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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة التاسعة عشرة

 2021آذار/مارس  19-15بون، 

 من جدول األعمال املؤقت (ب)2 البند

 تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعااًل على املستوايت الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

 معلومات حمدثة عن تشغيل صندوق حتييد أثر تدهور األراضي

 تشغيل صندوق حتييد أثر تدهور األراضي  

 *ةتقرير مقدم من اآللية العاملي  

 موجز  
الذي دعا إىل إدراج بند بشأنن مللومأات  14-م أ/14أُعدت هذه الوثيقة استجابة للمقرر  

حمدثأأة عأأن لشأأديق حتأأندوث  ييأأد أثأأر لأأدهور األرايأأ( )حتأأندوث الت ييأأد(   جأأدول أعمأأال الأأدور  
 )اللجنة(.االلفاقية التاسلة عشر  للجنة استلراض لنفيذ 

وللرض هذه الوثيقة مللومات عن األنشطة اليت ايطللت هبا اآللية اللاملية خألل املرللأة  
املبكأر  مأأن قيأاد  عمليأأة إنشأأاا حتأندوث الت ييأأد. ولقأأدم بلأد ذلأأ  مأأوجزا  لللناحتأر الر ي أأية املتللقأأة 

وث، بلمليأأات حتأأندوث الت ييأأد ومراأأة امل أأاعد  التقنيأأة، بتبيأأان ذأأوذج األعمأأال الأأذي  تبلأأ  ال أأند
   ذل  عملية االستثمار والطرا ة التشديلية واملشار ع قيد اإلعداد لدى ال ندوث واملراة. مبا
 وأخريا ، لقدم الوثيقة استنتاجات لك( لنظر ايها اللجنة. 

 
 

__________ 

حتأأندوث  ييأأد أثأأر لأأدهور األرايأأ( )حتأأندوث الت ييأأد( بينمأأا لأأد ر مؤس أأة مبأأادر  ( Mirova)مريواا  شركةلد ر  *
التجأأأار  امل أأأتدامة مراأأأة امل أأأاعد  التقنيأأأة. ومأأأن ا، اأأأرن ملظأأأ  املللومأأأات الأأأوارد    هأأأذه الوثيقأأأة، وال سأأأيما 

ملقدمأأة مأأن مريواأأا ومبأأادر  التنميأأة عمليأأات حتأأندوث الت ييأأد، أُعأأد اسأأتنادا  إىل املللومأأات ا بشأأننالف أأق الرابأأع 
 امل تدامة ومن م ادر   متناول اجلمهور، مبا   ذل  موقلا الشركتني على اإلنرتنت.
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 مقدمة -أوالً  
، شأأأركة مريواأأأا، ب أأأفتها اجلهأأأة الأأأيت لأأأد ر 14-م أ/13دعأأأا مأأأؤرر األمبأأأراق، مبوجأأأ  مقأأأرره  -1

حتندوث  ييد أثر لدهور األراي( )حتندوث الت ييد(، إىل لقدمي إلامبات منتظمة عن عملياهتا، مبا   
ألولأأوايت، وأن لأأوار، التلأأاون مأأع لذلأأ  مللومأأات مف أألة عأأن اختيأأار ال أأندوث للمشأأار ع و د أأده 

آلليأأة اللامليأأة، مأأا  لأأزم مأأن دعأأ  ومأأن بنأأااد للقأأدرات للسأأتفاد  مأأن خأأدمات ال أأندوث. ومبلأأ  مأأؤرر ا
األمبراق   املقرر نف   إىل اآللية اللاملية أن لقدم لقر را  عن عمليات حتندوث الت ييد إىل دورات جلنة 

 استلراض لنفيذ االلفاقية )اللجنة(. 

، إدراج بند بشنن لقدمي مللومات حمدثة عأن 14-م أ/14وقرر مؤرر األمبراق، مبوج  مقرره  -2
. واسأتجابة ذأذا املقأرر، أعأدت اآلليأة (19لشديق حتندوث الت ييد للدور  التاسلة عشر  للجنة )الأدور  

اللامليأأأة، بشأأأراكة مأأأع مريواأأأا )اجلهأأأة الأأأيت لأأأد ر حتأأأندوث الت ييأأأد( ومؤس أأأة مبأأأادر  التجأأأار  امل أأأتدامة 
اعد  التقنيأة التأابع ل أندوث الت ييأد(، هأذه الوثيقأة لتقأدمي مللومأات حمدثأة اليت لد ر مراأة امل أ  )اجلهة

 عن لشديق ال ندوث واملراة وعن عملياهتما.

