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 دمةــــــــــــــمق

 

 :النظم البيئية و رفاهية االنسان

 و هــو –االول للتقيــيم البيئــى لاللفيــة يعتبــر اطــار العمــل هــو النتــاج 

البرنامج الذى يمتد الربعة اعوام و المصمم بحيث يخاطـب متخـذى القـرار و               

يمــدهم بالمعلومــات الالزمــة مــن اجــل الــتفهم الجيــد للعالقــة بــين تغيــرات 

 .النظام البيئى و رفاهية االنسان

 

مـن خـالل الـسيد آـوفى عنـان          و قد انطلـق هـذا البرنـامج العـالمى           

ــام       ــو ع ــى يوني ــدة ف ــم المتح ــام االم ــكرتير ع ــ  2001س ــأن التقري ــا ب ر  علم

 .2005ظهر فى عام االساسى لعملية التقييم هذه سوف ي

 

و يرآز التقييم االلفى على التغيرات التى تحدث فـى النظـام البيئـى              

 و آيف يمكن    –وآيف تؤثر هذه التغيرات على رفاهية و نوعية حياة االنسان           

آمـا ان التقيـيم االلفـى يرآـز         . يرات على االجيـال المقبلـة       ان تؤثر هذه التغ   

على نوعيات االستجابات او ردود االفعال التى يمكن تبنيها على المـستوى            

المحلى او القومى او حتى علـى المـستوى الكـونى بفـرض تحـسين ادارة                

النظام البيئى و مـن ثـم المـساهمة فـى تحـسين نوعيـة حيـاة االنـسان و                    

 .تقليل الفقر

 

و قد قامت العديد من الهيئات و االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنـوع      

الحيوى و اتفاقية االنواع المهاجرة بمخاطبـة التقيـيم االلفـى لتقـديم العـون               

فى تطبيق و اعمال اهداف هذه االتفاقيات من خـالل المعلومـات و البيانـات               

جـات المنتفعـين    ب احتيا آما ان التقييم االلفـى سـوف يخاطـ        . التى يقدمها   

ــسكان    االخــرين ، ب ــك القطــاع الخــاص و المجتمــع المــدنى و ال مــا فــى ذل

 .االصليين
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و التقييم البيئـى ذو وشـائح تنظيميـة وثيقـة مـع العديـد مـن هيئـات                   

التقييم الدولية و التى ترآز على وجه الخصوص على مـسببات التغيـر فـى               

 و  –ميـة لتغيـر المنـاخ        الحكو  و من هذه الهيئات الـشعبة عبـر        ,يئيةالنظم الب 

 . للمياهالتقييم العالمى

 

هذه االنشطة مـن التقيـيم العلمـى تعمـل علـى تـدعيم العديـد مـن                 

 سواء السنوية او غيرها مثل تقرير المظهـر البيئـى الكـونى             –التقارير الفنية   

 . و تقرير ثروات الكون و تقرير تنمية االنسان و تقرير تنمية العالم–

 

دولـة  مائـة   العلماء و اللذين ينتمون الـى اآثـر مـن           و هناك العديد من     

ــين      ــضم ممثل ــيم االلفــى تحــت اشــراف مجلــس ادارة ي ــون فــى التقي يعمل

 و خمـسة مـن هيئـات االمـم المتحـدة و             –لخمسة مـن االتفاقيـات الدوليـة        

العديد من الهيئات العلمية الدولية الى جانب قيادات مـن القطـاع الخـاص و               

 . منظمات السكان االصليينالمنظمات غير الحكومية و

 

و نجــاح عمليــة التقيــيم البيئــى فــى ان يمــد منتفعــين بالمعلومــات و 

 سـنوات ،  10 – 5الفوائد المرجوه سوف يؤدى الـى اعادتـه مـرة اخـرى آـل              

آما ان ذلك سوف يؤدى الى تكرار القيام بعمليـات التقيـيم القوميـة و شـبه            

 .القومية

 

عود بالنفع على المنطقـة او      و تقييم النظام البيئى يمكن ان ي      

 :البلد آكل عن طريق

 .تعميق الفهم للعالقة و الروابط بين النظم البيئية و رفاهية االنسان 

 علــى المــساهمة فــى تقليــل الفقــر و  اظهــار قــدرة النظــام البيئــى  

 .تحسين االحوال المعيشية 

تقييم مدى التوافق بين مختلف السياسات المؤسـسية علـى آافـة             

 .و االصعدهالمستويات 
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تكامل و توحد الطموحات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و البيئيـة             

 .للشعوب

 .تكامل علوم الطبيعة و علوم االجتماع 

التعــرف علــى و تقيــيم سياســة اســتمرارية الخــدمات التــى يقــدمها   

 .النظام البيئى و توحيدها مع احتياجات االفراد

 .ئيةتبسيط االدارة المتكاملة للنظم البي 

 

و سوف يقوم التقييم البيئى بالعمـل علـى اختيـار الطـرق المناسـبة               

من اجل تنفيذ خطة العمل التى اقرتها قمـة التنميـة المـستدامة و تحقيـق                

 .اهداف االمم المتحدة للتنمية االلفية

 

و من المعلوم ان قمة التنميـة المـستدامة اقـرت انـه مـن اجـل وقـف             

ة البـد مـن تطبيـق سياسـات تـشمل هـذه             التدهور الحالى للثروات الطبيعي   

االهداف الدارة متكاملة لالرض و المياه و المصادر و الثروات الحيه مع العمل             

 .على تقوية و دعم القدرات المحلية و االقليمية و القومية فى هذا الصدد

 

و ســوف يــستجيب التقيــيم االلفــى و يــساهم فــى هــذا الهــدف و   

 :امة فى مقولتها بالعمل علىيستجيب لنداء قمة التنمية المستد

 .تحسين السياسات و صناعة اتخاذ القرار على آافة المستويات 

تطوير التعاون بين علماء العلـوم الطبيعيـة و علمـاء االجتمـاع ، و بـين                  

 .العلماء و صانعى القرار

 :على ان يشمل هذا و على وجه السرعة

التكنولوجيــة تعظــيم االســتفادة مــن البيانــات و المعلومــات العلميــة و  

) المحليــة( و زيــادة االســتفادة مــن المعلومــات الــشعبية –المتــوافرة 

ــة      ــات و بطريق ــذه المعلوم ــه له ــة الحامل ــدر الفئ ــرم و تق ــة تحت بطريق

 .تتماشى مع القوانين القومية
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تعظيم االستفادة مـن عمليـات التقيـيم العلمـى المتكاملـة و عمليـة                

 .تقييم المخاطر و بقية االفرع من العلوم

 

و يهـدف التقيـيم البيئـى الـى بنـاء قـدرات االفـراد و المؤسـسات حتــى          

يستطيع القيام بعمليات التقييم البيئى المتكامل و من ثم العمل بناء علـى             

 .نتائج عمليات التقييم هذه

 

و تحتـاج المجتمعـات ان تكـون قـادرة علـى ادارة مواردهـا الطبيعيـة و        

 .نظمها البيئية ادارة جيدة

 

شك فيه ان دور الفرد فى هذه العمليـة ذو شـأن عظـيم ، و                و مما ال    

سوف يعمل التقييم االلفى فى اى مكان تتواجد فيه انشطته علـى تأهيـل              

ــوعى الكــافى    ــراد ذوى ال ــدة و  آــوادر مــن االف تعمــل مــن اجــل االدارة الجي

 .المستنيرة للموارد الطبيعية و نظم البيئة

 

يئى االطـار الفكـرى للعمـل و        و يستعرض من التقرير االول للتقييم الب      

المستعمل حاليا ، و هـذا التقريـر لـيس مجـرد سـرد للمعلومـات المتاحـة و                   

تجميعها بل هو عرض لالختيارات التى طرحها فريق العمل لبنـاء و تحليـل و               

 .تشكيل عملية التقييم

 

و االطــار الفكــرى فــى هــذا التقريــر يــصف الطــرق و االفتراضــات التــى 

التحليل فى التقيـيم البيئـى لاللفيـة ، و قـد تـم تطـوير       تحدد معالم عمليات  

هذا االطار الفكـرى مـن خـالل التفاعـل بـين العلمـاء المـشترآين فـى هـذا                    

البرنامج و بين المنتفعين االخرين اللذين بدورهم سوف يستفيدوا من نتائج            

و يمثل هـذا االطـار الفكـرى و سـيلة           . عملية التقييم البيئى و يستخدموها      

 العالقات بين النظم البيئية و رفاهيـة او جـودة حيـاة االنـسان و همـا                  الختبار

 .من المؤثرات الرئيسية فى صنع القرار
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و هذا االطار المتبع سواء فى عمليات اتخـاذ القـرار يجـب ان يتعـاظم                

استخدامه ليـشمل االفـراد و المؤسـسات و الحكومـات و القطـاع الخـاص و                 

ى تسعى الـى وضـع الـنظم البيئيـة و            و هى الجهات الت    –المجتمع المدنى   

 .خدماتها محل االعتبار عند صناعة و اتخاذ القرارات

 

ــات       ــى احتياج ــالوة عل ــية ع ــسارات اساس ــس استف ــاك خم و هن

 : المستخدمين تحدد االمور التى سوف تقيم و هى

 ما هى الظروف و االتجاهات الحالية للنظم البيئيـة و مـدى ارتبـاطهم              

 بنوعية حياة االنسان؟

 مدى العرض و الطلـب      ت المتوقعة فى النظم البيئية و       ا هى التغيرا  م 

 و مــدى تــأثير التغيــرات الحادثــة علــى  –علــى خــدمات هــذه الــنظم  

 المكونات االخرى لرفاهية االنسان؟ االمن و –الصحة 

ما الذى يمكن ان تقوم به لتحـسين نوعيـة حيـاة االنـسان و الحفـاظ                  

الـضعف و القـوة للمعـايير التـى         ؟ و ما هـى نقـاط        على النظام البيئى  

نتخذها لتفادى احوال مستقبلية معينة او تحقيـق احـوال مـستقبلية            

 بعينها؟

ما هى اهم النتائج و االمور غير المؤآدة التى تؤثر علـى مـدى تـوفير             

ــرارات االدارة و     ــأثير قـ ــذا تـ ــددة آـ ــه  المتعـ ــى لخدماتـ ــام البيئـ النظـ

 السياسات؟

طة و المـستخدمة فـى التقيـيم        ما هى الوسـائل و الطـرق المـستنب         

البيئى و التى يمكن عن طريقها تعظيم قدرات تقيـيم خـدمات الـنظم              

  و اثرها على نوعية حياة االنسان؟البيئية؟

 

 و سـوف يـصدر      2001هذا و قـد انطلـق التقيـيم البيئـى فـى يونيـو عـام                 

 ، عـالوة علـى ذلـك فهنـاك          2005التقرير النهائى للتقييم الكونى فـى عـام         

ة من التقارير القصيرة و الموجهه لمخاطبـة احتياجـات خاصـة لـبعض              مجموع

 .الجهات مثل االتفاقيات الدولية و القطاع الخاص سوف يتم اصدارها
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 عمليـة تقيـيم شـبه آونيـة سـيتم اجراؤهـا             15و هناك ما يقـرب مـن        

على مستويات تتـراوح بـين المحليـة و القوميـة و االقليميـة يـستخدم فيهـا           

ــيم الــى    نفــس االطــار الف ــات مــن التقي ــة هــذه العملي كــرى ، و تهــدف آاف

مساعدة صناع القرار و عملية صنع القرارات هـذه المنـاطق التـى تقـام بهـا                 

 .هذه العمليات

 

و قد بدأت عمليـات التقيـيم هـذه بالفعـل فـى اصـدار النتـائج االوليـة                   

التى توصـلت اليهـا و سـوف تـستمر فـى اصـدار هـذه النتـائج و حتـى عـام               

2006. 

 

 خــالل عمليــات التقيــيم هــذه ســيدور حــوار بــين متخــذى عمليــات  و

 بغـرض ضـمان ان يكـون        عالمي و عمليـات التقيـيم شـبه العـالمي         التقييم ال 

التقيـــيم متجـــاوب مـــع احتياجـــات مـــستخدمى هـــذا التقيـــيم و ان يكـــون 

 .بمدى اهمية نتائج عمليات التقييممستخدمى التقييم على علم 

 

ــر مــرتين بواســطة مجمــوعتين مــن   و قــد تمــت مراجعــة هــذا التقر  ي

المراجعين ، آانت المجموعة االولى مكونة من الخبراء العـاملين فـى اجـزاء              

اخرى من عملية التقييم االلفى ، ثم مرة اخـرى عـن طريـق مجموعـة مـن                  

 اتفاقيـة   –الخبراء و الحكومـات مـن خـالل ممثلـى اتفاقيـة مكافحـة التـصحر                 

  .ومية للعلوم فى هذه الحكومات و االآاديميات الق–االراضى الغدقة 
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  و تقـــــــــديرشكـــــــــــــر

 

تم تشكيل إطار العمل للتقييم البيئـي لأللفيـة بواسـطة العديـد مـن               

وفحص التقييم البيئي،   ، ويشمل ذلك لجنة إدارة      1998المشارآين منذ عام    

فـي   (2001 األلفي، والمشارآين في اجتماعية للتنظـيم عـام          يملجنة التقي 

ونود أن نشكر بصفة خاصة دعم وتوجيهـات الجهـات          ) هولندا، وجنوب أفريقيا  

 آذلك نود أن نـشكر مـشارآة آـل          . مكافحة التصحر  التفاقيةالعلمية والفنية   

 لهــم  أتــاحذى، والــدعم المقــدم مــن مؤســساتهم الــ بيــ هــذا الكتحــررىم

ة ضيف تقيــيم األلفيــة والمنظمــات المــونــشكر آــذلك ســكرتارية. المــشارآة

، )ماليزيـا (لوحدات الدعم الفني لتقييم األلفية وهي مرآز األسماك الدولي          

ألمم المتحدة ـــ مرآـز رصـد الحفـاظ علـى البيئـة       لهيئة ا ابع  رنامج البيئة الت  ب

