
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 ثانيال االجتماع
 1018 تموز/يوليه 13-9، كندا، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 
 ة بالتنوع البيولوجيالمتعلقإلبالغ األعمال التجارية عن إجراءاتها إرشادات 

 **مذكرة من األمينة التنفيذية
 مقدمة

 1010-1011بشأن اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  13/3في المقرر  -1
طلب  ،بما في ذلك ما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي ودمجه داخل القطاعات وعبرهاوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 

ف األعمال لإلبالغ عن إجراءات األعمال التجارية ذات الصلة، إلى األمين التنفيذي مواصلة العمل بشأن تصنيمؤتمر األطراف 
 .(108)الفقرة  وذلك بهدف توفير مشروع إرشادات، لتنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني

وصدرت الوثيقة الحالية استجابة لهذا الطلب. وهي تقوم على العمل السابق الذي أجري بشأن تصنيف األعمال عمال  -1
(. ودعا مؤتمر SBI/1/INF/12انظر )ب(، التي صدرت لالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ )3، الفقرة 11/10للمقرر 

ودعا األعمال التجارية إلى استخدام  هذا تشجيع استخدام تصنيف األعمالاألطراف، في اجتماعه الثالث عشر، األطراف إلى 
 عن اإلجراءات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك في سالسل التوريد والمرافق الخاصة بهاتصنيف األعمال لإلبالغ 

 (.99و 99، الفقرتان 13/3)المقرر 

التماس آراء من خالل الشراكة العالمية المعنية ، طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي 13/3وفي المقرر  -3
القضايا ذات الصلة  عنتقديم البيانات والمعلومات  كذلك الشركاء المعنيين على كيفيةولوجي و باألعمال التجارية والتنوع البي

(. ونظرا ألن 101)الفقرة  بهدف زيادة اتساق البيانات والمعلومات في مختلف القطاعات وعبرهاوتجانسها بالتنوع البيولوجي 
زدواجية العمل، أخذ العمل بشأن تصنيف األعمال يهدف أيضا إلى تعزيز اتساق ومقارنة البيانات والمعلومات، وبهدف تجنب إ

 1هذا الطلب في االعتبار خالل العمل في مجال تصنيف األعمال.

إجراء العمل المطلوب، والخطوات الفردية  ويقدم القسم األول من المذكرة الحالية معلومات عن النهج الشامل في -9
لبحوث التي أجريت إلعداد تصنيف األعمال باوالنتائج األخرى ذات الصلة منقح المتخذة. ويقدم القسم الثاني تصنيف أعمال 
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رعية المنقح، فضال عن مشروع إرشادات لتطبيق تصنيف األعمال. ويعرض القسم الثالث االستنتاجات الممكنة لنظر الهيئة الف
 كأساس إلعداد توصيات لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.

 ث والعمليةالبحنهج  -أوال 

إن العمل السابق بشأن تصنيف األعمال، الذي أعد لالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ، وضع مفهوم لتصنيف  -9
إلجراءات بشأن اإلبالغ. وبناء عليه، حدد فئات اإلجراءات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي يمكن أن ااألعمال كفئات أو تصنيف 

 2أيضا عناصر رئيسية للنظر فيها تحت كل موضوع رئيسي،تبلغ عنها األعمال التجارية، وجمعها في "مواضيع" رئيسية. وحدد 
ية لإلبالغ بشكل صحيح وموجز عن تأثيراتها على التنوع البيولوجي، وذلك لتعزيز األعمال التجارية في جمع المعلومات الضرور 

 وعلى األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

ليات اإلبالغ القائمة فضال عن المتطلبات الوطنية بشأن آلهذا على أساس استعراض  يوأعد تصنيف األعمال األول -1
ولقياس مجال وأنواع اإلبالغ المتعلق بالتنوع البيولوجي الذي تقوم به  ي،يح تصنيف األعمال األولقاإلبالغ. ومن أجل اختبار وتن

شركة من مجموعة من القطاعات والمناطق باستخدام  100تقارير االستدامة المأخوذة من  عينة من تم بحث ،األعمال التجارية
ركات الكبرى من حيث اإليرادات في تسعة وتضمنت العينة ما يلي: )أ( بعض الش 3.(GRI)العالمية  اإلبالغ مبادرةقاعدة بيانات 

قطاعات؛ )ب( شركات كبرى تمثل قطاعات يعرف أنها ذات أهمية خاصة في تعميم التنوع البيولوجي، مثل الطاقة والتعدين، 
؛ بيولوجيوالتنوع ال ألعمال التجاريةالمعنية باوالبنية التحتية، والصناعات التحويلية والمعالجة؛ )ج( أعضاء الشراكة العالمية 

 ير أن تبلغ عن التنوع البيولوجي.بشكل كب لمختارة يحتمتجارية وأعمال  )د(

يتصل به من مفاهيم، قد اعتبرت  اكخطوة أولى حرجة، جرى تحليل التقارير لمعرفة ما إذا كان التنوع البيولوجي، أو مو  -7
ية وكيف ،قضايا مادية من جانب الشركات، وما إذا كانت قد قيست على جدول األهمية النسبية الخاصة بها أو على إطار مماثل

، تم البحث في مطلحات مختلفة أخرى "النظم اإليكولوجية" وأوفي هذا الصدد، باإلضافة إلى مصطلح "التنوع البيولوجي"  4.ذلك
و" الموارد الطبيعية" و"رأس المال الطبيعي"  ذات الصلة داخل التقارير، مثل "النظم اإليكولوجية"، و"خدمات النظم اإليكولوجية"

 ال.مو"المواد الخام". وتوجد نتائج هذا التحليل في مذكرة إعالمية حول هذا البند من جدول األع

الشركات أن تبلغ وفقا لمختلف المتطلبات القانونية فضال عن ومع مالحظة وجود تعب اإلبالغ، حيث يلزم على  -8
عية المستندة إلى تأثيرات مختلفة، فإن جميعها بمؤشرات مختلفة، فقد اعتبر أن تصنيف األعمال األكثر بساطة قد و المبادرات الط

 يكون أكثر فائدة لألطراف واألعمال التجارية.

إلبالغ القائمة والمبادئ التوجيهية لرية الفردية، فإن أدوات القياس المهمة وباإلضافة إلى تحليل تقارير األعمال التجا -9
تصنيف التي يمكن أن يتضمنها من جانب األعمال التجارية، قد تم بحثها، بهدف تقرير ما هي العناصر عادة التي تستخدم 

التي تم بحثها في هذه  المبادئ التوجيهيةت و بالتنوع البيولوجي. ويرد أدناه وصف موجز لألدوا المنقح لإلبالغ المتعلقاألعمال 
 :المرحلة من مراحل البحث

                                                                 
تحةةت موضةةوع "التةةزام الشةةركات بةةالتنوع البيولةةوجي" فةإن العنصةةرين الرئيسةةيين الةةذين ينب"ةةي النظةةر فيهمةةا همةةا "االسةةتراتيجية واألهةةداف"  علةى سةةبيل المثةةال، 2

 و"نهح اإلدارة".
ن االسةةتدامة التابعةةة لمبةةادرة اإلبةةالغ العالميةةة تةةوفر الوصةةول إلةةى جميةةع أنةةواع تقةةارير االسةةتدامة، سةةواء تلةةك المسةةتندة إلةةى هةةةذه قاعةةدة بيانةةات اإلفصةةا  عةة 3

 obalreporting.org/http://database.gl :المبادرة أو خالف ذلك، والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بمنظمات اإلبالغ

 :انظر لالطالع على معلومات بما في ذلك االتجاهات الحديثة في اإلبالغ ونظرة عامة على السياسات والقواعد
www.carrotsandsticks.net/regulations/2016.pdf-https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots%20and%20Sticksand   

ة" فةي شةةركة ية"ماد باعتبارهةاغ عنةه. وعمليةة تحديةةد المواضةيع إلبةالل ذا صةةلة كافيةةتشةير األهميةة النسةبية إلةى أي موضةةوع، سةواء داخلةي أو خةارجي، يعتبةر  4
مةن  بية لةيس فحسةتعرف عادة بتحليل األهمية النسةبية. وتتطلةب إطةارا شةامال يحةدد القضةايا ويرتةب أولوياتهةا، والمخةاطر والفةر . ويمكةن تقيةيم األهميةة النسةب

 عن من يكون لديه اهتمام في العمل التجاري أو يتأثر به. الارجيين فضجانب األعمال التجارية الفردية، بل يالبا بواسطة أصحاب مصلحة خ

http://database.globalreporting.org/
https://www.carrotsandsticks.net/regulations/
https://www.carrotsandsticks.net/regulations/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots%20and%20Sticks-2016.pdf
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 ياهيركز على اإلفصا  عن معلومات انبعاثات يازات الدفيئة، مع الم (CDP) مشروع اإلفصا  عن الكربون )أ(
معلومات من خالل استبيانات  مشروع اإلفصا  عن الكربونجمع يمستثمر مؤسسي،  800وال"ابات. وبدعم من ما يزيد على 

