واإلشراف عليه بشأن عملية إبالغ التقارير الحالية 

 باآللية العالمية واالنعكاسات القانونية والمحتملة، وترتيبات المساءلة والترتيبات المؤسسية الخاصة

منظمة جديدة الستضافة اآللية العالمية، مع /والمالية لتلك الترتيبات، بما في ذلك إمكانية تحديد مؤسسة

مراعاة التصورات المعروضة في التقييم الذي اضطلعت به وحدة التفتيش المشتركة لآللية العالمية 

  في عمل األمانة واآللية العالمية؛وضرورة تفادي االزدواج والتداخل

أن يقدم مكتب مؤتمر األطراف إلى الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف تقريرا عن هذا التقييم للنظر   ) ب(

 .   واتخاذ مقرر بشأن مسألة إعداد تقارير اآللية العالمية، وترتيبات المساءلة والترتيبات المؤسسية

اد تقرير التقييم المطلوب في المقرر الصادر عن مؤتمر  كلف مكتب مؤتمر األطراف استشاريين بإعد -6

األطراف، وقد وضعت الصيغة النهائية للتقرير، بعد استعراضه من قبل المكتب في جلسات عقدت في 

، وقدم إلى الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف في 2011شباط / وفبراير2010تشرين الثاني /نوفمبر

 ح لالطالع على الموقع اإللكترونيتقرير في نسخته الكاملة متاوذلك ال. 2011تشرين األول /أكتوبر

  . pdf.eng4/pdf/10cop/officialdocs/cop/int.unccd.www://http: التالي على شبكة اإلنترنت

 التي أعرب عنها الصندوق، وكذلك النظر في رد صادر بعد استعراض تقرير المكتب والنظر في اآلراء -7

 المرفق بهذا التقرير تحت الملحق COP(10)/L.22عن اآللية العالمية، اعتمد مؤتمر األطراف المقرر 

وقد أبلغ الصندوق باعتماد مؤتمر األطراف للقرار المشار إليه، وذلك في خطاب من رئيس . األول

ويتوقع المقرر . ، وهو مرفق بهذا التقرير تحت الملحق الثانيمؤتمر األطراف إلى رئيس الصندوق

الصادر عن مؤتمر األطراف انتهاء دور الصندوق كمضيف لآللية العالمية، ويستهل عملية لتحديد 

 . مجموعة جديدة من الترتيبات اإلدارية والمؤسسية لآللية العالمية

 

   الخطوات التالية-ثانيا

در عن مؤتمر األطراف وتتطلع إلى التعاون مع أمانة االتفاقية من أجل ترحب اإلدارة بالمقرر الصا -8

ووفقا للمقرر المشار إليه، سوف تتشاور إدارة الصندوق مع األمين التنفيذي لالتفاقية لوضع . تنفيذه

طرائق التنفيذ وتنقيح مذكرة التفاهم المبرمة بين الصندوق ومؤتمر األطراف من أجل قصر دور 

الدعم اللوجستي واإلداري بخالف ما يوفره مكتب األمم المتحدة في ) 1: (الصندوق على توفير ما يلي

اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتأمين امتيازات موظفي اآللية العالمية وحصاناتهم عن طريق ) 2(جنيف؛ 



  EB 2011/104/R.54  

3 

ل مواصلة تعديل مذكرة وسوف تتعاون إدارة الصندوق عندئذ مع األمين التنفيذي من أج. حكومة إيطاليا

 .التفاهم للتمكين من إنهائها في الوقت المناسب متى تم وضع ترتيب جديد إليواء اآللية العالمية

 من منطوق مقرر مؤتمر األطراف، نقلت جوانب المساءلة الخاصة باآللية العالمية، التي 1وفقا للفقرة  -9

ندوق إلى أمانة االتفاقية اعتبارا من تاريخ كان يضطلع بها الصندوق نيابة عن مؤتمر األطراف، من الص

وبناء على ذلك، لم يعد الصندوق مخوال باالضطالع بأي أعمال تتعلق بإدارة . صدور المقرر المذكور

الموارد المالية أو البشرية لآللية العالمية إال ما يرد به طلب من األمين التنفيذي لالتفاقية أو من يمثله أو 

 .يهم بممارسة تلك السلطةمن صدر عنه تفويض إل

سيستمر المجلس التنفيذي  )1998( 21-د/108بناء على الطلب الوارد في قرار مجلس المحافظين رقم  -10

وسوف يقدم . في اإلحاطة علما بالترتيبات اإلدارية إليواء اآللية العالمية واإلحاطة علما بأنشطتها كذلك

