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 توصية بالموافقة
 لمجمس المحافظين.والثبلثين  السابعةالدورة عمى  لمعمم ىذا التقرير عرضالمجمس التنفيذي مدعو إلى الموافقة عمى 

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

 أفريقيا

 الخمفية - أوال

المجمس التنفيذي  إحاطة مرتسست (،0887) 10-/د017بناء عمى الطمب الوارد في قرار مجمس المحافظين  -1
تي البمدان ال في العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر اآلليةستضافة العمما بالترتيبات اإلدارية 
 وبخاصة في أفريقيا، وكذلك بأنشطة اآللية العالمية. ،التصحرأو و/تعاني من الجفاف الشديد 

، تبنى المجمس التنفيذي قرار 1101مايو/أيار  2في دورتو الخاصة التاسعة المنعقدة في و إضافة إلى ذلك،  -2
صحر في البمدان التي تعاني من تعديل مذكرة التفاىم بين مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت

الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في أفريقيا والصندوق الدولي لمتنمية الزراعية فيما يتعمق بطرائق 
التزم المجمس التنفيذي برفع تقرير عن مثل ىذه اآللية العالمية وعممياتيا اإلدارية. وبناء عمى ىذا القرار، 

  .حافظينالطرائق والعمميات إلى مجمس الم

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البمدان التي تعاني  10ُأنشئت اآللية العالمية بموجب المادة  -3
من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصة في أفريقيا، كييئة فرعية تابعة لبلتفاقية. وتتمثل واليتيا في 

 توجيوالتي تؤدي إلى تعبئة و  النيوض باإلجراءاتو[ ... فعالية وكفاءة اآلليات المالية القائمة ... ] زيادة"
 مدان النامية المتأثرة."الب األطراف من موارد مالية كبيرة إلى

وقد قرر مؤتمر األطراف في االتفاقية، وىو الييئة العميا لبلتفاقية، أن تتولى إحدى المنظمات القائمة  -4
في  0886متنمية الزراعية الستضافة اآللية العالمية في واختير الصندوق الدولي ل ،استضافة اآللية العالمية

، (1998) 10-/د017 في قراره  القرارالدورة األولى لمؤتمر األطراف. وقد قبل مجمس المحافظين ىذا 
من أجل بيان  0888نوفمبر/تشرين الثاني  15وأبرمت مذكرة تفاىم بين مؤتمر األطراف والصندوق في 

 ممياتيا اإلدارية. طرائق اآللية العالمية وع

 ما يمي:  (0887) 10-/د017وقد قرر مجمس المحافظين في قراره  -5

يقبل الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية بقرار مؤتمر األطراف المعنية باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  - 0
 التصحر في دورتو األولى باختيار الصندوق الستضافة اآللية العالمية ليذه االتفاقية.

يرخص لممجمس التنفيذي في إقرار طرائق العمل واالجراءات والترتيبات اإلدارية التي تدرج في مذكرة  - 1
 تفاىم بين مؤتمر األطراف وبين الصندوق بشأن استضافة الصندوق لآللية العالمية.
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قد  يرخص لرئيس الصندوق توقيع مذكرة تفاىم بين الصندوق ومؤتمر األطراف، تتضمن أي ترتيبات - 2
 لية العالمية.يقرىا المجمس التنفيذي الستضافة اآل

لى المجمس التنفيذي عن الترتيبات اإلدارية بشأن إن يرفع تقريرا دوريا أيطمب الى رئيس الصندوق  - 3
استضافة الصندوق لآللية العالمية المذكورة، وعن األنشطة التي قد يقوم بيا الصندوق لمساندة اآللية 

 طة المجمس التنفيذي عمما، أوال بأول، بأنشطة اآللية العالمية.العالمية، مع إحا

وأدى الميام المتعمقة  ،0888وبناء عمى مذكرة التفاىم تمك، استضاف الصندوق اآللية العالمية منذ عام  -6
، كمف مؤتمر األطراف في دورتو الثامنة وحدة 1116 عام بإدارة اآللية نيابة عن مؤتمر األطراف. وفي