، المعهــد )الهنــد(، معهــد التنميــة اإلقتــصادية)المملكــة المتحــدة(العــالمي 

ادر الدوليــة، معهــد ، معهــد المــص)هولنــدا(القــومي للــصحة العامــة والبيئــة 

، )دةالواليــات المتحــ(ميريــديان، مرآــز علــوم البحيــرات وجامعــة ويــسكونس 

 ح، المرآـز الـدولي لتحـسين القمـ        )نـسا فر(لجنة العلمية لمـشاآل البيئـة       ا

آـذلك  . يـر رلدعم الذي قـدموه إلعـداد هـذا التق         ل  و ذلك  ،)المكسيك (والذرة  

ــوا أدوار ها   ــذين لعب ــراد ال ــد مــن األف ــشكر العدي ــصفة خان ســارة : صــةمــة ب

م هـذا    فـي دعـ    يجـابى هـم اإل  ورد ، و نيفل،  لوري    جاالسورياني، آريستيان   

 إلدارة  نا التقرير، لوري هان، آـارول روسـي        هذ  حريرير، ليندا ستارك للت   رالتق

 .عملية اإلنتاج، ماجي باول إلعداد األشكال والنصوص النهائية

 

ــسابقي    ــة ال ــيم األلفي ــة تقي ــشكر أعــضاء لجن لتــي آانــت ن واآــذلك ن

  :مل تقييم األلفية وهم بؤرة عبمثابةمشارآتهم 

جسبرت جليزر ، هىشانجشوى ، ان آيرل ، روبرتو لنتون ، هيوبـارت             

مــارآن ، ســوزان بميــدا ميرآــادو ، جــان بلــسمك ، بيتــر رافــن ، آريــستيان  

 سامبر ، اوال سميث 
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لـى هـذا   آذلك نشكر األفراد، المعاهد، الحكومـات التـي ارسـلت تعقيبهـا ع            

 .التقرير

ــيم األلفــي وا  ــستمد التقي ــيم ا ي ــالمي للتقي ــيم تحــت الع  فــىلاللتقي

مـن  دعم الـ  ا آـذلك يـستمد   ، منظمـة البيئـة العالميـة     المالي مـن     مادعمه

 لألمــم  العلــوم و منظمــة الثقافــةميزانيــة برنــامج األمــم المتحــدة للتنميــة، 

صحة العالميـة،  ، منظمـة األغذيـة والزراعـة، منظمـة الـ      )اليونـسكو ( المتحدة

ينية، الحكومـة األلمانيـة، وزارة البيئـة        صمرآز األسماك العـالي، الحكومـة الـ       

اليابانيــة، حكومــة اســتوآهولم، الحكومــة الهنديــة، برنــامج البيئــة للمنظمــة 

اإلســتوائية بجامعــة زيمبــابوي، قــسم البيئــة والمــصادر الطبيعيــة بــالفلبين، 

ن المعاهد التي دعمـت وقـت و        وفريق معلومات الشواطيء بكندا والعديد م     

يمكــن الوصــول إلــى قائمــة بأســماء المــساهمين عــن (ســفر فريــق العمــل 

  http://www.milleniumassessment.orgطريق اإلنترنت

و قد آـان تأسـيس و تـصميم التقيـيم االلفـى مـدعوما ايـضا بالهبـات                   

 ين بـاآرد  ، منظمـة البيئـة        المقدمة من مجموعة افينا منظمة ديفيد ، لوسـ        

 ، حكومــة النــرويج ، هيئــة التنميــة الــسويدية الدوليــة ، مؤســسة  العالميــة

القمــة ، برنــامج االمــم المتحــدة للتنميــة ، برنــامج االمــم المتحــدة للبيئــة ، 

مؤسسة االمم المتحدة ، وآالة الواليات المتحدة االمريكية للتعاون الـدولى           

 ، صندوق والس الكونى و البنك الدولى

 

 الملخص* 

على تحسين إدارة   و تحقيقه قدرا من التنمية      رفاهية اإلنسان   تعتمد  

 .ام لها الحفاظ عليها واإلستخدام المستد البيئية لألرض لضمانالنظم

 

 مثـل  البيئـى وبينما يزداد اإلحتياج إلى الخدمات التي يقـدمها النظـام     

الطعام ــ الماء النقي، فإن ممارسات اإلنسان فـي نفـس الوقـت تقلـل مـن                 

 .عديد من النظم البيئية لسداد هذه اإلحتياجاتقدره ال
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غير ان الـسياسات الحكيمـة و التـدخل الـواعى غالبـا مـا يمكنـا مـن                    

ــنظم البيئيــة     اصــالح و وقــف التــدهور البيئــى و تحــسين و تعظــيم عطــاء ال

 .لالنسان

 

علــى إعطــاء األســاس المعرفــي لتقيــيم البيئــي لأللفيــة او يــساعد 

مل على الحفاظ على النظام البيئى عالوة علـى         التى تع لتحسين القرارات   

هـذا  و سـوف يقـوم       .يقوم ببناء القدرات لتحليل وإمـداد هـذه المعلومـات         انه  

المفهـوم والطـرق التـي سـوف يـستخدمها تقيـيم األلفيـة              بعـرض   المستند  

ي رفاهيـة اإلنـسان     مشارآة النظام البيئي فـ     عظمرات التي ت  لتقييم اإلختيا 

اســبة للحكومــات، القطــاع الخــاص والمجتمعــات ســس المنآــذلك يقــدم اال

 فـى المدنية لوضـع الـنظم البيئيـة والخـدمات التـي بقـدمها النظـام البيئـي                  

 .اعتباراتهم عند التخطيط واتخاذ القرار

 

 الحيـوى ط  ي يقـدمها المحـي    تعتمد البشرية دائمًا علـى الخـدمات التـ        

نـاتج الحيـاه      هـو   نفـسه  الحيوىونظمه البيئية عالوة على ذلك فإن المحيط        

 والتربــة، دورة العناصــر  و مكوناتــه،  الغــالف الجــوين ا. علــى هــذه األرض 

 نواتج العمليـات    ى األخرى ه  البيئيةات  كون الم خالل الهواء والماء، وعديد من    

ويتم المحافظه عليها بواسـطة النظـام       ) يعاد ملؤها (الحيوية ـــ وآلها تتجدد     

 .البيئي الحي

 

 2000يـة العامـة لالمـم المتحـدة فـى ابريـل           و فى خطابه امام الجمع    

الخاص بتقييم االلفية ، و اعترافا بالعـبء الثقيـل الـذى يلقيـه تـدهور البيئـة                  

على رفاهية االنسان و نوعية حياته و على التطور االقتصادى اشـار الـسيد              

 :آوفى عنان سكرتير عام االمم المتحدة الى 

ذا لــم تبنىعلــى معلومــات مــن المــستحيل ابتكــار سياســة بيئيــة فعالــة إ "

على الرغم من التقدم الذي تم في جمع البيانات فـي عديـد              و   ةبتعلمية ثا 

 مــن و.  فجــوات واســعة فــي معلوماتنــا مــازال هنــاك مــن المجــاالت، فإنــه 
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 تقيـيم مكثـف للـنظم البيئيـة الرئيـسية       اجراء لم يتمالمعلوم انه حتى االن     

ومشارآة بيئي لأللفية هو مجهود     إن تخطيط التقييم ال   و على هذا ف   . للعالم

 ". آاستجابة لهذه الحاجة االرضبديله لتصوير صحة آوآب

 

لقد أسس التقييم البيئي لأللفية باالشتراك بين الحكومـات، القطـاع           

 للتتابع الحادث فـي     م تقييم   ديظمات الغير حكومية والعلماء لتق    الخاص، المن 

اإلختيـارات المتاحـة لتـشجيع      تغير النظام البيئي بالنسبة لإلنسان وتحليـل        

 .ة احتياجات اإلنسانيبتلمساهمته في   استمراروعليه  الحفاظ

 

مـؤتمر مكافحـة التـصحر،    اتفاقيـة   التنـوع البيولـوجي،    اتفاقية و تخطط 

ا الســتخدام مــمــؤتمر األراضــي الغدقــة و اتفاقيــة ألنــواع المهــاجرة ا اتفاقيــة

يـضًا فـي مقابلـة احتياجـات     اساعد يـ  سوف  ذىيتوصل إليه تقييم األلفية وال    

سـوف  عـالوة علـى هـذا       . الحكومات، القطاع الخـاص والمجتمعـات المدنيـة       

 اف تنمية األلفية لألمـم المتحـدة       يساعد تقييم األلفية في الوصول إلى أهد      

آـذلك سـوف    . مةا للتنميـة المـستد    2002عـام    تنفيذ خطة القمة الدوليـة    و  

عـالم إلمـداد المعلومـات وتوضـيح         مئات العلماء من بالد مختلفة حول ال       فزيح

 . العلوم الخاصة بالقضايا ذات الصلة الوثيقة بصانعي القرار

 

اليـات تهـدف    فيـة بمـنح صـانعي القـرار         إن اإلطار العملي الواضح لتقيـيم األل      

 :الى

 

تحقيـق   تنمية اإلنـسان و     إلى   تؤدىتجديد اإلختيارات التي يمكن أن       .1

 و تـسعى آـى تواجـه   جماعات أهداف اإلستدامة تكافح آل الدول وال   

و . و غيرهـا  عمـل اء النقي، الصحة، ال ماالحتياجات المتزايدة للغذاء، ال   

يجب على صانعي القرار فـي القطاعـات العامـة والخاصـة أن يوازنـوا               

و الحاجة الى الحفاظ علـى      تماعي  جوالتطور اإل  النمو اإلقتصادي بين  

 غيــر مباشــر آــل هــذه اإلهتمامــات تــرتبط بطريــق مباشــر أو. البيئــة



 13

حـاور،  إن عملية تقييم األلفية على جميـع الم       . بالنظام البيئي للعالم  

ة بالعالقة بين النظم البيئية، تنميـة       هتمسوف تقدم أفضل العلوم الم    

 .ة نصب عين صانعي القرارمداتاإلنسان واالس

 .   المـشترآة فـي القـرارات ذات الـصلة بالبيئـة           عوامـل الفهم الجيـد لل    .2

ة بالنظــام البيئــي يــتم االقتــراب منهــا قــضية تلــو المــشاآل المتــصلف

او . األخــرى لكــن نــادرًا مــا يــتم متابعــة أهــداف القطاعــات المختلفــة 

إن التقدم تجاه هدف مـا مثـل زيـادة          . مشاآل البيئة بصورة متكاملة     

انتاج الغذاء يكون على حساب النجاح تجاه أهداف أخـرى مثـل حفـظ     

إن إطـار العمـل     و مـن ثـم فـ      . اءالتنوع البيولوجي أو تحسن جودة المـ      

هــو اطــار متكامــل لكــل القطاعــات يــتم فيــه تقــديم  لتقيــيم األلفيــة 

المعلومــات عــن التــأثير الكامــل لالختيــارات الــسياسية الفعالــة عبــر  

 .القطاعات و المنتفعين

 يتناسـب    قد يجد من امور بيئيـة بمـا        مالار اإلستجابة   ياختو  تخطيط    .3

ــسلطة أ   ــستوى الـ ــع مـ ــث  االدارة او مـ ــسائدة بحيـ ــر  لـ ــون أآثـ تكـ

ــ.فعاليــة ــاج للتحــرك علــى آــل   ف ــة للنظــام البيئــي تحت اإلدارة الفعال

ــة مــن المحــور  اإلتجاهــات أو المحــاور،  ــىحلــي مالبداي  المحــور حت

العالمي، إن تأثير اإلنسان سواء بطريق مباشر أو بطريق الخطـأ يـؤثر             

إلدارة ر األنشطة المطلوبـة     ي على النظام البيئي للعالم، وتش     جوهريًا

خطوات التي يمكـن أن يتخـذها اإلنـسان لتحـوير           الالنظم البيئية إلى    

ــة     ــنظم البيئي ــى ال ــر المباشــر عل ــأثيره المباشــر أو غي ــر ت إن .أو تغيي

الخيارات السياسية واإلدارية المتاحة واهتمامات المنتفعـين تختلـف         

ــر هــذه المحــاور  ــال، المــس . بــشدة عب احات ذات علــى ســبيل المث

تختلف اختالفا شديدا    البيولوجي في بلد ما      نوعظ الت األولوية في حف  

ــا تقــوم     ــة لهــذه المــساحات و م ــا تحــدده المنظمــات العالمي ــين م ب

ــده   ــة بتحديــــــــــــــــــ ــات المحليــــــــــــــــــ  . المجتمعــــــــــــــــــ

 التقييم المتعدد المحاور للتقييم األلفي يقدم مفهـوم جديـد           إن إطار   
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لتحليل اإلختيارات السياسية علـى جميـع المحـاور مـن المجتمعـات        

 .محلية إلى الدوليةال

 

 :ما هي المشكلة* 

 اتريفــــــــتع

ها المنافع التي يحصل عليها اإلنـسان       نتعرف خدمات النظام البيئي بأ    

ــ  مالتقييم األلفي علـى أنهـا خـدمات إ   من هذا النظام والتي يصفها      داديـة ـ

تــشمل خــدمات النظــام البيئــي ). 1 شــكل(تنظيميــة ــــ تدعيميــة وثقافيــة 

لغذاء ، الوقود، األلياف، خدمات تنظيمية مثـل تنظـيم المنـاخ،            منتجات مثل ا  

مثـل المنـافع النفـسية      التحكم في األراضي، وآـذلك المنـافع الغيـر ماديـة            

 التغيــر فــي هــذه الخــدمات يــؤثر علــى اإلنــسان مــن نــواحي   ووالجماليــة 

 .متعددة

 

يـة  هو معقد حرآي يضم المجتمعات النباتيـة ـــ الحيوان         : ـــ النظام البيئي  

