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 املسائل اإلجرائية 
مشاركة القطاع اخلاا  وشراراكيف ا اجاعاعااع وععتيااع ايةااياة األما  

 املاحدة ملكافحة الاصحر واسرتاييجية مشاركة مؤسساع األععال

مشاااركة القطاااع اخلااا  وشرااراكيف ا اجاعاعاااع وععتياااع ايةاايااة األماا    
 حر واسرتاييجية مشاركة مؤسساع األععالاملاحدة ملكافحة الاص

 مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز  
، 13-م أ/٦طلبببببر مبببببؤإىل األطبببببىلال ة  األمانبببببج واقليبببببج ال امليبببببج،  وجبببببر م بببببىل    

 االستمىلا  يف ةشىلاك ال طاع اخلاص والت اون م ه من أجل مساعدته يف ت زيز تنفيذ االتفاقيج.
األمانببج أن ت ببدم ت ىليببىلان عببن تنفيببذ إلببؤ امل ببىل  ة  مببؤإىل وطلببر مببؤإىل األطببىلال ة   

 األطىلال يف دو ته الىلاب ج عشىلة.
وتتضببمن هببذ  الو ي ببج ت ببا يىل م دمببج مببن األمانببج عببن التببدابق املت ببذة لتنفيببذ امل ببىل   

 املذكو  أعال ، وت دم توصيات لكي ينظىل فيها مؤإىل األطىلال يف دو ته الىلاب ج عشىلة.
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 معتوماع أساسية -أولا  
األسببببباي البببببذي تسبببببتند ةليبببببه  13-م أ/٦و 12-م أ/٦و 11-م أ/5تىلسبببببي امل بببببىل ات  -1

األمانبببج واقليبببج ال امبببج يف تشبببجيان مشبببا كج كيببباانت قطببباعي األعمبببال والصبببناعج يف اجتماعبببات 
املتحبببدة ملكافحبببج التصبببحىل وعملياضبببا. وقبببد وضببب ت األمانبببج اسبببرتاتيجيج مشبببا كج اتفاقيبببج األمبببم 

مؤسسبببات األعمببببال البببا تبببببا األهببببدال والطىلا بببر والشببببىلوق املت ل ببببج ابلشبببىلاكات الببببا ت  يمهببببا 
االتفاقيبببج مبببان كيببباانت األعمبببال وال طببباع اخلببباص. وقبببد ع ىلضبببت اسبببرتاتيجيج مشبببا كج مؤسسبببات 

ىل فيها يف الدو ة الثانيج عشىلة ملؤإىل األطىلال، ومنذ إلؤ احلا، األعمال على األطىلال لكي تنظ
 تنظ ِّم هذ  االسرتاتيجيج عالقات هيئات االتفاقيج ومؤسساضا مان ال طاع اخلاص.

ويف آخىل دو ة من دو ات مؤإىل األطىلال، شج ت األطىلال األمانج واقليج ال امليج على  -2
طبببا  البببذي اددتبببه االسبببرتاتيجيج وعلبببى مواصبببلج مواصبببلج ت او مبببا مبببان ال طببباع اخلببباص ضبببمن اإل

 ت دمي ت ا يىل عن إلؤ ة  مؤإىل األطىلال.

 ينةيذ اسرتاييجية مشاركة مؤسساع األععال -اثنياا  
يف ال بببباما املاضببببيا، واصببببلت األمانببببج واقليببببج ال امليببببج اسببببت دام اسببببرتاتيجيج مشببببا كج  -3

بذل ال نايج الواجبج املتفبر عليهبا لضبمان مؤسسات األعمال يف ت او ما مان ال طاع اخلاص، مان 
 الشفافيج عند الت اون مان كياانت قطاعي األعمال والصناعج.

وواصلت األمانج ت او ا مان االتفاق ال املي لألمم املتحدة )االتفاق ال املي( ومؤسسات  -4
دل امل لومبات أخىلى اتب ج لألمم املتحدة، وخباصج االتفاقات البيئيج املت ددة األطىلال، هببدل تببا

عبببن كثبببر مبببان ايلببب  ال ببباملي ان وتنسبببير جهبببود ةشبببىلاك ال طببباع اخلببباص. وت اونبببت األمانبببج أيضببب
لألعمبببال التجا يبببج مبببن أجبببل التنميبببج املسبببتدامج، هببببدل ةشبببىلاك أعضبببا ه ةشبببىلاكان ف ببباالن يف حت يبببر 

 هدل حتييد أ ىل تدهو  األ اضي.

