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مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر واستراتيجية مشاركة مؤسسات األعمال

مشاااركة القطاع الخاص وإش اراكه في اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر واستراتيجية مشاركة مؤسسات األعمال
مذكرة من األمانة

موجز
طلب مؤتمر األطراف إلى األمانة واآللية العالمية ،بموجب مقرره /6م أ ،14-مواصل ل ل لللة إ ل ل ل ل ار

القطاع الخاص والتعاون معه في تعزيز تنفيذ االتفاقية.

وطلب مؤتمر األطراف إليهما أيض ل ل لا بيا الخيارات البفيلة بتشل ل للأيب مشل ل للاركة أ بر من القطاع
الخاص في اس ل ل ل للتيداح وتعميب كلول مبتبرة ومس ل ل ل للتدامة ألحراا مصافية التر ل ل ل للير وتد ور األ ار ل ل ل للي
والأفاف وتوخيا لهدف تيييد أثر تد ور األ ار ي.

وطل للب مؤتمر األطراف ك للذل للا إلى األم للان للة أن تق للدم تقري ار عن تنفي للذ ل للا المقرر إلى مؤتمر
األطراف في دورته الخامسة عشرة.
وتتضمن ذه الوثيقة تقارير مقدمة من األمانة عن التدابير المتخذة لتنفيذ المقرر المذكور أعاله،

وتقدم توصيات لبي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته الخامسة عشرة.
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أولا-

معلومات أساسية
-1

ترس ل ل ل للي المقررات /5م أ 11-و/6م أ 12-و/6م أ 13-و/6م أ 14-األس ل ل ل للا

الذي تس ل ل ل للتند إليه

األمانة واآللية العامة في تشل للأيب مشل للاركة كيانات قطاعي األعمال والرل للناعة في اجتماعات اتفاقية األمب
المتيدة لمصافية الترير وعملياتها.

-2

وقد و عت األمانة استراتيأية مشاركة مؤسسات األعمال التي تبين األ داف والطرائق والشروط

-3

وفي اللدورة  14لمؤتمر األطراف ،ل ل ل ل ل ل للأعلت األطراف األملانلة واآلليلة العلالميلة على مواصل ل ل ل ل ل لللة

المتعلقة بالش ل ل ل ار ات التي تُقيمها االتفاقية مب كيانات األعمال والقطاع الخاص .وقد ُعر ل ل للت اسل ل للتراتيأية
مش للاركة مؤسل لس للات األعمال على األطراف لبي تنظر فيها في الدورة الثانية عشل لرة لمؤتمر األطراف ،ومنذ
لا اليينِّ ،
تنظب ذه االستراتيأية عالقات يئات االتفاقية ومؤسساتها مب القطاع الخاص.
تعاونهما مب القطاع الخاص

ل للمن اإلطار الذي كددته اسل للتراتيأية مشل للاركة مؤس ل لسل للات األعمال ،وبيا

الخيارات المتاكة لتش للأيب مش للاركة أ بر من القطاع الخاص في اس للتيداح وتعميب كلول مبتبرة ومس للتدامة

ألحراا مصافية الترير وتد ور األ ار ي والأفاف وتوخيا لهدف تيييد أثر تد ور األ ار ي.

ثانيا -استراتيجية مشاركة مؤسسات األعمال التي وضعت في إطار التفاقية
-4

بناء على طلب مؤتمر األطراف ،واصل لللت األمانة واآللية العالمية اسل للتخدام اسل للتراتيأية مشل للاركة

مؤسلسللات األعمال في تعاونهما مب القطاع الخاص .واقترن اسللتخدام االسللتراتيأية ببذل العناية الواجبة من
خالل عملية استعراا امل لضمان الشفافية عند التعاون مب كيانات تأارية وصناعية ميددة ومعروفة.

-5

وواصلت األمانة تعاونها مب االتفاق العالمي لألمب المتيدة ومؤسسات أخرى تابعة لألمب المتيدة

-6

وركز االكتفال باليوم العالمي لمصافية الترل ل ل ل للير والأفاف لعام  2020على تغيير مواقف عامة

بهدف تبادل المعلومات وتنسيق جهود إ ار القطاع الخاص.

النا

من األسل ل للباب الرئيسل ل للية للترل ل للير وتد ور األ ار ل ل للي ،بما فيها الغذاء والعلف واأللياف( .)1وفي ذا

اإلطار ،للاركت األمانة و للركاا ا بنشللاط مب الشللركات العاملة في مأال إنتاج أو ترللنيب األحذية والعلف
(الشل للركات الزراعية ،والمطاعب ،وكبار المنتأين) فضل لالا عن الشل للركات العاملة في مأال صل للناعة األزياء.
وكان ذا النهج مهما للغاية إل كاء الوعي بأ مية األ ار للي لتوفير الخدمات الهامة مثل الطعام الذي نأ له
والمالبس التي نرتللديهللا .ويمصن االطالع على معلومللات عن للذا اليللدح واليمالت التي نظمتهللا األمللانللة

على الموقب الشبصي لالتفاقية(.)2

ألف -تنفيذ استراتيجية التفاقية لمشاركة مؤسسات األعمال
-7

طلبلت األملانلة ،في الفترة ملا بين علامي  2020و ،2021إجراء د ارسل ل ل ل ل ل للة عن التعلاون بين قطلاع

األعمال واتفاقية مصافية الترل ل للير تشل ل للمل تقييب مشل ل للاركة قطاع األعمال ،وباالسل ل للتناد إلى نتائج التقييب في
و ب العناصر الالزمة الستيداح استراتيأية جديدة لمشاركة قطاع األعمال.

