
1

دليل إرشادي لوضع واستخدام مؤرشات 
التنوع البيولوجي الوطنية
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رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي

إطار عمل تطوير مؤرش التنوع 
البيولوجي

يتضمن إطار عمل تطوير مؤرشات التنوع البيولوجي الخطوات الرئيسية 
إلنتاج مؤرشات تنوع بيولوجي ناجحة. وميكن النظر إىل إطار العمل عىل 

أنه خريطة لهذا الدليل اإلرشادي وينقسم إىل ثالثة مواضيع:

الغرض– اإلجراءات املطلوبة الختيار مؤرشات ناجحة

اإلنتاج – الذي يعد العملية األساسية لوضع املؤرشات

االستقرار – وهي آلية للتأكد من استمرارية واستدامة املؤرش

من املهم  إدراك أن إطار العمل يعد هو معيار”مثايل” وليس من 
الرضوري أن نتعرض لكل خطوة من تلك الخطوات. ومع ذلك، ووفًقا 

للتجارب السابقة، فإن املؤرشات الناجحة هي غالبًا ما تكون تلك 
املؤرشات التي مرت عرب كل الخطوات.

وعىل الرغم من أنها معروضة حسب الرتتيب املنطقي من األعىل إىل 
األسفل إال أن هناك نقاط أخرى كثرية ميكن االنطالق منها كام أن هناك 

العديد من االتجاهات الستخدام إطار العمل. وعىل مطوري املؤرشات أن 
ينظروا إىل عملية تطوير املؤرشات عىل أنها عملية تكرارية، تتطلب منهم 

التنقل بني الخطوات إىل األمام وإىل الخلف. فعىل سبيل املثال، عادًة ما 
تجرى خطوات “تحديد املؤرشات املحتملة” و”جمع ومراجعة البيانات” 

يف نسق متوازي.

ويرجى أن نتذكر أن غرض إطار العمل ليس إنتاج املؤرشات لذاتها، ولكن 
لدعم عملية صنع القرار التي تتسم بالوعي والفاعلية واإلجراءات وكذلك 

إجراءات الحفاظ عىل التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام.

سيتم تناول كافة الخطوات التي يتضمنها إطار العمل بالتفصيل يف القسم 
الثاين من هذا الدليل اإلرشادي: تطوير واستخدام املؤرشات.

 

للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن إطار العمل وتطوير مؤرشات التنوع البيولوجية 
 الوطنية يرجى زيارة البوابة اإللكرتونية ملؤرشات التنوع البيولوجي الوطنية: 

www.bipnational.net
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تطوير الوثيقة
تعد هذه الوثيقة اإلرشادية حلقة من سلسلة أصدرت بدعم من رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي )BIP( كجزء 

من مكون “الروابط العاملية-الوطنية”. لقد تم تطوير واختبار جميع األفكار والتجارب الواردة يف هذا الدليل 
اإلرشادي خالل حلقات عمل بناء القدرات للحكومات الوطنية واملنظامت والوكاالت غري الحكومية يف أكرث من 

35 بلد يف جنوب رشق آسيا، والكاريبي، وأمريكا الوسطى، و أفريقيا الرشقية والجنوبية. وقد تم تنظيم ورش 
العمل هذه مع رشكاء إقليميني من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP-WCMC كجزء من رشاكة مؤرشات 

التنوع البيولوجي الذي ميوله GEF تم تدعيم ورش العمل يف أفريقيا من قبل مرشوع برنامج األمم املتحدة 
للبيئة UNEP بتمويل من حساب األمم املتحدة للتنمية.

جاءت هذه الوثيقة استجابًة إىل قرار رسمي من اتفاقية مكافحة التصحر 2010 بشأن الغايات واألهداف املتمحورة 
حول النتائج )القرار X/7( لدعم “الجهود اإلقليمية والوطنية لتعزيز أو إنشاء أنظمة رصد ورفع تقارير التنوع 

البيولوجي لتمكني األطراف من وضع أهدافهم الخاصة وتقييم التقدم املحرز نحو أهداف التنوع البيولوجي 
املحددة عىل الصعيدين الوطني و/أو اإلقليمي”.

وضعت العديد من أفكار تطوير مؤرشات التنوع البيولوجي الواردة هنا أوالً من خالل مرشوع صندوق البيئة 
العاملية منذ عام 2002 وحتى 2005 تحت اسم “مؤرشات التنوع البيولوجي لالستخدام الوطني”)BINU(، من 

خالل العمل مع الرشكاء يف كينيا وأوكرانيا والفلبني واإلكوادور و)PBL( يف )هولندا(. 

املؤلفون
شارك يف تأليف هذه الوثيقة العديد من العاملني واملستشارين يف Philip Bubb: UNEP-WCMC و

 .Martin Jenkinsو Val Kaposو Damon Stanwell-Smithو Anna Cheneryو Rosamunde Almond

شكر وتقدير 
يعرب املؤلفون عن عظيم امتنانهم لكل من شارك وتعاون يف مرشوعات وورش عمل BIP وBINU لتبادل الخربات 

والرأي يف هذه الوثيقة. 
كام نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من مرفق البيئة العاملية )GEF( وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملفوضية 

األوروبية وحساب األمم املتحدة للتنمية عىل الدعم املايل الذي قدموه. 

مزيد من املعلومات
هذه الوثيقة هي واحدة من سلسلة من املواد اإلرشادية وصحائف الوقائع الصادرة عن BIP ملساعدة 

أطراف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD( يف تتبع التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنوع البيولوجي 
.CBD 2020 Aichi التفاقية التنوع البيولوجي

تتوفر مزيد من املعلومات واألمثلة عىل دعم تطوير مؤرش التنوع البيولوجي الوطني عرب البوابة اإللكرتونية 
 .www.bipnational.net : ملؤرشات التنوع البيولوجي الوطنية

يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين info@bipindicators إلرسال املالحظات والتساؤالت واالقرتاحات للتحسني من 
.BIP هذا الدليل اإلرشادي أو ملعرفة كيفية إدراج عملك اإلقليمي أو الوطني عىل موقع

التوثيق: رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي. الدليل اإلرشادي لوضع واستخدام مؤرشات التنوع البيولوجي الوطنية 
40pp .2011(. برنامج األمم املتحدة للبيئة املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة، كامربيدج، اململكة املتحدة(

 اإلصدار 1.4
مارس 2011

© رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي، 2011

www.bipindicators.net :تتوفر معلومات حول رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي عرب اإلنرتنت عىل موقع

)www.unep-wcmc.org( نرشت من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة - املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة

إشعار قانوين:
ال تعكس محتويات هذا التقرير بالرضورة وجهات نظر أو سياسات برنامج األمم املتحدة للبيئة-املركز العاملي لحفظ 

الطبيعة أو املمولني. وال تعرب التسميات والعروض املستخدمة عن أي رأي كان من جانب برنامج األمم املتحدة 
للبيئة-WCMC أو فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة وسلطتها، أو فيام يتعلق برتسيم 

حدودها.