شركة. وبالريم من أن التركيز  9100، استجاب أكثر من 1017سنوية ترسل نيابة عن هؤالء المستثمرين المؤسسين. وفي عام 
 5؛هذه أداة قياس مهمة فقد كانتعلى المجتمع المالي، أساسا انصب 

لتجارية والمنظمات البيئية الملتزمة بالتقدم لألعمال اهو منظمة  (CDSB)اإلفصا  عن المناخ  معاييرمجلس  )ب(
 6؛ةيمعلومات البيئاللة رأس المال الطبيعي مع رأس المال المالي. وهو يقدم إطارا لإلبالغ عن دإبالغ الشركات لمعا مواءمةو 

تساعد األعمال التجارية  معايير التيمنظمة دولية مستقلة لوضع الهي  (GRI) اإلبالغ العالميةمبادرة  )ج(
وحقوق اإلنسان والفساد. وتنتج  ،منظمات األخرى على الفهم واالتصال بشأن تأثيرها على قضايا مثل ت"ير المناخالوالحكومات و 

الشركات والقطاع العام في  القائمين باإلبالغ في( ليستخدمها آالف من مبادئ توجيهية)كانت تسمى في الماضي  معاييرالمبادرة 
ما يشير و اإلبالغ العالمية تقرير في قاعدة بيانات االستدامة في مبادرة  91000تم تسجيل أكثر من بلد. وقد  100ا يزيد على م

األمم  اتفاقر الرسمي لإلبالغ في أعرف بالمبادرة باعتبارها المعياسياساتها. وقد في المبادرة  إلىبلدا ومنطقة  10يصل إلى 
في  93شركة في العالم، يبلغ  190شركة تابعة لها. ومن بين أكثر  9000ها إطار أساسي لما يبلغ ، مما يجعلالعالميالمتحدة 

 7.مبادرة اإلبالغ العالمية للقيام بذلكل المبادئ التوجيهيةفي المائة منها  79المائة منها عن أدائها الخا  باالستدامة، ويستخدم 
وتشمل معايير مبادرة اإلبالغ العالمية أربعة "افصاحات" عن التنوع البيولوجي ونهج اإلدارة للتنوع البيولوجي باستخدام المعيار 

 فضال عن المؤشرات األخرى ذات الصلة بالتنوع البولوجي؛ 8: نهج اإلدارةمن معايير مبادرة اإلبالغ العالمية 103
إطارا متكامال لإلبالغ، يشمل التنوع البيولوجي وصحة النظم أنشأ  (IIRC) املالمجلس الدولي لإلبالغ المتك )د(

 9؛فهو ال يتضمن مؤشرات أو مقاييس محددة ،اإليكولوجية. وكإطار عام يضم التفكير وصنع القرار
إلى الستدامة للشركات استنادا لة يمحاسبالمعايير اليقدم  (SASB) الستدامةية لمحاسبالمعايير المجلس  )ه(

السجالت لدى لجنة األوراق المالية والبورصة. وتحدد هذه  الواليات المتحدة، لإلفصا  عن معلومات االستدامة المادية في
الصناعة والتي يحتمل أن تشكل معلومات مادية  ومقاييس المحاسبة ذات الصلة على مستوى المعايير موضوعات االستدامة

 10.قطاعات 10صناعة في  80ور المجلس معايير مؤقتة ألكثر من لشركات العاملة في هذه الصناعة. ويطل

المبادرات التي تهدف بالتحديد إلى التنوع  نوباإلضافة إلى أدوات اإلبالغ العالمية التي أشرنا إليها أعاله، هناك عدد م -10
بيولوجي آليات لإلعالن الرسمي خمسة أعضاء في الشراكة العالمية المعنية باألعمال التجارية والتنوع الالبيولوجي. فقد أنشأ 

اللتزامات التنوع البيولوجي من جانب أعضائها، ويالبا ما يشار إليها كإعالنات، وهي تتطلب من جميع األعضاء في األعمال 
أن ا مهاأللمانية والهندية حاليا من جميع الموقعين على تعهدات كل من تانالتجارية اإلبالغ عن هذه اإلعالنات. وتتطلب الشراك

تقدم تقريرا مرة كل سنتين، بينما تن  الشراكة اإلسبانية على أن تقدم التقرير مرة كل ثالث سنوات. والواقع أن تعهد األعمال 
، 1011ارية والتنوع البيولوجي في إطار االتفاقية، والذي تم إعالنه في منتدى األعمال التجارية والتنوع البيولوجي في عام جالت

بتقديم تحديثات عن كيفية تنفيذ التعهد.  مطلبعناصر، بما في ذلك  ةموقعا. ويحتوي على تسع 130اآلن أكثر من يضم 
دم وثيقة إعالمية مصاحبة لهذا الجزء معلومات قوسوف يشمل الموقع الشبكي لالتفاقية آلية الحصول على هذه التقارير. وت

 إضافية عن هذا النهج.

                                                                 
 /https://www.cdp.netانظر  5
 /https://www.cdsb.netانظر  6
7 https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf 
 g.org/https://www.globalreportinانظر  8
 https://integratedreporting.orgانظر  9

 /https://www.sasb.orgانظر  10

https://www.cdp.net/
https://www.cdsb.net/
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf
https://www.globalreporting.org/
https://integratedreporting.org/
https://www.sasb.org/
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جدير بالمالحظة أن العمل األخير الذي قام به تحالف رأس المال الطبيعي في وبينما ال تعتبر هذه أداة إبالغ، من ال -11
من موثوقة ومعقولة وقابلة للتنفيذ إعداد بروتوكول رأس المال الطبيعي، الذي يعد إطارا يهدف إلى المساعدة على توليد معلومات 

ثيرات األعمال التجارية واالعتماد على رأس المال جانب مدراء األعمال التجارية، بتقديم نهج قياسي لتحديد وقياس وتقييم تأ
اإلدارة الداخلية. ويقدم البروتوكول مرونة عريضة صنع القرار في إلعالم وتحسين  ،الطبيعي وخدمات النظم اإليكولوجية

نتج بالضرورة نتائج األعمال التجارية المعنية. ونتيجة لذلك، فهو ال ي أحوالبخصو  اختيار ُنهج القياس والتقييم، وفقا لظروف و 
مقارنة عبر مختلف األعمال التجارية أو مختلف التطبيقات. وهو ال يقدم اآلن إرشادات محددة عن النظم اإليكولوجية والتنوع 
البيولوجي. يير أن هناك مشاريع عدة قيد التنفيذ تهدف ضمن أمور أخرى إلى مزيد من تعزيز دور التنوع البيولوجي في مفهوم 

 دوق التنوع البيولوجي" في بروتوكول رأس المال الطبيعي باعتباره منتج ملموس لهذا العمل.الطبيعي، مع "إضافة إلى رأس المال 
 11.دور التنوع البيولوجي في مفهوم رأس المال الطبيعي عنأنشأ فريق عامل بهدف القيام بأعمال 

 ثنتائج البح -ثانيا 

استنادا إلى النهج الذي ورد وصفه أعاله، تم إعداد مشروع تصنيف األعمال المنقح واألكثر تبسيطا. وباإلضافة إلى  -11
ذلك، فمن أجل تسهيل تطبيقه، أعدت إرشادات في شكل أمثلة الممارسات الجيدة. وفي الوقت نفسه، أدى البحث أيضا إلى عدد 

عدد من األولويات االستراتيجية المتعلقة  علىكيز العمل المستقبلي في هذا المجال من الرؤى، التي تشير معا إلى الحاجة إلى تر 
بعوامل تعد شروطا مسبقة لإلبالغ الفعلي، مع األخذ في الحسبان أن اإلفصا  واإلبالغ هو الخطوة األخيرة في عملية تحديد 

 على التنوع البيولوجي. اتأثيرات األعمال التجارية واعتماده

 اإلبالغ عملية وع البيولوجي فيالتن -ألف 

األحيان، ويتم اإلبالغ عنه، في تقارير االستدامة، وحتى مع كونها  إن التنوع البيولوجي ال يعالج صراحة في أيلب -13
واحد وهو أن هذا يعود إلى التعقد المرتبط تساق عبر التقارير. وهناك تفسير واال تماسككذلك، يبدو أن هناك افتقار إلى ال

التنوع البيولوجي لشركة ما. ويبدو أن هناك افتقار لفهم شامل للروابط  أهميةن عمفاهيم خاطئة وما يرتبط به من  بالمصطلح
 المحتملة بين التنوع البيولوجي ومخاطر وفر  األعمال التجارية.