وهذه الوثيقة منظمأة كأاآل ي  تنأمن الف أق األول مقدمأةر و لأرض الف أق الثأات مللومأات  -3
  لشديق حتندوث الت ييد أساسية عن مبادر  حتندوث الت ييدر و لخص الف ق الثالث اللملية املتبلة 

واملراةر و ورد الف ق الرابع مللومات حمدثة عأن عمليأات ال أندوث واملراأةر و تنأمن الف أق ا أام  
 للجنة. 19استنتاجات لك( لنظر ايها األمبراق   الدور  

  معلومات أساسية -اثنياً  

، الأأذي مبلأأ  مأأن املأأد ر اللأأام ليليأأة اللامليأأة لقأأدمي امل أأاعد    12-م أ/3اسأأتنادا  إىل املقأأرر  -4
، قأأادت اآلليأأة 11-م أ/18و 12-م أ/18إمكانيأة إنشأأاا حتأأندوث م أتقق للت ييأأد، واالقأأرتان املقأرر ن 

اللاملية إنشاا حتندوث الت ييأد مل أاعد  األمبأراق   الوحتأول إىل م أادر التمو أق املبتكأر  واسأتثمارات 
 . القطاع ا اص

و هأأأدق حتأأأأندوث الت ييأأأد إىل للب أأأأة التمو أأأأق املخأأأتلخل بأأأأني القطأأأأاعني اللأأأام وا أأأأاص لأأأأدع   -5
اإلحتلح الواسع النطاث لألراي( املتدهور  وجتن  لدهور األراي( من خلل إدارهتا/اسأتخدامها علأى 

إمبار خطأة  حنو م تدام ومنتج، واإلسهام من ا   لنفيذ االلفاقية و ييد لدهور األراي(   اللامل،  
. ولتمثق مهمة (من أهداق التنمية امل تدامة 15من اذدق  3أي الدا ة ) 2030التنمية امل تدامة للام 

ال ندوث   أن  كون م درا  لرأس املال املفن( إىل الت ول، جيمع بني امل تثمر ن من القطاعني اللام 
األرايأ(. و قأدم حتأندوث الت ييأد،  وا اص لتمو ق مشار ع ثلثية األساس ل أه     ييأد أثأر لأدهور

اعتباره حتندوقا  للستثمار املؤثر   أتثمر   مشأار ع مأدر  للأدخق   اأاا اإلدار  امل أتدامة لألرايأ( 
واست أألح األرايأأ(   أيأأع أحنأأاا اللأأامل لل أأد مأأن لأأدهور األرايأأ( أو عكأأ  اجتاهأأ ، رأأو ل  مبو أأق 

ن  نأتج عا أدا  اقت أاداي /ماليا  و أدر أثأرا  بي يأا  واجتماعيأا . األجق، استخدام الأد ون واألسأه ،  ُتوقأع أ
 وميول ال ندوث اجلهات املشدلة لتنفيذ مشار ع االستخدام امل تدام لألراي(. 

   تشغيل صندوق حتييد تدهور األراضي -اثلثاً  

ا خأأألل املرللأأأأة املبكأأأر  مأأأأن مبأأأأادر  حتأأأندوث الت ييأأأأد،   أأأأرت اآلليأأأة اللامليأأأأة الت أأأأمي  األو  -6
لل أأندوث بأأدع  مأأاا مأأن لكومأأات ارن أأا ولك أأمؤس والنأأرو ج ومؤس أأة روكفلأأر. و أأق ذلأأ  إجأأراا 
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دراسات جدوى عن ال وث وعن امللا ري البي ية واالجتماعية، ول مي  اإلمبار القانوت، وإعداد الواث أة 
 إنشأاا اذياكأق القانونية، وإجراا  ليلت ل يفة و لأيلت لل أوث، وويأع ذأاذج ماليأة، وامل أا ة  

األساسية لدع  لطو ر املشار ع قيد اإلعداد، مبا   ذل  إنشأاا مراأة امل أاعد  التقنيأة. ودعمأت اآلليأة 
اللاملية أ نا  أنشطة التوعية ذات ال لة، مبا   ذل  إعداد مواد االل ال ولي أري عأرض رت تهأا واآلاثر 

على اجلماهري امل تهداة. ومبوازا  ذل ، أكملت اآللية اللاملية قدرهتا الداخلية على ل مي  منها  املتوقلة  
ذوذج األعمال ل ندوث الت ييد التلاقد على ا دمات مع شركات خارجيأة للسأتفاد  مأن خؤهتأا   

 االستثمار احملدر لألثر. 

علأأى املوقأأع الشأأبك(  2015ز/ وليأأ  رو  2ووجهأت اآلليأأة اللامليأأة نأأداا  للتلبأأري عأن االهتمأأام    -7
لللفاقية هبدق  د د الشركات املؤهلة إلدار  األحتول، اليت ستلتزم اللمأق ب أفتها شأر كا    الأرتو ج 

، وشأأأر كا    قيأأأاد  هيكلأأأة ال أأأندوث وإنشأأأا  ، و د أأأد امل أأأتثمر ن ولفليلأأأ  لتطأأأو ر حتأأأندوث الت ييأأأد
دمي خأدمات عامليأة إلدار  ال أندوث. واختأريت شأركة األساسيني ويأمان االسأتفاد  مأن خأدماهت ، ولقأ 