( )1

ونظب اليوم العالمي لمصافية الترير والأفاف تيت عنوان "الغذاء والعلف واأللياف :اإلنتاج واالستهال المستدامان".
ُ

( )2

<https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and>.drought-day

GE.22-01805

3

ICCD/COP(15)/13

-8

وأوصى التقييب األمانة واآللية العالمية بما يلي:
(أ)

و ل ل ل ل ل ل للب راية طويلة األجل إل ل ل ل ل ل ل ل ار قطاع األعمال في أعمال اتفاقية األمب المتيدة

لمصافية الترل ل ل للير ،مب تيديد األ داف واألولويات االسل ل ل للتراتيأية الرئيسل ل ل للية ،والنتائج المتوقعة ،وما يرتبط
بذلا من طرائق للتعاون .ويمصن أن تيدد االستراتيأية أيض ا مأاالت المشاركة الموا يعية الرئيسية؛
(ب)

إجراء المزيد من التيليالت وتقديب المزيد من التوجيه والدعب لرل ل ل ل للال البلدان األطراف

وقطاع األعمال التأارية بهدف تعزيز الفهب المش ل ل ل ل ل للتر لمر ل ل ل ل ل للال القطاع العام والقطاع الخاص والتوفيق
بينهما ،وتيديد طرائق التعاون والتوقعات في ذا الرل ل ل ل ل ل للدد التخا إجراءات فعالة على الرل ل ل ل ل ل للعيد القطري

لمعالأة القضايا المتعلقة باأل ار ي؛
(ج)

مواص ل ل ل ل لللة تطوير أدوات االتفاقية ومرافقها وقدراتها من أجل المش ل ل ل ل للاركة الفعالة لقطاع

''1

إنش للاء منبر يتي لقطاع األعمال التأارية التعاون والوص للول إلى المعلومات وتقاس للمها

''2

تأديد االتراالت التي تستهدف قطاع األعمال تعزي از للشفافية والمواءمة؛

''3

اس للتعراا العمليات (مثالا العمليات ات الر لللة ببذل العناية الواجبة) للتيقق من أنها

''4

زيادة التعاون والتبامل بين األمانة واآللية العالمية ،على سللبيل المثال من خالل إنشللاء

''5

تيسلين إدارة المعارف المتعلقة بمشلاركة قطاع األعمال من خالل التتبب المنهأي للموارد

''6

ُّ
التعلب الداخلي وتدريب الموظفين بشأن المسائل ات الرلة بمشاركة قطاع األعمال؛

(د)

تيسل ل للين جانب البفاءة في مشل ل للاركة قطاع األعمال من خالل التركيز على الش ل ل ل ار ات

األعمال ،بما في لا ما يلي:

وتبادل اآلراء بشأن المسائل ات الرلة بأولويات اتفاقية مصافية الترير؛

تغطي مختلف أنواع الأهات الفاعلة في قطاع األعمال ومختلف أ صال المشاركة؛

فرقة عمل معنية بقطاع األعمال؛

والنتائج ات الرلة ،وتقديب تقارير دورية عن المسائل ات الرلة ألحراا خارجية؛

االس ل للتراتيأية العالية المردود ،واالس ل للتفادة من الأهود التي تبذلها مؤسل ل لس ل للات األمب المتيدة األخرى والمواد

التي توفر ا في ذا الردد ،واالنخراط في التعاون مب المؤسسات المذكورة.
-9

وباإل ل للافة إلى إر ل للادات تسل للتند إلى توصل لليات التقييب ،كددت الد ارسل للة نواتج اسل للتراتيأية أخرى

وما يتر ل للل بها من منأزات رئيس ل للية متوخاة بوص ل للفها عناص ل للر ميتملة الس ل للتراتيأية جديدة إل ل ل ار قطاع

األعمال في أعمال اتفاقية مصافية التر ل ل ل ل ل للير .وقد تميورت ذه النواتج كول مأاالت التركيز الواس ل ل ل ل ل للعة
النطاق التي تتمثل في "القواعد والسياسات والممارسات" و"الوساطة والتعبئة" و"دعب التنفيذ".

باء -استراتيجية إشراك القطاع الخاص للفترة 2030-2021
اس ل ل ل ل للتنادا إلى االس ل ل ل ل للتراتيأية اليالية التي نظرت فيها األطراف في الدورة الثانية عشل ل ل ل ل لرة لمؤتمر
-10
األطراف وإلى التوص ل لليات التي ص ل للدرت عن التقييب المس ل للتقل لالس ل للتراتيأية في عام  ،2021أعدت اتفاقية

مصافية الترل للير اسل للتراتيأي اة عامل اة للقطاع الخاص بهدف إقامة ل ل ار ات مب القطاع الخاص في االنتقال
إلى مزيد من االستدامة من أجل سالمة األ ار ي وصية السصان.
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-11

وتركز االسل ل ل للتراتيأية على مشل ل ل للاركة القطاع الخاص وعلى تنمية القطاع الخاص .و ي ،من ثب،

امتداد لالسل ل للتراتيأية ال ار نة من كيا تركيز ا اليالي على مو ل ل للوع إدراج مسل ل للارات منتأة تدعب إصل ل للال
األ ار ي والنظام اإليصولوجي.
-12