. ــ الكائنات الدقيقة وآذلك البيئة غير الحية والتي تتفاعـل آوحـدة وظيفيـة             

يتبـاين النظـام البيئـي بـشدة فـي          . اإلنسان هو جزء متمم للنظـام البيئـي       

فإن برآة ماء في تجويف شجرة وحوض المحيط آالهما يعتبر نظـم            . الحجم

 .بيئية

 

يهـا االنـسان مـن      هي المنافع التي يحصل عل    : خدمات النظام البيئي  ـ  ــ

وهي تشمل خدمات امدادية مثل الطعـام والمـاء ، خـدمات            . النظم البيئية   

ــدهور االرض ، تقليــل  الجفــاف ،  تقليــلتنظيميــة مثــل تنظــيم الفيــضان ،  ت

الخدمات الثقافيـة مثـل     خدمات تدعيمية مثل تكوين التربة ، دورة العناصر ،          

ة ، وعديد من المنافع االخرى  النفسي– المنافع الدينية – ـ التسلية  رفيهالت

 .غير المادية 
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ان لهــا عديــد مــن المكونــات تــشمل المــواد سان رفاهيــة االنــ: الرفاهيــة 

 العالقات االجتماعيـة    – الصحة   – االختيار   – الحرية   –االساسية لحياة جيدة    

 . االمن –الجيدة 

 . اهية ان الرفاهية تقابل الفقر ، والذي يعرف بأنه الحرمان الشديد من الرف

ــات الرفاهيــة آمــا يستــشعرها النــاس ويمارســونها تعتمــد علــى     ان مكون

 ، الثقافــة ، الظــروف  المحليــةجغرافيــةالمنطقــة الالموقــف وهــي تعكــس  

  . البيئية

 

ــة     ) :1(شــكل  ــا برفاهي ــة وعالقته ــنظم البيئي ــدمها ال ــي تق  الخــدمات الت

 . ية االنسان هي المنافع التي يحصل عليها الناس من النظم البيئ

 

 خدمات أمدادية ، تنظيمية وثقافية والتـي تـؤثر مباشـرة        لوهي تشم 

ان . على الناس ، والخدمات التدعيميـة المطلوبـة لحفـظ الخـدمات االخـرى            

التغير في هذه الخدمات يؤثر على رفاهية االنسان من خـالل التـأثير علـى               

اعيــة ة ، العالقــات االجتممــواد االساســية لحيــاة جيــدة ، الــصح األمــن ، ال

 صرفـ ورها تتأثر وتؤثر علـى الحريـة وال       هذه المكونات البشرية بد   . والثقافية  

 . المتاحة للناس 
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 ):1 (شكل

 خدمات النظام البيئى     مكونات ومحددات االنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحرية

 و

 االختيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصة 

مالحظة 

دراسة و 

تعلم النظام 

 البيئى

 :االمن

القدرة على المعيشة فى   

 يئة نظيفة و مسكن امنب

القدرة على تقليل التعرض   

 للصدمات البيئية و الضغوط

 

 :المواد االساسية لحياه جيدة

القدرة على الوصول الى   

مصادر آسب الدخل و آسب 

 المعيشة

 

 :الصحة

 .القدرة على االآتفاء الغذائى  

القدرة على الخلو من   

 .االمراض

القدرة على الحصول على ماء   

 .شرب نظيف

درة على الحصول على الق  

 .هواء نقى

القدرة على الحصول على   

 .الطاقة للتدفئة و التبريد

 

 :العالقات االجتماعية الجيدة

فرصة التعبير عن قيم الذوق و   

التسلية المرتبطة بالنظام 

 .البيئى

فرصة التعبير عن القيم   

النفسية المرتبطة بالنظام 

 البيئى

 

 خدمات امدادية 

لمأخوذة من النظم المنتجات ا

 :البيئية

 .الطعام  

 .المياه النقية  

 .خشب الوقود  

 .االلياف  

 .المصادر الوراثية  

 الكيماويات الحيوية  

 

 الخدمات التنظيمية

منافع يتم الحصول عليها نتيجة 

 :تنظيم عمليات النظم البيئية

 .تنظيم المناخ  

 .تنظيم االمراض  

 .تنظيم المياه  

 .تنقية المياه  

 

 :يةخدمات ثقاف

منافع غير مادية يمكن الحصول 

 :عليها من النظم البيئية

 .التسلية و السياحة البيئية  

 .التعليم  

 .احساس المكان  

 .الثقافة الموروثة  

 .الذوق  

 .االلهام  

 التدين  

 

 

 

 

 

 

 

خدمات 

 تدعيمية

 

 

ضرورية 

النتاج 

باقى 

 الخدمات

 

تكوين 

 .التربة

دورة 

 المغذيات

 المواد

 .االولية
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ان االحتياج الى الخدمات التـي تقـدمها الـنظم البيئيـة اصـبحت االن                        

 الخـدمات   صول علـى هـذه      التبادل من اجل الحـ    ذات اهمية آبيرة بحيث ان      

علـى سـبيل المثـال ، تـستطيع بلـد مـا زيـادة امـداد         .   االسـاس   واصبح هـ  

 ولكن ذلك يؤدي الى نقـص       الغذاء عن طريق تحويل الغابات الى ارض زراعية       

 قــد تكـون علــى نفــس درجــة   و التــى الغابــات آانــت تؤديهـا التــيمات الخـد 

 .االهمية او اآثر اهمية خالل العقود القادمة

 

 هنـاك   سـوف يكـون   2050 ، بحلـول      على حسب التقـديرات الحاليـة     

ــدرها  ــادة ق ــون شــخص3زي ــصاد   فــى ســكان االرض  بلي ــادة فــي االقت  وزي

ة فــي االحتيــاج الــى  اضــعاف ممــا ســيؤدي الــى زيــادة هائلــ4العــالمي ب 

  و الــضغوطالتــأثيراتزيــادة اســتهالك المــوارد الطبيعيــة والبيولوجيــة وآــذلك 

 . على النظم البيئيةوالخدمات التي تقدمها 

 

 تـرتبط م البيئيـة     الزائد لخدمات النظ   ان المشكلة الناتجة عن االحتياج    

تقلص تـ فمـثال   . م البيئية على امـداد خـدماتها      دة التدهور في قدرة النظ    بزيا

  عالوة على تدهور حوالى    مصائد االسماك العالمية االن نظرًا لزيادة الصيد ،       

 خـالل نـصف القـرن الماضـي نتيجـة التآآـل ،              من االراضي الزراعيـة      % 40

و  .  الزحـف العمرانـى    التملح ، استنفاذ العناصر ، التلوث ، زيـادة الـسكان و           

مل تغيــر دورات  تــأثيرات اخــرى لإلنــسان علــى الــنظم البيئيــة وتــش كهنــا

ما يسبب االمطار الحامضية     الكبريت والكربون ، م    – الفوسفور   –تروجين  يالن

 الطحالب وموت االسماك في األنهـار وميـاه الـشواطئ ، هـذا اضـافة                نمو،  

فــي عديــد مــن اجــزاء العــالم ، يتعــاظم التــدهور فــي   . الــى تغيــر المنــاخ 

 ، بما لها من     ت المحلية ا النظم البيئية بفقد المجتمعا    هالخدمات التي تقدم  

حيــان تــساعد علــى لمعرفــة والفهــم والتــي فــي بعــض االدور فــى اذآــاء ا

 . م للنظام البيئي ااالستخدام المستد
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 النظـام البيئـى و الـذى بـدوره          لخدماتو تزايد االحتياجات المستمدة      

مة اشدة آل االمال في التنميـة المـستد       يضعف ب يرتبط بمدى تدهور البيئة     

 . 

 و بين امداد خدمات النظم البيئية    ة  يتأثر االنسان فقط بالفجو   ال  هذا و   

  تعـرض االفـراد والمجتمعـات واالمـم لل      احتياجاته ، ولكن ايـضًا بزيـادة قابليـة          

االفـراد   جة ، بما تتضمنه من خدمات ، تمد       ان النظم البيئية المنت   . لمخاطر  ل

آتــأمين ضــد  واالختيــارات التــي يمكــنهم اســتخدامها لثرواتوالجماعــات بــا

ــشديدة    ــة ال ــرات االجتماعي ــة والتغي ــوارث الطبيعي ــل اإلدار . الك ــا تقل ة وبينم

 يمكـن  إن      البيئيـة  ، فـإن خطـأ إدارة الـنظم       الجيدة للـنظم البيئيـة المخـاطر        

الفيـضان،  مثـل مخـاطر     مخـاطر   بعـض ال  عن طريق زيادة     يتسبب في إثارتها  

 .الجفاف، فشل زراعة المحاصيل أو األمراض

 

 للعـشائر التـي     ةالنظم البيئية يؤدي إلـى اإلضـرار المباشـر        إن تدهور   

ذات تأثير شديد   آما انها    تلك التي تعيش في المدن       تعيش في القرى عن   

ــرة  و ــشعوب الفقي ــاء لخــدمات النظــام  إن. مباشــر علــى ال  اســتغالل االثري

 ال تتأثر بـأى      طريق دفع تكلفة باهظة و هذه عامة       البيئى غالبا ما يكون عن    

علـى  ،   لهـذه الخـدمات      للمقابـل المـادى الكبيـر الـذى يقـدم         نظرا  متغيرات  

 مـن المـصادر البحريـة فـي         العديـد سبيل المثال، على الرغم من اسـتنفاذ        

غنيـاء لـم يتـأثر      القرن الماضي، فـإن إمـداد األسـماك إلـى المـستهلكين األ            

امـاآن جديـدة لـم      ى  لـ يد لهـا القـدرة علـى التحـول إ         صحيث أن أساطيل الـ    

علـى النقـيض مـن ذلـك، فـإن الفقـراء يفتقـدون الوصـول إلـى             . تستغل بعد 

الخـدمات   بشدة من جانب التغير فـي        تأثردمات البديلة ويكونوا عرضة لل    الخ

 .فـاف أو الفيـضانات    ؤدي إلى المجاعـات ـــ الج      ي  هو ما  التي تقدمها البيئة و   

دة لتهديـد   ًا فـي أمـاآن حـساسة بدرجـة شـدي          يسكنون عـاد  عامة ما   فهم  

إن .  ماديـًا واجتماعيـًا لهـذه المخـاطر        قدرة على التصدى  تقدون ال البيئة، ويف 

تدهور مصائد األسماك على سبيل المثـال ينـتج عنـه نقـص فـي البـروتين                 

الجماعـات المحليـة حيـث أن الـصيادين ال يملكـون الوصـول              الذى تستهلكه   
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إلى مصادر بديلة لألسـماك وآـذلك ال يملـك أعـضاء هـذه الجماعـات دخـل                  

ــشراء األ ــدهور علــى بقــائهم  . ســماكآــاف ل ــؤثر الت ــالي ي  و احــوالهم وبالت

 .المعيشية

  و يئيـة ال يـؤثر فقـط علـى اإلنـسان      بإن التغير في النظم ال    و من هنا ف   

إن أهـداف إدارة الـنظم البيئيـة التـي          . أنـواع أخـرى ال تعـد      ايـضا علـى     كن  ل

 ئيـة ولكـن أيـضاً     حددتها الشعوب تتأثر ليس فقط بالتتـابع فـي التغيـرات البي           

 . لنظم البيئيةا والمختلفة من الكائنات عها الناس لألنواع ضباألهمية التي ي

 

أو  هي قيمة شيء ما لنفسه بغض النظر عـن نفعـه             ذاتية القيمة ال  و

ثال، فإن القرى في الهند تحافظ علـى        معلى سبيل ال  . فائدته لشخص آخر  

د قــالمعابــد الروحيــة علــى الــرغم مــن أن تقــديرها علــى أســاس المنفعــة 

 عديــد مــن الــدول اســتنتبالمثــل، . هــا إلــى أراضــي زراعيــةتحويليقتــضى 

علـى أسـاس إن هـذه       او االنقـراض    حماية األنواع المعرضـة للخطـر       لقوانين  

. األنواع لها حق الوجود، حتى لو آانت حمايتها ينتج عنها تكـاليف إقتـصادية     

 وبالتــالي فــإن قــانون إدارة النظــام البيئــي يتــضمن خطــوات تخاطــب صــلة  

لتـي تـسمح باعتبـار    المنفعة بين الناس والـنظم البيئيـة  آـذلك العمليـات ا      

 .عند اتخاذ القرارهام وضعها آعامل  ب للنظم البيئيةذاتيةالقيمة ال

 

 مـسببات عديـدة،     ات التي تقدمها الـنظم البيئيـة لـه        إن تدهور الخدم  

رات متزايد لهذه الخـدمات نتيجـة النمـو اإلقتـصادي، التغيـ           لتشمل االحتياج ا  

ائمـًا   الـسوق ال تـضمن د      علمـا بـأن اليـات     .... تيارات الفرديـة  السكانية واإلخ 

ــة  نظم الحفــاظ علــى خــدمات الــ  ــبعض   االبيئي ــه ال يوجــد أســواق ل ــا ألن م

مـة ال   الخدمات مثل الخدمات الثقافية أو التنظيمية أو ألن السياسات واألنظ         

تـي مـن     الخـدمات ال    هـذه   الـنظم أن ينتفعـوا مـن       حـول تمكن مـن يقطنـون      

 المثـال، فقـد بـدأ       علـى سـبيل   . منهعـ المحتمل أن تقدم إلى آخرون بعيدًا       

 تمكن هؤالء المنتفعـين مـن حجـز غـاز ثـاني أآـسيد               مؤسساتاآلن ظهور   

الكربون من إمداد المديرين المحليـين بحـافز اقتـصادي لتـرك الغابـات بـدون                
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لـذى   ا ، في نفس الوقت    آى تقوم بامتصاص غاز ثانى اآسيد الكربون         قطع

 و   الغابـات  قطـع هـذه   ز إقتصادي قوي لهـؤالء المـديرين ل       دائمًا حاف فيه  يوجد  

