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 توصية بالموافقة
لمجمس السادسة كالثبلثيف الدكرة عمى  لمعمـ ىذا التقرير عرضالمجمس التنفيذم مدعك إلى المكافقة عمى 

 المحافظيف.

األمم المتحدة لمكافحة تقرير عن استضافة الصندوق لآللية العالمية التفاقية 
التصحر في البمدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في 

 أفريقيا

 الخمفية - أوال
 

المجمس التنفيذم  إحاطة مرتسست (،9::2) 21-/د108بناء عمى الطمب الكارد في قرار مجمس المحافظيف  -1
البمداف التي  في تفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححرالعالمية ال اآلليةستضافة العمما بالترتيبات اإلدارية 
 كبخاحة في أفريقيا، ككذلؾ بأنشطة اآللية العالمية. ،التححرأك ك/تعاني مف الجفاؼ الشديد 

، تبنى المجمس التنفيذم قرار 2012مايك/أيار  4إضافة إلى ذلؾ، ففي دكرتو الخاحة التاسعة المنعقدة في  -2
ف مؤتمر األطراؼ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر في البمداف التي تعاني مف تعديؿ مذكرة التفاىـ بي

الجفاؼ الشديد ك/أك التححر كبخاحة في أفريقيا كالحندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية فيما يتعمؽ بطرائؽ 
فع تقرير عف مثؿ ىذه التـز المجمس التنفيذم بر اآللية العالمية كعممياتيا اإلدارية. كبناء عمى ىذا القرار، 
 .3124الطرائؽ كالعمميات إلى مجمس المحافظيف في دكرتو عاـ 

 

مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر في البمداف التي تعاني  21ُأنشئت اآللية العالمية بمكجب المادة  -3
كتتمثؿ كاليتيا في مف الجفاؼ الشديد ك/أك التححر، كبخاحة في أفريقيا، كييئة فرعية تابعة لبلتفاقية. 

"تعزيز فعالية ككفاءة اآلليات المالية القائمة ... ]ك[ ... التركيج لؤلعماؿ التي تؤدم إلى تعبئة كتكحيؿ 
 مداف النامية األطراؼ المتأثرة."مكارد مالية كبيرة إلى الب

منظمات القائمة كقد قرر مؤتمر األطراؼ في االتفاقية، كىك الييئة العميا لبلتفاقية، أف تتكلى إحدل ال -4
في  1997كاختير الحندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية الستضافة اآللية العالمية في  ،استضافة اآللية العالمية

، (1998) 32-/د108 في قراره  القرارالدكرة األكلى لمؤتمر األطراؼ. كقد قبؿ مجمس المحافظيف ىذا 
مف أجؿ بياف  1999نكفمبر/تشريف الثاني  26كأبرمت مذكرة تفاىـ بيف مؤتمر األطراؼ كالحندكؽ في 

 طرائؽ اآللية العالمية كعممياتيا اإلدارية. 

 ما يمي:  (9::2) 32-/د108كقد قرر مجمس المحافظيف في قراره رقـ  -5

يقبؿ الحندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية بقرار مؤتمر األطراؼ المعنية باتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة  - 2
 تو األكلى باختيار الحندكؽ الستضافة اآللية العالمية ليذه االتفاقية.التححر في دكر 
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يرخص لممجمس التنفيذم في إقرار طرائؽ العمؿ كاالجراءات كالترتيبات اإلدارية التي تدرج في مذكرة  - 3
 تفاىـ بيف مؤتمر األطراؼ كبيف الحندكؽ بشأف استضافة الحندكؽ لآللية العالمية.

ندكؽ تكقيع مذكرة تفاىـ بيف الحندكؽ كمؤتمر األطراؼ، تتضمف أم ترتيبات قد يرخص لرئيس الح - 4
 يقرىا المجمس التنفيذم الستضافة األلية العالمية.

لى المجمس التنفيذم عف الترتيبات اإلدارية بشأف إف يرفع تقريرا دكريا أيطمب الى رئيس الحندكؽ  - 5
عف األنشطة التي قد يقـك بيا الحندكؽ لمساندة اآللية استضافة الحندكؽ لآللية العالمية المذككرة، ك 

 العالمية، مع إحاطة المجمس التنفيذم عمما، أكال بأكؿ، بأنشطة اآللية العالمية.

كأدل المياـ المتعمقة  ،1999كبناء عمى مذكرة التفاىـ تمؾ، استضاؼ الحندكؽ اآللية العالمية منذ عاـ  -6
، كمؼ مؤتمر األطراؼ في دكرتو الثامنة كحدة 2007 عاـ اؼ. كفيبإدارة اآللية نيابة عف مؤتمر األطر 

التفتيش المشتركة التابعة لؤلمـ المتحدة بإجراء تقييـ لآللية العالمية تقدمو إلى الدكرة التاسعة لمؤتمر 
 . كقد أكفت الكحدة المذككرة بالتفكيض الحادر إلييا كقدمت تقريرىا إلى الدكرة التاسعةفيو األطراؼ لمنظر

لمؤتمر األطراؼ. كىذا التقرير متاح لبلطبلع عمى المكقع اإللكتركني التالي عمى شبكة اإلنترنت: 
English.pdfnotes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_4_-https://www.unjiu.org/en/reports. 

 ما يمي:  COP.9/6رقـقراره طمب مؤتمر األطراؼ في  -7

بالتعاكف مع المدير العاـ لآللية العالمية كاألميف ، أف يضطمع مكتب الدكرة التاسعة لمؤتمر األطراؼ (أ )
كمع مراعاة كجيات نظر الكيانات األخرل المعنية الميتمة كالبمداف المضيفة كالحندكؽ ، التنفيذم

 ،الترتيبات الحالية كالمحتممة لئلببلغبإجراء تقييـ كاإلشراؼ عميو بشأف ، ية الزراعيةالدكلي لمتنم
، كالمضاميف القانكنية كالمالية المتعمقة بيا الخاحة باآللية العالميةكالترتيبات المؤسسية  ،كالمساءلة

اة التحكرات مع مراع، منظمة جديدة الستضافة اآللية العالمية/بما في ذلؾ إمكانية تحديد مؤسسة
كضركرة تفادم  ،المعركضة في التقييـ الذم اضطمعت بو كحدة التفتيش المشتركة لآللية العالمية

  االزدكاج كالتداخؿ في عمؿ األمانة كاآللية العالمية؛
قرار كاتخاذ  ،فيوالعاشرة تقريرا عف ىذا التقييـ لمنظر  دكرتوأف يقدـ مكتب مؤتمر األطراؼ إلى  (ب )

 .لآللية العالمية كترتيبات المساءلة كالترتيبات المؤسسية تقاريرالد بشأف مسألة إعدا

الحادر عف مؤتمر القرار استشارييف بإعداد تقرير التقييـ المطمكب في خبراء كمؼ مكتب مؤتمر األطراؼ  -8
كفبراير/شباط  2010في جمسات عقدت في نكفمبر/تشريف الثاني المكتب لمتقرير األطراؼ. كبعد استعراض 

.  2011الدكرة العاشرة لمؤتمر األطراؼ في أكتكبر/تشريف األكؿ  عمىاستكمؿ التقرير كعرض ، 2011
متاح لبلطبلع عمى المكقع اإللكتركني التالي عمى شبكة اإلنترنت:  لممكتب كالتقرير الكامؿ

nccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/4eng.pdfhttp://www.u . 

