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 رز فيما يتعلق بإشراك قطاع األعمالتقرير عن التقدم المح
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة
تشرين /أكتوبرفي ، الهند، في حيدر أبادالذي عقد  في اجتماعه الحادي عشر، األطراف اعتمد مؤتمر -1

من  سابقة والذي استند إلى جملة مقرراتالتنوع البيولوجي، قطاع األعمال وب المتعلق 11/7المقرر  ،2012 األول
االستراتيجية للتنوع  الخطةب المتعلق 10/2 المقررو ،إشراك قطاع األعمالب المتعلق 10/21 بينها المقرر

 . التدابير الحافزةب المتعلق 10/44 المقررو، أهداف أيشيو البيولوجي

ات األعمال إلى مواصلة التنسيق شركمؤتمر األطراف دعا ، 11/7من المقرر  4و 2و 1في الفقرات و -2
صياغة الى  وأصحاب المصلحة اآلخرين مات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديميةمع الحكو

عن مؤسسة التمويل  التي صدرتاألداء المنقحة  عاييرفي موالنظر حفظ التنوع البيولوجي اإلجراءات المتعلقة ب
ع يشجت ضطالع بجملة أمور منهااألعمال على اال مؤتمر األطراف كذلك شركاتوشجع . 2012في عام  الدولية

سالسل إمداداتها، وأصحاب المصلحة اآلخرين، على اإلبالغ عن التقدم المحرز في تعميم أهداف االتفاقية وأهداف 
وفي منتديات المعلومات المؤسسية الخاصة تقاريرها السنوية  أن تغطي فيفي  والنظر، أيشي للتنوع البيولوجي

خدام المعايير ، والنظر في استاسلسلة القيمة الخاصة به عبرالتنوع البيولوجي  علىأعمالها بها، آثار عمليات 
 أيضاً إلى شركات األعمال لبوطُ. ن ضمانات فعالة للتنوع البيولوجيإصدار الشهادات التي تتضم ونظمالطوعية 

العمل على تطوير حسب االقتضاء، و، آخرين مصلحةأصحاب مع مع بعضها البعض، و التنسيقواألطراف 
 .التنوع البيولوجي عنمعايير اإلبالغ 

النظر في بجملة أمور منها  يامقإلى ال األطراف، 11/7 من المقرر 3 في الفقرة ،األطراف دعا مؤتمرو -3
فقدان  توقف السياسات والتشريعات التيلنظر في وا، أنشطة القطاع الخاص التنوع البيولوجي في دمجتعزيز 

 وأهداف أهداف االتفاقية سياسات تحترم واعتماد، بالتنوع البيولوجي التي تضر الحوافز وتخفض لوجيالتنوع البيو
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األطراف إلى  كذلك دعاو. اإلنتاج المستداميناالستهالك و من أجل تعزيز، بما في ذلك أيشي للتنوع البيولوجي

  .نوع البيولوجيإبالغ قطاع األعمال عن جداول أعمال وسياسات الت استراتيجيات استعراض

 :ما يليب االضطالع التنفيذي األمين األطراف أيضا إلى طلب مؤتمر، نفسه المقرر فيو -4

والحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل  بين قطاع األعمالي تيسير الحوار االستمرار ف  )أ(
باستخدام الشراكة العالمية  ،وع البيولوجيالدعم الجاري للمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لقطاع األعمال والتن

 كإطار؛

جميع األهداف الثالثة لالتفاقية وأهداف ات عن أفضل الممارسات التي تشمل تجميع المعلوم  )ب(
والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في اعتماد هذه الممارسات  مالوتيسير إشراك شركات األع ،بروتوكوليها

الموقع الشبكي للمنبر العالمي لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي، والنشرات  تشملمختلفة، من خالل وسائل 
 اإلخبارية، وحلقات عمل محددة وموجهة؛

االستمرار في العمل مع الشركاء على مزيد من الصياغة لتحليل األدوات واآلليات المختلفة   )ج(
على فهم وتقييم واعتماد ) وسطة الحجمات الصغيرة والمتؤسسبما في ذلك الم(ات األعمال شركوبذلك مساعدة 

  إلدارة المخاطر على التنوع البيولوجي؛ فعالةوال ذات المصداقيةو من حيث التكلفة فعالةالحلول ال
دوافع فقدان وستخدام المستدام لمكوناته المساعدة في زيادة التوعية بحفظ التنوع البيولوجى واال  )د(

، ومن ثم مساعدة اإلقليميين والدوليين ذوي الصلةالشركاء الوطنيين والتنوع البيولوجي عن طريق التعاون مع 
بالتنوع  على بناء القدرات ذات الصلة) ات الصغيرة والمتوسطة الحجمؤسسبما في ذلك الم(ات األعمال شرك

ياجات مع مراعاة احت ،والظروف الوطنية لألولويات المحددة وطنياً وفقاً ،البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية
  .ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان النامية والبلدان 

