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 مؤمتر األطراف
        السابعة       الدورة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨-  ١٧      نريويب، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٩      البند 

   ٢                                                            االستعراض الشامل ألنشطة األمانة، كما هي حمددة يف الفقرة          
                                                 من االتفاقية، ويف املواد ذات الصلة من مرفقات           ٢٣          املادة     من
                                          اإلقليمي، ويف املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف         التنفيذ      

 ∗مذكرة من األمانة

                                                        ، إجراء استعراض شامل يف دورته السابعة ألنشطة األمانة احملددة  ٦-   م أ /  ٢٣          ، يف مقرره       األطراف     مؤمتر    قرر  
                                                                                           من االتفاقية ويف املواد ذات الصلة من مرفقات التنفيذ اإلقليمي ويف املقررات ذات الصلة                  ٢٣              من املادة     ٢           يف الفقرة   

  .                                                                       ، أدرج مؤمتر األطراف هذا البند يف برنامج عمله يف الدورة السابعة            ٦-    م أ  /  ٢٩              ومبوجب املقرر     .               ملؤمتـر األطراف  
   ١                              ر األطراف أن يضع اختصاصات حبلول       ً                                                         وتيسرياً هلذه العملية، طلب مؤمتر األطراف إىل مكتب الدورة السادسة ملؤمت

  .                                                            ً     ً                         ، لكي جتري وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة استعراضاً شامالً ألنشطة األمانة                ٢٠٠٤       يونيه   /        حزيـران 
  .                                                                       من املقرر نفسه، حدد مؤمتر األطراف العناصر اليت ستستند إليها هذه االختصاصات  ١٩          ويف الفقرة 

                                                             استعراض تنظيم وإدارة وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة         "                ملشتركة املعنون                                وأعد تقرير وحدة التفتيش ا     
                                      وفيما يلي تقرير الوحدة كما تلقته        .                                                    وفقا لتوجيهات مكتب الدورة السادسة ملؤمتر األطراف        "                 ملكافحـة التصحر  

  .                    األمانة دون حترير شكلي

                                                      

  .    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب ٩                                 أحيل مرفق هذه املذكرة إىل األمانة يف  ∗
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                   يف صورته النهائية    "                                                                    من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، وضع هذا التقرير            ٢-  ١١    ً          وفقاً للمادة    
   ".                                                                   ور فيما بني املفتشني للتأكد من أن التوصيات متثل اخلط الفكري العام للوحدة         بعد التشا
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      مقدمة -   ً  أوالً 

                   ً                                                                                      أعـد هـذا التقرير عمالً باملقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                  - ١
                                                            ة والذي يقضي بإجراء استعراض شامل ألنشطة أمانة اتفاقية التصحر                 ، يف دورته السادس )                     اتفاقية مكافحة التصحر (

   ).  ٦-    م أ  /  ٢٣       املقرر   (                                                                                          يف الـدورة السـابعة ملؤمتر األطراف، وبأن تقوم هبذا االستعراض وحدة التفتيش املشتركة               
  ب                                                                                                       واقـترح مؤمتر األطراف يف دورهتا السادسة مبادئ توجيهية لالختصاصات املتعلقة باالستعراض، وتناول مكت             

                                                                                                     الدورة السادسة ملؤمتر األطراف بالتفصيل هذه املبادئ التوجيهية، مث قام املفتشون بتوسيعها، بالتشاور مع املكتب، 
      ٢٠٠٤        أكتوبر   /                                                     ووضعت االختصاصات يف صيغتها النهائية يف تشرين األول         .                                     إلدراج قضايا التنظيم واإلدارة فيها    

  :                           حتت العناوين العريضة التالية

  . ً                 اً لتكليف االتفاقية                أنشطة األمانة وفق •

  .                 دور األمانة املتطور •

  .                                               اتفاقية مكافحة التصحر يف سياق اتفاقيات ريو الثالث •

  .                         دور األمانة يف تعبئة املوارد •

  .                                       قضايا حمددة يف جمال التخطيط والربجمة وامليزنة •

                 ئات املعنية على                        ً      ً                                       ً                       واتـبع فريق املفتشني هنجاً قائماً على املشاركة يف إعداد هذا التقرير، مشجعاً مجيع الف               - ٢
                                                            وبعد االنتهاء من إجراء استعراض نظري أويل، وجه استبيان           .                                                طرح آرائها يف سلسلة من االستبيانات واملقابالت      

                                                             وبعد ذلك أجرى املفتشون مقابالت مع موظفي اتفاقية مكافحة           .                                               مفصـل إىل أمانـة اتفاقـية مكافحة التصحر        
                       ، ومتطوعي األمم املتحدة،  )                 اتفاقية تغري املناخ (         غري املناخ                                                      التصـحر، واتفاقـية األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن ت      

                     ، ومنظمة األمم املتحدة  )             اآللية العاملية (                                                                      والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واآللية العاملية التفاقية مكافحة التصحر 
  .                             ة، واتفاقية التنوع البيولوجي                                                                              لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، ومرفق البيئة العاملي

                                                                                                           ووجهت استبيانات كذلك إىل أطراف االتفاقية، واملنظمات الشريكة لألمم املتحدة يف اتفاقية مكافحة التصحر،              
  .                                                                                                       وبصورة منفردة إىل كبار موظفي أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

  .                                      ً                                               الواسعة النطاق ذخرية من املعلومات، فضالً عن عدد كبري من األحكام واآلراء املختلفة                               ووفـرت هذه املشاورة   
                      وأتيح ألمانة اتفاقية     .         ً                                                                                   واسـتناداً إىل النـتائج واالستنتاجات اليت توصل إليها الفريق، وضع مشروع أويل للتقرير             

   .                                                                  مكافحة التصحر التعليق على املشروع قبل وضع التقرير يف صورته النهائية

                                                                                                                ويود املفتشون أن يثنوا على موظفي أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية العاملية لتعاوهنم التام يف أثناء                 - ٣
                                                                                                  إعداد هذا التقرير، وعلى املوظفني املختصني بالصندوق الدويل للتنمية الزراعية وغريهم من املوظفني الذين أجريت 

                                                  قدرون استعداد مجيع املعنيني إلتاحة ما لديهم من معرفة        وهم ي   .                                               معهـم مقـابالت أو قدموا العون بصور أخرى        
  .                                                                                           ً     ً  وخربة، وإعطاء فكرة واضحة عن التحديات الكثرية اليت ال تزال تعترض تنفيذ هذه االتفاقية اهلامة تنفيذاً فعاالً
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               قضايا السياسات -     ً  ثانياً 

                                موحدان لالتفاقية من املنظور                                                                                  بدا للمفتشني، أثناء االستعراض، أنه مل يكن هناك منذ البداية فهم وإدراك            - ٤
                                                                                              ويبدو أنه من الواضح، ما إذا كانت االتفاقية اتفاقية بيئية أم إمنائية، أم بيئة وإمنائية يف آن واحد؛   .               احلقيقي والسليم

                               ً        وقد يكون اسم االتفاقية ذاته مضلالً مبا أن   .                                                              وما إذا كانت تتعلق مبشاكل حملية الطابع فحسب أم أهنا عاملية النطاق
                       وعدم إدراك االتفاقية من   .                                                          ً       ً       شكلة األساسية هي مشكلة تدهور األراضي، اليت يشكل التصحر عنصراً أساسياً فيها  امل

   :                                                                 أو عدم الرغبة يف ذلك أدى بالضرورة إىل نتائج غري مرغوب فيها، وال سيما /                منظورها السليم و

                  واتفاقيات ريو                                                                              الـتفاوت الواضح يف فرص احلصول على الدعم املايل التفاقية مكافحة التصحر            •
         الشقيقة؛

                                                                                   عدم وجود التزام مايل واضح ومستقر باتفاقية مكافحة التصحر لدى البلدان األطراف املتقدمة؛ •

                                                                                                   عدم إدماج برامج وأنشطة اتفاقية مكافحة التصحر يف مبادرات دعم التنمية املتصلة هبا فيما بني                •
                 الشركاء اإلمنائيني؛

                                             ً          تصحر يف البلدان األطراف املتأثرة، اليت مل حترز جناحاً                                                   عـدم إعطاء األولوية التفاقية مكافحة ال       •
  .    ً                                                      كبرياً يف إدماج أهداف االتفاقية يف خطط التنمية الوطنية الشاملة

         اخلارجية،  /                                                                                   ويف عدد كبري من البلدان املتقدمة، أوكلت مسؤولية اتفاقية مكافحة التصحر إىل وزارة التعاون - ٥
                                    وعلى عكس ذلك، حتظى اتفاقية األمم        .                              ت التصحر مسألة ذات أولوية                                               ولكـن من املستبعد أن تعترب هذه الوزارا       

                                                                                                        املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بدعم وزارات البيئة بينما حتظى اتفاقية التنوع البيولوجي بدعم وزارات الزراعة 
                 دان النامية أن                                                                     ومن املساوئ األخرى اليت تواجهها اتفاقية مكافحة التصحر يف البل           .                           وهي نصري أقوى على األرجح    

                        وباإلضافة إىل ذلك، فإن      .                                                     ً                               التصـحر يكـون عـادة من اختصاص وزارات البيئة األضعف نسبياً يف تلك البلدان              
                                                                                                               املوظفـني املعينني كمنسقني التفاقية مكافحة التصحر، يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، قد ال تكون                 

                            وهذه الترتيبات هي أحد أسباب   .                             ية لتعزيز االتفاقية بشكل فعال                                           أقدميتهم يف الوزارات أو الوكاالت املختصة كاف  
                                                                                                  الصعوبات اليت تواجهها اتفاقية مكافحة التصحر يف كسب االعتراف والدعم يف البلدان املتقدمة والنامية على حد 

   .     سواء

  : ١        التوصية 

                      ملها الوطنية ومنحها                                                البلدان األطراف املتأثرة إىل إدراج برامج ع        )  أ (                               ينبغي أن يدعو مؤمتر األطراف        
                                                            البلدان األطراف املتقدمة إىل إدماج أهداف اتفاقية مكافحة          )  ب (                                           األولويـة يف خططهـا اإلمنائية الوطنية، و       

   .                 مشاريعها اإلمنائية /                   التصحر يف صلب براجمها
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  : ٢        التوصية 

      ملختصة                                                                                          قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة مجيع البلدان األطراف إىل تعيني كبار موظفي الوزارات ا                
   .                                لتويل شؤون اتفاقية مكافحة التصحر

  : ٣        التوصية 

                                                                          ً              ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي رصد تنفيذ التوصيات املذكورة آنفاً وتقدمي تقرير   
  .                                   عنه إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف

       اإلدارة -     ً  ثالثاً 

                  ، وكل سنتني بعد        ٢٠٠١             ً              دوراهتا سنوياً حىت عام      -   ف                    أي مؤمتر األطرا   -                                عقدت اهليئة التشريعية العليا      - ٦
       جلنة  -                                                       الرئيس وتسعة نواب للرئيس ورئيسا اهليئتني الفرعيتني         (                        ً                وينتخب مؤمتر األطراف مكتباً لكل دورة         .    ذلك

  .                                                    ، على حنو يكفل متثيل كل منطقة جغرافية بعضوين على األقل )                                              العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
ـ                                                                                                           تمر املكتب واهليئتان الفرعيتان األخريان يف أداء مهامهم يف الفترات الفاصلة بني دورات مؤمتر األطراف،                    ويس

                                                ً        ً                                                        ولكـن بـدون واليـات تشـريعية، ولذا يبدو أن هناك فراغاً تشريعياً يف الفترات الفاصلة بني دورات مؤمتر                    
                                      التصحر يف حاالت الطوارئ وتواجه األمانة                                                         وال توجد آلية لتوجيه أو إرشاد أمانة اتفاقية مكافحة         .  )١ (        األطـراف 

   .                                                 مشاكل يف معاجلة القضايا الناشئة بني مؤمتر أطراف وآخر

                                                                                                ومن املتوقع أن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا بدور رئيسي يف تزويد مؤمتر األطراف باملعلومات واملشورة       - ٧
                                وجتتمع جلنة العلم والتكنولوجيا      .           ثار اجلفاف                                                                  الالزمـة بشأن املسائل العلمية املتصلة مبكافحة التصحر وختفيف آ         

                                               واألخطر من ذلك أن نتائج مداوالت جلنة العلم          .                                                            بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف، مما يثري مشاكل لوجستية        
                            وكان من املتوقع أن تتألف       .                                                                                   والتكنولوجيا قد ال يدرجها مؤمتر األطراف بالكامل يف مقرراته املتعلقة بالسياسات          

                                                                                           م والتكنولوجيا من ممثلني حكوميني خمتصني يف امليادين املتصلة بالعلم والتكنولوجيا، ولكن ال يوجد إجراء         جلنة العل
                                                       ً                        وقد أوضحت التجربة أن جلنة العلم والتكنولوجيا ال حتصل دائماً على العلماء              .                             يضـمن املزج السليم للخربات    

   .                 الذين حتتاج إليهم

                                                            الل أفرقة خمصصة يتم تشكيلها من قائمة اخلرباء وتركز على                                                    وتعمـل جلـنة العلم والتكنولوجيا من خ        - ٨
       ً  وتسليماً   .                                                                                                      اجملـاالت الرئيسـية، مبا يف ذلك معايري املقارنة واملؤشرات، واملعارف التقليدية، ونظم اإلنذار املبكر              
            امسة إنشاء                                                                                                    بضرورة تنشيط جلنة العلم والتكنولوجيا وحتسني كفاءهتا وفعاليتها، قرر مؤمتر األطراف يف دورهتا اخل             

                                            وجيري العمل يف مخسة أفرقة فرعية، ولكن مل           ).  ٥-    م أ  /  ١٧       املقرر   (     ً                 فرداً من القائمة       ٢٥                         فريق للخرباء يتألف من     
  .                                يعرف بعد مدى توافر التمويل الكايف

                                                      

            من النظام  ٤                                                                              ال ميكـن أن يسـد احلكـم اخلاص بعقد الدورات االستثنائية ملؤمتر األطراف من املادة          ) ١ (
  .                              ناسب وبشكل فعال من حيث التكلفة                                        الداخلي هذا الفراغ التشريعي يف التوقيت امل



 

-4- 

      وتنظر   .                                      يف إجراء منقح لعملية اإلبالغ واالستعراض    ٢٠٠٢                                        وأنشئت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف عام  - ٩
                                                                                                       التقارير اليت تقدمها البلدان األطراف والبلدان املتمتعة بصفة مراقب باإلضافة إىل املعلومات واملشورة                          اللجـنة يف    

  .                                                                              املقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية، وتقدم تقاريرها إىل مؤمتر األطراف

  : ٤        التوصية 

                              افية لتدعيم نفوذه على حنو ميكنه                                                               قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف منح املكتب سلطة تشريعية ك         
                                                                                                         مـن مواجهة أية حاالت طوارئ خارج دورات انعقاد مؤمتر األطراف، وقد يرغب يف تنقيح النظام الداخلي                 

  .                ً      ملؤمتر األطراف تبعاً لذلك

  : ٥        التوصية 

                                          ً                   أن حيدد لدورات جلنة العلم والتكنولوجيا موعداً يسبق موعد انعقاد   )  أ (                      قد يرغب مؤمتر األطراف يف  
                                                                           أن يطلب إىل مجيع البلدان األطراف أن تعني موظفني من ذوي اخلربة املناسبة               )  ب (                      ورات مؤمتر األطراف، و    د

ً      ً              لتمثيلها يف جلنة العلم والتكنولوجيا وأن تنشئ إجراًء حمدداً يف هذا الشأن                                                .  