 األععال والصناعةاملشاركة الةعتية لتكياانع الاابعة لقطاعي  -اثلثاا  
، اخنىلطببت األمانببج واقليببج ال امليببج يف شببىلاكات مببان عببدة كيبباانت 2015منببذ  ايببج عببام  -5

 اتب ج ل طاعي األعمال والصناعج هبدل ت زيز مشا كج ال طاع اخلاص يف تنفيذ االتفاقيج.
ئ وقببببد أ قيمببببت الشببببىلاكات والببببربام  احملببببدعدة التاليببببج مببببان ال طبببباع اخلبببباص عمببببالن ابملببببباد -٦

التوجيهيج املبي نج يف اسرتاتيجيج مشا كج مؤسسات األعمال،  ا فيها تدابق بذل ال نايج الواجبج يف 
 ةشىلاك ال طاع اخلاص.

 صندوق حتييد أثر يدهور األراضي -ألف 
، الذي طَلر ة  اقليج ال امليج وضان خيا ات لزايدة املوا د مبن 12-م أ/3ابمل ىل   عمالن  -7

ةنشبباء صببندوق "حتييببد أ ببىل تببدهو  األ اضببي ةعمبباالن كببامالن،  ببا يف إلببؤ  أجببل ةعمببال مببباد ات
، قادت اقليج ال امليج جهود ةنشاء صندوق حتييد أ ىل تبدهو  "مست ل لتحييد أ ىل تدهو  األ اضي

 األ اضي.
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وببببدعم مبببن اكومبببات فىلنسبببا ولكسبببمربس والنبببىلوي  ومؤسسبببج  وكفلبببىل، و شبببا كج فىليبببر  -8
سسات ماليج عامج ومنظمات دوليج غق اكوميج وأوساق أكادمييج، استشا ي ضم ممثلا عن مؤ 

للسبوق دعمبان ان وض ت اقليج ال امليبج التصبميم األويل للصبندوق وأجبىلت د اسبات جبدوى وت ييمب
إلنشببباء الصبببندوق وتف ليبببه. ومبببن خبببالل عمليبببج تنافسبببيج، اختبببقت لتبببويل ةدا ة الصبببندوق شبببىلكج 

"Mirova"أابد ان اص ت مل يف جمبال ةدا ة االسبتثما ات، وهبي أيضب، وهي شىلكج اتب ج لل طاع اخل
 الا تكىلي نفسها لالستثما  املسؤول. "،Natixis Investment Managers"فىلوع شىلكج 

وكصببندوق لالسببتثما  املببؤ  ِّىل يسبب ى ة  االسببتثما  يف املشببا يان املببد ة للببدخل يف جمببايل  -9
مجيببان أءبباء ال ببا ، دفببز صببندوق حتييببد أ ببىل اإلدا ة املسببتدامج لأل اضببي واستصببالض األ اضببي يف 

تبببدهو  األ اضبببي ال طببباع اخلببباص علبببى املشبببا كج الف البببج، ويشبببج ه يف الوقبببت إاتبببه علبببى ت بببدمي 
هلببدل حتييببد أ ببىل تببدهو  األ اضببي وأهببدال التنميببج املسببتدامج إات الصببلج. ويببدل ان التمويببل دعمبب

ةشبببىلاك املسبببتثمىلين املبببؤ  ِّىلين،  جنببباض الصبببندوق يف اشبببد املبببوا د مبببن ال طببباع اخلببباص علبببى جبببدوى
الببذين عببادة مببا يىلكببزون علببى قطاعببات أخببىلى مثببل قطبباع الطاقببج املتجببددة، يف عمليببج حتييببد أ ببىل 

علبببى أ يبببج اسبببت دام التمويبببل امل بببتل  يف افبببز ان تبببدهو  األ اضبببي. ويبببدل جنببباض الصبببندوق أيضببب
ج، بببدعم مببباد ات حتييببد اهتمببام املسببتثمىلين املؤسسببيا،  ببا يف إلببؤ صببنادير امل اشببات الت اعديبب

