
تطوير "حالة عمل" 
للتنوع البيولوجي 

نصائح ومهام للتأثير على الحكومة والقطاع الخاص 
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المحتويات  
تطوير "حالة عمل" للتنوع البيولوجي 

ما هي "حالة العمل" للتنوع البيولوجي ولماذا الحاجة إليها؟ . 1

المهام الرئيسية . 2

تحديد الجمهور لديك • 

إعداد حجج مقنعة• 

تجميع األدلة• 

التعرف على الحجج المضادة• 

اختبار وتقديم حال• 

موارد مفيدة

 

تحدد "حالة عمل" التنوع البيولوجي األساس المنطقي لوضع التنوع البيولوجي في صلب السياسات والتشريعات 
والخطط  والمشاريع بلغة يمكن أن يفهمها مؤيدو هذه األنشطة. يجب أن تقنعهم باتخاذ اإلجراءات. كما أنها تسلط 

الضوء على فوائد مراعاة التنوع البيولوجي -  وكذلك التكاليف المرتبطة - ومخاطر هذا العمل كالمعتاد. 
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تطوير "حالة عمل" للتنوع البيولوجي 

 ما هي "حالة العمل" للتنوع البيولوجي . 1
ولماذا الحاجة إليها؟

يعتبر التنوع البيولوجي  فائدة ال يمكن االستغناء عنها، ولهذا يتعين على الحكومة والقطاع الخاص تطوير 
وزيادة قيمته. 

إال أنه غالبًا ما يكون التنوع البيولوجي غير معترف به وال ُتعطى له قيمة ويعتبر أمرًا ليست له أهمية في 
صنع القرارات االقتصادية والتنموية. وال تأخذ قرارات االستثمار في قطاعات اإلنتاج المختلفة واألنشطة 

الناتجة عنها بعين االعتبار اآلثار المحتملة على التنوع البيولوجي وال تعترف بمساهمة هذا التنوع في 
إنجازاتها المرجوة. يتم إذًا إغفال اآلثار على التنوع البيولوجي وتأثيراتها المحتملة على استراتيجيات 

وإجراءات التنمية االقتصادية والحّد من الفقر. 

مفهوم يصعب إيصاله 

يرجع هذا جزئيًا لكون التنوع البيولوجي مفهومًا يصعب إيصاله. في بعض األحيان، يستخدم هذا المصطلح 
كاسم جمع لإلشارة إلى الموارد البيولوجية الحية وخدمات النظام البيئي المرتبطة بها – عبارة أخرى تدّل على 
الحياة على األرض. ولكنه ُيستخدم أيضًا بالمعنى العلمي الدقيق للتنوع والتغّير على مستوى الجينات واألنواع 

والنظم البيئية. وقد تبدو جوانب التنوع البيولوجي التي تحظى باهتمام دعاة المحافظة على البيئة – مثل 
مستويات التوطن وغزارة األنواع - غير ذي أهمية بالنسبة لمخططي التنمية أو المصرفيين االستثماريين أو 

الخبراء االقتصاديين الذين يهتمون بالوظائف واألمن الغذائي وعائدات التصدير. 

ولهذا إذا كنت تريد أن ُيؤخذ التنوع البيولوجي على محمل الجد خارج قطاع البيئة، فمن المهم جدًا تقديم "حالة 
عمل" مقنعة وذات مصداقية. 

قيم الدولة وفوائدها 

ينبغي أن يتم بناء حالة العمل على سرد يصف أهمية وقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمع، ويجب 
أن يتضمن رسالة أساسية تهدف إلى الحصول على فوائد ملموسة بطريقة قوية وبعزم ثابت. كما أنه من 

الضروري كذلك أن يكون مدعوًما بأدلة مقنعة وبلغة األشخاص الذين تحاول إقناعهم. 