وسل لليتطلب تيقيق أ داف التنمية المسل للتدامة بيلول عام  2030تس ل لريب وتيرة التيول المؤدي إلى

التغيير واالبتبلار في نظب اإلنتلاج واالسل ل ل ل ل ل للتهال في قطلاعلات األحلذيلة واألليلاف والعلف .وال يمصن تيقيق

أ داف التنمية المسل ل للتدامة فقط من خالل االسل ل للتثمار العام والمسل ل للاعدة اإلنمائية الرسل ل للمية .ويتطلب تيقيق

الهدف  15من أ داف التنمية المسل للتدامة (اليياة البرية) اسل للتثما ار من جانب القطاع الخاص وانتقاالا واسل للب
النطاق إلى الممارس ل ل ل للات اإلنتاجية المس ل ل ل للتدامة .وتهدف االس ل ل ل للتراتيأية إلى دعب عمل البلدان األطراف في

االتفاقية والمؤسستين التابعتين لالتفاقية (األمانة واآللية العالمية) الرامي إلى االستفادة من ذه الفرص.

وتيويل األ ار لي ألحراا الزراعة و العامل الرئيسلي الدافب لتغيير أوجه اسلتخدام األ ار لي توخيا
-13
لهدف رئيسل للي و تلبية الطلب على الغذاء والعلف واأللياف والطاقة الييوية .ويؤدي تغيير الطريقة التي ننتج

ونسل للتهلا بها دو ار رئيسل لليا في عصس مسل للار تد ور األ ار ل للي وفقدان التنوع البيولوجي وفي التخفيف من آثار
تغير المناخ .ومشللاركة القطاع الخاص في إصللال النظب اإليصولوجية وكمايتها أمر أسللاسللي لضللمان سللالسلل

إمداد مسل ل ل للتدامة ال تهدد األجيال القادمة .ولإلسل ل ل للهام في لا ،تعتزم اتفاقية مصافية الترل ل ل للير زيادة جهود ا

الراميلة إلى إ ل ل ل ل ل ل ل ار القطلاع الخلاص في دعب إعادة النظر بشل ل ل ل ل ل لصلل متعمق في اس ل ل ل ل ل للتخلدام القلدرات اإلنتلاجيلة

بما يفضي إلى نتائج إيأابية على الطبيعة ويأتي أيضا بفوائد اجتماعية  -اقترادية.
-14

وتتمثل الراية العامة السلتراتيأية القطاع الخاص التفاقية مصافية الترلير للفترة 2030-2021

في أن تيقيق أ داف التنمية المسلتدامة بيلول عام  2030سليتطلب تسلريب وتيرة االبتبار والتغيير المفضلي

إلى التيول في أنظملة اإلنتلاج واالسل ل ل ل ل ل للتهال  ،وال سل ل ل ل ل ل لليملا في قطلاعلات األحلذيلة واألليلاف والعلف .وتعزز
االستراتيأية أيض ا سالسل القيمة من خالل تأثير ا تأثي ار إيأابيا بيتا في األ ار ي والسصان.

-15

ويتمثل الهدف الرئيس للي لالس للتراتيأية في كش للد الخبرات ومقومات االبتبار واليلول والتمويل من

القطاع الخاص لتيقيق أ داف التنمية المسل ل ل للتدامة ات الرل ل ل لللة ،وال سل ل ل لليما الهدف  15من أ داف التنمية
المسل ل ل للتدامة والغاية  3-15المتعلقة بتد ور األ ار ل ل ل للي والأفاف ،فض ل ل ل لالا عن أي مقررات ات صل ل ل لللة من

مقررات مؤتمر األطراف.
-16

وتركز االس للتراتيأية على دفين رئيس لليين‘1’ :تيس للير االس للتثمارات والتبنولوجيا ألحراا اإلنتاج

المستدام كيافز لالنتقال إلى االستخدام المسلتدام لأل ار ي؛ و’ ‘2تشلأيب توسيب سلالسل القيمة لالسلتهال
المستدام من أجل صية األ ار ي والسصان .ولتيقيق لا ،اقتُركت ستة مأاالت عمل رئيسية:
(أ)

التعاون االستراتيأي مب المنرات االستثمارية المتعددة أصياب المرلية؛

(ب)

تيسير االستثمارات المؤثرة تأثي ار إيأابيا في سالمة األ ار ي؛

(ج)

دعب اليصومات في تيديد كلول التمويل المختلط؛

(د)

تعزيز توسل لليب نطاق التبنولوجيات الأديدة وتيسل للير نقل التبنولوجيا في القطاعات التي

(ه)

تسريب وتيرة االنتقال إلى سالسل القيمة المستدامة لتوفير خيارات أفضل للمستهلبين؛

(و)

تشأيب استهال المنتأات والعالمات التأارية التي تؤثر تأثي ار إيأابيا في األ ار ي.

تؤثر تأثي ار بالغ ا على األ ار ي (األحذية واألعالف واأللياف والرناعات االستخراجية)؛
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ثالث ا -المشاركة الفعلية للكيانات التابعة لقطاعي األعمال والصناعة
-17

منذ فترة الس ل ل للنتين المنر ل ل للرمة ،ما انفبت األمانة واآللية العالمية تعمالن في إطار ل ل ل ل ار ات مب

يانات تابعة لقطاعي األعمال والرللناعة بهدف تعزيز مشللاركة القطاع الخاص في تنفيذ االتفاقية وتيقيق

الهدف المتمثل في تيييد أثر تد ور األ ار ي ،وما انفبتا تقيمان ار ات مب تلا البيانات.
-18

وقللد أُقيمللت الشل ل ل ل ل ل ل ار للات والبرامج الميلدةدة التللاليللة مب القطللاع الخللاص عمالا بللالمبللاد التوجيهيللة

المبينة في استراتيأية مشاركة مؤسسات األعمال واستراتيأية مشاركة القطاع الخاص.

