
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثاني االجتماع

 8132 يوليه/تموز 31-9مونتلاير، كندا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 

   
  والتجهيز صناعات التحويليةالتنوع البيولوجي في قطاع التعميم 

 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة
تعميم التنوع مسألة ، قرر مؤتمر األطراف أن ينظر في اجتماعه الرابع عشر في 31/1المقرر  من 131الفقرة في  -3

تركز هذه الوثيقة و التجهيز والصحة. صناعة و صناعات التحويلية البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية وال
هذا القطاع  عرض بإيجازوت 1،يةوالتجهيز  ةحويليصناعات التالتعميم التنوع البيولوجي في مسألة على األبعاد الرئيسية ل

حتى  استخدمتالتي التعميم مناهج  وتوردحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ل واألسباب التي تجعله مهما  واتجاهاته، 
 .هايتعين سد  الفجوات التي و اآلن 

: بشأن ما يلي من المعلومات المعمقة المزيد( تقدم CBD/SBI/2/INF/31وتستكمل الوثيقة الحالية بوثيقة معلومات ) -8
مع  2والتنوع البيولوجي، لصناعات التحويليةالعالمية؛ )ب( التفاعالت بين ا واتجاهاتها )أ( تعريف الصناعات التحويلية وحالتها

هج البيولوجي؛ )ج( ن   مجاالت الخطر على التنوعوتحديد  وأوجه تبعيتها الرئيسية شرح تأثيرات مختلف الصناعات التحويلية
 .والتجهيز، مع إبراز أفضل الممارسات والتحديات والفرص صناعات التحويليةتعميم التنوع البيولوجي في قطاع ال

االعتبارات بمعزل عن التعميم في قطاع الصناعات التحويلية  ه ال يجب النظر في مسألةمن المهم مالحظة أنو  -1
على مع القطاعات األخرى،  القائمة التجاهات العالمية المتوقعة، وكذلك الروابطل ةمختلف العوامل المحرك؛ وستكون األخرى

 .درجة عالية من الوجاهة

 والتجاهات حالة: الصناعات التحويليةقطاع ال - أولا 

                                                                 
*

 CBD/SBI/2/1. 
متنوعة، بما  ا  سلعلتصبح منتجات مختلف منتجي المواد الخام  تجهيز وتتضمن الصناعة التحويليةباسم "الصناعات التحويلية".  يلييشار إليها فيما  1

 ذلك المنتجات الزراعية والسمكية والحرجية. في

تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور ت عر ف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي بأنه " 2
وذلك يتضمن التنوع داخل األنواع وبين األنواع  ؛كولوجية التي تعد جزءا  منهاأخرى، النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية واألحياء المائية والمركبات اإلي

 ".والنظم اإليكولوجية
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"التحول الفيزيائي أو الكيميائي  تشمل الصناعة التحويليةشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، ما أفادت به وفقا  ل -4
أو المصانع أو المطاحن( التي تستخدم  نشآت الصناعيةالمرافق )الم ويتضمن ذلك 3للمواد أو المكونات إلى منتجات جديدة".

 إلى منتجات جديدة، مكوناتللمواد أو الالصغير الحجم/الحرفي تحول وال ،المواد ناولةملومعدات  مسي رة بالطاقة عادة  آالت
في نفس األماكن التي تباع منها )مثل  عامة الجمهور، وهي منتجات ت صنعالتجارية التي تبيع منتجاتها مباشرة إلى  مؤسساتوال

لالستخدام أو االستهالك،  ا  جاهز  يصبح أن الناتج عملية التصنيع، أي وقد ي نتهى من إعداد ناتج(. نيلخاصن ايالمخابز والخياط
 .مدخال  في تصنيع إضافيبوصفه ، صنعأو شبه م

تلبية المطالب المتزايدة ل وهي على درجة عالية من األهميةاالقتصادات الحديثة.  في صميم وتكمن الصناعة التحويلية -5
يتضمن في الوقت بالتنوع، وهو  هذا القطاعفي جميع أنحاء العالم. وقد سمحت االبتكارات التكنولوجية والتنظيمية ل للمستهلكين

الجلود و المالبس؛  وصناعةالمنسوجات؛ و منتجات التبغ؛ و  ،المشروباتو ناعات التالية: تصنيع المنتجات الغذائية؛ الص الحالي
 والمنتجات الورقية؛ ؛ والورقالقش ومواد الضفر ومصنوعات ؛والفلين يةمنتجات الخشبال؛ الخشب و بها رتبطةالموالمنتجات 

لةاإلعالم طباعة واستنساخ وسائط وال المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية؛ و فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة؛ و ؛ المسجَّ
منتجات وال ؛المعادن األساسيةو  ية؛البالستيكالمنتجات المطاط و و المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية؛ و 
الت واآلكهربائية؛ المعدات ؛ والاإللكترونية والبصريةو  اسوبيةالح والمنتجاتالمصنعة؛ معدنية المنتجات وال الفلزية؛معدنية غير ال
 .واألثاثالمقطورات؛  أشباهوالمقطورات و  والمركبات اآلليةمعدات؛ الو 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  35التحويلية حوالي  اتمثلت الصناعفقد  4لبنك الدولي،ما أفاد به اووفقا  ل -6
الناتج  منالعالمية  الصناعة التحويلية نصيببترتيب تنازلي في الصناعية الرئيسية،  دولال تمثلت. و 8136العالمي في عام 
في المائة  51ألمانيا؛ وجمهورية كوريا )أكثر من و اليابان؛ و ؛ األمريكية الواليات المتحدةو : الصين؛ فيما يلي، المحلي اإلجمالي

 نصيب الصناعة التحويلية من ارتفعو  5(.العالمي اتج المحلي اإلجماليالن منالعالمية  الصناعة التحويلية نصيب مجموعمن 
 1 851إلى  8111في عام  من دوالرات الواليات المتحدة مليار دوالر 125الناتج المحلي اإلجمالي في الصين من حوالي 

ويكمن نمو الصناعات التحويلية في أعضاء منظمة  8135.6في عام  ةمريكيمن دوالرات الواليات المتحدة األمليار دوالر 
على مدخالت  ا  مباشر تعتمد في أغلب األحيان اعتمادا  المتطورة التي  كنولوجياتالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في الت

في المائة  81ل التصنيع وشك  واالقتصادات النامية.  رئيسيةمن البلدان ذات االقتصادات الوطنية الناشئة الالواردة المواد الخام 
 ةتصل نسبة الوظائف في الصناعأن  7، وتتوقع منظمة العمل الدولية8138العمالة في جميع أنحاء العالم في عام  مجموعمن 

 العاملة العالمية. ىفي المائة من القو  84إلى  8132في عام  التحويلية

ى مجموعة الدول الصناعية الرائدة )البرازيل والصين إل بيرةاقتصادات نامية كت عدة خالل العقد الماضي، انضمو  -7
بمعدل  فرص العمل في الصناعة التحويليةوانخفضت  8على الطلب، تأثيرا  شديدا  (، وأثر الركود الشديد على سبيل المثال والهند

                                                                 
. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4(. 7102شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ) 3

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27 7102كانون الثاني/يناير  5، اطلع عليه في. 

 .7102تشرين الثاني/نوفمبر  9في  ، اطلع عليهhttp://wdi.worldbank.org/table/4.2# :دليل الموارد الموّحد 4

5 Levinson, M. (2017).  U.S. manufacturing in international perspective. Congressional Research Service, R42135, 19 pp. 

 .7102كانون الثاني/يناير  6، اطلع عليه في http://wdi.worldbank.org/table/4.3# :دليل الموارد الموّحد 6
--http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234879/lang :ليل الموارد الموّحدد 7

en/index.htm 7102تشرين الثاني/نوفمبر  9، اطلع عليه في. 

 7105 عامي في في المائة تقريبا   0,5 تباطؤا  كبيرا  بلغالتجارة العالمية  وسجلتفي المائة.  7,5النمو االقتصادي العالمي بمعدل أقل من  ازداد 8
 :دليل الموارد الموح د. 7106(. تقرير التجارة والتنمية لعام 7106) قبل األزمة؛ األونكتاد في المائة 2 مقابل، 7106و

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1610 7102بر تشرين الثاني/نوفم 9، اطلع عليه في. 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
http://wdi.worldbank.org/table/4.2
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234879/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234879/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234879/lang--en/index.htm
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1610
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1610


CBD/SBI/2/4/Add.4 
 Page 3 

 

 على وجه الخصوصبسبل منها يبحث قطاع الصناعات التحويلية اآلن عن فرص النمو و  9متسارع في االقتصادات المتقدمة.
عدد  بين يدي سالسل القيمة العالمية تتركز وال تزال 10البحث والتطوير واألسواق الجديدة. نحو مجالياستثمارات كبيرة توجيه 

نظرا   شركات الصناعات التحويليةلجذب المزيد من  دول نامية مختلفةأمام  غير أن هناك مجاال  ، بلدانمن ال ا  صغير نسبي
 .المعوَلمفي االقتصاد  اتهمشارك الزدياد

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:  11"،ةالمتقدمالتحويلية  اتصناعكبرى على "ال اتجاهات عدةتؤثر و  -2
على  وتزايد الطلب؛ يةمهارات التصنيعالفي  وضرورة إحداث تغييرالقوى العاملة في بعض البلدان المتقدمة؛ استمرار شيخوخة 

زيادة الطلب على السلع المصنعة في و للمواصفات الفردية للمستهلكين؛  وفقا  صممة حسب الطلب المنتجات والخدمات الم
تجاهات العالمية اال تحولضافة إلى ذلك، وباإلالبلدان المتقدمة.  في 12التوطيندعم إعادة الرامية إلى وزيادة الجهود  ،المدن

ثالثية الوالطباعة  والتشغيل اآللي المتطور )الروبوتات(ألشياء ، مثل إنترنت افي مجال الصناعة التحويلية السائدة الجديدة
عمال للبالنسبة  ال سيما، و فرص العملاضطرابات كبيرة في إحداث المعايير التي تجعل المواقع جذابة لإلنتاج وتهدد بو األبعاد، 

