
 المجموعة الخامسه

 فهم حالة النظام االيكولوجي واألثر

 
• DPSIR  هو اإلطار المستخدم على نطاق واسع من

 أجل فهم واإلبالغ عن  حالة النظام االيكولوجي

هذه المجموعة تبدأ مع العرض، ثم ينخرط المشاركون •
على  DPSIRفي التفكير في كيفية استعمال 

 مستجمعات المياه المحلية في منطقتهم



 المجموعة الخامسه 

 اطار مفاهيمي لفهم حالة النظام االيكولوجي واالثر

 

 



DPSIR 

؛ DPSIRاألثر واالستجابة  -الحالة–الضغط -المحرك•

أداة فعالة لتحليل التفاعالت الحيوية للمجتمع البشري 

 والبيئة

 

والضغوط  ،(D)تركز هذه المجموعه على المحركات •

P))،  الحالة(S)  أثر القيادة ،I)) 

 

عنصر االستجابة في وقت الحق في R) )سيتم استخدام •

 ورشة العمل



DPSIR 
الحالة هي نتيجة مجموعة من القوى  الطبيعية والبشرية •

 تؤدي الى ا لتغيروتدعى الضغوط

 
على )تحدث القوى الطبيعية إلى حد كبير دون تدخل بشري –

 (سبيل المثال، الثورات البركانية

الضغوط البشرية هي األنشطة البشرية التي تغيرظروف  –
على )النظم اإليكولوجية؛ تعرف عادة باسم القوى السلبية 

 (سبيل المثال، انبعاث الملوثات الى النهر

 

المحركات هي القوى االجتماعية الناتجة عن  وضع •
التغيرات في االستهالك التي تزيد من )الضغوط البشرية 
 (األنشطة الملوثة

 

اآلثار تؤثر على رفاهية اإلنسان وقدرة النظم •
 اإليكولوجية على توفير السلع والخدمات



 الحالة واالتجاهات البيئية ناتجة عن تفاعل قوى التغيير المتعددة•

 

التغيرات في حالة النظام االيكولوجي يمكن أن تؤدي إلى آثار •
 متتالية



االتجاهات والعمليات العالمية واإلقليمية غالبا ما تؤثر •

 معدل التغير في النظم اإليكولوجية المحلية مباشرة في



 اسئلة مساعدة

 ما ذايحدث في نظامنا االيكولوجي؟•

 لماذا  تحدث التغيرات الملحوظة؟•

ما هي العواقب التي تترتب على النظم اإليكولوجية •

 والمجتمع البشري؟



Bellagio STAMP: 
SusTainability Assessment and 

Measurement Principles 

تقييم التقدم المحرز  في التنمية المستدامة التي تقدم : الرؤية الموجهة•
 وتحافظ على الرفاه

 

 :التقييمات تنظر في•
 النظم االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وتفاعالتها–

 كفاءة الحوكمه–

 المخاطر وعدم اليقين عبر الحدود–

على سبيل المثال، المقايضات، )اآلثار المترتبة على عملية صنع القرار –
 (التآزر

 :تقييم االستدامة تعتمد•
النطاق الزمني، اآلثار على المدى القصير والطويل من قرارات السياسات –

 والنشاط البشري

 النطاق الجغرافي، المحلية منها والعالمية–

 إطار ومؤشرات–



 أساس لتقييم االستدامة

 اإلطار المفاهيمي الذي يحدد مؤشرات المجاالت األساسية الواجب االهتمام بها•

البيانات الحديثة والموثوق بها، واإلسقاطات والنماذج الستنتاج االتجاهات •

 وبناء السيناريوهات

 أساليب قياس موحدة•

 مقارنة مؤشر القيم مع األهداف والمعايير•

 الشفافية في متناول الجمهور•

 