عأأؤ عمليأأة ، Natixis Investment Managersمريواأأا الفرن أأية إلدار  االسأأتثمارات، وهأأ( اأأرع لشأأركة 
، اعتبارهأا املرشأا املفنأق إلجأراا مز أد 2015أ لول/سأبتمؤ  7و 2015روز/ وليأ   1لناا ية جرت بني 

ة مع اآللية اللاملية ذيكلة ال ندوث. و  وقت اللة، أكمق حتندوث من املناقشات ملها بشنن الشراك
الت ييأأأد أنشأأأطة التطأأأو ر واذيكلأأأة الر ي أأأية،  أأأا أدى إىل إنشأأأاا ال أأأندوث   شأأأكل  القأأأانوت اعتبأأأاره 

Luxembourg Special Limited Partnership.    12ولُوجت هذه اجلهود إبمبلث حتندوث الت ييد 
خلل الدور  الثالثة عشر  ملؤرر األمبراق   أوردوس ال ني. وبلد هذا اإلمبألث  2017سبتمؤ أ لول/

ليأث أُللقأت بنجأاح أول عمليأة  2018الرمس(، بدأ لشأديق ال أندوث التأام منأذ كأانون األول/د  أمؤ 
امة للرمسلة. ا اختارت مريواا، ب فتها اجلهة اليت لد ر حتندوث الت ييد، مؤس ة مبادر  التجار  امل تد

شر كا  لويع وإدار  مراة امل اعد  التقنية من خألل عمليأة لناا أية لطأرح اللطأااات. واملبأادر  منظمأة 
لأأري لكوميأأة دوليأأة متخ  أأة   سلسأأق اإلمأأداد امل أأتدامة، ولأأد ها خأأؤ  واسأألة   زراعأأة ا يأأازات 

 ال دري  وسلسق اإلمداد والتمو ق املبتكر.

 لأ عأن إدار الكاملأة وايطلعها امل ؤولية الت ييد ومبجرد اختيار مريواا جهة مد ر  ل ندوث  -8
املشأأار ع  ووايأأل(علأأى حنأأو م أأتقق، ركأأزت مشأأاركة اآلليأأة اللامليأأة أساسأأا  علأأى ربأأخل البلأأدان األمبأأراق 
امل أأتثمر ن  لقأأدميمبأأد ري حتأأندوث الت ييأأد ومراأأة امل أأاعد  التقنيأأة واللمأأق   الوقأأت ذالأأ  علأأى لي أأري 

ىل ال أأأندوث واملراأأأة. و تأأأوىل األمأأأني التنفيأأأأذي إاملهتمأأأني مأأأن القطأأأاع اللأأأام، مثأأأق البلأأأدان األمبأأأراق، 
لللفاقيأأة رةسأأة االأأ  االسأأرتاليج( االستشأأاري ل أأندوث الت ييأأد واملراأأة، الأأذي  نأأ  أ نأأا  رتسأأاا 

اة مبا  تمشى مع أهداق الفاقيات الفاقيات ر و، لتقدمي التوجي  االسرتاليج( إىل مد ري ال ندوث واملر 
، ُعقد االجتماع االاتتال( للمجل  االسرتاليج(   ار  ، 2019ر و الثلر. و  كانون الثات/ نا ر 

حبنأور األمأأني التنفيأأذي لللفاقيأأة ورةسأأة مأأؤرر األمبأراق   االلفاقيأأة واألمينأأة التنفيذ أأة اللفاقيأأة األمأأ  
اخ، انأل  عأن  ثلأ( منظمأات ااتمأع املأدت وهي أة التفاعأق بأني الللأوم املت د  اإلمبار ة بشأنن لدأري املنأ 

 وال ياسات وال ندوث اللامل( لل يا  الؤ ة.

التزامأأأأات مببلأأأأ   2020حتأأأأندوث الت ييأأأأد لأأأأ/ لشأأأأر ن األول/أكتأأأأوبر  لشأأأأدوواقأأأأا  ملريواأأأأا،  -9
مليون دوالر للهدت هبا اموعة واسلة من امل تثمر ن من القطاعني اللام وا اص، ميكن   170  تجاوز

وكالأأأة  -مليأأأون دوالر. واننأأأ  إىل امل أأأتثمر ن مأأأن القطأأأاع اللأأأام  140أن  ُ أأأتخدم منهأأأا لاليأأأا  مبلأأأ  
ذ أة والشأؤون الفرن ية وامل رق األورويب للسأتثمار ودوقيأة لك أمؤس الكأؤى ووزار  البي أة واألل التنمية
م أأأأتثمرون مأأأأن القطأأأأاع ا أأأأاص  -   اململكأأأأة املت أأأأد  لؤ طانيأأأأا اللظمأأأأى وأ رلنأأأأدا الشأأأأمالية الر فيأأأأة
ومؤس أأأأة ارن أأأأا وشأأأأركات  Fondactionحتأأأأندوث االسأأأأتثمار ا أأأأاص   أمر كأأأأا الشأأأأمالية  بيأأأأنه  مأأأأن
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ظأأرا  للويأأع ون .Natixis Assurance، وGaranceاأأرع كأارد و، و BNP Paribas، وAllianz التأنمني
هبدق  2020، ُمددت ارت  أع األموال ل/ كانون األول/د  مؤ 19-ا اا النالج عن جا  ة كوايد