اإلدارة بعد استعراض تقرير المكتب كالنظر في اآلراء التي أعرب عنيا الحندكؽ، ككذلؾ النظر في رد  -9
 2011 عاـ في أكتكبر/تشريف األكؿ  COP.10/6عف اآللية العالمية، اعتمد مؤتمر األطراؼ القرار  الحادر

التالي: المكقع متاح عمى شبكة اإلنترنت عمى كالالممحؽ األكؿ في ير )المرفؽ بيذا التقر 
COP.10eng.pdf-http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/COP10_decisions/dec6) .

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_4_English.pdf
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_4_English.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/4eng.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/4eng.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/COP10_decisions/dec6-COP.10eng.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/COP10_decisions/dec6-COP.10eng.pdf
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د أعمـ الحندكؽ بتبني قرار مؤتمر األطراؼ برسالة مف رئيس مؤتمر األطراؼ إلى رئيس الحندكؽ كق
 )المرفقة في الممحؽ الثاني(.

لآللية العالمية مف الحندكؽ نص مؤتمر األطراؼ عمى نقؿ المساءلة كالتمثيؿ القانكني  ،كبمكجب ىذا القرار -11
األميف التنفيذم لبلتفاقية ضماف نقؿ  كمؼك  ،كافحة التححرإلى األمانة العامة التفاقية األمـ المتحدة لم

المكظفيف الذيف تديرىـ اآللية العالمية ككضعيـ تحت نظاـ إدارم كاحد يديره مكتب األمـ ك حسابات الجميع 
كاألحكاـ المالية لؤلمـ المتحدة. كذلؾ ارتأل ىذا القرار النياية  النظاـ الماليالمتحدة في جنيؼ بمكجب 

 ة لدكر الحندكؽ كمضيؼ لآللية العالمية كبداية عممية تحديد ترتيبات استضافة جديدة لو.المحتمم

 تعديالت عمى مذكرة التفاىم  -ثانيا
، تفاكض الحندكؽ كاالتفاقية عمى تعديؿ مذكرة التفاىـ لتعكس القرارات التي تبناىا 3123في أبريؿ/نيساف  -11

مف منطكؽ  1كفقا لمفقرة ك  ذه الكثيقة في الممحؽ الثالث.كالمرفؽ بي ،COP.10/6مؤتمر األطراؼ في قراره 
مؤتمر األطراؼ، نقمت جكانب المساءلة الخاحة باآللية العالمية، التي كاف يضطمع بيا الحندكؽ نيابة قرار 

المذككر. كبناء عمى  القرارعف مؤتمر األطراؼ، مف الحندكؽ إلى أمانة االتفاقية اعتبارا مف تاريخ حدكر 
يعد الحندكؽ مخكال باالضطبلع بأم أعماؿ تتعمؽ بإدارة المكارد المالية أك البشرية لآللية العالمية ذلؾ، لـ 

أك مف حدر عنو تفكيض بممارسة تمؾ  ،وبالنيابة عنإال ما يرد بو طمب مف األميف التنفيذم لبلتفاقية ك 
 السمطة.

لمجمس التنفيذم قرار تعديؿ مذكرة ، تبنى ا2012مايك/أيار  4في دكرتو الخاحة التاسعة المنعقدة في  -12
  :التفاىـ

 ،إن المجمس التنفيذي

 ، مف اتفاقية إنشاء الحندكؽ الدكلي لمتتنمية الزراعية كقرار مجمس المحافظيف8، البند 6المادة  إذ يستذكر
 ككثيقة المجمس التنفيذم المعنكنة "سياسة المكارد البشرية" ،(9::2) 32-/د219

 (EB 2004/82/R.28/Rev.1؛) 

ذ يستذكر أيضا    ما يمي: وا 

  مف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر في البمداف التي  21ُأنشئت اآللية العالمية بمكجب المادة
تعاني مف الجفاؼ الشديد ك/أك التححر، كبخاحة في أفريقيا، كييئة فرعية تابعة لبلتفاقية. كتتمثؿ 

النيكض باإلجراءات التي تؤدم إلى تعبئة ك مالية القائمة ميمتيا في زيادة فعالية ككفاءة اآلليات ال
 كتكجيو مكارد مالية كبيرة إلى األطراؼ مف البمداف النامية المتأثرة.

  اختار مؤتمر األطراؼ في االتفاقية، بحفتو الييئة اإلدارية العميا ليا، الحندكؽ الستضافة اآللية
 مؤتمر األطراؼ.أثناء الدكرة األكلى ل 1997العالمية، كذلؾ عاـ 

ذ يستذكر كذلك ، كاف قد قرر ما 1998المتخذ عاـ  32-/د219أف مجمس محافظي الحندكؽ في قراره  وا 
 يمي:
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األمـ المتحدة  في اتفاقيةبقرار مؤتمر األطراؼ  الدكلي لمتنمية الزراعية الحندكؽيقبؿ  -1"
ليذه  ة العالميةباختيار الحندكؽ الستضافة اآللي األكلىفي دكرتو  لمكافحة التححر

 .االتفاقية

جراءات كالترتيبات اإلدارية التي تدرج في إلكاالعمؿ طرائؽ  إقرارممجمس التنفيذم بل يرخص -2
 استضافة الحندكؽ لآللية العالمية. بشأفالحندكؽ كبيف مذكرة تفاىـ بيف مؤتمر األطراؼ 

أية تتضمف  ،ألطراؼا الحندكؽ كمؤتمررئيس الحندكؽ بتكقيع مذكرة تفاىـ بيف ل يرخص -3
 ستضافة اآللية العالمية.الالمجمس التنفيذم  يقرىاقد  ترتيبات

إلى المجمس التنفيذم عف الترتيبات اإلدارية  ان دكري ان تقرير أف يرفع رئيس الحندكؽ  إلىيُػطمب  -4
كعف األنشطة التي قد يقـك بيا الحندكؽ  ،بشأف استضافة الحندكؽ لآللية العالمية المذككرة

بأنشطة اآللية أكالن بأكؿ،  ،اندة اآللية العالمية، مع إحاطة المجمس التنفيذم عممان لمس
 العالمية."

