
طبع عدد محدود من لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  
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                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال3-5البند 

  
  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

 قطاع األعمال والتنوع البیولوجي  11/7المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 ها وحقوقی اإلعتباراألهداف الثالثة لالتفاقیة، وبروتوكولراك قطاع األعمال یجب أن یأخذ في أن إشإذ یالحظ

  واحتیاجات المجتمعات األصلیة والمحلیة،
ذ یشیر ٕ      وا   األعمال، ضمن أصحاب المصلحة اآلخرین، إلى اتخاذ شركات، الذي دعا فیه 10/2 إلى المقرر   

 وأهداف أیشي 2020-2011إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التنفیذ الناجح للخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
  للتنوع البیولوجي،
ذ یش ٕ    وا  زالة أو اإلزالة التدریجیة أو إصالح الحوافز 10/44 إلى مقرره أیضا یر   ٕ                                         ، الذي دعا فیه إلى تحدید وا                             

الضارة التي تدفع إلى فقدان التنوع البیولوجي مع إنشاء أیضا سیاقات السیاسة التي ستعزز األنشطة الصدیقة للتنوع 
  البیولوجي،

ذ یشیر ٕ      وا  لحكومات وقطاع األعمال إلى اتخاذ خطوات محددة ، الذي دعا فیه ا10/21 إلى مقرره كذلك   
  للتشجیع النشط على إشراك أكبر للقطاع الخاص مع االتفاقیة،

ذ یسل م ٕ    ّ  وا  ، التي دعا فیها الحكومات إلى دعم 10/21من المقرر ) و(و) د(1، بصفة خاصة، بأهمیة الفقرتین   
قلیمیة لقطاع األعمال والتنوع البیولوج" ٕ                                    إقامة مبادرات وطنیة وا   األعمال قطاع  إقامة شراكة عالمیة بشأنإلىي والسعي                       

                                                                                       ً                 والتنوع البیولوجي من خالل دعوة المبادرات الجاریة وأصحاب المصلحة اآلخرین إلى أن یكونوا جزءا  من مبادرة قطاع 
وع إقامة حوار مستمر مع مجتمع األعمال فیما یتعلق باعتبارات وأنشطة التنإلى " و"األعمال والتنوع البیولوجي

  ،"البیولوجي
ذ یدرك ٕ      وا  عداد هذه المبادرات الوطنیة واإلقلیمیة لقطاع األعمال والتنوع البیولو    ٕ                                                                   أن تیسیر وا  جي یمكن أن             

 وفقا لألولویات المحددة وطنیا ، على فهم أفضل للتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیةیساعد قطاعات األعمال
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فضل الممارسات، حسب مقتضى الحال؛ والمساعدة في تیسیر إقامة حوار وتبریر حفظها؛ وبناء القدرات؛ وتقاسم أ
 االیكولوجیة في السیاق األشمل  النظمخدماتفضال عن وضع التنوع البیولوجي و بین جمیع أصحاب المصلحة، 

  للتنمیة المستدامة؛
ذ یالحظ  ٕ       وا  لوجي في سبیل مساهمة االجتماع األول للشراكة العالمیة بشأن قطاع األعمال والتنوع البیو   

قلیمیة مختلفة لقطاع ،االرتقاء بغایات الشراكة العالمیة ٕ                     فضال عن المساعدة في تیسیر إعداد مبادرات وطنیة وا                                                  
  األعمال والتنوع البیولوجي،
ذ یشیر أیضا  ٕ            وا    ،10/21من المقرر ) ه(إلى ) ب(2 إلى أهمیة الفقرات  

ذ یشیر ٕ      وا   بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، ، الذي دعا األمین التنفیذي،10/21 إلى المقرر   
إلى جمع وتحلیل ونشر األدوات واآللیات األخرى من خالل وسائل مختلفة إلى شركات األعمال وأصحاب المصلحة 

  ،10/44اآلخرین، مع االستعانة بالمعلومات التي یتم تجمیعها عمال للمقرر 
ذ یشیر ٕ      وا  ئ توجیهیة بشأن التنوع البیولوجي وتنمیة السیاحة ویؤكد  الذي اعتمد مباد7/14 إلى المقرر أیضا   