 يشجع برنامج
  األمم املتحدة للبيئة املامرسات

 السليمة بيئيا عىل املستوى العاملي.
 طبعت هذه النرشة عىل ورق من الغابات

املستدامة مبا يف ذلك األلياف املعاد تدويرها. كام 
أن االورق خايل من الكلور، واألحبار املصنوعة من 
الخرضوات. تهدف سياستنا يف التوزيع إىل الحد من 
انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن برنامج األمم 

املتحدة للبيئة.



الرسائل الرئيسية لتطوير واستخدام 
مؤرشات التنوع البيولوجي

ميكن تعريف املؤرش بأنه “مقياس يعتمد عىل بيانات ميكن التحقق 
من صحتها وتعكس معلومات أكرث مام تقدمه”. وهذا يعني أن 

املؤرشات تعتمد عىل األغراض - أي أن تفسري ومعنى البيانات يعتمد 
عىل الغرض أو القضية املثارة.

وحيث إن املؤرشات تعتمد عىل الغرض فإن تطويرها أو اختيارها يبدأ 
من تحديد املشكلة أو من حاجات صنع القرار التي سيعمل املؤرش 
عىل معالجتها. ويعد وضع هذه الحاجة يف شكل “تساؤل رئييس” 

مرشًدا يساعد عىل اختيار املؤرشات والتواصل بشأنها.

وتتوفر دامئًا بعض البيانات ذات الصلة لبدء إنتاج مؤرشات التنوع 
البيولوجي.

تفّهم البيانات الخاصة بك - مكامن القوة فيها وحدودها، ومن أين 
أتت. 

وميكن استخدام نفس البيانات يف املؤرش ألغراض متعددة.

عند اختيار وتقديم املؤرشات فكر يف “القصة” أو الرواية التي تود أن 
تحكيها للمستخدم حول املوضوع.

تساعد صحيفة حقائق املؤرش يف توجيه تطوير املؤرش وتساعد اآلخرين 
عىل مواصلة إنتاجها يف املستقبل.

تعد املؤرشات جزًءا من عملية أكرب ويجب أن تؤدي إىل قرارات رشيدة 
مستنرية - فهي ال متثل غاية يف حد ذاتها.

رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي
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دليل إرشادي لوضع واستخدام مؤرشات التنوع البيولوجي الوطنية

املقدمة
صمم هذا الدليل اإلرشادي للمساعدة يف تطوير مؤرشات التنوع 

البيولوجي عىل الصعيد الوطني لالستخدام يف رفع التقارير ووضع 
السياسات واإلدارة البيئية والتعليم. وهو موجه باألساس إىل األفراد 

املنوط بهم إنتاج مؤرشات التنوع البيولوجي، سواء كانوا يف املنظامت 
الحكومية أو األوساط األكادميية أو املنظامت غري الحكومية. يف بعض 
الحاالت يتم تطوير مؤرشات التنوع البيولوجي ‘واحد كل مرة’ لتلبية 

احتياجات دراسة أو تقرير معني، كام ميكن تطويرها لرفع التقارير عىل 
املدى البعيد وصنع القرار. ميكن استخدام هذا الدليل يف كال الغرضني.

قسمت هذه الوثيقة إىل قسمني منفصلني لتيسري االستخدام. يعرف 
القسم األول منها املؤرش ويفحص االستخدامات املتعددة ملؤرشات التنوع 

البيولوجي، مثل رفع وإدارة التقارير.

ويعد القسم الثاين مبثابة الجزء العميل ويدور حول إطار عمل تطوير 
مؤرش التنوع البيولوجي )الغالف الداخيل( الذي يقدم سلسلة من 

الخطوات الرئيسية يف وضع املؤرشات الناجحة.

وميكن استخدام هذه الخطوات كدليل إرشادي إلنتاج مؤرشا فرديا، أو 
ملجموعة من املؤرشات تم الجمع بينها للرد عىل تساؤل معني. تتوفر 

معلومات مفصلة عن كل خطوة، مبا يف ذلك تحديد احتياجات املؤرشات 
والتساؤالت الرئيسية وجمع وتحليل البيانات ونتائج االختبارات والتواصل 

بشأن املؤرشات. 

يركز هذا الدليل اإلرشادي عىل الجوانب العملية إلنتاج واستخدام 
املؤرشات عوًضا عن الجوانب التقنية مثل التدابري املختلفة للتنوع 

البيولوجي. 

يتمثل الهدف العام منها يف املساعدة يف إنتاج مؤرشات تنوع بيولوجي 
ناجحة عىل الصعيد الوطني. ونعني بكلمة “ناجحة” يف الواقع املؤرشات 
التي تستخدم لدعم السياسات وصنع القرارات، سواء كان ذلك يف شكل 
تقارير عن التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف أو تحليل القضايا الهامة 

أو يف مجال التعليم ووسائل األخبار. وتنتج املؤرشات الناجحة أيًضا بصفة 
دورية، بحيث تستخدم من أجل تتبع التغريات مبرور الوقت. يتناول هذا 

الدليل اإلرشادي مجموعة من هذه العوامل التي تسهم يف نجاح املؤرشات، 
مبا يف ذلك صحتها من الناحية العلمية وحساسيتها للتغيري بالنسبة للقضية 

املثارة ووجود مؤسسة “رائدة” تكون مسؤولة عن إنتاجها باستمرار 
والتواصل بشأنها.

يف بعض األحيان يتم تطوير مؤرشات التنوع البيولوجي داخل أطل عمل 
التحليل ورفع التقارير مثل إطار عمر الضغط-الحالة-االستجابة، أو يف 

إطار عمل األهداف واملؤرشات االسرتاتيجية ألهداف آيتيش 2020 التفاقية 
التنوع البيولوجي.  

تعد هذه الوثيقة مكمال للمعلومات املتوفرة عىل بوابة مؤرشات التنوع 
.)www.bipnational.net( البيولوجي الوطنية 

‘ال يوجد سبيل لضامن تحسني الحفظ واالستعامل املستدام للتنوع 
البيولوجي أو التقاسم العادل يف استخدام املوارد البيولوجية إذا مل يكن 

لدى البلدان مؤرشات واضحة للتنوع البيولوجي’

 مشاركة رواندا، 
مرشوع تعزيز قدرات مؤرشات التنوع البيولوجي يف أفريقيا
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دليل إرشادي لوضع واستخدام مؤرشات التنوع البيولوجي الوطنية

القسم األول: مؤرشات التنوع 
البيولوجي

يعد القسم األول مبثابة مقدمة ملفهوم مؤرشات التنوع البيولوجي. وفضال عن تناوله لتعريف مفهوم املؤرش، فإنه يرشح أسباب الحاجة إىل مؤرشات 
التنوع البيولوجي واستخداماتها املتعددة. عالوة عىل تقدميه للمعلومات حول كيفية إسهام املؤرشات يف صنع قرارات مستنرية واملساعدة يف رصد 

التنوع البيولوجي عىل الصعيد الوطني ورفع التقارير.



رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي

ما املقصود باملؤرش؟
ألغراض هذه الدليل اإلرشادي نعرّف املؤرش عىل أنه “مقياس يعتمد 
عىل بيانات ميكن التحقق من صحتها وتعكس معلومات أكرث من ما 

تقدمه”. ومن األمثلة عىل املؤرشات التي تتناول مواضيع أخرى غري التنوع 
البيولوجي “درجة حرارة جسم الشخص كمؤرش عىل صحته”، أو مستوى 

البطالة كمؤرش للوضع االقتصادي للبالد ورفاهية سكانه. ويف بعض الحاالت 
ميكن الجمع بني معلومات مختلفة من مقاييس مختلفة أو مجموعة 
بيانات لتكون مؤرًشا واحًدا، مثل مؤرش سعر املستهلك والذي يعكس 

معدل التضخم يف ظل نظام اقتصاد وطني معني.

وميكن ملؤرشات التنوع البيولوجي أن تكون مقاييس بسيطة أو حتى 
مؤرشات مركبة. عىل سبيل املثال، قد تشري التقديرات السكانية ألنواع 

القطط الكبرية املنترشة يف بلد معني مؤرشا بسيطًا يعكس سالمة أو صحة 
األنظمة اإليكولوجية الربية. كام ميكن ملؤرش التغذية البحرية أن يعكس 

سالمة النظم اإليكولوجية البحرية، ويُحسب من خالل بيانات حول 
معدالت صيد األسامك ومستوى التغذية ومعدل التغذية الخاصة بها )مثل 

آكلة األعشاب واللحوم( يف الشبكة الغذائية.

ويتضمن معنى املصطلح العام “مؤرشات التنوع البيولوجي” كام هو 
مستخدم يف هذه الوثيقة، وبواسطة اتفاقية التنوع البيولوجي )CBD( أكرث 
من مجرد مقاييس مبارشة للتنوع البيولوجي نفسه، مثل مجموعات األنواع 

من نطاق النظم اإليكولوجية. فهو يتضمن أيضا إجراءات لضامن الحفاظ 
عىل التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام مثل إنشاء محميات وتنظيم 

صيد األنواع والضغوط أو التهديدات التي تطال التنوع البيولوجي مثل 
فقدان املوائل.

ومبا أن املؤرشات هي مقياس ليشء معني، فإنه ميكن عادًة متثيلها رقميًا 
أو كميًا. ويعد الخط البياين هو الشكل األكرث شيوًعا يف العرض التقدميي، 
ولكن هناك أشكال أخرى مستخدمة مثل التخطيط الدائري أو الخريطة 

والتي قد تكون يف بعض األحيان أكرث وضوًحا وأمىض أثرًا.

رمبا يعد الجزء األهم يف تعريف املؤرش هو أن البيانات تعكس معلومات 
أكرث مام يحتويه. وهذا يعني أن املؤرشات تعتمد عىل الغرض - أي أن 

تفسري ومعنى البيانات يعتمد عىل الغرض أو القضية املستهدفة. عىل سبيل 
املثال يف توسع الغابات ميكن تفسري )الشكل 1( عىل أنه مؤرش عىل القضايا 

التالية تبًعا لغرض التحليل أو القضايا املستهدفة:

●  التغري يف مدى توفر موارد الغابات 

●  التقدم يف الحفاظ عىل الغابات

●  كثافة التهديدات التي تواجه األنظمة اإليكولوجية بالغابات 

●  نتائج استثامر املزروعات 

●  التغري يف غطاء الرتبة وتآكلها

●  التغري يف حجز الكربون 

●  التغريات التي قد تطرأ عىل حالة الحفاظ عىل األنواع املستقلة يف 
الغابات.

تعريفات هامة:

املقياس: هو وحدة معيارية تستخدم لتوضيح الحجم أو الكمية أو 
الدجة 

النظام املرتي: نظام أو وحدة قياس

املؤرش: هو مقياس أو نظام مرتي يعتمد عىل بيانات ميكن التحقق من 
صحتها وتعكس معلومات عام يحويه.

املؤرش العام: هو مقياس رقمي يستخدم ملقارنة املتغريات بعضها 
ببعض أو ببعض األرقام املرجعية.
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دليل إرشادي لوضع واستخدام مؤرشات التنوع البيولوجي الوطنية

ومن املهم أن ندرك أن متثيل املؤرشات ال يجب أن يقترص عىل الرسوم 
البيانية وحدها. فبعض املؤرشات مثل توسع املوائل قد تستفيد من التمثيل 

يف صورة سلسلة من الخرائط )الشكل 2(. كام قد يكون من املفيد متثيل 
نفس املؤرش بطرق متعددة لضامن التوصل إىل تفسري كاف. عىل سبيل 

املثال تقترص املعلومات التي يقدمها الرسم البياين لتغري مساحة الغابات 
مبرور الوقت عىل درجة اكتساب/فقدان موائل الغابات. ومع ذلك فإنه من 

املفيد، الجمع بني هذه الرسوم البيانية وخرائط توسع الغابات ألنها تقدم 
رؤية أكرث شمولية للمساحات/املناطق األكرث عرضة لالكتساب/الفقدان.