ذ يضع في اعتباره كفقان ألحكاـ مذكرة التفاىـ، كأف  1999أف الحندكؽ يستضيؼ اآللية العالمية منذ عاـ  وا 
 ؤتمر األطراؼ بما يمي:الحندكؽ، عمبلن بمذكرة التفاىـ ىذه كمف خبلؿ رئيسو، قاـ باسـ كلحساب م

 دارة العبلقة القانكنية المتحمة بذلؾ مع اآللية العالمية؛  تعييف المدير اإلدارم لآللية العالمية كا 

  دارة العبلقة المتحمة بذلؾ بيف اآللية تعييف المكظفيف كاالستشارييف لحالح اآللية العالمية، كتنظيـ كا 
 العالمية كمكظفييا كاالستشارييف فييا؛

 اآللية العالمية كفقان ألحكاـ مذكرة التفاىـ. تحسابا إدارة 

بشأف "تسيير اآللية العالمية كالترتيبات المؤسسية الخاحة  ICCD/COP(10)/L.22بالقرار  وقد نظر خصوصا  
في دكرتو العاشرة المعقكدة في  بيا" الحادر عف مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر

 ؛ 2011يف األكؿ أكتكبر/تشر 

التي تتضمف التقرير عف استضافة الحندكؽ EB 2011/104/R.54 في كثيقة المجمس التنفيذم  وقد نظر
لآللية العالمية التابعة التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر كالمقدـ إلى الدكرة الرابعة بعد المائة لممجمس 

( الخاحة EB 2012/105/R.44/Rev.1ثيقة  المجمس )بما فييا ك  EB 2012/S9/R.2التنفيذم؛ كالكثيقة 
مايك/أيار  3بترتيبات استضافة اآللية العالمة المقدمة إلى الدكرة الخاحة لممجمس التنفيذم التي ستعقد في 

 ؛2012أبريؿ/نيساف  16، باإلضافة إلى تقرير الدكرة الخاحة لمجنة مراجعة الحسابات المنعقدة في 2012

مر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر القاضي بنقؿ المسؤكلية قبكؿ قرار مؤت يقرر -1
عف اآللية العالمية كتمثيميا القانكني مف الحندكؽ إلى أمانة االتفاقية، كاعتبار ىذا النقؿ نافذ 
المفعكؿ مف حيث المبدأ مف خبلؿ ىذا التعديؿ عمى اتفاقية التفاىـ، مع تكقع اتخاذ اإلجراءات 

 ؛حقة بحكرة سريعة بغية التنفيذ الكامؿ لنقؿ اإلدارة كالحسابات كما ىك مزمعالبل
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رئيس الحندكؽ، أك أم شخص يعمؿ باسـ رئيس الحندكؽ، لـ يعد مخكالن بالعمؿ أف  يقرر أيضا   -2
إال  باسـ أك لحساب اآللية العالمية أك مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر،

 ؛ألميف التنفيذم التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر حسب األحكؿبطمب مف ا

قرار مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر بالتكفؿ بكضع قبكؿ  يقرر كذلك -3
ديرىـ اآللية العالمية تحت نظاـ كحيد يديره مكتب األمـ المتحدة جميع الحسابات كالمكظفيف الذيف ت

 ع لنظاـ األمـ المتحدة المالي كقكاعدىا المالية؛في جنيؼ كيخض
رئيس الحندكؽ لنقؿ رحيد جميع حسابات اآللية العالمية إلى أمانة اتفاقية األمـ المتحدة  يوجو -4

 ؛لمكافحة التححر

أف أية التزامات حالية أك المستقبمية محتممة سكؼ تسكل مف خبلؿ عممية تتـ فييا مراعاة يدرك  -5
 ؛األحكؿ المتبعة

بالنيابة عف الحندكؽ كبدكف أم إضرار بأحكاـ االتفاقية، باإلضافة إلى القرارات الحالية بل يق -6
 6ك 3ك 1المستقبمية لمؤتمر األطراؼ، التعديبلت المدخمة عمى مذكرة المتفاىـ المطمكبة في الفقرات 

قعيا كالمبرمة بيف مؤتمر األطراؼ كالحندكؽ التي ك  L.22مف قرار مؤتمر األطراؼ  9ك 8ك 7ك
 ؛رئيس الحندكؽ كاألمانة العامة لبلتفاقية كفقا لشركط مذكرة التفاىـ

 ؛مف رئيس الحندكؽ إببلغ مؤتمر األطراؼ باتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر تبعان لذلؾيطمب  -7

إدارة الحندكؽ إلى البدء بالتكاحؿ كالتشاكر مع أمانة مؤتمر األطراؼ بغية الكحكؿ إلى حؿ يدعو  -8
ضي لقضية لمكظفي اآللية العالمية بأكثر الطرؽ اتساما بفعالية التكاليؼ لجميع األطراؼ بالترا

 ؛المعنية

رئيس الحندكؽ لمسعي لمححكؿ عمى مكافقة المجمس التنفيذم باستخداـ إجراء انقضاء المدة يوجو  -9
داؿ -دة سابعاجيـ "إنياء العمؿ بمذكرة التفاىـ،" أك الما-المعجؿ، قبؿ التحرؼ تبعان لممادة سابعا

 ؛""تعديؿ مذكرة التفاىـ

استمرار المجمس التنفيذم في متابعة ىذه القضية، كححكلو عمى معمكمات محدثة تحديثات  يطمب -10
بشأنيا، كطمب مشكرتو حسب ما ىك مبلئـ كعمى أساس منتظـ حكؿ التقدـ المحرز، بما في ذلؾ 

، كرفع تقرير عف ىذا المكضكع إلى التكاليؼ كالتبعات المالية مف خبلؿ لجنة مراجعة الحسابات
 .2013مجمس المحافظيف في دكرتو عاـ 

 اآللية العالمية موقع -ثالثا
طمب مؤتمر األطراؼ مف  ،22الفقرة  ،7كمف خبلؿ قراره رقـ  ،كفي دكرتو العاشرة ،كما أشير إليو أعبله -13

كر مع مكتب الدكرة العاشرة لمؤتمر بالتشا ،قياـلااألميف التنفيذم التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر 
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فقد عرض األميف  ،كاستجابة ليذا القرار .آللية العالميةاستضافة ال جديدة تحديد ترتيباتلبعممية  ،األطراؼ
  في بكف. فمبر/تشريف الثانيك نعمى اجتماع لمكتب الدكرة العاشرة لمؤتمر األطراؼ في  1التنفيذم تقريرا

 

فقد أكضح الحندكؽ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر بأف الحندكؽ  ،ككما انعكس في ىذا التقرير -14
سيدعـ أم قرار قد يتخذه مؤتمر األطراؼ فيما يتعمؽ باستضافة اآللية العالمية عمى أساس أف اآللية 

ليا دكف أف يتحمؿ  اكأف دكر الحندكؽ ينححر في ككنو مضيف ،العالمية ىي جياز تابع لمؤتمر األطراؼ
مسؤكلية أك  يتحمؿ أية ال، ك سؤكلية أك مساءلة عف األعماؿ التي تقـك بيا اآللية العالمية أك مكظفكىاأية م

أال يتحمؿ الحندكؽ أية تكمفة أك التزاـ لقاء  كجكبكذلؾ فقد أشار الحندكؽ أيضا إلى  .التزاـ تجاه مكظفييا
 دكره الحالي أك المستقبمي المحتمؿ كمضيؼ لآللية العالمية.