التنوع  ير إلىششركة ت 100شركة من بين  90قضية مادية، بينما نجد أن كوبوجه خا ، فعند تقييم التنوع البيولوجي  -19
 يصنف على أن له وفقط يصفونه كقضية مادية "عالية". وبالمقارنة مع القضايا األخرى، فه 19البيولوجي كقضية مادية، فإن 

 دمج. ومثال ذلك أن شركة، وهي قائدة شاملة في ينالخارجي أصحاب المصلحةنسبيا مع الشركات ومع أهمية منخفضة 
، ال تشير إلى التنوع البيولوجي كقضية مادية، بل أن لها بيان عن سبب بالكامل االستدامة في استراتيجية أعمالها وعملياتها

وموارد  "اباتإزالة الة؛ وعالوة على ذلك في تصنيف صلأهمية التنوع البيولوجي مع العديد من السياسات وااللتزامات ذات ال
ة عالية. وبالمثل، فإن بعض الشركات ال تشير إلى التنوع البيولوجي بل تشير بالفعل إلى "النظم الزراعة والمياه كقضايا مادي

وظائف  يركز علىاإليكولوجية الطبيعية"، أو "النظم اإليكولوجية" فحسب. ويبدو أن هناك افتقار إلى الفهم بأن التنوع البيولوجي 
يمنع ج عن ذلك في المصطلحات المستخدمة . والواقع أن عدم االتساق الناتالنظم اإليكولوجية وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية

 واستخال  توصيات السياسات المرتبطة بها.، بين الشركات المقارنة الفعلية للبيانات

تختلف بين الشركات والقطاعات، مما  عليه اعتماددرجة التنوع البيولوجي و على ثار اآلويتمثل تحدي إضافي في أن  -19
الصعب إجراء المقارنات. والتنوع البيولوجي كمفهوم صعب للقياس بوضو  بالمقارنة مثال إلى انبعاثات يازات الدفيئة. يجعل من 

مة هشير إلى الدوافع المي توأظهرت البحوث أن العديد من الشركات تقيس وتبلغ ين استخدام األراضي واستخدام المياه، ولذا فه
 فهي ال تربط الصلة التي يحتمل أن تكون مهمة مع التنوع البيولوجي. لفقدان التنوع البيولوجي، ومع ذلك،

                                                                 
11 italcoalition.org/projects/biodiversity/https://naturalcap 

https://naturalcapitalcoalition.org/projects/biodiversity/
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 اتجاهات اإلبالغ - باء
 أطر اإلبالغ مواءمة -1

إن آليات اإلبالغ القائمة حاليا، مثل تلك اآلليات المشار إليها في القسم أعاله، هي عادة ليست موائمة، ونتيجة لذلك ال  -11
فعلى سبيل المثال،  :ن الناسميمكن مقارنة التقارير بسهولة. وال تشير كلها إلى التنوع البيولوجي، وتستهدف مجموعات مختلفة 

 هو للشركات الموجودة في الواليات المتحدة، والبيانات التي تجمع بواسطة (SASB)تدامة مجلس معايير محاسبة االسفإن 
منتشر في جميع أجزاء اإلبالغ عن االستدامة  التجانسوالواقع أن يياب  .هي للمستثمرين (CDP) مشروع اإلفصا  عن الكربون

 وال يرتبط فقط بالتنوع البيولوجي.

و تحديا رئيسيا. ونظرا لمختلف األطر وقنوات اإلبالغ المرتبطة بها، هناك افتقار إلى ويرتبط بذلك، أن تعب اإلبالغ يبد -17
لى إعداد مقاييس قياسية مشتركة. فعلى سبيل المثال، فإن  الوضو  عن ما يجب اإلبالغ عنه ومع من؛ والحاجة إلى االتساق وا 

يسرد  13وتبادل اإلبالغ التابع لمجلس األعمال التجارية العالمي المعني بالتنمية المستدامة 12حزمة أدوات رأس المال الطبيعي
أدوات قياس متوافرة تتعلق بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وحدها. ويتم إدخال نظم أكثر: وفقا لتقرير حديث  90أكثر من 

حيث يوجد  14مم المتحدة للبيئة ومركز إدارة الشركات في أفريقيا،برنامج األ، و اإلبالغ العالميةمبادرة ، و KPMGمشترك من 
. وبينما 1013بلدا في عام  99أداة في  180، زادت من 1011بلدا في عام  19أداة لإلبالغ تقريبا على مستوى العالم في  900

قد تساعد أيضا  قواعدال هة بمثل هذالحكومة العديد من متطلبات اإلبالغ الجديدة، فإن اإلرشادات المرتبطة عاد قواعدينتج عن 
 في معالجة الحاجة إلى تحقيق التجانس، مثل األمر التوجيهي الحديث في االتحاد األوروبي عن اإلبالغ يير المالي,

سوقا معلومات  11ق األوراق المالية أيضا دورا هاما متزايدا في اإلفصا  عن التنوع البيولوجي. وأدرجت اسو أوتلعب  -18
سوقا لألوراق المالية  13. والتزمت (ESG)ع البيولوجي في قواعد إباليها عن البيئة والمسائل االجتماعية والحوكمة تتعلق بالتنو 

ما إذا كانت ستشمل بعد بإدخال إرشادات جديدة لإلبالغ عن البيئة والمسائل االجتماعية والحوكمة، يير أنه ليس من المعروف 
 ي.المتطلبات المرتبطة بالتنوع البيولوج

لمزيد من التجانس واالتساق بين معايير اإلبالغ،  قوأنشئ حوار اإلبالغ من جانب الشركات حديثا استجابة لدعوة السو  -19
 15واألطر واألساليب. وقد يساعد ذلك على تقديم وضو  أكبر لألعمال التجارية في المضي قدما.

 اإلشارة إلى أهداف التنمية المستدامة في اإلبالغ -1

 103016هناك اتجاه هام آخر وهو اإلشارة المتزايدة في تقارير االستدامة في الشركات إلى خطة التنمية المستدام لعام  -10
وأهداف التنمية المستدامة. وتستخدم شركات كثيرة في الوقت الحاضر أهداف التنمية المستدامة كأدة تخطيط استراتيجية، وينظر 

تربط شركات كثيرة بالفعل أنشطة ، KPMG ته موسسةعيار للمخاطرة. ووفقا لمسح أجر كمالمستثمرون إلى التزام باألهداف 
في المائة من أكبر الشركات حسب اإليرادات البالغ  93فعلى سبيل المثال، مسؤولية الشركات إلى أهداف التنمية المستدامة، 

أهداف التنمية المستدامة ستزيد في األهمية  وظهر هذا االتجاه بسرعة ويشير إلى أن 17شركة تقوم بذلك بالفعل. 190عددها 
والصلة بمسؤولية الشركات على نحو أعم. ولكن مثل األهمية النسبية التي تم مناقشتها أعاله، فمن األرحج أن تبلغ الشركات عن 

الحياة تحت ) 19 هذه األهداف التي تتعلق مباشرة بعملياتها التجارية، ووجد تقرير حديث من برايس ووترهاوس كوبرز أن الهدف
                                                                 

12 https://www.naturalcapitaltoolkit.org/ 
13 Exchange-Reporting-http://www.wbcsd.org/Projects/Reporting/The 
 الجزرة والعصا: االتجاهات العالمية في قواعد وسياسة اإلبالغ عن االستدامة"" 14

2016.pdf-rting.org/resourcelibrary/Carrots%20and%20Stickshttps://www.globalrepo 
واالتسةاق والمقارنةة بةين أطةر اإلبةالغ فةي  ماسةكمزيةد مةن التتحقيةق الالحوار حول اإلبالغ من جانب الشركات هو مبادرة صممت لالستجابة لدعوة السةوق ل 15

 الشركات، والمعايير والمتطلبات ذات الصلة.
 ، المرفق.70/1ة قرار الجمعية العام 16
17 https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf 

https://www.naturalcapitaltoolkit.org/
http://www.wbcsd.org/Projects/Reporting/The-Reporting-Exchange
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots%20and%20Sticks-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots%20and%20Sticks-2016.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf
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ووجد أديسون وآخرون )في  18)الحياة في البّر( هما من بين أقل األهداف المبلغ عنها في هولندا. 19الماء( والهدف 
ذكروا التنوع البيولوجي في  Global Fortune 500 (Fortune100)من أعلى قائمة شركة  100من بين  99االستعراض( أن 

