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أنشطة قطاع األعمال لها أثر هام على التنوع البيولوجي. فالكثير من األعمال التجارية 
يعتمد أيضا بدرجة عالية على التنوع البيولوجي. وينبغي أن تكون األعمال التجارية 

مدركة لهذا التكافل من أجل تجنب المخاطر. وتشمل هذه المخاطر: درجة االعتمادية 
على الموارد وندرتها، وتبديد االستثمار، وسمعة الشركة والتنظيم الحكومي. ويمثل 
االعتراف باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتعزيزه فرصة لقطاع األعمال: 

زيادة الحصة في السوق، وعالقات أفضل مع أصحاب المصلحة، والبقاء على المدى 
الطويل لشركة األعمال، وجذب الوالء من الموظفين واآلخرين وتعزيزه. وتعتبر 

اإلدارة السليمة للتنوع البيولوجي وسيلة إلحداث تغير إيجابي وتجنب المخاطر.

وتتزايد استجابة عامة الناس بدرجة كبيرة نحو القضايا البيئية. فقد أظهرت المسوحات 
بواسطة منظمات مثل اتحاد التجارة البيولوجية األخالقية أن المستهلكين يبحثون عن 
منتجات أكثر استدامة. ولذلك، تدفع األعمال التجارية تدريجيا إلى التفكير حول هذه 

المسألة في نماذج أعمالها، وصنع قراراتها، ووسائل التوريد واإلنتاج.

إحاطة صحفية: قطاع األعمال والتنوع البيولوجي
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الهاتف  : 
الفاكس:

سيتم مناقشة هذه المسائل في مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في المنتدى 
العالمي لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي، المقرر عقده يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين 

الثاني في شرم الشيخ. وسيركز برنامج المنتدى على تعميم التنوع البيولوجي في أعمال 
قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية والصناعات التحويلية والتجهيز. وستستند هذه 

المنافشة إلى مشروع مقرر بشأن تعميم التنوع البيولوجي من التوصيات الصادرة عن الهيئة 
الفرعية للتنفيذ التابعة لالتفاقية، وستركز على افصاح األعمال التجارية واإلبالغ من جانبها.²  

وتشمل الموضوعات الرئيسية األخرى المالية، والحصول وتقاسم المنافع، واإلبتكار البيئي، 
والشراكات والمشاركة الفعالة لقطاع األعمال. ونظرا ألنه صمم للتشجيع على المناقشات 

المفتوحة والنشطة في جلسات تفاعلية، سيمكن المنتدى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة 
في تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في نماذج األعمال التجارية 

وعملياتها. وسيتيح فرصة فريدة لجمع رواد الشركات واألعمال التجارية، مع وزراء وغيرهم 
من الممثلين رفيعي المستوى من المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية والشعوب األصلية 

والمجتمعات المحلية من أجل مناقشة الرؤى بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بالتنوع 
البيولوجي من أجل قطاع األعمال.

قطاع األعمال والتنوع البيولوجي في مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ¹

روابط مهمة

www.cbd.int/business  : المنتدى العالمي بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي •
www.cbd.int/business/info.shtml : مبررات للتنوع البيولوجي •
www.cbd.int/business/info/case.shtml : المخاطر والفرص •

• منتدى قطاع األعمال والتنوع البيولوجي في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، 2018:
www.cbd.int/business/meetings-events/2018.shtml  

1 االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
للسالمة األحيائية؛ واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة 

عن استخدامها؛ 17-29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

للبيانات الصحفية وغيرها من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
Mr. David Ainsworth )السيد/ ديفيد أينسوورث(:

Mr. Johan Hedlund )السيد/ يوهان هيدلوند(:
david.ainsworth@cbd.int ،+1 514 287 7025

johan.hedlund@cbd.int ،+1 514 287 6670
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