ألف -صندوق تحييد أثر تدهور األراضي
-19

واصل ل ل ل ل ل لللت األملانلة واآلليلة العلالميلة تعلاونهملا مب إدارة الرل ل ل ل ل ل لنلدوق في تيسل ل ل ل ل ل للير تبلادل المعلارف

-20

ويسل ل للرت األمانة أيضل ل لا عقد اجتماعين بين منظمات المأتمب المدني ومدير الرل ل للندوق من أجل

والمعلومات المتعلقة بعمليات الرندوق وإنأازاته.

توفير معلومات عن الرلندوق وعن الدور الذي يمصن أن تؤديه منظمات المأتمب المدني .واختير عضلوان

من الفريق المعني بالمأتمب المدني والتابب لالتفاقية لعضل ل للوية المألس االسل ل للتراتيأي للرل ل للندوق .والمألس
مصلف بتقديب توصل لليات بشل للأن التوجه االسل للتراتيأي للرل للندوق و ل للمان مواءمته مب السل للياسل للات الرامية إلى
مصافية تد ور األ ار ي وتغير المناخ.
-21

وأُتييت معلومات إ افية عن الرندوق لألطراف في الدورة التاسعة عشرة للأنة استعراا تنفيذ

االتفاقية  ،وس للتُقدم اآللية العالمية ذه المعلومات إلى الدورة العشل لرين للأنة اس للتعراا تنفيذ االتفاقية من
خالل تقرير اآللية العالمية عن التقدم الميرز في تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية(.)4
()3

باء -تطوير سالسل القيمة
اس ل ل ل للتنادا إلى التأارب التي أُجريت في منطقة الس ل ل ل للاكلُ ،ت ِّ
أرب اآللية العالمية كاليا إدماج معايير
-22
اقترادية إ افية لضمان زيادة العائدات االستثمارية لفائدة المأتمعات الميلية .ويشمل ذا العمل ما يلي:
(أ)

تعصف اآلليلة العلالميلة ،بلاال ل ل ل ل ل ل للت ار مب منظملة األمب المتيلدة لألحلذيلة والز ارعلة ،على

بيا سلبل اسلتيداح نظام سلاتلي آلي لتيديد مياصليل األ لأار الرئيسلية في المنطقة ،مما سليسلم بتقييب

اإلمصانات االقترادية .وسيشمل ذا العمل أيض ا نشر طائرات مسةيرة لدعب استيداح النظام اآللي؛

نأيللت اآلليللة العللالميللة أيضل ل ل ل ل ل ل لا في تعبئللة الموارد الالزمللة لتشل ل ل ل ل ل للأيب المزارعللات في
(ب)
المأتمعات الريفية في مالي على اتباع ممارسات إدارة األ ار ي إدارةا فعالة ومستدامة.
ومن منظور عالمي ،تقود اآللية العالمية بيوثا جديدة عن مخاطر تغير المناخ تد ور األ ار ل للي
-23
التي تواجه س للالس للل القيمة على الر للعيد العالمي .وس ل ِّ
ليمصن لا المزارعين والمنتأين من االس للتعداد لتغير

المناخ والتبيف معه ،مب االستفادة في الوقت اته من الفرص الأديدة.

وتواصللل اآللية العالمية أيض لا دعب تيديد االبتبارات والنهج الأديدة في سللالسللل القيمة .وأطلقت
-24
اآلليلة العلالميلة ،بلالتعلاون مب منظملة األمب المتيلدة للتنميلة الرل ل ل ل ل ل لنلاعيلة ،تيلديلا علالميلا لتيلديلد االبتبلارات
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الرئيسلية في مأالي التبنولوجيا النظيفة واإلدارة المسلتدامة لأل ار لي .ودعمت اآللية العالمية أيضلا المنتدى
االقترادي العالمي في تنظيب تيديهما لزرع أول تريليون أرة من أجل الأدار األخضر العظيب.
-25

وتدعب اآللية العالمية كصومة كوت ديفوار في اس للتيداح برنامج إرح أبيدجان .وس لليركز البرنامج

المقتر على االنتقال المسللتدام في إنتاج أ ب السلللب األسللاسللية في كوت ديفوار بما يصفل اسللتخدام األ ار للي

على نيو أ ثر استدامة وتأديدا ،وال سيما األ ار ي المستخدمة في إنتاج كبوب البا او .وسيركز البرنامج
على تدابير التخفيف والتبيف على كد سل ل لواء ،وس ل لليدعو أيضل ل لا إلى تسل ل لريب وتيرة تنفيذ نظام التتبب البامل
لمردر كبوب البا او في سلسلة قيمة ذا المنتج.