وعادًة ما يتم تقديم الحالة في صورة وثيقة مكتوبة ومنظمة بشكل جيد، ولكنها يمكن أن ُتعّد أحيانًا في شكل 
مناقشة شفهية قصيرة أو عرض تقديمي. ويجب أن تكون على استعداد لالستجابة لكل الفرص التي يتم تقديمها 

إلنشاء الحالة للتنوع البيولوجي. 
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المهام الرئيسية  . 2
تحديد الجمهور لديك  

من أجل المساعدة في تحقيق رؤية واضحة لحالة العمل، قم بتحديد أهم الجماهير التي تسعى إلى التأثير عليها. 
يتعلق األمر بـأشخاص أو منظمات أو قطاعات تتأثر بالتنوع البيولوجي أو تؤثر  عليه. إذا كنت تريد أن تأخذ 

الحكومة الوطنية التنوع البيولوجي على محمل الجد، فيجب أن يكون تركيزك على األمناء الدائمين وصناع 
القرار والبرلمانيين ووزارة المالية. إذا كنت بحاجة إلى بناء تحالفات استراتيجية، فقد يكون عليك التعامل مع 

الشركاء المحتملين، على غرار المستثمرين الخاصين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. 

بصفة عامة، من المرجح أن تشمل قائمة الجمهور المرجعية لحالتك على: 

الوزارات والوكاالت الحكومية ذات الصلة بالتمويل والتخطيط واإلنتاج •

المؤسسات المالية، بما في ذلك بنوك التنمية وبنوك االستثمار •

القطاع الخاص - شركات التعدين والمياه والسياحة والبناء •

منظمات المجتمع المدني وتلك التي تمثل أو تؤثر على المجتمع المدني (على سبيل المثال البرلمانيون  •
والصحفيون) 

فبعد معرفة  ما الذي تريد الوصول إليه، يمكنك البدء بالتفكير في ما الذي يودون معرفته والرسالة التي 
تريدهم أن  يتلقوها. إذ كل جمهور متلقٍّ لديه أحكام مسبقة وتحيزات محددة. سوف تحتاج  لمواءمة الحالة مع 

كل جمهور متلقٍّ ألنه نادرًا ما تكون نفس الرسائل مناسبة للجميع. 
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تطوير "حالة عمل" للتنوع البيولوجي 

إعداد حجج مقنعة 
من أجل أن ُيعتبر مسار عمل محتمل قابًال للتطبيق من قبل صناع القرار، يجب أن يتماشى مع مصالحهم 
االستراتيجية (كيف يمكن لمسار عمل مقترح مساعدة الجمهور المستهدف على تحقيق أهدافه الخاصة؟). 

يجب أن تتماشى حجج "حالة العمل" الخاصة بك مع األولويات الرئيسية لسياسة الحكومة واحتياجات التنمية 
في البلد، بما في ذلك خلق فرص العمل والصحة واألمن الغذائي والمائي والنمو واإلنصاف والتنمية الريفية 

(المربع 1). 

من المرجح أن يكون هناك ثالثة أمور سيريد جمهورك المتلقي أدلة عليها (المربع 2). سيسألك الجمهور 
عما يلي: 

لماذا يجب عليه االستثمار في التنوع البيولوجي؟  •
ما هي أهمية التنوع البيولوجي في القطاعات الخاصة  بهم؟  •
هل ستوّلد استثمارات التنوع البيولوجي مزايا؟ وبعبارات أخرى، هل ستقوم بخلق فرص العمل وتنويع  •

خيارات المعيشة الريفية وزيادة وتعزيز وحماية البنية التحتية المبنية والمساهمة في األمن الغذائي والمائي 
وتعزيز التكيف مع تغّير المناخ؟ 

المربع 1: رسالة التنوع البيولوجي التي تتحدث إلى أولويات السياسة الرئيسية 
لمعظم الحكومات 

ويوفر التنوع البيولوجي عدد ال يحصى من المزايا الفريدة التي تعتبر بالغة األهمية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
بما في ذلك: 

تقديم الخدمات ― تقديم خدمات النظام البيئي الرئيسية من خالل بنية تحتية خضراء وأرخص ومنخفضة الطاقة،  •
مثل التلقيح وتوفير المياه 

الحد من المخاطر ― بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث والمناخ في قطاعات رئيسية، على غرار توفير  •
قاعدة موارد متنوعة تقدم بدائل في حالة فشل محصول غذائي 

قيمة مالية مباشرة ― من خالل بعض المنتجات واألنواع التي قد تكون قابلة للتداول تجاريًا، مثل النباتات  •
الطبية والحيوانات واألنواع التي تكون جذابة للسياح 

التنويع االقتصادي الوطني ― عن طريق تنوع الموطن واألنواع والجينات، بحيث تقدم خيارات وبدائل، مثًال  •
في السياحة والتحريج. 