                                                     وظائف وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -     ً رابعاً

    داء                اختالف تقييمات األ  ) أ ( 

ُ                                         من االتفاقية، وقد ُحددت تفاصيلها يف املقررات الالحقة           ٢٣              من املادة     ٢                               ترد وظائف األمانة يف الفقرة       -  ١٠                   
     ً                                                                                  ووفقاً الختصاصات هذا االستعراض، حبث املفتشون كفاءة وفعالية األمانة يف أداء الوظائف              .                 ملؤمتـر األطـراف   

   ً                                                    يضاً إىل احلصول على آراء أطراف االتفاقية يف استبيان                                          وللتوصل إىل فكرة أوسع، سعوا أ       .                       واألنشطة املوكلة إليها  
        واجملموعة   )      ً                          بلداً وجمموعة إقليمية واحدة      ١٤ (                 اجملموعة املتقدمة    (    ً    رداً     ٤٦ُ                                        ُوزع على مجيع البلدان األطراف وأتاح       

      بلدان                                                                     وأظهرت هذه الردود بعض االختالفات الواضحة بني جمموعيت البلدان، وكذلك بني ال  .  )٢ (  ))     ً  بلداً  ٣١ (        النامية 
                                                                                                                    اليت تشملها كل جمموعة، يف تقييم أداء األمانة لوظائفها الثابتة اليت نصت عليها االتفاقية، باإلضافة إىل األنشطة                 

  .   َّ                 احملدَّدة اجلاري تنفيذها

                                                                                                      وتـتوىل األمانة، بالتعاون الوثيق مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف، توفري عدد من اخلدمات يف تنظيم                  -  ١١
                                                                  والوحدة املختصة يف األمانة، وهي وحدة الدعم الفين ملؤمتر األطراف            .                    ف وهيئاته الفرعية                      دورات مؤمتـر األطرا   

                               ثالثة موظفني من الفئة الفنية      (                                                                                    وهيـئاته الفرعـية واملشورة القانونية، ال يوجد هبا سوى عدد قليل من املوظفني               
    ومع   .                       قتون ومتعاقدون خارجيون                                    لتقدمي هذه اخلدمات، ويعاوهنم مساعدون مؤ  )                              وموظفان من فئة اخلدمات العامة 

                               ً                                                              منو أعمال مؤمتر األطراف، زادت أيضاً الوثائق، وجتاوز عدد الصفحات اليت جيري جتهيزها ضعف ما كان عليه يف 
                                                      

  :   ُ                                                                                          اسـُتخدمت يف هـذا التصنيف جمموعات البلدان اليت حددها البنك الدويل حبسب الدخل كما يلي               ) ٢ (
                             وتشمل االقتصادات ذات الدخل      "                اجملموعة النامية  "                                          وتشـمل االقتصادات ذات الدخل املرتفع؛ و        "                    اجملموعـة املـتقدمة    "

  .                                                              ة الدخل املتوسط الدنيا وتلك اليت تدخل يف شرحية الدخل املتوسط العليا                                املنخفض واالقتصادات اليت تدخل يف شرحي
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                                            ويرى املفتشون أن وحدة الدعم الفين ملؤمتر األطراف   .                                                    الفترة ما بني الدورة األوىل ملؤمتر األطراف ودورته السادسة
                                                     وما تقوم به الوحدة من حتليل للعمليات اللوجستية          .                                       شورة القانونية تعمل بكفاءة وفعالية                             وهيـئاته الفرعـية وامل    

  .                                                                                            والتنظيمية بعد كل دورة ومن توثيق للدروس املستفادة، بغية حتسني اإلجراءات، جدير بالثناء بصورة خاصة

َ                    ً                                                         وقـد َحظيت هذه اخلدمات أيضاً بأعلى درجات التأييد من األطراف، إذ منحت أك              -  ١٢                     ثر من ربع الردود        
                                                 وأثنت الغالبية على الترتيبات اللوجستية وعلى        .                       ً       يف املائة تقدير جيد جداً       ٤٤                                      أداءها تقدير ممتاز بينما منحه حنو       

  .                                 ويتفق هذا مع تقييم املفتشني أنفسهم  .                                                             تفاين موظفي األمانة ومهارهتم يف العمل، بالرغم من ضخامة حجم العمل
                                                                         قلقها إزاء جوانب معينة من دور األمانة يف خدمة دورات مؤمتر األطراف                                               ومع ذلك، أعربت بعض األطراف عن       

                                                                               ووجه عدد قليل من األطراف انتقادات حمددة تتعلق بصورة رئيسية بكفاءة جلنة              .                               وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
              شعور بعدم                 ً   وكان هناك أيضاً    .                                                                                  اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية وفعالية تكلفتها، من حيث الطول والربجمة والتركيز           

                                                               على سبيل املثال، إعداد مقترحات امليزانية والوثائق املتعلقة بوحدات  (                                    الشفافية من جانب األمانة يف بعض احلاالت 
                ً   ، وكان هناك أيضاً   )                                                                                          التنسيق اإلقليمي للدورة السادسة ملؤمتر األطراف؛ وتطبيق بعض قواعد وأنظمة األمم املتحدة           

                                         وتبدو هذه املسائل أقرب إىل مسؤولية التوجيه   .                       مبختلف اجملموعات اإلقليمية                                 تساؤل حول حياد األمانة فيما يتعلق 
             وهناك مشاعر    .                                                                                                   التنفيذي واإلدارة منها إىل وحدة الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية            

  .                                                           قلق حقيقية توحي للمفتشني بتناقص الثقة لدى عدد حمدود من األطراف

                                                                                           انـة مبسـؤولية جتميع التقارير الواردة من البلدان األطراف، باإلضافة إىل املنظمات دون                          وتـنهض األم   -  ١٣
                          وقد زاد حجم العمل منذ       .                                                                     ً      ً            اإلقليمـية واحلكومية الدولية ومنظمات األمم املتحدة، وتوليفها وحتليلها حتليالً أولياً          

                                       ؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة                                         ُ                                      إنشـاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وأُوكلت إىل وحدة الدعم الفين مل           
                                    وهي تقوم بالتحليل األويل، ولكن ال        .                                                                            القانونية مهمة مساعدة وحدات التيسري اإلقليمية يف إعداد وجتهيز التقارير         

              ويرى املفتشون    .                                                                                            يوجد هبا موظفون معينون هلذا الغرض وتعتمد على اخلرباء االستشاريني يف أداء العمل املطلوب             
                                                                                                       سني نوعية هذا التحليل ويعتربون أن أداء اخلرباء االستشاريني للوظائف الرئيسية، مبا يتناىف مع قواعد                          إنه ميكن حت  
  .                 ، مسألة غري مقبولة )٣ (           األمم املتحدة

                               ً                                                                 وكان تقييم غالبية األطراف إجيابياً فيما يتعلق بأنشطة األمانة يف جمال جتميع هذه التقارير، إذ منحت أكثر  -  ١٤
                            ومع ذلك، رأت نسبة تناهز       .                       ً       يف املائة تقدير جيد جداً       ٣٧                                        ا العمل تقدير ممتاز بينما منحه حنو                           من ربع الردود هذ   

                       ً                                  وكان منط التقييم متساوياً إىل حد كبري بني جمموعيت البلدان، لكن   .                                      يف املائة أن هذه األنشطة مقبولة فحسب    ٢٠
                           فبينما اعترفت بعض بلدان      .                 من تباين اآلراء                          ً                                ً             اجملموعـة املتقدمة أبدت عدداً أكرب من التعليقات اليت أظهرت قدراً            

                                                                                                              هذه اجملموعة باجلهود املبذولة الستخالص الرسالة الرئيسية من خمتلف صيغ التقارير وجبودة التجميع، رأت بلدان               
   ُ                                       وخلُص املفتشون إىل أن توضيح هذا الدور         .                                                                     أخرى أنه ينبغي أن يكون هناك حتليل أدق وتوازن أفضل بني اآلراء           

                   ً      ويوافق املفتشون أيضاً على   .                 ً                    ً                             اقية سيكون مفيداً، وهو رأي أبدته أيضاً بعض البلدان األطراف املتقدمة         يف نص االتف

                                                      

                            ً                                                                   عـاجل جملس مراجعي احلسابات مؤخراً مسألة استعانة اتفاقية مكافحة التصحر باخلرباء االستشاريني               ) ٣ (
   ).       أدناه  ٢٩          واحلاشية   ٥٩            انظر الفقرة  (
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                                                                                          ً                        أن تقيـيم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على املستويات الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي يتطلب نظاماً ملعايري                 
   ).                             تقييم خارجي وداخلي وتقييم ذايت (        دورية                                                  املقارنة واملؤشرات الواضحة، باإلضافة إىل عمليات تقييم

          ُ                                                                                وينبغي أن ُترسل األطراف إىل مؤمتر األطراف، عن طريق األمانة، تقارير عن التدابري اليت اختذهتا من أجل  -  ١٥
                                                                                        وينبغي أن تيسر األمانة مساعدة البلدان األطراف املتأثرة، بناء على طلبها، يف جتميع                ).   ٢٦       املادة   (                 تنفيذ االتفاقية   

                          هي أكثر الوظائف املوكلة      "                    تيسري تقدمي املساعدة   "                  ويبدو أن وظيفة      .                                       رسال املعلومات الالزمة مبوجب االتفاقية      وإ
  ،  )           يف املائة    ٣٠ (         ، وجيد    )           يف املائة    ٣٥ (       ً   جيد جداً    /    ممتاز (                        وكانت تقييمات األطراف      .                           إىل األمانـة إثارة للخالف    

                 وكانت التقديرات    .                                حد بعيد بني جمموعيت البلدان                        موزعة بالتساوي إىل     ))            يف املائة    ٣٥ (                أقل من مقبول     /      ومقبول
                                          ً                                                                         املنخفضـة يف جمموعة البلدان النامية تعكس عموماً عدم الرضا فيما يتعلق مبستوى التمويل، بينما كانت تنبع يف                  
                           ً                                                                                            جمموعـة الـبلدان املـتقدمة غالباً من الشعور بأن األمانة تتجاوز واليتها فيما تقوم به من أنشطة يف إطار هذه                     

  .                                          يفة، وهي مسألة سترد مناقشتها يف الفرع التايل    الوظ

                                                                                                  وتقـدم األمانـة الدعـم املايل واالستشاري واللوجسيت إىل البلدان األطراف املتأثرة يف إعداد تقاريرها           -  ١٦
                                                                                                     ويرى املفتشون أن وحدة التوجيه التنفيذي واإلدارة ووحدات التيسري اإلقليمي باألمانة تؤدي مهامهما               .        الوطنية

                     وكانت نوعية التقارير   .                                                                  الية ممكنة يف حدود نصيبها الضئيل من املوظفني ومن فرص احلصول على املوارد        بأقصى فع
                                                                                           ً     ً                    الوطنية من املسائل اليت تكرر ذكرها للمفتشني ويؤكد استعراض لعينة من هذه التقارير أن هناك تفاوتاً كبرياً يف                  

                               ً                 الدعم الذي توفره األمانة بل أيضاً على جهود                                                                  غـري أن نوعـية التقارير الوطنية ال تتوقف فقط على              .          النوعـية 
                                                    وبالرغم من صعوبة حتديد املسؤول عن هذا على وجه           .             ِّ                                         احلكومات املقدِّمة للتقارير وفرص حصوهلا على التمويل      

                                                                                                                      الدقـة، يبدو أن هناك صلة بني نوعية التقارير الوطنية والتمويل املتاح للبلدان األطراف املتأثرة إلعداد تقاريرها،              
       دوالر   ١١     ٠٠٠                                 فقد حصلت البلدان األفريقية على حنو   .                                             ويل ضئيل للغاية يف حالة اتفاقية مكافحة التصحر     وهو مت

                      ، بينما كان املتوسط        ١٩٩٩                                                                                   مـن دوالرات الواليات املتحدة يف املتوسط يف اجلولة األوىل إلعداد التقارير يف عام               
            انظر املرفق     (    ٢٠٠٢                          ير يف جولة تقارير عام                       دوالر لكل تقر    ٥     ٠٠٠                             ً                 بالنسـبة جلمـيع املـناطق يزيد قليالً على          

                                                                                                          وهذا يتناقض بشكل حاد مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت قد تصل فيها املبالغ                    ).      اخلامس
    )٤ (                                                                                                              الـيت حتصـل علـيها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من مرفق البيئة العاملية إلعداد تقاريرها الوطنية                  

                                                                 وليس من املؤكد حدوث حتسن يف احلالة بالنسبة التفاقية مكافحة التصحر يف     .                  دوالر لكل طرف      ٤٠٥   ٠  ٠٠    إىل  
                                                ً                                                              إطار ترتيباهتا اجلديدة مع مرفق البيئة العاملية نظراً ألنه مل يتأكد بعد ما إذا كانت أموال مرفق البيئة العاملية ستتاح 

  . )٥ (                                      للتقارير وبرامج العمل املتصلة باالتفاقية

  :                                                                                                 كانـت تقيـيمات األطـراف للدعم الذي توفره األمانة إلعداد التقارير الوطنية إجيابية بصورة عامة          و -  ١٧
                      وبينما أثنت عدة بلدان    ).          يف املائة  ٢٣ (             أقل من مقبول  /       ؛ مقبول )         يف املائة  ٣٥ (      ؛ جيد  )         يف املائة  ٤٢ (       ً  جيد جداً  /    ممتاز

                                               إلعداد التقارير وجلهودها لتأمني متويل إضايف                                                                          أفريقـية عـلى األمانة ملا قامت به من حتسني للمبادئ التوجيهية           
                 ورأت عدة بلدان     .                                                                                                  للسلسلة الثالثة من التقارير، ال تزال بعض البلدان تعترب مستويات التمويل غري مالئمة للمهمة             

                                                      

) ٤ (  http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2819.php.  
) ٥ (  ICCD/CRIC(3)/6 ٤٥         ، الفقرة  .  
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                                                                                                                     مـتقدمة أن تقدمي الدعم إلعداد التقارير الوطنية قد منا بشكل مفرط داخل األعمال الرئيسية لألمانة وأن التزام                  
  .                                          ً بلدان املتأثرة نفسها هبذه املسؤولية ليس كافياً  ال

                 ً     ً      ً                                                                              وتوفر األمانة أيضاً دعماً حفازاً لربامج العمل واألنشطة األقاليمية، مبا يف ذلك دعم إدماج برامج العمل                 -  ١٨
                          ويف كل منطقة من املناطق       .                                                                                  الوطنية يف خطط واستراتيجيات التنمية، وبناء الشراكات، واستكشاف أوجه التآزر         

                                                                             أو املايل جملموعة من األنشطة، وهي األنشطة اليت يرد وصف واضح هلا يف تقرير               /     ُ                        عـة، قُـدم الدعم التقين و          األرب
                                                 بيد أن تيسري األمانة لعمليات التنفيذ ذات األولوية ال   .  )٦ (                                                    األمانة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثانية

                                                 وجدير بالذكر أن بعض الصناديق االستئمانية اخلاصة      .   ات          ً                                         يـزال مقـيداً بسبب ضآلة فرص احلصول على التربع         
                              ً                  ً                                                                   باتفاقـية مكافحـة التصـحر أقل حظاً من التمويل مقارنةً بالصناديق االستئمانية اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة                

           برية للدور                        ويويل املفتشون أمهية ك      ).                        املرفقان الثاين والرابع   (                                                        اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي        
                   ُ                      ويرون أنه ينبغي أن ُتتاح هلا مستويات أعلى   .                                                                        احلفاز الذي تقوم به األمانة يف تفاعلها مع البلدان األطراف املتأثرة          

  .                                              من التربعات لزيادة قدرهتا على دعم تنفيذ االتفاقية

            تقدمي الدعم                                                                                         وأبدت األطراف، يف ردودها على االستبيان، بعض التحفظات بشأن أنشطة األمانة يف جمال               -  ١٩
                             َّ                             ُ                                                           إلعداد وتنفيذ برامج العمل، وشدَّدت جمموعة البلدان النامية على ُندرة املوارد بينما تساءل عدد كبري من بلدان                 

  :                         ً          ً      وكان توزيع الدرجات عموماً أقل تفضيالً       .                                                                  اجملموعـة املـتقدمة عن شرعية مشاركة األمانة يف أنشطة التنفيذ          
                 أما فيما يتعلق      ).            يف املائة    ٣٩ (                أقل من مقبول     /         ؛ ومقبول  )           يف املائة    ٢٧ (         ؛ وجيد    )           يف املائة    ٣٤ (       ً     جـيد جداً     /      ممـتاز 

                                                                                                   بإجراءات األمانة يف جمال دعم إدماج قضايا التصحر يف استراتيجيات التنمية الوطنية، فكانت هناك جمموعة واسعة 
              ض أوجه االتفاق                                                                                ً    من اآلراء بني األطراف فيما يتعلق مبسؤوليات األمانة على وجه الدقة ولكن كانت هناك أيضاً بع

  .                                                                          على أمهية دورها يف جمال الدعوة املتعلقة بالدمج، وهذا يتفق مع رأي املفتشني أنفسهم

                              ً                                                            وحددت الردود على االستبيان أيضاً مشاكل متعلقة مبساعدة األمانة للمجتمع املدين، وخباصة فيما يتعلق  -  ٢٠
                          يف املائة أهنا أقل من        ١٥                   خرى، إذ رأى حنو                                                                   مبشـاركة املـنظمات غري احلكومية يف مؤمتر األطراف واألنشطة األ          

              ُ ِ                       غري أن املفتشني أُبِلغوا بأن اختيار        .                                                                             مقـبولة، وأشـارت بلدان اجملموعتني إىل انعدام الشفافية يف عملية االختيار           
  .                                                                                                          املـنظمات غـري احلكومية يتأثر إىل حد بعيد بالشروط اليت يفرضها املاحنون على الصندوق اخلاص باملشاركة                