من هذه الشركات بلورة التزاماتها تجاه التنوع البيولوجي بالعالقة إلى أهداف  19، بدأت 1011م تقارير االستدامة لديهم. وفي عا
 مقابل ست شركات فقط اعترفت باتفاقية التنوع البيولوجي )االتفاقية و/أو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي(.التنمية المستدامة، 

األعمال من بالغ اإلتقريرا حديثا بعنوان  العالمياألمم المتحدة  اتفاقو العالمية اإلبالغ مبادرة وفي هذا السياق، أعدت  -11
، الذي يحدد اإلجراءات الممكنة ذات الصلة التي يمكن أن تحليل لألهداف وال"ايات –التجارية عن أهداف التنمية المستدامة 

تم إطالق دليل عملي في يوليو/تموز وكجزء من هذا المشروع، سي 19تحقيق األهداف. للمساعدة فيتتخذها األعمال التجارية 
 تفاقالالعالمية والمبادئ العشرة اإلبالغ مبادرة المستدامة استنادا إلى معايير  لإلبالغ عن أهداف التنمية ارئيسي ايقدم نهج 1018

 20بالغ المتكامل.. ونشر أيضا مجلس اإلبالغ الدولي المتكامل تقريرا عن أهداف التنمية المستدامة واإلالعالمياألمم المتحدة 

 العمل على مؤشرات التنوع البيولوجي - 3

تطبيقات لمؤشرات التنوع العدد من المجموعات والشركات الخاصة لمعالجة مختلف  بواسطةيجري العمل حاليا  -11
التي  نطاق التقييم والجمهور المستهدف. ومن هذه المنظمات حسبالبيولوجي من أجل األعمال التجارية. وتختلف التطبقات 

للتنوع البيولوجي. ومع تزايد اتخاذ التدابير  االذين يطورون مقياس ءدج لقادة االستدامة والشركايمبر تعمل في هذا المجال معهد ك
والنهج، يتمثل المفهوم في مقياس واحد بسيط ويستند إلى السياق، يمكن أن يدعم صنع القرار ويبين أثرا إيجابيا. والمقياس 

أثر الشركة على نوعية وكمية التنوع البيولوجي، والتربة والمياه. وينفذ هذا العمل التجريبي في الوقت الحاضر  المقتر  يستند إلى
مبادرة طر اإلبالغ القائمة، خاصة إطار أ يتم إدخاله فيمع األعمال التجارية. وعلى الريم من عدم اختباره حتى اآلن، يمكن أن 

 21المتعلقة بالتنوع البيولوجي.النسبية ساس لتقييمات األهمية ، ويمكن أن يقدم األاإلبالغ العالمية

أثر المنتج على التنوع البيولوجي طوال  لتحديد حجم، على مقياس I-CAREأعمال أخرى يتم تنفيذها مثال من وهناك  -13
البيولوجي العالمي ، على تطوير منهجية لبصمة التنوع البيولوجي تسمي درجات التنوع CDC-Biodiversitéدورة حياته، بواسطة 

(GBS)،22  وبواسطة معهدLIFE الرابطة الدولية لصناعة النفط من أجل  ، أصدرت1011والكثيرين. وفي عام  23في البرازيل
 24.أساسيات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية: وثيقة إرشادية لصناعة النفط وال"از، (IPIECA) الحفاظ على البيئة

منبر  يقوماالعتماد على استثماراته. و درجة مقياسا كميا لتقييم وتقدير أثر التنوع البيولوجي و  ASNوكذلك أعد البنك الهولندي 
لمختلف  حيوي وتقييمعرض عام بتطوير االتحاد األوروبي بشأن األعمال التجارية والتنوع البيولوجي في الوقت الحاضر 

 كوهنا 25تنوع البيولوجي لألعمال التجارية والمؤسسات المالية بما في ذلك المذكورين هنا.لوضع مقاييس الاألنشطة الجارية 
 .أخرىلقطاعات عمال محددة لصناعات أخرى ومحددة أيضا أ

، ويمكن أن يكون من المفيد ربط المبادرات المذكورة ةويتم تنفيذ أعمال ذات الصلة في سياق محاسبة النظم اإليكولوجي -19
أعاله بالخبرات المكتسبة والعمل الحديث الذي يتم تنفيذه في هذا السياق. وكان التنقيح األخير لنظام المحاسبة البيئية االقتصادية 

(SEEA) صدار مجلد عن المحاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية (SEEA/EEA) وا 
المفاهيمي في السنوات  قد حفز التقدم 26

                                                                 
18 goals.pdf-development-sustainable-https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/the 
19 Targets.pdf-and-Goals-of-SDGs_Analysis-on-Reporting-https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Business 
20 report/-integrated-the-and-thinking-integrated-http://integratedreporting.org/resource/sdgs 
21 framework-metric-ecosystem-folder/healthy-papers-https://www.cisl.cam.ac.uk/publications/working 
22  -B4B-CLUB-DU-TRAVAUX-content/uploads/2017/11/N11-biodiversite.com/wp-economie-http://www.mission

BD.pdf-UK-GBS-INDICATEUR 
23 http://institutolife.org/en/ 
24 fundamentals/-services-systemeco-and-practice/biodiversity-http://www.ipieca.org/resources/good 
25 htmaccounting/index_en.-capital-http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/workstreams/natural 
26 https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp 

https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/the-sustainable-development-goals.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_UNGC_Business-Reporting-on-SDGs_Analysis-of-Goals-and-Targets.pdf
http://integratedreporting.org/resource/sdgs-integrated-thinking-and-the-integrated-report/
https://www.cisl.cam.ac.uk/publications/working-papers-folder/healthy-ecosystem-metric-framework
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/11/N11-TRAVAUX-DU-CLUB-B4B-INDICATEUR-GBS-UK-BD.pdf
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/11/N11-TRAVAUX-DU-CLUB-B4B-INDICATEUR-GBS-UK-BD.pdf
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/11/N11-TRAVAUX-DU-CLUB-B4B-INDICATEUR-GBS-UK-BD.pdf
http://institutolife.org/en/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals/
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/workstreams/natural-capital-accounting/index_en.htm
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp
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 27القليلة الماضية على المستويين العالمي والقطري عن كيفية التقاط دور التنوع البيولوجي في سياق محاسبة النظم اإليكولوجية.
مع أطر المحاسبة على مستوى األعمال  SEEAويزداد الزخم لتحسين مواءمة المنهجيات ذات الصلة التي أعدت على مستوى 

بدأ لدعم المحاسبة للنظم اإليكولوجية في البرازيل، والصين، والهند، لمدة ثالث سنوات ومن شأن مشروع حديث التجارية. 
والمكسيك، وجنوب أفريقيا، تنفذه شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )بما في ذلك المركز العالمي 

من شأنه أن يشمل أيضا تدفقا  28التحاد األوروبي وأمانة االتفاقية كشريك منتسب،دعم مالي من اب، لرصد الحفظ التابع له(
 ة البيئية االقتصادية مع أطر المحاسبة على مستوى األعمال التجارية.ا للعمل على مواءمة نظام المحاسبعالمي

 نتائج المشاورات -جيم 

ة العالمية المعنية باألعمال التجارية والتنوع البيولوجي قدم المشروع األولي للنهج المقتر  إلى االجتماع السابع للشراك -19
نوفمبر/تشرين  19و 13ونوقش فيه، وهو االجتماع الذي استضافه العضو الفرنسي في الشراكة العالمية وعقد في باريس يومي 

مع ممثلي الشراكة العالمية، ومبادرة اإلبالغ العالمية،  1018وفي اجتماع يير رسمي في يناير/كانون الثاني  1017،29الثاني 
، والمجلس الدولي لإلبالغ (NCC) ، وتحالف رأس المال الطبيعية(NBA)، واتحاد المحاسبين في هولندا Reporting 3.0و

 نظمات الشريكة في الشراكة العالمية وشركاء آخرين معنيين.ووزع أيضا مشروع للوثيقة الحالية إلى الم المتكامل.

