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مشاااااااررة والااااااراا الي ااااااات ال ااااااا   اااااا  اج ماعااااااا  
 وعمليا  اتفاقية األمم الم حدة لمكا حة ال صحر
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 الم حدة لمكا حة ال صحر األمم

 مذررة من األمانة  

 موجز  
، إىل األمانببأ أت رببدرس م ببالأ م ببار أ 12-/م أ6مببؤ ا األطبباا ، ر م ببار  طلبب   

وإشببباال ال  بببا  ااببباع ر اجتماعببباف وعملاببباف ارداقابببأ األمبببر املت بببد  مل ا  بببأ التصببب ا، 
ر ذلببببل عملاببببأ رنداببببم اسببببؤاراتاأ م ببببار أ مؤس بببباف األعمببببال  البببب  ن ببببا  ا ببببا مببببؤ ا  مبببببا

 األطاا  ر الدور  ذاهتا.
 ا األطاا  إىل األمني التندامي أت ي دم ر ايااً عبن رندابم امل بار إىل مبؤ ا وطل  مؤ  

 األطاا  ر دورره الثالثأ ع ا .
ورتضمن هم  الوثا أ الت اريا امل دمأ من األمني التندابمي ش بات التبداشل الب  ا بمهتا  

ا األطبباا  ر دوررببه األمانبأ رنداببماً للم بار املببم ور أعبب   ور بدم رونببااف  بم ين ببا  ا ببا مبؤ 
 الثالثأ ع ا .
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 معلوما  أساسية -أولا  
، إىل األمانأ واآللاأ العاملاأ أت ر تعا م ار أ  11-/م أ5طل  مؤ ا األطاا ، ر امل ار  -1

ارداقاأ األمر املت د  مل ا  أ التص ا وعملااهتا،  ااناف األعمال وال  ا  اااع ر اجتماعاف 
وأت رضببببعا اسببببؤاراتاأ مل ببببار أ مؤس بببباف األعمببببال ربببببني األهببببدا  وال اا بببب  وال بببباو  املتعل ببببأ 
ش اا اف الرداقاأ مع  ااناف األعمال وال  با  ااباع ل بم رضعباض علبى م تب  مبؤ ا األطباا  

 مؤ ا األطاا  قصد الن ا  ا ا ر دورره الثاناأ ع ا .املؤقت قصد الن ا  ا ا واملوا  أ علا ا وعلى 
وقببببار مببببؤ ا األطبببباا ، ر دوررببببه الثاناببببأ ع ببببا ، أت رببببا  علمبببباً شاسببببؤاراتاأ م ببببار أ  -2

ال  قدمت ا األمانأ، وطل  إىل األمانأ واآللاأ العاملاأ أت روان  مؤس اف األعمال ر الرداقاأ 
 مع ال  ا  اااع.  رندامها لدى الخناا  ر شاا اف

 س راتيجية مشاررة مؤسسا  األعمالتنفيذ ا -ثانياا  
نضدبمف اسببؤاراتاأ م ببار أ مؤس باف األعمببال ربعبباً مل بار مببؤ ا األطبباا . ور ال ببنتني  -3

املاضبباتني، اسببت دمت األمانببأ واآللاببأ العاملاببأ السببؤاراتاأ للتعامببل مببع ال  ببا  اابباع و  ر لبببا 
ملببم ور . وعلاببه،   رضببد ل علببى السببؤاراتاأ أي رعببدي ف أ بباى منببم انع بباد رن بباا الرداقاببأ ا

 الدور  الثاناأ ع ا  ملؤ ا األطاا . 
ووانببلت األمانبببأ رعاو بببا مبببع الردببباق العببباملم لألمبببر املت بببد  ومؤس ببباف أ ببباى راشعبببأ  -4

علومبباف ورن ببا  لألمببر املت ببد ، و انببأ الرداقبباف الباداببأ املتعببدد  األطبباا ، ش صببد ر اسببر امل
 عملااف إشاال ال  ا  اااع. 

 المشاررة الفعلية لمؤسسا  األعمال والكيانا  الصناعية -ثالثاا  
، اخناطت األمانأ واآللاأ العاملابأ ر شباا اف مبع عبد  مؤس باف 2015منم  ايأ عام  -5

 أعمال و ااناف نناعاأ هبد  رعزيز إشاال ال  ا  اااع ر رندام الرداقاأ.
وقبببد اضببب ضلع شال ببباا اف والبببربامل احملبببدد  التالابببأ مبببع ال  بببا  ااببباع عمبببً  شاملببببادئ  -6

التوجا اببأ الببوارد شبباا ا ر اسببؤاراتاأ م ببار أ مؤس بباف األعمببال، مبببا ر ذلببل رببداشل العنايببأ 
 الواجبأ إلشاال ال  ا  اااع.