 100، أعلبببن الصبببندوق التزامبببات  بببا يىلببببو علبببى 2019أ بببىل تبببدهو  األ اضبببي. ومنبببذ أاي /مبببايو 
مليون دوال  من دوال ات الوالايت املتحدة من طا فج واس ج مبن املسبتثمىلين، وشبىلع يف اسبتثما   

 .2019األول يف كانون الثاين/ينايىل 

 يطوير سالسل القيعة -ابء 
، كثفت اقليبج ال امليبج ت او با مبان ال طباع اخلباص هببدل ة باد 13-م أ/٦ابمل ىل   عمالن  -10

فىلص عمل مىلاعيج للبيئج يف جمبال اسبتلالل األ اضبي وت زيبز مبا للمجتم بات الىليفيبج، علبى امتبداد 
 السو  األخضىل ال ظيم، من قد ة على الصمود.

قبا م علبى الطلبر يدف به قطباع  ويف هذا الصبدد، جىل ببت اقليبج ال امبج بنجباض اتبباع  ب  -11
األعمال يف غاان وبو كينا فاسبو مبن أجبل تطبويىل سالسبل قيمبج املنتجبات الطبي يبج البا ال ت سبتلل 

يف املنط ج، والا ميكبن أن تسبهم يف حتسبا االقتصباد وسببل كسبر ال بي ، مثبل ان كافي  استلالالن 
نيببات يليببج وأ ببببىلم اتفبباق مببان أابببد التبلببدي والبببان والفونيببو. ويف ةطبببا  هببذا الببنه ، أ نشبببئت ت او 

الببذي يدعمببه  "Fleuve"، ب ببد اختيببا   يف ةطببا  مشببىلوع "Aduna"املشببرتين الببدوليا، هببو شببىلكج 
 االحتاد األو ويب،  ا يكفل استدامج املباد ة يف األجل الطويل.

عبدد  ويىلببو يليبان  جمتم بان  24وقد كان هلذا التجىلببج أ بىل حتبويل، ةإ اخنبىلق فيهبا اب  اقن  -12
ش ص. ومن أجل توسيان نطاق هبذا النمبوإ ، ببدأ تنفيبذ مبباد ة  11 000املستفيد منها على 

لبنبباء ال ببد ات هبببدل تبببادل امل ببا ل علببى الصبب يد اإلقليمببي،  ببا يف إلببؤ مببان السببنلال وتشبباد 
وتكبىلا   لكبي  "ة ببااتن للجبدوى"ومايل والنيجىل. ويتوقان اقن توسيان نطاق هذا املشىلوع الذي ن فذ 

 بلغ مستوى أعلى وددث أ ىلان أكرب يف مجيان أءاء املنط ج.ي
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 منادى اطاع األععال املعين ابإلدارة املسادامة لألراضي -جي  
الببدو ة الىلاب ببج ملنتببدى قطبباع األعمببال امل ببين  "Elion"نظمببت اكومببج الصببا وجمموعببج  -13

األطبببىلال. واعتمببببد أكثببببىل ابإلدا ة املسبببتدامج لأل اضببببي علبببى هببببام  الببببدو ة الثالثبببج عشببببىلة ملببببؤإىل 
أ د   يف الت ىليبىل النهبا ي ملبؤإىل األطبىلال. والتبزم  (1)ممثل من ممثلي قطاع األعمال ةعالانن  100 من

ممثلو ال طاع اخلاص بتنسير أولوايضم إلد ا  هدل مت لر بتحييد أ ىل تدهو  األ اضي يف الربام  
إلنتبببا  ون بببل التكنولوجيبببا وتنميبببج واالسبببرتاتيجيات إات الصبببلج يف جمببباالت البحبببوث واإل شببباد وا

ال د ات. والتزموا أيضان ابل مل على تطويىل تكنولوجيات مبتكىلة مىلاعيبج للبيئبج وبت زيبز تطبي هبا يف 
سياق اجلهود الىلاميج ة  مكافحج التصحىل وتدهو  األ اضي على نطباق واسبان ومبن أجبل ةدخبال 

 وةصالاه. حتسينات على ةنتاجيج األ اضي ومحايج النظام اإليكولوجي
وست   د الدو ة اخلامسج ملنتدى قطاع األعمال امل ين ابإلدا ة املستدامج لأل اضي مباشىلة  -14

ع ببر الببدو ة الىلاب ببج عشببىلة ملببؤإىل األطببىلال، بببدعم مببن اكومببج اهلنببد وايلبب  ال بباملي لألعمببال 
املسبتدامج لفا بدة التجا يج من أجل التنميبج املسبتدامج. وسبرتكز البدو ة علبى ت زيبز سالسبل ال يمبج 

 الشىلكات الا ت مل يف جمال استلالل األ اضي.