شكل 2 مساحة الغابات يف كوستاريكا، 21940-2005

املراجع
http://www.fao.org/forestry/20262-1-206.pdf 1مننظمة األغذية و الزراعة. 2009. التقييم العاملي ملوارد الغابات لعام 2010: الربازيل تقرير الدولة 

2برنامج األمم املتحدة للبيئة/Arendal GRID, 2009/تغري املساحة التي تغطيها الغابات يف كوستاريكا،برنامج األمم املتحدة للبيئة/Arendal GRID مكتبة 

http://maps.grida.no/go/graphic/change-forest-cover-costa-rica :الخرائط والرسومات
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رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي

من الذي يستخدم مؤرشات التنوع 
البيولوجي؟

ميكن استخدام مؤرشات التنوع البيولوجي من قبل أي قطاع يف املجتمع 
تقريًباو فيام ييل بعض االستخدامات التقليدية. تستخدم الحكومات 
الوطنية واإلقليمية املؤرشات املساعدة يف وضع سياسات حفظ التنوع 

البيولوجي واالستخدام املستدام. وميكن أيًضا أن يتم استخدام املؤرشات 
لدعم وتربير قراراتهم، ورفع التقارير عن مدى تأثري سياساتهم. قد 

تستخدم وسائل األخبار أيًضا هذه املؤرشات يف تقاريرها عن القضايا البيئية 
واإلجراءات الحكومية. كام قد تستخدم املنظامت غري الحكومية املؤرشات 

التي تنتجها هي أو الحكومة لرفع مستوى الوعي حول قضايا التنوع 
البيولوجي، ومساءلة الحكومات بشأن سياساتها. قد تستخدم الجامعات 

واملؤسسات التعليمية األخرى مؤرشات التنوع البيولوجي كجزء من عملية 
التعليم الخاص بالتنوع البيولوجي. وتعمل مؤسسات البحوث واالستشارات 
التجارية عىل إنتاج واستخدام املؤرشات كجزء من تحليالتهم بشأن القضايا 

البيئية ورفع التقارير الخاصة بها، مبا يف ذلك تقييم األثر البيئي.

من الذي يطور مؤرشات التنوع البيولوجي؟

بعض الحكومات والوحدات الخاصة أو املوظفني املسؤولني عن إنتاج 
املؤرشات الوطنية للتنوع البيولوجي، واملنوط بهم جمع البيانات ونرش 

املؤرشات بصفة منتظمة عىل مر الزمن. ميكن التحقق من صحة مثل هذه 
املؤرشات الحكومية من قبل املؤسسات اإلحصائية الوطنية، وتضمينها أيًضا 

يف تقاريرها.

 ميكن للحكومات األخرى إنتاج مؤرشات التنوع البيولوجي عىل نحو أقل 
انتظاًما حيث يكون ذلك عند الحاجة، مثل رفع التقارير إىل اتفاق بيئي 

دويل أو تطوير سياسة جديدة. إذا مل تكن لديهم القدرة الكافية عىل 
القيام بذلك، تستعني الجهة الحكومية املختصة بقضايا التنوع البيولوجي 

بجهة استشارية أو جامعة للمساعدة يف إنتاج املؤرشات والتقارير املتعلقة 
بالتنوع البيولوجي. كام تنتج معظم الحكومات أيًضا بعض مؤرشات التنوع 

البيولوجي أو مؤرشات تتعلق بالتنوع البيولوجي يف إدارات مثل الغابات 
ومصايد األسامك، ورمبا الزراعة وتخطيط استخدام األرايض. 

وتنتج بعض املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية للتنوع البيولوجي 
املؤرشات أيًضا. قد يكون ذلك بغرض رفع مستوى الوعي وتقديم األدلة 
بشأن القضايا ذات االهتامم يف مجال اختصاصهم، وإبراز أثر اإلجراءات 
التي وضعوها والحصول عىل مزيد من الدعم. عادًة ما يكون لدى هذه 
املنظامت غري الحكومية عدًدا قليال من املوظفني الفنيني املسؤولني عن 

تحليل وجمع البيانات ونرش البيانات والدراسات العلمية الخاصة بهم، مبا 
يف ذلك استخدام املؤرشات.

قد تقوم الجامعات ومعاهد البحوث األخرى أيًضا بتطوير مؤرشات للتنوع 
البيولوجي، عىل الرغم من أن ذلك قد يكون لبعض األغراض املخصصة 

لدراسات معينة أكرث من كونه أمرًا دوريًا وعملية رصد طويلة األمد أو لرفع 
التقارير بشأن نفس املؤرشات. 

قد يكون إنتاج ورفع تقارير مؤرشات التنوع البيولوجي أكرث نجاًحا يف ظل 
العمل يف نسق رشاكات، لتوفري القدرة الالزمة والبيانات والخربة التقنية. قد 
يكون هناك بعض الرشكاء املعنيني مشاركني بشكل مبارش يف تطوير املؤرش، 
وتوفري البيانات. يف حني يكون الرشكاء اآلخرين خارج عملية التطوير حيث 

قد تكون مشاركتهم بصفة ممولني أو مستخدمني للمنتجات النهائية. 

تتضمن املهارات الالزمة لتطوير مؤرشات التنوع البيولوجي ما ييل::

●  الفهم العلمي لقضية التنوع البيولوجي موضوع املعالجة، 

● فهم مكامن القوة والضعف العلمية واإلحصائية للبيانات املستخدمة، 

●  املهارات األساسية يف معالجة البيانات املستخدمة يف إعداد الرسوم 
البيانية والخرائط، وما إىل ذلك مع صحتها من الناحية العملية و 

اإلحصائية،

●  اإلملام مبهارات الكتابة والعرض لنرش نتائج املؤرش للمستخدمني 
والتواصل بشأنها. 
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استخدامات املؤرشات
تشكل املؤرشات جزًءا رئيسًيا من عملية صنع القرار الفاعلة واإلدارة 

التكيفية. وميكن أن تكون مبثابة مقاييس لتقدم ونجاح السياسات، فضالً 
عن أنها تشكل جزًءا من “نظام إنذار مبكر” للكشف عن ظهور املشكالت. 
كام ميكن استخدامها لرفع مستوى الوعي بقضية معينة ووضع االستجابة 

لها يف السياق الصحيح. من خالل كل هذه الوظائف، توفر املؤرشات 
واجهة هامة تربط بني السياسات والعلوم ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، 

للمساعدة يف تيسري هذا املوضوع املعقد. 

يف بعض الحاالت تنتج أهداف وسياسات التنوع البيولوجي عن البحوث 
العلمية التي تحدد القضايا الجديدة والناشئة، مثل تغري املناخ أو تأثريات 

األنواع الغريبة الغازية. كام ميكن للمؤرشات أن تلعب دوًرا محوريًا يف 
نرش مثل هذه املفاهيم الجديدة، وزيادة فعالية االستجابات للحد من 

التغيريات. 

ومع ذلك فإن املؤرشات يف حد ذاتها، توفر القليل من الفهم حول 
القضية. فهي تحتاج دامئًا إىل بعض التحليل والتفسري ملا تشري إليه. وميكن 

للمؤرشات ونصوصها التفسريية عندئذ أن تشكل جزًءا من تحديد األهداف 
والغايات. أو يجب الحذر، حتى وإن، كان تحديد األهداف يتم بناًء عىل 

قيمة مطلوبة من مؤرش موجود بالفعل، وخاصة إذا تم اختيار املؤرش 
أساسا ألنه يشء يحتوي عىل بيانات. ومن املهم تحديد الحالة املطلوبة 

للموضوع الذي يشري إليه املؤرش! عىل سبيل املثال، قد تحدد وفرة األسود 
يف منطقة معينة كهدف، يف حني يكون الهدف املنشود يف الواقع هو 

النظام اإليكولوجي يف مراعي السافانا قدرته عىل تحمل كل أنواع الحياة 
الربية األصيلة وكذلك رعي املاشية والسياحة. قد ينتج عن هدف إدارة 

مجموعات األسود املرغوبة فقط إجراءات تتعارض مع األهداف األخرى 
للمنطقة.