ويمصن أيض لا االطالع على معلومات إ للافية عن العمل المتر للل بالقدرات اإلنتاجية في الوثيقة
-26
.ICCD/CRIC(20)/5

جيم -منتدى قطاع األعمال المعني باإلدارة المستدامة لأل راضي
-27

نظمت األمانة ،باال ل ل ل ل للت ار مب كصومة الهند واتياد حرف التأارة والر ل ل ل ل للناعة الهندية والمألس

العلالمي لألعملال التألاريلة من أجلل التنميلة المسل ل ل ل ل ل لتلداملة ،المنتلدى الخلامس لقطلاع األعملال المعني بلاإلدارة
المستدامة أل ار ي على امش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف.

-28

واعتمد أ ثر من  100من ممثلي مؤس ل ل لسل ل للات األعمال والمسل ل للؤولين اليصوميين وممثلي المأتمب

أُدرج في التقرير الختامي للدورة الرابعة عش ل ل ل ل ل لرة لمؤتمر األطراف .وأقر المشل ل ل ل ل للاركون ،في

المدني إعالنا
اإلعالن ،بأن العالب يأب أن يبني مسل للتقبالا يمنب الترل للير وتد ور األ ار ل للي ،ويقلل من كدتهما ،ويعصس
()5

مسار ما ،ويخفف في الوقت اته من آثار الأفاف.

ودعا المش ل للاركون أيضل ل لا جميب الش ل للركات إلى االنض ل للمام إليهب في جهود ب التعاونية الرامية إلى
-29
تنفيذ ممارسل ل للات اإلدارة المسل ل للتدامة لأل ار ل ل للي وإصل ل للال األ ار ل ل للي في إطار االنتقال إلى اقترل ل للاد عالمي
مسل ل للتدام ،بما يسل ل للاعد على وقف تد ور األ ار ل ل للي وعصس مسل ل للاره وإصل ل للال النظب اإليصولوجية المتد ورة،

وبما يصفل في الوقت اته إدارة األ ار ي على نيو مستدام لمساعدة المأتمعات الميلية على االزد ار.

و لددت الشلركات أيضلا على دور ا الياسلب في إنشلاء نظب مسلتدامة لألحذية واسلتخدام األ ار لي،
-30
والتزمت بالعمل من أجل إيأاد عالب خال من ظا رة تد ور األ ار ي ،مب إيالء األولوية لليلول التي تبفل
البيئة الطبيعية،

النهج القائمة على سللالسللل القيمة وخرللائ
اإلدارة المسللتدامة لأل ار للي وصللية التربة ،و ُ
واليلول الذكية المتعلقة بالمناخ والمياه للمسلاعدة في تعزيز قدرة المأتمعات الميلية على الرلمود وتيسلين
يصمة التخا القرار في مؤسسات األعمال.
سبل عيشها من خالل عمليات ُم َ

ودعا إعالن دلهي التفاقية مصافية التر ل للير الر ل للادر عن قطاع األعمال أيض ل لا اليصومات إلى
-31
االنخراط في مأموعة التيوالت السياساتية ،من بينها:

( )5

(أ)

مواءمة الق اررات بما يصفل اتساقها مب إطار األمب المتيدة؛

(ب)

و ب أنظمة تدعب االبتبار ألحراا اإلدارة المستدامة لأل ار ي؛

(ج)

دعب اآللية الميفزة التي تبافئ صون الطبيعة وإصالكها واستخدامها المستدام؛

<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019> ,12/ICCD_COP%2814%29_23-1918294E.pdfالرفية .18
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(د)

تمصين التياور والتعاون وتبادل المعارف بين القطاعين العام والخاص؛

(ه)

و لب سلياسلات وأ داف وا لية و لمان التضلافر بين الشلركاء في المأال البيئي على

(و)

تسخير دور اآلليات القائمة على السوق ،بما في لا أسواق البربون؛

(ز)

زيادة التركيز على آليات التمويل المشتركة بين القطاعين العام والخاص؛

( )

دعب سلبل عيش مرنة في الريف من خالل تشلأيب ريادة األعمال وتنفيذ تدابير التبيف

(ط)

تعزيز كيازة السصان الميليين لأل ار ي وكقوقهب فيها ،مب االعتراف بالنساء والشباب.

نطاق واسب والمأتمب عموما؛

مب المناخ؛

ومن المتوقب أن تُعقد الدورة السللادسللة لمنتدى قطاع األعمال المعني باإلدارة المسللتدامة لأل ار للي
-32
بالتزامن مب الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف ،التي ستُعقد بدعب من كصومة كوت ديفوار.

دال -أكاديمية الريادة للحفاظ على التربة
-33

واص ل ل ل لللت األمانة واآللية العالمية ،خالل فترة الس ل ل ل للنتين المنر ل ل ل للرمة ،دعب تفعيل أ اديمية الريادة

لليفاظ على التربة.

دور أسل ل للاسل ل للي في دعب عمل األمانة بوصل ل للفها وكالة األمب
-34
وكان للموارد التي وفرتها ذه المبادرة ٌ
المتيدة الرائدة في مسلار العمل ( 3تعزيز أسلاليب اإلنتاج التي تؤثر تأثي ار إيأابيا في الطبيعة) لمؤتمر قمة
األمب المتيدة للمنظومات الغذائية ،الذي ُعقد في سل ل ل للبتمبر/أيلول  .2021وترد معلومات ميددة عن العمل
الذي ا ل ل ل ل ل للطلعت به األمانة في الوثيقة  ،ICCD/COP(15)/4المعنونة "تش ل ل ل ل ل للأيب وتعزيز العالقات مب
االتفاقيات األخرى ات الرلة ومب المنظمات والمؤسسات والوكاالت الدولية المخترة".