في موقع  الجاهزةالمنتجات  صنعيعدد متزايد من الشركات المواد و يجهز على سبيل المثال، و  13.ذوي المهارات المنخفضة
 .على الشبكات اللوجستية تأثيرا  كبيرا  يؤثر  وهو مااالستخدام النهائي، 

 البيولوجي للتنوع لصناعات التحويليةا تبعيةأوجه  - ثانياا 
تعتمد و  14.إليكولوجيوغير مباشر على مختلف خدمات النظام ا ا  مباشر  اعتمادا  يعتمد قطاع الصناعات التحويلية  -9

على وتعتمد في العادة على الموارد المتجددة وغير المتجددة )توفير خدمات النظام اإليكولوجي(،  أساسا  بعض الصناعات 
، مثل اإليكولوجي للنظامالخدمات التنظيمية بعض على المختلفة، و  صناعات التحويليةمدخالت المواد الخام في عمليات ال

الهوائية نبعاثات االامتصاص وتخفيف في مجال خدمات  أيضا   توفر النظم اإليكولوجيةو . تنقيتهاتنظيم تدفق المياه وخدمات 
 صعيد المصانععلى كبيرة صناعات تحويلية تحدث فيها انبعاثات  بالنسبة لعدةأهمية خاصة  يكتسي، وهو أمر والمائية

 .(على سبيل المثال المداخن من نبعاثاتاال)

المياه من  راجاستخ فلدى على سبيل المثال،و ؛ يكولوجيةمتعددة على النظم اإل االتفي حالصناعات التحويلية  وتعتمد -31
والتربة،  مياهواللتلوث الهواء  جهة متلقية، تعمل النظم اإليكولوجية كأحد المصانع على مستوىنهر من طبقة مياه جوفية أو 

قابلة للتجديد )مثل األلياف البيولوجية ال المتحولةخام/المواد العلى توريد  ويعتمد بعض المصنعينمذكور أعاله.  على النحو
 قطاعات المستحضرات يستخدم البعض اآلخر الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما في ذلك في حينواألطعمة( 

                                                                 
9 McKinsey (2012). Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation .دليل الموارد الموح د: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-manufacturing تشرين  2، اطلع عليه في
 .7102الثاني/نوفمبر 

10 KPMG International’s 2016 Global Manufacturing Outlook .دليل الموارد الموح د: 
-competing-outlook-manufacturing-global-2016-internationals-https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2016/05/kpmg

growth.html-for 7102تشرين الثاني/نوفمبر  2، اطلع عليه في. 

تستخدم في تصميم أو و  قائمة على أساس اإللكترونيات الدقيقةأو  متحكم فيها بالحاسوبالمتقدمة بأنها معدات  صناعة التحويليةف تكنولوجيا الت عر   11
 :الموارد الموح د؛ دليل OECD Frascati Manual, Sixth edition, 2012. اتالمنتج مناولة أحدتصنيع أو 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=52 7102تشرين الثاني/نوفمبر  9، اطلع عليه في. 

 .في األصل استعين بهم فيهإلى الموقع الذي  الخارجية خدماتالو  الخارجيين موظفينال إرجاعهي  توطينإعادة ال 12
13 Hallward-Driemeier, M., Nayyar, G. (2018). Trouble in the making? The future of manufacturing-led development. 

Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1174-6. 

، تساهم أنواع هي عالقات بعيدة كل البعد عن أن تكون شاملةبين التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  القائمة العالقات أن من خالل فهم 14
على سبيل المثال، انظر، ) اإليكولوجيووظائف وعمليات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها في توفير معظم خدمات النظام  هذه األنواع مختلفة وتفاعالت

link-book/sp-project.eu/library/reference-http://www.openness- :دليل الموارد الموح دي لالتحاد األوروبي، بحثال احاالنفت نتائج مشروع

services-ecosystem-nda-biodiversity-between). 

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-manufacturing
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-manufacturing
https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2016/05/kpmg-internationals-2016-global-manufacturing-outlook-competing-for-growth.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2016/05/kpmg-internationals-2016-global-manufacturing-outlook-competing-for-growth.html
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=52
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=52
http://www.openness-project.eu/library/reference-book/sp-link-between-biodiversity-and-ecosystem-services
http://www.openness-project.eu/library/reference-book/sp-link-between-biodiversity-and-ecosystem-services
http://www.openness-project.eu/library/reference-book/sp-link-between-biodiversity-and-ecosystem-services
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يمكن أن و  15األغذية والمشروبات.و  والنباتات، ،ومستحضرات التجميل ،الصناعية لبيولوجيةوالتكنولوجيا ا ،والزراعة ،نيةالصيدال
تنقية ألغراض  الخام المستخرجة أو المنتجة نوع الموادمتنوعة ومعقدة، وتتوقف على  نظم اإليكولوجيةلل التبعية هذهأوجه تكون 

ن بيالقائمة التفاعالت  بحث هذه تبعيةوجه الأل الكامل فهماليتطلب و . على يد مستخرجي ومنتجي المواد الخامهذه المواد 
 .المحاصيل( والنظم اإليكولوجية منتجو المحاصيل وقطاع التعدين على سبيل المثالالمواد الخام ) ستخرجي/منتجيم

تتبع خدمات النظام  أمامالمشاركة في تصنيع السلع تحديات  إلمدادالمعولم لسالسل ا ابعالط ويمكن أن يثير -33
 مثلعن أنشطة مورديها ) حينما ال تعرف شركة من الشركات الكثيروال سيما األكثر أهمية لمصن عين محددين،  يكولوجياإل

على هذه الخدمات غير  ومعرفة متى يكون االعتماد(، في األسواق العالميةتجار الجملة  التي ت شترى منمدخالت المواد 
لعديد بالنسبة لرية استراتيجية البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية قضايا تجا التبعية للتنوعفقد تصبح أوجه مباشر. ومع ذلك، 

على توفير خدمات النظم  اعتمادا  شديدا  التي تعتمد  ،الصناعات التحويلية ومن األرجح أن تعانيمن الصناعات التحويلية. 
 ذاتتعتمد الصناعات في حين الموارد،  في المقام األول من زيادة ندرة ،األغذية والمشروبات والمنسوجات( مثلاإليكولوجية )
على سبيل المثال، أصبح تأمين سالسل و أكثر تعقيدا .  إمدادسالسل  تتضمنالوسيطة التي  بضائععلى الالمتقدمة التكنولوجيا 

 مثل) صانعي المنسوجاتللعديد من  مسألة حيوية –بسبب مخاوف/احتياجات تجار التجزئة والمستهلكين  -المستدامةمداد اإل
 مثلتأمين توفير مواد نباتية محددة(، واألغذية ) مثلالجلود الفاخرة(، ومستحضرات التجميل )تأمين توريد جلود محددة لصناعة 

 مثلمستدامة( واألثاث )إدارة  تدارواألسماك من األرصدة السمكية التي  ال تنطوي على إزالة الغابات التي تأمين الزيوت
 (.سالسل اإلمداد التي ال تنطوي على إزالة الغابات

 التنوع البيولوجي على لصناعات التحويليةاثيرات تأ - ثالثاا 
 هاخصائص مدخالت إنتاج وتحركها، من صناعة تحويلية إلى أخرىعلى التنوع البيولوجي  المترتبة تختلف التأثيرات -38
والنفايات  الهوائية والمائية،نبعاثات اال مثلغير المنتجة ) مخرجاتهااستخدام الموارد المتجددة وغير المتجددة( و  مثل)

موقع المصنع وتلوثه المباشر( وغير مباشرة )من خالل  مثل) مباشرة في إحداث آثار شركات التصنيع وتتسبب 16الصلبة(.
المواد  /إنتاجمن استخالصبدءا  ، عبر سالسل القيمة المعولمة التبعية لهوأوجه  البيولوجي على التنوع( مثال   مدادسلسلة اإل

 .السلع المصنعة استهالكب وانتهاء  الخام 

، في تركيوالتربة، الذي يمكن أن  ياه، بدرجات متفاوتة، تلوث الهواء والمعمليات الصناعة التحويليةمعظم وتسبب  -31
 الناجم عنعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة تلوث الهواء و وصحة اإلنسان. يكولوجية تأثيرات كبيرة على النظم اإلجميع صوره، 

، وكانت 8138مليار يورو في عام  329إلى  ووصلتمليار يورو  59وروبا ما ال يقل عن منشأة صناعية في أ 34 111
التجربة  وتبين 17في المائة من هذه التكاليف اإلجمالية. 11خارج قطاع توليد الطاقة مسؤولة عن  المندرجة صناعاتال

مشكلة تفاقم  بصورة متزايدة،قصيرة  فيها المنتجات دورة حياة التي تكون ،من صناعة اإللكترونيات االستهالكية المستخلصة
                                                                 

 :دليل الموارد الموح د؛ طرق"العلى مفترق  ألحيائيةهذه القطاعات في سلسلة "العلوم ا بشأن وصحائف وقائع تقارير موجزةأعدت األمانة سلسلة  15
https://www.cbd.int/abs/resources/factsheets.shtml8137تشرين الثاني/نوفمبر  9اطلع عليه في  ؛. 