 كأانون الثأأات/   1مليأأون دوالر. و أد ر املراأة، اعتبأأارا  مأن    300و   200الوحتأول ال أندوث إىل مبلأأ   أرتاوح بأني  
من الوكالة الفرن ية للتنمية ومراة البي ة مل ني دوالر، من خلل التزامات مشرتكة    5، مبل   2019 نا ر  

اللامليأأأأأة )عأأأأأن مبر أأأأأة اأأأأأرع ال أأأأأندوث اللأأأأأامل( لل يأأأأأا  الؤ أأأأأة   الأأأأأوالايت املت أأأأأد  األمر كيأأأأأة ب أأأأأفت  
 املنفذ (. الوكالة

   عمليات صندوق حتييد تدهور األراضي -رابعاً  

ل أأوث،  أأا  تأأيا  قأأدم حتأأندوث الت ييأأد للأأوال  رو ليأأة ال ميكأأن ا  أأول عليهأأا ب أأهولة   ا -10
التمو ق والفوا د االسأرتاليجية بطأرث قأد ال  تي هأا هبأا امل أتثمرون اآلخأرون أو امل أارق األخأرى، مثأق 
رد أأأد اأأأرتات اسأأأت قاث الأأأد ن ورد أأأد اأأأرتات ال أأأماح وزايد  مرونأأأة جأأأداول مواعيأأأد الت أأأد د. و قأأأدم 

يطة وقأأروض لقاسأأأ  األراح( حتأأندوث الت ييأأد رأأو ل  مبو أأق األجأأق عأأن مبر أأة الأأد ون )القأأروض الوسأأ 
واألسأأأأأه  )ويأأأأأع األقليأأأأأة أو األللبيأأأأأة( ملأأأأأد  ل أأأأأق إىل   أأأأأة عشأأأأأر عامأأأأأا . و  أأأأأتثمر ال أأأأأندوث   

 قأأأأة عا أأأأدات متوقلأأأأة ةسأأأألار الفا أأأأد  ال أأأأا د    ال أأأأوث. وجيأأأأ  أن  كأأأأون امل أأأأتفيدون  مشأأأأار ع
االسأأأتثمار   الويأأأع األمثأأأق  كيأأأامت مأأأن القطأأأاع ا أأأاص. وواقأأأا  ملريواأأأا، لأأأرتاوح سأأأندات  االسأأأتثمار  مأأأن
 مليون دوالر. 30و مل ني دوالر   10 بني 

و  أأأأأتخدم حتأأأأأندوث الت ييأأأأأد هأأأأأيكل  متلأأأأأدد الطبقأأأأأات، و  أأأأأتفيد مأأأأأن املأأأأأال اللأأأأأام لأأأأأزايد   -11
استثمارات القطاع ا اص   التنمية امل تدامة. و تيا اذيكق املتلدد الطبقات ويلا  مناسبا  من ليث 

ختلأأو امل أأتثمر ن، ذلأأ  أن األسأأه  الأأدنيا  أأد مأأن ألأأامبر الشأأرا ا األعلأأى، اللا أأد مقابأأق املخأأامبر  مل
  ؤدي إىل لشجيع استثمارات القطاع ا اص.  ا

وجيأأأ  أن لكأأأون املشأأأار ع احملتملأأأة قا مأأأة علأأأى األرايأأأ( وُل أأأه    جتنأأأ  لأأأدهور األرايأأأ(  -12
ا د من  أو عك  اجتاه  مع  قية عوا د ماليأة. وال ميأول حتأندوث الت ييأد املشأار ع التجر بيأة، بأق  أو

ر الأأأيت   أأأاعد   لوسأأأيع نطأأأاث املشأأأار ع الناج أأأة الفلأأأق. وجيأأأ  أن رتثأأأق املشأأأار ع مللأأأا ري االسأأأتثما
اينبد( للمشار ع أن لثبت م ا تها   الت ييد، وأن للود النفأع علأى ااتملأات  -ويلها ال ندوث 

احملليأأة والأأنظ  اإل كولوجيأأة، وأن لتقيأأد مبلأأا ري بي يأأة واجتماعيأأة متينأأة. و نبدأأ( أن لأأؤهن املشأأار ع علأأى 
علأأى ذلأأ ، لُقأأيا  املشأأار ع علأأى لنطأأوي عليأأ  مأأن عناحتأأر اإليأأااة وإمكانيأأة لوسأأيع النطأأاث. عأألو   مأأا

أساس امللا ري املالية/ملا ري املخامبر  إلثبات قدرهتا على لوليأد عا أدات اقت أاد ة/مالية لبأدأ   لنأون 
اأأرت  لأأرتاوح بأأني  أأ  سأأنوات وسأأبع سأأنوات،   سأأياث ويأأع ألأأامبر  مناسأأ  وإدار  مل مأأة إب هأأار 

