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 الموافقةبتوصية 
بعد  العاشرة محاضر جلسات دورتهمسودة ديالت المدخلة على التعالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 وارد ف  هذه الوثيقة، واعتماد المحاضر المنقحة. هو، كما المائة
 

 للمجلس التنفيذيبعد المائة العاشرة محاضر جلسات الدورة تعديل 

 

بعد المائة العاشرة الدورة جلسات محاضر من مسودة  001فقرة تم تعديل ال ،النرويجممثل طلب بناء على  -0
الترتيبات الخاصة باستضافة اآللية العالمية التفاقية األمم بوالمتعلقة ، (EB/110للمجلس التنفيذي )الوثيقة 
ولتيسير ، مع إدارة الصندوق، وترد الفقرة المعدلة أدناهوقد عقدت المشاورات المتحدة لمكافحة التصحر 

 :ف  حين يرد كل ما تم حذفه مشطوبا  الرجوع إلى التعديالت، يرد كل ما أدرج بحروف بارزة 

اآللية العالمية عن و لصندوق اكل من جهات مانحة لوه  أعربت بعض الدول األعضاء، و  – 111
احتفاظ الصندوق بأموال اآللية العالمية في حساب ضمان ألن وشرحت الصعوبات الناجمة عن  ،مخاوفها

وتساءلت عن  .ذلك يعني عدم إمكان استخدام التمويل الممنوح لآللية العالمية ألغراضه األساسية
إزاء قرار . ضماناألساس القانوني الذي استند إليه الصندوق باالحتفاظ بأموال اآللية العالمية في حساب 

المحتمل على تنفيذ  بالنظر إلى أثر ذلكجانبا ف  حساب ضمان، اآللية العالمية ال وضع أمو بالصندوق 
وفقا  تمتأن المدفوعات المجلس الصندوق إدارة  تكرر و  وأعلمت. مشروعات اآللية العالمية ف  الميدان

 0.2 بتحويل رصيد قدرهبعد ذلك قام الصندوق ، و 4100 /أيلولسبتمبر 01حتى  اآللية العالميةلتعليمات 
مكافحة التصحر، وهو ما يمثل رصيد األمم المتحدة لتفاقية الحساب المصرف  المليون دوالر أمريك  إلى 

 ،وأشارت اإلدارة إلى أن هذا المبلغاألموال المودعة ف  حساب الضمان.  ناقص اآللية العالميةأموال 
 .األمم المتحدة لمكافحة التصحرة من نشاط اتفاقية نيمثل حوالي س ،استنادا إلى التوجهات السابقة

القانون الدول   حساب ضمان هو إجراء مبرر بموجبإلى تحويل المبالغ أن الصندوق كذلك إدارة وأضافت 
مكافحة التصحر األمم المتحدة لترتيب مناسب بين الصندوق واتفاقية يسبق ل امؤقتو  ااحترازي تدبيرا باعتباره
االجتماع العاشر ضروريا ف  أعقاب قرار اإلجراء كان هذا و . الميةعن اآللية العمسألة المسؤولية  بشأن

هذه  إلىالصندوق الذي تحولت بموجبه المسؤولية والتمثيل القانون  لآللية العالمية من  مؤتمر األطرافل
در عن مكتب األمم المتحدة للشؤون اأنه ف  رأي صبالمجلس التنفيذي الصندوق أبلغت إدارة و تفاقية. اال
ه ينبغ  تسوية أنإلى التصحر، أشار مكتب الشؤون القانونية  ةاألمم المتحدة لمكافحاتفاقية  إلىونية القان

ف  ضوء ترتيب بين الصندوق وأمانة االتفاقية بتوجيه من مؤتمر  التزامات اآللية العالميةمسألة تغطية 
أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع بالمجلس أيضا الصندوق أخيرا، أبلغت إدارة و األطراف، إذا لزم األمر. 

موظفين للعمل معا على نهج مشترك المنظمتان قامتا بتعيين  وأنمكافحة التصحر األمم المتحدة لاتفاقية 
وقال رئيس المجلس بأنه يدرك هذه  ة.لضمان التوصل إلى نتيجة مرضية بشأن جميع المسائل المعلق

إرسال هذا التقرير إلى مجلس المحافظين سوف  وأن ،المخاوف التي عبرت عنها بعض الدول األعضاء
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يعكس هذه المخاوف وأيضا المعلومات المتوفرة بشأن التقدم المحرز في المناقشات مع االتفاقية 
 والمعلومات المقدمة من مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونية."

واليات المتحدة األمريكية، تم إيطاليا والنرويج، والسويد، والمملكة والمتحدة والممثل  طلب بناء على  -4
تحت البند من مسودة محاضر جلسات الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي  049الفقرة استعراض 

 ،التنمية األلمان مصرف إطار التفاوض المقترح التفاقية تمويل الدين مع والخاصة ، )و( مسائل أخرى02
 .ف  حين يرد ما تم حذفه مشطوبا  درج بحروف بارزة التعديالت، يرد كل ما أ ولتيسير الرجوع إلى

 

يحكم مثل هذه إطار عام  وتم االتفاق على الحاجة إلى وُشجع الصندوق بقوة على وضع إطار عام -049"
وستعقد لجنة مراجعة الحسابات هذا العمل على أمل البدء به بحلول يضمن نهجا موحدا. الترتيبات التمويلية و

فبراير/شباط كما اقترح رئيس اللجنة. في حين أشار العديد من أعضائها إلى انه من األفضل منتصف شهر 
مع الحاجة إلى اغتنام الفرص  غير أنه نظرا للحاجة وجود هذا اإلطار العام قبل الدخول في اتفاقيات محددة،

ن مع بنك التنمية و ديالبلتمويل ااتفاقية  مفاوضاتحسبما تنشأ، واتفق على أن يواصل الصندوق استكشاف 
األلمان . وستعقد حلقة دراسية غير رسمية قبل دورة المجلس المقرر عقدها ف  أبريل/نيسان لتقديم معلومات حديثة 

الرسمية لموافقة المجلس  دورةعلى  الوثيقة النهائية وثيقة نهائيةإلى الممثلين عن حالة المفاوضات. وستعرض 
  قدما باتفاقية. وفيما يتعلق بالحلقة الدراسية غير الرسمية، ُطلب من إدارة والمض عليهاللموافقة  المجلس على

الصندوق تقديم تحليل بشأن آثار القرض على أنشطة الصندوق التشغيلية، وأثره على نظام تخصيص الموارد على 
موازاة ذلك، سُتكلف لجنة وف  أساس األداء، والقدرة االستيعابية للبلدان المتوسطة الدخل، واآلثار المالية األخرى. 

 ."الحسابات بالنظر ف  إطار عام لتطبيقه على االتفاقيات المماثلة