كمية قابلة  العامل المحرك يمكن أن يكونو فهم اآلثار البيئية للصناعات التحويلية. في  أهمية بالغةوالتأثير الفعلي  العامل المحركالتمييز بين  كتسيي 16
 مخرج غير منتج وقابلنع( أو امصال أحد ستخدم كمدخل لإلنتاج )على سبيل المثال، كمية المياه المستخدمة للتبريد فيي إيكولوجيمكون للقياس من 

النظام مكون من مكونات في كمية أو نوعية  تغيرا  ثر ويمثل األ(. أطنان من انبعاثات غازات الدفيئة)على سبيل المثال،  تجاريللقياس لنشاط 
 /الربحيةالقدرة على االستمراراإلنسان أو  يةتغييرات في رفاه إحداث يؤدي إلى وقد، عامل محركنتيجة  وهو يحدث، سمة من سماتهأو  اإليكولوجي
من  وتحدث،التي تؤدي إلى تغير المناخ،  غازات الدفيئة)على سبيل المثال، انبعاثات  يكولوجيةمع النظم اإل وتتفاعل جميع العوامل المحركة. التنظيمية

تغييرات غير مباشرة في أنماط التنوع البيولوجي )على سبيل المثال، إحداث (، ويمكن أن تؤدي إلى النظم اإليكولوجية في عمليات وديناميات ثم، تغييرات
استخراج الموارد، تغير )على سبيل المثال،  العوامل المحركةبعض وتؤدي تغييرات في التوزيع المكاني لألنواع(.  الذي يؤدي إلى إحداثتغير المناخ 

 .في التنوع البيولوجي )أي فقدان الموائل واألنواع( إحداث تغييرات مباشرة وفورية استخدام األراضي( إلى

 .Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 — an updated assessment .(8134الوكالة األوروبية للبيئة ) 17

EEA Technical Report, No 20/2014, 76 pp. 

https://www.cbd.int/abs/resources/factsheets.shtml
https://www.cbd.int/abs/resources/factsheets.shtml
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لىالتي تؤدي إلى وصول المعادن الثقيلة والملوثات العضوية إلى المياه العذبة والمناطق الساحلية، و  18النفايات اإللكترونية  ا 
 .األحيان الكثير من في السلسلة الغذائية

عن من الكهرباء على الصعيد العالمي، و في المائة  15حوالي استهالك عن  ومجال الصناعات التحويلية مسؤول -34
بتلوث  تعلقةالصحية الم لمشاكلفي المائة من ا 37ما يصل إلى عفي المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و  81أكثر من 
 19الي.في المائة من الناتج المحلي اإلجم 5و 3بين ما  األضرار اإلجمالية الناجمة عن تلوث الهواء تقديراتوتتراوح الهواء، 

جيغاطن( من  6,7) في المائة 85و االستخدام العالمي للطاقةثلث  على الصناعات التحويليةتستحوذ أكثر تحديد ا،  على نحوو 
من المعادن غير الفلزية  في المائة 87منها من صناعة الحديد والصلب، وفي المائة  11وتصدر االنبعاثات العالمية، مجموع 

بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و المائة من إنتاج المواد الكيميائية والبتروكيماويات.  في 36و ،سمنت(اإل وال سيما)
في المائة  11بزيادة قدرها أي ، 8117طن في عام  اتمليار  1,2عن احتراق الوقود األحفوري في القطاع الصناعي  جمةالنا

  39 .8134مليون طن متري من النفايات اإللكترونية في عام  43,2حوالي وباإلضافة إلى ذلك، أنتج العالم  3971.20منذ عام 

 غير المباشرة التي تؤثر بها الصناعات التحويلية على التنوع البيولوجيالرئيسية  المحركة يمكن ربط العواملو  -35
أو  لواقع أن منتجياألساسية(. وافلزات استخراج المعادن النادرة وال مثلموردي المواد الخام )ب من ثمبمدخالت التصنيع و 

/تدهور انتلك المتعلقة بفقد فيهابما  21لتنوع البيولوجي،ا التي تطالعن التأثيرات الكبيرة  ونالمواد الخام مسؤول مستخرجي
أكبر مصدر للضغط على التنوع البيولوجي  شكل بال منازعالموائل )مثل إزالة الغابات بسبب سالسل اإلمداد الزراعي، التي ت

تحويل الموائل الطبيعية بفقدان الموائل إلى حد كبير  ري فس  وبالنسبة للنظم اإليكولوجية األرضية،  22،23.ء العالم(في جميع أنحا
. ويمكن أن يقترن ذلك باالستغالل المفرط للموارد الصعيد العالميفي المائة من األراضي على  11نحو  تمثلإلى الزراعة التي 
زالة الغابات 24األسماكاإلفراط في صيد البيولوجية )مثل  في العديد من البلدان. وهذا  رئيسيا   تحديا   يشكل( الذي ال يزال 25وا 

والورق والمطاط والمنتجات الخشبية  26المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات/الجلود جهزيعني أن الصناعات التي ت
في جميع أنحاء العالم بسبب  مقبلةلموائل الحالية والعن نسبة كبيرة من فقدان ا ةغير مباشر  صورةب مسؤولةومنتجات التبغ 

                                                                 
18 Smith, C. (2015). The Economics of E-Waste and the cost to the environment. Natural Resources & Environment 30 (2), 1-4. 
: دليل الموارد الموح د .Manufacturing: Investing in energy and resource efficiency. Pp. 242-285 (.8133برنامج األمم المتحدة للبيئة ) 19
-poverty-and-development-sustainable-pathways-economy-green-https://www.unenvironment.org/resources/report/towards

0-eradication 8132شباط/فبراير  85اطلع عليه في ؛. 

 المرجع نفسه. 20
( على مستوى الموردين األربعة )أي في المائة 57التأثيرات البيئية ) أغلبية تحدثالحياة،  أساليب، وهي عالمة تجارية للرياضة و "بوما"بالنسبة لشركة  21

 المعالجون المتعاقدون من الخارج، -8والمستوى ن، و المصنع - 3 مستوىالمصنعين )الوتكون حصة منتجي المواد الخام، مثل مزارعي القطن(. 
(؛ في حين المائة في 17البيئية )حوالي  اتللتاثير مهمة  تشكل حصة أقل ولكنها "بوما" إمدادفي سالسل  ينالمواد الخام( المشارك ومعالج - 1والمستوى 

 Chartered Global Management مصدر:المن التأثيرات.  في المائة 6)المكاتب والمتاجر( سوى  "بوما"العمليات المباشرة لشركة  ال تمثل

Accountant (2014). Rethinking the value chain. Accounting for natural capital in the value chain. CGMA briefing, 16 pp. 
22 Chaudhary, A., Verones, F., de Baan, L., Hellweg, S. (2015). Quantifying land use impacts on biodiversity: Combining 

species–area models and vulnerability indicators. Environ. Sci. Technol. 49(16), 9987–9995. 

 صفحة. 99(. اإلصدار الثالث من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. مونتلاير، كندا، 7101المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) االتفاقيةأمانة  23
24 E.g. Pauly. D., Watson, R., Alder, J. (2005). Global trends in world fisheries: Impacts on marine ecosystems and food securit y. 

Phil. Trans. R. Soc. B 360, 5-12; Srinivasan, U.T., Cheung, W.W.L., Watson, R., Sumaila, U.R. (2010). Food security 

implications of global marine catch losses due to overfishing. Journal of Bioeconomics 12(3), 183-200. 
25 Bianchi, C.A., Haig, S.M., (2013). Deforestation trends of tropical dry forests in central Brazil. Biotropica 45: 395–400; 

Meyfroidt, P., Rudel, T.K., Lambin, E.F. (2010). Forest transitions, trade, and the global displacement of land use. Proceedings of 

the National Academy of Sciences 107(49), 20917-20922. 

 Aiama, D., Carbone, G., Cator, D., Challender, D. (2016). Biodiversity risks and opportunities in the انظر، على سبيل المثال، 26

apparel sector. IUCN, Gland, 41 pp. 

https://www.unenvironment.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication-0
https://www.unenvironment.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication-0
https://link.springer.com/journal/10818
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دفع أيضا  الطلب على الوقود . وفي بعض المناطق، نظم إنتاجها القائمة على المواردل الالزمةألراضي ل المكثفةاالحتياجات 
 بصورة غير مباشرة على الصناعة الكيميائية. يؤثروهو ما  27،إلى فقدان الموائل إلى حد مافي اآلونة األخيرة  الزراعي

تربية بالزراعة التجارية )بما في ذلك  عادة ما ترتبط، التي محددةمصادر التلوث المنتشرة/غير ال وتثير أيضا   -36
مخاطر كبيرة على المياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية، ويمكن  أيضا  هذه المصادر  تشكلو ( بعض المخاوف. 28األسماك

 األغذية والمشروبات واألثاث والمنسوجات(. مثلالعالمية لمختلف الصناعات التحويلية ) مدادبطها بسالسل اإلر 

المرتبطة بأنشطة الصناعات و البيولوجي  المترتبة على التنوعالمخاطر الرئيسية  تضمنفي المستقبل المنظور، تو  -37
؛ صناعات التحويليةعمليات ال عن المحدد المصدر الناجمتلوث لا/تصميم المصانع وكذلك موقعما يلي: )أ( ها ونمو التحويلية 

األغذية والمشروبات  مثلمدخالت التصنيع ) بمختلف إمدادات والمرتبطة في استخدام األراضي الحاصلة )ب( التغيرات
يمكن و األسماك والخشب والمواد الطبيعية والجينية(.  مثلالبيولوجية ) اإلفراط في استغالل المواردوالمنسوجات والمطاط(؛ )ج( 

لسلع المصنعة بسبب أنشطة تجار التجزئة المتعلقة باسالسل القيمة امتداد كامل أن يحدث فقدان التنوع البيولوجي على 
من سلسلة  أهم التغيرات في استخدام األراضي في خطوة محددة طرأقد تفوالمصنعين و/أو منتجي المواد الخام. ومع ذلك، 

قد يكون الطلب على األراضي )يؤدي إلى تدمير و على مستوى منتجي المواد الخام. كأن تكون هذه الخطوة مثال  القيمة، 
إلنتاج السلع استجابة الحتياجات  المصنعين على النحو المطلوب من جانببالحاجة إلى مواد خام محددة،  الموائل( مرتبطا  

أو مزارع الوقود الزراعي استجابة توسيع مزارع زيت النخيل  مثلصال مباشر مع المستهلكين )تجار التجزئة الذين هم على ات
يضغط المصنعون على منتجي المواد الخام لتوفير كميات من المدخالت حسب  ففي حينللطلب العالمي المتزايد(. ومع ذلك، 

 تجاريمكن لعليه، الحتياجات المستهلكين. و  قا  احتياجاتهم، فإن تجار التجزئة يؤثرون في الطلب على منتجات محددة وف
)أي مساعدتهم على  زبائنهمعلى التنوع البيولوجي من خالل تثقيف  الواقعة دورا  في التخفيف من الضغوط يؤدواالتجزئة أن 

ير )أي تحسين/تغي الموردينمع  عاونالشيء نفسه من خالل التيمكن للمصنعين فعل تغيير أنماط استهالكهم( في حين 
 مسؤولية.بال شعورا   آخرين أكثرموردين ممارساتهم( أو البحث عن 

 رتفعأن ت ي توقع 29منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،الذي حددته لتوقعات البيئية اخط أساس  في إطارو  -32
عام التي كانت عليها في مستويات المقارنة ب 8151بالطاقة والصناعة إلى أكثر من الضعف حتى عام  ذات الصلةاالنبعاثات 

من فوعالوة على ذلك،  .في استخدام الطاقة في مجال الكفاءة الكبيرة التي تحققت مكاسبالمن  الرغمعلى وذلك ، 3991
التي تأثيرات المن منظور و  39. 8132مليون طن متري سنويا  بحلول عام  51النفايات اإللكترونية إلى  يزداد حجمالمتوقع أن 

ولكن  13انخفاضا  سريعا ، المواد الخام، يتوقع أن تنخفض االنبعاثات الصافية الناتجة عن تغير استخدام األراضي وموردا يحدثه
في أفريقيا جنوب الصحراء  أراضي المحاصيلارتفاع معدالت توسع  زيادة تدل على 30بعض توقعات تغير استخدام األراضي

( في نهاية القرن في المائة 81شمال إفريقيا )< /والشرق األوسط ،(في المائة 86كندا )حتى و (، في المائة 78الكبرى )حتى 
 .الثاني والعشرين

 الصناعات التحويليةلتعميم في قطاع لالمناهج الحالية   –اا رابع

                                                                 
 Gao, Y., Skutsch, M., Masera, O and Pacheco, P. (2011) A global analysis of deforestation due to biofuel انظر، على سبيل المثال، 27

development. Working Paper 68. CIFOR, Bogor, Indonesia, 100 pp. 