ويتمثل أحد االستخدامات الشائعة ملؤرشات التنوع البيولوجي يف تتبع 
التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية والعاملية. تتدرج هذه 

األهداف ما بني مجموعة من خطط العمل عىل املستوى املحيل، وصوالً إىل 
اسرتاتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية )NBSAP(، عالوة 
عىل قرارات االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي. لقد ازداد 

استخدام مؤرشات التنوع البيولوجي وعىل شأن مكانتها الدولية بشكل كبري 
منذ التزام األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 2002، “تحقيق 
انخفاض كبري يف املعدل الحايل لفقدان التنوع البيولوجي عىل املستوى 

العاملي واإلقليمي والوطني كمساهمة يف التخفيف من حدة الفقر ولصالح 
جميع أشكال الحياة عىل األرض يف عام 2010”. واستمر تعزيز املكانة 
الدولية للمؤرشات يف عام 2010 مع اعتامد الخطة االسرتاتيجية للفرتة 

2020-2011 التفاقية التنوع البيولوجي التي تضمنت 20 هدفًا جديًدا، 
والتي عرفت باسم أهداف Aichi للتنوع البيولوجي، ليتم تحقيقها بحلول 

عام 2020.

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية، كان رشط رفع التقارير حول 
التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنوع البيولوجي التفاقية التنوع 

البيولوجي مبثابة القوة الرئيسية التي أدت إىل تعزيز تطوير مؤرشات 
التنوع البيولوجي. استخدمت البلدان يف بعض الحاالت البيانات واملؤرشات 

القامئة إلطار اتفاقية التنوع البيولوجي واألهداف والغايات ومجاالت 
الرتكيز واملؤرشات العاملية يف رفع تقاريرها إىل اتفاقية التنوع البيولوجي. 
هذا الدافع إلنتاج مؤرشات التنوع البيولوجي ومن املرجح أن يستمر مع 

تبني أهداف Aichi للتنوع البيولوجي.

ما املقصود باملؤرش الناجح؟  
اتفق املشاركون يف حلقات عمل رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي عىل أن 

املؤرش الناجح يجب أن يكون:

●   صحيح علمًيا - أ( هناك نظرية مقبولة تقول بالعالقة بني املؤرش والغرض 
منه، مع االتفاق عىل أن التغري يف املؤرش ال يشري إىل تغري القضية موضوع 

املعالجة، )ب( يجب أن تكون البيانات املستخدمة موثوق بها وميكن التحقق 
من صحتها. 

●  يستند إىل بيانات متوفرة - بحيث ميكن إنتاج املؤرش مع مرور الزمن.

 أن يحقق استجابة للتغري الذي يطرأ عىل القضية موضوع املعالجة.

●  سهل االستيعاب - أ( من حيث الفكرة، وكيفية القياس فيام يتعلق بالغرض، 
)ب( ويف عرضه، و )ج( يف تفسري البيانات.

●  ذو صلة بحاجات املستخدم.

●  مستخدًما! - يف قياس مستوى التقدم أو لإلنذار املبكر باملشكالت أو لفهم 
قضية أو لرفع التقارير أو لزيادة الوعي وما إىل ذلك.
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القسم الثاين: تطوير واستخدام املؤرشات
يوضح هذا القسم الخطوات املختلفة التي مير بها إطار عمل تطوير مؤرش التنوع البيولوجي )الغالف الداخيل(.

ينقسم إطار العمل إىل ثالثة مواضيع:

●  الغرض– اإلجراءات املطلوبة الختيار مؤرشات ناجحة

●  اإلنتاج – الذي يعد العملية األساسية لوضع املؤرشات

●  االستقرار – وهو آلية للتأكد من استمرارية واستدامة املؤرش

تم تطوير إطار العمل من خالل الخربة املكتسبة من رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي لعام، برنامج األمم املتحدة للبيئة - WCMC ورشكائهم.



14

رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي

تحديد واستشارة أصحاب املصلحة 
والجمهور املستهدف

الطرق أو اإلمداد بالطاقة. متثل هذه بعض املجموعات 
األكرث أهمية يف الوصول إىل نرش املعلومات حول التنوع 

البيولوجي ومشاركتهم يف اتخاذ القرارات ذات الصلة، 
ولكنهم قد يكونوا أيًضا من أصعب أصحاب املصالح من 
حيث التعامل معهم. قد تكون بعض املجموعات الهامة 
مستغرب ألول وهلة، عىل سبيل املثال يف أوكرانيا شارك 

الجيش يف إنتاج مؤرشات التنوع البيولوجي الزراعي ألنه 
يتحمل مسؤولية مناطق واسعة من األرايض التي تعد 

إدارتها من األمور املهمة لألنواع يف املناطق الزراعية.

قد ال تتضح التساؤالت التي لدى العديد من أصحاب 
املصالح بشأن السياسات املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

واإلدارة منذ البداية. كام قد يختلف وعيهم وفهمهم أيًضا 
بشكل كبري للعالقة بني التنوع البيولوجي ومصالحهم. 

يجب اختيار املؤرشات بحيث تتناسب مع 
احتياجات املستخدمني املعينني

من املفضل أن يتم التشاور مع أصحاب املصالح يف وقت 
مبكر من عملية تطوير املؤرشات لتحديد الغرض من 

املؤرشات جمهورها املستهدف. قد يكون أصحاب املصالح 
هؤالء مستخدمني مبارشين للمؤرش، ولديهم اهتامًما 

واسًعا بالقضايا املحيطة به، أو من لديهم البيانات ذات 
الصلة. كام سيساعد التشاور مع هذه املجموعات وتحديد 

احتياجاتها أيضا يف تحديد مدى بساطة أو تعقيد املؤرش، 
كام يحدد أنسب السبل لنرش املؤرش وتفسريه.