ى مجلس المحافظين عند إنجاز عملية إنهاء ترتيبات تقرير نهائي إلى المجلس التنفيذي للنظر ويحال إل

 .   إيواء الصندوق لآللية العالمية
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2011تشرين الثاني / نوفمبر1: التاريخ  

  ،صاحب السعادة

إدارة اآللية "بشأن ) مرجع الدورة( ICCD/COP(10)/L.22ر يسرني أن أكتب إليكم في مسألة تتعلق بالمقر

وقد طلب إلي . ، كما اعتمدته مؤخرا الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف في االتفاقية"العالمية وترتيباتها المؤسسية

إخطار الصندوق "..  من منطوقه، بوصفي رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف 8نفس المقرر، في الفقرة 
   ".2011تشرين الثاني / نوفمبر1لي للتنمية الزراعية بهذا المقرر في موعد أقصاه الدو

وباعتماد هذا المقرر، اتخذ أطراف االتفاقية إجراء محددا بشأن تقرير مكتب الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف 

 المقررتنفيذ "من جدول األعمال بشأن ) ب (8، كما هو معروض ضمن البند )(I/COP(10)/4الوثيقة(
 6/COP.9 -وأود أن اغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر إليكم ومن خاللكم إلى الصندوق " تقييم اآللية العالمية ،

على مساهمته ودعمه الكامل للعملية التي اضطلع بها مكتب الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف فيما بين الدورات، 

  . تهاء من تفاصيل هذا التقريروهو الدعم الذي كان له أبلغ األثر في تيسير االن

وفي هذا الشأن، اسمحوا لي بأن ألفت كريم انتباهكم إلى العناصر األساسية في هذا المقرر، المرفق طيه كمرجع، 

وهي عناصر إما تستحدث تغييرات جوهرية في الترتيب المؤسسي الراهن وهيكل اإلدارة وإما تدعو إلى تعاون 

  .لالتفاقيةمبكر ومهم مع األمين التنفيذي 

نقل المسؤولية عن اآللية " من منطوق المقرر 1وسوف تالحظون في هذا الصدد أن األطراف قرروا في الفقرة 
العالمية وتمثيلها القانوني من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

دارة الشاملة، بما في ذلك تنسيق عملية اإلبالغ إلى مؤتمر أن يتحمل األمين التنفيذي مسؤولية اإل"و " التصحر
  ". األطراف بشأن مسائل منها المحاسبة في اآللية العالمية وأداؤها وأنشطتها

 موضع التنفيذ ICCD/COP(10)/L.22ومن المقرر وضع التغييرات المهمة التي أدخلت عن طريق المقرر رقم 

 14و 11و 10و 9و 8أخرى من منطوق المقرر، وهي الفقرات من خالل خطوات مختلفة أوجزت في فقرات 

  .  التي تسجل رؤية األطراف من حيث هيكل اإلدارة الجديد وما يصاحبه من خطوات إدارية15و

وسوف أدعو األمين التنفيذي إلى البدء مبكرا في مشاورات مع مكتبكم للتوصل إلى طرائق من أجل تنفيذ مختلف 

لمنتظر أن يقدم تقارير مرحلية إلى مكتب الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف وكذلك إلى أحكام هذا المقرر، ومن ا

الدورة الحادية عشرة لكل من لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤتمر األطراف بشان التقدم المحرز في تنفيذ هذا 

  . المقرر

  Luc Gnacadjaسعادة السيد  :صورة إلى  نوانزي. سعادة السيد آانايو ف

  األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Via del Serafico, 107 UN Campus-Langer Eugen 

00142 Rome, Italy  Hermann-Ehlers-Str. 10  

  D-53113 Bonn, Germany  +065043463-39: فاآسرقم ال

 +2898 815 228-49: فاآسرقم ال  
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للذين يحظيان بكل تقدير إلى وأظل من جانبي مقتنعا بأن الصندوق سوف يواصل تقديم تعاونه ومساعدته ا

االتفاقية في هذا المشروع االستراتيجي في عملياته ومن ثم يسهم في تلبية توقعات األطراف من حيث تعزيز 

  .التماسك المؤسسي وهيكل اإلدارة لمؤسسات االتفاقية وأجهزتها

 اإلعراب عن أسمى أشكركم مرة أخرى على دعمكم الثابت، وأرجو أن تتقبلوا مجددا، يا صاحب السعادة،

  . اعتباري

  

  )توقيع(

   Don Koo. Lee الدكتور

  رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

  وزير خدمة الغابات في جمهورية كوريا

  

   ICCD/COP(10)/L.22الوثيقة : المرفق

  

 