وعلى نيو ملا ورد في الوثيقلة  ICCD/CRIC(20)/5الرل ل ل ل ل ل للادرة عن اآلليلة العلالميلةُ ،قلدم دعب
-35
إ ل ل للافي إلى المألس العالمي لألعمال التأارية من أجل التنمية المس ل ل للتدامة لمس ل ل للاعدته في إنش ل ل للاء مركز
لالسل ل ل ل ل ل للتثملار في التربلة لبي يزود الشل ل ل ل ل ل للركلات ،بلالتعلاون مب منظملة " "Just Rural Transitionومعهلد
رواتان ،بما يلزم من إر ادات وأدوات صنب القرار لتمصينها من التخطيط الستثمارات فعالة في التربة.

-36

وتعاونت اآللية العالمية مب مركز االس للتثمار في التربة في إعداد "تقرير عن إر للادات االس للتثمار

في التربة" لمسللاعدة للركات األحذية والزراعة على االسللتثمار في كلول مؤثرة وعالية القيمة وطويلة األجل
تبفل س ل ل ل ل ل للالمة التربة في جميب مراكل إمداد تلا الش ل ل ل ل ل للركات وخارجها .ويتمثل الغرا من ذا العمل في

توكيد ترل ل ل للنيفات التربة كأصل ل ل للل من أصل ل ل للول سل ل ل لللسل ل ل لللة القيمة ،وقيا

الفوائد العامة والخاصل ل ل للة المتأتية،

ما ونوع ا ،من االس ل ل ل للتثمار في ممارس ل ل ل للات س ل ل ل للالمة التربة ،وإظهار تلا الفوائد ،وتوفير كافظة من آليات
االستثمار في التربة التي يمصن إيالا ا األولوية لتعزيز اليلول التي تبفل سالمة التربة.
-37

وفي األ ل ل ل للهر المقبلة ،س ل ل ل لليطلق المألس العالمي لألعمال التأارية من أجل التنمية المس ل ل ل للتدامة

مأموعة أدوات لمسلاعدة الشلركات في رصلد تأثير اسلتثماراتها على التربة وتقديب تقارير عنه إلى المسلؤولين

في الشل ل ل للركة المعنية والأهات صل ل ل للاكبة المرل ل ل لللية .وسل ل ل للتتي مأموعة األدوات ذه أيضل ل ل لا إمصانية تبادل
المعارف بشأن الممارسات الفضلى لبل نوع ميدد من أنواع االستثمار في التربة ،استنادا إلى موقب الشركة
في سلسلة القيمة ،وإمصانية التعاون من أجل العمل الأماعي.
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هاء -تشجيع الشباب على ريادة األعمال
-38

في إطار اليلقات الد ارسل ل للية الشل ل للبصية المعنونة "فرص العمل في مأال األ ار ل ل للي للشل ل للباب" التي

نظمتها األمانة ومؤسسة دويتشه فيله ،تعاونت األمانة مب ركات ومبادرات يقود ا باب وتعمل في مأال

األ ار ي باستخدام سالسل قيمة مستدامة.
-39

وأتاكت سلللسلللة اليلقات الد ارسللية الشللبصية تلا الفرصللة لعرا العمل الذي يضللطلب به عدد من

الشركات التي يقود ا الشباب ( ان جميب المشاركين دون سن  35عاما) ،بما في لا ما يلي:
(أ)

موقب " :)6("Complete farmerعبارة عن منرلة رقمية مخرلرلة للشلباب تتي لهب

(ب)

ل ل ل ل ل ل للركلة " :)7("eGroل ل ل ل ل ل للركلة دانمركيللة تعمللل على تعزيز الي ارجلة الزراعيللة والز ارعلة

إمصانية الوصول إلى األ ار ي المتاكة الرالية للزراعة في حانا؛
المستدامة ليماية األ ار ي وعصس مسار تغير المناخ؛
(ج)

مبادرة " :)8("Tsoo13مبادرة أطلقها صاكب مشاريب زراعية في بوتسوانا؛

(د)

مؤسل ل ل ل لس ل ل ل للة " :)9("BeeHubمش ل ل ل للروع اجتماعي يهدف إلى إ كاء الوعي بأ مية النيل

(ه)

ل ل ل ل للركة " :)10("Farmizenل ل ل ل للركة ندية تربط المس ل ل ل ل للتهلبين بالمنتأين الميليين من

واليفاظ عليه في حواتيماال؛

أصياب المزراع العضوية من خالل تطبيق إلبتروني؛

لعبة " :)11("TreePlanetلعبة تشل ل ل ل للأير باسل ل ل ل للتخدام الهواتف الذكية تُغر من خاللها
(و)
أ أار كقيقية بهدف تشأيب إعادة التشأير؛
(ز)

مبلادرة " :)12("The Cacao Projectمبلادرة اتخلذ لا طلاه ومزارع لتوفير بلذور البلا لاو

( )

ل ل للركة " :)13("Food Santéل ل للركة تعمل في مأال إنتاج وتر ل ل للنيب األحذية الزراعية

للمزارعين في الفلبين؛
في مالي.
-40

وترد معلومات إ افية عن تنظيب اليلقات الدراسية الشبصية في الوثيقة ،ICCD/COP(15)/12

المعنونلة "مشل ل ل ل ل ل للاركلة منظملات المأتمب الملدني وإ ل ل ل ل ل ل ل ار هلا في اجتملاعلات وعمليلات اتفلاقيلة األمب المتيلدة

لمصافية الترير".