 Handy, R.D., Poxton, M.G., 1993. Nitrogen pollution in mariculture: Toxicity and excretion of nitrogenous على سبيل المثال، 28

compounds by marine fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries 3(3), 205-241. 

دليل الموارد  ،.Environmental Outlook to 2050. Climate Change Chapter. 39p.  8133ي منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد 29
 .8132أيار/مايو  9، اطلع عليه في http://www.oecd.org/env/cc/49082173.pdfالموح د: 

30 Prestele, R., Alexander, P., Rounsevell, M.D.A., Arneth, A., Calvin, K., Doelman, J., Eitelberg, D.A., Engström, K., Fujimori, 
S., Hasegawa, T., Havlik, P., Humpenöder, F., Jain, A.K., Krisztin, T., Kyle, P., Meiyappan, P., Popp, A., Sands, R.D., Schaldach, 
R., Schüngel, J., Stehfest, E., Tabeau, A., Van Meijl, H., Van Vliet, J. and Verburg, P.H. (2016). Hotspots of uncertainty in land-

use and land-cover change projections: A global-scale model comparison. Glob. Change Biol. 22: 3967–3983. 
doi:10.1111/gcb.13337 

 

http://www.oecd.org/env/cc/49082173.pdf
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 المبادرات المتخذة على المستوى الدولي - ألف
أوال ، تتضمن خطة التنمية و . لصناعات التحويليةعدد من المبادرات الدولية المتعلقة بالتعميم في قطاع ا هناك -39

 9هذه األهداف الهدف  تضمنتو  31.صناعات التحويليةمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بال عددا   8111المستدامة لعام 
وزيادة اعتماد  مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وتحديث الصناعات من أجل تحقيق استدامتها،)الدعوة إلى التصنيع المستدام، 
عمل إطار ال ويشكل ن(.ا)االستهالك واإلنتاج المستدام 38( والهدف النظيفة والسليمة بيئيا التكنولوجيات والعمليات الصناعية

مبادرة عالمية هامة أخرى اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة للتنمية  يناج المستدامللبرامج المتعلقة باالستهالك واإلنت ير العش
شارك العديد من كيانات األمم المتحدة األخرى في الجهود ذات الصلة، بما في ذلك منظمة األمم ي. و 8138المستدامة في عام 

     .هذه المبادرات في وثيقة معلومات عنافية معلومات إضوترد المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. 

 السياسات الوطنية ومبادرات وأدوات قطاع األعمال - باء
العديد من قطاع الصناعات التحويلية ب المتعلقةبالتنوع البيولوجي والشواغل البيئية األخرى  صلاتخذ التعميم المت -71
عملية، الجراء أو اإلمعيار أو ال ي حد دالتنظيم المباشر )القيادة والتحكم( حيث  السياساتية المعهودةالتدخالت  تضمنتشكال. و األ

)أ( األدوات القائمة على السوق  ما يلي: التدابير األخرى تتضمن. و ئيةنبعاثات الهوااالأو  المتعلقة بالنفايات الخطرةمثل اللوائح 
 المتعلقة ضرائبال مثلالعوامل الخارجية البيئية السلبية ) التي تساعد على استيعاب التداول نظمو مثل الضرائب/اإلعانات 

أو التخلص التدريجي منها أو  الضارة بالبيئة غازات الدفيئة(، )ب( إزالة الحوافز ونظم تداول انبعاثاتمدافن النفايات، ب
للبيئة ، مثل  مالئمةالحوافز اإليجابية التي تشجع على المزيد من الممارسات ال مختلفإصالحها، بما في ذلك اإلعانات، )ج( 

وكفاءة  ؛كفاءة الطاقة لتحقيق دعمتقديم ال مثلواإلعانات لتشجيع االبتكار واالستثمار في التكنولوجيا النظيفة ) يةمنح االستثمار ال
من للبيئة  ناصرة)لتشجيع المزيد من المواقف الم إشراك الجمهورج الموارد( ؛ )د( توفير المعلومات )لزيادة الوعي البيئي( وبرام

المستهلكين(؛ )ه( المشتريات العامة التي تدعم أو تثبط سلوكيات أو منتجات محددة ذات تأثيرات بيئية كبيرة؛ )و(  جانب
األداء تأثيرات البيئية و والالشركات التي تتجاوز عتبات معينة تقديم تقارير سنوية عن المخاطر  تلزماإلفصاح التي شروط 

)التي تستهدف قطاع الصناعات التحويلية أو شركات محددة( واالتفاقات  المتعلقة باألموال/التمويل دوات الدوليةاألالبيئي؛ )ز( 
 ضمانات بيئية.بالتجارية 

نبعاثات االوتتبع  . وقد بذلت جهود كبيرة في رصدأحد العناصر الهامة في عملية التعميم تمثل البيانات الموثوقةو  -83
انبعاثات  مثلودورة حياة السلع المصنعة ) كل مصنع من المصانع الصادرة من، وكذلك النفايات الصلبة، ئيةوالما ئيةالهوا

مجموع في المائة من  51على سبيل المثال، يمكن أن تعزى نسبة و . إحصاءات دقيقة، في بعض المناطق، وتتوافرالسيارات(. 
في المائة من هذه التكاليف  91تعزى و  ال غير، منشأة 347في أوروبا إلى  هوائيةالناجمة عن االنبعاثات التكاليف األضرار 

ن كانت ال تنتمي برمتها إلى 32مرفقا  فقط، 3 589إلى   .قطاع التصنيع )مثل محطات توليد الطاقة( حتى وا 

االحتياجات من المواد  تقليللجهود  أيضا   لتبذو الحد من االنبعاثات والنفايات.  من أجلجهود كبيرة  أيضا   بذلتو  -88
إعادة تدوير المنتجات(،  إمكانيةتكميلية مختلفة، مثل إعادة التدوير )بما في ذلك تحسين  اعتماد ن هجالخام/الموارد من خالل 

اإليكولوجيا  مبادرات فضال  عن(، ضررا   أقل أو التحول إلى مكونات أقل تلويثا   مثلللمنتجات ) يكولوجيوالتصميم اإل
 .مما يتعين عمله في معظم البلدانهناك الكثير فومع ذلك،  34االقتصاد الدائري.في  33الصناعية

                                                                 
 .7105أيلول/سبتمبر  75المؤرخ  21/0انظر قرار الجمعية العامة  31
 .Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 — an updated assessment .(8134الوكالة األوروبية للبيئة ) 32

EEA Technical Report, No. 20/2014, 76 pp. 
 

33 Gibbs, G., Deutz, P. (2007). Reflections on implementing industrial ecology through eco-industrial park development. Journal 
of Cleaner Production 15(17), 1683-1695; Homas, V.M. (1997) Industrial ecology: Towards closing the materials cycle. Journal 

of Industrial Ecology 1: 149-151. 

http://web.unep.org/10yfp
http://web.unep.org/10yfp
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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اعتبارات التنوع البيولوجي، مثل نظم اإلدارة  و/أو أدوات بيئية رئيسية تدريجيا   ت دمج عدة ن هجوعالوة على ذلك،  -81
/اإلفصاح، واإلبالغ ،اإلدارة البيئيةالمتعلقة بمحاسبة الالحياة، و  تأثير دورةالبيئية، وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي، وتقييمات 

 .مفصلة أدناهوترد هذه العناصر . عنها واإلفصاح العوامل الخارجية أو تقييم
شهادة اعتبارات التنوع البيولوجي في نظم اإلدارة البيئية )مثل  إدماجفي  ةتقدم كبير  أحرزت أوجه: البيئيةنظم اإلدارة  -84

 أهدافا   في العادة وهي تتضمن 35التحاد األوروبي؛الذي وضعه انظام اإلدارة البيئية ومراجعة الحسابات و ، 34113اإليزو 
متعددة الالمختارة في المواقع التي تملكها أو تستأجرها الشركات  التنوع البيولوجي صفاتلرصد  ومؤشرات أداء رئيسية

)وكذلك  من أجل زيادة مساحة الموائل وتحسين حالتهاإلى حد كبير بالجهود المبذولة  هذه النظمالجنسيات. ويمكن ربط 
 .منشآت الصناعات التحويليةمجموعات األنواع المهددة( على مستوى 

 وممارسات جيدةمبادئ توجيهية مفيدة على مستوى المواقع ات قطاعية أخرى مختلفة وعالوة على ذلك، وضعت مبادر  -85
لتحسين إدارة التنوع البيولوجي في مواقع المصانع )مثل مبادرة التنوع  صناعات التحويليةيمكن تكييفها مع مختلف قطاعات ال