وتم مناقشة المشروع المنقح لتصنيف األعمال واستنتاجات البحوث المقدمة أعاله مع الشراكة المعنية بالتنوع البيولوجي  -11
المقتر  خطوة مفيدة  عماللألواألعمال التجارية فضال عن الشركاء المعنيين اآلخرين. وبينما اعتبر الشركاء أن التصنيف المنقح 

نحو تحقيق إمكانية أكبر إلجراء المقارنات بين منهجيات اإلبالغ، وبالتالي زيادة التجانس واالتساق بين إبالغ األعمال التجارية 
ولويات التنوع البيولوجي، تمت أيضا مالحظة أنه من أجل إحراز المزيد من التقدم، هناك حاجة إلى تركيز أكبر على األالمتعلق ب

/يايات محددة لألعمال التجارية؛  االستراتيجية، وهي: )أ( تحسين الفهم المفاهيمي بين األعمال التجارية؛ )ب( تحديد أهداف
. وهذه النقاط )ج( قياسات ومنهجيات ومقاييس؛ )د( وتعزيز الشراكات العالمية والقطاعية مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة

 أدناه:مشروحة على نحو أكبر 

نظر إليه في معظم األعمال التجارية الوقت الحاضر على يأكد الشركاء أن التنوع البيولوجي ال . حسين الفهمت ()أ
أنه يؤثر عليهم مباشرة. وهناك حاجة إلى تحسين الفهم عن كيفية تركيز التنوع البيولوجي على توفير خدمات ومنافع النظم 

لعمليات األعمال التجارية ونماذج األعمال التجارية، وإليصال هذا الفهم إلى صدارة اإليكولوجية التي هي حيوية بالنسبة 
 ؛المناقشات في األعمال التجارية

على النحو الذي عرفته اإلرشادات من  .واضحة إلعالم تطوير مؤشر قوييايات و  أهدافالحاجة إلى  )ب(
األعمال التجارية من التوقعات الواضحة المعروضة من حيث  الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي، يمكن أن تستفيد

ويمكن أن تستخدم االتفاقية  .ثر اتساقا وقوة لمؤشرات التنوع البيولوجيألكاألهداف وال"ايات المحددة، التي ترشد االستخدام ا
قاييس للقطاعين العام والخا  كوسيلة لتحديد مثل هذه األهداف والم 1010تطوير استراتيجية التنوع البيولوجي لما بعد عام 

 30؛على السواء
تركيز متزايد، على تطوير  قديمارتباطا بالنقطة السابقة، حددت الحاجة إلى ت. قياسات ومنهجيات ومقاييس )ج(

 المزيد من المنهجيات أو المقاييس المتفق عليها لقياس اآلثار على التنوع البيولوحي ودرجة االعتماد عليه، خاصة فيما يتعلق
                                                                 

 الصةةةةةةادر عةةةةةةن اتفاقيةةةةةةة التنةةةةةةوع البيولةةةةةةوجي لمةةةةةدخالت مبكةةةةةةرة فضةةةةةةال عةةةةةةن توصةةةةةةية تقنيةةةةةةة حديثةةةةةةة متاحةةةةةةة علةةةةةةى: 77، العةةةةةةدد انظةةةةةر السلسةةةةةةلة التقنيةةةةةةة 27
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/eea_project/default.asp . انظةةةر أيضةةةا مبةةةادرة البنةةةك الةةةدولي بعنةةةوان: محاسةةةبة الثةةةروات وتقيةةةيم النظةةةام

 https://www.wavespartnership.org .(WAVES) اإليكولوجي
 https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/eu_project/default.asp انظر 28
29 events/2017/default.shtml-https://www.cbd.int/business/meetings 
30 34262https://www.bipindicators.net/system/resources/files/000/002/191/original/Framework_Brochure_UK_0311_LOWRES_%281%29.pdf?14816 

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/eea_project/default.asp
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/eea_project/default.asp
https://www.wavespartnership.org/
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/eu_project/default.asp
https://www.cbd.int/business/meetings-events/2017/default.shtml
https://www.bipindicators.net/system/resources/files/000/002/191/original/Framework_Brochure_UK_0311_LOWRES_%281%29.pdf?1481634262
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بالدور الحيوي للتنوع البيولوجي كركيزة لوظائف النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات ومنافع النظم اإليكولوجية التي هي حيوية 
، 13/3بالنسبة لعمليات األعمال التجارية ونماذج األعمال التجارية. وفي ضوء المقررات السابقة لمؤتمر األطراف، مثل المقرر 

نهجيات أو المقاييس أن تأخذ في االعتبار المفاهيم المختلفة لقيم التنوع البيولوجي، على النحو الوارد ، تحتاج هذه الم87الفقرة 
 31؛(1)ب()9، الفقرة 10/3في المقرر 

في هذا السياق، رأي الشركاء قيمة في تبادل الخبرة عن ما الذي يعمل لألعمال التجارية، . تعزيز الشراكات )د(
دعم أو ت المكتسبة في تطبيق بروتوكول رأس المال الطبيعي واألدوات األخرى ذات الصلة، وتشجيع فعلى سبيل المثال، الخبرا

الشركاء التعاونيين في المزيد من أعمالهم الضرورية بشأن المنهجيات أو المقاييس، بما في ذلك التفاعل البيني بين نظام 
لى المستوى العالمي، يمكن أن يشمل ذلك شركاء مثل برنامج األمم المحاسبة البيئية االقتصادية ومحاسبة األعمال التجارية. وع

، وشعبة األمم المتحدة لإلحصاءات، وتحالف واتفاق األمم المتحدة العالميالمتحدة للبيئة والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع له، 
مبريدج لقيادة االستدامة، ومبادرة إليه لمعهد كوجي، والعمل المشار رأس المال الطبيعي وفريقه العامل المعني بالتنوع البيول

اإلبالغ العالمية، وييرهم من الشركاء. وعالوة على ذلك، فإن اتحادات قطاع األعمال التجارية، خاصة تلك القطاعات المرتبطة 
. ويمكن ذات الصلة شركاء في تطوير المؤشرات والمقاييس المحددة للقطاعات تكونباآلثار األعلى واالعتماد األعلى، يمكن أن 

أن يرشد هذا العمل ثروة كبيرة من الخبرات في إطار االتفاقية في تطوير المؤشرات ذات الصلة، مثل العمل الذي تقوم به الشراكة 
 ، المشار إليها أعاله.(BIP)المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي 

 التصنيف المنقح لألعمال -دال 

إلى ثالثة لبحوث والمشاورات، تم تبسيط تصنيف األعمال. وتم تضييق الفئات إلى ا كما أشرنا أعاله، واستنادا -17
، تم تحديد عدد من لتصنيف األعمال القياس. وبالنسبة لكل موضوع موضوعات رئيسية: )أ( االلتزام؛ )ب( المشاركة؛ و)ج(

يف األعمال المنقح هذا في المرفق الموضوعات المشتركة لتيسير تحديد الممارسات الجيدة لإلبالغ تحت كل موضوع. ويرد تصن
 األول.

ومن أجل تقديم المزيد من اإلرشادات العملية والملموسة للشركات عن كيفية تطبيق المنهجية المنقحة، تم تجميع  -18
معلومات إضافية من الشركات الفردية بهدف تحديد أمثلة الممارسات الجيدة التي تطابق الموضاعات ومواضيع تصنيف األعمال 

ت موضوع "االلتزام"، فإن مثال الممارسة الجيدة حتبط بها ويمكن بالتالي أن تعمل كإرشادات للمحاكاة. فعلى سبيل المثال، تالمر 
هو السياسة تجاه التنوع البيولوجي التي تعرض التزامات الشركة. وتحت "المشاركة"، يمكن أن توجد إشارة إلى دعم مشروعات 

. وتحت "القياس"، يمكن أن توجد إشارة، مثال، إلى استخدام أداة ةمتضرر بسبب أعمال الشركالحفظ ل"رض التنوع البيولوجي ال
 ويرد هذا التجميع لحاالت الممارسات الجيدة من الشركات في المرفق الثاني. 32.(BAT)التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي 

على التنوع وختاما، وكما الحظنا أعاله، فإن اإلفصا  واإلبالغ هو الخطوة األخيرة لألعمال التجارية في تحديد اآلثار  -19
أعاله، فإن تحقيق التجانس والتناسق المعززيين في اإلبالغ من  11. وكما شرحنا في الفقرة جة االعتماد عليهودر البيولوحي 

القياس والمقاييس آلثار التنوع البيولوجي ودرجة االعتماد عليه. وفي ضوء هذه منهجيات  جانب الشركات يتطلب تحقيق
االعتبارات، يمكن النظر إلى تصنيف األعمال لإلبالغ عن التنوع البيولوجي واإلرشادات المرتبطة به على أنها خطوة وسيطة 

القصير، لتقديم إرشادات عن ما يمكن أن يكون شكل لزيادة إمكانية المقارنة في إبالغ الشركات عن التنوع البيولوجي على المدى 
، وبالتالي يشجع األعمال التجارية وييرها من أصحاب المصلحة درجة االعتماد عليهو اإلبالغ عن اآلثار على التنوع البيولوجي 

                                                                 
تماعيةةةة، واالقتصةةادية، والعلميةةةة، والتعليميةةة، والثقافيةةةة، هةةي القيمةةةة المتأصةةلة للتنةةةوع البيولةةوجي ومكوناتةةةه فضةةال عةةةن القةةيم اإليكولوجيةةةة، والجينيةةة، واالجو  31

 والترفيهية والجمالية.
منظمةة حيةاة و  هذه األداة المركز العالمي لرصةد الحفةظ التةابع لبرنةامج األمةم المتحةدة للبيئةة، ومنظمةة الحفةظ الدوليةة، واالتحةاد الةدولي لحفةظ الطبيعةة، نظمي 32

 والمنةةةةةاطق الرئيسةةةةةةية للتنةةةةةوع البيولةةةةةوجي وتواجةةةةةةد األنةةةةةواع المهةةةةةةددة بةةةةةاالنقراض. انظةةةةةةر:الطيةةةةةور الدوليةةةةةة التةةةةةةي تمكةةةةةن ترسةةةةةةيم موقةةةةةع المنةةةةةاطق المحميةةةةةةة، 
data/ibat-and-wcmc.org/resources-https://www.unep 

https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/ibat
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/ibat
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لى تكميله بإجراءات على تعزيز اإلبالغ من جانب األعمال التجارية عن التنوع البيولوجي. وسيحتاج تطبيق تصنيف المعلومات إ
 بشأن األولويات االستراتيجية المحددة أعاله.