القيمة الجوهرية والثقافية - ما يتعلق بالهوية والتقاليد والتماسك االجتماعي والترفيه والروحانية. •
المصدر: بيان إنتيبي بشأن التنوع البيولوجي في التخطيط للتنمية (2013) 
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المربع 2. إعداد حالة العمل لتقييم المياه 

في محاولة إعداد حالة العمل لشركات القطاع الخاص تتعلق بتقييم المياه، قام تحليل أجراه المجلس العالمي لألعمال 
التجارية من أجل التنمية المستدامة (WBCSD) بتحديد خمسة حجج واسعة لحالة العمل:1 

تعزيز صناعة القرار: إجراء دراسات التقييم ذات الصلة بالمياه يعزز صناعة القرار بشكل عام. وهذا يرجع . 1
إلى أنه يحّسن استدامة القرارات، كما أن عملية إجراء دراسات تقييم مثل هذه تتيح إفادة طرق التفكير والسلوك 

واإلجراءات، وكذا تعزز الوعي وتشجع التعاون. 

الحفاظ على  العائدات وتعزيزها: يمكن لدراسات التقييم ذات الصلة بالمياه أن تساعد في ضمان الحفاظ على . 2
العائدات وتعزيزها. 

تخفيض التكاليف: يمكن استخدام التقييم المتعلق بالمياه للمساعدة في تخفيض تكاليف الشركة. وهناك أيضًا . 3
روابط واضحة مع الحجج للحد من المخاطر، والتي عادة ما تؤدي إلى تكاليف منخفضة. 

إدارة المخاطر: يعتبر تقييم المياه مثاليًا للمساعدة في تقييم طبيعة ومدى المخاطر المحتملة المرتبطة بها، . 4
على سبيل المثال بالتغييرات البيئية المتعلقة باستنزاف الموارد وتغّير المناخ، وأيضًا بتغيير آراء صاحب 

الشأن وباآلثار المترتبة عن األنظمة الجديدة واألسواق البيئية. 

تحسين السمعة: يمكن استخدام التقييم المتعلق بالمياه للمساعدة في تعزيز قيمة العالمة التجارية وسمعتها . 5
بطرق عديدة يمكن أن تؤدي بدورها إلى زيادة العائدات وتخفيض التكاليف ومن المحتمل زيادة سعر األسهم. 
وتهدف هذه الحجج أن تحظى بأولويات الشركات الخاصة والهادفة للربح، ولكن يمكن اعتماد نهج مماثل في 

التفكير في كيف يمكن للتنوع البيولوجي معالجة أولويات وزارتي المالية أو التخطيط والقطاع الزراعي 
وهلم جرًا. على سبيل المثال، تسليط الضوء على مساهمة التنوع البيولوجي في األمن الغذائي وتحسين 

الصحة  وإدرار الدخل والحد من قابلية التعرض للخطر وخدمات النظام البيئي. 

WBCSD (2012) :المصدر

www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=15099&NoSearchContextKey=true 1



6

تطوير "حالة عمل" للتنوع البيولوجي 

ال يجب على الحجج المتعلقة باالستثمار في التنوع البيولوجي أن تركز على الفوائد االقتصادية الناتجة عن 
التنوع البيولوجي فحسب، بل أيضًا الفوائد االجتماعية والثقافية والسياسية للتنوع البيولوجي. 

وفي جنوب أفريقيا، تم اختبار ثماني "قيم مقترحة" للتنوع البيولوجي مع كبار صناع القرار الحكوميين لمعرفة 
أي منها كان أكثر جاذبية (المربع 3). وكان االقتراح الذي حظى بالتأييد هو إعداد التنوع البيولوجي باعتباره 

ثروة وطنية ذات قيمة اقتصادية كبيرة، وثاني أفضل اقتراح كان حول اإلرث الذي نتركه ألطفالنا: أعطت 
الطبيعة لنا عالمًا غنيًا بالثروات، ولكن كلما نأخذ منه أكثر يكون هناك مصادر أقل لتغذية الجيل القادم. 