  معلومات محدثة عن األنشطة     -ثانياً
وثيقة  في صورة إشراك قطاع األعمال عن التقدم المحرز في تقرير ،لهذه الوثيقة رافقعنصر مك ،سيتاح -5

 واألمين التنفيذياألعمال  وقطاع األطراف أنشطة بحيث يعرض بالتفصيل) UNEP/CBD/WGRI/5/INF/15(إعالمية 
هذا  قطاع األعمال في لذي أحرزها التقدمسردية على أدلة  هناك ولئن كانت. 11/7المقرر  مختلف عناصر بشأن

 .النهائية غير متاحةستنتاجات من ثم، فإن اال، وشاملة طريقةب هذا التقدم تتبع من الصعبقد كان ف، المجال

وأنه يعتبره التنوع البيولوجي  اطالعه على إلشارة إلىا ألعمالاشركات  العديد منواصل ي في حينو -6
 أي( الواقع الضبط على أرضب التنوع البيولوجي تطلبهيما  إدراك في هناك فجوةال تزال ف، أهمية ذا أمراً

مكن أن يؤدي ذلك إلى وي). لاألعما تأثيرات قطاعو أنشطةعلى  اآلثار المترتبةو للتنوع البيولوجي دقيقالتعريف ال
 على التنوع البيولوجيتأثيراتها وأوجه اعتمادها  اإلدراك تمام تدرك قد ال الشركات هذه النظر إلى أنب صعوبات

قد  باإلضافة إلى ذلك،و. تغييرات إيجابية إحداثعلى  أقل قدرة تكونسفهي  ن ثممو، وخدمات النظام اإليكولوجي
 ال سيما وأن، األوسع نطاقاً االستدامة سياق التنوع البيولوجي في فكرة تكريس صعوبة في اًأيض الشركات تجد

إلى أن  نزعتس) ذي طابع محلي أشد على نطاق، والتلوث نطاق عالميعلى  تغير المناخأي ( ضاياقال بعض
 .هذه الشركاتدى ل أهمية أكبرظى بحت
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" التنوع البيولوجي"مصطلح فقد ينظر قطاع األعمال إلى . مسألة المصطلحاتب أيضاً األمر هذا يرتبطو -7
ن م اغلشمجرد  على أنه هذا المصطلح نظر إلىيما  فكثيراً، تحديدعلى وجه الو .إلى حد ما مجرد على أنه مفهوم

 العديد من وقد بذلت .فهو منفصل بعض الشيء عن العمليات اليومية للشركات من ثمو، لحركة البيئيةا شواغل
 خدمات النظام اإليكولوجي فكرة، مثل األعمال شركات محيط مع بشكل أفضل تنسجممصطلحات  الجهود إليجاد

ومن ثم إدماجها على نحو أفضل تتيح للشركات إمكانية فهمها  "قيمة" على والتي تنطوي، رأس المال الطبيعي أو
 .في حساباتها

 انفي بعض األحي رىيمكن أن يفي أن قطاع األعمال االعتبار  ويتمثل العامل اآلخر الذي يتعين أخذه في -8
خارج نطاق العمليات اليومية للشركة وقد ال يكون له ندرج ت مسألة على أنه) ككل االستدامة أو( التنوع البيولوجي

التنوع  من أجل أخذ األساسية اأعماله نماذج تعديل أهميةب الشركات جر توعيةت إذا لمو. صلة بهذه العمليات
تتجاوز أية آثار س" األعمال المعتادة" نماذج عن تنجم لتيا المستمرة اآلثار السلبيةفإن ، في االعتبار البيولوجي

، لألعمال الخيرية المواردب التبرع أي( ذات الصلة المسؤولية االجتماعية للشركات أنشطة قد تنطوي عليها إيجابية
 .)مختلف المشاريع تنفيذ في المجتمعشاركة مو

 إن، بل على التنوع البيولوجي" اًمباشر" اًركبي أثيراتالعديد من الشركات فقد ال تمتلك باإلضافة إلى ذلك، و -9
 رباحاأل" ذلك بكفاءة عالية دراسات برهنت علىوقد . إلمدادات التابعة لهااسالسل  تكون ملموسة من خاللآثارها 

، العديد من جوانب االستدامة األرباح والخسائر البيئية نموذجيغطي و. التي أجرتها شركة بوما" البيئية خسائروال
وقد أثبتت . ، والنفايات، واستخدام األراضي، وتلوث الهواءالدفئيةانبعاثات غازات ك استخدام المياه، وبما في ذل

) عملياتها المباشرة الناجمة عن( الخاصة بالشركةبصمة البيئية أن ال، بوما على األقل لشركةبالنسبة  ،الدراسة
سلسلة  المتبقية ضمنالمائة في  94ندرج نسبة تإنتاج وتوزيع المنتجات، و إجماليفي المائة فقط من  6 تشكل