 أكادميية الرايدة لتحةاظ عتى الرتبة -دال 
أكادمييببج الببىلايدة للحفبباظ علببى الرتبببج هببي مببباد ة فىليببدة مببن نوعهببا وشببىلاكج مبتكببىلة بببا  -15

ا ال ام واخلباص ال طاعا ال ام واخلاص. وضدل األكادمييج ة  حتفيز صناع ال ىلا ات يف ال طاع
 3ودعمهم يف مسقضم صوب حتييد أ ىل تدهو  األ اضي. فتحييد أ ىل تبدهو  األ اضبي هبو اللايبج 

مبببن أهببدال التنميبببج املسببتدامج ال امليببج. وابلت ببباون مببان ايلببب  ال بباملي لألعمبببال  15مببن اهلببدل 
كادمييج موا د بناء ، جتمان األ"Syngenta"سيما مان شىلكج  التجا يج من أجل التنميج املستدامج، وال

ال ببد ات وت مببل  ثابببج منببرب يتببيق لصببناع ال ببىلا ات ةمكانيببج احلصببول علببى مببا دتاجونببه مببن مببوا د 
، علببى تزويببد 2014تد يبيببج. ومببا انفكببت األكادمييببج ت مببل، منببذ ةنشببا ها يف كببانون الثاين/ينببايىل 
يف جمببال حتييببد أ ببىل  صببناع ال ببىلا ات هببؤالء  ببا يلببزمهم مببن أدوات لوضببان وتنفيببذ سياسببات ف الببج

 تدهو  األ اضي على الص يد الوطين.
خببالل الببدو ة الثالثببج عشببىلة  "مىلكببز بنبباء ال ببد ات وتبببادل امل ببا ل"ونظمببت األكادمييببج  -1٦

ملببؤإىل األطببىلال. وكببان اللببىلي الىل يسببي مببن تنظببيم هببذا احلببدث تببوفق دو ات تد يبيببج وجهببان لوجببه 
أولويببج. وإثلببت أهببدال دو ات بنبباء ال ببد ات هببذ  يف ملنببدويب البلببدان علببى مواضببيان تتببا ة إات 

االستفادة من املنتجات امل ىلفيج الا تنتجهبا شببكج مبن الشبىلكاءن وتنظبيم دو ات ديناميبج وتفاعليبج 
 لبناء ال د اتن و ب  األطىل املفاهيميج ابألمثلج الا ت دمها البلدان واجلهات صاابج املصلحج.

وللمسباعدة يف تنفيببذ ال ببىلا ات البا اؤببذها مببؤإىل األطببىلال يف دو تبه الثالثببج عشببىلة، ن ظببم  -17
م بببىلي دام يبببوما للتبببد ير التفببباعلي يف جمبببال بنببباء ال بببد ات لفا بببدة جهبببات التنسبببير الوطنيبببج 

  2٦و 25واجلهبببات صببباابج املصبببلحج يف اتفاقيبببج األمبببم املتحبببدة ملكافحبببج التصبببحىل، وإلبببؤ يف 
، أي قببببببل ان  ببببباد البببببدو ة السببببباب ج عشبببببىلة للجنبببببج اسبببببت ىلاي تنفيبببببذ 2019ايىل كبببببانون الثاين/ينببببب

__________ 

(1) <https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-12/ICCD_COP%2813%29_ 

21-1717909E.pdf>, page 26. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-12/ICCD_COP%2813%29_21-1717909E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-12/ICCD_COP%2813%29_21-1717909E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-12/ICCD_COP%2813%29_21-1717909E.pdf
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االتفاقيج. ودعمت األكادمييج التد ير حت ي ان هلدل أمسى هو دعبم  امسبي السياسبات  با يلبزمهم 
مبببن مبببوا د يف جمبببال بنببباء ال بببد ات ملسببباعدضم يف تنفيبببذ اإلطبببا  االسبببرتاتيجي التفاقيبببج مكافحبببج 