 صندوق تحييد أثر تدهور األراض  -ألف 
نببندوق حتااببد أثببا رببدهور األراضببم منببم انع بباد الببدور  الثاناببأ أضاببات ر ببدم  بببل ر إن بباء  -7

ع ا  ملؤ ا األطاا . ور أع اب عملاأ رنا  اأ لنت اء شايل مبن ال  با  ااباع يض لبف هبا لبأ 
مبببم ا  ردببباهر شبببني  2015نببندوق حتاابببد أثبببا ربببدهور األراضبببم، وضقوعببت ر  بببانوت األول/دي بببمرب 

 دببا  امل لببف شالسببتثمار التبباشع ل ببا أ ونارا  بباوو إلدار  األنببولاآللابأ العاملاببأ ووملو بباو وهببم ال
(Natixis Asset Management) ورع بد ال ا بات شالعمبل جنبباً إىل جنب  إلن باء الصبندوق وربو ل .

املببوارد ال تمبببأ ملببما امل بببعى. ورل بببت اآللاببأ العاملابببأ دعمببباً مالابباً إلن ببباء نبببندوق حتااببد أثبببا ربببدهور 
 .  Rockefeller  ان ا ول  مربغ والناويل، و ملل من مؤس أاألراضم من ا وماف 
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وأقبببام م ببباو  نبببندوق حتاابببد أثبببا ربببدهور األراضبببم شببباا اف مبببع م بببتثماين  بببواع،  -8
و انأ م تثماوت مؤس اوت ووس اء مالاوت وم ورو م اريع مبن ال  با  ااباع. ويدابد ر ابار 

، شببات Rockefellerم بت ل مل باو  نببندوق حتاابد أثببا ربدهور األراضبم، أضنببز شبدعر مببن مؤس بأ 
اا أ عملابأ شبني من ومبأ األمبر املت بد  وال  با  ااباع ر بوم م او  الصندوق هو مثال علبى شب

 على أساس ع قأ عمل وثا أ و عالأ شني اآللاأ العاملاأ ووملو او.
وخيلبببل الت ابببار إىل أت م ببباريع نبببندوق حتاابببد أثبببا ربببدهور األراضبببم رتببباا، اببب  قببببل  -9

هببا ملن ومبأ األمبر املت بد  أت  إط ق ا رمسااً، دراسأ االبأ إ ااديبأ نبادر  ش بات ال ادابأ الب  مي بن
 رتعامل مع ال  ا  اااع ش  ل هاد  ووطاد. 

 ت وير سالسل الييمة -باء 
ر بببعى اآللابببأ العاملابببأ إىل الرر ببباء شتعامل بببا مبببع ال  بببا  ااببباع ش ابببأ إابببدا  و بببا ف  -10

واملبد    ضااء ورعزيز قدر  اجملتمعباف احمللابأ الايدابأ عبرب ا بدار األ ضبا ال ببل علبى الت ابف.
مبببن البببن ل ال بببا ر علبببى ال لببب  والبببمي رد عبببه األعمبببال التتاريبببأ، هبببو الؤ ابببز علبببى اإلم انببباف 
ال وقاأ للمنتتاف ال باعاأ ر املن  أ ال  ل ر ت ل اسبت  ًل  بامً ، مببا ر ذلبل نبباف ال بو  

 وابوب الدوناو وشتا  الباؤشاب، شني أنوا  أ اى. 
نااف حملاأ، رنماأ هم  املنتتاف ل رر اء هببا إىل م بتوى ومي ن، من   ل إن اء رعاو  -11

مناسببب  ي بببتتا  ملت لبببباف ال بببوق الدولابببأ، وذلبببل ر  بببل وجبببود ارداقببباف ي  ا بببا م بببؤوت 
 دولاوت ملتزموت، مثل وآدوناو، ل دالأ استدامأ هم  التعاونااف ر املدى البعاد. 