 االستنتاجات -ثالثا 

االستنتاجات المذكورة أدناه كأساس ممكن إلعداد  فيفي ضوء ما ذكر أعاله، قد تريب الهيئة الفرعية للتنفيذ في النظر  -30
توصيتها، بما في ذلك مشروع مقرر، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر. وتم إدراج الصياية ذات الصلة في 

 .CBD/SBI/2/4مشروع التوصية المقدم في الوثيقة 

 بالتنوع البيولوجيإرشادات بشأن اإلبالغ من جانب األعمال التجارية المتعلق  -ألف 

جراءات األعمال التجارية المتعلقة إلريب الهيئة الفرعية في التوصية باإلحاطة علما بتصنيف األعمال المنقح تقد  -31
بالتنوع البيولوجي، المقدم في المرفق األول بالمذكرة الحالية، كأداة مؤقتة مفيدة للتشجيع على اإلبالغ عن التنوع البيولوجي 

ة إمكانية إجراءا المقارنة بين اإلبالغ من جانب األعمال التجارية عن التنوع البيولوجي، وكخطوة نحو تعزيز وزيادته، ولزياد
التجانس واالتساق بين اإلبالغ من جانب األعمال التجارية المتعلق بالتنوع البيولوجي. ولهذا ال"رض، يمكن دعوة األعمال 

 ات والمبادرات ذات الصلة إلى االستفادة من تصنيف األعمال المنقح.التجارية، واألطراف والحكومات األخرى والمنظم

وقد تريب الهيئة الفرعية أيضا في التوصية باإلحاطة علما بأمثلة الممارسات الجيدة المقدمة في المرفق الثاني من  -31
مصلحة اآلخرين عن مذكرة الحالية، كإرشادات إشارية لألعمال التجارية، واألطراف والحكومات األخرى، وأصحاب اللا

الموضوعات الرئيسية التي يمكن أن يتم معالجتها في اإلبالغ من جانب األعمال التجارية المتعلق بالتنوع البيولوجي. ويمكن 
أمثلة الممارسات دعوة األعمال التجارية، واألطراف والحكومات األخرى والمنظمات والمبادرات ذات الصلة إلى االستفادة من 

 بالغ عن أنشطتها الخاصة.الجيدة في اإل

تريب الهيئة الفرعية كذلك في اإلحاطة علما بالدور الهام لمعايير اإلبالغ التابعة لمبادرة اإلبالغ العالمية، على  دوق -33
)ج( أعاله، وبالتالي قد تريب في التوصية بتشجيع األعمال التجارية على استخدام المبادئ 9النحو الوارد وصفه في الفقرة 

: التنوع البيولوجي 309ر مبادرة اإلبالغ العالمية بشأن التنوع البيولوجي، ومعيار هذه المبادرة التوجيهية القائمة لإلبالغ، مثل معيا
 .االقتضاءحسب  1011،33

 تقدم في إنجازات األعمال التجارية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالاإلجراءات االستراتيجية إلحراز  -باء 

ثار األعمال آفصا  واإلبالغ هو آخر خطوة في عملية تحديد قد تريب الهيئة الفرعية في اإلحاطة علما بأن اإل -39
التجارية على التنوع البيولوجي ودرجة اعتمادها عليه. ومن أجل تعزيز التجانس واالتساق في اإلبالغ من جانب األعمال 

التجارية عن دور التنوع  التجارية المتعلق بالتنوع البيولوجي، هناك حاجة إلى إجراءات استراتيجية لتحسين الفهم بين األعمال
عداد وتحسين  ثار التنوع البيولوجي ودرجة االعتماد عليه، بهدف تزويد مدراء األعمال التجارية آلمنهجيات ومقاييس البيولوجي، وا 

ات بمعلومات موثوقة ومعقولة وقابلة للتنفيذ من أجل تحسين صنع القرار. وبناء عليه، قد تريب الهيئة الفرعية في اقترا  شراك
 عالمية وقطاعية فضال عن تبادل المعلومات والتعاون بين المنظمات والمبادرات ذات الصلة.

لمنظمات والمبادرات الشريكة في اوعلى وجه خا ، قد تريب الهيئة الفرعية في التوصية باالعتراف بالعمل الجاري  -39
، وشعبة األمم المتحدة لإلحصاءات، واالتحاد الدولي الميالع ألمم المتحدةواتفاق امثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، ذات الصلة 

وتحالف رأس المال الطبيعي رأس المال بالغ المتكامل، ومعهد كمبريدج لقيادة االستدامة، لإللحفظ الطبيعة، والمجلس الدولي 
رين، بما في ذلك اتحادات فضال عن شركاء آخالطبيعي وفريقه العامل المعني بالتنوع البيولوجي، ومبادرة اإلبالغ العالمية 

                                                                 
 )الموضةوعات البيئيةة((، المتةا  علةى: 400)معةايير محةددة للموضةوعات، السلسةلة  6002لمبادرة اإلبالغ العالمية: التنةوع البيولةوجي  403انظر المعيار  33

biodiversity/-304-center/gri-download-standards-ww.globalreporting.org/standards/grihttps://w 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-304-biodiversity/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-304-biodiversity/
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لى تكثيف أعمالهم وتعزيز التبادل المشترك للمعلومات والتعاون، وخاصة فيما يتعلق إاألعمال التجارية القطاعية. ويمكن دعوتهم 
 :بما يلي

عداد أدوات  )أ( إرشادية، وتعزيز الفهم المفاهيمي لألعمال التجارية ودرجة تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وا 
اعتمادها على التنوع البيولوجي، والتركيز على وظائف النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات ومنافع النظم اإليكولوجية التي هي 

قيم التنوع البيولوجي، بهدف إرشاد ونماذج األعمال التجارية، مع مراعاة مختلف مفاهيم األعمال التجارية حيوية بالنسبة لعمليات 
 تقييمات األهمية النسبية وتعزيز تحديد التنوع البيولوجي كقضية مادية عالية؛

نفذ بشأن إنشاء ات أو المقاييس، مثل العمل المتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في تطوير إضافي للمنهجي )ب(
يدج لقادة االستدامة وشركاء، من أجل قياس اآلثار على التنوع البيولوجي للتنوع البيولوجي، الذي ينفذه معهد كمبر واحد مقياس 

ودرجة االعتماد عليه مع التركيز على وظائف النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات ومنافع النظم اإليكولوجية التي هي حيوية 
 نحو أعم؛ونماذج األعمال التجارية، ولرفاه اإلنسان على األعمال التجارية بالنسبة لعمليات 

وأهداف التنمية األعمال التجارية البناء على ما ذكر أعاله مع مالحظة التقرير المذكور أعاله عن إبالغ  )ج(
بالنظر إلى تطوير إرشادات محددة عن كيفية تعزيز النظم اإليكولوجية ومكونات التنوع البيولوجي لإلبالغ من  19المستدامة،

 ؛وأهداف التنمية المستدامة المذكورة فيها 1030لتنمية المستدامة لعام جانب األعمال التجارية مقابل خطة ا
النظر في تطوير أو تعزيز مؤشرات محددة القطاعات ومقاييس، خاصة لتلك القطاعات التي لديها آثار عالية  )د(

 على التنوع البيولوجي ودرجة االعتماد عليه؛
اإليكولوجية في إطار برنامج  المنفذ في مجال محاسبة النظم لعملالمساهمة في الجهود لتعزيز الروابط بين ا )ه(

أطر المحاسبة على مستوى األعمال التجارية من أجل النظم اإليكولوجية و  (SEEA)األمم المتحدة للمحاسبة البيئية واالقتصادية 
 والتنوع البيولوجي؛

تكميلية في المبادئ التوجيهية لإلبالغ ذات النظر في إدراج المدخالت المتفق عليها في هذا العمل كعناصر  )و(
الصلة واإلرشادات المرتبطة بها، مثل معايير مبادرة اإلبالغ العالمية، مع مراعاة العمل القائم في إطار الشراكة المعنية بمؤشرات 

 التنوع البيولوجي.
ي وضع يسمح لها بالقيام بذلك وقد تريب الهيئة الفرعية في التوصية بدعوة األطراف والحكومات األخرى التي هي ف -31

 التنفيذية بدعم وتيسير هذا العمل، رهنا بتوافر الموارد. أعاله ومطالبة األمينة 39وصفه في الفقرة إلى توفير الدعم المالي للعمل الوارد 

ة الصلى والمنظمات والمبادرات ذات وقد تريب الهيئة الفرعية أيضا في التوصية بدعوة األطراف، والحكومات األخر  -37
في اإلرشادات القائمة لإلبالغ من  ولوجية ومكونات التنوع البيولوجيم اإليكظإلى تعزيز العمل الوارد وصفه أعاله والبناء عليه، والن
 جانب األعمال التجارية عن المعلومات يير المالية.