وأثبتت أيضًا تجربة جنوب أفريقيا أهمية الرسائل التي تسلط الضوء على اإلجراءات القابلة للتحقيق بدًال من 
أن ينتاب الجميع التشاؤم واليأس. وبالتالي كان االقتراح الثاني عبارة عن رسالة حول اإلجراءات العملية التي 

يمكن للحكومة اتخاذها لتأمين التنوع البيولوجي. وتم عمومًا استخالص أنه يتعين على حالة عمل فعالة أن 
تضع التنوع البيولوجي باعتباره استجابة ألمور: 

يجب على المجتمع القيام بها، ألنها أولويات وطنية  •
يريد المجتمع القيام بها، ألنها تعتمد على مكون عاطفي، و •
يمكن للمجتمع القيام بها، ألن الطريق إلى األمام عملي وقابل للتنفيذ. •
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المربع 3. إعداد الحالة للتنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا: ثماني قيم مقترحة 

الرسالة 1:

ثروة وطنية

التنوع البيولوجي هو رأس مال طبيعي له أهمية اقتصادية هائلة لجنوب أفريقيا.

يعتبر االستثمار في رأس المال الطبيعي، من خالل إعطاء عائد أعلى لالستثمار، استثمار في 
البالد.

الرسالة 2:

إرث لألطفال

كل قرار تتخذه الحكومة يمكنه أن يؤثر على مستقبل التنوع البيولوجي - عالم طبيعي غني أو 
فقير نتركه ألطفالنا وأطفال أطفالنا.

من خالل االستثمار في الطبيعة نحن نعتني بعائالتنا.

الرسالة 3:

حلول عملية

هناك أشياء عملية وقابلة للتحقق يمكن للحكومة القيام بها لحماية وتعزيز "بنيتنا التحتية الطبيعية".

الرسالة 4:

ثروة االقتصاد الريفي

التنوع الطبيعي هو رأس المال الطبيعي لفقراء الريف. بحن بحاجة إلى إطالق العنان إلمكانات 
التنوع البيولوجي من أجل تطوير االقتصادات الريفية.

الرسالة 5:

تغير المناخ

اإلدارة الجيدة للتنوع البيولوجي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء وتيرة تغير المناخ وآثاره. يمكن أن 
تساعد ثروتنا الطبيعية في إنقاذنا من الكوارث الطبيعية.

الرسالة 6:

القيادة العالمية

جنوب أفريقيا بلد رائد عالميًا في التنوع البيولوجي. بما أن العالم يواجه أزمة عالمية من ناحية 
التنوع البيولوجي، جنوب أفريقيا يمكنها أن تقود حلوًال مبتكرة.

الرسالة 7:

الصحة

يعتبر التنوع البيولوجي الصحي والمزدهر حيوًيا لصحة السكان. لدينا مجموعة غنية من 
النباتات والحيوانات التي توفر أدوية طبيعية يستخدمها أكثر من 80 في المائة من سكاننا.

الرسالة 8:

اإلنسانية

كبشر، نحن جزء من أنماط الحياة. وروح الطبيعة من حولنا - وجزء منا.

 2(2011) (SANBI) والمعهد الوطني للتنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا (DEA) المصدر: إدارة الشؤون البيئية

DEA and SANBI (2011) إلجراء الحالة للتنوع البيولوجي: المرحلة 1. تقرير مختصر لمشروع مسودة نهائية.   2

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2013/09/STAP--:يمكن العثور على توضيح موجز بشأن المشروع هنا  
.Workshop-Document_layout-version.pdf on p26

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2013/09/STAP-Workshop-Document_layout-version.pdf
http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2013/09/STAP-Workshop-Document_layout-version.pdf
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تطوير "حالة عمل" للتنوع البيولوجي 

تجميع األدلة  
بعد إعداد الحجة، تكون الخطوة التالية عبارة عن تجميع أدلة مقنعة لدعم الحالة، بما في ذلك الحقائق واألرقام 

والقصص الواقعية. يمكن استخدام معطيات نوعية أو مقدارية، عامة أو خاصة، من المنطقة أو البلد قيد 
النظر. ويمكن أن تكون أيضًا مفيدة أمثلة من بلدان أخرى يمكنك أن تستمّد منها اإللهام أو تتقارن معها.  