بباف ال بو  اصانبل علبى شب اد  وساتاي ا تبار هما الن ل شت ويا س سل ال امبأ لن -12
ر  -شونبببده منتتببباً ًبببما ااً نببب ااً ناشبببداً ر األسبببواق الدولابببأ  -واملنتتببباف الزراعابببأ العضبببويأو 

مشال ًانا. وساوضبع شانبامل  امبل األر بات شعبد التثببت مبن سب مأ هبما األسبلوب إل  بار قبدر  
 هما الن ل على إادا  حتول. 

 مس دامة لألراض المن دى ال جاري لإلدارة ال -جيم 
ن مببت ا ومببأ را ابببا واحتبباد ًبببا  را اببا للتتبببار  والصببناعأ ورببببادل ال ببلع األساسببباأ،  -13

واجمللببببو العبببباملم لألعمببببال التتاريببببأ مببببن أجببببل التنماببببأ امل ببببتدامأ وأمانببببأ ارداقاببببأ األمببببر املت ببببد  
لبدور  الثانابأ مل ا  أ التص ا، املنتدى التتاري الثالث لإلدار  امل تدامأ لألراضم علبى هباما ا

ممثببل عببن مؤس بباف أعمببال إعبب ت أن ببا  الببمي  100ع ببا  ملببؤ ا األطبباا . واعتمببد أ ثببا مببن 
ردد عملاأ حتااد أثبا ربدهور األراضبم شونبد ا  انبأ ،اريبأ، وأهباشوا شمابع ال با اف النضبمام 

 األراضم. إىل هم  ا  ود التعاوناأ من أجل رندام ممارساف اإلدار  امل تدامأ لألراضم ورامار
وسبببتع د البببدور  الااشعبببأ للمنتبببدى التتببباري املعببب  شببباإلدار  امل بببتدامأ لألراضبببم مباشبببا   -14

. وسببؤ ز Elionع بب  الببدور  الثالثببأ ع ببا  ملببؤ ا األطبباا  شببدعر مببن ا ومببأ الصببني و موعببأ 
 الدور  على اا واف الضاوريأ للم اعد  ر النت ال إىل اقتصاد عاملم م تدام. 
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 اإلدارة المس دامة لألراض   عرض تكنولوجيام -دال 
سبببتن ر ارداقابببأ األمبببر املت بببد  مل ا  بببأ التصببب ا معاضببب ا األول لت نولوجاببباف اإلدار   -15

امل تدامأ لألراضم مباشاً  على هاما الدور  الثالثأ ع ا  ملؤ ا األطاا . وسباتاا هبما املعباض 
دعالبببببأ والشت اريبببببأ ر  بببببال  ايبببببأ الؤشبببببأ للم بببببار ني  انبببببًأ لت ابببببار ومناق بببببأ الت نولوجاببببباف ال

واستصبب ا ا وم بباهد  عبباوض ر هببما الصببدد،  ضببً  عببن ر اببار ومناق ببأ املن تابباف والن ببو  
ببببا املعبببباض الرصببببال  املتبعببببأ للت داببببف مببببن أثببببا رببببدهور األراضببببم والتصببببدي للتدببببا . وساضا  

دمياأ/مؤس ببببباف والت ببببباور شبببببني م بببببت دمم األراضبببببم ونبببببانعم ال ااسببببباف واملؤس ببببباف األ ا
الب بببو  وال  بببا  ااببباع  امبببا يتعلببب  شاملنتتببباف واابببدماف الت نولوجابببأ املتاابببأ لبببدعر اإلدار  

 امل تدامأ لألراضم والت داف من أثا ا دا . 
ر نولوجاا خمتلدأ من الت نولوجااف املعتمد  ر  ال  40و 30ومن املتوقع عاض ما شني  -16

اف من أثا ا دا ، مببا ي بمل ر نولوجاباف عبد  طوورهبا ال  با  اإلدار  امل تدامأ لألراضم والت د
اابباع. ويتوقببع أيضبباً أت ي بب ل املعبباض اببدثاً اشت اريبباً ر  ببال ن ببل ر نولوجاببا اإلدار  امل ببتدامأ 

  ادمياأ ومن ماف اجملتمع املدين.لألراضم وأت ي دم امل اعد  للتم ور العام واملؤس اف األ

 للحفاظ على ال ربةأراديمية الريادة  -هاء 
م ببباو  أ ادميابببأ الايببباد  لل دببباظ علبببى الؤشبببأ هبببو م ببباو  رن ببب ه أمانبببأ ارداقابببأ األمبببر  -17