الذين  )4و 3 مستويينال( موردي المستوى األدنى منتأتي البصمة  إجماليمن في المائة  75 فإن لذلك،و. مدادهاإ
قد نشرت ، ونموذج األرباح والخسائر البيئية باهتمام وتدرس منظمات أخرى. تؤثر عليهم شركة بوما تأثيراً أقل

موذجاً ن ،حماية البيئةل نماركيةاالد وكالةالبالتعاون مع  ،)نماركيةادأدوية  شركةوهي (نوفو نورديسك  شركةمؤخراً 
  . ألرباح والخسائر البيئيةمماثالً بشأن ا

لرائدة في االشركات  ومن ثم فإن، المنتجات الخضراء المستهلكين يفضلون أن ذهب البعض أيضاً إلىوقد  -10
 لي بهدما يمرغم فعلى ال، ومع ذلك. وهذا األمر صحيح إلى حد ما .كبيرة في السوقميزة ستحقق  هذا المجال

شراء إلى  يدل على أنهم يميلون الفعلية مشترياتهمأنماط  تحليل فإن ،مختلف الدراسات االستقصائية ن فيوالمستهلك
 .دنىأ البيئية المعاييرلو كانت وحتى  أقل تكلفة منتجات

ضايق المستهلك التي توضع العالمات المعايير و الة االرتباك المستمرة بشأنح عقيد هذا الوضعزاد من تو -11
القضايا  اطالع جيد على إلى حد، ما ،ولديهم النوايا أفضل مرونضيمكن حتى للمستهلكين الذين يو .المعاصر

 بحثهاعند  لةمشاكل مماث أيضاً تواجه الشركاتو. الخضراء العالمات تحدثه كثرةمالحظة التشويش الذي  البيئية
 "العالمات التجارية" الكثير من بين لمفاضلةا فقط ليس من الصعبو. إصدار الشهادات نظم أو معايير مناسبة عن

في أغلب  بين المعايير المصطلحات المستخدمة اتساق بسبب عدم تعقيداً تزداد عملية االختيار بل إن، المتنافسة
 اونعتبالحفظ الطبيعة، رصد المركز العالمي ل لذي أجراهاهادات إصدار الش نظمالمعايير و تحليلوسعى  .األحيان
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 اضيعالمو بعض، وكذلك هذه القضايا بعض إلى تحديد، آخرينشركاء و التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال مع

 .غطية كافيةتتغطها المعايير الحالية التي لم 

المشاريع ( الحجمالمتوسطة و الصغيرة مؤسساتلا ىوالتي تعد هامة بالنسبة إل، المعايير وفيما يتعلق بكثرة -12
وال يعزى هذا األمر في أغلب . المعلومات المناسبة وقعتحديد مفي  متزايدة صعوبة فهناك، )الصغيرة والمتوسطة

، شكل مالئمبوالذي يتعين استيعابه  منها المتاح يربالك لى الكمإ ببساطة ألمر يتعلقاولكن  ندرة البيانات إلى األحيان
في  غير أنه يصعب، المتاحة الممتازة دلةاألو العديد من األدوات ناكهو .المتخصصين غير من جانبوخاصة 

 ،واإلقليمية المبادرات الوطنيةمختلف و وتسعى األمانة. ال سيما لغير المتخصصينو، هاتحديد موقع بعض األحيان
 ستساعدالتي  ة سهلة االستخدام وتقديم المشورةأدل ، إلى توفيروالشراكة العالمية المنتدى العالمي من خالل موقع

 .هذه القضايا المعقدة عالجةم األعمال على شركات

  أنشطة األطراف    -ألف
 13 بانضمام اًجيد تقدماًقطاع األعمال والتنوع البيولوجي بشأن للشراكة العالمية  اريجتطور الالأحرز  -13
عدد من البلدان األخرى في عملية انطالق ، والشراكة ى هذهإل)  2014 نيسان/أبريل 23 حتى(ومنطقتين  بلداً

يتيح ، في وضع جيد هيكلها ودورها وتحديد إدارتهااعتماد وثيقة  وقد أصبحت الشراكة العالمية، بعد. طلباتهاإعداد 
األعمال  بقطاع وأصحاب المصلحة اآلخرين فيما يتعلق بين الحكومات وقطاع األعمال الدائر مواصلة الحوار لها
تعميم  شركات األعمال علىدراسة بعض الحوافز التي تشجع في  أيضاً طرافاأل شرعتوقد . تنوع البيولوجيوال

على تصديق العديد من الدول في  المحرز التقدم ويتمثل أحد أوجه. ها عن فعل ذلكأو تثبط أهداف االتفاقية
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية و التقاسم العادل

. الحصول وتقاسم المنافع عن وبالمنافع الناشئةتزامات لاالب زيادة وعي شركات األعمالإلى والذي أدى بدوره 
وقد لوحظ . في عملية مساعدة الشركات في هذا الصددورقة المعلومات،  أشير إليها في، منظمات عدةنطلقت او