 

 .3124اآللية العالمية في االجتماع التالي لمؤتمر األطراؼ في أكاخر عاـ  مكقعخذ القرار حكؿ كسيت -15

بما في ذلؾ إبقاء اآللية العالمية في الحندكؽ أك نقميا إلى  ،ينظر تقرير األمانة العامة في خيارات عديدة -16
البنؾ الدكلي. كيخمص أك كضعيا مع  ،أك إعادتيا إلى بكف أك جنيؼ أك نيكيكرؾ ،مقر آخر في ركما
األمـ في مقر اتفاقية األمانة العامة  معأف االشتراؾ في استضافة اآللية العالمية  ادىافم التقرير إلى نتيجة

كاالتساؽ بيف ىيئات  ،المتحدة لمكافحة التححر في بكف يكفر أفضؿ المنافع لجية تبسيط الطرائؽ التشغيمية
 سيؤدم إلى كفاءات في التسيير. مماكتحسيف المساءلة كاإلشراؼ  ،االتفاقية

 اآللية العالميةموظفو  -رابعا 
يتكقع نقؿ جميع المكظفيف الذيف تديرىـ اآللية العالمية تحت نظاـ  ، COP.10/6قرار الكما أشير إليو في  -17

. كقد لؤلمـ المتحدة المالية كاألحكاـ الماليةإدارم مكحد يديره مكتب األمـ المتحدة في جنيؼ بمكجب القكاعد 
كمكظفك اآللية العالمية يعممكف حاليا بمكجب عقكد مع اآللية  .أعمـ الحندكؽ بأف ذلؾ لـ يتـ حتى اآلف

يات األميف يآللية العالمية كفقا لتكجل عمى الكرؽ الرسميالعالمية لمدة ستة أشير حادرة عف الحندكؽ 
ؿ األميف التنفيذم كسكؼ تنتيي ىذه فقد تـ تحديدىا ككضعيا كالتفكيض بيا مف قبكأما المدة  .التنفيذم

 .3124مارس/آذار  42العقكد بتاريخ 
 

أعمـ الحندكؽ بأف األميف التنفيذم يدأب عمى العمؿ مع مكتب األمـ المتحدة إلدارة المكارد البشرية في  -18
لمتحدة كتب األمـ امكلكنو لـ يحظ إال بنجاح محدكد. ف ،ىذا القرارتنفيذ نيكيكرؾ لتحديد أكثر الطرؽ سرعة ل

ىذا النقؿ لمكظفي اآللية العالمية إلى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة  مجرد إلدارة المكارد البشرية يعارض
 ألسباب بيركقراطية. المسؤكلية عنيـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححرتحميؿ التححر أك 

ىك االجتماع الذم عقد في ك  ،بكجيت الدعكة إلى الحندكؽ لحضكر اجتماع مكتب مؤتمر األطراؼ كمراق -19
أعمـ المدير التنفيذم المكتب بأنو ال يمتمؾ أم خيار سكل  ،. كبيذه المناسبة3123نكفمبر/تشريف الثاني 

اإلعبلف عف جميع الكظائؼ المكجكدة حاليا في اآللية العالمية كمناحب في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 
مجرد تخذه مكتب األمـ المتحدة إلدارة المكارد البشرية ضد يمكقؼ الذم إذا أخذنا بعيف االعتبار ال ،التححر

                                                      

 مذكرة أعدتيا األمانة العامة )ال يكجد تاريخ(. ،تحديد ترتيبات استضافة جديدة لآللية العالمية 1
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دارة عممية الشكاغر بمساعدة مكتب األمـ المتحدة في جنيؼ. نقميـ . كسكؼ تقـك األمانة العامة بإجراء كا 
ي يتخذىا األميف التنفيذم لتعييف مكظفي اآللية العالمية ط المكتب عمما كدعـ اإلجراءات التكقد أحي

سائؿ تعييف ليـ بما يتفؽ مع األحكاـ ر كلتكفير  ،في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر فمكظفيك
كذلؾ أحيط المكتب عمما كدعـ نية األميف التنفيذم استكماؿ ىذه  .كالقكاعد الناظمة لمكظفي األمـ المتحدة

 تشغيؿ اآللية العالمية. تمراريةاإلضرار باسكذلؾ لتجنب  عمى أبعد تقدير 3124العممية بحمكؿ مارس/آذار 

قرر  ،3123مايك/أيار  4 أعبله كفي الدكرة الخاحة المنعقدة في 23ككما تمت اإلشارة إليو في الفقرة  -21
المجمس التنفيذم قبكؿ قرار مؤتمر األطراؼ لضماف نقؿ جميع الحسابات كالمكظفيف الذيف تديرىـ اآللية 

كالقكاعد المالية لؤلمـ  الماليةاألحكاـ ـ المتحدة في جنيؼ بمكجب العالمية تحت نظاـ كاحد يديره مكتب األم
بيذا الشأف أف الحندكؽ لف  الثالث( المحمؽ)االتفاقية ك المعدلة بيف الحندكؽ  فاىـة التمذكر المتحدة. كتنص 

 بما في ذلؾ ،يككف مسؤكال عف أم عنحر مف عناحر إدارة المكظفيف أك اإلدارة المالية لآللية العالمية
كأف الحندكؽ لـ كلف يككف طرفا في أم عقكد تكظيؼ مع  ،مدار اختيار كتعييف مكظفييا كمديرىا اإل

قكاعد الحندكؽ  عمى أفمذكرة التفاىـ المعدلة  أكدتمكظفي أك متعاقدم اآللية العالمية. كذلؾ فقد 
جراءاتو لف تنطبؽ عمى مثؿ ى  أك المكظفيف. يفقداعمتال ؤالءكا 

 كضعف مسؤكلية األميف التنفيذم التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر ضماف كبناء عميو فسيككف م -21
حسابات كمكظفي اآللية العالمية تحت نظاـ كاحد يديره مكتب األمـ المتحدة في جنيؼ بمكجب  جميع