 .(37ومبادرة الطاقة والتنوع البيولوجي 36الشاملة لعدة قطاعات،البيولوجي 

 تعتمد: هناك عدد متزايد من الشركات التي ثرتخفيف األتدابير ل تقييمات األثر البيئي واالجتماعي والتسلسل الهرمي  -86
أو السياسات القائمة على التنفيذ الكامل للتسلسل الهرمي  38الخسارة الصافية/األثر اإليجابي الصافي منعأثر و/أو تطبق نهج 

صناعات (، على الرغم من عدم تحديد أي مثال بارز من قطاع الجنب تدابير التعويضالناجمة عن ت) ثراألتخفيف تدابير ل
 وفي حين أنه من األرجح أال تؤثربذلك طواعية أو استجابة لسياقات تشريعية محددة.  ضطالعحتى اآلن. ويمكن االالتحويلية 

بناء مصنع جديد(، على سبيل المثال في  مثل)تجارية الصناعية  مؤسسات تنطوي علىالتي اريع المش علىاللوائح القائمة 
األمثلة سياق مختلف برامج التعويض عن األراضي الرطبة واألنواع في الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي، فإن العديد من 

ي منظمة التعاون الغاز والبنية التحتية في البلدان غير األعضاء ف/على نطاق واسع تتعلق بمشاريع التعدين والنفط ج لهاالمرو  
للمؤسسات التجارية والتنوع تعويض ال برنامجب المتعلقة اإلفرادية حاالتالوالتنمية في الميدان االقتصادي )مثل دراسات 

ومع  40لمؤسسة التمويل الدولية(. 6من المؤسسات المالية )مثل معيار األداء المقدمة ( استجابة للضمانات البيئية 39البيولوجي

                                                                                                                                                                                                                 
34 Tukker, A. (2015). Product services for a resource-efficient and circular economy – a review. Journal of Cleaner Production 

97, 76-91; Yuan, Z., Bi, j., Moriguichi, Y. (2006). The circular economy: A new development strategy in China. Journal of 

Industrial Ecology, 10: 4-8. 
 .Hammerl, M., Hormann, S. (2016). The ISO management system and the protection of biological diversity على سبيل المثال، 35

Lake Constance Foundation (LCF) and Global Nature Fund (GNF), Germany, 72 pp. 
ورابطة ، هي شراكة بين رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة، والمجلس الدولي للتعدين والفلزات الشاملة لعدة قطاعاتمبادرة التنوع البيولوجي  36

لتطوير وتقاسم الممارسات الجيدة ، للبلدان األمريكيةمصرف التنمية األوروبي لإلنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، و  لمصرفمبادئ التعادل، وا
 5اطلع عليه في  ،/http://www.csbi.org.uk: دليل الموارد الموح د .اإليكولوجي في الصناعات االستخراجية امالمتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظ

 .8132 كانون الثاني/يناير
37 http://www.theebi.org/ 8132كانون الثاني/يناير  5، اطلع عليه في. 
من أنشطة الحفظ المستهدفة )تدابير  المستمدة فيها مكاسب التنوع البيولوجي طابق"( إلى النقطة التي تتNNL" )"منع الخسارة الصافيةيشير مصطلح " 38

التنوع  مراعاة نوع وتتعينتأثيرات نشاط أو مشروع تجاري.  الناجمة عنالتعويض( مع خسائر التنوع البيولوجي و ستعادة االستعادة/االتخفيف األثر، و 
 .الصافي أن مكاسب التنوع البيولوجي تتجاوز مجموعة محددة من الخسائر مكسب(. ويعني الجودته)أو  وكمية وحالته البيولوجي

التعويض  ؛ برنامج8132كانون الثاني/يناير  9، اطلع عليه في http://bbop.forest-trends.org/pages/pilot_projects :دليل الموارد الموح د 39
 To no net loss and beyond: An overview of the Business and Biodiversity Offsets(. 8131) التجارية والتنوع البيولوجي عماللأل

Programme (BBOP) .واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية.التعويض لألعمال التجارية والتنوع البيولوجي برنامج ، 

 
 

40 Rainey, H. J., Pollard, E. H., Dutson, G., Ekstrom, J. M., Livingstone, S. R., Temple, H. J., Pilgrim, J. D. (2015). A review of 
corporate goals of No Net Loss and Net Positive Impact on biodiversity. Oryx, 49(2), 232-238; Sahley, C.T., Vildoso, B., 

Casaretto, C., Taborga, P., Ledesma, K., Linares-Palomino, R., Mamani, G., Dallmeier, F., Alonso, A., 2017. Quantifying impact 

http://www.csbi.org.uk/
http://bbop.forest-trends.org/pages/pilot_projects
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/صافي األثر اإليجابي عبر أثر منع الخسارة الصافيةصناعات التحويلية استكشاف ن هج ال انية في أن تواصلفهناك إمكذلك، 
( ، ليس فقط Aiama et al.  ،813541، على سبيل المثالمثال   )لقطاعي الزراعة التجارية والغاباتالخاصة بها سالسل القيمة 

 اريفتعفضال  عن من المناقشات المتعلقة باختيار الموردين/السلع  جزءا  . وقد يصبح هذا المصانع التابعة لهامستوى  على
 مع تحقيقاألثر اإليجابي الصافي  /عدم الخسارة الصافيةأثر هج في االتفاقيات التعاقدية. وتتسق ن   األحكام والشروط الواردة

استيراد  ( أو إعالنات أمستردام بشأن "8134)كما تفهمها األطراف في إعالن نيويورك بشأن الغابات  للغاب( ةإزالة )صافي عدم
 .(8135" )قطع الغابات

 ،على مستوى الموقعالمتبعة هج الن   خارج إطار ،بعض الشركات شرعت :دورة الحياة أثرو  مدادإدارة سلسلة اإلتقييمات  -87
القيمة التي  سلسالن هج على كامل  ذلك، في أغلب األحيان، ينطويو . إلمداداالعتبارات البيئية في إدارة سلسلة ادمج في 

تقليل النفايات( من بائع  مثلتقليل استخدام المياه واستهالك الطاقة( والحد من االنبعاثات ) مثلتتعامل مع كفاءة الموارد )
 تأثيرات ا  علىأحيان نطويإجراء تقييمات لدورة حياة المنتج، التي ت في الغالبالتجزئة إلى منتج المواد الخام. ويتضمن ذلك 

المستخدمة لمختلف السلع وضع العالمات واالعتماد دعم خطط بفي بعض األحيان  يقترن ذلكوقد  42التنوع البيولوجي. على
المائدة المستديرة حول زيت النخيل المستدام،  تضمعلى سبيل المثال، و  43،44،45 في عمليات اإلنتاج الصناعي. التي تستعمل
 ،عدة مئات من الشركات في عضويتهالضمان مصداقية مطالبات استدامة زيت النخيل،  46إلصدار الشهادات نظاما  التي تدير 

 ن.و و/أو التجار، وتجار التجزئة والمنتج جهزونوالم ،السلع االستهالكية وبما في ذلك مصنع

وال سيما المحاسبة  47،باإلدارة البيئيةالمحاسبة المتعلقة أصبحت  :/اإلفصاحواإلبالغ ،اإلدارة البيئيةالمتعلقة بمحاسبة ال -82
على سبيل المثال، تشارك آالف الشركات، بما و في معظم البلدان. معممة إلى حد بعيد المتعلقة بغازات الدفيئة واإلبالغ عنها، 

كبيرة تغييرات  إحداث الذي أدى إلى 48، طواعية في مشروع الكشف عن المناخ،مؤسسات الصناعات التحويليةالعديد من  هافي
مخاطر الالوقت. ومع ذلك، فإن  مع مروراألداء المناخي  إثبات تحسن بغيةتغير المناخ ب ها المتعلقةواستراتيجيات هافي سياسات

أي  49،راهنمحدودة للغاية في الوقت ال المرتبطة بالتنوع البيولوجي وقياسات هذا التنوع ومستويات أدائه على صعيد المؤسسات
بروتوكول موحد لقياس التنوع  وضع وسيسهمنهج اإلدارة. ب المتعلقة عمليات الكشفرفيعة المستوى و الأنها تركز على المبادئ 

                                                                                                                                                                                                                 
reduction due to avoidance, minimization and restoration for a natural gas pipeline in the Peruvian Andes. Environmental Impact 

Assessment Review 66, 53-65. 
41 Aiama, D., Edwards, S., Bos, G., Ekstrom, J., Krueger, L., Quétier, F., Savy, C., Semroc, B., Sneary, M., Bennun, L. (2015). 

No net loss and net positive impact approaches for biodiversity: exploring the potential application of these approaches in t he 

commercial agriculture and forestry sectors. .االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: غالن، سويسرا 
 Souza, D.M., Teixeira, R.F., Ostermann, O.P. (2015). Assessing biodiversity loss due to land use withانظر، على سبيل المثال،  42

Life Cycle Assessment: are we there yet? Glob Chang Biol. 21(1):32-47. 
وضع وتعنى ب تضم أصحاب مصلحة متعددين وال تستهدف الربح منظمة عالميةوهي  ،مبادرة اإلشراف على األلمنيومانظر، على سبيل المثال،  43

صدار الشهاداتالمعايير  االلتزام بزيادة مساهمة ، اجتمعوا سويا  بغرض وأصحاب مصلحة في سلسلة قيمة األلمنيوم منتجون ومستخدمون وقد أنشأها. وا 
كانون  35، اطلع عليه في asi/-utstewardship.org/abo-https://aluminiumدليل الموارد الموح د:  مجتمع مستدام. في إلى أقصى حد األلمنيوم

 .8132 الثاني/يناير
 KPMG (2012). Certification and biodiversity. Exploring improvements in the effectiveness ofانظر، على سبيل المثال،  44

certification schemes on biodiversity. 59 pp. 
 Review of the biodiversity. (8133) الطبيعة المركز العالمي لرصد حفظ -المتحدة للبيئة برنامج األمم انظر، على سبيل المثال،  45

requirements of standards and certification schemes: A snapshot of current practices. Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity, Montreal, Canada. Technical Series No. 63, 30 pp. 
 .8132 آذار/مارس 5، اطلع عليه في https://www.rspo.org/certificationدليل الموارد الموح د:  46
 .Environmental Management Accounting International Guidance Document. New York, 92 pp(. 8115اتحاد المحاسبين الدولي ) 47
 .8132 كانون الثاني/يناير 5، اطلع عليه في https://www.cdp.net/enدليل الموارد الموح د:  48