وتشجيع  ،ما في ذلك اعتماد أفضل الممارسات، بلشركات األعمالالظروف المواتية  بتهيئةفيما يتعلق  ز تقدمإحرا
ومن  ال يزال متفاوتاً غير أن هذا التقدم، والحد من الحوافز والسياسات الضارة، اميناالستهالك واإلنتاج المستد

، فإن إشراك القطاع الخاصبفيما يتعلق  سهاماتاإل بعضلالتقارير الوطنية  تلقيعلى الرغم من و. الصعب تتبعه
 .حتى اآلن ال يزال متدنياًهذه اآللية  من خالل األعمال طاعقعن أنشطة  عاماإلبالغ ال

 أنشطة قطاع األعمال    - باء

على تعميم أهداف  فهمهم وقدرتهم، وضمان ذوي الصلةإشراك قطاع األعمال وأصحاب المصلحة يشكل  -14
خطة االستراتيجية تنفيذ الناجح للالفي  اًأساسي اًوأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، عنصر ليهاتوكواالتفاقية وبرو

 قطاعنشاط زيادة مستوى  سردية تثبتأدلة  فعلى الرغم من وجود، ومع ذلك. 2020- 2011للتنوع البيولوجي 
مجموعة من  ذلكلة ملموسة عن وأمث التنوع البيولوجي واالستدامةب تي تحيطاألعمال فيما يتعلق بالقضايا ال

يشير و. أوسع ليست متاحة بسهولة بإشراكه على نطاقمحددة فيما يتعلق البيانات فإن المن الشركات،  صغيرة
 ذات الصلة بهذا الموضوعفي وثيقة المعلومات  بقطاع األعمالالكثير مما هو مفصل في األقسام المتعلقة مباشرة 

)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/15 (المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات التي تعمل مع  تتخذهالتدابير التي إلى ا
استفادة كمثال على ذلك، فقد استفاد تعزيز شواغل التنوع البيولوجي في أنشطة القطاع الخاص و. األعمال مجتمع
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وع والتن ةم اإليكولوجياقتصاديات النظالمتعلقة بدراسات ال بخصوص تجرىمن بعض البحوث التي  كبيرة
اقتصاديات النظم تحالف (الجهود العالمية مثل إنشاء تحالف رأس المال الطبيعي  باإلضافة إلى زيادة ،البيولوجي

نتائج هذا م تعتمد بعد ل الشركات إنف، ومع ذلك. )سابقاً قطاع األعمالمن أجل اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
 .شكل شاملب البحث

  محددة ذات صلة بالمقررات المعتمدة في االجتماع الحادي عشرشطة أن    - جيم
 لمؤتمر األطراف       

مجموعة متنوعة من ب تضطلع األمانة ظلت األطراف، مؤتمر عمالً بمختلف المقررات الصادرة عن -15
في هذا ة األمان األنشطة التي تضطلع بهاتكون  من المهم أنو. إشراك قطاع األعمال زيادةالرامية إلى  األنشطة

، لهذه الغاية تحقيقاًو .هذه المسألة جوانب أيضاً تناولالتي ت المنظمات األخرىالعديد من  عمالالمجال مكملة أل
 التآزر أوجه ضمان من أجل األخرى جموعاتممع هذه الالعمل بشكل وثيق شراكات و ةقامإ على األمانة دأبت

 األمانة عملت، األطراف مؤتمر لمقرراتاستجابة مباشرة في و، ابيره التدمع هذ تمشياًو. حيثما كان ذلك ممكناً
 :في المجاالت التالية حالياً

الدعم  من خالل اآلخرين أصحاب المصلحةووالحكومة  قطاع األعمال بينفيما  تيسير الحوار  )أ(
استخدام الشراكة العالمية ب ،لمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي المستمر
  كإطار؛

o حسب التكليف  :والتنوع البيولوجي قطاع األعمالبشأن  للشراكة العالمية التطوير المستمر
 هيكل حالياً ى هذه الشراكةولد الشراكة تطوير سنىت قدف، 10/21المقرر  الوارد أصالً في

الحوار  يسرأن ت، مختلف أصحاب المصلحة من خالل الجمع بين، لشراكةلويمكن  .للعضوية
أفضل  من ستفادةاالأيشي، وكذلك وأهداف  االتفاقية متطلباتلاألعمال  شركات وتضمن فهم
 وقت كتابةحتى وتضم الشراكة، . اآلخرين وأصحاب المصلحةاألعمال  شركاتممارسات 
 ؛اطلباته إعداد على كفعالبلدان التي ت عدد منوجود مع  عضواً 15، هذه الوثيقة

o هذا مختلف األطراف الفاعلة في ل تقييماً، مع الشركاء اونعبالتمانة، تجري األ: عملية المسح
التعاون  وصممت هذه العملية لتيسير. هذه األطراف بها تضطلعلألدوار التي و المجال

  ؛الشراكة العالمية في تطوير لمساعدةا وكذلك الجهودنسيق تو
حكومات وأصحاب وال مالوتيسير إشراك شركات األع ،الممارسات أفضل عن تجميع المعلومات  )ب(