إلى الدورة التاسعة لمؤتمر الحقًا لمشتركة التابعة لؤلمم المتحدة بإجراء تقييم لآللية العالمية تقدمو التفتيش ا
إجراء تقييم واإلشراف عميو بشأن وقد طمب من مكتب الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف . فيو األطراف لمنظر

والمضامين  الخاصة باآللية العالميةؤسسية الترتيبات الحالية والمحتممة لئلببلغ، والمساءلة، والترتيبات الم
. منظمة جديدة الستضافة اآللية العالمية/بما في ذلك إمكانية تحديد مؤسسةالقانونية والمالية المتعمقة بيا، 

التي أعرب عنيا الصندوق، وكذلك النظر في دورتو العاشرة بعد استعراض تقرير المكتب والنظر في اآلراء و 
في أكتوبر/تشرين  COP.10 5/عن اآللية العالمية، اعتمد مؤتمر األطراف القرار  دراإلدارة الصافي رد 
التالي: الموقع متاح عمى شبكة اإلنترنت عمى وال 1100 عام األول

eng.pdf10COP.-6_decisions/dec10/COP10t/Lists/OfficialDocuments/cophttp://www.unccd.in) .
وقد أعمم الصندوق بتبني قرار مؤتمر األطراف برسالة من رئيس مؤتمر األطراف إلى رئيس الصندوق 

 )المرفقة في الممحق الثاني(.

لآللية العالمية من الصندوق  نص مؤتمر األطراف عمى نقل المساءلة والتمثيل القانوني ،وبموجب ىذا القرار -7
األمين التنفيذي لبلتفاقية ضمان نقل  كمفو  ،إلى األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

الموظفين الذين تديرىم اآللية العالمية ووضعيم تحت نظام إداري واحد يديره مكتب األمم و حسابات الجميع 
واألحكام المالية لؤلمم المتحدة. كذلك ارتأى ىذا القرار النياية  ليالنظام الماالمتحدة في جنيف بموجب 

 المحتممة لدور الصندوق كمضيف لآللية العالمية وبداية عممية تحديد ترتيبات استضافة جديدة لو.

، تفاوض الصندوق واالتفاقية عمى تعديل مذكرة التفاىم لتعكس القرارات التي تبناىا 1101في أبريل/نيسان  -8
وبناء عمى ذلك، لم يعد  .الذيل األولوالمرفق بيذه الوثيقة في  ،COP.10 5/األطراف في قراره مؤتمر

الصندوق مخوال باالضطبلع بأي أعمال تتعمق بإدارة الموارد المالية أو البشرية لآللية العالمية إال ما يرد بو 
 يض بممارسة تمك السمطة.أو من صدر عنو تفو  ،وبالنيابة عنطمب من األمين التنفيذي لبلتفاقية و 

، تبنى المجمس التنفيذي قرار تعديل مذكرة 1101مايو/أيار  2في دورتو الخاصة التاسعة المنعقدة في  -9
  :التفاىم

قبول قرار مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر القاضي بنقل المسؤولية  يقرر -1
الصندوق إلى أمانة االتفاقية، واعتبار ىذا النقل نافذ عن اآللية العالمية وتمثيميا القانوني من 

المفعول من حيث المبدأ من خبلل ىذا التعديل عمى اتفاقية التفاىم، مع توقع اتخاذ اإلجراءات 
 البلحقة بصورة سريعة بغية التنفيذ الكامل لنقل اإلدارة والحسابات كما ىو مزمع؛

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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ل باسم رئيس الصندوق، لم يعد مخواًل بالعمل رئيس الصندوق، أو أي شخص يعمأن  يقرر أيضا   -2
إال  باسم أو لحساب اآللية العالمية أو مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،

 بطمب من األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر حسب األصول؛

مم المتحدة لمكافحة التصحر بالتكفل بوضع قرار مؤتمر األطراف في اتفاقية األقبول  يقرر كذلك -3
ديرىم اآللية العالمية تحت نظام وحيد يديره مكتب األمم المتحدة جميع الحسابات والموظفين الذين ت