                                                                                     تشـون إىل أنه ينبغي إعادة النظر يف معايري االختيار يف ضوء التطورات اليت حدثت يف اجملتمع املدين     ُ        وخلُـص املف  
  .                                                                                        واملنظمات اليت متثله، بغية االستمرار يف ضمان مشاركة متوازنة للمنظمات غري احلكومية من مجيع املناطق

                                       ء مهامها مبوجب االتفاقية لتقدميها إىل                                                                       وانقسـمت تقييمات األطراف للتقارير اليت أعدهتا األمانة عن أدا          -  ٢١
       ً           جيد جداً، ومعظمها  /                  ً                 فنصف الردود تقريباً منحت تقدير ممتاز  .                    ً     ً                   مؤمتر األطراف انقساماً حاداً بني اجتاهني متعارضني

                                                     يف املائة تقدير أقل من مقبول وكان معظمها من            ٢٢                             وعلى عكس ذلك، منحت نسبة        .                           من بلدان اجملموعة النامية   
                                                               ً                          وأوضـح التحلـيل الذي أجراه املفتشون أن هذا االختالف ميكن تعليله جزئياً على األقل                 .   مة                  الـبلدان املـتقد   

                                                    ً                                                  باالختالفات يف تفسري الوظيفة، إذ تتبىن اجملموعة النامية هنجاً أوسع، بينما تنظر إليها اجملموعة املتقدمة نظرة أضيق 

                                                      

) ٦ (  ICCD/CRIC(2)/2الفرع الرابع ،              .  
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                         ً       ً                ، أظهرت الردود مستوى خطرياً وثابتاً من عدم الرضا        ومع ذلك  .                                            من زاوية اإلبالغ املايل واإلبالغ املتعلق بامليزانية
  .                                                                                                         فيما يتعلق بشفافية الوثائق اخلاصة بامليزانية والشؤون املالية ومبالءمة توقيتها، مما يتطلب معاجلة عاجلة من األمانة

   ).     أدناه  )  ج (                                   يرد حبث هذه املسألة مرة أخرى يف الفرع  (

                                                              ألنشطة الالزمة يف إطار وظائفها الثابتة، وهذا هو رأي الغالبية                                              ورأى املفتشون أن األمانة تضطلع جبميع ا       -  ٢٢
                                                                                       ومع ذلك، رأى البعض أن وجود سلسلة من االجتماعات واملهام ال يعادل برنامج العمل                .                   العظمى من األطراف  

          و أقرب إىل                                                     وأشار آخرون إىل عدم كفاية تعبئة املوارد، وهي مسألة تبد  .                                        املشترك الذي طلبته األمانة واآللية العاملية
                                                                                                مسؤولية اآللية العاملية منها إىل مسؤولية األمانة، مما يعكس نقص املعلومات لدى عدد حمدود من األطراف يف هذا 

                                                                                                        وتساءل عدد من بلدان اجملموعة املتقدمة عن حتديد أولويات األمانة، العتقادهم أن هناك مبالغة يف الطاقة               .      الشأن
  .                            تأثرة على حساب الوظائف األخرى                               املخصصة ملساعدة البلدان األطراف امل

ّ               ً                                      ويف االستعراض النظري األويل هلذا التقرير، حّدد املفتشون عدداً من املهام اليت أوكلها مؤمتر األطراف إىل  -  ٢٣                                       
                ، واملهام املتصلة  ) ٤-   م أ / ٩      املقرر  (                                                                          األمانة واليت يعتربوهنا أنشطة إضافية، مبا يف ذلك التعاون مع مرفق البيئة العاملية 

   ).  ٥-    م أ  / ٦       املقرر   (                                     ، ومبادرة وحدات التنسيق اإلقليمي       ) ٥-    م أ  / ٢    و  ١         املقرران   (                              نة استعراض تنفيذ االتفاقية        بلج
  .                                                                      ويثين املفتشون على األمانة ملعاجلتها هلذه املهام اإلضافية يف إطار املوارد احملدودة

   من   )  ز ( ٢                انة مبوجب الفقرة                ُِ                                              ويف نفس االجتاه، طُِلب من األطراف تعيني أي وظائف حمددة موكلة إىل األم -  ٢٤
            وبني النسبة    .                                                               يف املائة من أصحاب الردود على علم بأي من هذه األنشطة             ٤٠                      ومل تكن نسبة تناهز       .   ٢٣         املـادة   

  :                                                 املتبقية، كان يف مقدمة األمثلة اليت تكرر ذكرها ما يلي

                                                      تيسري التحسني يف جلنة العلم والتكنولوجيا ودعم فريق اخلرباء؛  �

                         لقة مبرفق البيئة العاملية؛           األنشطة املتع  �

                                     تيسري عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛  �

  .                                 دراسة جدوى لوحدات التنسيق اإلقليمي  �

                                                                                          وكانت آراء األطراف بشأن أداء األمانة هلذه األنشطة اإلضافية، يف حالة اإلعراب عنها، متباينة، وخباصة  
                                                            ففيما يتعلق مبرفق البيئة العاملية، كان هناك بعض النقد           .       لعاملية                                                         فيما يتعلق بلجنة العلم والتكنولوجيا ومرفق البيئة ا       

                                            غري أن توافق اآلراء كان أكرب فيما يتعلق          .                                                                    ألن األمانـة مل تتوصل بعد إىل اتفاق بشأن مشروع مذكرة التفاهم           
           نة وبفائدة                                                                                                بتيسـري عمـل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واعترف باألعمال التحضريية الضخمة اليت أجنزهتا األما          

  .                                                املعلومات املقدمة من أجل عملية التنفيذ على حد سواء

  : ٦        التوصية 

                                                                                                          عـند إعـداد الوثـائق الـيت ستعرض على مؤمتر األطراف، وخباصة الوثائق املتعلقة بالربنامج وامليزانية                  
َ               َّ                                                                            املقـترَحني، ينبغي أن يتَّبع األمني التنفيذي بدقة التوجيه الصادر من مؤمتر األطراف، وأن يط                                   بق التخطيط والربجمة        

  .                                                                                                وامليزنة القائمة على النتائج، مبا يف ذلك عند تنفيذ األنشطة اإلضافية املطلوبة يف خمتلف مقررات مؤمتر األطراف
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  : ٧        التوصية 

                                                      ّ                                                 ينـبغي أن يكفـل األمني التنفيذي تركيز األمانة على دورها احلفّاز يف تفاعلها من البلدان األطراف املتأثرة          
  .             من االتفاقية  ٢٣         من املادة   )  ج ( ٢            مبوجب الفقرة 

  : ٨        التوصية 

                                                            توفري الدعم التقين واملايل الكايف للبلدان النامية املتأثرة          )  أ (                                                يـرجى من البلدان األطراف املتقدمة أن تضمن          
                        توفري مستويات أعلى من      )  ب (    ، و   ٢٦              من املادة     ٧                                                  ً                لتجميع وإرسال املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية، وفقاً للفقرة         

  .                                                                                      عات للصناديق االستئمانية التفاقية مكافحة التصحر لتمكني هذه الصناديق من دعم تنفيذ االتفاقية    الترب

  : ٩        التوصية 

                                                           ّ                                                   ينبغي أن يقترح األمني التنفيذي، على سبيل األولوية، إجراءات منقّحة ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف مؤمتر                 
  .                                                       يار واضحة وآلية لضمان التوازن بني املشاركني من خمتلف املناطق                                        األطراف واألنشطة األخرى، مبا يف ذلك معايري اخت

                                        اختالف اآلراء بشأن الوظائف واألنشطة املقررة  ) ب ( 

     ُ                                                                                             كمـا ذُكـر يف الفرع السابق، أظهرت ردود األطراف على االستبيان آراء متضاربة بشأن ما إذا كانت األمانة      -  ٢٥
                              َّ                                           البلدان النامية أن األنشطة املنفَّذة تدخل يف نطاق الوالية، بينما رأى                         ورأت غالبية     .                                    تعمـل يف حدود واليتها بشكل دقيق      

                                           أن األمانة تتجاوز واليتها باملشاركة يف       -                                 ولكن ليس مجيعها على اإلطالق       -                                          عـدد كـبري من بلدان اجملموعة املتقدمة         
  .                                      أنشطة التنفيذ إىل حد قيامها بدور تنفيذي

ُ  ِّ                                                     مجيعها، ُحدِّدت وظائف أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بعبارات عامة                                             وكمـا هـو احلال بالنسبة التفاقيات ريو        -  ٢٦         
                                                                    وتشري الردود على االستبيان إىل اختالف آراء األطراف نفسها إىل حد              ).                  انظر املرفق األول   (                  ً             للغاية، مما ترك جماالً للتفسري      

                                     يت تتطلب تفاعل األمانة مع البلدان                                                                                           كـبري فيما يتعلق بنطاق األنشطة املناسب يف إطار وظائف معينة، وخباصة الوظائف ال             
  "       التيسري   "ف  .                       الذي تقوم به األمانة     "       التيسري "                                                      وقـد يرجع ذلك إىل اختالف التفسريات املتعلقة بدور            .                    األطـراف املـتأثرة   

(Facilitate)    التسهيل أو زيادة السهولة "                                   ، بـاملعىن الدقـيق للكـلمة، يعين                        " (to make easy or easier) التشجيع "     أو        "  
(Promote) التعزيز "     أو        "  "help forward"

                                                                   وهلذا فإن أي حماولة أو إجراء تتخذه األمانة لتعزيز أو تيسري تنفيذ أهداف   .  )٧ (
                                             أما من الناحية العملية، فال يزال الغموض واخلالف   .                                                                      اتفاقـية مكافحة التصحر يدخل من الناحية النظرية يف نطاق واليتها         

  .   انة                                   يكتنفان دور التيسري الذي تقوم به األم

                وأظهر االستعراض    .                من االتفاقية    ٢٣                                                                         وتتناول مقررات مؤمتر األطراف بالتفصيل وظائف األمانة احملددة يف املادة            -  ٢٧
ّ              املـنهجي هلذه املقررات أهنا مل توضح حدود دور األمانة، بل عّززت الشكوك                           أدناه أمثلة حمدودة من  ١            ويوضح اجلدول   .                                                    

                ، ومجيعها عبارات  "          تقدمي الدعم " و    "         االتصال ب " و  "     تيسري "                      طلب املؤمتر إىل األمانة  :                                    مقررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف   
  .                          عامة ميكن تفسريها بطرق خمتلفة

                                                      

) ٧ (  Webster's New World Dictionary; Concise Oxford Dictionary of Current English.  
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 ١اجلدول 

                                                   ً           أنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وفقا  ملا تقضي به
 جمموعة خمتارة من مقررات مؤمتر األطراف يف دورته السادسة

تفتيش تعليقات وحدة ال
 املشتركة

 النص
 )أضيفت احلروف الداكنة للتأكيد(

العنوان /املقرر
 الرئيسي

 
 

  "       االتصال "                   ما هو الغرض من     
     ً                       حتديداً؟ الطلب غري واضح أو     

  .               ال خيلو من الغموض
 

                              يرجى من األمانة تقدمي املزيد     
                           مـن الدعم إىل األنشطة يف      
                             عملـية إعداد برامج العمل     
                             دون اإلقليمية وبرامج العمل    

                ومل حيدد املقصود     .       قليمية  اإل
  ،  "                        تقـدم املزيد من الدعم     "     ب    

                             لكنه قد يشمل الدعم التقين     
                            واملايل باإلضافة إىل املشاركة    

  .                       املباشرة يف برامج التدريب

                                                           الـنهوض بالقطـاع اخلـاص وتعزيـز الفرص االقتصادية يف           
                                           البلدان اجلافة وشبه اجلافة واجلافة شبه الرطبة /       األقاليم
                        املؤسسات املعنية اليت                 االتصـال ب           انـة          إىل األم         يطلـب     -  ١٦

              نفاذ منتجات                                             تستكشـف الـتدابري الرامـية إىل تيسري فرص       
                                األراضي اجلافة إىل األسواق الدولية؛

                                         الرصد والتقييم، مبا يف ذلك حتسني عملية اإلبالغ
                                                  األمانة إىل أن تواصل، بدعم من املؤسسات ذات               يدعـو   -  ٢٩

                       امج املواضيعية وعلى نشر                                   الصلة، التشجيع على إقامة شبكات الرب
                ، بصفة خاصة،           وأن تقدم                                    أفضل املمارسات يف مكافحة التصحر      

                                   مثل الربط الشبكي بني املؤسسات                               املـزيد من الدعم ألنشطة    
                                                                    العلمـية، ونقـل التكنولوجيا إىل البلدان النامية، والتدريب يف          

  يف                                                              اجلامعـات، وإتاحة التدريب الداخلي وتقدمي املنح الدراسية         
  ؛                                           ية إعداد برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية        إطار عمل

  ١      املقرر 
                 خطـوات أخرى يف    
                    اجتاه تنفيذ االتفاقية

 
      برامج  (                   دعم أنشطة الربجمة    

                          العمـل الوطنية، وبرامج    
ــية،  ــل دون اإلقليم                         العم

   ).                        وبرامج العمل اإلقليمية  
           العمل هبمة   "              وتوحي عبارة   

     بدور   "                   على إقامة اتصاالت  
                           فعـال لألمانة، قد يشمل    
  .                     أنشطة ذات طابع تنفيذي

 
                                               األمانـة إىل دعم إدراج أنشطة جلنة العلم                  ً      يدعـو أيضـاً     - ٦

                                                             والتكنولوجـيا يف صلب أدوات الربجمة اخلاصة باالتفاقية، مثل         
            والعمل هبمة                                                       بـرامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية،        
  .                                          على إقامة اتصاالت مع األوساط العلمية الدولية

  ٣      املقرر 
         شــامل          اســتعراض

ــة  ــطة األمان                  ألنش
ــذي   ــتقدم ال                   ولل
ــبلدان  ــرزته ال                    أح
                   األطراف املتأثرة يف   

               تنفيذ االتفاقية

 
  "     تيسري "                       ما هو املقصود بتعبري     
                    من الناحية العملية؟

 
                                      عملية حتديث دليل املساعدة املتعلق          تيسري               األمانة إىل        يدعو  - ٦

   ان                                                                 بصياغة التقارير بشأن تنفيذ االتفاقية، وذلك بغية متكني البلد        
                                                           األطراف من إدماج اجملاالت املواضيعية احملددة يف اإلعالن بشأن         
                                                                 الـتعهدات املتصلة بالوفاء بااللتزامات الناشئة مبوجب االتفاقية        
      ً     ً                                                    إدماجاً كامالً يف صلب تقاريرها والعمل على توافق نظام تقدمي          

                                                  التقارير مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛

  ٤      املقرر 
         الن بشأن            تنفيذ اإلع 

                   الـتعهدات املتصلة   
ــاء   ــتعزيز الوف                    ب
                 بااللتزامات مبوجب  

         االتفاقية
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                                                                                                   ويف مواجهـة توجـيهات صيغت بعبارات عامة، عمدت األمانة إىل اختيار هنج فعال يف حدود املوارد                  -  ٢٨
              فانون يف دفع                         ً       ً                                                          ويعترب املفتشون ذلك أمراً طبيعياً مبا أن موظفي األمانة ملتزمون بشدة باالتفاقية ويت              .               املـتاحة هلـا   

            ُ       ً                                                           غري أنه كما ذُكر آنفاً، أبدى عدد كبري من البلدان املتقدمة حتفظات قوية بشأن األنشطة   .                       مرحلة التنفيذ إىل األمام
               وأظهرت الردود    .                                                                                             اليت تقوم هبا األمانة يف دعمها لربامج العمل على املستويات الوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي             

                                                                             ثرية للخالف بصورة خاصة دعم األمانة للتنفيذ، حيث تشارك األمانة يف أنشطة                                             على االستبيان أن من املسائل امل     
          ُ  َّ                                                     ومع ذلك، أُقرَّ بأن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بدور األمانة             .                                                   من فئة املشاريع تتجاوز الدور النمطي ألي أمانة       

                  ويدعو إىل إدراج  -       فتشون              يؤيده امل  -  ُ             وقُدم اقتراح     .                                                             يف جمـال بـرامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية         
                                                                                                أنشطة الربامج هذه يف خطط العمل، حىت يتسىن ملؤمتر األطراف استعراضها واملوافقة عليها، وبالتايل عدم ترك جمال 

                                                                                      واجلدير بالذكر مع ذلك أن املفتشني مل يروا يف استعراضهم اخلاص أي دليل واضح على مشاركة األمانة   .       للتفسري
  .               يف تنفيذ املشاريع