  ؛المصلحة اآلخرين في اعتماد هذه الممارسات
o الممارسات  نشر أفضل العمل الجاري بشأن اإلجراء هذا كلشي: المستمر للمعلومات نشرال

والنشرات ، الدولية وحلقات العمل ، والمؤتمراتالمنتدى العالمي موقع منها وسائل من خالل
  ؛المرفقة معلوماتفي وثيقة ال مفصلال على النحواإلخبارية، 

  األدوات واآلليات مختلف تحليل زيادة تحسينعلى  العمل مع الشركاء  )ج(
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o جمع  التي تتضمن الجارية يشكل هذا اإلجراء مجموعة األعمال: والمعايير األدوات تحليل

فقد  باإلضافة إلى ذلك،و. المنتدى العالمي من خالل موقع هاونشر دراسات الحالةاألدوات و
التابع لبرنامج األمم  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة مع جري تنفيذهيمشروع نظر 

 تتضمن التي قد جاالتبعض المإلى  وأشار، معايير مختلفة في آخرين وشركاءالمتحدة للبيئة 
 ؛المصطلحات بشأن شويشت أو التغطية مجال في فجوات

o من أجل تحديد كاءمختلف الشر أيضا مع تعمل األمانة: األساسية السلع مؤشرات عملية 
 ؛األساسية مختلف السلع منتجي في أوساطالتنوع البيولوجي ثار آلالمؤشرات الرئيسية 

o تكنولوجيا والصناعة واالقتصاد شعبة ال مع بالتعاون تعملاألمانة ظلت : المستدام شراءال
أصحاب و ،المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليةو ،لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابعة

بشكل  اعتبارات التنوع البيولوجي ضمان إدماج لىعلمساعدة من أجل ا ،المصلحة اآلخرين
  ؛المشتريات العامة سياسات كامل في

ودوافع فقدان التنوع ستخدام المستدام لمكوناته حفظ التنوع البيولوجى واالشأن زيادة التوعية ب  )د(
وخدمات النظام  المتعلقة بالتنوع البيولوجي القدرات بناء على شركات األعمال مساعدة من ثم، والبيولوجي

  ؛اإليكولوجي
o التجارة البيولوجية مبادرات العمل مع إمكانيات هذا العمليتحرى : التجارة البيولوجية 

 السبل أيضاً األمانة تستكشفو .للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام التي تدعمو القائمة
 ؛نشطةهذه األ في مشاركةالمنظمات ال بين مختلف اونالتع سبل زيادة الكفيلة بتيسير

o على ينطوى هذا اإلجراء: أخرى تدياتنفي م البيولوجيالمتعلقة ب إجراء دراسة الجدوى 
 في مجموعة متنوعة من اعتبارات التنوع البيولوجي تغطية لضمان البيئية تدياتنالم تجاوز

ها ال تشارك ولكن قطاع األعمال ثير علىيكون لها تأسالتي  المجاالت القطاعية والسياساتية
  .االستدامة أو عملية/و التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال في مشاركة كبيرة )في العادة(

الفقرات التي تدعو إلى التطوير المستمر  وتحديداً( 11/7مع المقرر  ، وتمشياًذُكر أعالهباإلضافة إلى ما و -16
األنشطة الرئيسية التي اضطلعت  فقد تمثل أحد، )ومات وإشراك قطاع األعمالللشراكة العالمية وكذلك نشر المعل

قطاع بشأن جتماع الثالث للشراكة العالمية االفي تيسير بها األمانة خالل فترة ما بين الدورات في هذا المجال 
مشاركة كبيرة اع االجتم شهدو 2013.1أكتوبر  3و 2يومي الذي عقد في مونتريال و، األعمال والتنوع البيولوجي

 من كنداجمع نصفه تقريباً  شارك فيهوالذي ، يومين الحدث الذي دامخالل  مشاركاً 180 بحضور ما يزيد عن
الحكومة والمنظمات غير  مع ممثليمتزجة مال األعمال قطاعاتشريحة جيدة من  شملو، اآلخر دوليالنصف و

. بلداً 25وما يزيد عن متحدثا في المجموع  60 لىوشارك في االجتماع حوا. واألوساط األكاديمية الحكومية
الشواغل باإلضافة إلى مناقشة إشراك قطاع األعمال ب ذات الصلةوتطرق االجتماع إلى عدد من المجاالت 

، مداد، وإدارة سلسلة اإلتقاسم المنافعو حصولالضمانات : مواضيع المناقشة ما يليوشملت . القطاعية المحددة
، والصناعات االستخراجية، والمشتريات العامة التي تباع بالتجزئة، والسلع االستهالكية األغذية الزراعيةو