 كالقكاعد المالية لؤلمـ المتحدة. األحكاـ المالية

 المسائل القانونية -خامسا 
مرفكعة أماـ المحكمة اإلدارية لمنظمة  عريضات طعفتمقى الحندكؽ ثبلث ، 3123أغسطس/آب  41في  -22

أكتكبر/تشريف األكؿ  34العمؿ الدكلية مف قبؿ ثبلثة مكظفيف في اآللية العالمية ضد الحندكؽ. كبتاريخ 
ؿ في المحكمة اإلدارية لمنظمة العمؿ الدكلية إلى الحندكؽ طمبات تقدـ بيا سبعة حكؿ المسج   3123

كىذه القضايا ىي في مرحمة  .ةكربط قضاياىـ بالطعكنات الثبلث ،مف اآللية العالمية لدخكؿ العممية مكظفكف
 .المداكالت الخطية

أعمف  (،الممحؽ الرابع) يفتظمممإلى المستشار العاـ لم 3123أكتكبر/تشريف األكؿ  :3في رسالة مؤرخة في  -23
ححر نيتو استكماؿ عممية عرض رسائؿ التعييف في أمانة األميف التنفيذم التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الت

مكظفي األمـ المتحدة في مكعد ل النظاـ الداخمي قكاعد االتفاقية عمى مكظفي اآللية العالمية بما يتماشى مع
كبالتالي فإف أية قرارات الحقة لمحندكؽ فيما يتعمؽ بيذه اإلجراءات سكؼ تتخذ  ،3124أقحاه مارس/آذار 

حسابات الي يتخذىا األميف التنفيذم لضماف أف تككف جميع ئلجراءات التلىتماـ الذم تستحقو االإيبلء مع 
الذيف تديرىـ اآللية العالمية قد كضعكا تحت نظاـ كاحد يديره مكتب األمـ المتحدة في جنيؼ  فمكظفيكال

 كاألحكاـ المالية لؤلمـ المتحدة. الماليةبمكجب القكاعد 
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 االستنتاج -سادسا 
 ،التححر ةمكافحل األمـ المتحدة يةتفاقبتعاكف كثيؽ مع ا ،ة الحندكؽ ممتزمة بالكحكؿ إلى حؿ ناجحإدار  -24

كضماف حؿ  ،مناسبالكقت النقؿ لآللية العالمية كمكظفييا إلى االتفاقية في  إنجازليذه القضايا بيدؼ 
 .الحد األدنى إلى مبلئـ لقضايا المكارد البشرية كتقميؿ أية التزامات محتممة عمى الحندكؽ

ستكمؿ تما أف  ،مجمس المحافظيفكعرضو عمى فيو المجمس التنفيذم لمنظر عمى تقرير نيائي سيتـ عرض  -25
 ةفي دكرتو الحادية عشر  ،في حاؿ قرر مؤتمر األطراؼ ذلؾ ،عممية إنياء ترتيبات استضافة اآللية العالمية

 .3124في عاـ 
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 2011نكفمبر/تشريف الثاني  1:  اريخالت
 KL 11-123 ـ:ػػػػػػػرقال

 

 
 السيد كانايك نكانزمسعادة 

 رئيس الحندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية
Via del Serafico, 107 

00142 Rome, Italy 
Fax: +39-065043463 

 Luc Gnacadjaالسيد  سعادة نسخة إلى:
 األميف التنفيذم

 ة لمكافحة التححراتفاقية األمـ المتحد
UN Campus-Langer Eugen 

Hermann-Ehlers-Str. 10 
D-53113 Bonn, Germany 

Fax +49-228 815 2898 

 

 الرئيس سعادة

حكؿ "إدارة اآللية العالمية كترتيباتيا المؤسسية" الػذم  ICCD/COP(10)/L.22يسرني أف أكتب إليكـ بخحكص القرار 
فاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػة التحػػحر، فػػي دكرتػػو العاشػػرة. كقػػد طمػػب ىػػذا القػػرار تبنػاه مػػؤخرا مػػؤتمر األطػػراؼ فػػي ات

منػػي، بحػػفتي رئػػيس الػػدكرة العاشػػرة لمػػؤتمر األطػػراؼ "... إخطػػار الحػػندكؽ الػػدكلي لمتنميػػة  8نفسػػو فػػي مػػتف الفقػػرة 
 ".2011نكفمبر/تشريف الثاني  1الزراعية بيذا المقرر في مكعد أقحاه 

ر، فقد تككف األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر قػد اتخػذت إجػراء مممكسػا بشػأف كمع تبني ىذا القرا
تنفيػػذ "( مػػف ب) 8، كمػػا تػػـ عرضػػو تحػػت البنػػد (ICCD/COP(10)/4)تقريػػر مكتػػب الػػدكرة التاسػػعة لمػػؤتمر األطػػراؼ 

الحػندكؽ عمػى  ،مػف خبللكػـ ،كألشػكر كأكد أف أنتيػز ىػذه الفرحػة ألشػكركـ، ".تقييـ اآلليػة العالميػة COP.9/6القرار 
كالػذم كػاف عنحػرا  ،مساىمتو كدعمو الكامؿ لمعممية التي أجراىا بيف الدكرات مكتب الدكرة التاسعة لمؤتمر األطراؼ

 أساسيا في تيسير إعداد ىذا التقرير.

لػذم نرفػؽ نسػخة منػػو كبيػذا الحػدد، اسػمحكا لػي أف ألفػت عنػايتكـ الكريمػة إلػى العناحػػر الجكىريػة فػي ىػذا القػرار، ا
بيذه الرسػالة تيسػيرا لمرجػكع إليػو، كالػذم يػدخؿ إمػا تغييػرات كبيػرة عمػى الييكميػة المؤسسػية الحاليػة كبنيػة التسػيير، أك 

 يدعك إلى تفاعؿ مبكر كىاـ مع األميف التنفيذم لبلتفاقية.

سؤكلية عف اآللية العالميػة كتمثيميػا نقؿ المتأف "  1في متف الفقرة  قررتكلعمكـ تذكركف بيذا الحدد أف األطراؼ قد 
يتحمػػػؿ "، كأف "القػػانكني مػػػف الحػػػندكؽ الػػػدكلي لمتنميػػة الزراعيػػػة إلػػػى أمانػػػة اتفاقيػػػة األمػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة التحػػػحر

األميف التنفيذم مسؤكلية اإلدارة الشاممة، بما في ذلؾ تنسيؽ عممية اإلببلغ إلى مؤتمر األطراؼ بشػأف مسػائؿ، منيػا 
 .ا"ي اآللية العالمية كأداؤىا كأنشطتيالمحاسبة ف
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مػػتف الفقػػرات  خطػػكات مختمفػػة يحػػددىا عػػف طريػػؽ ICCD/COP(10)/L.22كيجػػب تفعيػػؿ المػػدخبلت مػػف خػػبلؿ القػػرار 
ما ك  الجػػػػػديدة ة ببنية التسييرػػػػػػػػراؼ المتعمقػػػػػػػة برؤية األطػػػػػالمتعمق 15، ك14، ك11، ك10، ك9، ك8التالية، أم الفقرات 

 يرافقيا مف خطكات إدارية.