 في جنيف ويخضع لنظام األمم المتحدة المالي وقواعدىا المالية؛

اتفاقية األمم المتحدة رئيس الصندوق لنقل رصيد جميع حسابات اآللية العالمية إلى أمانة  يوجه -4
 لمكافحة التصحر؛

أن أية التزامات حالية أو مستقبمية محتممة سوف تسوى من خبلل عممية تتم فييا مراعاة يدرك  -5
 األصول المتبعة؛

بالنيابة عن الصندوق وبدون أي إضرار بأحكام االتفاقية، باإلضافة إلى القرارات الحالية يقبل  -6
 6و 3و 1تعديبلت المدخمة عمى مذكرة المتفاىم المطموبة في الفقرات المستقبمية لمؤتمر األطراف، ال

والمبرمة بين مؤتمر األطراف والصندوق التي وقعيا  L/22من قرار مؤتمر األطراف  9و 8و 7و
 رئيس الصندوق واألمانة العامة لبلتفاقية وفقا لشروط مذكرة التفاىم؛

 لذلك؛ تبعااقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر من رئيس الصندوق إببلغ مؤتمر األطراف باتفيطمب  -7

إدارة الصندوق إلى البدء بالتواصل والتشاور مع أمانة مؤتمر األطراف بغية الوصول إلى حل يدعو  -8
موظفي اآللية العالمية بأكثر الطرق اتساما بفعالية التكاليف لجميع األطراف  بالتراضي لقضية

 المعنية؛

ضاء المدة حصول عمى موافقة المجمس التنفيذي باستخدام إجراء انقرئيس الصندوق لمسعي لميوجه  -9
دال -جيم "إنياء العمل بمذكرة التفاىم،" أو المادة سابعا-لممادة سابعا المعجل، قبل التصرف تبعا

 ؛)تعديل مذكرة التفاىم(

ت استمرار المجمس التنفيذي في متابعة ىذه القضية، وحصولو عمى معمومات محدثة تحديثا يطمب -10
بشأنيا، وطمب مشورتو حسب ما ىو مبلئم وعمى أساس منتظم حول التقدم المحرز، بما في ذلك 
التكاليف والتبعات المالية من خبلل لجنة مراجعة الحسابات، ورفع تقرير عن ىذا الموضوع إلى 

 .2013مجمس المحافظين في دورتو عام 

 اآللية العالمية موقع - انيثا
طمب مؤتمر األطراف من  ،00الفقرة  ،5ومن خبلل قراره رقم  ،ي دورتو العاشرةوف ،كما أشير إليو أعبله -11

بالتشاور مع مكتب الدورة العاشرة لمؤتمر  ،قياملااألمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
فقد عرض  ،القرارواستجابة ليذا  .آللية العالميةاستضافة ال جديدة تحديد ترتيباتلعممية الشروع ب ،األطراف

ناميبيا في سبتمبر/أيمول لمكتب مؤتمر األطراف في  الحادي عشر جتماعاالاألمين التنفيذي تقريرا عمى 
ىا في الصندوق، أو ذلك إبقاء وقيم ىذا التقرير الخيارات المختمفة الستضافة اآللية العالمية، بما في .1102
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ى بون، أو جنيف أو نيويورك، أو وضعيا في البنك الدولي. نقميا إلى موقع آخر في روما، أو إعادة نقميا إل
وخرج التقرير بنتيجة مفادىا أن الجمع بين موقع اآللية العالمية واألمانة العامة التفاقية األمم المتحدة 

 لمكافحة التصحر في مقرىا في بون يوفر أكثر الفوائد لجية تبسيط الطرائق التشغيمية والتسيير.