يحدد المربع 4 أنواع التحاليل التي قد تكون مفيدة إلعداد حالة العمل - ولكن تذكر أن هناك العديد من القيم 
غير االقتصادية للتنوع البيولوجي التي يمكنك أن ترجع إليها في حجتك حسب الجمهور المتلقي الذي تستهدفه. 

إن بناء قاعدة أدلة ألهمية التنوع البيولوجي سيتضمن تفسير المعطيات الموجودة بطرق جديدة (مثًال، لماذا 
المناطق الرطبة لها أهمية إلمدادات المياه) وجمع وتحليل المعطيات الجديدة (على سبيل المثال، اعتماد األسر 

الفقيرة على التنوع البيولوجي لتوفير الدخل والمعيشة والصحة) 

المربع 4. تحليل األدلة االقتصادية الخاصة بكل بلد حول أهمية التنوع البيولوجي 
مراجعة المعطيات والدراسات السابقة لتحديد الثغرات في المعلومات وجمع معلومات ناقصة إذا اقتضى األمر،  •

على سبيل المثال؛ من خالل استطالعات الرأي الميدانية والمقابالت ودراسات الحالة 

تحديد القيمة اإلجمالية أو فوائد التنوع البيولوجي فيما يتعلق باألولويات الوطنية، على سبيل المثال؛ النمو  •
االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي والعمالة والصادرات ودخل األسرة والحد من الفقر 

تحديد الفوائد االجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة للتنوع البيولوجي فيما يتعلق باألولويات الوطنية •

تقييم االتجاهات والتغيرات في التنوع البيولوجي على مر الزمن في ظل سيناريوهات االستخدام المختلفة  •
لقطاعات محددة، مثل الزراعة أو التحريج أو المياه. 

مقارنة تكاليف فقدان التنوع البيولوجي في ظل هذه السيناريوهات المختلفة  •

تقدير تكاليف التدابير السياسية الالزمة لتحسين أو الحفاظ على التنوع البيولوجي والفوائد التي تجلبها  •

تحليل الفوائد والتكاليف لمختلف القطاعات والسيناريوهات والتدابير السياسية والتنوع البيولوجي فيما يتعلق  •
باألولويات الوطنية.  

المصدر: مقتبس من كتيب مبادرة الفقر والبيئة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (2009) 
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وتشمل مصادر معطيات مفيدة ما يلي: 

التنوع البيولوجي الوطني والتقييمات البيئية (حالة البيئة مثًال) •
تقييم وتقرير بيئي متكامل •
تقييم التأثير على البيئة •
تقييم بيئي استراتيجي •
حسابات رأس المال الطبيعي. •

حيثما أمكن، يجب على التحليل أن يحاول أيضًا تقدير تكاليف وفوائد االستثمار في التنوع البيولوجي من 
عدمه. إذا لم يكن هناك أي تغيير في الوضع الراهن، فماذا يمكن أن يحدث لصالح الجمهور المستهدف أو 
محصلته النهائية؟ هل يمكن تجنب بعض المشاكل أو التكاليف في المستقبل إذا تم إجراء التغيير في العمل 

اليوم؟ ما هي المخاطر والعواقب المحتملة لعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة؟ 
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تحديد الحجج المضادة 
عند إعداد حالة العمل للتنوع البيولوجي، يعتبر مهمًا إدراك أن بعض أصحاب الشأن قد يكون لديهم حجج 
مضادة للمبادرات أو الحلول المقترحة. حاول التفكير مسبقًا فيما قد تكون هذه الحجج المضادة بحيث تكون 

على استعداد لمواجهة تحديات والرد عليها. 

فكِّر في النقاط التي يمكن أن يتم طرحها خالل التفاوض. في أي نقاط يمكن ألصحاب الشأن تقديم تنازالت وما 
هو "الخط األحمر" الذي ال يمكن أن يتجاوزوه؟ 

قد تكون فكرة جيدة وضع جدول خاص بك يحتوي يتضمن "المبادالت"، وإعداد ما قد تتنازل عنه (أم ال) 
لتحقيق هدفك النهائي، أال وهو التنوع البيولوجي المندمج في استراتيجيات األعمال والحكومة. 