مػع مكتػبكـ، كالعمػؿ عمػى طرائػؽ تنفيػذ األحكػاـ المختمفػة فػي  مبكػرةالتنفيذم لمشػركع بمشػاكرات  األميفكسأقـك بدعكة 
ىذا القرار، حيث مف المقػرر لػو أف يرفػع تقػارير مرحميػة لمكتػب الػدكرة العاشػرة لمػؤتمر األطػراؼ، عػبلكة عمػى الػدكرة 

 .القرار اة استعراض تنفيذ االتفاقية، كمؤتمر األطراؼ حكؿ التقدـ المحرز في تنفيذ ىذالحادية عشرة، كلجن

الحندكؽ سكؼ يستمر في تقديـ عكنو كمساعدتو التي تحظى بتقدير عػاؿ التفاقيػة  بأفكأبقى مف جيتي عمى قناعة 
يسػػػيـ فػػػي اإليفػػػاء بتكقعػػػات االسػػػتراتيجي مػػػف العمميػػػة، كبالتػػالي  المفحػػػؿاألمػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة التحػػػحر فػػػي ىػػذا 

 المؤسسي كبنية التسيير لمؤسساتو كىيئاتو. االتساؽاألطراؼ لجية تعزيز 

 ، بقبكؿ أسمى آيات االحتراـ.سعادتكـاسمحكا لي أف أشكركـ مجددا عمى دعمكـ الذم ال ينضب، كتفضمكا، 

 

 

 (التكقيع)
 Don Koo Leeالدكتكر 

 رئيس الدكرة العاشرة لمؤتمر األطراؼ
 اقية األمـ المتحدة لمكافحة التححرالتف

 كزير الخدمات الحراجية في ككريا
 
 

 ICCD/COP(10)/L.22الكثيقة  :مرفؽ
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في البمدان التي تعاني من  األمم المتحدة لمكافحة التصحر مذكرة التفاىم بين مؤتمر األطراف في اتفاقية تعديل
، المشار إلييا من اآلن وصاعدا  بتعبير "االتفاقية"() الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا

 فيما يتعمق بالطرائق  )المشار إليو من اآلن وصاعدا بتعبير "الصندوق"( والصندوق الدولي لمتنمية الزراعية
 .1111نوفمبر/تشرين الثاني  22المؤرخة في  ،والعمميات اإلدارية الخاصة باآللية العالمية

الحندكؽ  1-/ـ.أ24مف االتفاقية، فقد اختار مؤتمر األطراؼ بقراره رقـ  5، الفقرة 21كتبعا لممادة  حيث أنو 
 مف االتفاقية؛ 4الفقرة  21الستضافة اآللية العالمية التي تأسست بمكجب المادة 

كتبعا لمذكرة التفاىـ بيف مؤتمر األطراؼ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر كالحندكؽ  حيث أنو 
لمتنمية الزراعية، الحندكؽ كاف يؤدم خدمات بالنيابة عف مؤتمر األطراؼ، بما في ذلؾ تعييف الدكلي 

دارة العبلقة القانكنية القائمة بيف اآللية العالمية كمكظفييا كاستشاريييا،  مكظفي كاستشاريي اآللية العالمية، كا 
 باإلضافة إلى إدارة حسابات اآللية العالمية كمكاردىا المالية.

قد تبنى مذكرة التفاىـ المذككرة أعبله بيف مؤتمر األطراؼ  3-/ـ.أ10مؤتمر األطراؼ، كبقراره رقـ ث أن حي 
 .1999نكفمبر/تشريف الثاني  26كالحندكؽ، كأدخميا حيز التنفيذ بتاريخ 

لمكافحة  األمـ المتحدة في اتفاقيةلمؤتمر األطراؼ  الذم تبنتو الدكرة العاشرة 10-أ./ـ6القرار رقـ  حيث أن 
التححر، الكارد ىنا في الممحؽ األكؿ، كالذم يشكؿ جزءا ال يتجزأ مف ىذا التعديؿ، قد قرر، مف بيف جممة 

فيما يتعمؽ بالطرائؽ  10-/ـ.أ6أخرل، مراجعة مذكرة التفاىـ الخاحة بو مع الحندكؽ كالكاردة في القرار رقـ 
 كالعمميات اإلدارية الخاحة باآللية العالمية.

قد كجو األميف التنفيذم ألمانة االتفاقية كفكضو بيدؼ التطرؽ لقضايا  10-/ـ.أ6القرار رقـ  حيث أن 
التيسيير عمى الفكر، كتحت قيادة مكتب الدكرة العاشرة لمؤتمر األطراؼ، كبالتشاكر مع رئيس الحندكؽ، 

( 1الحندكؽ عمى: ) بمراجعة كتنفيذ اتفاقية التفاىـ بيف مؤتمر األطراؼ كالحندكؽ بحيث تقتحر حبلحيات
( االمتيازات كالححانات 2) ،5تكفير الدعـ اإلدارم كالمكجستي، بخبلؼ الدعـ المنحكص عميو في الفقرة 

 الممنكحة لمكظفي اآللية العالمية مف خبلؿ حككمة إيطاليا.

األطراؼ ، فإف التعديبلت التي طرأت عمى مذكرة التفاىـ المذككرة بيف مؤتمر وبالتالي وفي الوقت الحالي 
 كالحندكؽ ىي التالية: 

 مقدمة مذكرة التفاىـ بالكامؿ كاالستعاضة عنيا بالمقدمة المنحكص عمييا أعبله. شطب -1

 شطب البنكد التالية مف مذكرة التفاىـ المذككرة: -2

  وظائف اآللية العالمية –أوال 

  وضع اآللية العالمية ضمن الصندوق –ثانيا 

  مؤتمرعالقة اآللية العالمية بال –ثالثا 

  الترتيبات المؤسسية التعاونية  –رابعا 
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  دعم المكاتب الميدانية لآللية العالمية –خامسا 

األحكاـ النيائية كاالستعاضة عنيما بالنص  –البنية اإلدارية، كالمادة سابعا  –شطب المادة رابعا  -3
 التالي: 

 الترتيبات المؤسسية التعاونية –رابعا 

 :10-/م.أ2 بما يتفق مع أحكام القرار رقم -1

كفي حيف ستبقى لآللية العالمية ىكية منفحمة ضمف أمانة اتفاقية األمـ المتحدة  )أ (
لمكافحة التححر، فإنيا ستشكؿ جزءا عضكيا مف بنية األمانة، تحت األميف 

 التنفيذم مباشرة.