أثناء االجتماع الحادي عشر لمكتب مؤتمر  ُقرئوفي بيان الصندوق الذي  ،ذا التقريروكما انعكس في ى -11
فقد أوضح الصندوق التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ،األطراف)المرفق بيذه الوثيقة في الذيل الثاني(

عالمية عمى التصحر بأن الصندوق سيدعم أي قرار قد يتخذه مؤتمر األطراف فيما يتعمق باستضافة اآللية ال
ليا  اوأن دور الصندوق ينحصر في كونو مضيف ،أساس أن اآللية العالمية ىي جياز تابع لمؤتمر األطراف

يتحمل  ال، و دون أن يتحمل أية مسؤولية أو مساءلة عن األعمال التي تقوم بيا اآللية العالمية أو موظفوىا
أال يتحمل الصندوق أية  وجوبكذلك فقد أشار الصندوق أيضا إلى  .مسؤولية أو التزام تجاه موظفييا أية

 تكمفة أو التزام لقاء دوره الحالي أو المستقبمي المحتمل كمضيف لآللية العالمية.

حول الترتيبات الجديدة الستضافة اآللية  التنفيذي األمين، وبعد النظر في تقرير عشرةفي دورتو الحادية  -12
تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في بون، العامة المانة األع مقرىا مع مقر العالمية، بما في ذلك جم

 فإن مؤتمر األطراف: 

التي تؤكد مجددا عمى القرار  ICCD/COP(11)/3إذ يحيط عمما بالتوصية الواردة في الوثيقة  (0)
/COP.105 وجعل موقعيا  نقل اآللية العالمية من الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية إلى بون، يقرر
 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛العامة المانة األمشتركا مع 

ذ يعترف باألىمية والحاجة إلى االستمرار في التنسيق والتفاعل مع وكاالت األمم المتحدة ومجتمع  (1) وا 
إنشاء مكتب اتصال في روما مزود بعدد مبلئم من الموظفين، عمى أن  يقررالمانحين في روما، 

رر غاية ىذا المكتب وتشغيمو من قبل المدير اإلداري لآللية العالمية باالتفاق مع األمين تتق
 التنفيذي؛

 ،باتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة 1102أكتوبر/تشرين األول  0األمين التنفيذي بدءا من  يفوض (2)
اعية، ومنذ ذلك بالتشاور مع المدير اإلداري لآللية العالمية ورئيس الصندوق الدولي لمتنمية الزر 

بصورة الترتيبات المؤسسية في ىذا القرار  لصياغةالحين وصاعدا مع غيرىما كما ىو مبلئم، 
 سريعة بحيث يضمن تنفيذ المظاىر القانونية واإلجرائية واإلدارية.

اتصمت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بالصندوق لمناقشة طرائق تنفيذ الترتيبات المؤسسية وقد  -13
لجديدة. وسوف يتم تزويد الييئات الرئاسية في الصندوق بتحديثات تعدىا إدارة الصندوق حول سير ىذه ا

 المناقشات.

 اآللية العالميةموظفو  - ثالثا
قرر المجمس  ،1101مايو/أيار  2وفي الدورة الخاصة المنعقدة في  ،أعبله (2)-8وكما ذكر في الفقرة  -14

لضمان نقل جميع الحسابات والموظفين الذين تديرىم اآللية العالمية  التنفيذي قبول قرار مؤتمر األطراف
تحت نظام واحد يديره مكتب األمم المتحدة في جنيف بموجب األحكام المالية والقواعد المالية لؤلمم المتحدة. 

ن يكون أن الصندوق لعمى وتنص مذكرة التفاىم المعدلة بين الصندوق واالتفاقية )الذيل األول( بيذا الشأن 
اإلدارة المالية لآللية العالمية، بما في ذلك عن  مسؤوال عن أي عنصر من عناصر إدارة الموظفين أو
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عقود توظيف عقد من اختيار وتعيين موظفييا ومديرىا اإلداري، وأن الصندوق لم ولن يكون طرفا في أي 
عدلة عمى أن قواعد الصندوق موظفي أو متعاقدي اآللية العالمية. كذلك فقد أكدت مذكرة التفاىم الم

جراءاتو لن تنطبق عمى مثل ىؤالء المتعاقدين أو الموظفين.  وا 

ويعارض مكتب الموارد البشرية في األمم المتحدة في نيويورك فكرة نقل بسيط لموظفي األمم المتحدة إلى  -15
فإن اتفاقية األمم المتحدة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر أو استيعابيم ضمن ىذه االتفاقية. وبالتالي 

لمكافحة التصحر، وبالتنسيق مع مكتب إدارة الموارد البشرية في األمم المتحدة، قررا أن أفضل نيج لمقيام 
بذلك ىو اإلعبلن عن جميع الوظائف الموجودة حاليا في اآللية العالمية كوظائف في اتفاقية األمم المتحدة 

 لمكافحة التصحر.

أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر عممية اإلعبلن عن الوظائف بمساعدة من أدارت وبناء عميو،  -16
، تم تعيين جميع موظفي اآللية 1102أبريل/نيسان  0مكتب األمم المتحدة في جنيف، وأخيرا، وبتاريخ 

ماشى مع العالمية كموظفين في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وزودوا بخطابات التعيين بما يت
القواعد واألحكام الناظمة لموظفي األمم المتحدة. وأكدت االتفاقية كتابة عمى أن جميع موظفي اآللية 
العالمية قد وقعوا خطابات التعيين مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لعقود ثابتة لمدة عام واحد 

بإدارة وتسيير ىذه العقود. وتم تعيين جنيف  مكتب األمم المتحدة فييقوم و . 1102أبريل/نيسان  0بدءا من 
 باستثناء ثبلثة منيم حصموا عمى عروض برتب أعمى. الوظيفية جميع موظفي اآللية العالمية بنفس الرتبة

 نقل الحسابات - رابعا
تفاقية األمم ال العامة مانةاألومذكرة التفاىم المعدلة، قام الصندوق و  COP.10/6 بما يتماشى مع القرار -17

متحدة لمكافحة التصحر بالعمل عمى خطة لتسميم حسابات اآللية العالمية. وقد أعممت اتفاقية األمم ال
لى أن يتم إنشاء حساب أمانة تابع لؤلمم المتحدة،  يذا ال يمكن لالمتحدة لمكافحة التصحر الصندوق بأنو وا 

ى أن مثل ىذا الحساب قد أنشئ، التحويل أن يتم. وعندما أكدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر عم
طارا زمنيا لتسميم كامل  1102يوليو/تموز  4كتب الصندوق بتاريخ  إلى االتفاقية مقترحا عمييا عممية وا 

 .1102نياية الفصل الثالث من عام وىو ما كان متوقعا دخولو حيز التنفيذ بحمول لحسابات المالية، ا

الصندوق، ما زالت ىنالك العديد من القضايا المعمقة فيما يخص وعمى الرغم من الجيود الحثيثة التي بذليا  -18
اآللية العالمية، والتي قد تنطوي عمى بعض االلتزامات المستقبمية التي قد يتوجب عمى الصندوق تسديدىا 

 نيابة عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبخاصة فيما يتعمق بالتالي:

 وظفو اآللية العالمية ومديرىا اإلداري السابق؛القضايا العالقة التي رفعيا م (أ )

 األرصدة الكبيرة المختمف عمييا بين اآللية العالمية وأقسام أخرى من األمم المتحدة؛ (ب )

 السمف الكبيرة المستحقة الخاصة بسفر موظفي اآللية العالمية. (ج )

ين )أ( و)ب( أعبله إلى ووفقا ألفضل تقديرات الصندوق، فقد تصل االلتزامات الممكنة الناجمة عن الفقرت -19
في حساب ضمان يستخدم في جانبا ، فقد وضع الصندوق ىذه األموال دوالر أمريكي. وبالتالي 3 464 111

مى أن ىذا حال تبمورت بعض ىذه االلتزامات. وقد أعمم الصندوق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ع
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رجات التي سوف تمكن الصندوق من إغبلق ىذا اإلجراء ىو إجراء مؤقت، وأن ىنالك العديد من المخ
عادة األموال مثل:  الحساب وا 

 إمكانية سحب الشكاوي العالقة، وحل الخبلفات وتسديد سمف السفر؛ (أ )

ضمان مكتوب تقدمو اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بأنيا تسدد لمصندوق أية تكاليف قد  (ب )
 تنجم عن ىذه االلتزامات؛

 ثالث لمثل ىذا الضمان.إمكانية توفير طرف  (ج )