( )6

>.<https://www.completefarmer.com/

( )7

>.<http://www.egro.dk/

( )8

>.<https://www.facebook.com/Tsoo13-248266458878172/

( )9

>.<https://www.beehubguate.com/

()10

>.<https://www.farmizen.com/

()11

>.<https://treepla.net/

()12

>.<https://louisemabulo.com/the-cacao-project

()13

>.<https://anzishaprize.org/fellows/adama-kante/
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واو -األعمال التجارية من أجل األراضي
-41

يمصن أن يصون لألنش ل للطة التأارية تأثير كبير على األ ار ل للي في كل مركلة من مراكل س ل لللس ل لللة

انتهاء باإلنتاج والعمليات التأارية
القيمة ،بدءا من مر ل ل ل ل للدر اإلمداد بالمواد الخام ومرو ار بالزراعة والنقل ،و ا
وما إلى لا .ومن ثب ،تُعد إقامة ل ل ل ار ات اسل ل للتراتيأية مب قطاع األعمال وأ ل ل ل ار ه ،بما ال يقترل ل للر على
الأانب المالي ،في تنفيذ اتفاقية مصافية الترل ل ل ل للير أم ار ال حنى عنه لمسل ل ل ل للاعدة العالب في الوفاء بالتزاماته
بيماية األ ار ل ل للي وإصل ل للال األ ار ل ل للي المتد ورة وتوسل ل لليب نطاق اإلجراءات الرامية إلى مصافية الترل ل للير

وتد ور األ ار ي والأفاف وتيييد أثر تد ور األ ار ي.
-42

وقد أدى وعي المسلتهلبين واألعمال التأارية المتزايد بأ مية موا ليب مثل المسلؤولية االجتماعية

للش للركات إلى اتأاه متزايد في مش للاركة قطاع األعمال مش للاركة فاعلة في معالأة القض للايا البيئية العالمية،

ومراعاة المس ل ل للتثمرين بش ل ل للصل متزايد للمعايير البيئية واالجتماعية واإلدارية لدى اتخا ق ارراتهب االس ل ل للتثمارية.

وفي لذا السل ل ل ل ل ل ليلاق ،من األ ميلة بمصلان تعزيز الزخب اليلالي وجلذب المزيلد من اللدعب والتعلاون من جلانلب
قطاع األعمال من أجل تيييد أثر تد ور األ ار ي.

-43

وعر ت اتفاقية مصافية الترير ،باال ت ار مب كصومة جمهورية كوريا ،مبادرة األعمال التأارية من

أجل األ ار للي على امش االكتفال بالذكرى السللنوية العا لرة لمبادرة تشللانغوون .و للاركت افت ار لليا في عرا

المبادرة للركات ومؤس لسللات عدة ،من بينها للركة " "Mirovaومؤس لسللة " "Elyx Foundationو للركة " GS

متعهدة بذلا بأول التزامات
 ."Retail Co. Ltdو ركة " "Hyundai Livartوالميفل العالمي لدوائر األعمال،
ا
وستطلق المبادرة رسميا في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف.
من جانب قطاع األعمال بسالمة األ ار يُ .
-44

ويهدف البرنامج إلى تيسلير مشلاركة قطاع األعمال التأارية في تنفيذ االتفاقية وفي تيقيق دف

تيييد أثر تد ور األ ار ل ل للي من خالل الش ل ل ل ار ات االسل ل للتراتيأية والربط الشل ل للبصي بين أصل ل للياب المرل ل لللية

المهتمين ،بمن في لا المأتمعات الميلية العاملة على أرا الواقب .وسل ل لليتي البرنامج فرص ل ل لا للتعلب من
األقران وتبادل المعلومات بشللأن اليلول المبتبرة والمسللتدامة لمصافية الترللير وتد ور األ ار للي والأفاف،
فضل لالا عن نما ج األعمال المسل للتدامة التي تطبقها مؤسل لسل للات األعمال التي تسل للهب في تيقيق دف تيييد

أثر تد ور األ ار ي.
-45

وصمب بييا يركز على عنررين رئيسيين ،ما:
وقد استيدح البرنامج ُ
(أ)

جمب تعهدات الشركات والتزاماتها بتيقيق دف تيييد أثر تد ور األ ار ي؛

(ب)

تيديد مشل ل ل للاريب و ل ل ل ل ار ات تأارية فعلية رائدة لتنفيذ اتفاقية مصافية الترل ل ل للير وتيقيق

دف تيييد أثر تد ور األ ار ي.
-46

وس ل ل ل ل للتبون مبادرة األعمال التأارية من أجل األ ار ل ل ل ل للي بمثابة منبر يأمب الش ل ل ل ل للركاء من قطاع

األعمال من جميب أرجاء العالب لدعب وتنفيذ تدابير تيييد أثر تد ور األ ار ي.