دكلي كبالتالي فإف المحاسبة كالتمثيؿ القانكني لآللية العالمية سيُحكالف مف الحندكؽ ال )ب(
 لمتنمية الزراعية إلى أمانة اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر.

ببلغ  )ج( سيضطمع األميف التنفيذم بالمسؤكلية اإلدارية الكاممة، بما في ذلؾ التنسيؽ كا 
مؤتمر األطراؼ، مف بيف جممة أمكر أخرل، عف محاسبة كأداء كأنشطة اآللية 

 العالمية.

ستتـ فيو إدارة جميع حسابات كمكظفي اآللية العالمية  إلى أف يحيف الكقت الذم )د(
تحت نظاـ كحيد يديره مكتب األمـ المتحدة في جنيؼ كفقا لنظاـ األمـ المتحدة 
المالي كالنظاـ اإلدارم لمكظفييا، سيستمر الحندكؽ، بالتشاكر مع األميف التنفيذم، 

دارة المكظفيف لمكظفي كاس تشاريي اآللية العالمية. بتكفير خدمات اإلدارة المالية كا 
كبناء عميو، فإف الحندكؽ ليس مسؤكال، كلف يككف مسؤكال، عف أم عنحر مف إدارة 
المكظفيف أك اإلدارة المالية لآللية العالمية، بما في ذلؾ اختيار كتعييف مكظفييا 
كمديرىا اإلدارم. عبلكة عمى ذلؾ، فإف الحندكؽ ال كلف يشكؿ أم طرؼ في عقكد 

جراءات  التكظيؼ مع مكظفي كاستشاريي اآللية العالمية، كلف تطبؽ قكاعد كا 
 الحندكؽ عمى مثؿ ىؤالء المكظفيف أك االستشارييف.

سيتـ تعييف المدير اإلدارم لآللية العالمية مف خبلؿ عممية تعييف حسب نظاـ األمـ  )ق(
 المتحدة يجرييا األميف التنفيذم.

لى أف يحيف كقت التنفيذ الكامؿ لم )ك( سيستضيؼ الحندكؽ اآللية  ،10-/ـ.أ6قرار رقـ كا 
العالمية كسيكفر المساحة المكتبية الكافية لمكاتبيا عمى أساس اتفاقية ستبـر بيف 

 األميف التنفيذم كرئيس الحندكؽ.

سيكفر الحندكؽ خدمات الدعـ اإلدارم كالمكجستي لآللية العالمية، كما ينص عميو  )ز(
ميف التنفيذم كرئيس الحندكؽ، تماشيا مع المادة خطاب اتفاؽ متمـ سيبـر بيف األ

 باء مف ىذا التعديؿ عمى مذكرة التفاىـ.-7
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سيتـ تكفير المساحة المكتبية بمكجب )ك( أعبله كخدمات الدعـ اإلدارم كالمكجستي  )ح(
بمكجب )ز( أعبله بنفس شركط الكحكؿ كاالستخداـ الممنكحة لمستخدمي الحندكؽ 

 اآلخريف. 

ى طمب مف األميف التنفيذم، سيكفر الحندكؽ الخدمات التالية المتعمقة بناء عم )ط(
 باالمتيازات كالححانات الممنكحة لمكظفي اآللية العالمية في إيطاليا. 

  تكفير الخدمات ذات الحمة باالمتيازات كالححانات الممنكحة لمكظفي اآللية
ـ طمبات العالمية في إيطاليا، بما في ذلؾ، دكف االقتحار عمى، تقدي

الححكؿ عمى تأشيرات الدخكؿ، كبطاقات اليكية الدبمكماسية، كلكحات 
 السيارات الدبمكماسية، كاإلعفاء مف الضرائب كاسترداد قيمتيا.

  تكفير شارات األمف لمكظفي اآللية العالمية لمسماح ليـ بدخكؿ مبنى
 الحندكؽ.

  نيا داخؿ مقر تعتبر المساحة المكتبية المخححة لآللية العالمية، بحكـ كك
مف اتفاقية المقر، جزءا مف حـر الحندكؽ تخضع  4الحندكؽ، ككفقا لمبند 

ححرا لسيطرة كحبلحيات الحندكؽ. إف حرمة مقر الحندكؽ لمحندكؽ 
يتنازؿ عنيا لغيره بما يتفؽ مع أحكاـ اتفاقية يجكز لمحندكؽ أف كحده، كلكف 

 المقر.

لى أقحى درجة ممكنة لضماف تنفيذ ىذا التعديؿ سيتعاكف رئيس الحندكؽ مع األميف التنفيذم إ -2
عمى مذكرة التفاىـ، أك أم قرار آخر قد يتخذه مؤتمر األطراؼ مما يتعمؽ بأية ترتيبات استضافة 

 جديدة يمكف عقدىا لآللية العالمية.

 األحكام النيائية –سابعا 

 الدخول حيز التشغيل –ألف  

نكفمبر/تشريف  26لذم يعدؿ كيحؿ مكاف اتفاقية التفاىـ المؤرخة في عمى مذكرة التفاىـ ا سيدخؿ التعديؿ الحالي
 حيز التشغيؿ ما أف يكقع عميو األميف التنفيذم كرئيس الحندكؽ. 1999الثاني 

 تنفيذ مذكرة التفاىم –باء  

تفاىـ، كما يجكز لؤلميف التنفيذم كرئيس الحندكؽ أف يدخبل في أية ترتيبات متممة لتنفيذ ىذا التعديؿ عمى مذكرة ال
 ىك مرغكب.

 إنياء العمل بمذكرة التفاىم –جيم  

يجكز إنياء العمؿ بمذكرة التفاىـ، بما في  ،10-/ـ.أ6ألغراض متكقعة بمكجب أحكاـ الفقرة العاشرة مف القرار رقـ 
قؿ. ذلؾ التعديؿ الحالي، بمبادرة مف األميف التنفيذم أك رئيس الحندكؽ، مع إشعار خطي مسبؽ قبؿ شير عمى األ

كفي حاؿ إنياء العمؿ بيذه المذكرة، سيقـك األميف التنفيذم كرئيس الحندكؽ بحكرة مشتركة بالتكحؿ إلى تفاىـ 
 حكؿ أكثر األساليب عممية كفعالية لتحمؿ المسؤكليات بمكجب مذكرة التفاىـ الحالية كتعديميا.
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ا التعديؿ الحالي بمبادرة مف مؤتمر األطراؼ كلجميع األغراض األخرل، يجكز إنياء العمؿ بمذكرة التفاىـ، بما فيي
أك الحندكؽ مع إشعار خطي مسبؽ قبؿ سنة كاحدة عمى األقؿ. كفي حاؿ إنياء العمؿ بيذه المذكرة، سيقـك مؤتمر 
األطراؼ كالحندكؽ بحكرة مشتركة بالتكحؿ إلى تفاىـ حكؿ أكثر األساليب عممية كفعالية لتحمؿ المسؤكليات 

 ىـ الحالية كتعديميا.بمكجب مذكرة التفا

 التعديل –دال  

يمكف مراجعة التعديؿ الحالي عمى مذكرة التفاىـ بمكافقة خطية متبادلة بيف األميف التنفيذم كرئيس الحندكؽ. 
 كسيدخؿ التعديؿ حيز النفاذ يـك تكقيعو.