 .االستفادة بأشجارها

ي إلى خلـق  إن خلق فرص للسياحة البيئية في بلد ما يؤد      و بالمثل ف  

دها الـنظم   مـ تحفاظ على الخدمات الثقافية التي      للحوافز اقتصادية شديدة    

الــضعيفة ألنــشطة الــسياحة البيئيــة البيئيــة إذا أديــرت بكفــاءه، أمــا اإلدارة 

 . ممكن أن تؤدي إلى تدهور المصادر التي تعتمد عليها هذه األنشطة

 

 فـي    ليس فقـط    عميقة لقد شهد العالم في العقود األخيرة تغيرات      و  

 ضغطتـ تغيرات عميقة في النظم اإلجتماعيـة والتـي    ايضاالنظم البيئية لكن  

  الفرديـة   حكومـات لالتـأثير النـسبي ل    فقد تقلـص آثيـرا      . على النظم البيئية    

 أآثـر   تجمعـات  تـأثير  آال علـى حـدة ، فـى الوقـت الـذى ظهـرت فيـه               ألمم  ل

تعقيدًا من الحكومات والتي تتضمن الحكومات اإلقليمية، الشرآات متعـددة          

وأصـبح أصـحاب   . الجنسيات، األمم المتحدة، منظمات المجتمعـات المحليـة     

فـإن التحـدي    و من ثم     .ي اتخاذ القرار  عين أآثر مشارآة ف   المصلحة والمنتف 

 تحــسين إدارة النظــام و. زداديــداد المعلومــات إلــى صــانعي القــرار فــي إمــ

البيئي لتشجيع رفاهية اإلنسان يحتاج ترتيبات سياسية وحكومية جديـدة،          

 والتـي مـن الممكـن أن        لثـروات ومحاولـة الوصـول إلـى ا      . حقوقوتغير في ال  

 آانـت   افضل مما ر اإلجتماعي السريع    تغيتكون متاحة اليوم تحت ظروف الم     

ومثل المنـافع الناتجـة عـن زيـادة التعلـيم وتحـسين اإلدارة،              . عليه من قبل  

. فإن حماية وتعويض وتشجيع خدمات النظم البيئية لهـا عديـد مـن المنـافع              

وبالفعل، بدأت حكومات عديدة تعـي الحاجـة إلـى إدارة أآثـر فاعليـة لهـذه                 

 .النظم المدعمة للحياة

 

قــدم المعنــوي تجــاه اإلدارة   علــى التوهنــاك العديــد مــن االمثلــة    

مة للمصادر البيولوجيـة فـي المجتمعـات المدنيـة، فـي الجماعـات              االمستد

 .المحلية والقطاع الخاص
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  :لفكـــــــــرىإطار ا

 ومــــــــــــمفهال  

 

ع رفاهيـة اإلنـسان نقطـة       ض لتقيـيم األلفيـة يـ      الفكـرى   طـار   المفهوم إ 

يـدرك القيمـة الجوهريـة للتبـاين الحيـوي والـنظم البيئيـة وإن               ا  آمـ  .مرآزية

يفتـرض  آـذلك   ). 2شـكل    (ذاتيـة الرفاهيـة والتنميـة ال    بغرض  القرارات تتخذ   

 تفاعال بين االفراد و النظام البيئى و الذى فيه يلعب تغيـر احـوال               طارالإهذا  

 البيئـى و    االفراد و ظروفهم دورا مباشرا و غير مباشرا فى تغيير هذا النظام           

  .ما يترتب على ذلك من تغير فى احوال و نوعية حياة االنسان

 

بـين الخـدمات التـي       التقييم األلفي اهتمامًا خاصًا على الـصلة         ولىي

 . قدمها النظم البيئية ورفاهية اإلنسانت

 البيئية يتراوح مـن تلـك غيـر         نظمل التقييم مع مدى آامل من ال      يتعام

ة من  ف إلى األراضي ذات األشكال المختل     يعيةالمستخدمة من الغابات الطب   

استخدام اإلنسان والنظم البيئية المدارة بكثافة ومحوره بواسـطة اإلنـسان           

المنـاطق  (آما هو الحال في األراضي الزراعيـة والمنـاطق اآلهلـة بالـسكان            

 ).الحضرية

 

يتطلب التقييم الكامل للتفاعل مع الناس والنظم البيئية االقتراب مـن           

ألنهـا تعكـس بـصورة أفـضل طبيعـة اتخـاذ            لهـذا التفاعـل     ر المتعـدده    المحاو

تمــدنا بطــرق أو  ولعمليــة التقيــيم القــرار، وتــسمح باختيــار القــوى المــؤثرة 

  و ردود االفعـال     ت النظـام البيئـي    وسائل الختبار التـأثيرات التفاضـلية لتغيـرا       

 .للمناطق المختلفة والمجموعات داخل المناطق

فصيل شديد صفات آل مكون داخـل إطـار العمـل لتقـيم             هذا الجزء يفسر بت   

 ).2(األلفية متحرآًا آعقارب الساعة من الجانب األسفل األيسر للشكل 
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 عالميا          )2(شكل  

 اقليميا          

 محليا    )االسهم الكاملة(  خل و التداتاالستراتيجي

المؤثرات الغير مباشرة 
 :المسببة للتغير

 .السكان  
العولمة ، (االقتصاد   

) التجارة ، السوق
اطار العمل (

 )السياسى
السياسة االجتماعية   

االدارة ، المنظمات ، (
اطار العمل القانونى ، 
 .العلم و التكنولوجيا

الثقافة و التدين   
اختبارات ماذا و آم (

 )يستهلك

المؤثرات المباشرة المسببة 
 :للتغير
التغير المحلى فى   

استخدام االرضو 
 .غطائها

استيراد او ازالة   
 .االنواع

المدخالت الخارجية   
االسمدة ، مقاومة (

 .)االفات ، الرى
استهالك المصادر و   

 .الحصاد
 .تغير المناخ  
المؤثرات الطبيعية و   

مثل (البيولوجية 
 )البراآين ، التطور

 

 : و خفض الفقررفاهية االنسان
اقل المواد الالزمة لحياة   

 .جيدة
 .الصحة  
العالقات االجتماعية   

 .الجيدة
 .االمن  
 الحرية و االختيار  

 :خدمات النظام البيئى
 –الطعام (امدادية   

 ).الماء
مثل (المنظمة   

المناخ ، تنظيم 
 ).الماء و االوراق

مثل (الثقافية   
 –الذوق 
 ).النفسية

المواد (التدعيمية   
 االولية ، تكوين

 )التربة
 

 الحياة على االرض
 التنوع البيولوجى

 المدى الصغير  
 المدى الطويل
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 )2شكل  (:لعمل للتقييم البيئي لأللفيةالفكرى طار االمفهوم 

 

إن التغيــر فــي العوامــل التــي تــؤثر بطريــق غيــر مباشــر علــى الــنظم 

الجانـب األيمـن العلـوي    (يئية مثل الـسكان، التكنولوجيـا وطبيعـة الحيـاة          الب

، يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في العوامل التي تؤثر مباشـرة علـى              )للشكل

الــنظم البيئيــة، مثــل آميــة الــصيد أو إضــافة األســمدة لزيــادة إنتــاج الغــذاء  

لجانـب  ا( البيئـي    التغيـرات الناتجـة فـي النظـام       ). الجانب األيمن الـسفلي   (

ى سبب تغيـر فـي الخـدمات البيئيـة وبالتـالي تـؤثر علـ              تـ ) السفلي األيسر 

 أن تحدث علـى محـور واحـد أو عبـر            التفاعالتيمكن لهذه   . رفاهية اإلنسان 

يقـود  و االحتيـاج لالخـشاب      على سبيل المثال، السوق العـالمي       . المحاور

 إلى نقص إقليمي في غطاء الغابـات، ممـا يزيـد مـن شـدة الفيـضان علـى                  

بالمثـل، يمكـن أن يحـدث التفاعـل عبـر المحـاور             . طول أحد األنهار المحليـة    

و تتخذ ردود االفعال اما لالستجابة الى تغيرات سلبية فـى النظـام             . الزمنية

االسـهم  (البيئى او لتعظيم تغيرات ايجابيـة فـى اى موقـع مـن هـذا االطـار                  

 ).الكاملة 

 

 :النظم البيئية وخدماتها* 

 

 – حيوانيـة    – نباتية   وعاتم مجم ضي هو معقد حرآي ي    ن النظام البيئ  ا

االنـسان  . الكائنات الدقيقة والبيئة الغير حيه والتي تتفاعل آوحدة وظيفية          

 منـافع مختلفـة لالنـسان       البيئيـة تقـدم الـنظم     . جزء مـتمم للـنظم البيئيـة        

داديـة  مالخـدمات اال  . يـة   تشمل خـدمات امداديةوتنظيميـة وثقافيـه وتدعيم       

 من الـنظم البيئيـة مثـل الغـذاء ، الوقـود ،            االفراديحصل عليها   هي منتجات   

الخـدمات التنظيميـة هـي منـافع        . االلبان ، الماء النقي ، المـصادر الوراثيـة          

يحصل عليها الناس عن طريق تنظيم عمليات النظام البيئي وتشمل حفـظ            

ــتحكم   ــاخ ، ال ــواء النقــي ، تنظــيم المن ــل ،  اله ــاه   فــي التآآ ــة المي .  وتنقي

الخدمات الثقافية هي منافع غير مادية يحـصل عليهـا االنـسان مـن الـنظم                
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 – التـسلية    – التأمـل    –تنمية المـدارك    . البيئية من خالل االشباع النفسي    

مـة النتـاج الخـدمات      زاللتدعيمية فهي تلـك ال    االذوق والجمال أما الخدمات     

ن وتكوين التربـة     انتاج االآسجي  مثل النواتج االولية ،   . االخرى للنظم البيئية    

التنوع البيولوجي هـو    ف . ةتقاربملبيولوجي والنظم البيئية مفاهيم     التنوع ا و  

ــنظم     ــة ، وال ــع المــصادراالرضية ، البحري ــة لجمي ــات الحي ــين الكائن ــاين ب التب

آـذلك  .  والتـي هـي جـزء منهـا          البيئيـة البيئية المائية االخـرى والمعقـدات       

 التبـاين هـو صـفة       و. ين النظم البيئية    النواع وتبا تشمل التباين بين وداخل ا    

 .  البيئية هو عنصر التباين الحيويترآيبية  للنظم البيئية والتباين بين النظم

 

خـدمات  ل الحيـوي تـؤثر علـى العديـد مـن ا            التنـوع  عديد مـن نـواتج    و ال 

 فـي تقـديم   حيـوى  العالـى اهميـة دور التنـو     اضـافة   . االخرى التي تقـدمها     

االنـواع أو االحيـاء     فإن التباين بـين     عالوة على ذلك     نظام البيئي ،  لخدمات ا 

 . ة مستقلة عن اي اهتمام انساني ذاتيله قيمة 

 

 للتحليـل والحكـم علـى        جيـد  مفهوم النظام البيئي يقدم اطار عمل     و  

اتفاقيـة  ولهذا السبب ، فقد تمت موافقة مؤتمر .  بين الناس والبيئة    العالقة

و هـو ايـضا مـا يتفـق عليـه           ،  البيئـى نظـام    علـى مـصطلح ال     حيـوى التنوع ال 

 .مفهوم التقييم االلفى 

 

رار يحتـاجون الـى فهـم    قنى النظام البيئي ، فإن صانعي ال والتمام مع 

ــددة الي  ــأثيرات المتع ــام  شــكل ادارة او  اســلوبالت ــى النظ  سياســي عل

بالمثــل فــإن صــانعي القــرار لــن يتخــذوا قــرار بخــصوص سياســة   . البيئــي 

ون دراســة ظــروف النظــام االقتــصادي ، حيــث ان  التمويــل فــي بلــد مــا بــد 

ــصناعة ال  متعلقــة باالقتــصلالمعلومــات ا ــيكن ال كفــي تاد فــي قطــاع مــا ول

الحاجة الى دراسة تتابع التغيرات في عديد من القطاعات تطبـق            و. وحدها

علـى سـبيل المثـال ، اسـتخدام          .  امـر هـام و ضـرورى       على النظم البيئية  

اء ، ولكـن القـرارات التـشريعية تحتـاج معلومـات            االسمدة قد يزيد انتاج الغذ    
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السـماك هـو نتيجـة      ا مـصائد    انتاجيةسنوي في   لعن ما اذا آان االنخفاض ا     

انخفاض جودة الماء الناتجة عن غـسيل االسـمدة قـد يفـوق فـي االهميـة                 

 . هذه المنافع 

 .للتحليل و للتقيـيم   يجب اختيار حدود النظام البيئي آغرض اجرائي        و  

البيئي المحـدد جيـدًا لـه تفـاعالت قويـة بـين مكوناتـه وتفـاعالت                 ان النظام   

  . تساعد فى تفهمه و سهولة دراسته.حقيقيةخارج حدوده 

 

 – الـشواطئ    -البحـار   الـنظم البيئيـة ،      يتناول  اللفى سوف   التقييم ا و  

 المنـاطق   – المناطق القطبية    – الجبال   – الجزر   – االراضي الجافة    –الغابات  

 االجسام المائية المغلقة وهذه المنـاطق ليـست فـي           –عية  الحضرية والزرا 

الـنظم  هـذه    عـدد مـن       علـى    وىيحتـ ل منهـا    آـ نظم بيئية ولكـن      ذاتها   حد

  ).1جدول ( البيئية 
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 بيان بالفئات المستخدمة في التقييم البيئي للاللفية ) : 1(جدول 

 