                                                             
  :كن االطالع على التقرير الكامل لالجتماع على الموقع التالييم 1
.%20Report.pdf-0GPBB/Thrid%20http://www.cbd.int/business/GP%20meeting%20doc/3_Third%20meeting%20of%20the%2 
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 إلى العديد منالمناقشات والتوصيات الالحقة واستندت . والمعايير، وإشراك أصحاب المصلحة، المستدامة
ت التوصيات وشمل. مواضيع مماثلةغطت ، وأخرى في جميع أنحاء العالم تدياتنمفي  جرتالتي  حواراتال
 .؛ والمعايير والمشاركةالمحاسبة و تعبئة المواردو؛ بالغالمتعلقة باإل مسائلال

 في مشروع التوصيات جاالت النظر الحاليةم    -ثالثاً

، فيما السنوات القليلة الماضية خاللال سيما و، التقدم المحرز سردية تؤكدأدلة  على الرغم من وجود -17
ينبغي ال يزال هناك عدد من التحديات الهامة التي ف، البيولوجي في قطاع األعماللتنوع تعميم اعتبارات ابيتعلق 

تؤدي  وفي بعض األحيان، قد. تنوع البيولوجيأهداف أيشي للوبلوغ أهداف االتفاقية  أريد تحقيقإذا مواجهتها 
الفعلي  إلى التقليل) عالهالتي نوقشت أو( أطر اإلبالغ والمسائل المتعلقة بالمصطلحات في أيضاً أوجه عدم االتساق
 في بعض الحاالت،  ،الشركات اتخذتقد و. في هذا المجال التي تتخذها الشركات يجابيةمن قيمة اإلجراءات اإل

من النفايات أو  أي من خالل األنشطة الرامية إلى الحد(للحفاظ على التنوع البيولوجي  متقدمة للغاية إجراءات
دون ) اضي، وإعادة تأهيل األرتنظيف إمدادات المياهوعادة المناطق الطبيعية، ، وحماية أو استاستخدام الموارد

 التي تقدمهاالتقارير  فإن، ونتيجة لذلك. هم في تحقيق هذا الهدفاتدابير تس اإلجراءات تشكل جميعهاهذه إدراك أن 
 تأخيرعلى زيادة  أيضاًهذا  وقد يعمل، يجابية في هذا المجالاإل هاتأثيرات وبشكل دائمبدقة قد ال تعكس  الشركات

 التمويه" المتمثل فيمستمر الخطر ال أيضاً وبالمقابل، فهناك. هذه الشركات التي تتخذهااإلجراءات التكميلية 
وتشكل هذه المسألة . المتعلقة باالستدامة والتنوع البيولوجي تغالي في إجراءاتهاالشركات قد  أن حيث" األخضر

 .مستمراً هتماماًالمجاالت التي تتطلب ا أحد

وبناء  المكرسة للتوعية دائمةالمهمة ال يتعين تناولها فيالتي  األخرى الهامة مسائلال وتتمثل إحدى -18
 رقةفي و هامجموعة مختارة منقد أدرجت (العمل والمنتديات المختلفة  وقد نظمت العديد من حلقات. القدرات

ومع  . أدت إلى إنجاز دراسة الجدوىالتي ) )UNEP/CBD/WGRI/5/INF/15( ذات الصلة بهذا الموضوعالمعلومات 
 المشاركة الشركات فكثيراً ما تكون، التي تتيحهاالرغم من جودة هذه المؤتمرات والمعلومات  فإنه على، األسف

يد تلك يساعد بالتأك قدهذا  ومع أن. على وجه العموم هذه المسألةببالفعل  هتمالتي ت الجهات الوحيدة هي فيها
لم تدرك  عدد كبير من الشركات التي في أوساط أثر محدود نسبياًفإن لحلقات العمل ، كات على تحسين أدائهاالشر

سكان لالمتزايد  كاثرتال سيما بالنظر إلى الو،  2020أهداف عام  أريد تحقيقإذا و. أهمية هذه المسألة وتقدر بعد
من  أوسعمجموعة  نشاءإلخدمات، فمن الضروري زيادة الطلب على السلع وا من العالم وما يترتب على ذلك

على اتخاذ  يعهاتشج وكذلكوحماية التنوع البيولوجي،  الكامنة منافعهاو الستدامةالفهم أهمية الشركات في العالم 
  .اإلجراءات الالزمة

 بة فيالصعووالتعقيد  اإلجراءات المتخذة في مدىعلى  قيداً األخرى التي قد تشكل إحدى المسائلوتتمثل  -19
). مداداتهاإ سلسلةو( شركة من الشركات التي تحدثهاالتنوع البيولوجي والتأثيرات الناتجة  قديرأو ت/وقياس  دقة

غير  ترجيح، الاليقين العلمي انعدام، بما في ذلك مختلفة تحديات والتحويل إلى أموال نقديةالتقييم وتواجه عمليتا 
 المعنوية ، والشواغللالستبدال أصول التنوع البيولوجي ابليةوعدم ق، األسواق المحتملة في للقيمة دقيقال
م اقتصاديات النظ تقاريرحققت و). "ال تقدر بثمن"البعض على أنها التي ينظر إليها (الطبيعة  قييمت إزاءاألخالقية و