املت د  مل ا  أ التص ا. وقبد وضضبع امل باو  شونبده شباا أ شبني ال  باعني العبام وااباع رضبر 
. (Syngenta)أعضبباء مببن اجمللببو التتبباري العبباملم للتنماببأ امل ببتدامأ، و انببأ مؤس ببأ سببانتانتا 

وامل بباو  هببو إطببار مدتببوو وشببدا  وجببامع ي ببتع علببى ربببادل املعببار  وااببرباف ر اجملببالف 
ذاف الصلأ شتندام عملاأ حتااد أثا ربدهور األراضبم. وال باض مبن امل باو  هبو أت ي بوت مصبدر 
إملام ودعر للت اف ناابأ املصل أ ونانعم ال ااراف من أجل ا اذ إجااءاف عملابأ ر إطبار 

 لاأ حتااد أثا ردهور األراضم ورعزيز رندام ممارساف اإلدار  امل تدامأ لألراضم واملاا . عم
وقد ر زف األن  أ املض لع هببا ر إطبار امل باو  علبى دعبر العملاباف املتصبلأ شت اابد  -18

أثببا رببدهور األراضببم، مبببا ر ذلببل شانببامل حتديببد أهببدا  حتااببد أثببا رببدهور األراضببم. وسبباعدف 
الايبباد  لل دبباظ علببى الؤشببأ ر حتديببد النببوارل املعا اببأ ذاف الصببلأ، وسببا ت ر ا  ببود أ ادمياببأ 

الااماببأ إىل إقامببأ حتبباور شببني ا  بباف نبباابأ املصببل أ وشنبباء ال ببدراف ر  ببال حتااببد أثببا رببدهور 
 األراضم، وقدمت الدعر ر  ال الرصال والتوعاأ ش ات حتااد أثا ردهور األراضم. 

  (1)لل ربةباإلدارة المس دامة  ةالتفاق العالم  لألمم الم حدة الم عليمبادئ  -واو 
، أطلبببب  الردبببباق العبببباملم لألمببببر املت ببببد  املبببببادئ الت وعاببببأ لألعمببببال 2016ر عببببام  -19

التتاريأ من أجل اإلدار  امل تدامأ للؤشأ  وسالأ إلشاال أعضا ه ر رصمار ورندابم البول  عالبأ 
مبببن أجبببل  ايبببأ الؤشبببأ ورامام بببا واصدببباظ علبببى اابببدماف اإلي ولوجابببأ  وعملابببأ وقاشلبببأ للت بببويا

 ال ا مأ على الؤشأ ورعزيز إنتاجاأ الؤشأ. 

__________ 

(1) <www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/agriculture_and_food/soil-principles.pdf>. 
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ونضببممت مبببادئ اإلدار  امل ببتدامأ للؤشببأ شونببد ا إطبباراً لتعبباوت قببا ر علببى مبببادئ شببني  -20
ى نبببباابأ مؤس بببباف األعمببببال واألمببببر املت ببببد  واص ومبببباف واجملتمببببع املببببدين وا  بببباف األ ببببا 

املصبببل أ. وال بببا اف مبببدعو  إىل دعبببر مببببادئ اإلدار  امل بببتدامأ للؤشبببأ وإىل ر بببد  ر ارياهبببا عبببن 
 الت دم احملات ر هما اجملال من   ل إش ً ا ال نوي عن الت دم احملات. 

 الس ن اجا  وال وصيا  -رابعاا  
 ا  اطاار  بهاا ضا ل قد يرغب مؤتمر األطراف    أن يحيط علمااا بالمباادرا  الم -21

اس راتيجية الراا مؤسسا  األعمال    اتفاقية مكا حة ال صحر، وأن ي لب الاى األماناة 
واآللياااة العالمياااة مواصااالة تنفياااذ هاااذ  المباااادرا  لااادى الن ااارا   ااا  لااارارة مااا  الي اااات 

 ال ا ؛ 
 اا  أن ي لااب الااى األمانااة أن تياادإ تيريااراا الااى  أيضاااا  وقااد يرغااب مااؤتمر األطااراف -22
ال اادابير الم  ااذة ل يسااير وتشااجي  مشاااررة  عاانر األطااراف  اا  دورتااب الرابعااة عشاارة مااؤتم

والااااراا الي ااااات ال ااااا   اااا  اج ماعااااا  اتفاقيااااة األماااام الم حاااادة لمكا حااااة ال صااااحر 
 وعملياتها. 

    