كورة أعاله إلى تزويد األمينة بدعوة المنظمات والمبادرات الشريكة المذوقد تريب الهيئة الفرعية كذلك في التوصية  -38
التنفيذية بمعلومات عن التقدم المحرز، والدروس المستفادة والعقبات المواجهة فضال عن السبل والوسائل الممكنة للت"لب على 
العقبات المحددة، بما في ذلك اإلجراءات الممكنة في شكل أهداف ومقاييس للقطاع الخا  من أجل اإلدراج المحتمل في 

ريب الهيئة الفرعية أيضا في التوصية بتعزيز المشاركة المباشرة ت. وقد 1010العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطار
لألعمال التجارية في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية في العقد القادم. ويمكن أن تطلب إلى األمينة التنفيذية أن تقوم بتجميع 

مع الشراكة العالمية المعنية باألعمال التجارية والتنوع البيولوجي، تقريرا مرحليا  شاورن تعد، بالتوتحليل المعلومات المقدمة وأ
 لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث.
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 المرفق األول
 تصنيف األعمال المنقح لإلبالغ عن التنوع البيولوجي

 المواضيع الرئيسية الموضوع
 الجيدة في المرفق الثاني()انظر أمثلة الممارسات 

 مبادرةمؤشرات  أهداف أيشي
 العالمية اإلبالغ

 االلتزام

 يظهر التنوع البيولوجي كقضية مادية 
 وجود بيان سياسي للتنوع البيولوجي 
 نهج إلدارة التنوع البيولوجي المبلغ عنه 
 التنفيذي يشير بالتحديد إلى التنوع  ديرتشمل التقارير خطاب من الم

 البيولوجي

 34االستراتيجية "ألف" "ايةال
 "هاء" ةاالستراتيجي "ايةوال

 103المؤشر 
اإلفصا  عن 

  اإلدارة

 المشاركة

  اإلجراءات المتخذة لمعالجة اآلثار على التنوع البيولوجي والمخاطر
 والفر 

 أمثلة محددة إلشراك أصحاب المصلحة، مثال الموردين 
  المنظمات بشأن شراكات مع المنظمات يير الحكومية وييرها من

 المشروعات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
 تمويل مشروعات محددة تتعلق بالتنوع البيولوجي 

 "ألف"ال"اية االستراتيجية 
 35"باء"ال"اية االستراتيجية 
 36"جيم"ال"اية االستراتيجية 
 37"دال"ال"اية االستراتيجية 
38"هاء"ال"اية االستراتيجية 

 

309-339 

 الرصد

 المخاطر والفر ديد حت 
  استخدام أدوات ووسائل أخرى لقياس اآلثار اإليجابية والسلبية على

 السواء
  ن مؤشرات محددة للتنوع البيولوجي مثل مبادرة اإلبالغ عاإلبالغ

 العالمية
 جميع العمليات التي لها أثر مهمالحسبان في القياسات خذ أت 

 "ألف"ال"اية االستراتيجية 
 "باء"ال"اية االستراتيجية 
 "جيم"ال"اية االستراتيجية 
 "دال"ال"اية االستراتيجية 

 "هاء" ةاالستراتيجي "ايةال

309-140 
309-141 
309-342 
309-943

 

 
  

                                                                 
التصدي لألسباب الكامنة وراء فقةدان التنةوع البيولةوجي عةن طريةق تعمةيم التنةوع البيولةوجي فةي جميةع قطاعةات  ال"اية االستراتيجية "ألف" من أهداف أيشي: 34

 الحكومة والمجتمع.
 .خفض الض"وط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدامال"اية االستراتيجية "باء" من أهداف أيشي:  35
 .تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجينيال"اية االستراتيجية "جيم" من أهداف أيشي:  36
 .تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ة "دال" من أهداف أيشي:االستراتيجيل"اية ا 37
دارة المعارف وبناء القدرات ال"اية االستراتيجية "هاء" من أهداف أيشي: 38  .تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وا 
 .أو المستعادةالموائل المحمية  4-403مؤشر مبادرة اإلبالغ العالمية  39
 ةالمواقةع التشة"يلية المملوكةةة، أو المةؤجرة، أو المةدارة فةةي المنةاطق المحميةة أو المجةةاورة لهةا والمنةاطق ذات القيمةة 0-403مؤشةر مبةادرة اإلبةالغ العالميةةة  40

 العالية للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحمية.
 لى التنوع البيولوجي من األنشطة والمنتجات والخدمات.اآلثار المهمة ع 6-403مؤشر مبادرة اإلبالغ العالمية  41
 .الموائل المحمية أو المستعادة 4-403مؤشر مبادرة اإلبالغ العالمية  42
اطق أنةواع القائمةة الحمةةراء فةي االتحةاد الةدولي لحفةظ الطبيعةة والقةوائم الوطنيةةة لحفةظ األنةواع مةع الموائةل فةي المنةة 3-403مؤشةر مبةادرة اإلبةالغ العالميةة  43

 المتأثرة بالعمليات.
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 الثانيالمرفق 
 بشأن اإلبالغ عن التنوع البيولوجي عمالارسات الجيدة للتصنيف المنقح لألمأمثلة للم

توفير إرشادات إشارية عن كيفية استخدام التصنيف المنقح لألعمال.  غيةة أدناه بدتم تجميع أمثلة الممارسات الجي
 اعتباره كممارسة جيدة عدموال توجد دعاوى للشمولية؛ خاصة غياب مثال معين من القائمة أدناه ال يعني 

 
 األمثلة الشركة

 الموضوع: االلتزام
األهمية أمثلة عن الموضوعات الرئيسية: السياسات، البيانات، المعايير، التنوع البيولوجي المذكور في خطاب المدير التنفيذي، وشهادات 

 النسبية

Fujifilm 

 التنوع البيولوجي كقضية مادية •
 الفلسفة: "اإلدراك البيئي والحماية البيئية هما في قلب أنشطة شركاتنا" •
رشادات العمل لحفظ التنوع البيولوجي: أدخلت 6002عام  •  المفاهيم األساسية لمجموعة فوجي فيلم وا 
: استعرض نهج التنوع البيولوجي تحت أربعة عناصر رئيسية للمصانع والمنتجات 6006عام  •

 والمساهمة االجتماعية واالتصاالت
 الجينية االشتراك في بروتوكول نايويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع للموارد: 6002عام  •
 " حفظ التنوع البيولوجي كقضية ذات أولوية6002السنة المالية  •

ASAHI – Food and 
Beverages 

 عالية التنوع البيولوجي كقضية مادية •
 6002وضع مؤشرات األداء الرئيسية للتنوع البيولوجي في عام  •
 إعالن عن التنوع البيولوجي في أحد التقارير •

Ambuja Cements – 
Construction Materials 

 االلتزام بمبادرة اإلبالغ العالمية وأهداف التنمية المستدامة •
خطاب من المدير التنفيذي: "عندم الحديث عن االستدامة، تصبح من الحتمية أن تعالج الصناعات  •

 آثار ت"ير المناخ واآلثار على التنوع البيولوجي"
 ماديةتحديد التنوع البيولوجي كقضية  •
 6040لها أهدافها الخاصة لعام  •
 IBBIنحو تحقيق التزامات إعالن  6002أبل"ت طوعيا عن أداء التنوع البيولوجي في عام  •