  أهمیتها لقطاع األعمال في قطاع السیاحة،
ذ یالحظ  ٕ       وا   آم بشأن التنوع البیولوجي الذي صدر عن منتدى آسیا اإلقلیمي بشأن التنوع –إعالن تشا  

ّ                                                     البیولوجي، والذي أقر  بأن الطبیعة هي أساس الحیاة وأن حمایة الطبیعة هي المه مة المشتركة لقطاع األعمال،                     
  والحكومة واألكادیمیین، وغیرهم من أصحاب المصلحة المتعددین في المجتمع،

ذ یحیط علماو  ٕ           ا  ، ضمن  كمثالإرشادات لسیاسة العمل،:  بإعالن كیادانرین المنقح بشأن التنوع البیولوجي 
  مستدام؛واستخدام الالتنوع البیولوجى حفظ  أمور، إلشراك قطاع األعمال فى جملة

ذ یحیط علما ٕ           وا  بتقاریر مجلس قطاع األعمال العالمي بشأن التنمیة المستدامة مثل ضمن جملة أمور، أیضا    
  ؛"زید من حلول قطاع األعمالتالتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة "

ذ یحیط علما ٕ           وا  صدار الشهادات؛ بأعمال مختلف هیئات اكذلك    ٕ              لمقاییس الطوعیة وا                      
ذ یحیط ع ٕ        وا   الذي اعتمده مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقیة رامسار بشأن األراضي 11/20 بالقرار لما  

تعزیز االستثمارات المستدامة بواسطة القطاعین العام والخاص لضمان طبة خالل اجتماعه الحادي عشر، عن الر 
  المحافظة على المنافع التي یحققها الناس والطبیعة من األراضي الرطبة؛

ذ یال ٕ    وا  الروابط بین التنوع البیولوجي والجوانب األخرى للتنمیة المستدامة وأهمیة تركیز مسؤولیة أیضا  حظ  
  قطاع األعمال على اتخاذ إجراءات لمعالجة فقدان التنوع البیولوجي،

ذ یشیر ٕ      وا  لتنمیة المستدامة ل إلى االتفاق الذي تم التوصل إلیه في وثیقة النتائج لمؤتمر األمم المتحدة   
  ،58 و47 و46 بما فى ذلك ضمن جملة أمور الفقرات ،بوصفها وثیقة مهمة إلشراك قطاع األعمال) 20+وری(

ذ یسل م ٕ    ّ  وا  ات األعمال إلى تبني الغایات الشاملة لالتفاقیة وبروتوكولیها والعمل شرك بأهمیة االستمرار في دعوة   
 ومساعدتها على فهم كیفیة مواءمة التنوع بموجبها، لمساعدتها على فهم وتنفیذ أهداف أیشي للتنوع البیولوجي،

  البیولوجي في جدول األعمال الشامل للتنمیة المستدامة،
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ات األعمال إلى مواصلة التنسیق مع الحكومات الوطنیة، ومنظمات المجتمع المدني، شركیدعو  -1
ع البیولوجي صیاغة اإلجراءات ذات الصلة لحفظ التنو لواألوساط األكادیمیة، وأصحاب المصلحة اآلخرین، 

ولالستخدام المستدام لمكوناته وخدمات النظم اإلیكولوجیة، وللتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 
 وفقا لألولویات  وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي،2002-2011الموارد الجینیة، التي تتفق مع الخطة اإلستراتیجیة 

 المحددة وطنیا والظروف الوطنیة؛

لصادرة  ا2012ات األعمال إلى النظر بالكامل في مقاییس األداء المنقحة لعام شرك یدعو أیضا  -2
 ؛عن مؤسسة التمویل الدولیة

  :األطراف إلى القیام بما یليیدعو  -3
لنظر في تعزیز دمج قیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في أنشطة القطاع الخاص، ا  )أ (

 في الحسبان النتائج والتوصیات في تقریر لقطاع األخذ مع ،عامةرة والمدرجة بصورة بما فى ذلك الشركات الكبی
األعمال الصادر عن دراسة اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي والعمل المنفذ في إطار التقییمات 