نوت مكيو وذوذج أعمال مف ق  أرلبخل ارلبامبأا  سجق إجنازات وجي  وعمليات قو ة وهيكق إداري وقا
ج سلسأأأق القيمأأأة. وميكأأأن  ع لقأأأدمي املقرتلأأأات مباشأأأر  إىل ار أأأة  ر ااملشأأأ  لوايأأأل(وايأأأ ا  بأأأنهج مأأأن اأأأُ

االسأتثمار التأابع ل أندوث الت ييأد   شأركة مريواأا إبرسأال مأوجز ق أري  بأني أهأداق املشأروع والويأع 
 .(1)(LDN@mirova.com) اب الؤ د اإللكرتوت الرمس( التمو ق إىل لمن لتياجات الا اا وا

__________ 

ميكأأأأأأن االمبأأأأأألع علأأأأأأى مللومأأأأأأات مف أأأأأألة عأأأأأأن ملأأأأأأا ري االسأأأأأأتثمار احملأأأأأأدد    حتأأأأأأندوث الت ييأأأأأأد   الوثيقأأأأأأة  (1)
مبأأأأأأأأأأأادر   ييأأأأأأأأأأأد ) Land Degradation Neutrality Initiative: Guidance for Project Developers :امللنونأأأأأأأأأأأة

-https://www.mirova.com/sites/default/files/2020> .(لأأأأأأأدهور األرايأأأأأأأ(ي إرشأأأأأأأادات لوايأأأأأأأل( املشأأأأأأأار ع

08/Guidance%20for%20project%20developers.pdf>. 

https://www.mirova.com/sites/default/files/2020-08/Guidance%20for%20project%20developers.pdf
https://www.mirova.com/sites/default/files/2020-08/Guidance%20for%20project%20developers.pdf
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وواقأأا  ملريواأأا، لتأأنلو عمليأأة االسأأتثمار   إمبأأار حتأأندوث الت ييأأد مأأن  أأ  خطأأوات، هأأ(  -13
 د أأأأأد إمكانيأأأأأات التمو أأأأأق، والت ليأأأأأق األوا، والت ليأأأأأق املتلمأأأأأة، وبأأأأأذل اللنا أأأأأة الواجبأأأأأة، والتلاقأأأأأد 

 لة على حنو متزا د عن ارص االستثمار واسأتكمال واالستثمار. ولشمق كق خطو  أع مللومات مف
الت لأأيلت املتلمقأأة لفهأأ  األداا احملتمأأق للمشأأروع واملخأأامبر املرلبطأأة بأأ . ولنتهأأ( كأأق خطأأو    اللمليأأة 

 تمشأأأأى   بقأأأأرار ياملنأأأأ(م أو يعأأأأدم املنأأأأ(م   املشأأأأروعر ورنأأأأ( ارحتأأأأة االسأأأأتثمار قأأأأدما  إذا ر أأأأ( أنأأأأ 
حتندوث الت ييد ومع ال ياسات البي ية واالجتماعية وسياسات لوكمة  ملا ري االستثمار احملدد    مع

 .(2)الشركات

و لمأأق حتأأندوث الت ييأأد واقأأا  مللأأا ري بي يأأة واجتماعيأأة متينأأة، مداأأة   نظأأام شأأامق لأأ دار   -14
البي يأأأة واالجتماعيأأأة. وقأأأد ُويأأأع اأأأج هأأأذا النظأأأام الشأأأامق بأأأدع  مأأأن خبأأأري دوا م أأأتقق واسأأأتفاد مأأأن 

لامة اليت  لت منظمات ااتمع املدت. و تبع حتندوث الت ييد ا طوط التوجيهية الطوعية املشاورات ال
بشأأنن ا وكمأأة امل أأؤولة  يأأاز  األرايأأ( وم أأا د األمسأأاد والدأأاات ومبأأادج األمأأ  املت أأد  التوجيهيأأة 

ويألتها مؤس أة  مللا ري األداا الأيتوميتثق انل  عن ذل  املتللقة األعمال التجار ة ولقوث اإلن ان، 
التمو أأق الدوليأأة وملباد هأأا التوجيهيأأة املتللقأأة البي أأة وال أأ ة وال أألمة. وميتثأأق ال أأندوث أ نأأا  للقأأوانني 
والتشر لات الومبنية   ااأالني البي أ( واالجتمأاع( و  اأال اللمأق، مبأا   ذلأ  االلفاقيأات األساسأية 

  ال أأأأندوث مأأأأن متطلبأأأأات بي يأأأأة واجتماعيأأأأة  ملنظمأأأأة اللمأأأأق الدوليأأأأة، ولكأأأأق مأأأأا  أأأأدده امل أأأأتثمرون
النظام الشامق ل دار  البي ية واالجتماعية أ نأا  آليأة لتقأدمي  و ن ومتطلبات مرلبطة حبوكمة الشركات. 