Kering – Textiles and 
Apparel 

 : العناصر الرئيسية لسياسة كيرينغ البيئيةالتنوع البيولوجيحفظ  •
 ساهمت في إنشاء بروتوكول رأس المال الطبيعي •
 بتجنب تحويل النظم اإليكولوجية الحساسة إلى أراضي الرعي أو األراضي الزراعية االلتزام •

Kingfisher – Retailers 

بشأن الحراجة المستدامة: العمل مع الشركاء لقياس أثر إصدار الشهادات  6060االلتزام بهدف عام  •
 الرشيدة لألخشاب والورقعلى ال"ابات والتنوع البيولوجي ومجتمعات ال"ابات وتقييم تأثير مواردها 

: ساعدت إنشاء مبادرة تحليل أثر القيمة لوضع منهجية لتحديد كمية اآلثار على 6003في عام  •
 شهادات مجلس رعاية ال"ابات

: تعزيز التنوع البيولوجي في مشروعات البناء الجديدة، 6060هدف التنوع البيولوجي لعام  •
 والتجديدات الرئيسية والمحالت القائمة

قات التنوع البيولوجي أجريت لبعض المشروعات المبنية حديثا والتجديدات الرئيسية خالل الفترة تدقي •
6002-6002 
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Hydro Quebec - Energy 
Utilities 

( لاللتزام بحماية واستعادة المناطق المحمية والموائل الطبيعية 43يقع ترتيبها الرابع )من بين  •
 واألحياء البرية

استراتيجية وخطة عمل جديدة  كاعتمدت هيدرو كيبيمن أجل تحسين حوكمتها للتنوع البيولوجي،  •
 للشركة، والتزمت باإلبالغ العام عن التنوع البيولوجي

 نشرت تقرير أدائها الثاني عن التنوع البيولوجي •
 الموضوع: المشاركة

أصحاب المصلحة، ومشروعات التمويل، والشراكات مع المنظمات يير أمثلة عن الموضوعات الرئيسية : اإلجراءات المتخذة؛ إشراك 
 الحكومية وييرها

Unilever – Food and 
Beverages 

 منتدى سلع المستهلكفي عضو  •
وألهمت المزارعين ببدء خطط أعمالهم الخاصة  6060قادت مؤسسة تحالف ال"ابات المدارية  •

 بالتنوع البيولوجي
شاركت مع أصحاب المصلحة من خالل منابر مثل المنتدى االقتصادي العالمي، واتفاق األمم  •

 لس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة ومنتدى سلع المستهلكجالمتحدة العالمي، والم

BHP – Mining 

 (FFI)الشراكة مع المنظمة الدولية للحيوانات والنباتات البرية  •
للتواصل  BHP Billitonمليون دوالر استرالي بين شبكة متحف كوينز الند و  0.3شراكة بمقدار  •

 لإلبالغ عن أهمية التنوع البيولوجي وقيمته
أطلقت مشروع حفظ خمسة أنهاؤ مع منظمة تسمانيا لحفظ األراضي ومنظمة الحفظ الدولية، مع  •

هكتارا من األراضي في  00000ةةالجارية ل مليون دوالر استرالي لحفز اإلدارة 04.3تعهد بمبلغ 
 استراليا، تسمانيا

BP – Energy 

 FFIشركاء مع منظمة حفظ الطبيعة و •
تعمل مع المنظمات يير الحكومية والمجتمعات على إدارة قضايا األحياء البرية حول المواقع  •

 التابعة لها
 (IPIECA)الدولية لصناعة النفط من أجل الحفاظ على البيئة  الرابطةعضو في  •
لدراسة األهمية البيولوجية واالجتماعية التزمت بدعم برنامج بحوث خليج استراليا الكبير  •

 الكبيراالقتصادية للخليج 

Sime Darby Plantation – 
industrial equipment, 

motors, property, logistics 

 (SPOM)إعالن زيت النخيل المستدام وقعت على  •
 شراكة مع الموقعين على إعالن زيت النخيل المستدام •
 6002بذلت جهود لحفظ التنوع البيلوجي: برنامج "ازرع شجرة" أطلق في عام  •
 محمية األحياء البرية في زيرة كاري: حددت كمنطقة لحفظ التنوع البيولوجي •
 واالجتماعات بشأن التنوع البيولوجيمالء من خالل المسوحات عال عاشتركت م •
 شاركت في الفريق العامل المعني بالتنوع البيولوجي والفريق العامل المعني بقيمة الحفظ العالية •

Bechtel – Infrastructure 

 تتعاون بكتيل ومنظمة الحفظ الدولية في مشروع حماية السواحل في الفلبين •
مع قادة مجتمع ميكومايو، في أويندا على توفير مياه تعمل بكتيل ومنظمة المهندسون بال حدود  •

 نسمة 0200مأمونة ونظيفة ألكثر من 
أنجزت بكتيل ثالثة مصانع لل"از الطبيعي المسال في جيرة كرتيس. وهذا التطوير جزء من أكبر  •

امة االستثمارات الرأسمالية في تاريخ أستراليا. وكانت حماية التنوع البيولودي هدفا أساسيا لالستد
خالل اإلنشاء، مع مجموعة من الطيور البرية المحلية، والثدييات البحرية، والزواحف، اعتمادا على 

 النظام اإليكولوجي الطبيعي.
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________ 

Olam – Agriculture 

بجانب عملياتها المباشرة، تعمل أوالم مع ص"ار المالك في إطار ميثاق أوالم لسبل العيش على  •
 النظم اإليكولوجية، بما في ذلك المنافع للتنوع البيولوجياالعتراف بمنافع الحفاظ على 

كحد أدنى،  IFCأعدت جميع مزارعها وفقا للمعايير المعترف بها دوليا، مع االلتزام بمعايير أداء  •
 (PCF)وتتجاوز مدونة مزارع أوالم، واالمتثازات والمزارع 

ريب على تربية النحل ومحاصيل تستثمر في مرافق التعليم والرعاية الصحية وتنوع الدخل والتد •
، وتعمل أوالم على نحو وثيق مع المنظمات يير الحكومية الشريكة لدعم المجتمعات الريفية ىأخر 

 المزدهرة
 الموضوع: القياس

 أمثلة عن الموضوعات الرئيسية: قياس اآلثار، وتقييم المخاطر، وأدوات التنفيذ، واإلبالغ عن المؤشرات

Arcelor Mittal Brazil – 
Metal Products 

 وضع خطط إدارة التنوع البيولوجي •
 تقييم أداء التنوع البيولوجي بواسطة مدققين خارجيين •
 EN11-14تقارير اإلبالغ باستخدام معيار مبادرة اإلبالغ العالمية  •

Lafarge Holcim – 
Construction materials  

بواسطة خبراء مستقلين بالتعاون مع  (BIRS)صمم نظام اإلبالغ عن مؤشرات التنوع البيولوجي  •
 االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

وتمكن منهجية نظام اإلبالغ عن مؤشرات التنوع البيولوجي الفرج هولسيم من تجميع درحات التنوع  •
 البيولوجي عبر المواقع

ENI – Energy 

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لترسيم تستخدم أداة تحالف  في المركز العالمي لرصد حفظ البيئة التابع  •
 موقع المناطق المحمية ووجود األنواع المهددة باالنقراض

في جميع  (ESHIA)التقييم المتكامل لآلثار: تقييم التنوع البيولوجي، واآلثار االجتماعية والصحية  •
 المشروعات

Fingrid Oyi – Energy 

 في مبادرة اإلبالغ العالمية G4-EN11تصدر تقارير عن المعيار  •
 أبل"ت عن كيلومترات خطوط نقل الكهرباء في المناطق المحمية ومناطق ناتورا •
باتباع تقييم ، تم تجميع قاعدة بيانات مهمة عن أعداد الطيور لهذاالمشروع امتثاال لقانون حفظ  •

 الطبيعة

Mondi – forest and paper 
products  

واألراضي الرطبة ومناطق خطط إدارة النظم اإليكولوجية، وخطط الحصاد توفر حماية لألنهار  •
HCV األخرى 

، بدأت التحقق من التنوع البيولوجي في مواقع مرفق إنتاجها وحولها باستخدام أداة 6002في عام  •
للتنوع البيولوجي أو التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي من أجل تحديد تلك المواقع في منطقة محمية 

 بالقرب منها
 EN12و G4-EN11تصدر تقارير عن المعيارين  •

Merck - Pharmaceuticals 

، أجرت ميرك تقييما لمرافقها في دارسستاد وييرشايم لتقييم جهودها المبذولة لحفز 6002في عام  •
المحيطة للنباتات الطبيعة. وستساعدها النتائج في إعداد خطة عمل لتحسين النظم اإليكولوجية 

 كيلومتر مربع(. 0.3في المائة من المقار ) 40والحيوانات. وقد تم بالفعل تخضير 