 
 

49 CBD/SBI/2/4/Add.2. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25143302
https://aluminium-stewardship.org/about-asi/
https://www.cdp.net/en
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في تعميم التنوع البيولوجي  إسهاما  كبيرا  دعم الكشف عن أداء التنوع البيولوجي، ي، و مدادتأثيرات سلسلة اإل يتضمنالبيولوجي، 
التي  جلسة التحاور المتعلقة بالتنوع البيولوجي واألعمال التجارية في مثلما نودي به مؤخرا  ، التجارية الفي استراتيجيات األعم

في هذا السياق، سيكون من و  50.الشبكة الوطنية للتنوع البيولوجي واألعمال التجارية في جنوب أفريقيا 8137 نظمتها في عام
 51.بصورة مجدية والمحاسبة واإلفصاح البيولوجي وعمليات القياسدفع التنوع أهداف قائمة على العلم ل وضعالمهم 

 53مالهارأس  تأثيرات تقيس وتقي مهناك عدد متزايد من الشركات التي  :/رأس المال الطبيعي 52تقييم العوامل الخارجية -89
عامل مثل تقييم وكشف العوامل الخارجية البيئية السلبية )بما في ذلك تغيير استخدام األراضي ك 54،تبعيتهأوجه الطبيعي و 

)أ( الكشف عنه بانتظام، )ب(  فعل ذلك يتيح ما يلي:تثبت هذه الجهود أن و العالمية.  مداد( في جميع سالسل اإلمحرك
ار المستدام في تصميم المنتج، )ج( المساعدة في تأمين االبتك عجلة المساهمة في تحسين قيمة العالمات التجارية، )ج( دفع

تحسين استدامة من أجل مع الموردين الرئيسيين للمواد الخام )على سبيل المثال،  التعاون المباشرتوريد المواد الخام من خالل 
في بلدان المصدر(. وفي  في التشريعات حدوث تغييراتعمليات اإلنتاج وتجنب التكاليف غير المتوقعة بسبب نقص الموارد أو 

(، وهو إطار موحد 8136هذا السياق، أطلق ائتالف رأس المال الطبيعي في اآلونة األخيرة بروتوكول رأس المال الطبيعي )
يحتاجها مديرو  وعمليةمعلومات موثوقة وذات مصداقية  إنتاجللمساعدة في ، وهو مصمم لقياس وتقييم رأس المال الطبيعي

مبادئ توجيهية قطاعية، بما في ذلك  أيضا   وضع ائتالف رأس المال الطبيعيو التخاذ القرارات الداخلية.  التجارية األعمال
 56.ملحق للتنوع البيولوجي وضع وهو يعمل اآلن على 55قطاع األغذية والمشروبات،فائدة ل

 صناعات التحويليةفي قطاع ال مجال التعميمفي  الحالية التحديات والفجوات – خامساا 

التنوع البيولوجي كمسألة مادية ب قطاع األعمال العتراف أساسيشرط على أنه  دراسة جدوى وضع ي برزغالبا  ما  -11
التجارية، ومخاطر االمتثال  اتالسمعة والعالمالمتعلقة بمخاطر المقترحات القيمة، مثل ل إطارذلك وضع  تضمن)مهمة(. وي

 جمهور األعمالل المتوقعة حتياجاتاالللقيم و  ا  ، وفقل التجارية الجديدةاألعماالتكاليف وفرص  الوفورات فيوالمسؤولية، و 
 جدوىالوضع دراسة  يقتضيمقابل مدير بيئي(. ومع ذلك،  مسؤول تنفيذي لشركة، على سبيل المثالالمستهدف ) التجارية
 .معلومات مناسبة وجود

بقياس وتقييم األنظمة اإليكولوجية، والتأثيرات البيئية على  في جميع أنحاء العالموهذا هو السبب في تزايد االهتمام  -13
وقد  59والنهج غير السوقية. 57،58نطاق أوسع، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر في سياق مفاهيم رأس المال الطبيعي،

                                                                 
 كانون الثاني/يناير 38، اطلع عليه في https://www.ewt.org.za/BUSINESSDEVELOPMENT/business.htmlدليل الموارد الموح د: . 50

8132. 
51 Putt del Pino, S., Cummis, C., Lake, S., Rabinovitch, K., Reig, P. (2016). From doing better to doing enough: Anchoring 

corporate sustainability targets in science. Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute and Mars Incorporated  .

 .8132 نيسان/أبريل 9، اطلع عليه في http://www.wri.org/ publications/doing-enough-corporate-targetsدليل الموارد الموح د: 
 .الفائدة يحصل على هذه التكلفة أو الفائدة التي تؤثر على الطرف الذي لم يختر أن يتحمل هذه التكلفة أو وفي االقتصاد، العامل الخارجي ه 52
والتربة  ياهالنباتات والحيوانات والهواء والم مثلرأس المال الطبيعي بأنه "المخزون من الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ) "ائتالف رأس المال الطبيعي" رفيع   53

 9، اطلع عليه في capital/-https://naturalcapitalcoalition.org/naturalدليل الموارد الموح د: ؛ على الناس"للفوائد  ا  تدفق حققمع لتتوالمعادن( التي تج
 .8132 نيسان/أبريل

 9، اطلع عليه في /https://naturalcapitalcoalition.org/hubدليل الموارد الموح د: . الطبيعي رأس المالمركز  ت إفرادية بشأنانظر دراسات حاال 54
 .8132 نيسان/أبريل

 9، اطلع عليه في /https://naturalcapitalcoalition.org/protocol/sector-guides/food-and-beverageدليل الموارد الموح د:  55
 .8132 نيسان/أبريل

 .8132 نيسان/أبريل 9، اطلع عليه في /https://naturalcapitalcoalition.org/projects/biodiversityدليل الموارد الموح د:  56

 
 

57 Waage, S. (2014). Making sense of new approaches to business risk and opportunity assessment. BSR. 

https://www.ewt.org.za/BUSINESSDEVELOPMENT/business.html
https://naturalcapitalcoalition.org/natural-capital/
https://naturalcapitalcoalition.org/hub/
https://naturalcapitalcoalition.org/protocol/sector-guides/food-and-beverage/
https://naturalcapitalcoalition.org/projects/biodiversity/
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ق ذلك ألوجه تبعية األعمال التقليدي  تجاهلمعالجة المن أجل كأداة رئيسية لدمج الفهم اإليكولوجي واالعتبارات االقتصادية  س و 
في و  60والعمليات. اتالقرار  اتخاذالعامة والخاصة و  اتوتأثيراتها على خدمات النظام اإليكولوجي في كل من السياس التجارية
في  ا  ومنافعها ومقايضاتها فهما جيد يتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجال مسألةالدعوة إلى فهم  فقد جرت، الواقع

 وي رتأى أن األمر كذلك 61والطبيعة. التجارية واألعمال لناسجميع التكريس أوضاع مثمرة ل أساسيا   مسارات التنمية لتكون شرطا  
في الشركات  وال تدركأو كوارث.  نزاعات وقوع وحتى إلى بل قرارات خاطئة اتخاذ ألن االفتقار إلى المعرفة يمكن أن يؤدي إلى

 وهي تعمل اآلن على قياسالتي تحصل عليها من التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  منافعالكثير من األحيان ال
، وفي عمليات اتخاذ القرارات اتدمج قيم الطبيعة في السياس للحيلولة بينها وبين سيق ذلكالمدى الكامل لتأثيراتها البيئية. وقد 

وال . يقدرون قيمتهما ال  مستدامة بصورةيديرون البشر أو وال يحمي  62.يةوالعمليات الروتينالتخطيط االستراتيجي  وكذلك في
 .ما ال يرونه ويلمسونه. وال يقيس البشر ما ال يمكنهم رؤيته أو لمسه أو ونهما ال يقيس يمكن للبشر تقييم

المتعلقة سالسل القيمة امتداد كامل  لىالتنوع البيولوجي عب التأثيرات وأوجه التبعية المتعلقةهناك معرفة محدودة بو  -18
 ال ي عرف الكثير عن سلسلة التوريد وتأثيرات ولكنالتأثيرات البيئية الرئيسية في العديد من البلدان،  وت رصد. لسلع المصنعةبا

 سلسلة التوريد وتأثيرات ربط يبينيمكن أن و . الصناعات التحويليةشركات فرادى التي تنتجها السلع التي بلغت نهاية العمر و 
 عواملالتي تساهم في ال الصناعات التحويلية ومرافق شركاتموقع تصنيعها /تصنيعهابعملية  لسلع التي بلغت نهاية العمرا

تقييم  مجال الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي بذل المزيد من الجهود في
في  ونسبة الخسارة المئويةاألنواع،  أحد أعدادانخفاض  مثلالتنوع البيولوجي في حد ذاتها ) التي يتعرض لها تأثيراتالورصد 

، استخدام المياه(. ولهذا السبب ئيةنبعاثات الهواال)مثل افقط ة محركالعوامل الفيما يتعلق بنوع معين من الموائل(، وليس 
يشمل أبعاد سلسلة القيمة  بحيث التجاريةوجي لألعمال صدرت مؤخرا  دعوات لوضع بروتوكول موحد لقياس التنوع البيول

 54.العالمية

القيم وعمليات التقييم بشأن يرتبط أحد التحديات الرئيسية في تقييم التنوع البيولوجي للقطاع الخاص بسوء الفهم القائم و  -11
/القيم راتالعملة/ المؤش واحد من نوعدام استخ التقييم األحادية )أي وال تعكس ن هج. سياقات حقيقيةواستخداماتها وتطبيقاتها في 

ثير ، قد يوعلى وجه التحديد 63وأساليب التقييم المرتبطة بها. ن هجإلقناع الناس(، بحكم تعريفها، تنوع القيم التي يلتزم بها الناس و 
إزاء أصحاب المصلحة  قلق( للقيم واحد وأحادي )كمثال ملموس وبارز على منظور تأطير نقدياالعتماد المفرط على التقييم ال

إلقناع  قوية بوجه خاصكون طريقة تقد ال ف ومن ثم،القيم والنهج المالئمة للتقييم،  بشأنغير المتوافقة  وجهات النظر العالمية
                                                                                                                                                                                                                 

: االطالع عليه على شبكة اإلنترنت على الموقع التالي. ويمكن Natural Capital Protocol(. 7106ائتالف رأس المال الطبيعي ) 58
www.naturalcapitalcoalition.org/protocol 8132 نيسان/أبريل 9، اطلع عليه في. 