الشأأكاوى واالمتثأأال مأأن أجأأق وحتأأول ال أأكان املتأأنثر ن املشأأروع إىل مبأأرث رمسيأأة للتلبأأري عأأن شأأوالله  
 .(3)و د د أسباب التظل  ول  ي ها

ولفيد مريواا ةن حتندوث الت ييد   لى إىل إشراد جهات التن أية الومبنيأة امللنيأة االلفاقيأة  -15
وال أأأألطات األخأأأأرى إلدراج آرا هأأأأا   عمليأأأأة اختيأأأأار املشأأأأار ع. و ب أأأأث ال أأأأندوث،   إمبأأأأار اللنا أأأأة 

. وُلشأأجاع جهأأات الواجبأأة الأأيت  بأأذذا، مأأا إذا كأأان املشأأروع احملتمأأق متمشأأيا  مأأع أولأأوايت البلأأد اإلذا يأأة
التن ية الومبنية على لقدمي وايل( املشار ع امللنيني إىل حتندوث الت ييد وإبراز سبق إسهام املشار ع   
 قيأأأة أهأأأداق البلأأأد االجتماعيأأأة والبي يأأأة. ومأأأن املتوقأأأع أن   أأأتثمر ال أأأندوث أساسأأأا    البلأأأدان الأأأيت 

مريواأا  توج لنظأر   اسأتثمار مأا. وسأ رمبا  لهأذا االلتأزام لأي  شأ للهدت ايأ  التأزام ومبأو مبأوع(، لكأن 
 رسالة إخطار إىل جهة التن ية الومبنية واآللية اللاملية قبق التزام ال ندوث االستثمار.

، اختار حتندوث الت ييد ألد املشار ع األوىل اليت ست  أق منأ  2019و  كانون الثات/ نا ر  -16
، اسأأتثمر ال أأندوث   أربلأأة مشأأار ع الست أألح األرايأأ(ي 2020علأأى اسأأتثمار. و  الربأأع الثأأات مأأن 

مشأأأروع أورايب للسأأأتخدام امل أأأتدام لألرايأأأ(   بأأأريو وكولومبيأأأار ومشأأأروع البنأأأدث اجلبلأأأ(   بأأأو نر 
  سرياليون ولامر ومشروع كومازا   كينيا. وايما  ل( وحتو ذذه املشار عيومشروع مريو لل راجة  

 هدق مشروع أورايب للستخدام امل تدام لألراي( إىل لنفيأذ نظأ  ا راجأة الزراعيأة  )أ( 
النب اللنوي والأنب املنأدرج   نطأاث التجأار  اللادلأة   بأريو وكولومبيأا.  ولطو ر اإلنتاج امل تدام   قطاع( 

__________ 

مأأأن مبأأأادر   ييأأأأد  7إىل  5ميكأأأن االمبأأألع علأأأى مللومأأأات مف أأألة عأأأن عمليأأأأة االسأأأتثمار   ال أأأف ات مأأأن  (2)
-https://www.mirova.com/sites/default/files/2020>األرايأأأأأأأأ(ي إرشأأأأأأأأادات لوايأأأأأأأأل( املشأأأأأأأأار ع.  لأأأأأأأأدهور

08/Guidance%20for%20project%20developers.pdf>. 

ميكن االمبلع على  ليق مف ق لل ياسات البي ية واالجتماعية وسياسات ا وكمة املتبلأأة   حتأأندوث الت ييأأد  (3)
 -رأس املأأأأال الطبيلأأأأ( ) Natural Capital – LDN expertise: Summary of ESG Policy :  الوثيقأأأأة امللنونأأأأة

 https://www.mirova.com>.  ( خأأأؤ  حتأأأأندوث الت ييأأأدي مأأأأوجز ال ياسأأأات البي يأأأأة واالجتماعيأأأة وسياسأأأأات ا وكمأأأأة 
/sites/default/files/2020-08/LDN%20Initiative%20-Summary%20of%20ESG%20Policy.pdf>. 

https://www.mirova.com/sites/default/files/2020-08/Guidance%20for%20project%20developers.pdf
https://www.mirova.com/sites/default/files/2020-08/Guidance%20for%20project%20developers.pdf
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هكتأار مأن    12  000هكتار وا فاظ على    8  000منتج حتدري، واست لح    2  000لى املشروع إىل إااد   و   
 مليون مبن من اثت أك يد الكربونر    1,2الداات، ولجز  

 هدق مشروع البندث اجلبل(   بو ن إىل است لح األراي( املتدهور  من خألل  )ب( 
منأتج حتأدري،  15 000البندث. و  لى املشروع إىل إاأاد  النهوض استدامة الب الني واإلنتاج   قطاع 

 مليون مبن من اثت أك يد الكربونر  1,5هكتار من األراي(، ولجز  10 000واست لح 

 هأأدق مشأأروع مأأريو لل راجأأة إىل زايد  أنشأأطة إعأأاد  الت أأر ج الواسأألة النطأأاث    )ج( 
 و يفأأأة، واست أأألح 2 000دعأأأ   سأأأرياليون ولأأأام مأأأن خأأألل قطأأأاع األخشأأأاب. و  أأألى املشأأأروع إىل