 الــفــئة المفهوم العام تحديد الحدود للتصوير الجغرافي

ــا ــق   المن ــون عم ــث يك ــة حي طق البحري

 . م50البجر أآثر من 

الـــصيد هـــو ,المحيطــات 

 تغييرالمؤثر العام  لل

ــة  البيئــــــــ

 .البحرية

ــين  تحـــت متوســـط  م 50مـــساحات بـ

ــى   م 50 ,  ســطح البحــر مــستوى اعل

لمــد أو اإلمتــداد نحــو   الحــد االقــصى ل 

. آم من الشاطئ  100اليابسة لمسافة   

ــشمل  ــة تـ ــعب مرجانيـ ــات ,  شـ جماعـ

الزراعة , مناطق مزروعة   , حرأعشاب الب 

 . المائية للشواطئ

التـداخل بــين المحــيط و  

ــداد االرض  األرض امتـــــ

ــواف    ــط حـ ــى متوسـ الـ

ــي   ــارات و األراضـــ القـــ

ــل    ــشمل آ ــة لي الداخلي

ــأثر   المــساحات التــي تت

 .بشدة بقربها للمحيط

 الشواطئ

الــسهول المعرضــة , بحيــرات ال, االنهــار

و المائيـــة الخزانـــات ,  بالفيـــضانغمـــرلل

نظمـة  اتـشمل   آـذلك   , األراضي الرطبـة  

 . المالحة مغلقةاالراضى ال

  تشمل لغدقة ا  االراضى الحظ ان اتفاقية  

 .فئات األجسام المائية المغلقة 

اجسام مائية مستديمة   

ممتـــدة مـــن المنـــاطق 

الــــــساحلية و ايــــــضا  

المنـــاطق التـــى تتميـــز 

ــتخدامتها   ــا و اسـ بيئتهـ

ــود  ــضاوجــــــ ت نافيــــــ

ــستديمةا_ةســميمو  لم

 .ةقطعاو المت

ــسام  األجـــ

ــة  المائيــــــ

 .المغلقة

مـــن النباتـــات خـــضرى غطـــاء تـــشمل 

من اشـجار   % 40ال يقل عن    الخشبية    

 و هنـاك    .م  5خشبية ال يقل طولها عن      

مجموعــــة اخــــرى مــــن التعريفــــات و  

المحددات مثل تعريف منظمة االغذية و      

الزراعـــــة العالميـــــة التابعـــــة لالمـــــم 

ــدة ــات او   .المتحـ ــضا الغابـ ــشمل ايـ و تـ

ت التــى تقطــع مؤقتــا و يــستبعد الزراعـا 

االشجار و الغابات الزراعيـة حيـث يكـون         

اراضــــى تــــسود فيهــــا 

غالبـــــــا , االشـــــــجار 

, تـــستخدم لالخـــشاب 

خشب الوقود و منتجات    

 اخرى غير خشبية 

 الغابات 
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 . الناتج االساسى هو محاصيل غذاء

اتفاقيـة   بواسطة الجافةحددت االراضى  

ــصحر ــا االراضــى  , مكافحــة الت ات  ذبانه

 3 / 2معــدل المطــر الــسنوى اقــل مــن  

راضى الجافة  المن ا بداية  , الفعال  البخر  

 0.5النـسبة تتـراوح مـن    ( رطبـة  تحت ال 

الى شبه الجافة ، جافة ، و       ) 0.65الى  

) 0.5النـسبة اآثـر مـن       (اآثر من جافـة     

تشمل . لكن تستبعد المناطق القطبية   

ــة و    ــى مزروعـ ــة اراضـ ــى الجافـ االراضـ

و االخـــــشاب و اراضـــــى الـــــشجيرات 

ــصحراوية و   ــبه الـــ ــشائش و شـــ الحـــ

  الصحراوية

االراضـــى التـــى يكـــون  

ــاجالا ــا  نتـ ــاتى فيهـ  النبـ

يعتمد علـى مـدى تـوفر       

 . الماء

االستخدام الـشائع هـو     

ــات و   ــى الحيوانــــ رعــــ

 . الزراعة 

 االراضــــــى

  الجافة

آما هى معرفة مـن قبـل اتحـاد تحـالف           

 بالد الجزر 

االراضى المعزولة بالماء   

ليــة مــن ا عمــع نــسبة, 

الــــشواطئ بالنــــسبة  

 لمساحة االراضى 

 الجزر 

و الجبـال   بمنظمة مراقبة   آما هو محدد    

االرتفـاع  باستخدام اسـس تقـوم علـى        

و االرتفاعات المنخفضة ، االرتفاع و فقط 

و . االنحدار ، متوسـط االرتفـاع المحلـى       

ــد ،  االرتفــاع ,م2500> االرتفــاع بالتحدي

, رجـــة  د2 > نحـــدارم و اال2500 -1500

 5>م و امتـــــداد 1500-1000االرتفـــــاع 

 آـم  7قطر (درجة او مدى ارتفاع محلى   

 م و مدى 1000 -300ارتفاع  , م  300>) 

, م  300 >)  آـم    7قطـر   ( ارتفاع محلـى  

ــ ة المعزولــة المحاطــة االحــواض الداخلي

  .2 آم25 اقل من ساحةبالجبال بم

الراضــــــى العاليــــــة و ا

 شديدة االرتفاع 

 الجبال 



 28

ــة يمــم الجلتــشمل الق المــساحات , دي

ــدة باســتمرار   , المغطــاة بطبقــات متجل

 ,  القطبيةالسهول الجرداء فى المناطق

 الــنظم  عدتــستب.الــشواطئ القطبيــة  

ــاردة ال ــةالب  فــى خطــوط العــرض  مرتفع

 .المنخفضة

ــم مع ــرض  ظ ــوط الع خط

العالية المتجمدة اغلـب    

 السنة 

 القطبية 

ــن     ــر م ــون اآث ــساحات يك ــن % 30م م

.  من السنة    ع فى اى وقت     اراضيها تزر 

ــشمل  ــم   , تـ ــة و نظـ ــات المزروعـ الغابـ

متكاملــة مــن نظــم الزراعــة و االنتــاج     

  .السمكى

االراضــى التــى تــسود   

ــة    ــواع النباتيـ ــا االنـ فيهـ

تستخدم , ة  سالمستان

,  انتــاج المحاصــيل فــى

ــستزرعة   ــات المـ , الغابـ

 المزارع السمكية 

 الزراعية 

آثافـة سـكانية     ذاتمستوطنات بشرية   

 , او اآثر 5000صل الى ت

تميــــز بوجــــود يئــــات تب

مبانى و آثافة سـكانية     

  عالية

ــاطق  المنـــ

 رية ضالح

 

يبحث الناس عن خـدمات متعـددة مـن الـنظم البيئيـة و بالتـالى                

قـدرتها علـى امـداد هـذه        ب قياسـا فهم يشعرون بحالة النظـام البييـئ        

يم خدمها لتقيـ  تالخدمات المطلوبة يوجد العديد مـن الطـرق يمكـن اسـ           

ان اصـحاب المنفعـة     . ة  ينـ نظم البيئية علـى تقـديم خـدمات مع        قدرة ال 

جونها آى يحددوا مجموعة الخدمات التـى       الديهم المعلومات التى يحت   

 .تقابل احتياجاتهم 

 بتحديد الطرق وا لدالئل العطاء صـورة        ىسوف يقوم التقيم االلف   

ظـيم  حالـة آـل فئـة مـن خـدمات التن            و تقيـيم   آاملة عن حالـة البيئيـة     

علــى الــرغم انــه بــصفة عامــة يتطلــب , البيئيــة تقــيم بطــرق مختلفــة 

 . التدفق ومرونة الخدمة –م الكامل الى خدمة اعتبار المخزون يالتقي
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 :رفاهية االنسان وخفض الفقر 

تــشمل المــواد االساســية ,  ان رفاهيــة النــسان ذات مكونــات عديــدة 

عالقات االجتماعية الجيـدة    ال, الصحة  , الحرية و االختيار    , لحياة جديدة   

 علـى انـه الحرمـان       عـرف  و ي  بابمان آذلك فان الفقـر متعـدد االسـ        اال, 

ان التعبيـر عـن الرفاهيـة و الفقـر او ممارسـتها             . الواضح مـن الرفاهيـة      

العوامل المحلية االجتماعية و   و هى   ,  المضمون و الموقف     يعتمد على 

ــة مثــل المــوطن   ــة –الشخــصية و الطبيعي ــ– البيئ  الجــنس و –سن  ال

 . الثقافة 

ان تغيــرات الــنظم البيئيــة تــؤثر علــى االنــسان مــن النــواحى   

 :االتية

 :االمــــــــــــــــــــن

و التـى تـؤثر علـى امـداد         ,  و هو يتاثير بالتغير فى الخدمات االمدادية         -

و ,  االخرى و احتماليـة النـزاع حـول المـصادر المتناقـصة       الموادالغذاء و   

ــؤثر علــى تكــرار          آــذلك فــى الخــ  ــة و التــى يمكــن ان ت دمات التنظيمي

آـذلك يمكـن ان     . االنهيـارات و الكـوارث االخـرى        , الجفاف  , الفياضانات  

د فـى   الفقـ , يتاثر بالتغير فـى الخـدمات الثقافيـة علـى سـبيل المثـال               

ظم البيئية و التى تشارك     لنالتى تقدمها ا   الصفات النفسية و الطقوس   

هـذه التغيـرات بـدورها تـؤثر        . ات االجتماعية للجماعـة      العالق تقويةفى  

و العالقــات االجتماعيــة .  االمــان – االختيــار – الحريــة –علــى الــصحة 

 .الجيدة 

ــوفير - ــدة  ت ــاة جي ــشدة  : المــواد االساســية لحي ــرتبط ب  و هــى ت

بالخدمات االمدادية مثـل الطعـام و انتـاج اليـاف و الخـدمات التنظيميـة                

 مثل تنقية الماء  

 

مداديـة مثـل انتـاج الغـذاء و     ال ترتبط بـشدة بكـال الخـدمات ا     :الصحة   -

ــشمل  التنظالخــدمات  ــة و التــى ت ــشاريمي الحــشرات التــى تنقــل   انت
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تـرتبط  . الهـواء   و االلتهابـات و الكائنـات الممرضـة فـى المـاء و              االمراض  

و المنــافع . مات الثقافيــة خــالل منــافع التــسلية  الــصحة آــذلك بالخــد

 النفسية 

 تتاثر بالتغيرات فى الخـدمات الثقافيـة التـى       :العالقات االجتماعية    -

 .جودة اداء االنسان فى تؤثر بدورها 

ــار  - ــات   :الحريــة واالختي ــرة علــى وجــود المكون  تــستند بدرجــة آبي

االخرى للرفاهية و بالتالى فهى تتاثر بالتغيرات فى الخدمات االمدادية          

 .  النظم البيئية  التنظيمية  او الثقافية لمقدمة من–

 

 االنسان مـن خـالل التفاعـل         رفاهية  و زيادة  تشجيعمن الممكن   

 االجهزه و   –م لالنسان مع النظم البيئية المدعمة بالمنظمات        االمستد

ان خلـق ذلـك مـن خـالل المـشارآة و الوضـوح              . التكنولوجيا الـضرورية    

ــصادى و        ــان االقت ــد االم ــذلك يزي ــار و آ ــة و االختي ــى الحري ــساهم ف ي

الحـد االدنـى للمخـزون البيئـى المطلـوب لـضمان            , االجتماعى البيئى   

 .تدفق مستديم من خدمات النظام البيئى 

 

لوجيا ممنوحة عن طريق الخدمات و التكنو     بالقطع فان الخدمات ال   

الفـرص   مثـل هـذه   فو بـصفة خاصـة    .  بالتـساوى  ال تـوزع  ليست الية و    

بعـض  ,  الفقيـرة  ستو ليـ متناول الـدول و االشـخاص الغنيـة    تكون فى  

ــا  ــد المؤســسات و التكنولوجي ــة  ق ــد المــشاآل البيئي و , تحجــب او تزي

المشارآة الشعبية فى اتخاذ القرار هى عنـصر جـوهرى فـى معالجـة              

 .العديد من االمور البيئية 

 

ــا نقــص خــدمات    و مــن الممكــن ان تعــوض الخبــرة او التكنولوجي

سمدة لنظم الزراعـة لـه      اضافة اال , على سبيل المثال    النظم البيئية ،    

القدره على موازنة النقص فى خصوبة التربة فى منـاطق متعـددة مـن          
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قتصادية الكافيـة لـشراء هـذه       اللم حيث يكون لدى الناس المصادر ا      العا

يالت معالجـة  الميـاة احيانـا قـد          آـذلك تـسه   , ) االسـمدة   ( المدخالت  

 و لكـن الن     .فى تنقية الميـاة      ل محل دور مجمعات المياه واالراضى     حت

الـنظم البيئيـة هـى نظـم معقــدة و متحرآـة و توجـد امكانيـة محــدودة        

و بـصفة خاصـة فـى حالـة الخـدمات التنظيميـة و الثقافيـة و                 , لالحالل  

قـراض انـواع ذات     فـال توجـد امكانيـة لالحـالل فـى حالـة ان            . التدعيمية  

  آذلك فان االحـالل    .على سبيل المثال    , ر او الحيتان    مثل النمو اهمية  

من الناحية االقتـصادية عنـد فقـد بعـض الخـدمات مثـل              مجد  يكون غير   

ان مـدى   , اآثـر مـن ذلـك       . او تنظـيم المنـاخ    .التحكم فـى تاآـل االرض       

 االقتصاية و الثقافية    –االحالل يختلف على حسب الظروف االجتماعية       

, يكــون اإلحــالل ممكــن لهــؤالء ذو الحــال األفــضل مــن خــالل التجــارة   .