ى الخطوات البالغة أول) األعمال وعلى وجه التحديد التقرير المكرس لقطاع( والتنوع البيولوجي ةاإليكولوجي
بعض  اإلجراء ينطوي أيضاً على، ولكن هذا ييم قيم خدمات النظم اإليكولوجيةفي هذا المجال من خالل تق األهمية
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دراسة يسهل  صدوره من غير المرجح ، ولكنأخرى ستمرةمدراسات إجراء وقد استكمل ذلك من خالل . القيود
تقييم التنوع البيولوجي ب المتعلقةالمحادثات  بالمشاركة في اًمهتمالقطاع الخاص  ال يزالو. هامجموعة مقاييسفهم 
نوقشت التي  البيئية خسائروال رباحاأل حالة مثل(، وفي بعض الحاالت يات التي قد تنشأ عن هذه العمليةواآلل
  .الحلول المبتكرة لهذه المشكلة ، تأتي هذه المحادثات في مقدمة)أعاله

قد ف، على استعداد التخاذ إجراءاتالشركات  االت التي تكون فيهافي الح أنه حتى إدراك من المهم أيضاًو -20
في ظل المناخ  ،العديد من الشركاتوال ترغب . ذلك صعباًتحقيق مختلفة تجعل واقتصادية  سياساتيةتحديات  تبرز

ذلك، فقد  ومع .أسلوب عملياتها كبير على تغيير أو إجراءباستثمارات واسعة النطاق  في القيام، االقتصادي الحالي
من الربحية على  عما إذا كانت ستزيد، بغض النظر للبيئة المراعيةممارسات الاعتماد التنوع البيولوجي و يؤدي
العديد من وهو األمر الذي سينظر إليه ، األوليةبعض التكاليف حمل عبء تإلى ، الطويلوالمتوسط  يينالمد

م وجود إطار تنظيمي واضح في العديد من الواليات القضائية هذه المسألة عد زيد من تعقيدمما يو. الشركات بحذر
أن العديد من  الناجمةحالة عدم اليقين وتعني . كيفية التصرف بشأنللشركات  قويةإشارة  مكنها إرساليالتي 

الرغبة  فيصلة الذات  وتتمثل إحدى المسائل. مكلفة أو استثمارات تكون مترددة في إجراء تغييراتسالشركات 
في مختلف  القائمة الشركات تكون بحيثفيما يتعلق بقضايا التنوع البيولوجي  ساحة منافسة متكافئةنشاء في إ

التي ال تنفذ أو (ضعيفة اللوائح القادرة على تقويض بعضها البعض من خالل االستفادة من  غيرالواليات القضائية 
 .) إنفاذاً صحيحاً

ومن  .المذكورة أعاله لتصدي للتحدياتا على محاولة بها المرتبطين األمانة والشركاء وتزايد تركيز -21
والحكومات  قطاع األعمال بين شراكات مستمرة تطلبتس ألعمال التياالضروري االضطالع بالمزيد من 

وقد . أصحاب المصلحة اآلخرينو واألوساط األكاديمية والمنظمات الحكومية الدوليةالمنظمات غير الحكومية و
ستتيح  بيئة تمكينية تهيئةللمساعدة على  وكذلك ،هذا التعاون تشجيع لزيادةأدناه  المقترحةالتوصيات  مشروعوضع 

 أيضاً يرتبط هذا العمل نإف باإلضافة إلى ذلك،و .التحديات لعديد من هذهل في التصديأكثر فعالية  مشاركة
، وكذلك )UNEP/CBD/WGRI/5/4( واردالم فيما يتعلق باستراتيجية حشد األمانة العامة الجهود الجارية التي تبذلهاب

 .المستدامة فيما يتعلق بالتنمية المبذولة الجهود

 مقترحة  توصية    -رابعاًً

مؤتمر  وصييفي أن  تنفيذ االتفاقية المخصص الستعراض العضوية المفتوح قد يرغب الفريق العامل
  :على غرار ما يلي اعتماد مقررب، في اجتماعه الثاني عشر، األطراف

  مؤتمر األطراف، إن
على النحو الذي يدل  والتنوع البيولوجي قطاع األعمالبشأن  للشراكة العالمية اريجال التطوربإذ يعترف 

  ،المشاركين تزايد أعداد عليه
 قطـاع األعمـال  بشـأن   للشراكة العالمية االجتماع الثالث المنبثقة عن والتوصيات النتائجب إذ يحيط علماً

  ،في مونتريال 2013 تشرين األول/أكتوبر 3و 2يومي  لذي عقداو، والتنوع البيولوجي
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ـ  ملعال نمالكثير  العالم الشركات في جميع أنحاء البيةغ مامأه ال يزال أنبإذ يعترف أيضاً  يتعـين   يذال
 تعميم التنوع البيولوجي في وكذلك شؤونها،تنظيم ل التنوع البيولوجي نافعمأهمية و تقديرب فيما يتعلق نجازهإ عليها
  ،مدادسالسل اإل يفو األعمال التي تتّبعهانماذج 