هناك العديد من املجموعات املختلفة التي تهتم بالتنوع 
البيولوجي حيث ميكن االستفادة من املعلومات الناتجة 

عن مؤرشات التنوع البيولوجي. يكون بعضها واضًحا، مثل 
الهيئات الحكومية للحفاظ عىل التنوع البيولوجي، واملنظامت غري 

الحكومية التي تركز عىل الحفاظ عىل التنوع البيولوجي، واألقسام ذات 
الصلة يف الجامعات واملؤسسات البحثية وجهات أخرى، تشمل الهيئات 

الحكومية املسؤولة عن الزراعة وتخطيط استخدام األرايض والجهات 
العاملة يف مجال التنمية الريفية، ومجموعات السكان األصليني، والتي قد 
تكون أقل وضوًحا. كذلك هناك تأثري هام مبارش أو غري مبارش للعديد من 

املجموعات عىل التنوع البيولوجي دون أن تكون بالرضورة صاحبة مصلحة 
مبارشة يف ذلك، عىل سبيل املثال تلك التي تعمل يف توريد لوازم بناء 
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الخاصة. ميكن أن يساعد تقديم معلومات حول التنوع البيولوجي 
واملؤرشات الحالية واملحتملة عىل تحفيز فكر أصحاب املصالح ووعيهم 

بالتساؤالت التي قد تكون مهمة بالنسبة لهم. وهذا يتطلب من قيادات 
الفرق القيام بدور استباقي، مام يعني حتاًم أن قيمها ومصالحها سوف 

تحل يف املقدمة. وليس بالرضورة أن يشكل ذلك مشكلة رشيطة أن يعلن 
وأن تبذل الفرق كل جهد ممكن للرد عىل أفكار اآلخرين.

ميكن أن يشكل االفتقار إىل وجود مفاهيم وفهم مشرتك ملاهية التنوع 
البيولوجي، وأسباب أهميتها بالنسبة لكل مجموعة أحد العوائق الرئيسية 

بني فرق تطوير املؤرشات وغريهم من أصحاب املصالح. ولذا فمن الرضوري 
مناقشة هذه املسائل من بداية عملية تطوير املؤرشات بحيث يفهم 

كل من أصحاب املصالح وفريق تطوير املؤرشات هذه املفاهيم بوضوح 
قدر اإلمكان. نظرًا للطبيعة متعددة األبعاد ملفهوم التنوع البيولوجي 

واملجموعات املختلفة من القيم املحددة لكل مجموعة مشاركة فقد ال 
يتم االتفاق الكامل عىل كافة املصطلحات والقضايا. إذا ما حدث ذلك 

فإنه من املهم أن نعرتف بأنه سيكون هناك بعض املجاالت يتفق األفراد 
واملجموعات عىل اختالفهم فيها.

وتربز هنا الحاجة إىل املشاورات للتعامل مع توقعات أصحاب املصالح
يجب أن تشمل عملية التشاور التعامل مع توقعات أصحاب املصالح فيام 

يتعلق مبستوى تفصيل التحليالت واملؤرشات التي سيتم إنتاجها، إذا ما 
كان من املطلوب الحصول عىل أي مدخالت منها، وعام إذا كان املؤرش 

سيتمخض عن توفري موارد جديدة. 

قد تتوافق املشاورات مع أصحاب املصلحة بشكل جيد من حيث الوقت 
والغرض مع خطوة تطوير املؤرش “تحديد أهداف وغايات اإلدارة”. 

ستفتح هاتني الخطوتني الطريق أمام الخطوة التالية أال وهي “تحديد 
التساؤالت الرئيسية واستخدام املؤرشات”. قد تدعو الحاجة إىل استشارة 
بعض أصحاب املصالح مثل املؤسسات اإلحصائية الوطنية يف كل مرحلة 

من مراحل تطوير املؤرشات. ستتاح الفرصة بعد املشاورات األولية ملعظم 
أصحاب املصالح الستشارتهم مرة أخرى حول مدى فائدة ومالءمة املنتجات 

النهائية الحتياجاتهم، وهي الخطوة األخرية يف إطار عمل تطوير املؤرشات 
“اختبار وتنقية املؤرشات مع أصحاب املصالح”.

15

“تأكد أن أصحاب املصلحة الرئيسني )الحكومة واألطراف األخرى املهتمة 
ذات الصلة( مشاركني ولديهم إحساس مشرتك مبلكية هذه العملية.”  

)SNH( مؤسسة اسكوتش ناتشورال هرييتيدج ،Ed Mackey 

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  من هم أصحاب املصلحة ذوي الصلة وهل توجد حاجة إىل استشارتهم 
جميًعا؟

●  ما هي التساؤالت التي يود أصحاب املصلحة إجابتها فيام يخص القضايا 
الهامة للتنوع البيئي؟

●  كيف يود أصحاب املصلحة استخدام املؤرش )املؤرشات(؟ مثالً لصناعة 
القرار أو إعداد التقارير أو التعليم.

●  هل تم تعريف املدخالت والتوقعات واملخرجات الخاصة بعملية تطوير 
املؤرش بوضوح ألصحاب املصلحة؟

●  ما قوة صناعة القرار وامللكية التي ستتوفر ألصحاب املصلحة املختلفني 
عىل اختيار املؤرشات
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تحديد أغراض وأهداف اإلدارة
أحد األدوار الهامة للمؤرشات هو دعم اإلدارة 

املتوامئة يف تحقيق أهدافها وأغراضها.

يتم تصميم بعض املؤرشات لدعم الفهم والوعي 
بالقضية إال أن هناك حاجة إىل املؤرشات املختلفة لصناعة 
القرارات املتعلقة باألهداف وإجراءات اإلدارة. عىل سبيل 

املثال، يوفر مؤرش الكوكب الحي )LPI( قيمة واحدة 
للمؤرش العام لالتجاهات املتعلقة بوفرة وتوزيع األجناس 
الفقارية املحددة املتوفر لها مجموعات بيانات مناسبة. 

وتعترب تغيريات مؤرش الكوكب الحي مبثابة مؤرش عىل 
اكتساب أو فقدان التنوع البيولوجي بوجه عام وتعترب 

هذه املعلومات هامة لزيادة وعي العامة وصانعي 
السياسة بهذه القضية ولكن قيمة املؤرش العام وحدها ال 

توضح سبب اكتساب أو فقدان التنوع البيولوجي أو ما 
هي األهداف أو اإلجراءات التي يجب أن تواجه ذلك األمر.

عندما يتم تطوير مؤرشات التنوع البيولوجي لدعم اإلدارة وصناعة القرار، 
يجب أن يبدأ تعريف الغرض من هذه املؤرشات ومستخدميها بتحديد 

األهداف واألغراض املتفق عليها بالفعل.

كافة البلدان لديها سياسات وأهداف لإلدارة ذات تأثريات 
مبارشة وغري مبارشة عىل التنوع البيولوجي واإلبالغ بالنمو 

تجاه ذلك، األمر الذي يعترب دوًرا رئيسيًا ملؤرشات التنوع 
البيولوجي. وتتضمن السياسات الرئيسية إلدارة التنوع 
البيولوجي اسرتاتيجية وخطة العمل الوطنيتان لحفظ 
التنوع البيولوجي )NBSAP(، وخطط أنظمة املناطق 

املحمية وترشيع القوانني الخاصة باألجناس املعرضة 
للخطر. تتضمن املستندات ذات الصلة يف قطاعات 

إدارة املوارد الطبيعية األخرى الخطط الوطنية للغابات 
وسياسات املصايد السمكية وسياسات املياه وخطط 

استخدام األرايض وترشيعات األثر البيئي.