المبادالت

جي
ولو
لبي
ع ا
نو
الت

الصناعةالحكومةالشؤون المالية

مطالب مقبولة...• األنواع

مطالب غير مقبولة + حجة • 
تعتبر "خطًا أحمر" حيث ال 

يتم السماح ألي تسوية...

الموطن الطبيعي

األنظمة البيئية
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اختبار وتقديم حالتك 
يمكن تقديم حالة عمل خاصة بالتنوع البيولوجي في صورة دليل مكتوب، على غرار الكتيبات أو صحائف 

وقائع أو الملصقات أو األوراق التوجيهية ودردشة سريعة مع صاحب الشأن أو صانع القرار المستهدف 
وعرض رسمي للجمهور المتلقي أو من خالل أفالم قصيرة. ويمكن أيضًا تقديم األدلة كقسم في خطط العمل 

الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs) أو في خطط التنمية الوطنية. 

بغض النظر عن الوسيلة، يعتبر التواصل الفعال أمرًا حيوًيا. وهذا يعني توجيه رسالتك للجمهور 
(مثًال، الخبراء االقتصاديون يحبون األرقام، في حين أن الصحفيين يحبذون وجهة نظر ذات مصلحة عامة). 
خطاب بسيط بدًال من خطاب تقني، ويمكن للرسومات الجيدة أن تحدث الفارق بين حالة ناجحة وحالة فاشلة. 

قاطع ومقنع 

بغض النظر عن نوعية األدلة أو قوة نتائجك، نادرًا ما تكون األدلة مقنعة بحد ذاتها. يجب على الدليل التحليلي 
والعقلي أن يتنافس مع جميع األمور األخرى التي تؤثر على كيف نتخذ القرارات - العواطف والغريزة 

والحدس والقيم واأليديولوجية والثقافة وضغط الرفاق والسياسة، على سبيل المثال ال الحصر. حاِول أن تتخيل 
نفسك في مكان الشخص الذي يستمع إلى حالتك - ماذا سيجعلك تميل إلى معسكر "المقتنعين"؟ هل يتكن أن 

تكون حالتك أكثر إقناعًا إذا قدمتها في شكل قصة - الكشف عن الذروة أو الخاتمة في البداية بدًال من النهاية؟ 
هل من شأن هذا أن يثير اهتمام الجمهور؟ باإلضافة إلى ذلك، ال تركز على الخسارة، بل على ما "نحب" في 
التنوع البيولوجي، مشددين على درجة تقديرنا لما نملك (ليس من الناحية المالية). أو خذ بعين االعتبار ما إذا 
كان إخبار "قصتك الكبيرة" (حالة العمل الخاصة بك) سينفع من خالل مجموعة من القصص الصغيرة التي 

تعلم أنها ستخّلف صدى في الجمهور؟ 

فريق خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي 2.0 في بوتسوانا أعّد حالة العمل بخصوص التنوع 
البيولوجي في عرض تقديمي على نمط برنامج المقاولين "في عرين التنين" في ورشة عمل بمدينة ماون في نوفمبر/

تشرين الثاني 2012. 

قدم ممثل الفريق األسباب التي تدفع الوزارات الحكومية إلى األخذ بعين االعتبار التنوع البيولوجي في سياساتها اإلنمائية، 
مع عرض التكاليف والفوائد وإعطاء أمثلة لدعم الحالة. 

www.iied.org/nbsaps :يمكنك مشاهدة العرض التقديمي على الرابط التالي

http://www.iied.org/nbsaps
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موارد مفيدة   
 (TEEB) اقتصاديات األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي

 Making nature’s values visible — Guidance manual for TEEB country studies
 www.teebweb.org

اقتصاديات األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي (TEEB) الئتالف األعمال  
www.teebforbusiness.org