سیما في البلدان ، الالحجمتوسطة ات الصغیرة والمؤسسالوطنیة للنظم اإلیكولوجیة، ومراعاة احتیاجات وظروف الم
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليالنامیة والبلدان 

عادل والمنصف تقاسم االو على الموارد الجینیة التصدیق على بروتوكول ناغویا بشأن الحصول   )ب (
 لمنافع الناشئة عن استخدامها وتنفیذه لتوفیر الیقین القانوني والشفافیة لموردي ومستخدمي الموارد الجینیة؛ل

ر في السیاسات والتشریعات التي توقف فقدان التنوع البیولوجي وتخفض الحوافز بما فیها النظ  )ج (
، وفقا لألولویات ذلك اآلثار على التنوع البیولوجياإلعانات التي تضر بالتنوع البیولوجي أو تؤثر علیه، بما في 

 ؛لبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، مع األخذ في الحسبان احتیاجات وظروف البلدان النامیة واوالظروف الوطنیة

 بما في ذلك ،شي للتنوع البیولوجي وأهداف االتفاقیة وأهداف أی غایاتتحترماعتماد سیاسات   )د(
  حسب مقتضى الحال؛، فعالة للتنوع البیولوجيضمانات تدمجلتعزیزاالستهالك واإلنتاج المستدامین التي 

 أن توقف فقدان التنوع البیولوجي، مثل ما یلي، وفقا أن تأخذ في الحسبان سیاسات أخرى من شأنها  )ه(
  :لألولویات والظروف الوطنیة

التنوع البیولوجي حفظ  التشجیع على النظر في أفضل الممارسات التي تساعد في )1(
ات األعمال على التقییم والمعالجة الفعالة ألثرها على شركوتساعد خدام المستدام ستواال

 تمعات األصلیة والمحلیة؛التنوع البیولوجي وعلى المج

، مع أطر للرصد واإلبالغفي نظر ال، )حالحسب مقتضى ال(التشجیع على، والمساعدة في  )2(
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليمراعاة احتیاجات وظروف البلدان النامیة والبلدان 

وع البیولوجي، وفقا للمقرر  بما في ذلك اإلعانات التي تضر بالتن،تخفیض الحوافز )3(
 ؛10/44

استعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقیح استراتیجیات إبالغ قطاع األعمال عن جداول أعمال   )و(
 مع مراعاة اهتماماته ، وخاصة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي،وسیاسات التنوع البیولوجي
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ضمان زیادة من أجل  ،ؤسسیة مثل تلك التي أعرب عنها من خالل برامجه للمسؤولیة االجتماعیة الم،وطموحاته
  ؛2002-2011المساهمة من القطاع الخاص في تنفیذ االتفاقیة والخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

تلك األطراف على ت ذات الصلة فى البلدان النامیة، ولمساعدة ر الدعم بنشاط لبناء القدرایتوف  )ز(
رشادات لمساعدة  ٕ               وضع تدابیر سیاساتیة وا   الصدیقةال على تحسین إستراتیجیاتها للتنمیة المستدامة ات األعمشرك                      

  شى للتنوع البیولوجى؛تفاقیة وأهداف أیللتنوع البیولوجى والمشاركة فى تنفیذ اال
  : عامة والكبیرة على ما یليالمسجلة كشركات بما فى ذلك الشركات  األعمال،اتشرك یشجع -4
-2011ستراتیجیة للتنوع البیولوجي ذ الخطة االاالستمرار في اتخاذ إجراءات تمثل وسائل لتنفی  )أ(

  والسیاسات الوطنیة؛10/2 للمقرر  وفقا، وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي2020

ع سالسل إمداداتها، وأصحاب المصلحة اآلخرین، على اإلبالغ عن التقدم المحرز في تعمیم یشجت  )ب(
 وخطط عملها للتنوع هاذلك فیما یتعلق باستراتیجیاتأهداف االتفاقیة وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، بما في 

   حسب مقتضى الحال؛،البیولوجي
تحلیل اآلثار، وأوجه االعتماد، والفرص والمخاطر للقطاعات الفردیة حسبما تتعلق بالتنوع البیولوجي   )ج(