ميكن تبني بعض األهداف الوطنية من غايات وخطط 
االتفاقات الوطنية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي أو 

األهداف اإلمنائية لأللفية. تعترب املؤرشات جزًءا رئيسيًا من 
تقرير النمو الوطني يف مثل هذه االتفاقيات الدولية.

يف الواقع، فإن اإلدارة والسياسات الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي تم 
توزيعها عىل عدد كبري من القطاعات. وعىل الرغم من ذلك، فإن املشكلة 

الشائعة هي أن السياسات غالبًا ما تفتقر بوضوح إىل أهداف محددة 
أو غايات واضحة أو آليات معينة لقياس النمو، لذلك فإن احتياجات 
تعريف املؤرش ال تكون دامئًا مبارشة. يف مثل هذه الحاالت، ميكن أن 

يستمر املؤرش يف العمل عىل زيادة الفهم والوعي بقضية السياسة ودعم 
التعريف املستقبيل لألهداف واالسرتاتيجيات.

إذا مل تُحدد هذه الخطوة غايات وأهداف اإلدارة ذات الصلة، فستحتاج 
حينئذ إىل الدمج مع خطوة “تحديد واستشارة أصحاب املصلحة/ 

الجمهور” للحصول عىل مزيد من املعلومات لتعريف الغرض من املؤرش 
)املؤرشات(. 

تؤدي خطوة تطوير املؤرش إىل خطوة “تحديد التساؤالت الرئيسية 
واستخدام املؤرش””.

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  ما أهداف وأغراض اإلدارة المتعلقة بالتنوع البيولوجي حالًيا في بلدنا؟

●  من الذي يريد أن يعرف مدى التقدم في تحقيق هذه األهداف 
واألغراض؟
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تحديد التساؤالت الرئيسية واستخدام املؤرش
تعترب املؤرشات أفضل الطرق املصممة والتي 

يتم بها التواصل للمساعدة يف إجابة التساؤالت 
الرئيسية للمستخدمني

تحديد التساؤالت الرئيسية
ويوىص بشدة بتطوير ونرش مؤرشات التنوع البيولوجي استجابة 

للتساؤالت الرئيسية. يصف التساؤل الرئييس ما الذي يريده 
مستخدم أو جمهور املؤرش معرفته عن املوضوع. حيث سيساعد 

ذلك عىل تعريف الغرض من املؤرش وحيث إن املؤرشات تابعة 
للغرض، فإن هذا يعترب أمرًا هاًما جًدا.

التساؤالت الرئيسية ميكن أن تكون عامة جًدا، مثل:

●  كم عدد األجناس الموجودة في بلدنا؟

●  ما األجناس المهددة باالنقراض؟

●  �ما المناطق ذات األولوية للحفاظ على التنوع 
البيولوجي؟

●  ��هل يتزايد التنوع البيولوجي أم يتناقص في بلدنا؟

ميكن أن يكون هناك العديد من مجموعات البيانات واملؤرشات التي 
تساعد عىل إجابة تساؤل رئييس واحد. أحد فوائد تعريف التساؤل الرئييس 
هو أنه يساعد بطبيعة الحال عىل تحديد املؤرشات ونرشها بشكل يساعد 
يف تفسريها. غالبًا يتم إرفاق بعض مناذج من نصوص الرسد بعرض املؤرش 

لتوضيح أهمية خط االتجاه عىل الرسم البياين، عىل سبيل املثال. تكون 
كتابة هذا التوضيح أسهل عندما يكون إجابة عىل تساؤل رئييس. كذلك 

فإن املنطق يف التعامل مع التساؤل الرئييس يحث عىل مزيد من التحليل 
واستخدام أكرث من مؤرش لتوضيح القضايا املعقدة. 

إذا كانت التساؤالت الرئيسية أكرث دقة وتحديًدا للوضع، فإن هذا 
يوفر مزيًدا من التوجيه لتحديد املؤرشات املناسبة وتطويرها. كثري من 

التساؤالت الرئيسية املعينة تدور غالبًا حول قضايا اإلدارة، مثل:

●  �ما التهديدات الرئيسية التي تواجه التنوع البيولوجي في منطقتنا؟

●  ���ما معدل الصيد الدائم في مصَيد األسماك هذا؟

●  �ما حالة الحياة البرية الضرورية لصناعة السياحة لدينا؟

ميكن إعادة صياغة األهداف واألغراض كتساؤالت ملساعدة 
تحديد مؤرشات لهم. عىل سبيل املثال:

●  �هل حققنا أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي 
بإقليم Aichi ومن ثم تنفيذ مهمة إيقاف فقدان التنوع 

البيولوجي؟

●  �هل مجموعات األفيال لدينا في النطاق المستهدف 
من 15.000 إلى 20.000 حيوان؟

●  �هل حققنا هدفنا وهو %10 على األقل من جميع 
النظم اإليكولوجية لدينا والموجودة في نظام المناطق 

المحمية الخاص بنا؟

يجب أن يكون تعريف وتحديد أولويات التساؤالت 
الرئيسية عىل نحو منوذجي عملية متكررة من االستشارات 
مع أصحاب املصلحة وجمهور املؤرش )املؤرشات(. ومبدئيًا 

ميكن تحديد مجموعة كبرية من التساؤالت حيث ميكن 
أن يكون بعض منها واسع أو معقد الغرض جًدا لدرجة ال 

تسمح بإجابتها بأفضل شكل باستخدام املؤرشات. قد يحتاج فريق 
تطوير املؤرش إىل تكوين فهم مشرتك للقضية وإدارة توقعات املشاركني 

كافة. حيث ميكن أن تكون الحاجة املتفق عليها ليست مجرد تطوير 
املؤرشات ولكن استخدامها كجزء من التقرير والتحليل املفصل استجابة 

للتساؤالت الرئيسية أو تكون الحاجة األوىل لتجميع بيانات املجال.

“احتفظ بعدد صغري من املؤرشات وتأكد أن لديك فقط املؤرشات التي 
تجيب عىل تساؤل معني أو تفي بالحاجة املعّرفة بوضوح.”

