
  تفاقية اال مؤتمر األطراف في
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

  الثاني عشراالجتماع 
  2014تشرين األول /أكتوبر 17- 6، جمهورية كوريا، شانغبيونغ 
  من جدول األعمال 29البند 

 
  رر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمق

  إشراك قطاع األعمال  - 12/10المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

لشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي وبالعمل الرائد الذي اضطلعت به اتطور بإذ يعترف 
ذ االتفاقية، كما يدل على ذلك العدد المتزايد من المبادرات بعض األطراف في االشتراك مع قطاع األعمال من أجل تنفي
  الوطنية واإلقليمية المتعلقة بقطاع األعمال والتنوع البيولوجي،

للشراكة العالمية بشأن قطاع  والرابع الثالث ينبالنتائج والتوصيات المنبثقة عن االجتماع وإذ يحيط علما
قطاع األعمال الذي عقد بالتوازي مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر بمنتدى  يرحب 1األعمال والتنوع البيولوجي،

وإثبات التزامات القطاع  زيادة التوعيةبأنها تدعم أهداف االتفاقية وبروتوكوليها من خالل  مع االعترافاألطراف، 
  الخاص بهذه األهداف،
منافع التنوع البيولوجي فيما يخص بأهمية أو  إدراكبأن العديد من الشركات عبر العالم ليست على  وإذ يعترف

نماذج أعمالهم  في ةم اإليكولوجيوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظأعمالهم أو باآلثار اإليجابية لتعميم قيم التن
  وسالسل اإلمداد،

فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي واحتياجاتها لبناء الحجم  الصغيرة والمتوسطة الشركاتأهمية إشراك  وإذ يدرك
  قدرات والدعم،ال

  االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، بعادتضطلع بدور مهم في األ عمالاأل شركاتأن  يدركوإذ 
المنصف للمنافع العادل وية والتقاسم جينبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد ال بدء نفاذب يرحبوإذ 

  تحقيق جميع أهداف االتفاقية؛المساهمة في إلشراك قطاع األعمال في باعتباره صكاً مهما  الناشئة عن استخدامها
والعيش  ،بالدور الرئيسي الذي تقوم به الحكومات في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداميعترف وإذ 

  ة لتعزيز االستدامة،ينيمكتبيئة  هيئةوفي ت ،في انسجام مع الطبيعة
 التنوع البيولوجي في حفظ همتسالتي باإلبالغ عن أنشطة قطاع األعمال فجوات فيما يتعلق  وجود وإذ يالحظ
  ،واستخدامه المستدام
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أن الشراء المستدام، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، يمكن أن يكون دافعا رئيسيا للتغيير  يفهموإذ 
  في العديد من قطاعات األعمال، ولذلك ينبغي تشجيعه،

  :راعاة سياساتها الوطنية واحتياجاتها وأولوياتها، إلى أن تضطلع بما يلياألطراف، مع م يدعو  - 1
ة لدعم الشراكة ابتكاري، على وضع آليات ذات الصلة مع أصحاب المصلحة والمنظماتعمل ال  )أ(

  العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمبادرات الوطنية واإلقليمية المرتبطة بها؛
اإلقليمية الشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمبادرات الوطنية و تعاون معال  )ب(

، هاعن الجهود التي تبذلها لتعميم أهداف االتفاقية وبروتوكوليفي اإلبالغ مساعدة شركات األعمال المرتبطة بها من أجل 
ذات وتقديم المعلومات  شي للتنوع البيولوجيوأهداف أي 2020-2011وكذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛الصلة 
، بالتشاور مع المجتمع المدني، إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل السعي  )ج(

ا يتعلق بحشد الموارد، التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات التنوع البيولوجي داخل قطاع األعمال، بما في ذلك م
  وتعزيز بناء القدرات؛

، لمؤتمر األطراف المقررات القائمة مع مراعاةالعمل من أجل تهيئة بيئة تمكينية،  االستمرار في  )د(
مجموعة التي يمكن أن تشمل  ،والمحلية الممولة بأموال عامةالمجتمعية  الشركات بما في ذلك، بحيث يمكن للشركات

ها، وكذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يفذ بشكل فعال أهداف االتفاقية وبروتوكولأن تن ،الجهات الفاعلةمن 
ات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووضع األطر المناسبة لتلبية هذه شرك، مع مراعاة احتياجات ال2011-2020

  االحتياجات فيما يخص المسؤولية االجتماعية والبيئية؛
المتصلة بقطاع األعمال  ةخدمات النظم اإليكولوجيوظائف وة التنوع البيولوجي ومراعاعلى  تشجعال  )ه(