 . تكنولوجيا ثمار و الاإلست

 

 تتـابع    فـان , البـشرية والبيئيـة      الـنظم فهـم   بسبب القـصور فى   و  

و  .  قادمة ر به لعقود  التغيرات فىالنظام البيئى الحادث اليوم قد اليشع      

المترتبـة عليهـا    ات الـنظم البيئيـة و بالتـالى الرفاهيـة           فبالتالى بقاء صـ   

ية و تغيـر    تتطلب فهم تام و ادارة حكيمة للعالقة بـين االنـشطة البـشر            

 .  السعيد – المتوسط –ير صق البيئى و الرفاهية على المدى الالنظام

 

لنظام البيئى يعرض توافرها فى     ان االستخدام المكثف لخدمات ا    

م لها  او يمكن منع ذلك بضمان االستخدام المستد      . بل للخطر   ستقمال

          م يتطلـــب مؤســـسات فعالـــة االوصـــول الـــى االســـتخدام المـــستدو 

   مفـاهيم  تنـاول   يمكـن  ت و التي من خاللهـا     الليارة يمكنها امداد ا   ثمؤو  

إستخدام خـدمات    و  الوصول الى      القدرات االساسية , العدالة  , الحرية  

ه المؤسـسات تحتـاج ألن تتوسـط    مثل هذ.  بصورة مثلى النظام البيئي 

 . ردية و اإلجتماعية التي تظهر بين اإلهتمامات الفاتعاالنزفى 
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 رفاهيــة االنــسان نميــةلة ألدارة الــنظم البيئيــة لتســيأفــضل وو 

تختلف إذا ما آان الترآيز علـى سـداد إحتياجـات الـضعفاء و الفقـراء إو                 

 .األغنياء و األقوياء

 

 ):مسببات التغيير (مؤثرات التنفيذ

هـو   ر فى خدمات الـنظم البيئـي  يان فهم العوامل المسببة للتغي  

وانـب االيجابيـة للتغييـر و        يمكـن مـن التـدخل لتعظـيم الج         جـوهرى امر  

 .تقليل اثاره السلبية

  

ان المؤثر المباشر يـؤثر بوضـوح علـى عمليـات النظـام البيئـى و                

 .بالتالى يمكن تحديده و قياسه بدرجات مختلفة من الدقة 

 

اما المؤثر الغير مباشر غالبا ما يغيـر واحـد او اآثـر مـن المـؤثرات                 

ــأثيره يتحــدد علــى اســاس ف  ــأثيره علــى المــؤثر  المباشــرة ، و ت هــم ت

 و التغييـر فـى غطـاء        المباشر ، آـل المـؤثرات تعمـل بـشكل متعـاون ،            

  جلـب   احتمـال مـن    يزيـد    ، علـى سـبيل المثـال        االرض و استخداماتها    

انواع غريبة مهاجمه ، بالمثل ، التقدم التكنولوجى ممكن يزيد معدالت           

 .النمو االقتصادى

 

 صانعى القرار اللـذين يـؤثروا       ان تقييم االلفية يعى بشكل واضح دور      

 يـتم   الـنظم البيئيـة و رفاهيـة االنـسان        على النظم البيئية ، و خـدمات        

 قروفـ ث تنظيمـات ، علـى الـرغم ان ال         اتخاذ القرارات على اساس ثـال     

 :و يكون من الصعب تحديدها بين هذه المستويات تتداخل 

بواسطة االفراد و الجماعـات الـصغيرة علـى المـستوى المحلـى              -1

و اللذين يغيروا بطريـق     ) ما هو الحال فى حالة الحقل او الغابة       آ(

 .مباشر بعض اجزاء النظام البيئى
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ــى        -2 ــاص و العــام عل ــى القطــاع الخ ــرار ف ــانعى الق ــطة ص بواس

 .المستوى القومى و مجالس البلدية و المقاطعات

بواسطة صانعى القـرار فـى علـى المـستوى العـالمى آمـا هـو                 -3

 .ة و االتفاقيات متعددة الجوانب الحال فى الجمعيات الدولي

 

 الى المـؤثر    و يشار . ار معقده و متعددة االبعاد    عملية اتخاذ القر  و  

و الذى ال يمكن لمتخذ      . داخلىأثر بصانع القرار بالمؤثر ال    الذى يمكن يت  

آميـة الـسماد المـضافة       بالمؤثر الخارجى ، فمثال      القرار ان يتحكم فى   

 نظر المزارع ، بينمـا سـعر الـسماد          للمزرعة هو مؤثر داخلى من وجهة     

 .ذو تأثير بسيط على السعرفهو مؤثر خارجى حيث ان قرار المزارع 

 

ان اعتماد المؤثرات الخارجية و الداخلية على المـدى التنظيمـى     

 الزمنى و االرتبـاط و التفاعـل بـين المـؤثرات سـوف يقـيم                – المكانى   –

ثر خـارجى او داخلـى      بوضوح من خالل تقييم االلفية ، سواء آـان المـؤ          

 .بالنسبة لصانع القرار فهو يعتمد على المدى الزمنى او المكانى 

على سبيل المثال ، فان صانع القرار المحلى يؤثر تأثيرا مباشـرا علـى              

 االرض و االضـافات الخارجيـة       اسـتخدام تيار التكنولوجيا ، التغير فـى       اخ

سعار و االسـواق     ذو تحكم قليل فى اال     هو لكن ) مثل االسمدة او الرى   (

 .، و حقوق الملكية ، المناخ او التطور التكنولوجى 

 

القرار على المستوى القومى     النقيض من ذلك ، فان صانع        على

 علــى العديــد مــن العوامــل مثــل ات المــستوى االقليمــى لــه ســلطاو

ــة ،     ــوجى ، حقــوق الملكي ــر او التطــور التكنول ــصاد الكبي سياســة االقت

و لكــن علــى المــدى القــصير  . عار ، االســواقمعوقــات التجــارة ، االســ

 المنـاخ و  مؤثرات اخرى مثـل تغيـر       تأثير طفيف على    ذوى  االفراد  هؤالء  ،

 سكان االرض على المدى الزمنى االطول ، فـالمؤثرات الخارجيـة            تعداد
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يمكنه ان  مثل عدد السكان تصبح مؤثرات داخلية       بالنسبة لصانع القرار    

 .و تقدم المرأة ، سياسة الهجرةيؤثر عليها من خالل التعليم 

 

 -:تشمل المؤثرات الغير مباشرة

ــسكان    ــسكان  (ال ــم ال ــل حج ــسن –مث ــع – الجــنس – ال  التوزي

 ).المكانى

 سياسـة االقتـصاد   – دخل الفـرد  –مثل الدخل القومى   (االقتصاد    

 ) تدفق الثروات– التجارة الدولية –الكبير 

 دور  –ر المـرأة     دو –تـشمل الديمقراطيـة     (السياسة االجتماعيـة      

 ).اع الخاص القط–المجتمعات المدنية 

ــا     ــوم و التكنولوجي ــدالت االســتثمار فــى البحــث و   (العل ــل مع مث

 معدالت ادخال التكنولوجيا جديدة و تشمل التكنولوجيا        –التنمية  

 ).الحيوية و تكنولوجيا المعلومات

تشمل االختيارات التى يصنعها االفراد بخـصوص       (الثقافة و الدين      

 ).م يستهلك و آيف و ما هو قيمتهآ

 

ــؤثر علــى     ان التفاعــل بــين عديــد مــن تلــك المــؤثرات بالتــالى ي

االسـتهالك بـين و داخـل       نمـط   مستويات استهالك المـصادر و اخـتالف        

 العـالم   ياتالـسكان و اقتـصاد    آثافـة   مؤثرات تغيـر    بوضوح فان   و  . الدول  

ــو ــات و ا   و ، تنم ــا المعلوم ــر فــى تكنولوجي ــدم آبي ــاك تق ــا هن لتكنولوجي

التغير فى هـذه المـؤثرات معـرض        و   . حيوية و اصبح العالم اآثر اتصاال     ال

، الماء النقى ، الطاقة و      الن يزيد الحاجة الى استهالك الغذاء ، االلياف         

 .التى سوف تؤثر على المؤثرات المباشرة 

 

عية و بيولوجية مثـل      طبي –المؤثرات المباشرة اساسا آيميائية     و  

 االرض ، تغيـر المنـاخ ، تلـوث المـاء و الهـواء ، الـرى ،         طـاء التغير فـى غ   
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و التغير هنـا ايـضا       . ، الحصاد ، ظهور االنواع الغريبة     استخدام االسمدة   

  انتشار االنواع الغريبـة    –و يشمل تغير المناخ ، تغير مدى االنواع         واضح  

 .و استمرار تدهور االرض

 

يكون له تداعيات   و هى ان اى قرار يمكن ان        و هناك نقطة هامة     

و تعـرف هـذه التـداعيات    . خارجية علـى االطـار العملـى التخـاذ القـرار       

 . بأسم المؤثرات الخارجية النها ليست جزء من حسابات صناعة القرار

قرار اضافة االسمدة لزيادة انتاج الحاصالت قـد يـؤدى الـى            فمثال  

يؤدى الى  تدهور فى جودة الماء نتيجة بقايا المغذيات المضافة آما قد           

 .تدهور مصائد االسماك عند مصبات االنهار لنفس السبب 

مــثال . و لكــن ذلــك قــد يكــون لــه ايــضا تــأثيرات خارجيــة ايجابيــة  

يستفيد النحال عن طريق الفوائد التى تعـود عليـه مـن بيـع العـسل و                 

لكن االشجار القريبة منه قد تنتج ثمارا اآثر نظرا لنشاط النحـل و دوره              

 .ة التلقيح و ذلك مثاال للتأثيرات الخارجية االيجابيةفى احداث عملي

 

يسبب التفاعـل االجتمـاعى بـين المـؤثرات المتعـددة تغيـر فـى               

خدمات النظم البيئيـة ، و يوجـد اعتمـاد وظيفـى بـين و داخـل مـؤثرات                   

المباشرة و بالتالى ، فان التغير فـى الخـدمات          التنفيذ المباشرة و غير     

التغير فـى خـدمات النظـام       جعية على مؤثرات    قود الى تغذية ر   البيئية ي 

 .البيئى 

 

ــؤثرات شــائع     ــة الم ــين توليف ــاون ب ــروف  . ان التع ــن المع ان و م

عمليات العولمة تقـود الـى اشـكال جديـدة مـن التفاعـل بـين مـؤثرات                  

 .التنفيذ فى الخدمات التى تقدمها النظم البيئية

 

 



 36

 :التقييم و التفاعل بين المستويات

عــال للــنظم البيئيــة و رفاهيــة االنــسان ال يمكــن   ان التقيــيم الف

 ، و بالتـالى فـان اطـار         اؤه على مستوى واحد من الزمن او المكـان        اجر

التغيــرات فــى النظــام و .العمــل للتقيــيم البيئــى يــشمل آــال البعــدين 

البيئى و التى يمكن ان يكون لها تـأثير بـسيط علـى رفاهيـة االنـسان                 

 تأثير واضح لعدد من     اقد يكون له  ) ة مثال نحر الترب (خالل ايام او اسابيع     

 علـى  بالمثل ، فان التغيـر   ) اج الزراعى انخفاض االنت (السنوات و العقود    

المستوى المحلى قد يكون له تأثير طفيف على بعض الخـدمات التـى             

آما هو الحال فى التأثير المحلـى لفقـد الغابـات         (تخص هذا المستوى    

ات عظيمـة علـى المـستويات االآبـر     و لكن له تـأثير    ) على الماء المتاح  

فقد الغابات فى حوض النهر يغير اوقـات و شـدة الفيـضان عنـد مـصب                 (

 غالبـا مـا يكـون       ، ان العمليات المتعاقبة و خدمات النظم البيئيـة        ) النهر

و يكون لها تأثير سائد و تتابعـات  التعبير عنها شديدا و سهل المالحظة   

 .على المستوى الزمنى و المكانى 

 

        سـتمرار  خـصائص المـستوى ، فتـرة البقـاء او اال            ما توضح  ةعادو  

و التى على اساسها يكون تأثير تلك العمليـات علـى سـبيل المثـال ،                

انتاج الغذاء هو خدمة محلية لنظام بيئى معـين و يتغيـر علـى اسـاس                

، تنظيم المياه يكون اقليمى و يتغيـر شـهريا او           ) او اسبوعيا (اسبوعى  

مكــن يحــدث علــى المــستوى العــالمى عبــر يم المنــاخ مســنويا ، تنظــ

 .ودالعق

 

يــتم اجــراء التقيــيم علــى المحــاور المكانيــة و الزمنيــة المالئمــة  

 .ارها للعمليات او الظواهر المطلوب اختب

 فتلك التى تتم علـى مـساحات واسـعة تـستخدم بيانـات بيئيـة              

تـى قـد ال      ليست بالضرورة بالغة الدقة بل هى غالبا تقريبيـة و ال           عامة
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حتى لو آانت البيانات مجمعـة علـى مـستوى          تفاصيل دقيقة   تكتشف  

دقيق من التفصيل فان حساب المتوسط لعرض النتائج على مـستوى           

اآبر يسبب اختفاء الصورة المحلية و هذه مشكلة تواجه بـصفة خاصـة             

 .العمليات التى توضح الحود الصغرى و العالقات غير الخطية 

 

علــى الــرغم ان عــدد مخــزون االســماك  و علــى ســبيل المثــال 

المستخدم فى مساحة محددة قـد يـضعف و يقـل نظـرا لزيـادة الـصيد                 

فان متوسط الصيد العام على مستوى آـل المخـزون الـسمكى قـد ال               

 .يظهر مدى هذه المشكلة

و مما ال شك فيه ان التقييم الذى نفـذ علـى مـستويات مكانيـة                

ميكيات الهامــة للنظــام صــغيرة يمكــن ان يــساعد فــى تحديــد الــديمنا 

البيئى و بالمثل فان الظواهر و العمليات التى تحـدث علـى مـستويات              

اآبر على الرغم مـن انهـا تظهـر محليـا قـد ال تالحـظ علـى مـستويات                    

 .التقييم المحلى

زيــادة غــاز ثــانى اآــسيد الكربــون او انخفــاض مــستويات الجــزء   

 الـصعب تتبـع     االعلى من الغالف الجوى ذات تـأثيرات محليـة لكـن مـن            

اسباب هذه التـأثيرات بـدون اختبـار و اجـراء عمليـات علـى المـستوى                 

 .العالمى آكل

 