 مل ني مبن من اثت أك يد الكربونر  5هكتار، ولجز  40 000 م الة

 2030 هدق مشروع كومازا   كينيا إىل دع  شركة كومازا   لرس مليأار شأجر  حبلأول   )د(  
هكتأأار  20 000مأأزارع حتأدري واست ألح  50 000مأن خألل ذأوذج لل راجأأة الدقيقأة   ألى إىل إاأاد  

 األراي( إبعاد  الت ر ج.من 

أ نأا  علأى املشأروع ا أام    نيكأارالوا.   أجق قر   التوقيع  نتظرولفيد مريواا ةن من امل -17
ُل أتلرض لاليأا  مشأار ع   أهور أة لنزانيأا املت أد  أن املشار ع قيد اإلعداد لبشر ا ري، و مريواا  ولرى

 وأهور ة الو الدميقرامبية الشلبية وجنوب أار قيا وكمبوداي وكولومبيا، و  بلدان أخرى. 

امل أؤول عأن لقأدمي املأنا، هداأ  وأنشئ مراة امل اعد  التقنية اعتبأاره ذراع حتأندوث الت ييأد  -18
لأأأى ال أأأندوث. و قأأأدم املراأأأة م أأأاعد  لقنيأأأة م أأأممة واقأأأا  بنأأاا لااظأأأة قو أأأة مأأأن املشأأأار ع امللرويأأأة ع

لللتياجأأات ومحن أأا  لأأدع  وايأأل( املشأأار ع الأأذ ن   أألون إىل ا  أأول علأأى االسأأتثمار مأأن حتأأندوث 
ليكونأأوا علأأى اسأأتلداد للسأأتثمار و  أأتواوا ملأأا ري االسأأتثمار الأأيت لأأددها ال أأندوث. و تأأار   ييأأدالت

 24ثبأأت حتأألليتها لل  أأول علأأى اسأأتثمار ال أأندوث ايهأأا   لنأأون املراأأة املشأأار ع الأأيت ميكأأن أن ل
شأأهرا ، و أأوار ذأأا امل أأاعد  التقنيأأة ال أأابقة للسأأتثمار. و أأدع  املراأأة أ نأأا  امل أأتفيد ن مأأن اسأأتثمارات 
ال ندوث لتلز ز اآلاثر البي ية واالجتماعية ملشار له ، وا د مأن ألأامبر االسأتثمار، ورحتأد التقأدم احملأرز 

رات األثأر الر ي أية، مبأا   ذلأ  ويأع خطأوط أسأاس الت ييأد ولقأدمي لقأار ر سأنو ة عأن مؤشأر   مؤش
، نشأأأرت مؤس أأأة مبأأأادر  التجأأأار  امل أأأتدامة إلامبأأأة للليميأأأة 2019الت ييأأأد. و  لشأأأر ن الثأأأات/نوامؤ 

ن املتوقأع ، مأ 2020. و  لشر ن الثات/نوامؤ (4)اليت ُألت بفنق إدار  املراة األاكار املتلمقة لتنمن
 أن ل در اإللامبة التلليمية الثانية بشراكة مع حتندوث الت ييد واآللية اللاملية. 

املراأأة لتأأنلو مأأن مانيأأة مشأأار ع للم أأاعد   لااظأأة، كانأأت 2020و  لشأأر ن األول/أكتأأوبر  -19
 األول/التقنيأة ال أابقة للسأتثمار ومشأأروعني للم أاعد  التقنيأة ملأا بلأأد االسأتثمار. واعتبأارا  مأن لشأأر ن 

  ، كان حتندوث الت ييد قد استثمر   ثلثة مشار ع دعمها املراة   مرللة ما قبق االستثمار. 2020أكتوبر  

آاثر  رحتأأأدو لكأأأو حتأأأندوث الت ييأأأد واملراأأأة علأأأى ويأأأع منهجيأأأة لرحتأأأد الت ييأأأد مأأأن أجأأأق  -20
ة ومؤس أة مشار ع ال ندوث مبأوال اأرت  االسأتثمار. وقأد للاقأد مراأة الت ييأد مأع منظمأة ا فأ  الدوليأ 

OpenGeoHub  ويأأع املنهجيأأة. وقأد أُعأأدت املنهجيأأة واقأأا  إلمبأأار االلفاقيأأة بديأأة إلقامأة شأأراكة ملهمأأا
املفأأأاهيم( الللمأأأ( لت ييأأأد أثأأأر لأأأدهور األرايأأأ(، واستلريأأأها أعنأأأاا ر ي أأأيون   الفر أأأة االستشأأأاري 

ار ة. و أدد املنهجيأة الللم( والتقو، وُكيفت من أجق لطبيقها على م توى مشار ع ال ندوث االستثم