زاي -تحدي التوريد
-47

كملللة تيللدي البيللا عن موردين للأللدار األخضل ل ل ل ل ل للر العظيب ي كملللة تقود للا اآلليللة العللالميللة

بالتعاون مب المنتدى االقترل للادي العالمي و ل للركاء آخرين ،و ي تسل للعى إلى تشل للأيب ل للركاء رئيسل لليين من
الش ل ل للركات على المش ل ل للاركة في مهمة تيويل منطقة الس ل ل للاكل من خالل س ل ل للالس ل ل للل إمداد مس ل ل للتدامة مراعية

لألخالقيات ومنفتية على الس ل ل للوق .وتهدف اليملة إلى الير ل ل للول من الش ل ل للركاء على التزامات باس ل ل للتخدام
المنتأات المورةدة من صل ل ل ل ل للغار المنتأين في منطقة السل ل ل ل ل للاكل .وسل ل ل ل ل لليركز ذا التيدي على مأموعة من
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المياص لليل ات اإلمصانات العالية من كيا قابلية تس للويقها ومدى تأثير ا ،وتش للمل ذه المياص لليل الفونيو
والبان والرل للم العربي ومياصل لليل كثيرة أخرى .وسل لليركز تيدي التوريد ،في مركلته الثانية ،على منتأات

األ ار ي الأافة على الرعيد العالمي.

إن دمج اإلنتاج الزراعي الذي يؤثر تأثي ار إيأابيا في الطبيعة في س ل ل للالس ل ل للل اإلمداد العالمية ات
-48
اآلثار االقتر للادية واالجتماعية والبيئية الوا للية واإليأابية و وس لليلة ال تبفل إكداح تأثير مس للتدام على
مثال على كيفية انتقال منظومات األحذية واليراجة
طول الأدار األخضل ل للر العظيب فيسل ل للب ،ولبنه أيض ل ل لا ٌ
الزراعية نيو اإلجراءات التي تؤثر تأثي ار إيأابيا في الطبيعة .ويتمثل الهدف الرئيسلي من تيدي التوريد في

زيادة الروابط االقترادية المستدامة لفائدة مبادرة الأدار األخضر العظيب.

وفي إطار ذا التيدي ،س ل ل ل ُليدعى مديرو س ل ل للالس ل ل للل اإلمداد العالمية إلى إدماج منتأات األ ار ل ل للي
-49
الأافة في سللالسللل إمداد للركاتهب .ويمصن أن يصون لا في للصل اعتماد خط إنتاج جديد (مثل زيت البان)،
أو تسللليط الضللوء على خط إنتاج موجود (مثل ال ِّشليا) ،أو اسللتخدام منتأات األ ار للي الأافة كمدخالت إنتاج

مركبة (مثل الفونيو) .وسل ل ل ل ل لليتعين على مديري سل ل ل ل ل للالسل ل ل ل ل للل اإلمداد التقيد بمعايير جغرافية ميددة ،إلى جانب
المعايير البيئية والمعايير األساسية ،كأن يصونوا طرفا في االتفاق العالمي لألمب المتيدة.

-50

وسل ل للترل ل للب الشل ل للركات التي تلتزم بالمشل ل للاركة ل ل للركات راعية رسل ل للمية للأدار األخضل ل للر العظيب،

مما سلليخولها اليق في إطالع موظفيها والمسللا مين فيها ومسللتهلبي منتأاتها على مشللاركتها في التيدي.
وستُقدةم أيض ا دراسات كاالت إفرادية وبيانات عن األثر االجتماعي للتيدي.

-51

وس ل لليش ل للمل التيدي إجراء مش ل للاورات على نطاق قطاع األعمال ،بما في لا مش ل للاورة عامة على

ص ل للعيد أص ل للياب المر ل لللية عموما (عبر اإلنترنت) وكلقة د ارس ل للية افت ار ل للية ،وس ل ل ُليدعى المنتأون وتأار
التأزئة وحير ب من أصياب المرلية إلى إبداء آرائهب في مختلف الخطوات المقتركة.

رابع ا -الستنتاجات والتوصيات
-52

واصاالت األمانة وايلية العالمية العمل شنشااا مع كيانات قطاعي األعمال والصااناعة في تنفيذ

-53

وفي ساااااااياق مل العمل ،عززت األمانة وايلية العالمية أدواتهما من خالل تقييم اساااااااتراتيجية

اتفاقية مكافحة التصحر وتحقيق هدف تحييد أثر تدهور األراضي.

مشااركة القطاع الخاص وإعداد اساتراتيجية إشاراك القطاع الخاص للفترة  ،2030-2021اللتين تساترشاد

شهما األمانة وايلية العالمية في تعاونها مع الشاركات تعاونا تتسام بالشافا ية وب ذل العناية الواجبة .وقد

أث ت شذل العناية الواجبة أنه وسيلة مفيدة للغاية في التعاون مع الشركات الموثوقة.
-54

وتنطوي المبادرات الجدتدة المتخذة في ايونة األخيرة والمقرر تنفيذها خالل األشااااااهر المق لة،

بما فيها مبادرة "األعمال التجارية من أجل األراضااااااااي" و"تحدي التوريد" ،على إمكانات ك يرة لتشااااااااجيع
الشركات على اللتزام بحماية األراضي وإصالحها والستثمار فيهما.

-55

وفي المساااتق ل ،شوساااع األمانة وايلية العالمية مواصااالة تعاونهما مع كيانات قطاعي األعمال

والصناعة واستكشاف س ل التعاون مع الكيانات العاملة في قطاعات األغذية والعلف واأللياف ،ول سيما
الكيانات العاملة في قطاع األعمال التجارية الزراعية وصناعة األزياء.

-56

وبناء على ما تقدم ،أُدرجت عناصااار مشاااروع مقرر في الوثيقة  ICCD/COP(15)/21لكي

تنظر فيها األطراف.
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