 بيانـات إضـافية   ضرورة وجودو األعمال طاعق نشطةأ باإلبالغ عن فيما يتعلق فجوات جودو إذ يالحظ
  ،إشراك قطاع األعمالب يما يتعلقف مستنيرة قرراتماتخاذ  للمساعدة في

  ،لذي تضطلع به مختلف المنظماتاو التجارة البيولوجية موضوع بشأن الجاري الهام العملب إذ يعترف
العديد ي فتغيير لل افعاً رئيسياًد يكون أن مكني) لعام والخاص على حد سواءا( مستدامالراء شال أن إذ يدرك

  تشجيعه،ينبغي  لذلكو، األعمال قطاعات من
  :األطراف إلى االضطالع بما يلي دعوي  -1
 قطاع األعمالبشأن  العالمية لشراكةإلى ا) مع أصحاب المصلحة اآلخرين عاونتبال( الدعم قدمت  )أ(

  ؛االمرتبطة بهلمبادرات الوطنية واإلقليمية او والتنوع البيولوجي
المبادرات الوطنية واإلقليمية و والتنوع البيولوجي قطاع األعمالبشأن  الشراكة العالمية إلى طلبت  )ب(

 أهداف االتفاقيةتعميم ل التي تبذلها جهودال نع لتي تقدمها شركات األعمالا التقارير جمع وتحليل االمرتبطة به
أيشي للتنوع  وأهداف )2020- 2011( االستراتيجية للتنوع البيولوجي طةالخ، وكذلك ين الملحقين بهالوالبروتوكو
، حسب االقتضاء، التقارير الوطنية في إلدراجها االتصال الوطنية راكزم إلى هذه المعلومات وتقديم، البيولوجي

  األطراف؛ لمؤتمر االجتماعات المقبلةإلى شامل  ملخص تقديم كذلكو
 وضع استراتيجيات للمساعدة في تشجيع والخاص الشراكات بين القطاعين العام تسعى إلى تعزيز  )ج(

  القدرات؛تعزيز بناء و الموارد شدحبما في ذلك ، التنوع البيولوجي
 يمكن للشركات بحيث القائمة، ستناداً إلى المقرراتا، بيئة تمكينية ن أجل تهيئةم العمل واصلت  )د(

 االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة، وكذلك لملحقين بهاا ينتوكولوالبروأهداف االتفاقية  ن تنفذ بشكل فعالأ
  األخرى؛األدوات واآلليات و معاييربال لمتعلقةاأفضل الممارسات  من خالل استخدام )2020- 2011(

 في المحافل )قطاع األعمالبفيما يتعلق   سيماالو( قضايا التنوع البيولوجي ضمن مناقشةت  )ه(
  .النتائجو االعتباراتفي ) در اإلمكانق( هذه القضايا مجدت نأو المتعددة األطراف األخرى

  :ع بما يلياالضطال على شركات األعماليشجع   -2
اإلجراءات التي  حديدت تضمنو اعتبارات التنوع البيولوجي الخاصة بها إلبالغأطر ا تدرج في  )أ(

االستراتيجية للتنوع  االتفاقية والخطة أهداف ع مراعاةم، هامداداتإسالسل  بما في ذلك أنشطة، الشركات تخذهات
  ؛ أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 2020- 2011 البيولوجي
فيما يتعلق  مداداتهاإ وسالسل لموظفين التنفيذييناو لمستويات العليا في إدارتهاا بناء قدرات  )ب(

   ؛اعتبارات التنوع البيولوجيب
  .على نطاق واسع راعية للبيئةمال سياسات الشراء تعزيز  )ج(
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بما  ،السابقة اتقررمال العمل المحدد في باإلضافة إلى ،ن يضطلعأاألمين التنفيذي  يطلب إلى  -3

  :يلي
المبادرات و والتنوع البيولوجي قطاع األعمالبشأن  الشراكة العالمية ، حسب االقتضاء،ساعدي  )أ(

التنوع  تعميم في ركات األعمالي أحرزته شذعن التقدم ال تقارير وضع على االمرتبطة بهالوطنية واإلقليمية 
 طر اإلبالغأ بشأن قنيةت عمل لقةح عقدمنها وسائل من خالل  األطراف، لمؤتمر لالجتماعات المقبلة البيولوجي

  ؛في هذا المجال عتمدةالم
 فيما يتعلق بقضايا التحليل والتعاون سبل ،أصحاب المصلحة المعنيينمع  شتراكباال ،يسري  )ب(

  ؛المشتريات ضاياقو، اناالستهالك المستدامواإلنتاج و ،األساسية السلع مؤشرات هابما في مختلفة،
 في لتنوع البيولوجيالمتعلقة باجدوى الراسة دو اعتبارات التنوع البيولوجي عميمتفي  ساعدي  )ج(

  .األعمال التجاريةختلف منتديات م
 ---- - 

 