__________ 

ميكن االمبلع على مز د من املللومات   دراسات ا االت اإلاراد ة ا احتة التمو ق املبتكأأر والشأأامق لأأ دار   (4)
 /https://www.idhsustainabletrade.com>  : النظأأأأأام اإل كولأأأأأوج(،   الأأأأأرابخل التأأأأأاا امل أأأأأتدامة لألرايأأأأأ( وإلحتأأأأألح  

uploaded 2019/11/LDN-Report-5.3-Final.pdf>. 

https://www.idhsustainabletrade.com/%0buploaded%202019/11/LDN-Report-5.3-Final.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/%0buploaded%202019/11/LDN-Report-5.3-Final.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/%0buploaded%202019/11/LDN-Report-5.3-Final.pdf
https://www.idhsustainabletrade.com/%0buploaded%202019/11/LDN-Report-5.3-Final.pdf
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من أهداق التنميأة  3-15النهج املوحتى ب  لرحتد أثر استثمارات ال ندوث، ولكييو مؤشرات اذدق 
 . (5)امل تدامة على ال ليد الومبو، ولقيي  م ا ة كق مشروع عموما     قية الت ييد

   استنتاجات -خامساً  

آلنشةةا  لةةت تةةدعو آل  مةةر ر األطةةرا  اخالصةةة القةةو  آلن اآلليةةة العامليةةة قةةد ل ةة  طل ةةات  -21
، ومسةاعدة ال لةةدان األطةرا  املتةة ثرة   حتديةةد (12-م أ/3صةندوق مسةةتقل للتحييةد رانملةةر املقةةرر 

، وزايدة جهودهةا (11-م أ/18و 12-م أ/18مصادر التمويل امل تكرة والوصو  آلليها رانملر املقررين 
وقةةد دشةةد صةةندوق  .(11-م أ/14املقةةرر  الراميةةة آل  اجتةةذات اسةةتثمارات القاةةاا ارةةا  رانملةةر

التحييةةد رأا املةةا  مةةن املسةةتثمرين مةةةن القاةةاع  العةةام وارةةا  علةةةى دةةد السةةوا ، وبةةدأ تنفيةةةذ 
وأدت م ادرة صندوق التحييد آل  تشةغيل  مشاريع ملموسة على أرض الواقع   مجيع أحنا  العامل.

شةةر ة مفوفةةا ومرسسةةة م ةةادرة الت ةةارة وتتزايةةد دةةوافش املشةةاريع الةةت تةةديرها  الصةةندوق واملرفةة .
 املسةةتدامة،  ةةا يةةردل آل  الةةاوي  لتراضةةي ئعت ارهةةا فاةةة جديةةدة مةةن األصةةو  لةةد  املسةةتثمرين.
عةةالوة علةةى  لةةع، تشةة ع م ةةادرة صةةندوق التحييةةد علةةى اسةةتتدام آلطةةار ومرشةةر التحييةةد علةةى 

مليةةون  170  لةةي يت ةةاوزوقةةد دصةةل مةةديرا الصةةندوق واملرفةة  علةةى التزامةةات م مسةةتو  املشةةاريع.
دوالر مةةن وموعةةةة واسةةعة مةةةن املسةةةتثمرين مةةن القاةةةاع  العةةام وارةةةا  علةةةى الةةر   مةةةن جا حةةةة  

وحيملى صندوق التحييد ئهتمةام عةاملي متزايةد، علةى  ةرار مةا دةد  أثنةا  مةر ر قمةة   .19- وفيد
الةةت سةةت دع    آلطةةار  12مةةن امل ةةادرات الةةة وادةةدة  و ةةو وادةةد الةةذل وصةةق الصةةندوق ئعت ةةار  

تتعل  وأهل  الصندوق أيضاً جهات فاعلة أخر    السوق إلنشا  فاة أصو  متنامية   مر ر القمة.
لل نةةة، سةةتعرض شةةر ة مفوفةةا ومرسسةةة  19وق ةةل انعقةةاد الةةدورة  السةةتتدام املسةةتدام لتراضةةي.ئ

ة والةةدروا املستتلصةةة مةةن م ةةادرة الت ةةارة املسةةتدامة منشةةوراً يتضةةمن مزيةةداً مةةن األفكةةار املتعمقةة 
 السنت  األولي  لعمليات الصندوق واملرف .

ئلتحةةدايت املعاصةةرةم فثمةةةة  أوثةة  صةةلةً  2015وهةةذا املفهةةوم الةةذل أطلقتةةي االتفاقيةةة    -22
ترديو متزايد ئستصالح األراضي واالستتدام املستدام لتراضي ئعت ارمها دل  مسةتمدين مةن 

ونتي ةة  م تغف املناخ، والتنوا ال يولوجي، واألمن الغةذا ي، والصةحة.الا يعة لقضااي عاملية متعددة
  لذلع، و ضع  وسيلة خمصصة قادرة على دع  توسيع نااق هذين احلل .

    

__________ 

ث، وسأأأتتاح علأأى املوقأأأع الشأأبك( ملبأأأادر  التجأأار  امل أأأتدامة   جيأأري لاليأأأا  إحتأأدار منهجيأأأة رحتأأد  ثأأأري ال أأندو  (5)
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