 الحسبان نتائج وتوصیات  وفقا لألولویات المحددة وطنیا والظروف الوطنیة، مع األخذ في،وخدمات النظم اإلیكولوجیة
  تقریر قطاع األعمال الصادر عن دراسة النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي؛

النظر فى أن تغطي في تقاریرها السنویة وفي منتدیات المعلومات المؤسسیة الخاصة بها، آثار   )د(
 وفقا لألولویات المحددة وطنیا ،ة التنوع البیولوجي واعتمادها على خدمات النظم االیكولوجیعلىعملیات األعمال 
   لدیها؛ سلسلة القیمةعبروالظروف الوطنیة 

ستراتیجیات  اعتماد ممارسات  )ه( ٕ           وا  ت وأهداف االتفاقیة وأهداف تسهم فى تحقیق غایامن شأنها أن   
 منظستخدام المقاییس الطوعیة و ا، حسب مقتضى الحال، فى ، والنظرحسب مقتضى الحال، شي للتنوع البیولوجيأی

والبلدان ذات حتیاجات البلدان النامیة ا مع مراعاة ، الفعالة للتنوع البیولوجىالضمانات إصدار الشهادات التى تتضمن
  ؛االقتصاد االنتقالي

  ؛هما المستدامواستخداموخدمات النظم اإلیكولوجیة مواءمة استثماراتها لدعم حفظ التنوع البیولوجي   )و(
 مع الحكومة بشأن جمیع الجوانب ذات الصلة بجدول أعمال التنوع االستمرار في إقامة الحوار  )ز(

البیولوجي الوطني والدولي من خالل المبادرات الوطنیة لقطاع األعمال والتنوع البیولوجي ووسائل أخرى، للتأكد من 
  ى النحو الواجب؛أن آثار قطاع األعمال على التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة یتم أخذها في االعتبار عل

  ؛ن التنوع البیولوجيعر اإلبالغ التعاون مع المنظمات المعنیة في وضع معایی  )ح(
  : إلى األمین التنفیذي القیام بما یلي، رهنا بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلةیطلب -5
 اآلخرین من خالل االستمرار في تیسیر الحوار بین قطاع األعمال، والحكومة وأصحاب المصلحة  )أ(

 باستخدام الشراكة العالمیة ،الدعم الجاري للمبادرات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لقطاع األعمال والتنوع البیولوجي
 كإطار؛
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جمیع األهداف الثالثة لالتفاقیة وأهداف ات عن أفضل الممارسات التي تشمل تجمیع المعلوم  )ب(
مال، والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرین في اعتماد هذه الممارسات من  وتیسیر إشراك شركات األع،بروتوكولیها

تشمل الموقع الشبكي للمنبر العالمي لقطاع األعمال والتنوع البیولوجي، والنشرات اإلخباریة، مختلفة، خالل وسائل 
 وحلقات عمل محددة وموجهة؛

 األدوات واآللیات المختلفة وبذلك االستمرار في العمل مع الشركاء على مزید من الصیاغة لتحلیل  )ج(
على فهم وتقییم واعتماد الحلول المؤثرة ) ات الصغیرة والمتوسطة الحجمؤسسبما في ذلك الم(ات األعمال شركمساعدة 

  والفعالة والمجدیة من حیث التكلفة إلدارة المخاطر على التنوع البیولوجي؛
دوافع فقدان التنوع و ستخدام المستدام لمكوناته وجى واالالمساعدة في زیادة التوعیة بحفظ التنوع البیول  )د(

ات شرك، ومن ثم مساعدة اإلقلیمیین والدولیین ذوي الصلةالبیولوجي عن طریق التعاون مع الشركاء الوطنیین و 
 بالتنوع البیولوجي على بناء القدرات ذات الصلة) ات الصغیرة والمتوسطة الحجمؤسسبما في ذلك الم(األعمال 

 مع مراعاة احتیاجات البلدان النامیة ، وفقا لألولویات المحددة وطنیا والظروف الوطنیة،ت النظم االیكولوجیةوخدما
  .ذات االقتصاد االنتقاليوالبلدان 

----  