 التفسير –ىاء  

األميف التنفيذم كرئيس الحندكؽ إلى  اختبلفات في تفسير التعديؿ الحالي عمى مذكرة التفاىـ سيتكحؿ إذا نشأت
 حؿ مرض لمطرفيف عمى أساس النص اإلنكميزم منو.

 

 تـ التكقيع في بكف كركما عمى التكالي

 

 عن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة

 

 )توقيع(    

_______________ 
 األمين التنفيذي

 

 عن الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية

 

 )توقيع(    

_______________ 
 رئيس الصندوق

 .2/4/2012التاريخ: 
 

 
 



 EB 2012/107/R.38 الممحؽ الرابع

 31 

 اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر
 

 2012أكتكبر/تشريف األكؿ  29 التاريخ:
 8572 الرقـ:

 MND, LLحكرة إلى:  
 

 ،Lawrence Christyعزيزم السيد 
 

بعقكد مكظفي اآللية  المتعمقة 2012أكتكبر/تشريف األكؿ  15أكد أف أشكرؾ عمى رسالتؾ المؤرخة في 
 العالمية.

مف  COP.10/6فيما يتعمؽ باإلدارة كالترتيبات المؤسسية لآللية العالمية، طمب مؤتمر األطراؼ بقراره رقـ 
)أ( ضماف نقؿ جميع مكظفي اآللية العالمية تحت نظاـ إدارم مكحد يديره مكتب األمـ المتحدة في  األميف التنفيذم

ظمة المالية لؤلمـ المتحدة؛ )ب( اتخاذ جميع اإلجراءات الضركرية، بحكـ ككنيا أمرا في جنيؼ بمكجب القكاعد كاألن
مع المدير اإلدارم لآللية العالمية كرئيس الحندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية، لتنفيذ  كبالتشاكرمنتيى اإللحاح، 

 جرائية كالقانكنية فيو.القرار لضماف تنفيذ المظاىر اإلدارية كاإل ذلؾترتيبات اإلدارة الكاردة في 

كيتضمف جزء مف الجيكد المختمفة المبذكلة لتنفيذ ىذه الميمة مشاكرات األمانة العامة مع مكتب األمـ 
المتحدة إلدارة المكارد البشرية في نيكيكرؾ، كالذم يتـ السعي فيو عمى كجو الخحكص لمححكؿ عمى المشكرة حكؿ 

ىر اإلدارية كاإلجرائية كالقانكنية ذات الحمة بإدارة المكارد البشرية لمكظفي اإلجراءات المطمكبة لضماف امتثاؿ المظا
اآللية العالمية بحكرة كاممة مع القكاعد كاإلجراءات السائدة ذات الحمة بمكظفي األمـ المتحدة. كبعد عدة تبادالت 

حة التححر لتكضيح ىذه مع المكتب، بما في ذلؾ اجتماع مع ممثميف عف أمانة اتفاقية األمـ المتحدة لمكاف
المسألة، كفي نياية المطاؼ التدخؿ الشخحي لرئيس مؤتمر األطراؼ، أشار مقر األمـ المتحدة أف المكقؼ 

كبالتالي  .األساسي لؤلمـ المتحدة حكؿ ىذا المكضكع يتمخص في أنو ال يكجد أم رابط مؤسسي مع اآللية العالمية
ارية عمى اآللية العالمية، كال يمكنيا تيسير نقؿ مكظفييا بمكجب قكاعد فإف األمـ المتحدة ال تتمتع بأية سمطة إد

جراءات األمـ المتحدة.  كا 

 

 
Lawrence Christy 

Via della Luce, 38 
00153 Rome, Italy 
 lawrence_christy@yahoo.comالبريد اإللكتركني: 
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كلتفعيؿ قرار مؤتمر األطراؼ بمكجب كذلؾ فقد أشار مكتب األمـ المتحدة إلدارة المكارد البشرية أنو، 
الركابط المؤسسية القائمة )بيف األمـ المتحدة كأمانة اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التححر(، يتكجب عمى مكظفي 
اآللية العالمية أف يغدكا أكال مكظفيف في األمانة العامة لبلتفاقية، حيث أنو ليس بحكزتيـ في الكقت الراىف رسائؿ 

 رة عف األمـ المتحدة. تعييف حاد

كفي ظؿ ىذه الظركؼ، فإف اإلجراءات التي يتكجب عمى األميف التنفيذم اتخاذىا لتنفيذ الترتيبات اإلدارية 
اإلدارية كاإلجرائية كالقانكنية لمقرار ىي تقديـ رسائؿ تعييف مف  المظاىرفي قرار مؤتمر األطراؼ ضمانان لتنفيذ 

كظفي اآللية العالمية بما يتماشى مع قكاعد كأنظمة مكظفي األمـ المتحدة. كسيتضمف األمانة العامة لبلتفاقية إلى م
ذلؾ بدكره عممية تعييف مكظفي اآللية العامة: كبناء عميو، فإف األمانة العامة ىي حاليا بحدد تحنيؼ المناحب 

، كىك المدة 2013مارس/آذار  31في اآللية العالمية لمشركع بعممية التعييف التي يجب أف تستكمؿ قبؿ حمكؿ تاريخ 
 القحكل لمعقكد الحالية لمكظفي اآللية العالمية. 

نو مف الميـ استذكار أنو كفيما يتعمؽ بإجراءات التظمـ، فقد قمت في مناسبات أعبلكة عمى ذلؾ، أعتقد 
أية تظممات قد  Lyndle Lindowعديدة لمكظفي اآللية العالمية أف يرسمكا إلى منسؽ الخدمات المالية كاإلدارية السيد 

لمكظفي اآللية العالمية الناجمة عف القرارات اإلدارية المتخذة بالفعؿ، عكضا عف تظممات عمى إجراءات مما 
 يعتقدكف أنيا قد تتخذ. كسيتـ التطرؽ لمعالجة ىذه التظممات بالتشاكر مع الحندكؽ.

 

 مع خالص شكرم الىتمامكـ 
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