آذلك فان مستوى الوقت هام جدا عند اجراء التقيـيم ، ال يميـل              

االنسان الى التفكير اآثر من جيل او جيلين ، اذا غطـى التقيـيم فتـرة                

ى النتـزاع   من الوقت اقصر من خصائص المحـور الزمنـى ، فهـذا ال يكفـ              

 .التباين المرتبط بدورات المدى الطويل 

 

ر ان التغيرات البطيئة يـصعب قياسـها ، آمـا هـو الحـال فـى تـأثي                 

.  المناخى على التوزيع الجغرافى على انـواع او عـشائر معينـة          التغيير
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عالوة على ذلك ، آال من النظم البيئية و البشرية ذات قصور جـوهرى               

. ة اليوم قد ال يرى لعدد من السنوات و العقـود       ، و تأثير التغيرات الحادث    

ان بعض مصائد االسماك قد تزداد لعدد من السنوات حتى بعد           مثال ،   ف

 و ذلــك لزيــادة عــدد االســماك الــصغيرة متناقــصةتــصل الــى مــستويات 

  . المتناقصالناتجة قبل الوصول لهذا المستوى

 

ــ  –العمليــات االجتماعيــة  و  ا ايــضا  الــسياسية و االقتــصادية له

و . ة آبيـرة فـى المـدة و البقـاء           خصائص محورية ، و التى تختلف بدرج      

تنـشأ  .  و الـسياسية و االجتماعيـة        البيئيـة  ال تتقابـل العمليـات       احيانا  

من عدم االلتقـاء بـين المـدى الـذى تـتم عنـده              بعض المشاآل البيئية    

ــده اخــذ القــرار ، و مــدى     ــتم عن ــذى ي ــة ، و المــدى ال ــات البيئي العملي

الى حد بعيد فـان التقيـيم علـى المـستوى           . لمؤسسة االخذه للقرار    ا

المحلى مثال قد يكتشف ان االستجابة االجتماعية الفعالة تحتاج فعـل           

آمـا هـو الحـال عنـد ازالـة      (ممكن حدوثه علـى مـستوى قـومى فقـط          

عالوة على ذلك فقد ينقصه الصلة الوثيقـة      ) المعوقات او ترسيخ النظام   

 .وبين لتشجيع التغيرات القومية او االقليمية و االعتماد المطل

من ناحية اخرى ، فان التقييم على المستوى العالمى يفتقد الى آـال         

من الصلة الوثيقة و االعتماد اللـذان يقـودان الـى التغيـرات فـى الـنظم          

 .البيئية على المستوى المحلى حيث يكون التصرف مطلوب

 

لتفـاعالت بـين العوامـل      تتأثر النتائج على مستوى معين بشدة ا      

 االقتـصادية و الـسياسية الناتجـة مـن المحـاور            – االجتماعيـة    –البيئية  

يفتقد و بالتالى فالترآيز آليا على مستوى فردى محتمل ان          . االخرى  

 التفاعل مع المستويات االخرى و التى تكون ذات اهمية حرجـة            اهمية

 .نسانفى فهم محددات النظم البيئية و تضمنها لرفاهية اال
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المكانى او الزمنى للتقييم مرتبط اآثر ما يكـون         ن اختيار المحور    ا

 ، حيث انه يمنح امتيازا بعمد او عن غير عمد لمجموعات            تسياسيابال

يفــضل نظــم عنــد مــستوى معــين محــددة ، ان اختيــار محــور التقيــيم 

مـثال نظـم    . محددة من المعرفة ، نظـم المعلومـات و اسـاليب التعبيـر              

علـى محـاور    لعـشائر صـغيرة تفقـد غالبـا عنـدما يـتم التقيـيم               المعرفة  

 مكانية اوسع او مستويات اعلى من التنظيم ، 

 

 :القيم المرتبطة بالنظم البيئية

 تقلـل مـن   ان عملية صناعة القـرار الحاليـة غالبـا مـا تـستبعد او               

قيمة الخدمات التى تقدمها النظم البيئية ، ان صـناعة القـرار المتعلـق              

ــالنظم ا ــه هــو تحــدى الن االنظمــة   ب ــة و خدمات ــات النظــر  –لبيئي  وجه

 .الفلسفية و االفكار تقيم اهمية النظم البيئية بطرق مختلفة

 

مفهـوم  "احد هذه النماذج الخاصة تقيم االهميـة و يعـرف باسـم             

) الرفاهية(باع حاجات االنسان    و الذى يبنى على اساس اش     " نفعةالم

ة و ما تقدمه من خـدمات ذات قيمـة   فى هذه الحالة ، فان النظم البيئي    

بالنــسبة لمجتمعــات البــشر الن النــاس يحــصلون علــى منــافعهم مــن 

 ).القيم المستخدمة(استخدامها ، اما مباشرة او غير مباشرة 

 

ــة       ــاس قيم ــة ، يعطــى الن ــى للقيم ــوم النفع ــذا المفه ــل ه داخ

 و) قـيم غيـر مـستخدمة   (لخدمات النظم البيئية التـى ال يـستخدمونها        

م الغير مستخدمة ، التى تعرف بأنهـا القيمـة الموجـودة ، تتـضمن               القي

القيمة الى درايته بوجود المـصادر حتـى   الفرد الحالة التى ينسب فيها     

 .اذا لم يكن يستخدم هذه المصادر مباشرة
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ــاد  ــة  ةو هــى ع ــيم الروحي ــشمل الق ــة – ت ــة – الديني  – االخالقي

القـيم التـى   و هـى  يئيـة    التاريخية المنسوبة الـى الـنظم الب       –القومية  

 .م االلفى آخدمات ثقافية للنظم البيئيةييعيها التقي

 

 ة ذاتيـة  ان شىء مـا ذو اهميـ       يعتبران نموذج القيمة الغير نفعية      

بمعنى انه ذو قيمة لنفسه بغض النظر عـن نفعـه لـشخص اخـر ، مـن                  

قـد يكـون للـنظم البيئيـة قيمـة           االخالقى   – الدينى   –المنظور الثقافى   

مــستقلة عــن الهامهــا فــى رفاهيــة االنــسان ، ان نمــاذج القــيم ة ذاتيــ

ــرق متعــددة ، لكنهــا        ــل بط النفعيــة و غيــر النفعيــة تتــداخل و تتفاع

ا  صفه مشترآة و ال يمكن جمعها عـاد        تستخدم مقاييس مختلفة بدون   

 .، على الرغم من ان آال النموذجين يستخدمان فى صنع القرار

 

اسـع مـن الطـرق التـى        تحت المعنـى النفـسى ، يوجـد مـدى و          

. طورت للوصول الى قياس منافع الخدمات التى تقدمها النظم البيئيـة            

هذه الطرق طورت جيدا للخدمات االمدادية لكن مؤخرا تم تطوير العمل           

 ، ان اختيــار طريقــة التثمــين   لتقيــيم الخــدمات التنظيميــة و غيرهــا   

الحالـه و   على اساس صفات    يعتمد  ثلة السابقة   الى من االم  ) التقدير(

 .توفر البيانات 

 

 اخالقيـة   – دينيـة    –تنبثق القيم الغير نفعية عن اسس فلسفية        

حدد الذى يعتقـد ان لـه قيمـة         مختلفة ، و هذه تختلف فى وجودها الم       

 .ة من معانى  التنبؤ بما يحتويه القيمة الذاتي و فىذاتية

 

 ة قــد تكمــل او تــوازن اعتبــارات القيمــة النفعيــةان القيمــة الذاتيــ

على سبيل المثال ، اذا آان االستخدام الكلى للخدمات التى يقـدمها            

تفـوق وزنـا قيمـة تحويلهـا        ) آما تقاس بقيمتها النفعيـة    (النظام البيئى   
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ة و تقـديم قـوة دافعـة        اخر ، فيمكن اتمام قيمتهـا الذاتيـ       الى استخدام   

اذا اشــار التقيــيم االقتــصادى الــى ان . اضــافية لحفــظ النظــام البيئــى 

ه ، فانه يعتقـد  ل النظام البيئى يفوق وزنا القيمة االجمالية لخدمات    تحوي

ة المنسوبة اليه عظيمة بدرجـة آافيـة للـسماح بقـرار            ان القيمة الذاتي  

اجتمــاعى لحفظــه علــى اى حــال ، مثــل هــذه القــرارات هــى قــرارات 

 . و ليست اقتصادية سياسية

 

فـــى الديمقراطيـــة المعاصـــرة تؤخـــذ هـــذه القـــرارات بواســـطة 

 الهيئـات التـشريعية او الوآـاالت التنظيميـة المفوضـة مـن              –البرلمانات  

 .القانون لذلك

 

ة  التـى تعتـرف بوجـود القيمـة الذاتيـ          ان عقوبات انتهاك القـوانين    

 .ة المنسوبة اليها الذاتيينظر اليها على انها مقياس لدرجة القيمة

 االفـراد   )الجماعـات المحليـة   (ان القرارات المأخوذه بواسطة التجـاريين       

 .يمكن ان تتضمن ايضا اعتبار القيم النفعية و غير النفعية

 

لتى يقـدمها النظـام البيئـى       ان مجرد قرار تحديد قيمة الخدمات ا      

 بنفسه المحرك المؤثر على استخدامها او عـدم اسـتخدامها ،            ال يعتبر 

المطلوب هو تغيرات عديدة فى الممارسات الحاليـة العتبـار هـذه            لكن  

 .ة افضل القيم بصور

 

ان التقييم االلفى سوف يقيم استخدام المعلومـات الخاصـة بقيمـة          

ــد اتخــاذ القــرار    ان الهــدف هــو تحــسين  . خــدمات النظــام البيئــى عن

دراسـة و عمـل تغذيـة رجعيـة بخـصوص           و    ادواته عمليات اتخاذ القرار و   

 .ذات التأثير االآثر فاعليةنوع المعلومات 
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 :تقييم خدمات النظام البيئى

فهــو يــستخدم لتقيــيم . واحى عديــدة نــستخدم التقيــيم فــى يــ

ــسان        ــاة االن ــة حي ــسين نوعي ــى تح ــى ف ــام البيئ ــساهمة النظ و . م

 القـرار فـى ادارتـه        لـتفهم الـدوافع التـى يواجههـا متخـذ          يستخدم ايضا 

و آذلك تستخدم عملية التقييم لمعرفـة االثـار المترتبـة           للنظام البيئى   

و تخطــط عمليــة . وحــة لفعــل معــين علــى اللجــوء الــى البــدائل المطر

  التقييم آأداة لتحسين قـدرات متخـذ       التقييم االلفى الستخدام عملية   

القرار لتقييم عمليـة التبـادل التـى تـتم بـين البـدائل المطروحـة الدارة                 

النظام البيئى و بين االفعـال االجتماعيـة التـى تغيـر مـن اسـتخدامات                

و . ؤديهـا هـذه الـنظم البيئيـة         النظام البيئى و الخدمات العديدة التى ت      

يتطلب هذا عادة تقدير مدى التغييرات التى تطرأ على الخدمات التـى            

يقدمها النظام البيئى نتيجة للتغيرات التى حدثت فى نظم ادارة هـذه            

 .النظم البيئية

و العمل على تقدير مدى التغير فـى قيمـة و قـدر المنـافع التـى                 

قدير التغيير الذى يطرأ على هـذه       يوفرها النظام البيئى تشتمل على ت     

الخدمات و معرفة العالقة بين تغيرات النظام البيئى و مـا تـسببه هـذه               

 .العالقة من تأثر على نوعية حياة االنسان 

و ينوى التقييم االلفـى القيـام بـدور اساسـى فـى تعريـف آافـة                 

االطراف بما يتطلبه االمر لضمان تكامـل جهـودهم حتـى يمكـن القيـام               

سـواء مـن حيـث      البيئـى    تقيـيم شـاملة لعواقـب تغييـر النظـام            بعملية

 .الحالة او الوظائف

اهميـة  و فى هذا المقـام فـان الـدور الخـدمى للنظـام البيئـى و                 

 قـرارات ادارة    اى يجـب ان تبنـى عليهـ       تـ هذه الخدمات هـى القاعـدة ال      

عدا ذلك من عوامل مثل القيم الذاتيـة سـوف تـساعد            . النظام البيئى   

و حتـى لـو ان القـرارات قـد          .  فـى مفهـوم عمليـة القـرار       هى االخـرى    

 .ى قواعد اخرىاتخذت بناء عل
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 :ادوات التقييم

تتوافر قاعدة المعلومات الالزمة الجراء عملية التقيـيم فـى البلـد            

ــة      ــذه العملي ــوى القيــام به ــذى ين ــات مــن    . ال ــاك آمي ــم ان هن و رغ

لبيانــات و المعلومــات المــستخدمة و التــى تــوفر قــدر ال بــأس بــه مــن ا

المعلومات على مستوى الكون آله مثل معلومات االستشعار عن بعد          

فهناك ايضا العديد من التحديات و التى يجب التعامل معها قبل اللجـوء             

ــى        ــون او عل ــستوى الك ــى م ــواء عل ــات س ــذه المعلوم ــل ه ــى مث ال

 . المستوى المحلى 

 

 لهذه  غرافى او الزمنى  و من هذه التحديات التحيز فى الغطاء الج       

 فالمعلومات المتاحـة فـى هـذا المجـال بالنـسبة للبلـدان              المعلومات ، 

 آـذلك   –اآثر من تلك المتوافرة عن البالد النامية        ) الصناعية(المتقدمة  

فان نوعية المعلومات المتوافرة عن بعض االنشطة مثل نـشاط االنتـاج            

ى الزراعى مثال هى اآثر من تلك المعلومات المتوافرة عن انشطة اخر          

 . مثل انتاج االسماك او التنوع البيولوجى 

 

و فــى عمليــة التقيــيم االلفــى تــستخدم الــدالئل البيوفيزيائيــة و 

االقتــصادية اجتماعيــة اســتخداما مكثفــا و هــى الــدالئل التــى تحتــوى 

على معلومات فى مجـال الـسياسات و التـى تعتبـر قاعـدة اساسـية                

 .لعمليات التقدير و اتخاذ القرار

 