                                                    َّ                                                   تكاد تكون اجملموعة املتقدمة هي املصدر الوحيد لألمثلة املقدَّمة يف الردود على االستبيان بشأن جتاوز                و -  ٢٩
                                                                                ويأيت يف مقدمة احلاالت اليت تكرر ذكرها إنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي، وهي مسألة ظلت      .                  األمانـة لواليتها  

                               أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية  (              ي يف ثالث مناطق      ُ                          وقد أُنشئت وحدات التنسيق اإلقليم  .                       مثرية للجدل لفترة طويلة
                                                            وأثارت معاجلة األمانة هلذه املسألة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف   .                     وجيري متويلها بالتربعات  )               والبحر الكارييب

         بناء على                                                 ُ      ومع ذلك، يالحظ املفتشون أن وحدات التنسيق اإلقليمي أُنشئت   .        ً     ً                         انتقاداً حاداً من بعض البلدان املتقدمة
                  ُ                                  وهناك قضايا أخرى أُثريت يف االستبيان تتعلق بعدد          .                          ً                               طلـب الـبلدان األطـراف ونتـيجةً للمؤمترات اإلقليمية         

ُ               ً                                  االجـتماعات اليت تشارك فيها األمانة وقد رأت بعض األطراف أنه عدد ُمبالغ فيه قياساً إىل قيود املوارد                       ورئي   .                                                            
  .                                                 عض حلقات العمل اليت عقدهتا األمانة يف البلدان النامية                                           كذلك أنه كان ميكن أن تتوىل وكاالت أخرى تنظيم ب

      ُ       ً                                                                                    وكمـا ذُكـر آنفاً، يويل املفتشون أمهية فائقة للدور احلفاز الذي تقوم به األمانة يف تفاعلها مع البلدان     -  ٣٠
ّ                                          لكـنهم يسلِّمون يف الوقت ذاته بصعوبات وضع حّد فاصل بني الدور احلفاز مبعناه الدقيق       .                    األطـراف املـتأثرة                                  ِّ           

  .                     ً      ً            واألنشطة اليت تعترب دوراً عملياً يف التنفيذ

                                                                                                         وال لـبس يف قوة آراء البلدان يف اجملموعتني املتقدمة والنامية على حد سواء بشأن التفسري احلايل الذي                   -  ٣١
                                                         ويرى املفتشون أن ذلك يرجع، إىل حد ما، إىل االختالفات السياسية   .                                          تعطيه األمانة لدورها ومسؤولياهتا احلقيقية   

ـ  -        ويعتقد   .                                                   واليت تستطيع األطراف وحدها التوصل إىل حل هلا        -                                            يت تـرجع جذور بعضها إىل نشأة االتفاقية                ال
           واملطلوب هو   .                                              ً                                     املفتشون كذلك أن تنفيذ االتفاقية قد يصاب تدرجيياً بالتصلب ما دامت هذه االختالفات مستمرة

                                          األمانة يف هذه املرحلة  من مراحل االتفاقية،                                                           توصل األطراف إىل اتفاق بشأن الدور احملدد الذي ينبغي أن تقوم به
  .                 كما سريد حبثه أدناه

             طريق املستقبل  :                  التوجه االستراتيجي  ) ج ( 

                                                                 ُ   ّ      ً                        يرى املفتشون أن االختالفات بني األطراف بشأن وظائف وأنشطة األمانة جيب أن ُتحلّ سريعاً يف إطار                 -  ٣٢
                                 وقد نصت االتفاقية على ضرورة تنسيق   .            ص واضح فيها                                               ً    عمليات التخطيط االستراتيجي الرمسية اليت يوجد حالياً نق
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              وبالرغم من أن    ).  ٤           من املادة  ١       الفقرة  (                                                             اجلهـود ووضـع استراتيجية متسقة طويلة األجل على مجيع املستويات    
                                                                             ً                                إعـالن بـون بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية يضع أهدافاً حمددة يف إطار زمين             

                                                   ، فهناك حاجة واضحة إىل حتويل هذه التعهدات إىل          )        ، املرفق  ٤-    م أ  / ٨       املقرر     ) (    ٢٠١٠-    ٢٠٠١ (    جل            طويـل األ  
  .                  َّ                             إطار استراتيجي مفصَّل طويل األجل على مستوى األمانة

                                          وعندما قدمت األمانة إىل مؤمتر األطراف يف         .                     ً                                  وأظهـرت األمانة إدراكاً للحاجة إىل آفاق ختطيط حمددة         -  ٣٣
            ً                                ، أشارت أيضاً إىل ضرورة تبين منظور أطول            ٢٠٠٠-    ١٩٩٩                          ية متوسطة األجل للفترة                                 دورتـه الثانـية استراتيج    

    ً  وعمالً   .  )٩ (                                                                                    ومع ذلك، مل تتمكن األطراف من االتفاق حىت على هنج استراتيجي متوسط األجل لألمانة               .  )٨ (   ً أجالً
  "          ً   ط هبا علماً     أحا "   )١٠ (    ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                                                          ، قدمت األمانة استراتيجية متوسطة األجل منقحة للفترة          ٢-    م أ  / ٧        باملقرر  

                                                            ، وطلب إىل األمانة وضع أولويات واستعراض أنشطتها وتقدمي          ) ٣-    م أ  / ٢       املقرر   (                                 مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة      
                              َّ                          وبالرغم من أن هذا التقرير املقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته   .                                          تقرير عنها إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة

                            ، فإنه يف جوهره استعراض الحق؛  )١١ (                                     رئيسية لربنامج عمل األمانة وتوجهه العام        ُ   ِّ                   السادسة ُيحدِّد بوضوح األنشطة ال
  .                                                                      ومل يتم إعداد خطط استراتيجية متوسطة األجل منذ الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف

                                                                                    واهنمكت منظمات األمم املتحدة، يف السنوات األخرية، يف جهود واسعة النطاق إلصالح نظمها اإلدارية   -  ٣٤
                         ً                                                                              ر توجها حنو النتائج، تلبيةً لطلبات الدول األعضاء بزيادة الكفاءة والفعالية وزيادة املساءلة يف جمال                         وجعـلها أكث  

                          ً                                                                 وأنشأت غالبية املنظمات نظماً لإلدارة القائمة على النتائج، تشمل إصالحات واسعة النطاق              .                  اسـتخدام املوارد  
  .                                                  تقارير واستراتيجيات إدارة املوارد البشرية واملعلومات                                                     لدورة التخطيط والربجمة وامليزنة والرصد والتقييم وتقدمي ال

                                                                                           ويف التقرير األخري املتعلق باإلدارة من أجل حتقيق النتائج يف منظومة األمم املتحدة، حددت وحدة التفتيش  -  ٣٥
     طراف                                                                                             املشتركة نقطة بداية نظام اإلدارة القائمة على النتائج بوجود فهم مشترك ملسؤوليات حمددة بوضوح بني األ

                                     وجيب أن تتواءم برامج املنظمة، ومواردها   .  )١٢ (                                                       الرئيسية يف املنظمة وصياغة أهداف واضحة طويلة األجل للمنظمة
                                                                                                            مـع األهداف الطويلة األجل وجيب وضع نظام فعال لرصد األداء، وجيب إدخال نتائج التقييم بشكل منتظم يف                  

                                             ة األمهية اليت حددهتا وحدة التفتيش املشتركة                                         وهذه هي بعض عوامل النجاح احلامس       .                          دورة التخطـيط والـربجمة    
  .                                                             كمعايري للمنظمات لقياس تقدمها يف اجتاه اإلدارة املستندة إىل النتائج

                                                      

) ٨ (  ICCD/COP(2)/6 ٦٢     إىل   ٥٩             ، الفقرات من  .  
  .ICCD/COP(3)/6                                                انظر اخلالصة الوافية لإلسهامات اليت قدمتها األطراف يف   ) ٩ (
) ١٠  (  ICCD/COP(3)/6.  
) ١١  (  ICCD/CRIC(2)/2.  
      تنفيذ   :                                                                                             استعراض سلسلة التقارير عن اإلدارة من أجل النتائج يف منظومة األمم املتحدة؛ اجلزء األول              "  )  ١٢ (

            إدارة األداء   :                                   تفويض السلطة واملساءلة؛ اجلزء الثالث  :                                                              اإلدارة املستندة إىل النتائج يف منظمات األمم املتحدة؛ اجلزء الثاين   
   ).JIU/REJP/2004/5, 6, 7 and 8   " (       والعقود
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                                                     ، مقترحات بشأن كيفية حتسني عملية امليزنة واإلبالغ،         ٣-    م أ  / ٣                  ً             ، قدمت األمانة، عمالً باملقرر          ٢٠٠٠         ويف عام    -  ٣٦
                                         ودعا أحد املقترحات املطروحة إىل انتقال        .  )١٣ (                               مات الدولية األخرى ذات الصلة                                            مع مراعاة التطورات واملمارسات يف املنظ     

                                                                                                                            اتفاقـية مكافحـة التصحر إىل امليزنة القائمة على النتائج، مبا يف ذلك وضع إطار لألهداف والنتائج واإلجنازات املتوقعة                   
                                       ؤمتر األطراف ويبدو أن األطراف مل تكن                             ُ                                       غـري أن هذه املقترحات مل ُيبت بشأهنا يف الدورة الرابعة مل             .                 ومؤشـرات األداء  

                             ُ                                                                  ويرى املفتشون أهنا كانت فرصة مل ُتستغل الستخدام اإلدارة القائمة على النتائج كأداة ملعاجلة                .                       مهـتمة يف ذلك الوقت    
      ً                                                          ومؤخراً، أجرت األمانة مشاورات مع مقر األمم املتحدة واتفاقية           .             مثار خالف  -             وال تزال    -                            قضـايا األمانة اليت كانت      

  .                                                                         ُ                ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ حول اإلدارة القائمة على النتائج ولكن مل ُيتخذ أي إجراء آخر ا

                                                                                       ً                          وفيما يتعلق بالرصد والتقييم، تعترب األمانة أن هاتني الوظيفتني يضطلع هبما مؤمتر األطراف استناداً إىل تقارير                 -  ٣٧
              ُ        ً                      ومع ذلك، كما ذُكر سابقاً، ترى بعض األطراف أن   .                   مراجعي احلسابات                                                 األداء اليت تعدها األمانة، باإلضافة إىل تقارير      

                       وعلى مستوى األمانة، جيري   .                                                                                     تقارير األمانة ليست بالشفافية الكافية، وخباصة فيما يتعلق مبسائل امليزانية واملسائل املالية
                                       ت إدارية مثل تقارير اإلدارة املالية                                                                  ُ   َّ                   الرصد والتقييم عن طريق اجتماعات اإلدارة وغريها من االجتماعات، وُيدعَّم بأدوا          

                                                  وجتري أنشطة الرصد على مستوى الوحدة واإلدارة، ولكن ال   .                                               الشهرية أو خطط السفر واخلدمات االستشارية الدورية
                                                 ً    ِ                         وتتضمن التقارير املقدمة من البلدان املستفيدة تقييماً للِمنح كما تشري إىل             .                                           توجـد قواعد حتددها يف املبادئ التوجيهية      

     انظر  (                               ً      ً                                                                          ج املشاريع، وهي بذلك تشكل تقييماً ذاتياً، لكن األمانة تفتقر إىل املوارد الالزمة للتقييم اخلارجي الالحق                       نـتائ 
                                                                                            ويرى املفتشون أنه يف سياق االجتاه حنو اإلدارة القائمة على النتائج، ينبغي تدعيم أنشطة                 ).        أعاله   ١٤    ً              أيضـاً الفقـرة     

  .                                               قية مكافحة التصحر جلعلها متفقة مع املعايري املطلوبة                                   الرصد والتقييم واإلبالغ املتعلقة باتفا

                                                                                                        ولدى املفتشني يقني بأن نظام اإلدارة القائمة على النتائج سيفرض، مبجرد إنشائه، نظامه اخلاص بأنشطة                -  ٣٨
                ُ   َّ                                                                                          األمانـة، مبا أهنا سُتحدَّد بوضوح ضمن إطار األهداف والنتائج واإلجنازات املتوقعة، وسيجري تقييمها بواسطة               

                                                                                                  ومـن املنـتظر أن يـتم الـتحول بالكامل إىل اإلدارة القائمة على النتائج يف فترة السنتني                   .               ؤشـرات األداء   م
               ً       ُ        ً                                                   ولكن املطلوب أوالً، كما ذُكر سابقاً، أن يتفق األطراف على وظائف وأنشطة حمددة لألمانة يف   .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

                  ُ   َّ                   مجيع الفئات املعنية ُتكلَّف بوضع إطار                                                               ويرى املفتشون أن هناك حاجة إىل إنشاء فرقة عمل من             .                هـذه املـرحلة   
  .                                                          استراتيجي طويل األجل وواضح لعمل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر

     ُ                              وأن ُيعد األمني التنفيذي بعد ذلك       ٢٠٠٦          ُ                                                       وينبغي أن ُتنهي فرقة العمل أعماهلا يف النصف األول من عام             -  ٣٩
                                        ظائف على مستوى كل إدارة جيريه خرباء                                                     وينبغي أن يكون هناك استعراض للمناصب والو        .                  خطة متوسطة األجل  

                                                                                                                  مستقلون يف إطار ممارسة تقدير االحتياجات الستعراض املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق النتائج املتوقعة يف               
             ِّ                       ً                                             وينبغي أن يقدِّم اخلرباء املستقلون تقريراً عن ممارسة تقدير االحتياجات يف غضون              .                            إطـار اخلطة املتوسطة األجل    

              ً                                                                                   ً               أشهر، واستناداً إىل استنتاجاهتم، يقوم األمني التنفيذي بوضع مقترحات للميزانية القائمة على النتائج، وفقاً                    ثالثة  
  .                                                 إلطار وضع املعايري اخلاصة باإلدارة القائمة على النتائج

                                                      

) ١٣  (  ICCD/COP(4)/2/Add.2.  
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  :  ١٠        التوصية 

    ٣٥    رة            انظر الفق  (                                                                                      ينـبغي أن يقـر مؤمتـر األطراف إطار وضع املعايري لإلدارة القائمة على النتائج                 
   ).      أعاله  ١٢        واحلاشية 

  :  ١١        التوصية 

                                                                                                       ينـبغي أن يوافـق مؤمتر األطراف على إنشاء فرقة عمل تتألف من الفئات املعنية باتفاقية مكافحة                  
                                                                                                             التصـحر وتقـوم باستخدام إطار وضع املعايري لإلدارة القائمة على النتائج يف وضع إطار استراتيجي طويل                 

                                                                     على وجه الدقة وظائف وأنشطة أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وميكن                                              األجل التفاقية مكافحة التصحر حيدد      
  .                                    األمني التنفيذي من وضع خطة متوسطة األجل

  :  ١٢        التوصية 

                                                                                     ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي التعاقد مع كيان خربة مستقلة إلجراء حتليل حلجم  
                                                   حتياجات الستعراض املوارد املالية والبشرية الالزمة                                                              العمل على مستوى كل إدارة كجزء من عملية تقدير اال         

  .                                               لتحقيق النتائج املتوقعة يف إطار اخلطة املتوسطة األجل

  :  ١٣        التوصية 

                                                                                               ينـبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي التقدم مبقترحات للميزانية القائمة على النتائج        
                                                     وترتبط خبطة متوسطة األجل، مبا يتفق مع إطار وضع                                                           تسـتند إىل اسـتنتاجات استعراض تقدير االحتياجات       

  .                                       املعايري اخلاص باإلدارة القائمة على النتائج

                                  العالقة بني األمانة واآللية العاملية�     ً  خامساً 

                                                                                                                       بغية زيادة فعالية وكفاءة اآلليات املالية القائمة، أنشئت مبوجب االتفاقية آلية عاملية لتعزيز اإلجراءات اليت تؤدي                 -  ٤٠
                 وكان هذا النهج      ).   ٢١              من املادة     ٤        الفقرة   (                                                                                   تعبـئة وتوجيه موارد مالية كبرية إىل األطراف من البلدان النامية املتأثرة                إىل

   ً      ً                                                                                                                     هنجاً فريداً لتعبئة األموال وخيتلف إىل حد كبري عن النهج املعتمد التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية                   
ُ                                                                        ني ُحددت هلما آليات لتوفري املوارد املالية كمنحة أو على أساس تساهلي                                        التـنوع البـيولوجي اللت                           اتفاقية األمم املتحدة    (  

   ).  ٢١           من املادة  ١                                    ؛ واتفاقية التنوع البيولوجي، الفقرة   ١١           من املادة  ١                               اإلطارية بشأن تغري املناخ، الفقرة 

