
SECRETARIAT:

ص تنفيذي ُمَلخَّ
ويدعم  الطبيعية  الحياة  تنوع  يشمل  البيولوجي  التنوع 
البيئية  النظم  طريق  عن  االقتصادية  األنشطة  كامل 
وخدماتها المتعددة، ومع ذلك الطبيعة في حالة تدهور 
غير مسبوقة بسبب األنمطة السائدة للتنمية االقتصادية۔
تدهورت النظم البيئية الطبيعية بنسبة 47% دوليا وذلك 
مما   ، سابقًا  عليه  كانت  ِلما  العلمية  للتقديرات  وفقا 
مليار  ب479  ُتَقّدر  البيئية  بالخدمات  خسائر  إلي  يؤدي 
بأن  التقديرات  أحدث  وأشارت  األقل۔  على  سنويا  دوالر 
أو  كليًا  يعتمد  العالمي  الناتج  إجمالي  نصف  من  أكثر 
جزئيًا على خدمات النظم الطبيعية۔۔۔ ولذلك يشير تدهور 
التنوع اإلحيائي والبيئات الطبيعية ألهمية إتخاذ القرارات 

الالزمة لضمان استقرار ومثابرة االقتصاد العالمي۔
تتعرض المؤسسات المالية لعدة مخاطر مرتبطة بالتنوع 
تلك  وتشمل  أنشطتها،  طريق  عن  وذلك  البيولوجي 
عوائد  وانخفاض  السداد  عن  العمالء  ف  َتَخلُّ المخاطر 
اإلستثمارات وازدياد تكاليف التأمين من الكوارث البيئية۔ 
تلك  تحول  أن  المالية  المؤسسات  تستطيع  ثم  ومن 
العمل مع  ُمجدية وذلك عن طريق  إلى فرص  التحديات 
على  السلبية  التأثيرات  من  للحد  والمستثمرين  العمالء 

الطبيعة وادارة االستثمارات وفقا لمبادئ االستدامة۔

لكي تتحقق األهداف الدولية لتأمين التنوع البيولوجي، 
على جميع القطاعات بالمجتمع أن تقوم بوضع أهداف 
لمعالجته۔  والعمل  اإلحيائى  التنوع  فقدان  لوقف 
تحقيق  في  أساسيًا  دورًا  لها  المالية  المؤسسات 
االقتصادية  القطاعات  على  تؤثر  ألنها  األهداف  تلك 
وتتمكن  التجارية۔  ونماذجها  وسلوكياتها  وممارساتها 
كل مؤسسة مالية على ِحدة أن تضع أهدافًا للَحدِّ من 
قبل  من  البيولوجي  التنوع  على  إستثماراتها  تأثيرات 

الشركات الُمسَتثَمر فيها أو الشركات الُمقَتِرضة۔
االقتصادية1  القطاعات  تعريف  إلى  التقرير  يهدف هذا 
التنوع  فقدان  إثر  لمخاطر  ضة  الُمَعرَّ المالية  واآلليات 
أهداف  لوضع  آليات  لتعريف  يهدف  كما  البيولوجي، 
المؤسسات  قبل  من  المخاطر  تلك  لمعالجة  مناسبة 
المؤسسات  لتمكين  ِليًا  أوَّ نهجًا  التقرير  يضع  المالية۔ 
علمية  أدلة  على  مبنية  أهداف  وضع  من  المالية 
متناسقة مع التطورات السياسية الدولية۔ ويشمل هذا 
النهج االولي بيانات متنوعة تجمع بين األبحاث العلمية 
الترابط  بيانات حول  ُمعَتَمدة، كما يشمل  أخرى  ومصادر 
آلية  عبر  البيولوجي  والتنوع  االقتصادية  القطاعات  بين 
الطبيعي من  المال  رأس  ENCORE الستكشاف جوانب 
ذات  القطاعات  لتحديد  وذلك  ض،  وَتَعرُّ ومخاطر  فرص 

األولوية من أهداف التنوع البيولوجي۔.

مصطلح "القطاعات" يستخدم في هذا التقرير ليشمل كامل األنشطة االقتصادية بمختلف مستوياتها۔ ويقوم التقرير بتعريف قطاعات   1
صناعية ذات أولوية )وفقا لمعيار التصنيف العالمي للصناعات – GICS( ، أو "قطاعات ذات أولوية"۔
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المحاور الرئيسية
المالية في  المؤسسات  إلزدياد مساهمة  هناك ضرورة 
تحقيق األهداف الدولية الواردة باإلطار العالمي للتنوع 
البيولوجي لما بعد عام 2020 الذي سيتم اعتماده بالمؤتمر 

الخامس عشر ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي۔
يمكن للمؤسسات المالية أن تتبع عدة خطوات لخلق  	

)أهداف  الطبيعي  للتنوع  "ذكية"  داخلية  أهداف 
محددة ، قابلة للقياس ، طموحة ، واقعية ، ومحددة 

زمنيًا(، وقد تشمل:
إدماج التنوع البيولوجي باستراتيجيات المؤسسة  	

المالية۔
التخطيط لوضع أهداف تسعى لمعالجة المخاطر  	

البيئية وتساهم في تحقيق االلتزامات الدولية۔
األولوية  	 ذات  القطاعات  مع  التعامالت  تقييم 

الطبيعة وتتأثر  تؤثر على  التي  أدناه(  )المذكورة 
بها۔

وضع أهداف للتنوع الطبيعي تتالئم مع أنشطة  	
المؤسسة، واستكشاف فرص للحد من تأثيراتها 
السعي  مثل  البيولوجي،  التنوع  ودعم  السلبية 
ومراعاة  للطبيعة  الصافية  الخسائر  منع  في 

معايير اإلفصاح واإلبالغ۔

لتحديد  	 جهودها  تركز  أن  المالية  المؤسسات  على 
أهدافها للقطاعات ذات األولوية التالية:

حيث  	 من  أولوية  ُتَعّدْ   – الزراعية  المنتجات 
تأثيرها واعتامدها على التنوع البيولوجي۔

الكمالية  	 والسلع  واالكسسوارات  المالبس 
التنوع  على  اعتمادها  حيث  من  أولوية  ُتَعد   –

البيولوجي۔
اعتمادها  	 حيث  من  أولوية  ُتَعد   – الجعة  صناعة 

على التنوع البيولوجي۔
تأثيرها  	 أولوية من حيث  ُتَعد   – التوزيع  خدمات 

على التنوع البيولوجي۔
حيث  	 من  أولوية  ُتَعد   – الكهربائية  المرافق 

تأثيرها على التنوع البيولوجي۔
	 – الطاقة  وُتّجار  المستقلين  الطاقة  منتجو 

التنوع  على  اعتمادهم  حيث  من  أولوية  ُيَعّدون 
البيولوجي۔

على  	 تأثيره  حيث  من  أولوية  ُيَعد   – التعدين 
التنوع البيولوجي۔

إستكشاف وانتاج النفط والغاز – ُيَعد أولوية  	
من حيث تأثيره على التنوع البيولوجي۔

من  	 أولوية  ُيَعد   – والغاز  النفط  ونقل  تخزين 
حيث تأثيره على التنوع البيولوجي۔