 النماذج لتوضيح مدى التفاعل ما بين االنظمة البيئية         و تستخدم 

آمـا انهـا ايـضا تـستخدم فـى سـد الفراغـات              . و بين مسببات التغييـر      

و سوف يعمل التقييم االلفـى      . الناتجة عن نقص المعلومات و البيانات       

و مـن امثلـة     . على استخدام نماذج النظم البيئية التى يمكن تطبيقها         
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 عواقب تغيير الغطـاء االرضـى لمجـرى النهـر او             قياس –هذه القياسات   

 .عواقب تغير المناخ على توزيع االنواع 

 

و آذلك سوف يستخدم التقييم البيئى نماذج يمكن عن طريقهـا           

معرفــة و قيــاس تــأثيرات تغيــر النظــام البيئــى علــى معــدالت االنتــاج و  

 .االستهالك

اع مـا مثـل      انتـاج قطـ    الى جانب قياس التأثيرات االقتصادية لتغير     

و يهدف التقييم االلفى الـى دمـج الوسـائل العلميـة مـع              الزراعة مثال،   

المعلومــات الــشعبية فمــن المعــروف ان المجتمعــات التقليديــة قــد       

استنبطت نظم للمعرفة الشعبية ذات فوائد جمـة لهـذه المجتمعـات و             

 مــن عمليــات التقيــيم التــى تجــرى علــى مــستوى اقليمــى او للعديــد

 .آونى 

 

لمعلومات غالبا ما تكون مجهولـة لـنظم العلـم الحـديث ، و              هذه ا 

هذه المعلومات هى رمز للعالقة بين المجتمع و الطبيعة بـصورة عامـة             

او وسائل االسـتدامة الدارة المـوارد الطبيعيـة بـصورة خاصـة ، و حتـى                 

تكون المعلومات مفيدة و موثوق بها لمتخذى القرار يجب ان تتم تقييم            

اء آانت علميـة او شـعبية او معلومـات ناتجـة عـن              هذه المعلومات سو  

 .ممارسة و تختلف عملية التقييم تبعا لنوع المعرفة التى يتم تقييمه

 

فـى التعامـل مـع اى تـدهور قـد           ة  تبعـ و حيث ان الـسياسات الم     

معنية بمـا قـد تفـرزه       هى السياسات   يطرأ على خدمات النظم البيئية      

 ، لــذا فــان عمليــة تطــوير     و االجــراءات الحاليــة مــن تغييــر   الحــوالا

سيناريوهات للتغيرات المدى المتوسط و المدى البعيد لخدمات النظام         

 .البيئى و مسببات التغيير ذات اهمية لمتخذى القرار
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و بنــاء الــسيناريو تمثــل اليــة واعــده لــربط المعلومــات و البيانــات  

العلمـاء  العلمية بعملية اتخاذ القرار ، و السيناريو عملية ال يحاول فيهـا             

و متخذى القرار توقع المستقبل لكن بـدال مـن ذلـك فـانهم يظهـروا مـا             

ــارات و     ــه بخــصوص مــستقبل االختي ــم ان يقول يمكــن او ال يمكــن للعل

 .البدائل التى قد يعمل بها فى السنوات المقبلة

 

و ســوف يقــوم التقيــيم االلفــى باســتخدام الــسيناريوهات فــى   

صل اليها النظم البيئية فى     تى قد    تفهم االوضاع المتعددة الت    تلخيص و 

العقود القادمة ، و السيناريوهات هى صور مستقبلية يحكى آل منهـا            

ــد يحــدث تحــت ظــروف و افتراضــات    ــا ق ــة ، و مــن الممكــن ان  م معين

تستخدم السيناريوهات آطرق منظمة للتفكير البنـاء حـول المـستقبل       

 .بما يكتنفه من تعقيدات و عدم وضوح

 

ــو   ــذا النح ــى ه ــم    و عل ــى تفه ــساعد عل ــسيناريوهات ت ــان ال  ف

االختيارات القادمة و التى يجب ان تتخـذ لتوضـيح و ابـراز مـدى التطـور                 

 .فى الوقت الحاضر

 

و ينوى التقييم االلفى تطـوير سـيناريوهات تـستطيع الـربط بـين              

التغيرات المحتملة فى مسببات التغيير و التى قد تكون غير متوقعة او            

ا ، و مـع متطلبـات االنـسان مـن خـدمات النظـام           غير قابلة للتحكم فيه   

  .البيئى

 

و سوف يقوم السيناريو بـربط هـذه االحتياجـات بمـستقبل هـذه              

الخدمات و عناصر توعية الحياه الجيده لالنسان التى تعتمد على هذه           

 .الخدمات
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 :و بناء السيناريو سوف يتطرق الى فئات جديدة اهمها

 مرتبطــة بالخــدمات التــى تطــوير ســيناريوهات لمــستقبل الكــون  

يقوم بتقديمها النظام البيئى و ما قد يسببه تغير النظـام البيئـى           

 .لالنسان

االهتمام بعمليات التبادل التى تفقد فيهـا بعـض خـدمات النظـام               

البيئى من بين مجموعـة المنـافع التـى يقـدمها النظـام البيئـى                

 .للمجتمع

 –جتمــاعى تقيــيم قــدرات النمــاذج فــى ربــط مــسببات التغيــر اال  

 .اقتصادى و خدمات النظام البيئى

 .اليقينية القابلة للقياساالهتمام بالمستقبليات و عدم   

 

و تعتمد مدى مـصداقية عمليـات التقيـيم علـى آيفيـة مخاطبـة               

ما هو ليس معروفا باالضافة الى ما هو معروف بالفعـل           لهذه العمليات   

اساس لمـدى وضـوح     و من ثم فان المعاملة الثابتة لعدم اليقينية هى          

 .عمليات التقييم و االستفادة منها

  

و آجزء اساسى من عمليـة التقيـيم فانـه مـن الـضرورى بمكـان             

 .تقدير مدى عدم يقينية النتائج المتحصل عليها

 

 :االستراتيجيات و التدخل

ــاءة مجموعــة     ــيم اســتخدام و آف ــيم االلفــى بتقي ســيقوم التقي

حتياجات االستخدام المـستدام    عريضة من البدائل بغرض االستجابة ال     

ة و الخــدمات التــى تقــوم يئيــنة و اســتعادة صــالحية الــنظم الب الــصيا–

 .بتقديمها
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 –و تتضمن هذه البدائل اعتبار اهمية النظم البديلة عند اتخاذ القرارات            

اظهار اهمية و دور النظم البيئية و فوائدها التى قد ال تبـدو جليـة الـى                 

 .صناع القرار

 

شر المعلومات و االستثمارات لتحسين النظـام البيئـى         تعليم و ن  

 فــى المنظــور 2و الخــدمات التــى يؤديهــا ، و آمــا يــرى فــى صــندوق   

 يمكن ان تؤثر علـى العالقـة        بدائلالالفكرى للتقييم االلفى ، فان تعدد       

بين المسببات المباشرة و غير المباشـرة آـذلك فـى تـأثير المـسببات           

 و آذلك متطلبـات االنـسان مـن خـدمات           المباشرة على النظام البيئى   

ــى        ــسان عل ــاة االن ــة حي ــى نوعي ــرات ف ــأثير التغي ــى او ت ــام البيئ النظ

 .المسببات الغير مباشرة للتغيير

 

و االستراتيجية الجيدة الدارة النظام البيئى سوف تشمل خلـيط           

 .من التدخل عند آافة نقاط هذا المنظور الفكرى للتقييم االلفى

 

طريق اليات متعددة مثل القوانين و التنظيمات       و يتم التدخل عن     

و المشارآة و التعاون و مشارآة المعلومات و غيرهم ، و اختيار طريـق              

يعتمد على مستوى الوقت و المقياس الفيزيقى و الذى بدوره          التدخل  

يتأثر بالقرارات المتخذة و عدم يقين النتائج و المضمون الثقافى و مدى            

خــدمات النظــام البيئــى و المؤســسات علــى التبــادل الــذى يــتم بــين 

مختلف المستويات تتمتع بنطاق واسع من بدائل االستجابة و البد من           

 .اتالحرص لضمان ثبات و ترابط السياستوخى 

 

و عملية اتخاذ القـرار هـى عمليـة مبنيـة علـى القيمـة و تجمـع                  

قنية متنوعة ، و فى المجـال الـذى         تنوع بين عناصر سياسية و اخرى ت      

طيع عوامل التقنية ان تلعب دورا هنـاك عـددا مـن االدوات و التـى                ستت
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تساعد متخذ القرار على االختيار من االستراتيجيات و التدخل بما فى           

ــدة   ــة –ذلـــك تحليـــل الفائـ ــات  – التكلفـ ــة و الممارسـ ــة اللعبـ  و نظريـ

ــى      ــى عل ــون مبن ــة يجــب ان يك ــار االدوات التحليلي ــسياسية و اختي ال

مح االساسـية للقـرار و النقـاط ذات االهميـة مـن      مضمون القرار و المال 

 .منظور متخذى القرار 

 

و غالبا ما تجمع المعلومات الناتجة من هذه العمليـات التحليليـة            

الحدس الشخصى و الخبـرة الشخـصية و رغبـة و ميـول متخـذ               ما بين   

 .القرار فى شكل القرارات المتخذة 

 

 البيئية هو مجال ذو     و تقدير المخاطر بما فى ذلك تقدير المخاطر       

رار ،  اسس و معالم ثابتة و له دور جوهرى فى تعريف عملية اتخاذ القـ             

اب و التغيرات الغير قابلة لالنعكاس هـى عمليـات و امـور             تو تحديد االع  

هامة بالنسبة لمتخذ القرار ، و بالمثل فان عملية تقيـيم االثـار البيئيـة               

 الــى جانــب مــشروع مــاتــأثيرات التــى قــد يحـدثها  المـصممة لتقــدير ال 

ار عمليــة تقيــيم االســتراتيجيات البيئيــة و الــذى يعمــل علــى تقــدير اثــ

فـى  ؤثر ليات هامة تدمج فيها عمليـات تـ   تمثل االسياسات ، فكل هذه 

 .عملية اتخاذ القرار

 

و قد تكون التغيرات ضرورية فى عملية اتخاذ القرار ، و قـد تكـون               

ر نفـسها ، و تفيـد التجربـة ان          التغيرات ضرورية فى عملية اتخـاذ القـرا       

هناك عددا مـن االليـات تـستطيع تحـسين اداء عمليـة اتخـاذ القـرارات          

 تتضمن الخاصة بالنظم البيئية ، و اآثر الطرق شيوعا التخاذ القرار 
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 :المالمح االتية

 هل العملية ؟

 .تحصلت على اهم المعلومات المتاحة   

و تضم آل هـؤالء     تعمل بشفافية و تستخدم المعلومات المحلية         

 .ذوى المصلحة و الرغبة فى القرار

تعطى اهتماما خاصا للمساواه بين افراد المجتمع و للمجموعات      

 .الضعيفة من المجتمع

تستخدم المنظور التحليلى للقرار و الذى يضع فى اعتباره نقـاط             

قوة و ضـعف االفـراد و المجـاميع و عمليـة معالجـة المعلومـات و                 

 .االجراءات المتخذة

تهتم ما اذا آان التدخل او نتائجه غير قابـل لالنعكـاس و عمـا اذا                  

آان يتضمن معايير لتقييم النتائج المترتبة على االفعال المتخـذة          

 .و االستفادة منها 

 .تضمن ان هؤالء القائمين على اتخاذ القرار يعتمد عليهم  

تعمل بجهـد لالختيـار الكـفء حـين اللجـوء الـى وسـائل التـدخل                   

 .المختلفة

 عبـر   – التـراآم    – عدم القابلية لالنعكاس     –تنظر و تعتبر العقبات       

 علـى المـستوى     – المقابـل    – التأثيرات الهامشية    –المستويات  

 . المخاطرة و المنافع–المحلى و االقليمى و الكونى 

و سياسة او ادارة التغيير تعمل علـى مخاطبـة المـشاآل و الفـرص         

ــدم    ــصلة بالنظــام البيئــى و الخ ات التــى يؤديهــا ســواء علــى    ذات ال

المستوى المحلى او القومى او الـدولى تحتـاج الـى ان تكـون مرنـة و                 

ذات قدرة على تبنى مـا هـو جديـد حتـى يمكـن لهـا ان تـستفيد مـن                     

 .الخبرات السابقة و تأمين المخاطر ، و تهتم بعدم اليقينية
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و تفهم حرآيـة النظـام البيئـى غالبـا مـا سـتبقى محـدودة و بينمـا                   

 اقتـصادية سـوف تـستمر فـى التغيـر فـى الوقـت               –م االجتماعيـة    النظ

الذى ال يمكن فيه التكهن بـالمؤثرات الخارجيـة التـى تـؤثر علـى هـذه                 

 .النظم و تعمل على تغييرها 

و متخذى القرار يجب عليهم ان يتبنوا ما اذا آان اجـراء معـين قابـل                

 مقـاييس    و يجب عليهم ان يضمنوا قدر االمكان عمليـات و          –لالنعكاس  

يمكن عن طريقها تقييم مـا تـأتى بـه افعـالهم مـن نتـائج و االسـتفادة                   

 .منها

و الجدل حول امكانية عمل هذا مـازال مـستمرا آأحـدى اهتمامـات            

االدارة المتالئمة و التعليم االجتماعى و مقاييس االمان الدنيا و المبـدأ            

 .االحترازى

ما واحدة و البد مـن      غير ان الرسالة الحقيقية لكل هذه الطرق هى دائ        

االعتراف بحدود الفهم البشرى و اعطـاء اهميـة خاصـة للتغييـرات غيـر               

 .القابلة لالنعكاس مع تقييم المؤثرات بالصورة التى تنكشف عليها

 