                                                لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ                                      ً                                  ويـتوىل مـرفق البيئة العاملية حالياً تشغيل اآلليتني املاليتني            -  ٤١
                       وباعتماد مرفق البيئة     .  )١٤ (                                                                باإلضافة إىل اتفاقية ستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة                 البيولوجي        التنوع           اتفاقية و

     لبدء   )   ١٥                   الربنامج التنفيذي  (                                                        ، لربناجمه التنفيذي املتعلق باإلدارة املستدامة لألراضي            ٢٠٠٣      مايو   /                 العاملية، يف أيار  
                                                      

) ١٤  (  "Instrument for the Estabishment of the Restructured Global Environment Facility", 

GEF, May 2004, para 6.  
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               ، أتاح املرفق    )                                       وبصورة رئيسية التصحر وإزالة الغابات     (                                                          التنفـيذ يف جمال تركيزه اجلديد املتعلق بتدهور األراضي          
                                    ً                                   غري أن التمويل األويل يبدو غري كاف قياساً إىل الطلب، وال يزال دور               .     ً                                    قدراً من متويله التفاقية مكافحة التصحر     

  .                                           زمة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر حاسم األمهية                                اآللية العاملية يف تعبئة املوارد الال

                                                                                                  وبـناء عـلى طلب مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة، خضعت سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها                 -  ٤٢
                                                                     ، وقد عرض هذا التقييم، ومعه تقييم أجراه البنك الدويل يف نفس                ٢٠٠٣                                       وأنشطتها لتقييم مستقل أجري يف عام       

                                              وأسفر هذا التمحيص املكثف عن سلسلة من النتائج     .  )١٥ (                          ألطـراف يف دورته السادسة                               الفـترة، عـلى مؤمتـر ا      
                                                                    ومن النتائج اليت توصل إليها التقييمان أن اآللية العاملية عاجلت            .                                    ً     ً        والتوصـيات اليت يؤيدها املفتشون تأييداً كامالً      

  -                              ر يف أطر السياسات اإلمنائية                                                  مثل إدماج أهداف اتفاقية مكافحة التصح      -                                      املسائل املعوقة للقدرة على التمويل      
                                                     ويالحظ املفتشون أن خطة عمل اآللية العاملية للفترة          .  )١٦ (                                                     وأن هـذه املسـائل خترج عن نطاق واليتها الرئيسية         

                             مشلت، ضمن دعائمها الثالث، توفري   )              ً                                    الـيت قدمت أيضاً إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة      (    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣
                                                         وال تزال اآللية العاملية تعترب اإلدماج، إىل جانب إقامة           .                         وإدماجها يف آن واحد                                     الدعم املايل لصياغة برامج العمل    

                 ويرى موظفو اآللية   .  )١٧ (                                                 ً           ً       ً               الشراكات واألثر املضاعف لتوفري املوارد احلافزة، مفهوماً استراتيجياً رئيسياً ألداء واليتها
                                       املفتشني يشعرون بالقلق ألن بعض هذه األنشطة       غري أن   .                                                     العاملية أنه ال ميكن تعبئة املوارد مبعزل عن األنشطة الفنية

  .             من االتفاقية  ٢١                                                       على األقل يتجاوز والية اآللية العاملية كما تنص عليها املادة 

                                         العالقة بني اآللية العاملية والصندوق الدويل     ٢٠٠٣                                                        ومـن الشواغل األخرى اليت حددها التقييمان املستقالن لعام      -  ٤٣
ُ                                                                        وُحددت الترتيبات املؤسسية التعاونية الداعمة لآللية العاملية يف املقرر            .          املضيفة                                  للتنمـية الزراعية، أي منظمتها        ١-    م أ  /  ٢٥ 

                                                                                                                     وعرضـت مبـزيد من التفصيل يف مذكرة تفاهم موقعة بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف تشرين                   
                                                         امليزانية اإلدارية والتنفيذية لآللية العاملية، وتعمل                                                ومبوجب هذه الترتيبات، ميول مؤمتر األطراف       .  )١٨ (    ١٩٩٩       نوفمرب   /     الثاين

                                                   ومع ذلك، يقدم املدير العام تقاريره مباشرة إىل          .                                                    ً                   اآللـية العاملـية حتت سلطة مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة متاماً أمامه           
                            الدويل للتنمية الزراعية                                                                                                      رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وتسري سلسلة املساءلة من املدير العام إىل رئيس الصندوق             

                                                                                                    وبغـية تعزيز وتوضيح العالقة بني اآللية العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، أنشئ فريق                .                     إىل مؤمتـر األطـراف    
                                                                               ويضم مجيع العناصر الفاعلة الرئيسية يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية               ٢٠٠٤                                           استشـاري تـابع لآللية العاملية يف عام         

  . )١٩ ( )                                                  وارد، واالتصاالت، والدعم التقين ودعم الربامج، والتنظيم        تعبئة امل (

                                                                                                              ويعتـرب الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أن دوره بالنسبة لآللية العاملية هو دعم تعبئة املوارد، وضمان                 -  ٤٤
        ً      كون جزءاً من                                                               بيد أنه يبدو للمفتشني أن اآللية العاملية أقرب إىل أن ت            .                                         تنفيذ خطة العمل، والتوجيه االستراتيجي    

                                                      

) ١٥  (  ICCD/CRIC(2)/5 ؛  ICCD/COP(6)/MISC.1.  
) ١٦  (  ICCD/CRIC(2)/5 ؛   ٥٢         ، الفقرة  ICCD/COP(6)/MISC.1, p. 8.  
) ١٧  (  ICCD/CRIC(3)/6٢٣     إىل   ١٩          لفقرات من    ، ا  .  
) ١٨  (  ICCD/COP(1)/11/Add.1 ؛  ICCD/COP(3)/10.  
  .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين  ٢١                                             الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، نشرة الرئيس،   )  ١٩ (
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                                                    ً                                                             الصندوق الدويل للتنمية الزراعية منها إىل أن تكون جهازاً من أجهزة االتفاقية، ويشعرون بالقلق ألن الصندوق                
            ً                   ويقلقهم أيضاً عدم وجود خط واضح   .                                                                              الـدويل للتنمـية الزراعـية يقـوم بدور مسيطر على أداء اآللية العاملية            

                                                                     تفاقية مكافحة التصحر، اليت تشمل احتياجات كل من األمانة واآللية                                                        للمسؤولية فيما يتعلق بامليزانية الرئيسية ال     
                                                                    ً                    ومبوجب الترتيبات احلالية، يقوم رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أوالً باستعراض             .                        العاملـية مـن املوارد    

                ى وضع تقديرات                 للنظر فيه لد   "                                                                                       مشـروع ميزانـية اآللـية العاملية واملوافقة عليه قبل إحالته إىل األمني التنفيذي               
                                                                         وبالرغم من أن األمني التنفيذي ال ميلك سلطة تعديل مشروع امليزانية اخلاصة باآللية   .  )٢٠ (    ..."                   امليزانيات لالتفاقية 

                                                           أما فيما يتعلق باإلبالغ، فإن املدير اإلداري لآللية العاملية يقدم   .                                            العاملية فإنه مسؤول عن تقدميها إىل مؤمتر األطراف
                                                         إىل مؤمتر األطراف باسم رئيس الصندوق الدويل للتنمية         -            ً     ً                 وليس تقريراً كامالً عن األداء       -   ة        ً           تقريراً عن األنشط  

  .                                                                           ويرى املفتشون أن هذه الترتيبات املتعلقة بامليزانية واإلبالغ حتتاج إىل توضيح وتدعيم  .         الزراعية

    ومن   .        ً          مستمراً لألطراف                                                                     ً              ويتضـح من الردود الواردة على االستبيان أن آليات تعبئة املوارد متثل شاغالً             -  ٤٥
                                 احلاجة إىل حتديد أوضح لتوزيع      -                                                 وبصورة رئيسية األطراف من البلدان املتقدمة        -                             املسائل اليت أثارهتا األطراف     

                                                                ً                                                  املسؤوليات بني األمانة واآللية العاملية بغية تاليف ما يشوب األنشطة حالياً من تداخل وازدواج أسفر عن املنافسة                 
     وحدد   .                                                                             اية املساءلة يف بعض اجملاالت، وعدم االتساق يف العالقات مع الشركاء اخلارجيني                                 بني الكيانني، وعدم كف   

            ً       ً       ً                                                                                املفتشون أيضاً تعارضاً مؤسسياً بني اآللية العاملية واألمانة، وخباصة فيما يتعلق بتعبئة املوارد، وتبدو مقررات مؤمتر 
   ٦-   م أ /  ١٤                                  ل املثال، طلب مؤمتر األطراف يف املقرر       على سبي  .                                               األطراف يف بعض األحيان داعمة هلذه العالقة التنافسية

                             إىل اآللية العاملية وسائر وكاالت  "                                                                    بشـأن استقصاء وتقييم الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة،     
  ،  "             العمل املشترك  "                 ويقصد بالتعاون     .  )٢١ ( "                                                                            التمويل، وبالتعاون الوثيق مع األمانة، تعبئة موارد إضافية هلذه املبادرة         

               وينبغي أن يصبح   .                                                           ً                                  ولذا فال مفر من استنتاج ضرورة عمل اآللية العاملية واألمانة معاً يف تعبئة املوارد يف هذه احلالة      
  .                                                                   توزيع املسؤوليات حمور اهتمام رئيسي لفرقة العمل اليت يوصى بإنشائها أعاله

  :  ١٤        التوصية 

  :             أعاله ما يلي  ١١   ية                                                         ينبغي أن يطلب إىل فرقة العمل اليت ينبغي إنشاؤها مبوجب التوص 

                                                                                            أن تفرق بوضوح بني وظائف األمانة ومسؤولياهتا وأنشطتها من ناحية ووظائف اآللية العاملية              ̀  ١̀ 
  .                                 ومسؤولياهتا وأنشطتها من ناحية أخرى

                                                                                                أن تسـتعرض الترتيـبات اإلدارية احلالية لآللية العاملية بصيغتها الواردة يف مذكرة التفاهم               ̀  ٢̀ 
                                                                   لدويل للتنمية الزراعية ومؤمتر األطراف، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي                                    املوقعـة بـني الصندوق ا     

  .                                                امليزانية وتقارير األداء بشكل منفصل إىل مؤمتر األطراف

                                                      

) ٢٠  (  ICCD/COP(3)/10 الفرع الثالث، ألف ،                    ) ٤ .(   
) ٢١  (  ICCD/COP(6)/11/Add.1.  
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                                        املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية  -     ً سادساً 

                وارد مالية كبرية                                                                                       مبوجـب االتفاقية تعهدت األطراف من البلدان املتقدمة جبملة أمور من بينها أن تقدم م            -  ٤٦
                                                                                                   وأشكال دعم أخرى ملساعدة األطراف من البلدان النامية املتأثرة، وخاصة املوجودة منها يف أفريقيا، على أن تضع 

   ).  ٦      املادة  (                                                                                      وتنفذ بفعالية اخلطط واالستراتيجيات الطويلة األجل اخلاصة هبا ملكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف 
                                                                                     ز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ هبا، مبا يف                                                  كمـا تعهدت هذه البلدان بأن تعز      

                                  ويرى املفتشون أن املوارد املالية اليت     )).  ب ( ٢         ، الفقرة   ٢٠      املادة  (                                           ذلك متويل جديد وإضايف من مرفق البيئة العاملية 
                                  صف بأهنا كبرية وال ميكن اعتبارها                                                                                 مت توفريهـا حىت اآلن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ال ميكن أن تو             

  .                                                 كافية أو مناسبة من حيث التوقيت أو قابلة للتنبؤ هبا

    ِّ                                                                                                      ويشـدِّد تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن اإلدارة من أجل النتائج يف منظومة األمم املتحدة على أمهية                  -  ٤٧
                                  حقيق األهداف الطويلة األجل حيتاج        ولت  .                                                                       إمكانية التنبؤ باملوارد للتخطيط اإلداري وختطيط الربامج بصورة فعالة        

                                                                                                     إىل مستوى معقول من إمكانية التنبؤ باملوارد لكي حيددوا أهدافهم ويصبحوا مسؤولني عن الوفاء هبا                "           املديـرون   
ُ   َّ                                                نظراً ألن عمليات امليزنة ُمسيَّسة إىل حد كبري، فإن مستوى القدرة على             "      ولكن    .  )٢٢ ( "                           خالل أي فترة مالية معينة                       ً    

                                                                                          ن أجل ختطيط الربامج يف منظمات األمم املتحدة منخفض بوجه عام، مما جيعل احلاجة إىل ربط                                    التنـبؤ باملوارد م   
  . )٢٣ (    ..."                          ً  املوارد بالنتائج أكثر إحلاحاً 

                                                                                                      وكما حيدث يف برامج كثرية يف منظومة األمم املتحدة تعتمد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على                 -  ٤٨
        ً                     وجيب أيضاً أن تضطلع األمانة       .                                               ال ميكن التنبؤ هبا، لتمويل أعماهلا الفنية                                         تـربعات بدوالرات الواليات املتحدة،    

                                                                ً      ً                                         باملهـام اإلضـافية الـيت يطلبها مؤمتر األطراف دون أن تتلقى بالضرورة متويالً مقابالً، كما جيب أن تستوعب                   
         ً               هذا أمراً غري مقبول                 وجيد املفتشون   .                                                                           التكاليف يف نطاق امليزانية األساسية إذا مل يتسن احلصول على متويل طوعي           

                                                                                                   ويقترحون أن يعتمد مؤمتر األطراف ويطبق إجراءات لعملياته اخلاصة بصنع القرارات مماثلة لإلجراءات الواردة يف  
                       من النظام الداخلي      ١٥                        ، وهي أمشل من املادة       )٢٤ (                                                     من النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم املتحدة          ١٥٣         املـادة   

  .        ة التصحر                         التفاقية األمم املتحدة ملكافح

                                                      

) ٢٢  (  JIU/REP/2004/6 ٤٤         ، الفقرة  .  
  .  ١٤                  املرجع نفسه، اإلطار   )  ٢٣ (
                                                                  ال توصي أية جلنة اجلمعية العامة باعتماد أي قرار ينطوي على نفقات ما مل    : "        على أن   ١٥٣          تنص املادة   )  ٢٤ (

                                                                       وال تصوت اجلمعية العامة على أي قرار يتوقع األمني العام أن تترتب              .           ً                                     يكن مشفوعاً بتقدير للنفقات يعده األمني العام      
                                                   رصة تبيان أثر القرار املقترح على مشروع ميزانية األمم  ف  )              اللجنة اخلامسة (                                          عليه نفقات حىت تتاح للجنة اإلدارة وامليزانية 

   ".      املتحدة
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                                                                         ً                               وحـىت امليزانية األساسية املمولة من األنصبة املقررة بالدوالر عرضة لعدم اليقني نظراً ألن دولة مسامهة                 -  ٤٩
                                                                  وعالوة على ذلك فإن احلالة املالية، يف ظل ميزانية مقومة بالدوالر مع صرف   .  )٢٥ (                          ً كربى تعترب نصيبها املقرر تربعاً

                           وقد تضمنت امليزانية املقترحة   .                                   لتذبذبات تقلبات أسعار صرف العمالت                                   نسبة كبرية من النفقات باليورو، معرضة
                                                    يف املائة ملوازنة االخنفاض يف قيمة الدوالر مقابل           ٣٠                   زيادة مقدارها        ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                            من األمني التنفيذي للفترة     

                 ملائة فقط، مما ميثل      يف ا ٥                                                                     ويف هذه احلالة وافقت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف على زيادة امسية مقدارها   .       اليورو
                                                                             وطلبت األمانة إرشادات من مكتب الدورة السادسة ملؤمتر األطراف بشأن كيفية             .       ً     ً                   اخنفاضاً حاداً بالقيمة احلقيقية   

                        وحىت بعد جتميد الوظائف      .                                                                                   مواجهـة هـذا النقص، ولكن ال توجد بوادر على أن أي إرشادات وشيكة التقدمي              
         ُ                                                    ستشارية، ُيتوقع لفترة السنتني أن يكون هناك نقص كبري يف                                                          الشـاغرة وخفـض ميزانـييت السفر واخلدمات اال        
  .                                            وتأثري هذا على تنفيذ الربنامج أمر ال ميكن إنكاره  .                                                    اإليرادات مقابل النفقات فيما يتعلق بامليزانية األساسية

     مانة                                                                                        ويعتقد املفتشون أن توافر متويل للميزانية، كاف وميكن التنبؤ به، أمر ضروري لضمان حسن أداء األ -  ٥٠
                                                                             ومن مث فإن من املهم اعتماد آلية ملعاجلة املشاكل اليت تنشأ عن تقلبات أسعار            .                                    واآللـية العاملية وكفاءة عملياهتما    