وفي اتصاالت مكتوبة عديدة مرسمة إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، عبر الصندوق عن مخاوفو  -21
قد إمكانية تحمل الصندوق ليذه االلتزامات المالية. كذلك فإنو من الجدير بالذكر أن الصندوق  عنالجدية 

لمنظمة العمل الدولية نيابة عن اآللية العالمية. وبالتالي سدد التعويض الذي حكمت بو المحكمة اإلدارية 
  بتغطية كاممة لجميع فإنو وعند تسميم حسابات اآللية العالمية، يود الصندوق الحصول عمى ضمانات

، بما في ذلك من أموال الجيات المانحة فيو االلتزامات المالية التي قد يواجييا بسبب اآللية العالمية
 الية المحتممة الناجمة عن الطعونات التي تقدم بيا موظفو اآللية العالمية ستغطى بالكامل.االلتزامات الم

، اتبع الصندوق جميع توجييات اآللية 1102سبتمبر/أيمول  21ومن الجدير بالمبلحظة أنو حتى تاريخ  -21
 11الدفعات. وفي تسديد أي من ىذه  يمتنع أو يرفضالمدفوعات والصروفات التشغيمية، ولم لتسديد العالمية 

دوالر أمريكي إلى الحساب المصرفي  0 303 111، حول الصندوق مبمغ 1102أكتوبر/تشرين األول 
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويمثل ىذا المبمغ الرصيد المتبقي من األموال في الحساب 

 عبله.أ 08المصرفي لآللية العالمية محسوما منو المبمغ المذكور في الفقرة 

ويرحب  مطرفين.لموصول إلى حل مقبول لمن أنو يستطيع التعاون مع االتفاقية عمى ثقة الصندوق و  -22
جميع االلتزامات المالية قبل تحويل األموال إلى  بتغطيةالصندوق بأي حل عممي يمكن أن يوفر الضمانات 

 اآللية العالمية.

 المسائل القانونية -خامسا 
مرفوعة أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة  شكاويثبلث ب شعاراإ الصندوق تمقى، 1101أغسطس/آب  21في  -23

 1101أكتوبر/تشرين األول  12الدولية من قبل موظفين في اآللية العالمية ضد الصندوق. وبتاريخ  العمل
طمبات تقدم بيا موظفون من سبعة ل في المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية إلى الصندوق حول المسج  

تمقى  1101ديسمبر/كانون األول  01وبتاريخ  .ةوربط قضاياىم بالطعونات الثبلث لمتدخللية العالمية اآل
بتاريخ و وأخيرا  .حول شكوى جديدة تقدم بيا موظف سابق في اآللية العالمية ضد الصندوقالصندوق إشعارا 

في  لمتدخل العالمية طمبات إضافية من موظفين في اآلليةتمقى الصندوق ثبلثة  1102مارس/آذار  15
وما زالت جميع ىذه القضايا معمقة في المحكمة اإلدارية لمنظمة العدل الدولية  القضايا المذكورة أعبله.

بانتظار تسويتيا عمى الرغم من أن الموظفين المذكورين قد وقعوا بالفعل خطابات تعيين مع اتفاقية األمم 
المجمس التنفيذي عمى عمم  إدارة الصندوق بقيتس، الماضيوكما كان الحال في المتحدة لمكافحة التصحر. 

 بنتائج ىذا الموضوع وغيره من المسائل ذات الصمة باآللية العالمية.
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 االستنتاج -سادسا 
 ةمكافحل األمم المتحدة يةتفاقبتعاون وثيق مع ا ،ليذه القضايا إدارة الصندوق ممتزمة بالوصول إلى حل ناجح -24

والحد إلى أقل قدر  ،مناسبالوقت الفي بون  إلىآللية العالمية وموظفييا انقل  زإنجابيدف  وذلك ،التصحر
 أية التزامات محتممة عمى الصندوق.ممكن من 

ستكمل تما أن  ،مجمس المحافظينوعرضو عمى فيو المجمس التنفيذي لمنظر عمى تقرير نيائي سيتم عرض  -25
 .1103في مارس/آذار  ةقعالمتو  ،عممية إنياء ترتيبات استضافة اآللية العالمية
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