 :يتطلب•

 القياس المتكرر•

 االستجابة للتغيير•

 االستثمار في القدرات•

 تحسين التعليم المستمر•



 عملية التقييم

 التأكد من أن البيانات والمؤشرات ونتائج التقييم متاحة للجمهور•

 شرح الخيارات واالفتراضات والشكوك•

 الكشف عن مصادر البيانات واألساليب•

 الكشف عن مصادر التمويل والصراعات المحتملة•

 إيجاد سبل لتعكس آراء الجمهور وتوفير القيادة الفعالة•

 االنخراط في وقت مبكر مع مستخدمي التقييم•

 توفير االستمرارية والقدرة•



 التواصل حول التقييم

 على التقييم" الحالة”يستند الحكم على •

 تقييم التواصل•

 استخدام لغة واضحة وسهله–

 تقديم المعلومات بموضوعية–

 استخدام أدوات ورسومات بصرية مبتكرة–

جعل البيانات المتوفرة مع الكثير من التفاصيل موثقه –

 وعمليه

 المشاركة الواسعة في تطوير التواصل  مع الجمهور–



 معايير تحديد األولويات

 يجب تحديد األولويات التخاذ القرارات•

 معايير األولويات•

 أهمية هذه المسألة بالنسبة ألصحاب المصلحة–

 حجم تأثير هاعلى رفاه البشر–

 مساهمتها في تغيير االليات الطبيعيه–

 توفر رؤى علمية جديدة–

 المخاطر المحتملة في المستقبل–

 وصول القضايا إلى مستويات حرجة–



 مثال للقضايا ذات االولويه

  القضايا البيئية ذات األولوية

 انخفاض جودة المياه في األنهار والمياه الساحلية•

 زيادة المخاطر البيئية من المواد والنفايات الخطرة •

 مرضيالكافي أو غير الالمياه غير ب التزويد•

 فقدان الموائل الحرجة والتنوع البيولوجي•

 انخفاض الموارد الساحلية والبحرية •

 زيادة تدهور األراضي•

 نظمة الهيدرولوجيةالال يمكن التنبؤ بها  ل حوادثاضطرابات أو •

 تغير المناخ •

 تلوث الهواء•

  التلوث الضوضائي •

 



 التحليل 

 DPSIR ل االقضايا ذات األولوية والمخاوف تحدد •

 يجب تحديد العالقات بين شروط محددة لالنظمة االيكولوجية•

يجب ان تحدد الشروط بالدقه الكافيه مما يساعد لتحديد •
 المؤشرات التي تصف الوضع الحالي والتطور المستقبلي



 حالة النظام اإليكولوجي المبنيه علي المواضيع ذات االهميه
 مثال عن الحالة القضية الموضوع

 مستوى المياه الجوفية تراجع الموارد المائية المياه
 سرعة اعادة التخزين

 تركيز المغذيات نمو االشنيات
Biological oxygen demand 
 العكارة

 مثال عن الحالة القضية الموضوع
 تاكل التربة تدهور التربة التربة

 المحتوى العضوي للتربة

 االراضي المطورة المد السكاني

 مثال عن الحالة القضية الموضوع
 التنوع البيولوجي
  

المناطق المحمية مساحة خسارة الموائل  

 عدد االنواع الغازية االنواع الغازية
باالنواع الغازية المساحة المتأثرة  



 أي أسئلة؟ 

 هل العملية تبدو واضحة؟•

هل يمكن تحديد موضوع •

ووضع قائمة من أهم 

القضايا ذات الصلة لتحديد 

حالة النظام البيئي لمستجمع 
 المياه ؟



 لمستجمع المياه النموذجي DPSIRتطبيق 

 مثال عن الحالة القضية الموضوع

1. 

2. 
 

 امأل الجدول التالي 



 اختيار المؤشرات

 :المؤشرات يجب أن تكون

 وضعت باستخدام إطار مفاهيمي مقبول

 واضحة المعالم

 سهله الفهم

 قابلة  للتجميع

 موضوعية

 وضعت مع متطلبات البيانات معقولة

 مالءمة للمستخدمين

 محدودة العدد

 تعكس األسباب أو العمليات أو النتائج



 مناقشة

حدد مجموعة من : اختر أي واحد من خدمات النظام اإليكولوجي التالية
.  التي تلبي المعايير كمؤشرات جيدة المؤشرات لمستجمع المياه النموذجي 

كيف سيتم تقييم هذه المؤشرات؟ ما مقياس الزمن المناسب لقياس 
 (دقيقة 30)واالستجابات التكيفية؟ 

 

 مقياس الزمن القياس المؤشر الخدمة

      مياه الشرب

     الطوفانات

      مياه للزراعة

     تخفيض اثار المغذيات على المصب

     تخفيض الترسبات في المصب

      تنوع بيولوجي مائي عرتفع



 امثلة عن المحركات والضغوط

Source: GEO 4 

 المحركات

 -العلوم واالبتكار التكنولوجي-لتركيبة السكانيةا- أنماط االستهالك واإلنتاج •
-األطر المؤسسية واالجتماعية والسياسية-الطلب االقتصادي واألسواق والتجارة

  أنماط التوزيع

 القطاعات

 الزراعة ومصايد األسماك والغابات •

 النقل واإلسكان •

 المالية والتجارة •

 الطاقة والصناعة •

 األمن والدفاع  •

 العلوم والتعليم •

  الثقافة •

 الضغوط التأثير البشري

  تعديل حركة الكائنات الحية -استخراج الموارد-استخدام األراضي-التلوث •
 



 مناقشة

اضف الى الجدول السابق المحركات والضغوط •

 (min 10)التي تؤثر على الخدمة 



 مناقشة

كم يمكننا التأثير على برامج التشغيل التي تم تحديدها •

 لمستجمع المائي؟ل

إذا كنا ال نستطيع تغيير  DPSIRمدى فائدة هذا التحليل •

 ؟(كثيرا)المحركات  

 كم يمكننا تغيير الحالة من خالل التركيز على الضغوط؟•

ان تؤثر , كمدراء مستجمعات , ما هي الطرق التي يمكننا  •

 على الضغوط؟

على أساس النسبة المئوية، كم يمكننا أن تحسن الحالة من •
 خالل التركيز على الضغوط؟



 المجموعة الخامسه

 األسئلة؟

 هل التحليل  واضح؟

هل هناك طرق يمكنك ان تستعملها لتكييف 
 الستخداماتك ؟