                                                                                  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ليست وحدها يف مواجهة هذه املشاكل أو السعي إىل       .              صـرف العمالت  
                                                                     النظر فيها تتضمن إعادة تقدير تكاليف مقترحات امليزانية من أجل             ُ                          والُنهج املختلفة اليت يتعني       .                 إجيـاد حلول هلا   

                                                                      النامجة عن أسعار صرف العمالت والتضخم، وإنشاء حساب احتياطي تدفع            )           أو املكاسب  (                    موازنـة اخلسـائر     
                                                                 اخلسائر النامجة عن أسعار صرف العمالت، والشراء اآلجل للدوالرات، واتباع  /                       تسحب منه مبالغ املكاسب   /     فـيه 

  .                                         ُ                                 ائي العملة لتقدير األنصبة املقررة أو نظام أُحادي العملة لتقدير األنصبة املقررة       نظام ثن

                       وعلى سبيل املثال فإن      .                                                                                 وتعتمد بعض منظمات األمم املتحدة املوجودة يف أوروبا ميزانياهتا بعملة أوروبية           -  ٥١
                                وامليزانية العادية ملنظمة األمم       )٢٦ (                        مقومة بالفرنك السويسري    )        الوايبو (                                                ميزانـية املـنظمة العاملية للملكية الفكرية        

        ، كانت      ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                       بيد أن اليونيدو، قبل فترة السنتني         .               مقومة باليورو   )         اليونيدو (                             املـتحدة للتنمية الصناعية     
          ً                                                                                                            تطـبق نظامـاً شكل فيه تكوين النفقات أساس املتطلبات من املوارد للميزانية العادية وبالتايل أساس نظام ثنائي                  

                                       يف املائة بالشلن النمساوي لكل من         ٨٢                                        يف املائة بدوالرات الواليات املتحدة و        ١٨ (              نصبة املقررة                     العملة لتقدير األ  
                                      ً                            واعتمدت اليونيدو امليزنة باليورو ونظاماً ثنائي العملة لتقدير           ).     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠    و     ١٩٩٩-    ١٩٩٨              فتريت السنتني   

                         غري أنه صودفت بعض املشاكل،   .     ٢٠٠٣-  ٠٢  ٢٠                                             ً                 األنصبة املقررة من أجل امليزانية العادية اعتباراً من فترة السنتني 

                                                      

) ٢٥  (  ICCD/COP(6)/11/Add.1 ٣         ، احلاشية  ٦-   م أ /  ٢٣             ، مرفق املقرر .  
                             يف املائة من امليزانية يأيت من   ٨٥         إذ إن حنو   :                                                    حالة الوايبو ليست حالة منطية ممثلة ملنظمات األمم املتحدة  )  ٢٦ (

                                            يف املائة تأيت من أنصبة الدول األعضاء ومبيعات   ١٥                           اص والنسبة املتبقية البالغة                                   رسوم يدفعها املستخدمون من القطاع اخل
  .        املنشورات
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                                                                                                                ومن بينها االلتزام املتواصل بدفع املعاشات التقاعدية وبعض الرواتب بالدوالر وضرورة إدارة دورة املشاريع بكل             
  . )٢٧ (                           من الدوالر واليورو يف آن واحد

                   دمات العامة، ومعظم                                                                           وتتضمن نفقات امليزانية األساسية لليونيدو، املقومة باليورو، رواتب موظفي فئة اخل -  ٥٢
    وإن  (                                                                                                املصـروفات اإلدارية العامة، واإلمدادات واملعدات، وتكاليف إدارة املرافق املشتركة، وفواتري وكالء السفر    

                                                                   وتتم تسوية رواتب موظفي الفئة الفنية ملواجهة تقلبات سعر صرف             ).                            ً             كان بدل اإلعاشة اليومي مقوماً بالدوالر     
 ُ                  ُ                           وُتقوم النفقات، اليت ُتصرف على اخلرباء االستشاريني   .                     وية مقر العمل الشهري                       الدوالر باستخدام عامل تس /      اليورو

             ُ                                                        ومن مث ففي حني ُتقوم نسبة كبرية من النفقات باليورو تظل هناك بعض           .                                      واخلـرباء، بكـل من اليورو والدوالر      
                      نصبة املقررة جيسد تكوين                                      نظام ثنائي العملة للميزنة وتقدير األ-                     وفيما يتعلق باخليارين   .                       النفقات املقدمة بالدوالر

                       يرى املفتشون أن اخليار -                                                                                  النفقات بالدوالر واليورو، أو ميزنة باليورو ونظام أحادي العملة لتقدير األنصبة املقررة 
                                                                                            ويف هذا الصدد قد يرغب مؤمتر األطراف يف التعاقد مع خبري مستقل على إجراء دراسة جدوى                  .             األخـري أفضل  

                                                                          فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل تقليل آثار تقلبات أسعار صرف العمالت                       جلميع اخليارات املتاحة الت
  .         إىل أدىن حد

  :  ١٥        التوصية 

                                                                                          ينـبغي أن يعتمد مؤمتر األطراف ويطبق إجراءات لعملياته اخلاصة بصنع القرارات مماثلة لإلجراءات      
  .                                  من النظام الداخلي للجمعية العامة   ١٥٣                الواردة يف املادة 

  :  ١٦  ة       التوصي

                                                                                                        ينبغي أن ينظر مؤمتر األطراف يف اعتماد امليزنة باليورو ونظام أحادي العملة لتقدير األنصبة املقررة               
  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨        ً                  اعتباراً من فترة السنتني -         اليورو -

                               مسائل أخرى يف التنظيم واإلدارة-     ً  سابعاً 

               الترابط املؤسسي  ) أ ( 

                                                    املتحدة ملكافحة التصحر ومكتب األمم املتحدة يف جنيف يسري                                       يبدو أن الترابط املؤسسي بني اتفاقية األمم -  ٥٣
                  ً                          وجيري جتديدها سنوياً، على تقدمي اخلدمات           ٢٠٠٢                           ً            وتنص مذكرة تفاهم، تتعلق أصالً بعام         .           ٍ       عـلى حنـو مرضٍ    

                                                                                                        اإلدارية من مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبا يف ذلك جداول السداد          
                                                                                                       وطـرائقه، واإلجـراءات الالزمة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومؤشرات األداء الرئيسية ملكتب األمم         

                                                      

  ، JIU/REP/2003/1  ،   )"        اليونيدو (                                                             استعراض التنظيم واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  "  )  ٢٧ (
  .          املرفق األول
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          ً                                            أرجئ نظراً ألنه تعني حل املسائل املتعلقة بتكاليف             ٢٠٠٤                                بـيد أن التجديد اخلاص بعام         .                    املـتحدة يف جنـيف    
  .                  تكنولوجيا املعلومات

                                                                       ة املتكامل يف بون أخذت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                             ومع تنفيذ نظام املعلومات اإلداري     -  ٥٤
                ً                                                                                   على عاتقها مزيداً من املهام واملسؤوليات املالية اليت كان مكتب األمم املتحدة يف جنيف يضطلع هبا من قبل، مبا يف 

                      تبدو غري فعالة بالقياس                                  بيد أن أي زيادات يف نقل الصالحيات س  .                                          ذلك املسؤولية عن إدارة تكاليف دعمه الربناجمي
                                                                                                      إىل التكلفة بالنظر إىل أن هناك وفورات حجم كبرية ينطوي عليها تركيز بعض اخلدمات، مثل اخلزانة، يف مكتب         

                                                                           وفيما يتعلق مبهام املوظفني، مل حتصل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على تفويض   .                   األمم املتحدة يف جنيف
    ً                             نظراً لعدم وجود وظيفة موظف موارد   )                                     األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               على خالف اتفاقية (            سلطة كامل   

  .                                                        ً                   بشرية يف بون، فقد رفضت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف اقتراحاً إلنشاء هذه الوظيفة

       وكيل     ١٩٩٨                                                                           والترتيـبات اإلدارية ينظمها صك تفويض سلطة يف شكل مذكرة داخلية أصدرها يف عام    -  ٥٥
     ولئن   .                                                                                             ام لألمم املتحدة للشؤون اإلدارية إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                       األمـني الع  

               وقد أبلغ كل من   .                                                                                    كانت هذه املذكرة قد مشلت ترتيبات مؤقتة فإهنا ال تزال سارية ويلتزم هبا الطرفان على السواء
                                                      أن هذا يثري بعض التضاربات فيما يتعلق، على سبيل                                                                   أمانـة االتفاقية ومكتب األمم املتحدة يف جنيف املفتشني ب         

  .                                                                          املثال، بتفويض السلطة خبصوص الشراء والتصرف يف املمتلكات، وهي تضاربات يلزم حلها

                                                                                              ومثة متطلب أساسي ألي نظام لإلدارة املستندة إىل النتائج هو إعطاء املديرين املسؤولية الكاملة عن املوارد  -  ٥٦
                                                                                        دة لديهم ومساءلتهم بصورة تامة على قدم املساواة عن حتقيق النواتج املرتبطة بذلك،                                        املالـية والبشـرية املوجو    

                                       ُ           ُ                             ويرى املفتشون أنه من املناسب، بالتايل، أن ُتستعرض وأن ُتنقح، حسب االقتضاء،           .                              والنـتائج املـتوقعة مـنهم     
                             زيادة هذه املسؤوليات إىل                                                                                       السـلطات املفوضة إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بغية           

                                                                      ُ   َّ            وينبغي إعداد بيان شامل جبميع السلطات املفوضة وبنود املساءلة املرتبطة هبا، وُيفضَّل أن يكون   .              أقصى حد ممكن  
  .                                                                      ً                    ذلك يف وثيقة واحدة، على أن حيل هذا البيان حمل صكوك التفويض، الصادرة سابقاً، اليت ينبغي إلغاؤها

  :  ١٧        التوصية 

                                                                      متر األطراف إىل األمني العام لألمم املتحدة تفويض سلطة كاملة إىل األمني التنفيذي                 ينبغي أن يطلب مؤ 
                                                                                                            التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن طريق بيان شامل جبميع السلطات املفوضة وبنود املساءلة املرتبطة               

  .                                    ً                    هبا حيل حمل صكوك التفويض، الصادرة سابقاً، اليت ينبغي إلغاؤها

              ملوارد البشرية       إدارة ا  ) ب ( 

                                                                                                     ملا كانت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خاضعة للنظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم               -  ٥٧
                                                                                                              املتحدة فإن السياسات واملمارسات اخلاصة باملوارد البشرية تتبع يف األعم األغلب السياسات واملمارسات املقابلة              

                                                                      ويل األمانة إىل وجود استراتيجية إلدارة املوارد البشرية، ولكن ال توجد                           وقد أشار بعض مسؤ     .                  يف األمـم املتحدة   
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     ً                                     ونظراً لصغر حجم األمانة وعدم وجود موظف خمتص   .                                                       وثيقة استراتيجية تغطي بطريقة رمسية إدارة املوارد البشرية
                  سياق االنتقال إىل                                   ومع ذلك، فإن هناك حاجة، يف         .                                                     ً           باملوارد البشرية يف بون، فإن هذا أمر قد ال يكون مستغرباً          

                                                                                                                    اإلدارة املستندة إىل النتائج حسبما أوصى به املفتشون، إىل وضع استراتيجية شاملة إلدارة املوارد البشرية تتناول                
  .                                                                           مجلة أمور من بينها تفويض السلطة واملساءلة داخل األمانة، باإلضافة إىل إدارة األداء

                                                    انة يف كل من التوزيع اجلغرايف والتوزيع حسب نوع                           ً                           وأحـاط املفتشون علماً بوجود اختالالت يف األم        -  ٥٨
   ويف   .  )٢٨ (                                                                                       اجلنس على مستوى الفئة الفنية وما فوقه، كما الحظوا وجود هيكل وظائف متضخم يف مستوياته العليا

  (WEOG)                                                                    كانت كل من جمموعة أفريقيا وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى          ٢٠٠٣       يونيه   /           حزيـران    ٣٠
                           وفيما يتعلق بالتوازن بني      .                                                                املائة من الوظائف املشغولة يف مستوى الفئة الفنية وما فوقه               يف     ٣٠                   تسـتأثر بنسـبة     

                                                                                        يف املائة فقط من الوظائف املشغولة يف هذا املستوى تشغلها نساء يف حني كانت نسبة                  ٢٥                   اجلنسني كانت نسبة    
               ً                مانة بعيدة كثرياً عن التوزيع                    ومن مث فإن األ     .                          وما فوقه تشغله نساء     ٥-                                      يف املائة فقط من وظائف املستوى ف         ١٨

             الصادر يف     ٩٦ /  ٥٢                                                                  يف املائة الذي دعا إليه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة              ٥٠                             املتسـاوي بني اجلنسني بنسبة      
                                  يف املائة من الوظائف املعتمدة        ٤٣                                                وفيما يتصل هبيكل وظائف الفئة الفنية، كانت          .     ١٩٩٧       ديسمرب   /           كانون األول 

            وإىل حد ما     .        وحده  ٥-                               يف املائة يف مستوى الفئة ف        ٣٠                         وما فوقه، مع وجود       ٥-                            موجـودة يف مستوى الفئة ف     
                                                 ترتبط هذه االختالالت بصغر حجم األمانة، ولكن        -                                            وبصفة خاصة فيما يتعلق هبيكل الوظائف        -             عـلى األقل    

  .                                           ينبغي بذل جهود لتصحيحها حينما تسنح فرص لذلك

                                              اجع احلسابات اخلارجي خبصوص استعانة أمانة اتفاقية                       ً                    كما وأحاط املفتشون علماً كذلك باستنتاجات مر -  ٥٩
  . )٢٩ (                                                                ً     ً  األمم املتحدة ملكافحة التصحر باخلرباء االستشاريني وأيدوا توصياته تأييداً تاماً

  :  ١٨        التوصية 

                                                                         ً       ً                        ينـبغي أن يعـد األمـني التنفـيذي استراتيجية إلدارة املوارد البشرية باعتبارها جزءاً أساسياً من                  
  .                           لإلدارة املستندة إىل النتائج                   االستراتيجية املقترحة

  :  ١٩        التوصية 

  :                   ينبغي لألمني التنفيذي 

                                                      

) ٢٨  (  ICCD/COP(6)/2/Add.3 ٢١   و  ٢٠         ، اجلدوالن  .  
                                                                             سابات إىل مؤمتر األطراف عن البيانات املالية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة                                 تقرير جملس مراجعي احل    "  )  ٢٩ (

   ).          من دون رمز   (  ٩٧-  ٨٠          ، الفقرات  "    ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                              التصحر لفترة السنتني املنتهية يف 
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                                                                             ً   أن يستعرض التوازن بني اجلنسني يف مستوى فئة الوظائف الفنية وما فوقه وأن يبذل جهوداً،  ̀  ١̀ 
                                                                                          حيـنما تسنح فرص يف األمانة، للتحرك حنو بلوغ اهلدف الذي حددته اجلمعية العامة لألمم               

  .      املتحدة

                                                                ً                     رض التوزيع اجلغرايف يف مستوى الوظائف الفنية وما فوقه وأن يبذل جهوداً، حينما                     أن يستع  ̀  ٢̀ 
  .                                           ً تسنح فرص يف األمانة، لتحقيق توزيع أكثر إنصافاً

                            تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ) ج ( 

    االت                                                                                                  أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يدعمها فريق صغري معين بتكنولوجيا املعلومات واالتص             -  ٦٠
                                                                                                           يقـدم جمموعة منوعة من اخلدمات من بينها خدمات الشبكة احلاسوبية ونظام الربيد اإللكتروين وخدمات شبكة                

                                                                            االجتماعات وتدريب املوظفني ومكتب املساعدة وإىل جانب تقدمي اخلدمات الداعمة           /                       اإلنترنت وخدمة املؤمترات  
                                               واالتصاالت األعمال الفنية التفاقية األمم املتحدة                                                                 للعملـيات اإلداريـة لألمانة يدعم فريق تكنولوجيا املعلومات        

                                                                                                  ملكافحة التصحر بتصميم وإقامة قواعد بيانات خمتلفة وتوفري براجميات أخرى، مثل نظام التسجيل للمؤمترات الذي 
                                                                                       بيد أن جودة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املستقبل قد تنخفض بسبب قيود               .                  حيظى بتقدير بالغ  

                                     وال توجد سياسة الستبدال املعدات أو        .                                                                     انـية احلالـية الـيت أفضت إىل تقييد حتديث املعدات والتكنولوجيا               امليز
                                                                                                          الرباجميات احلاسوبية، وسيسحب املنتجون تدرجييا الدعم املقدم للمنتجات املوجودة بالتزامن مع عرض املنتجات             

