
 
 
 
 
 

 الملخص التنفيذي
  على الصعيد العالمي، يشهد التنوع البيولوجي تدهوًرا غير مسبوق، حيث ينبغي على الشركات أن تدرك حجم مساهمتها في تلك الخسائر، أو في 

بالخطوط المرجعية المقدرة. ووفقًا لمعدل  % عالميًا مقارنةً 47تعويضها. لقد تقلصت األنظمة البيئية في العالم من حيث الحجم والحالة بنسبة  

خاذ إجراًء  التدهور الحالي في مجال التنوع البيولوجي، فنحن نواجه خطًرا بالغًا يكمن في حدوث تغير بيئي ضار أو قد يكون كارثيًا. يستلزم ذلك ات

ي سيمثل فقدان التنوع البيولوجي لديها مخاطًرا على الصعيد  عاجالً وملموسًا من قِبَل كافة األطراف الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك الشركات، الت 

 التشغيلي والتنظيمي ومخاطًرا تهدد سمعتها أيًضا. 

لقياس  عادةً ما تستخدم مؤشرات التنوع البيولوجي لتقدير تأثير الشركات على التنوع البيولوجي. يتم تطوير العديد من المؤشرات األخرى أيًضا 

رص والمخاطر الخفية نفسها على الوضع عادةً. التبعيات، حيث تفرض الف  

توضيح  تعتمد الشركات على التنوع البيولوجي وتؤثر عليه من خالل العمليات وسالسل اإلمداد الخاصة بها. ومن ثَم، فإن القطاع الخاص ُمطالٌب ب

أجل »تصحيح اتجاه منحنى« تدهور التنوع البيولوجي.   طريقته المتبعة إلدارة تأثيراته على التنوع البيولوجي، ومساهمته في الجهود المبذولة من  

ساعد ذلك في  قد يساعد استخدام أساليب القياس، بما في ذلك مؤشرات التنوع البيولوجي، الشركات في تتبع أدائها فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. قد ي

دامها لإلبالغ عن التقدم المحرز في إدارة التنوع البيولوجي إلى  تقديم المشورة بشأن نجاح تطبيق ممارسات اإلدارة البيئية، والتي يمكن استخ

 األطراف المعنية. 

يما  يزداد الوعي المجتمعي بالتدهور في مجال التنوع البيولوجي بسرعة، ورافق ذلك زيادة المطالبات برفع مستوى الشفافية في أداء الشركات ف

اسة الدولية لمدى ضرورة التعاون المتعلق بتقديم تقارير حول وضع التنوع البيولوجي. ومن  يتعلق بالتنوع البيولوجي. كما ارتفع مدى إدراك السي

المستدام،    أمثلة ذلك، المطالبات في قرارات مؤتمر األطراف المعنية باتفاقية التنوع الحيوي، والخطة التنفيذية للمفوضية األوروبية بشأن التمويل

. كما أن  2018ات التشريعية الوطنية، مثل خطة التنوع البيولوجي الفرنسية التي تم اعتمادها في عام  و»الصفقة األوروبية الخضراء«، والمتطلب

IUCNالضغط المتزايد من األطراف المعنية اآلخرى )مثل توصيات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة  (، إلى جانب الدوافع  2016في   

على آليات المتابعة وإصدار التقارير الحالية.  ؤثر بالفعليالمحركة للسياسات الموضحة أعاله،   

بهم، كي   ونتيجةً لكل هذه االتجاهات، يعمل المستثمرون والمؤسسات المالية ومؤسسات إعداد تقارير االستدامة الدولية على تحديث المعايير الخاصة

 تتضمن المتطلبات الالزمة إلعداد تقارير أكثر صرامة ودقة حول التنوع البيولوجي. 

كٍل من   وجد في الوقت الحالي مجموعة هائلة من إطارات العمل والمؤشرات وأساليب القياس الموثوقة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهي متاحة أمام ي

 بالتزامات  الشركات والمؤسسات المالية، حيث يستخدم بعضها بالفعل لقياس أداء الشركات. يمكن للشركات استخدام هذه الوسائل لتتبع أدائها مقارنةً 

 الشركات فيما يتعلق بالتنوع الحيوي واألهداف العالمية المحددة في جدول أعمال سياسة االستدامة الدولية. 

ناك حاجة  بالرغم من تلك التطورات األخيرة، فإن ممارسات الشركات الحالية فيما يتعلق بإصدار التقارير عن التنوع البيولوجي ال تزال محدودة، وه

يع نطاق تلك الممارسات. تهدف العديد من المبادرات إلى زيادة معدل الوضوح فيما يتعلق بالطريقة التي يجب على الشركات اتباعها  حقيقية لتوس

  لتبعيات والتأثيرات الخاصة بهاللقياس أدائها وتقديم تقارير عنه. من خالل استيعاب مؤشرات التنوع البيولوجي، سوف تكتسب الشركات فهًما أفضل  

التنوع البيولوجي، وهو ما يمكن إبالغه لألطراف المعنية. سوف يدعم ذلك تحسين إدارة تأثيرات التنوع البيولوجي، ويتيح للشركات توضيح  على 

 إسهاماتها ضمن الجهود العالمية المبذولة لمواجهة أزمة التنوع البيولوجي الحالية. 

 