59 Amy R. Poteete, A.R., Janssen, M.A., Ostrom, E. (2010). Working together collective action, the commons, and multiple 
methods in practice. Princeton University Press. 

 .The Economics of Ecosystems and Biodiversity in Business and Enterprise (.8138) قتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيا 60

Edited by Joshua Bishop. Earthscan, London and New York. 
  Cadman, M., Petersen, C., Driver, A., Sekhran, N., Maze, K., Munzhedzi, S. (2010). Biodiversity forالمثال،انظر، على سبيل  61

Development: South Africa’s landscape approach to conserving biodiversity and promoting ecosystem resilience. South African 

stitute, PretoriaNational Biodiversity In 8131، قتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيا؛ .The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity: Ecological and Economic Foundations. UNEP/Earthprint: London.. 
 rstanding changes in business strategies regarding Houdet, J., Trommetter, M., Weber, J. (2012). Undeانظر، على سبيل المثال، 62

46-73: 37 Ecological Economicsbiodiversity and ecosystem services. . 
اإليكولوجية المتعلقة بتقييم خدمات النظام اإليكولوجي على أهمية دمج الجوانب االجتماعية و  مؤلفاتأكثر من عقد من الزمن، شددت العلى مدى  63

عالمية  نظرةعليها  هيمنالتي ت حاديةاالعتماد فقط على المناهج األ عوض اتخاذ القرارات،والنقدية لقيم خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي في 
 M., GarcíaBaggethun, E., Martín Lopez, B., Barton, D., Braat, L., Saarikoski, H., Kelemen, -Gómez-وعلى سبيل المثال: واحدة.

Schlaack, C., Harrison, P. -Llorente, E., van den Bergh, J., Arias, P., Berry, P., Potschin, L.M., Keene, H., Dunford, R., Schröter
S Project art report on integrated valuation of ecosystem services. European Commission FP7 FP7 OpenNES-the-of-(2014). State

pp Deliverable 4.1., 33. 

http://www.naturalcapitalcoalition.org/protocol
http://www.naturalcapitalcoalition.org/protocol
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، بأهمية التنوع البيولوجي وحفظه/استخدامه المستدام. الموظفينالجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بما في ذلك إدارة الشركة و 
 .عليها في هذا السياق يجدر تسليط الضوءناك أربع نقاط أساسية هو 

 الوسيلة األنسب من هذه األساليب 64على أساليب التقييم االقتصاديالمدروسة جيدا  والمفروضة القيود تجعل ، أوال   -14
كانت القيمة النقدية لخدمات ثانيا ، كلما و الملموسة وبعض الخدمات التنظيمية.  خدماتالتوفير في  التي تحصل لتقييم التغييرات

هناك أنواع أخرى وكانت المفاضلة، أوجه المفقودة أقل من فوائد المشروعات الصناعية المقترحة في تحليل  إليكولوجيالنظام ا
حصر بأدوات أخرى من أجل  فسيكون من الالزم استكمال هذا النهج 65النظام اإليكولوجي، منافعأقل وضوحا  من خدمات و 

ها وخصوم هاوأصول هاونفقات التجارية القيم المالية )أي إيرادات األعمالنقدية القيم ال تعادلال  ا ،ثالثو . برمتها الصلةذات  القيم
االقتصادية، بالضرورة  بالقيمةعنها  حينما يعبرخدمات النظام اإليكولوجي ذات القيمة العالية، حتى  وقد ال تكون(. الفعلية

 التجارية أن األعمال ويعني ذلك 66األسواق القائمة و/أو البيئات التنظيمية التمكينية. نقصسبب ب التجارية األعمال مضمنة في
ملموس  دليلتحتاج الشركات إلى و ا. لوحدهنتائج دراسات التقييم النقدي  استنادا  إلىأو ممارساتها نظراتها ال تغير بسهولة 

من خالل  وضع دراسة الجدوىأخيرا ، يمكن و ألغراضها الخاصة.  جنيهاو  توليد العائدات يؤكد لها إمكانية وقابل لإلثبات
 والتي يمكن أن تساهم جميعها في تغيير المعايير االجتماعية التي قد تؤدي في النهاية إلى 67،لتأطير القيم منظورات متعددة

الذي أطلقته لنداء الحديث نسبيا  هذا الرأي باوقد دعم األعمال التجارية. ممارسات  من )ما يعتبر مقبوال ( تغييرات في إحداث
القيم  دمجلالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  لمنبرا األوساط العلمية في

 68.المستنيرة والقرارات اتم اإليكولوجي كأساس للمداوالت واالتفاقاالمتعددة للتنوع البيولوجي وخدمات النظ

تعمل داعمة/تمكينية  يةلتنوع البيولوجي في قطاع الصناعات التحويلية بيئات سياساتلفعال لتعميم اال أيضا   بيتطلو  -15
 ويستدعي اإلقرارالتنوع البيولوجي.  فقدانالممارسات التي تؤدي إلى الثني عن السلوك المؤيد للتنوع البيولوجي و  على مكافأة

في مذكرة األمين التنفيذي  وردمتعددة القطاعات وقضائية في مجال التعميم. وكما  هجأهمية سالسل القيمة المعولمة اتباع ن  ب
 مغطاة على نحو ضعيف ال تزال زاحةإلآثار العولمة والتجارة وا فإنبشأن التعميم الصادرة عن االجتماع األول للهيئة الفرعية، 

في االستراتيجيات الوطنية. ويمكن تعويض التقدم المحرز في تحسين االستدامة على المستوى الوطني )على الصعيد العالمي( 
إلنتاج الخارجية الناشئة عن زيادة االعتماد على السلع المستوردة. ومن األمثلة على ذلك االعتماد المتزايد البصمات زيادة ب

 مدادبتدابير االستدامة في سالسل اإل وستسهم العنايةالمواد األولية المستوردة في بعض البلدان.  على ةالمحلي الثروة الحيوانية
 .(89، الفقرة UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.1هذه المشكلة")ل التصديللسلع الرئيسية في 

                                                                 
 :The Economics of Ecosystems and Biodiversity. 7101، قتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجياانظر، على سبيل المثال،  64

Ecological and Economic Foundations. UNEP/Earthprint: London. 
 Houdet, J., Chikozho, C. (2015). The Valuation of ecosystem services in South African Environmental Impact انظر، على سبيل المثال، 65

Assessments. Review of selected mining case studies and implications for policy. The Journal of Corporate Citizenship Issue 60, 58-79. 
66 pp. S.E., Lant, C.L. (2007). The law and policy of ecosystem services. Island Press, 360Ruhl, J.B., Kant,  
 Maze, K., Barnett, M., Botts, E.A., Stephens, A., Freedman, M., Guenther, L. (2016). Making the case انظر، على سبيل المثال، 67

for biodiversity in South Africa: Re-framing biodiversity communications. Bothalia 46(1), a2039. http://dx.doi. 

org/10.4102/abc.v46i1.2039. 
68 Pascual, U., Balvanera, P., Diaz, D.,  Pataki, P., Roth, E., Stenseke, M., Watson, R.T., Dessane, E.B., Islar, M., Kelemen, E., 

Maris, V., Quaas, M., Subramanian, S.M., Wittmer, H., Adlan, A., Ahn, S., Al-Hafedh, Y.S., Amankwah, E., Asah, S.T., Berry, 
P., Bilgin, A., Breslow, S.J., Bullock, C., Caceres, D., Daly -Hassen, H., Figueroa, E., Golden, C.D., Gomez-Baggethun, E., 
Gonzalez-Jimenez, D., Houdet, J., Keune, H., Kumar, R., Ma, K., May, P.H., Mead, A., O’Farrell, P., Pandit, R., Pengue, W., 
Pichis-Madruga, R., Popa, F., Preston, S., Pacheco-Balanza, D., Saarikoski, H., Strassburg, B.B., van den Belt, M., Verma, M., 
Wickson, F., Yag, N., (2017). The value of nature’s contributions to people: the IPBES approach. Current Opinion in 

Environmental Sustainability 26: 7–16. 
. 
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المتعلقة تأثيرات الو  أوجه التبعيةالتعميم الفعال للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالسلع المصنعة على إدارة ينطوي  وعليه، -16
إلى نهاية  في أولى المراحلالمواد الخام  راج، من إنتاج/استخة هذه السلعالتنوع البيولوجي في كل خطوة من مراحل دورة حياب

عادة التدوير(.  ممارسات التخلص مثلعمرها ) )مثل المصنعين، تجار التجزئة، منتجي  ومن ثم، تتحمل عدة بلدان وصناعاتوا 
لسلع المتعلقة با( في سالسل القيمة وغيرهم، تجار الجملة، صناعات إدارة النفايات، لنقل واإلمدادالمواد الخام، شركات ا

 صورةسيكون لكل بلد أو شركة، بفالتنوع البيولوجي. ومع ذلك، ب وأوجه التبعية المتعلقة تأثيراتال نالمصنعة مسؤولية مشتركة ع
لسلع المتعلقة بامن التأثير على سلوك الشركات/البلدان األخرى المشاركة في سالسل القيمة المعولمة  باينة، مستويات متةفردي

سالسل القيمة هذه  امتداد على أن يشكل طرف فاعل أو أكثرعالقات القوة )من بين عوامل أخرى(، يمكن  وبحسبالمصنعة. 
في كل خطوة من خطوات إضافة القيمة. وبناء  على ذلك، يجب أن تراعي  بصورة أكثر فعاليةتعميم التنوع البيولوجي  مفتاح

في كل خطوة من خطوات سلسلة العولمة )أي لتجنب تسرب  مجال التعميمحلول التعميم تكاليف وفوائد التغييرات المقترحة في 
هج القائمة على المشاورات واالتفاقات بين أصحاب المصلحة المتعددين بحيث تنطبق السياسات ذلك تعميم الن   تطلبوي(. تأثيرال

فرادى ليس فقط داخل حدود و المصنعة،  المتعلقة بالسلعسلسلة القيمة كامل واالستراتيجيات والقواعد والحوافز والمثبطات على 
 .الدول