ويف حت يببببر غايببببج حتييببببد أ ببببىل تببببدهو  األ اضببببي. وإثببببل اهلببببدل  2030-2018التصببببحىل للفببببرتة 
الىل يسي من تنظيم م ىلي التد ير يف جمال بناء ال د ات يف تيسق عمليج تد يبيج تفاعليج لفا بدة 
جهبببات التنسبببير الوطنيبببج وواضببب ي السياسبببات واجلهبببات األخبببىلى صببباابج املصبببلحج يف االتفاقيبببج 

 ات الببا اببددضا د اسببج است صببا يج عببن بنبباء ال ببد ات للمسبباعدة يف سببد أوجببه الببن ص يف ال ببد
. وتناولببت هببذ  الببدو ات التد يبيببج ايبباالت األ ب ببج 2017أ جىليببت حلسبباب األكادمييببج يف عببام 

الىل يسببببيج الببببا يىلكببببز عليهببببا عمببببل األمانببببج، أال وهببببيف حتييببببد أ ببببىل تببببدهو  األ اضببببي، واجلفبببببال، 
نيج. ومببن خببالل هببذ  ال مليببج، إكببن املشببا كون مببن وال واصببف الىلمليببج والرتابيببج، واملسببا ل اجلنسببا

االستماع ة  خرباء من مجيان أءاء ال ا  يف مجيان املواضيان األ ب ج ومن الت لم من ب ضهم الب ض 
 173مبببن خبببالل تببببادل جتبببا هبم ال مليبببج يف امليبببدان. وقبببد اضبببىل البببدو ات التد يبيبببج مبببا جمموعبببه 

 طىلال وعددان من منظمات ايتمان املدين.بلدان من البلدان األ 114ميثلون ان مشا ك

 (2)مبادئ اليةاق العاملي لألم  املاحدة املاعتقة ابإلدارة املسادامة لترتبة -هاء 
يواصببل االتفبباق ال بباملي لألمببم املتحببدة ت زيببز مشببا كج أعضببا ه دعمببان للمبببادئ التطوعيببج  -18

 وضِّ ت ابلت اون مان األمانج. لألعمال التجا يج من أجل اإلدا ة املستدامج للرتبج، الا
ومنبذ وضبان املببادئ،   يبببذل أعضباء االتفباق ال باملي لألمببم املتحبدة جهبودان ف البج ت ببذكىل  -19

لتنفيبببذها. والسببببر الىل يسبببي يف إلبببؤ هبببو أن ال ديبببد مبببن الشبببىلكات وجهبببت تىلكيزهبببا ة  خطبببج 
 3-15بج يف ةطا  اهلدل وة  املواضيان إات الصلج ابلرت ان أهدال التنميج املستدامج األوسان نطاق

م لومبات  (3)2018من أهدال التنميج املستدامج. ويتضمن الت ىليىل املىلالي لالتفاق ال املي ل ام 
عبن السبببل الببا ت تمببد هبببا الشببىلكات املببادئ ال شببىلة لالتفبباق ال بباملي يف اسببرتاتيجياضا وعملياضببا، 

دال األمببببم املتحببببدة للتنميببببج عببببن ت يببببيمذ ملببببا تت ببببذ  الشببببىلكات مببببن ةجببببىلاءات لتح يببببر أهبببب فضببببالن 
 املستدامج.

 الاحالف الدويل لتطااة الشعسية -واو 
وق ت اتفاقيج األمم املتحدة ملكافحج التصحىل مذكىلة تفاهم مان التحبالف البدويل للطاقبج  -20

الشمسبببيج مبببن أجبببل ةببببىلاز البببدو  احلاسبببم البببذي تؤديبببه الطاقبببج امليسبببو ة التكلفبببج واجلبببديىلة ابلث بببج 
إلدا ة السببليمج لأل اضببي ويف حت يببر النمببو االقتصببادي الشببامل للجميببان. وتتمثببل واملسببتدامج يف ا

األغبببىلاي املتوخببباة مبببن هبببذا الت ببباون يف قيبببادة مشبببا يان وببببىلام  حتويليبببج  تبببىلب  اإلدا ة املسبببتدامج 
لأل اضي بتطويىل الطاقج الشمسبيج للمسباعدة يف حت يبر نتبا   اجتماعيبج واقتصباديج وبيئيبج يبددةن 