  .              اجلديدة يف السوق

                      أعاله، إقامة نظام      ١٠                                       تائج، املقترح من املفتشني يف التوصية                                                   ويتطلـب نظـام اإلدارة املسـتندة إىل الن         -  ٦١
  .                                                                                                                املعلومـات إداريـة يشمل مجيع جوانب اإلدارة املستندة إىل النتائج، مبا يف ذلك إدارة األداء وتقاسم املعارف                 

                  ية، ولكن النظام ال                     ً                                                                   وتستخدم األمانة حالياً نظام املعلومات اإلدارية املتكامل يف أعمال احملاسبة وإعداد التقارير املال
                                       ويف سياق االنتقال إىل اإلدارة املستندة        .                                                                             يوفر القدرات الوظيفية اإلدارية الالزمة لدعم اإلدارة املستندة إىل النتائج         

                                                                                                            إىل النـتائج يـرى املفتشون أن من الضروري وضع استراتيجية شاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتدد                
     ً                                                            ونظراً الفتقار األمانة يف ظل مستويات املوارد احلالية إىل القدرة الالزمة   .             يلزم تطويرها                         التطبيقات اإللكترونية اليت 

                                                                                                     لـتطوير الـنظم املتوخى ينبغي أن تنظر األطراف يف إنشاء صندوق خمصص لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،           
  .                                         ويفضل أن يكون ذلك يف إطار امليزانية األساسية

  :  ٢٠        التوصية 

                                                                        مني التنفيذي استراتيجية شاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل دعم                        ينـبغي أن يضع األ     
  .                                                                                االستراتيجية املقترحة لإلدارة املستندة إىل النتائج، كيما ينظر فيها مؤمتر األطراف ويقرها
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  :  ٢١        التوصية 

          يف إنشاء                                                                             بعد وضع استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقرارها قد يرغب مؤمتر األطراف  
  .                                                                                 صندوق خمصص لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويفضل أن يكون ذلك يف إطار امليزانية األساسية

                       اخلدمات اإلدارية املشتركة  ) د ( 

              إدارة املباين،   (                                                                                          تغطي ترتيبات اخلدمات املشتركة بني كيانات األمم املتحدة املوجودة يف بون إدارة املرافق               -  ٦٢
                                                        ؛ وخدمات تكنولوجيا املعلومات؛ واألمن والسالمة؛ وغريها         .)                         مات املطاعم، التأمني، إخل                       االتصاالت، السفر، خد  

                                                                         قضايا البلدان املضيفة، والتدريب اللغوي، والتأمني الطيب وقضايا صندوق          (                                      من األمور العمومية يف األمم املتحدة       
                                      وتغطي مذكرة التفاهم هذه اخلدمات       .                                              ؛ واجلوانب املالية للخدمات املشتركة؛ والشراء       .)                       املعاشات التقاعدية، إخل  

                                                      واملباين املشتركة تديرها إدارة جيدة بوجه عام وحدة          .                                                          املشـتركة ومـا يرتبط هبا من ترتيبات تقاسم التكاليف         
  -                      جلنة إدارة املباين     -                                     وتوجد هيئة معنية باختاذ القرارات        .                                                       اخلدمات املشتركة التابعة لربنامج متطوعي األمم املتحدة      

                                           ً  ويبني استعراض حماضر االجتماعات اليت عقدهتا مؤخراً   .                                     كاالت الرئيسية األربع وجتتمع بصفة شهرية            تتألف من الو
                                                              غري أن التحدي الفوري هو أن من املقرر أن تنتقل الوكاالت             .                              ً     ً      ً            جلـنة إدارة املـباين أن هناك حواراً صرحياً وبناءً         

     ُ                     وقد أُنشئت فرقة عمل معنية   .                   ة الربملانية السابقة                                                       الدولية املوجودة يف بون إىل مبان جديدة يف موقع واحد يف املنطق
                     ً                                                                                هبـذه املسـألة جتتمع شهرياً وتقدم تقاريرها إىل رؤساء الوكاالت، كما تزود جلنة إدارة املباين باألصداء يف هذا     

                               بالنسبة للكهرباء على وجه     -                                                                 وسـتواجه كـل الوكاالت تكاليف تشغيل أعلى يف املباين اجلديدة              .        اخلصـوص 
                              ً     ً            كما سترتفع تكاليف األمن ارتفاعاً حاداً بناء على   .                                        علق حبيز املكاتب واملصاعد وتكييف اهلواء، إخل    تت-      اخلصوص 

       ويف ظل    .                                   ً                                                                      تقييم األمن الذي أجرته أملانيا مؤخراً يف إطار اجلهود الرامية إىل حتسني األمن يف األمم املتحدة بأسرها                
                                                               قية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تبدو ضئيلة إمكانية تغطية                                                                   قيود امليزانية الشديدة اليت تواجهها بالفعل أمانة اتفا       

  .                                     هذه التكاليف املرتفعة من املوارد احلالية

                                                                                               ويف إطـار حـرم األمم املتحدة اجلديد يف بون حددت وحدة اخلدمات املشتركة جمموعة من اخلدمات                  -  ٦٣
           ، واإلدارة   )                         اللوازم واملعدات املكتبية   (       نمطية                                                                      املشتركة املمكنة يف املستقبل، مبا يف ذلك الشراء املشترك لألصناف ال          

                                                                                                       املشتركة آلالت النسخ التصويري والصيانة املشتركة ملكنات الفاكس، واإلدارة املشتركة للموجودات واألصول،            
                                                                                                           وإدارة خدمـات النقل املكوكية املشتركة، واخلدمات الربوتوكولية املشتركة، واتفاق فيما بني الوكاالت بشأن              

                                                                                     بيد أنه قد يكون من الصعب أن تدار على حنو مربح خدمة مطعم مشتركة يف املباين                  .             نونـية، إخل                اخلدمـات القا  
       ويعتقد   .                     ُ                                                                              اجلديدة ألن أبواهبا لن ُتفتح للجمهور ألسباب أمنية، ولكن من اخلطط إجراء دراسة جدوى هلذه املسألة           

  .                           ة سفر مشتركة وخدمات املؤمترات                              ً                                املفتشون أن التوسع قد يكون ممكناً كذلك يف جماالت التدريب وتشغيل وحد

                                                                                                         وفـيما يـتعلق باخلدمات التشاركية فإن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة                -  ٦٤
                                  ً                                                                         اإلطارية بشأن تغري املناخ تشاركان فعالً يف تشغيل جملس حصر ممتلكات وجلنة عقود ووصلة سريعة لربط نظام                 

                                                                                بوحدة اخلدمة احلاسوبية اخلاصة مبكتب األمم املتحدة يف جنيف، وقد تكون هناك                                         املعلومـات اإلدارية املتكامل   
  .                                                             فرص لالخنراط يف أنشطة مشتركة أخرى مثل التدريب وإجراء املقابالت، إخل
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  :  ٢٢        التوصية 

                                                                                                   ينبغي أن يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي إجراء تقدير للزيادات يف تكاليف تشغيل املباين                
  .                                                         والتوصية بكيفية تلبية هذه املتطلبات اإلضافية على أفضل وجه      اجلديدة

  :  ٢٣        التوصية 

                                                                                                 ينبغي أن يواصل األمني التنفيذي حتري إمكانات التوسع يف اخلدمات املشتركة والتشاركية اليت حتقق               
  .  اف                                                                                  االقتصاد يف التكاليف مع نظرائه يف بون وتقدمي تقارير منتظمة عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطر

                 التنسيق والتعاون -     ً  ثامناً 

                                                                                                         لألمانـة والية مبوجب االتفاقية تتمثل يف تنسيق أنشطتها مع أنشطة أمانات اهليئات واالتفاقيات الدولية                -  ٦٥
             ً                                                                       ويلزمها، نظراً ألهنا ليست وكالة منفذة، أن تعتمد على املزايا النسبية ملنظمات األمم املتحدة   .                األخرى ذات الصلة

    وهي   .                                                                                         املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية ذات الصلة من أجل عمليات تنفيذ االتفاقية                             املعنية وغريها من  
                                                                                                                تـويل أمهية خاصة لعالقتها باالتفاقيات األخرى ذات الصلة، وال سيما اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                 

                     أعد فريق االتصال        ٢٠٠٤         ويف عام     .    ترك                                                                          املـناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، اللتني أنشئ معهما فريق اتصال مش          
                                                                                                                    املشـترك ورقة بشأن خيارات تعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث سعى فيها إىل حتديد القضايا الشاملة                  

ُ                                                                                    وُعرضت الورقة على األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ولكن من املؤسف   .  )٣٠ (       للتعاون  
  .     رارها            أنه مل يتم إق

     ُ                                                                                                    وقـد طُلـب إىل األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تقييم األنشطة التنسيقية والتعاونية                 -  ٦٦
          فقد أشارت   .                                                                                            لألمانـة، وخاصة فيما يتعلق باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وكانت الردود إجيابية بوجه عام   

                                                               وطنية بشأن أوجه التآزر، اليت يسرت األمانة عقدها، وإىل أنشطة                                                        بلدان خمتلفة بصورة إجيابية إىل حلقات العمل ال       
 ُ                                                                                               وُنظر إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على أهنا تتصدر قيادة العمل يف تعزيز وتنفيذ أوجه التآزر   .        املتابعة

                      بلدان املتأثرة ذاهتا،                                                                             وكانت إحدى املشكالت اليت مت حتديدها تواتر انعدام أوجه التآزر داخل ال             .                بـني االتفاقيات  
                                                                                      وأشارت عدة بلدان يف جمموعة الدول املتقدمة إىل أن األمانة اهنمكت بشكل استباقي يف                .                      وخاصـة يف أفريقـيا    

                                                                                               السعي إىل توفري أوجه التآزر ولكنها رمبا تكون قد ختطت حدود عملها باالخنراط يف تصميم مشاريع تآزر منوذجية 
  .      نفيذها                             على الصعيدين الوطين واحمللي ويف ت

                                                                                                         وضـمن قائمة املؤسسات الشريكة الرئيسية اليت قدمتها أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل                -  ٦٧
  ُ                                        وأُرسل استبيان موجز إىل منظمات األمم املتحدة   .                                    منظمة شريكة من منظمات األمم املتحدة  ٢١              املفتشني مت حتديد 

              ومل ترد بشكل     .                                               اون مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                                        الشريكة هذه اللتماس آرائها بشأن التنسيق والتع      
                                                                منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية         (                                           تـام على هذا االستبيان سوى مخس وكاالت         

                                                      

) ٣٠  (  FCCC/SBSTA/2004/INF.19 ،  ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢    .  
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          م املتحدة                                      ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األم      )         اليونسكو (                                                           الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
                                                  ً      ً                                              ، مما يبني أن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عدداً حمدوداً من منظمات األمم املتحدة الشريكة                 )        اإلمنـائي 

                                   ً       ً   والعائق الذي مت حتديده باعتباره عائقاً رئيسياً   .                                                               الرئيسية امللتزمة اليت ميكنها العمل معها لدفع عجلة عمليات التنفيذ
  .                     هو االفتقار إىل التمويل                         يعترض سبيل تعزيز التعاون 

  :  ٢٤        التوصية 

                                                                                                    ينـبغي أن يوجه مؤمتر األطراف األمني التنفيذي إىل أن يعمل مع فريق االتصال املشترك على تعزيز                  
                                                                                                  ً                   التعاون يف عملية تنفيذ اتفاقيات ريو وتدعيم أوجه التآزر بغية التوجه حنو طرائق للتعاون الفين أكثر حتديداً،                 

  .                                قارير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد                       وأن يقدم إليه بانتظام ت

  :  ٢٥        التوصية 

                          ً                                                                       ينـبغي أن تبذل األمانة جهوداً هائلة لالضطالع بدور حفاز بني األطراف املعنية وخمتلف املنظمات                
                                               ويف هذا الصدد ينبغي أن تعد األمانة خطة عمل حمددة    .                                                           الشـريكة بغية تعزيز التعاون بينها يف تنفيذ االتفاقية        

  .                                   نتظمة إىل مؤمتر األطراف عن التقدم احملرز              وتقدم تقارير م

             بعض املقارنات  :               اتفاقيات ريو�     ً  تاسعاً 

                  ُ                                                                      يف إطار االختصاصات طُلب إىل املفتشني إجراء مقارنة بني أمانات اتفاقيات ريو الثالث من حيث الوالية  -  ٦٨
                            ت يف املرفقات من األول إىل                                         وتقدم املعلومات اخلاصة هبذه املتغريا      .                                          واحلصـول على املوارد وحالة مالك املوظفني      

                                                ُ                  ومبوجب االتفاقيات، كما ميكن إدراكه من املرفق األول، أُسندت إىل            .                                     اخلـامس، وهـي واضحة إىل حد بعيد       
                                                                                                                   األمانـات الـثالث والية أداء وظائف شبه متماثلة، والفرق الرئيسي هو أنه مل حتدد التفاقية التنوع البيولوجي                  

  .                              تقدمي املعلومات عندما تطلب ذلك                               مساعدة البلدان النامية األطراف يف

                                                                            ً                           وفـيما يتعلق بامليزانيات األساسية فإن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أقل حظاً إىل حد بعيد، إذ           -  ٦٩
                   حنو نصف امليزانيتني     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                         تـبلغ ميزانيـتاها املعتمدتان من األنصبة املقررة للفترتني     

                                                                                         م املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وكذلك أقل من امليزانيتني املعتمدتني التفاقية التنوع                                   املعـتمدتني التفاقية األم   
                                 ً                                                                        كمـا أهنا تتلقى من البلد املضيف تربعاً للميزانية األساسية أقل من ذلك الذي تتلقاه اتفاقية األمم                   .            البـيولوجي 

   ).              املرفق الثالث  (                            فروق يف جدول مالك املوظفني                    وتظهر هذه ال     ).             املرفق الثاين  (                                   املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
                                                ً                                                                    كمـا أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أقل حظاً من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف                   

                                                          ، وميكن مالحظة هذا بوجه خاص يف التمويل املقدم لعمليات التبليغ  )            املرفق الرابع (                            احلصول على التمويل الطوعي    
   ).           املرفق اخلامس (    وطين   ال

                                                            ً                                وخلص املفتشون إىل أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أقل حظاً من حيث املوارد املالية والبشرية  -  ٧٠
                   ً     ً                                            وهم يعتقدون اعتقاداً قوياً أنه ينبغي لألطراف يف االتفاقية أن تعلق أمهية   .                                    باملقارنة باالتفاقيتني الشقيقتني األخريني

                                                                                        مانة االتفاقية يف تيسري تنفيذ االتفاقية وأن توفر هلذه األنشطة إرشادات سياساتية مناسبة التوقيت                أكرب على أنشطة أ
  .                ً      ً      ً   وأن تقدم هلا دعماً مالياً مالئماً
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 املرفق األول
 وظائف أمانات اتفاقات ريو

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 )١، الفقرة ٢٤املادة (

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
 ملناخا

 )٢، الفقرة ٨املادة (

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 )٢، الفقرة ٢٣املادة (

                                       وضـع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤمتر         )   أ ( 
  .  ٣٣                                    األطراف وخدمتها املنصوص عليها يف املادة 

                                 اختاذ الترتيبات املتعلقة بدورات       )   أ ( 
                                          مؤمتـر األطـراف ودورات هيئاته الفرعية       

                            جب االتفاقية وتقدمي اخلدمات                املنشـأة مبو  
  .            الالزمة إليها

                               وضـع ترتيـبات لدورات مؤمتر         )   أ ( 
                                            األطـراف ودورات هيـئاته الفرعية املنشأة       
                                          مبوجـب االتفاقـية وتقدمي اخلدمات الالزمة       

  .     إليها

                                         أداء الوظائف اليت تناط هبا بواسطة أي          )   ب ( 
  .        بروتوكول

                                 جتمـيع وإرسال التقارير املقدمة        )   ب ( 
  .     إليها

                                 جتمـيع وإرسال التقارير املقدمة        )   ب ( 
  .     إليها

                                        إعـداد تقاريـر عـن تنفيذ وظائفها           )   ج ( 
                                               مبوجـب هـذه االتفاقـية وتقدميهـا إىل مؤمتر          

  .      األطراف

ــاعدة إىل    )   ج (  ــدمي املس ــري تق                            تيس
                                           األطراف ال سيما البلدان النامية األطراف،      
                                            بناء على طلبها، يف جتميع وإبالغ املعلومات       