تقييم النظام البيئي لأللفية 
 Ecosystems and human well–being: biodiversity synthesis

www.unep.org

تقييم النظام البيئي لأللفية 
 Ecosystems and human well–being: opportunities and challenges for business

 and industry
www.unep.org

تقييم النظام البيئي لأللفية 
 Ecosystems and human well-being: health synthesis

www.unep.org

 (NVI) مبادرة القيمة الطبيعية
 NVI toolkit

www.naturalvalueinitiative.org

شراكة الفقر والبيئة 
 Sustaining the environment to fight poverty and achieve the MDGs: the

 economic case and priorities for action
www.unpei.org

 (UNEDP) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (UNDP) مبادرة الفقر والبيئة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 Mainstreaming poverty-environment linkages into development planning: a

 handbook for practitioners
www.unpei.org

المجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة 
 Water valuation: building the business case

www.wbcsd.org
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ما هي المبادرة 2.0 بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؟ 
إن مبادرة NBSAPs 2.0 لتعميم التنوع البيولوجي والتنمية مشروع مدته ثالث سنوات يهدف إلى بناء 

استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي لها قدرة على التحمل وفعالة، تؤثر على قرارات التنمية 
وتحّسن من نتائج التنوع البيولوجي والفقر. 

ويعمل المشروع مع أربعة بلدان أفريقية - بوتسوانا وناميبيا وسيشيل وأوغندا - ويشجع القيادة في تعميم 
التنوع البيولوجي. كما أنه يسلط الضوء على خبرة هذه البلدان األربعة المحورية من أجل التأثير على جيل 

كامل جديد من االستراتيجية وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. 

وتم تنفيذ هذا المشروع من قبل المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة 
التابع لبرنامج األمم المتحدة (UNEP-WCMC) وبالتعاون مع أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 .(PEI) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبادرة الفقر والبيئة



Knowledge
Products

أداة
نوفمبر/تشرين الثاني 2014

كيف يمكنك إعداد "حالة عمل" مقنعة للتنوع البيولوجي؟ هذا الدليل موّجه للمسؤولين عن البيئة وجماعات المصالح 
وواضعي السياسات لتطوير العناصر الرئيسية لحالة العمل من أجل إدماج التنوع البيولوجي في قرارات الحكومة ورجال 

األعمال. يجب على الحالة أن تجذب الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستثمرين والممولين 
المحتملين. 

تم وضع هذا الدليل على أساس الخبرات المشتركة بين أعضاء مجموعة القيادة األفريقية في ورشَتي عمل حول مشروع 
NBSAPs 2.0  لتعميم التنوع البيولوجي والتنمية تم عقدهما في ماون (بوتسوانا) في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 

وفي إنتيبي (أوغندا) في يوليو/تموز 2013. 

www.iied.org/nbsaps :للحصول على مزيد من المعلومات حول المشروع
abisha.mapendembe@unep-wcmc.org أو dilys.roe@iied.org :أو البريد اإللكتروني

Biodiversity

كلمات مفتاحية:
تعميم، استراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية، االتفاقية المتعلقة 

(CBD) بالتنوع البيولوجي

iied@
www.facebook.com/theIIED

www.iied.org/pubs يمكنك تنزيل المزيد من المنشورات على الرابط

International Institute for Environment and Development
80-86 Gray’s Inn Road, London WC1X 8NH, UK

التلفون:  7399 3463 20(0) 44+
الفاكس: 9055 3514 20(0) 44+

info@iied.org :البريد اإللكتروني
www.iied.org

يشجع IIED التنمية المستدامة، رابطًا بين األولويات المحلية والتحديات العالمية.  إننا ندعم أشخاصًا من 
أكثر األفراد عرضة في العالم لتعزيز صوتهم في عملية صنع القرار. 

تم تمويل NBSAPs 2.0 من قبل مبادرة داروين التابعة لحكومة بريطانيا التي تساعد البلدان الغنية في تنوعها البيولوجي ولكن فقيرة في الموارد المالية لتحقيق التزاماتها بموجب االتفاقات 
الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي. كما أنه يتم تمويله جزئيًا من قبل منظمة UKaid التابعة للحكومة البريطانية، إال أن اآلراء المعرب عنها ال تعكس بالضرورة وجهة نظر حكومة لندن. 

مبادرة البيئة الفقيرة 