  هذه المحافل؛ جداول أعمالدمج هذه القضايا في  بهدففي المحافل المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، 
  :شركات األعمال على أن تضطلع بما يلييشجع   - 2
خدمات النظم ووظائف وتحلل آثار قرارات وعمليات شركات األعمال على التنوع البيولوجي أن   )أ(
  ج التنوع البيولوجي في عملياتها؛، وإعداد خطط عمل لدمةاإليكولوجي
وخدمات النظم  وظائفواعتبارات متعلقة بالتنوع البيولوجي تدرج في أطر اإلبالغ الخاصة بها أن   )ب(
سالسل إمداداتها، مع مراعاة  من خاللسيد اإلجراءات التي تتخذها الشركات، بما في ذلك وتضمن تج ة،اإليكولوجي

  ؛وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
بخصوص تعزز قدرات المستويات العليا في اإلدارة والموظفين التنفيذيين وسالسل اإلمداد أن   )ج(

 وظائفومنافع التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واآلثار التي تمس التنوع البيولوجي عن المعلومات 
  ؛ةوخدمات النظم اإليكولوجي

  نوع البيولوجي في سياسات الشراء؛تدمج اعتبارات التأن   )د(
لوجي لدعم تنفيذ الخطة التفاقية التنوع البيونشاط في استراتيجية حشد الموارد تشارك بأن   )ه(

  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛تحقيق و 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
التجارة البيولوجية التابعة تزيد، حسب االقتضاء، في مستوى المشاركة والتعاون مع مبادرة أن   )و(

على المستويات  ،شاركة في التجارة البيولوجيةالمنظمات األخرى الممبادرات و ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةل
، ة، وممارسات الحصاد المستدامباالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي التي تلتزمالوطنية واإلقليمية والعالمية، 

المنصف العادل وية والتقاسم جينوتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوالحصول 
  افع الناشئة عن استخدامها؛للمن
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مؤتمر  مقرراتلعمل المحدد في باإلضافة إلى اورهنا بتوافر الموارد، ، إلى األمين التنفيذييطلب   - 3
  :األطراف ذات الصلة

ج اعتبارات التنوع دمالرامية إلى تعزيز  اسيما البلدان النامية، في جهودهدعم األطراف، واليأن   )أ(
  ل؛البيولوجي في قطاع األعما

الشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمبادرات الوطنية  دعم ويتعاون معيأن   )ب(
شركات  تحرزهتقارير عن التقدم الذي  في إعداد وبالتعاون مع برامج أخرى، ،قتضاءواإلقليمية المرتبطة بها، حسب اال

من خالل وسائل منها  وضع تصنيف لإلجراءات الممكنة، يقبما في ذلك عن طر، األعمال في تعميم التنوع البيولوجي
يعقد قبل االجتماع تنفيذ لللنظر اجتماع للهيئة الفرعية ، وذلك عقد حلقة عمل تقنية بشأن أطر اإلبالغ في هذا المجال

  ؛مؤتمر األطرافل الثالث عشر
والمبادرات الوطنية واإلقليمية  الشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي يتعاون معأن   )ج(

  التنوع البيولوجي في قرارات شركات األعمال؛ تعميماألعمال بهدف  شركاتالمرتبطة بها من أجل دعم بناء قدرات 
والمبادرات  ،الشراكة العالمية بشأن األعمال والتنوع البيولوجي واألعمال بالتعاون مع ،عززيأن   )د(  

على سبيل المثال، أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  تحقيقفي بها، مساهمة قطاع األعمال الوطنية واإلقليمية المرتبطة 
من خالل تحديد المعالم الرئيسية وإعداد إرشادات في مجال األعمال لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  ؛2011-2020
ن المسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي التعاون وأوجه التآزر مع المنتديات األخرى بشأ يعززأن   )ه(

  وإشراك قطاع األعمال فيما يتعلق بأمور منها مؤشرات السلع األساسية واإلنتاج واالستهالك المستدامان؛
 التنوع البيولوجيبويحلل أفضل الممارسات والمعايير والبحوث المتعلقة  ،المعلومات يجمعأن   )و(

دمها قطاع األعمال لتيسير عمليات تقييم المساهمات التي يق وتقدير هذه الخدمات، ،ةالنظم اإليكولوجي خدماتوظائف وو
هذه المعلومات على  نشراتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والمساعدة في لتحقيق أهداف 

  ؛ذات الصلة حافلمختلف الم
 ا الجتماع قادممتاح أعاله، وجعله) ب(1ة علومات المشار إليها في الفقرعن الم ام تقريرأن يقد  )ز(

  .لمؤتمر األطراف
  

 ـــــــ