  .              ألحكام االتفاقية            ً املطلوبة وفقاً 

                                تيسري تقدمي املساعدة إىل األطراف        )   ج ( 
                                                    مـن البلدان النامية املتأثرة، بناء على طلبها،        
                                            وخباصـة املوجود منها يف أفريقيا، يف جتميع        
  .                                     وإرسال املعلومات املطلوبة مبوجب االتفاقية

                                      التنسـيق مـع اهليئات الدولية األخرى        )   د ( 
               رتيبات إدارية                                   املختصـة، وال سيما الدخول يف ت      

                                                   واتفاقـات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها       
  .       بفعالية

                                إعداد تقارير عن أنشطتها وتقدميها    )   د ( 
  .              إىل مؤمتر األطراف

                                   تنسيق أنشطتها مع أمانات اهليئات        )   د ( 
  .                                  واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة

                                       أداء الوظـائف األخرى اليت قد يقررها           )   ه ( 
  . ف          مؤمتر األطرا

                                 ضمان التنسيق الالزم مع أمانات          )   ه ( 
  .                              اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة

                              الدخـول، حسـب توجيه مؤمتر           )   ه ( 
                                               األطـراف، فيما قد يلزم من ترتيبات إدارية        

  .                                     وتعاقدية من أجل األداء الفعال لوظائفها

                                  الدخول، حتت التوجيه العام ملؤمتر        )   و (  
       إدارية                                       األطـراف، فـيما يلزم من ترتيبات        
  .                                   وتعاقدية من أجل األداء الفعال ملهامها

                                    إعـداد تقارير عن تنفيذ وظائفها         )   و ( 
                                         مبوجـب االتفاقـية وتقدمي هذه التقارير إىل    

  .           مؤمتر األطراف

                                  أداء املهام األخرى لألمانة احملددة        )   ز (  
                                        يف االتفاقـية ويف أي من بروتوكوالهتا وأي     

  .                           مهام أخرى حيددها مؤمتر األطراف

                                       أداء أي وظائف أخرى من وظائف         ) ز ( 
  .                           األمانة قد حيددها مؤمتر األطراف
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 املرفق الثاين
 احلصول على موارد امليزانية األساسية يف إطار اتفاقات ريو

 )١(اتفاقية التنوع البيولوجي

اتفاقيــة األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن 

 تغري املناخ
اتفاقية األمم املتحدة 
 ملكافحة التصحر

 

 امليزانية ف دوالرات الواليات املتحدةبآال
                                            امليزانية املعتمدة من مؤمتر األطراف للفترة         ١٣       ٩٩٥,٧   ٢٥       ٢٨٦,٠  )    ٢٠٠٢-    ٢٠٠١ (   ١٨       ٦٤٣,٩

٢٠٠١-    ٢٠٠٠     

                                            امليزانية املعتمدة من مؤمتر األطراف للفترة         ١٦       ٢٣٤,٢   ٣٢       ٨٣٧,١  )    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣ (   ٢١       ٩٥٦,٨
٢ (    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢ (  

                                            امليزانية املعتمدة من مؤمتر األطراف للفترة         ١٧       ٠٤٩,٠  ٤ ٣       ٨٠٧,٣  )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥ (   ٢١       ٤١٦,٣
٢ (    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ (  

  )                                 امليزانية املقترحة من األمني التنفيذي (  )  ٢٦       ٠٦٠,٥ (  )  ٤٢       ٣١١,٢ (  )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥ (  )  ٢٨       ٢٣٣,٤ (
 )٣(اإليرادات من األنصبة املقررة بآالف دوالرات الواليات املتحدة

 الصندوق االستئماين
 للميزانية األساسية

(BY))٤( 

الصندوق 
االستئماين للميزانية 

 (FCA)األساسية 

الصندوق االستئماين 
للميزانية األساسية 

(UXA) 

 

     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                  اإليرادات يف الفترة    ١٣       ١٠٤,٦   ٢٣       ٥٢٤,٤   ١٥       ٣٦١,٤
     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                  اإليرادات يف الفترة    ١٥       ٦٦٠,٩   ٢٧       ٣٣١,٩   ١٧       ٣٣٤,٠

 ن التربعاتاإليرادات م بآالف دوالرات الواليات املتحدة
تربع أملانيا للصندوق  

االستئماين للميزانية 
 (FCA)األساسية 

تربع أملانيا للصندوق 
االستئماين للميزانية 

 (UXA)األساسية 

 

     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                  اإليرادات يف الفترة       ٩٧٦,٥  ١       ٣٨٩,٣ 

     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                  اإليرادات يف الفترة       ٩٨٨,٠  ١       ٤٨٣,٨ 
     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤  ة                 اإليرادات يف الفتر  ١       ١١٠,٠  ١       ٦٥١,١ 

  :     املصدر
 ICCD/COP(6)/2/Add.1 ؛ ٦-   م أ /  ٢٣        ؛ املقرر  ٥-   م أ / ٤        ؛ املقرر  ٤-   م أ / ٤        ؛ املقرر  ٣-   م أ / ٣         املقــرر     :                                  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

and 5 ،٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                           ؛ البيانات املالية املراجعة    .  
  ؛ FCCC/SBI/2002/10/Add.1  ؛  ٩-   م أ /  ١٦           ؛ املقـــرر  ٧-   م أ /  ٣٨         املقــرر    ؛  ٥-   م أ /  ٢٠         املقــرر    :                                          اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

FCCC/SBI/2003/5؛   FCCC/SBI/2004/12/Add.2..  
  ،   ٣٤ / ٧          ؛ املقرر   UNEP/CBD/COP/6/20   ،    ٢٩ / ٦          ؛ املقرر   UNEP/CBD/COP/5/23   ،    ٢٢ / ٥         املقـرر     :                        اتفاقية التنوع البيولوجي

UNEP/CBD/COP/7/21 ؛  UNEP/CBD/COP/7/2التفاقية التنوع البيولوجي                 ؛ البيانات املالية                          .  
  :      احلواشي

                                                                                                                                            دورة ميزانـية اتفاقـية التنوع البيولوجي لفترة سنتني غري متطابقة مع الدورة املقابلة اخلاصة بكل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                       ) ١ (  
  .                                                  التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  .                                              رد، أي قبل التربع التكميلي من حكومة البلد املضيف                     إمجايل املتطلبات من املوا  ) ٢ (  
  .                                           تتضمن اإليرادات من الفوائد واإليرادات املتنوعة  ) ٣ (  
  .     تربعات  ) ٤ (  
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 املرفق الثالث
 مالك موظفي أمانات اتفاقات ريو

 
 اتفاقية التنوع البيولوجي

اتفاقية األمم املتحـدة 
 اإلطارية بشأن تغري املناخ

دة اتفاقية األمم املتح
 ملكافحة التصحر

 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥  

                       امليزانـية األساسية    ̀  ١̀    
                الوظائف املعتمدة

              أمني عام مساعد ١ ١ ١

  ٢-  مد صفر ٤ صفر

  ١-  مد ٢ ٦ ٣

  ٥- ف ١٠ ٨ ٤

  ٣- ف ٥ ٢٥ ٩

  ٢- ف ٤ ٩ صفر

                            جمموع الفئة الفنية وما فوقها ٣٠ ٧١ ٣٣

  ة                     جمموع فئة اخلدمات العام ١٣ ٣٩,٥ ٢٦

      اجملموع )١(٤٣    ١١٠,٥ ٥٩
                       الوظائف املمولة من    ̀  ٢̀    

                  تكاليف دعم الربامج

  ١-  مد صفر ١ 

  ٥- ف ٢ ١ 

  ٢-   ف-   ٤- ف ١ ٨ 

                            جمموع الفئة الفنية وما فوقها ٣ ١٠ ٣

                       جمموع فئة اخلدمات العامة ١٠ ٢٠ ٥

      اجملموع ١٣ ٣٠ )٢(٨   

  :     املصدر
  .ICCD/COP(6)/11/Add.1 and 3   :                                 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  .ICCD/CP/2003/6/Add.1; FCCC/SBI/2003/5   :                                          اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  .UNEP/CBD/COP/7/10; UNEP/CBD/COP/7/21  :                        اتفاقية التنوع البيولوجي

  :        احلاشيتان
   ).   خ ع ٣   و ٤    ف  ١   و ٥  -    ف  ١ (    امج ُ                                                      ُتمول مخس من الوظائف الثالث واألربعني عن طريق أموال دعم الرب  ) ١ ( 
 ) ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣  ) ٢    .  
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 املرفق الرابع
 )١(احلصول على التمويل الطوعي يف إطار امليزانية األساسية مبوجب اتفاقات ريو

اتفاقيـة األمم املتحـدة  اتفاقية التنوع البيولوجي
 اإلطارية بشأن تغري املناخ

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 التصحر

 

 رات الواليات املتحدةبآالف دوال

ــتئماين  ــندوق االس                      الص
                       اخلـاص لتيسري مشاركة     
                    األطــراف يف عملــية  

 (BZ)          االتفاقية

                               الصندوق االستئماين للمشاركة يف    
                                   عملـية اتفاقـية األمـم املتحدة       

 (FER)                       اإلطارية بشأن تغري املناخ 

                                 الصندوق االستئماين ملشاركة الدول    
                                     األطراف يف دورة مؤمتر اتفاقية األمم      

 (UVA)                    تحدة ملكافحة التصحر  امل

              صندوق املشاركة  )  أ (

     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠               إيرادات الفترة  ١ ٤٢٩,٣ ٢ ٩٩٥,٨ ٢ ١٩٩,٠
     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢               إيرادات الفترة  ١ ٦٤٢,٥ ٢ ٠٣٤,٦ ١ ٥٥٥,٩

ــتئماين   ــندوق االس                       الص
                        الطوعـي اخلاص للتربعات    
            ً              اإلضـافية دعمـاً لألنشطة     

 (BE)        املعتمدة 

                              الصـندوق االسـتئماين لألنشطة     
 (FRA)       ميلية    التك

                               الصــندوق االســتئماين للــتمويل 
                                     الطوعـي لألنشـطة يف إطار اتفاقية       
                                  األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر     

(UWA) 

                       صندوق األنشطة التكميلية  )  ب (

     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠               إيرادات الفترة  ٧ ٠٩٢,٣ ٥ ٨٧٣,٣ ٣ ٧٠٣,٦
     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢               إيرادات الفترة  ٧ ١١٦,٨ ٧ ٣٧١,٥ ٣ ٤٤٥,٨

      مسامهة                        الصـندوق االستئماين لل    
                                  السنوية اخلاصة من حكومة أملانيا     

(FQA) 

                               الصندوق االستئماين لألحداث اليت    
                                       تـنظمها أمانة اتفاقية األمم املتحدة      
                                       ملكافحة التصحر فيما يتعلق باالتفاقية     

(BMA))   صندوق بون         (  

                   صناديق البلد املضيف  )  ج (

     ٢٠٠١- ٠ ٠  ٢٠       الفترة         إيرادات ٩٢٣,٦ ٣ ٢٨٦,٧   
     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢             رادات الفترة   إي ١ ٠٣٤,٣   ٣ ٦٦١,٤ 

  :     املصدر
                                   ؛ البــيانات املالــية املــراجعة،  ICCD/COP(6)/2/Add.3 and 5  :                                 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢    .  
  .ICCD/SBI/2002/10/Add.1; FCCC/SBI/2004/12/Add.2  :                                          اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  .                                    بيانات أمانة اتاقية التنوع البيولوجي   : ي                       اتفاقية التنوع البيولوج

  :      احلاشية
                                                                                                          بعض الصناديق غري مدرجة يف اجلدول، مثل الصندوق االستئماين للتعاون التقين اخلاص باتفاقية األمم املتحدة                 ) ١ ( 

                    ن دوالر من دوالرات           مليو    ١,٥                                                                    قدم صندوق األمم املتحدة االستئماين للشراكة الدولية مسامهة قدرها           (                           اإلطارية بشأن تغري املناخ     
                 ؛ واملخصص املؤقت    )                                                                  لتنفيذ مشروع آلية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو             ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                              الواليـات املتحدة يف الفترة      

  ؛  )                                           مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة         ٥,٥ (                                                                              لـربوتوكول كيوتو يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             
                 دوالر من دوالرات    ٢٢٦     ٠٠٠ (                                                                               ق االستئماين العام لدعم البلدان النامية األطراف يف املسائل اخلاصة بالسالمة البيولوجية        والصندو

   ).    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                        الواليات املتحدة يف الفترة 
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 املرفق اخلامس
 احلصول على التمويل الالزم للتبليغ الوطين يف إطار اتفاقيات ريو

املتوسط للتقرير الواحد 
 رات الواليات املتحدةبدوال

 
 عدد التقارير

 
 املنطقة

 
 الفترة/السنة

 

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

     ١٩٩٩        أفريقيا ٤٢ ١١ ٣٢٥

     ٢٠٠٠                       أوروبا الوسطى والشرقية /    آسيا ٣٧ ٤ ١٧٣

     ٢٠٠٠                                     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٣٠ ٨ ٩٨٤

 
             التبليغ األول

      ٢٠٠٠-    ١٩٩٩   طق        مجيع املنا ١٠٩ ٨ ٢٥٣

     ٢٠٠٢        أفريقيا ٤٨ ٦ ٠٩٨

     ٢٠٠٢     آسيا ٤٤ ٤ ٧٣٨

     ٢٠٠٢                                     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٣٣ ٥ ٤٨٥

     ٢٠٠٢                                         مشال البحر املتوسط، أوروبا الوسطى والشرقية ١٧ ٣ ٥٤٨

     ٢٠٠٢ مجيع املناطق ١٤٢ ٥ ٢٢٩

 
 

              التبليغ الثاين

 تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

  ) ١ (            التبليغ األول     ٢٠٠٤      سبتمرب  /        حىت أيلول غري متاحة ١٠١ ٣١٠ ١٩٨

 اتفاقية التنوع البيولوجي

  ) ٢ (              التبليغ الثالث         غري متاحة مجيع املناطق غري متاحة ٢٠ ٠٠٠

  :     املصدر
ICCD/COP(3)/5/Add.2 and 4; ICCD/COP(5)/2/Add.4; 

.ICCD/COP(6)/2/Add.4 
  :                دة ملكافحة التصحر                 اتفاقية األمم املتح

FCCC/SBI/2004/INF.11, annexes I and II.  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرياملناخ                                         :  
UNEP/CBD/COP/7/17 and Add.3a  ؛ بـيانات أمانة اتفاقية                         

  .                التنوع البيولوجي
  :                        اتفاقية التنوع البيولوجي

  :        احلاشيتان
                                                                                 رفق األول بالغه األويل يف غضون ثالث سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل                                                        يلـزم أن يقدم كل طرف غري مدرج يف امل           ) ١ ( 

     مايو  /       أيار   ١٩     وحىت     ).                         ً                                                 ً              باستثناء أقل البلدان منواً، اليت جيوز هلا القيام بذلك يف الوقت الذي تراه مناسباً              (                                                    ذلـك الطرف، أو من تاريخ توفر املوارد املالية          
ُ      ُرصدت     ٢٠٠٤       أكتوبر  /                                                                                وعملية تقدمي البالغات الوطنية الثانية يف مرحلة مبكرة اآلن؛ ففي تشرين األول             .   ً ياً     ً      ً          بالغـاً وطنياً أول       ١٢٤              مت تلقـي         ٢٠٠٥  

                                                                                              دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لكل بلد منها من أجل إجراء عملية تقييم ذايت، وقد                  ١٥     ٠٠٠                    ً                    خمصصـات الثـنني ومخسـني بلداً مقدارها         
  .       الثانية                               قدمت ثالثة بلدان بالغاهتا الوطنية 

     ً        طرفاً هذه      ١٣٣     قدم     (    ١٩٩٨       يناير   /               كانون الثاين   ١ُ                                                                  ُدعـي األطراف إىل تقدمي تقاريرهم الوطنية األوىل يف موعد أقصاه              ) ٢ ( 
                        أطراف هذه التقارير       ١٠٤     قدم     (    ٢٠٠١      مايو   /       أيار   ١٥                                             وتقاريرهم الوطنية الثانية يف موعد أقصاه         )     ٢٠٠٣       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠                الـتقارير حىت    

                                                                                                        وقد أبلغت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وحدة التفتيش املشتركة أن أمانة مرفق البيئة العاملية                 ).     ٢٠٠٣        أكتوبر   /  ول              تشـرين األ     ٣١      حـىت   
                        ً                                                                                                                           والوكـاالت املـنفذة، استناداً إىل اخلربة املستمدة من التقارير الوطنية األوىل والثانية، أفادت بأن ميزانية التقرير الوطين الثالث ستكون عند                     

  .                                                     دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وهو رقم إرشادي متوسط  ٢٠     ٠٠٠      مستوى 
- - - - - 