إعادة صياغة أو تحديد الكيفية التي يمكن بها للقطاع الخاص، بما في ذلك كل  ميمكن أن تساه من هذا المنظور،و  -17
بصورة أن يدعم من  شي للتنوع البيولوجيتهدف من أهداف أي تمكين كل مساهمة عملية في، من الصناعات التحويليةصناعة 

البعض  عام، ويتعلقوجه بالقطاع الخاص بمعظم أهداف أيتشي وتتصل تعميم التنوع البيولوجي. المتعلقة ب فعالة دراسة الجدوى
أهداف خاصة بالصناعة  وضعينبغي أن يؤدي و (. 2و 5و 4شي تبالصناعات التحويلية )مثل أهداف أي على وجه التحديد منها

تقديم ومؤشرات أداء رئيسية إلدراجها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في المستقبل وكذلك مبادرات 
واألمانة مع الجهات الفاعلة  زيادة فعالية التعاون الذي تقيمه األطرافاالتفاقية إلى  في إطارالوطنية المرتبطة بها التقارير 

 . لصناعات التحويليةالرئيسية في قطاع ا

 استنتاجات –خامساا 

تعتمد جميع الصناعات و  تحويلية.الصناعات اللقطاع  بالنسبة أهمية التنوع البيولوجي تأكيد ال يمكن المبالغة في -12
، من خالل رغير مباش اعتمادا  ، على مستوى المصنع، و اإليكولوجيعلى بعض خدمات النظام  اعتمادا  مباشرا   التحويلية
دورة  طوالتحدث و التنوع البيولوجي،  تطالالصناعات التحويلية تأثيرات كبيرة  نجم عن، توفي الوقت نفسه. إمداداتهاسالسل 
 .مقبلةالعقود ال خاللمن المتوقع أن ترتفع هذه التأثيرات و لمنتجات المصنعة. حياة ا

البيئية الناجمة عن السلع المصنعة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  تأثيراتكبيرة للحد من ال بذلت األطراف جهودا  وقد  -19
شدت، ولهذا الغرض، والنفايات الصلبة(. الهوائية)مثل االنبعاثات  لقواعد مجموعة متنوعة من التدخالت السياسية، من ا ح 

، مع زيادة الدعم الالزم لبعض الدول مراعاة للبيئةالمباشرة واألدوات القائمة على السوق إلى المشتريات العامة األكثر  التنظيمية
 الرصد واالمتثال واإلنفاذ. مستوى النامية لتحسين

جهودا  كبيرة لتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي من خالل استخدام أدوات  شركات الصناعات التحويليةوقد بذلت بعض  -41
المتعلقة محاسبة الالحياة، و  تأثير دورةوتقييمات  اإلدارة البيئية، وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي، نظم، مثل ختلفةبيئية م

االعتراف بالشركات التي تتجاوز  وينبغي لمال الطبيعي./رأس االعوامل الخارجية /اإلفصاح، أو تقييمواإلبالغ ،اإلدارة البيئيةب
 ودعمها ومكافأتها.مجرد االمتثال 

تعزيز الشراكات سيكون من المطلوب في تعميم التنوع البيولوجي،  شركات الصناعات التحويليةدعم  مواصلة وبغية -43
مبادرات ذات الصلة. وعلى وجه المنظمات و الو والتعاون بين األطراف،  ،وتبادل المعلوماتشاملة لعدة قطاعات، العالمية وال

أدائها  على بشكل أفضل تعرفال في ات التحويليةمزيد من الدعم لمساعدة شركات الصناعال تقديم هناك حاجة إلىف، تحديدال
دارته  تقييمهو  لكذ وقياس وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي أوجه تبعيتهاب فيما يتعلق وا 
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 تحدياتلل لتصدينماذج مبتكرة للحوكمة واإلدارة لفمن المطلوب وضع باإلضافة إلى ذلك، و . عنه واإلفصاحبشكل مستصوب 
 المصنعة. المتعلقة بالسلعسالسل القيمة  على امتداد كاملالتنوع البيولوجي  التي تواجه

تشريعية وتدابير حافزة، أو تقديم  اتواعتماد وتنفيذ سياسة تمكينية وبيئ وضعقد ترغب األطراف في النظر في و  -48
أوجه تبعيتها وتأثيراتها المباشرة وغير ب أدائها فيما يتعلق التعرف علىفي  شركات الصناعات التحويليةدعم بغية إرشادات 

دارته إدارة مستدامة ذلك وقياس المباشرة على التنوع البيولوجي ، بما في ذلك على امتداد سالسل عنه فصاحواإل وتقييمه وا 
 قيمتها، واالضطالع على وجه التحديد بما يلي:

هذه  وضعفي مع أصحاب المصلحة أو المشاركة  مؤشرات أداء رئيسية للتنوع البيولوجي وضعدعم  )أ(
االجتماعية آثارها ، بما في ذلك البيولوجيلتنوع المتعلقة باالتأثيرات وأوجه التبعية المباشرة وغير المباشرة ب المتعلقة المؤشرات

فضال  عما يتصل بها من اإلرشادات والمتطلبات المتعلقة بالكشف والتي ، ضررينواالقتصادية على أصحاب المصلحة المت
 ؛متطلبات اإلدراج في البورصات أو في سياق المشتريات العامة( من عتبات معينة )على سبيل المثال، كجزءتتجاوز 

، مع مراعاة نظام األمم ء، حسب االقتضاالمحاسبة الوطنية نظام أو تعزيز إدراج التنوع البيولوجي في دعم )ب(
رشاداته البيئية واالقتصاديةالمتحدة للمحاسبة   ؛للنظم اإليكولوجية المحاسبة التجريبي نموذج بشأن وا 

 إلرشاداتبالتنوع البيولوجي في ا صلةوالتأثيرات المت وجه التبعيةألإلمداد سلسلة اب المرتبطة بعاداأل إدراج )ج(
 تقييمات األثر البيئي واالجتماعي، بما في ذلك تقييمات األثر االستراتيجي؛ب المتعلقةالوطنية 

ذات  الدولية أو تعزيز متطلبات ضمانات التنوع البيولوجي، مع مراعاة اإلرشادات والممارسات الجيدةوضع  )د(
دراجها  هج التي تعزز المعلومات القائمة في سياسات المشتريات العامة التي تتماشى مع أهداف االتفاقية، وفي الن  الصلة، وا 

"، بما يتفق وينسجم مع ةاإليكولوجي وضع العالماتقرارات المستهلكين والمنتجين )" إطار على العلم بشأن التنوع البيولوجي في
 ؛لصلةاالتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات ا

 .شي للتنوع البيولوجيتمن أهداف أي 1تنفيذ الهدف الرامية إلى تكثيف جهودها  )ه(

 بما يلي: ضطالعاالشركات التصنيع ينبغي للصناعات التحويلية و و  -41

من جهود التصميم اإليكولوجي للمنتجات  ،البيئة االعتبارات مواصلة تحسين أنشطتها المتعلقة بتعميم مراعاة )أ(
عادة التدوي في استخدام كفاءةال المبادرات الرامية إلى تحقيق إلى  ؛و/أو خفض االنبعاثات ر،الموارد، وا 

أو ) للخسائر العوامل المحركةعلى التنوع البيولوجي، بما يتجاوز قياس  تأثيراتهامواصلة تحسين قياس  )ب(
سالسل  طولعلى  تأثيراتها وأوجه تبعيتهامع التركيز على  التنوع البيولوجي، وأوجه تبعيةالفعلية للتنوع البيولوجي،  (المكاسب
 ؛إمداداتها

 بشأنمفتوحة المصدر  مجموعات بيانات بغية وضع قيمتهاوتعميق المشاركة في سالسل  بدء أو مواصلة )ج(
يجاد التنوع البيولوجي و  ، وتعزيز التنفيذ سريعبشكل  ستخداماالنتشار واال لتحقيقحلول تكنولوجية مالئمة للتنوع البيولوجي ا 

 ؛إمداداتهاسالسل  على طولتخفيف األثر تدابير الكامل للتسلسل الهرمي ل
المباشرة وغير وأوجه تبعيتها  تأثيراتها على التنوع البيولوجيالمنتظم عن  اتحسين إفصاحه بدء أو مواصلة )د(

اإلحالة المرجعية  بسبل منهامصلحة المتضررين، أصحاب ال علىاالجتماعية واالقتصادية  اآلثار، بما في ذلك لهالمباشرة 
 .شي ذات الصلة، حسب االقتضاءتألهداف أي

تنوع لل عالمي إطار وضع الرامي إلىالعمل  وهي تسعى إلى تيسير، تراعي أن ةالتنفيذي ةوأخيرا ، ينبغي لألمين -41
، 8181 عام ما بعدفترة في تنفيذ إطار  المؤسسات التجاريةالمساهمة التي يمكن أن تقدمها ، 8181ما بعد عام فترة البيولوجي ل
 :من خالل ما يلي وال سيما
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قياسات ومؤشرات مشتركة للتنوع  وضعالرامي إلى دعم المنظمات والمبادرات ذات الصلة في عملها  )أ(
 ؛، بما في ذلك أبعاد سلسلة القيمةالمؤسسات التجاريةعلى  يمكن تطبيقهاالبيولوجي 

أكثر تنوعا   تكون منظورات ومبادرات وضعو مواصلة دعم المنظمات والمبادرات ذات الصلة في دعم أ )ب(
 ؛أهمية التنوع البيولوجي والحاجة إلى حفظه الفعال واستخدامه المستدامب تتعلقفي مجال تأطير القيم، و وتكامال  

مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة ودعمها، بما في ذلك  )ج(
الصناعات التنوع البيولوجي في  مكانةالمهنية الدولية والوطنية، من أجل رفع  رابطاتوالة، والهيئات الصناعية وقادة الصناع

دراج في قطاع الصناعةأفضل الممارسات  وتعزيز تحويليةلكل صناعة  وضع دراسة جدوى، للمساعدة في التحويلية ، وا 
 المؤسسات التجارية ، بما في ذلك تمويل المشاريع وتمويلأنشطة القطاع المالي ذات الصلةالتنوع البيولوجي في ضمانات 

 .ومنتجات التأمين

_________ 