ليببات ماليببج مبتكببىلة، مثببل صببندوق حتييببد أ ببىل تببدهو  األ اضببي، الببذي يضببم مسببتثمىلين والببرتوي  ق
وشىلكات من ال طاع اخلاص لدعم االستثما ات من أجل م اجلج تدهو  األ اضي والرتوي  للطاقج 
الشمسبببيج  بببا يكفبببل حت يبببر التنميبببج املسبببتدامجن وال مبببل مبببان الشبببىلكاء اقخبببىلين علبببى اجلمبببان ببببا 

__________ 

(2) <www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/agriculture_and_food/soil-principles.pdf>. 
(3) <https://www.unglobalcompact.org/library/5637>. 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/agriculture_and_food/soil-principles.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/5637
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كات ال امببببج واخلاصببببج مببببن أجببببل توسببببيان نطبببباق تطببببويىل الطاقببببج الشمسببببيج االسببببتثما ات والشببببىلا 
 واملساعدة يف م اجلج تدهو  األ اضي والتصحىل.

 رايدة األععال اخلضراء العظيعة -زاي 
ملباد ة السو  األخضىل ال ظيم، وهي مبباد ة ب يبادة أفىلي يبج تىلمبي ة  ةعبادة املنبا ىل  دعمان  -21

  هيئتهببا األصببليج وةاببداث حتببول يف ايبباة املاليببا مببن النبباي يف الطبي يببج املتببدهو ة يف أفىلي يببا ة
منط ج الساال، ت كف اقليج ال امليج التفاقيج مكافحبج التصبحىل علبى ةنشباء منبرب للبرتوي  لبىلايدة 

، مبببن خبببالل ةنشببباء "مىلاعيبببج للبيئبببج يف جمبببال اسبببتلالل األ اضبببي"األعمبببال ولتبببوفق فبببىلص عمبببل 
  اضي اجلافج الا ميكن تصديىلها ة  األسواق الدوليج.سالسل قيمج مستدامج ملنتجات األ

، يف بوللااتنلبا، يف غباان، 2019ون ظم الربانم  التد ييب التجىلييب األول يف نيسبان/أبىليل  -22
مبببن  امسبببي السياسبببات و واد األعمبببال مبببن بو كينبببا فاسبببو، والنيجبببىل، ومبببايل، ان مشبببا ك 33وضبببم 

مبن هبذ  البلبدان اخلمسببج أفكبا هم، كمبا تببادلوا وت لمببوا وغباان، والسبنلال. وتببادل  واد األعمببال 
مبن جتبا هبم يف ةنشباء سالسبل قيمبج مسببتدامج ملنتجبات األ اضبي اجلافبج. وسباعدت ال بج ال مببل 

يف ةإكاء وعي  امسي السياسات بضىلو ة ضيئج بيئبج مؤاتيبج لبدعم سالسبل اإلمبداد املسبتدامج  أيضان 
لبببا إ ضبببت عنهبببا هببذ  التجىلببببج، إكبببىل املشبببا كون أ يبببج يف األ اضببي اجلافبببج. ومبببن ببببا النتببا   ا

الشىلاكات يف التللر على التحدايت ويف ة اد احللولن والفىلص املتااج إل باد و با ف يف جمبال 
سالسببل اإلمببداد )أي الن ببل، واللوجسببتيات، وةسببداء املشببو ة، والتلليببف(ن واقفبباق الببا فتحتهببا 

 الجتماعي لتيسق تطويىل مشا يان  ايدة األعمال.التكنولوجيات اجلديدة ووسا   التواصل ا

 السانااجاع والاوصياع -رابعاا  
اد يرغب مؤمتر األطراف ا أن حييط عتعاا ابملبادراع املضطتع هبا، وأن يطتب شىل  -23

األمانة واآللية العاملية مواصتة ينةياذ اسارتاييجية مشااركة مؤسسااع األععاال لادى ال ارا  
 . القطاع اخلا ا رراكاع مع 

واد يرغب مؤمتر األطراف أيضااا ا أن يطتاب شىل األماناة أن يقادر يقرياراا شىل ماؤمتر  -24
األطااراف ا دورياايف اخلامسااة عشاارة عاان الااادابس املاشااذة لايسااس ويشااجيع مشاااركة القطاااع 

 اخلا  وشرراكيف ا اجاعاعاع ايةااية األم  املاحدة ملكافحة الاصحر وععتياهتا.
    