SANBI ,Jessica Grobler

18
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أطر التحليل واإلبالغ
يتم أحيانًا اختيار مؤرشات التنوع البيولوجي وعرضها ضمن أطر للتحليل 

 ”DPSIR“ أو إطار ،)PSR( واإلبالغ مثل إطار الضغط - الحالة - االستجابة
الذي يضم “القوى الدافعة” و“آثار” التغريرُّ البيئي. ويستند إطار الضغط 

- الحالة - االستجابة إىل منوذج للعامل متارس األنشطة اإلنسانية ضغوطًا 
ات يف استخدام األرايض( عىل البيئة، مام قد  )مثل انبعاثات التلوث أو التغريرُّ

يحدث تغيريات يف حالة البيئة )عىل سبيل املثال، املستويات امللوثة، تنوع 
املوئل، تدفقات املياه(. وحينئذ يستجيب املجتمع للتغريات يف الضغوط 

البيئية أو يقرر بسياسات وبرامج تهدف إىل منع أو الحد من األرضار 
البيئية. وقد تم تنظيم بنية العديد من التقارير عن حالة البيئة، وإطار 

مجاالت الرتكيز ومؤرشات اإلبالغ عن هدف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 
2010 )انظر www.bipindicators.net( باستخدام إطار الضغط - الحالة - 

االستجابة ومتغرياته. 

ميكن أن تكون األطر التحليلية وأطر اإلبالغ مثل إطار الضغط - الحالة - 
االستجابة مفيدة يف تحديد التساؤالت املهمة التي قد تساعد املؤرشات 
يف اإلجابة عنها. ومع ذلك، فغالبًا ما يكون هناك اتجاه لتجريب وتعيني 
مؤرشات خاصة لفئة أو أخرى من فئات اإلطار. ما مل يكن قد تم تحديد 
مؤرشات خاصة الستخدامها يف التقرير، فإنه يوىص باستخدام هذه األطر 

فقط للمساعدة يف تحديد وتصنيف التساؤالت الرئيسية، ولكن ليس 
لتصنيف أو اختيار املؤرشات. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن املؤرشات 

تعتمد عىل الغرض وبالتايل ميكن استخدام نفس املقياس يف اثنني أو أكرث 
من الفئات الخاصة بإطار الضغط - الحالة - االستجابة. عىل سبيل املثال، 

ميكن استخدام البيانات الخاصة مبساحة الغابات كمؤرش عىل معدالت 
ضياع املوائل )الضغط(، وكمؤرش عىل املوائل املناسبة لألنواع التي تعتمد 
عىل الغابات )الحالة(، وكمؤرش ملدى فّعالية السياسات الرامية إىل وقف 

إزالة الغابات ) االستجابة(. 

تحديد استخدام املؤرش
إن تعريف التساؤل الرئييس يساعد عىل تحديد استخدام املؤرش. هل سيتم 

استخدامه لقياس مستوى التقدم أو لإلنذار املبكر باملشكالت أو لفهم 
قضية أو لإلبالغ أو لزيادة الوعي؟ وإذا كان من املقرر استخدامه التخاذ 

القرارات اإلدارية، فهل سيتم استخدامه يف مناسبات معينة عند اتخاذ 
م املحرز، مثل املراجعة السنوية لربنامج  القرارات أو اإلبالغ عن التقدرُّ

العمل؟ مْن بالتحديد سيقوم باستخدام هذه املعلومات؟ ما مستويات 
التعليم واملعرفة التامة باملوضوع التي ميلكها الجمهور املستهدف بالفعل؟

وكلام كان االستخدام املستهدف ملؤرش ما أكرث تفصيال، كانت الخطوات 
التالية من وضع املؤرش ونرشه أسهل، وازدادت احتاملية تأثري املؤرش 

واستخدامه طوال الوقت.

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  �ما التساؤالت الرئيسية لدى المستخدم المستهدف أو الجمهور حول 
قضية التنوع البيولوجي؟

●  �هل يمكن أن تكون التساؤالت الرئيسية أكثر تحديًدا أو تركيزًا؟

●  ��كيف سيتم استخدام المؤشر؟

●  �مْن سيستخدم المؤشر؟

●  ���ما مستويات التعليم والمعرفة التامة بالموضوع التي يملكها الجمهور 
المستهدف بالفعل؟
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تطوير النموذج التصوري
منوذج تصوري يساعد عىل تحديد ونرش املؤرشات 

رًدا عىل التساؤالت الرئيسية.

مبا أن مؤرشات التنوع البيولوجي معتمدة عىل الغرض، 
فإن العالقة بني املقياس الذي تم اختياره كمؤرش وغرض 

املؤرش تحتاج إىل أن تكون صالحة من الناحية العلمية 
وسهلة الفهم. وهذا من األهمية مبكان السيام ملفهوم 
معقد مثل مفهوم التنَّوع البيولوجي، والذي يحتمل 

العديد من التفسريات وغالبًا ما يكون من الصعب نرشه. 

للمساعدة يف تحديد ورشح العالقة بني املؤرش والغرض 
منه يكون النموذج التصوري للمسألة أمرًا مفيًدا للغاية. 

إن النموذج التصوري هو يف األساس رسم بياين ميثل 
القضايا الرئيسية محل االهتامم وعالقتها ببعضها البعض. 

وعادة ما توضع كل قضية يف الرسم البياين يف مربع أو 
دائرة ويُشار إىل العالقات بينها بأسهم أو خطوط. وقد يوفر النص 

املرافق مزيًدا من التوضيح للرسم البياين.

ويساعد الرسم البياين للنموذج التصوري عىل توضيح 
املوضوع الذي تُجرى معالجته لكافة املشاركني كام يساعد 
يف اختيار ونرش املؤرشات املناسبة. ويساعد يف تقييم مدى 
مالءمة املؤرشات املحتملة للرد عىل التساؤل )التساؤالت( 
الرئييس ومدى صحتها العلمية وتحديد مدى فّعاليتها يف 
متثيل القضايا محل االهتامم واالستجابة ألي تغيري طارئ. 

كام ميكن للنموذج التصوري أن يوِّجه إىل طريقة بناء 
تفسري القضية وتحديد معنى املؤرشات. وميكن عرض 

النموذج بوصفه رساًم بيانيًا يف تقرير نهايئ للمساعدة يف 
وضع النبذة الوصفية.

يبدأ وضع النموذج التصوري بتوضيح التساؤالت الرئيسية 
يكون التساؤل الرئييس )التساؤالت( هو نقطة البداية 
ملستخدمي املؤرش وألية أهداف إدارية تم تحديدها. 

وميكن من خالل هذه التساؤالت تحديد نطاق أو حدود 
املوضوع )عىل سبيل املثال، محدد املوقع أو وطني(. 
ثم يتم تحديد املوضوعات أو القضايا الرئيسية عند معالجة التساؤل 
)التساؤالت( الرئييس. ثم ترسم تلك القضايا والعالقات فيام بينها عىل 

رسم بياين أويل ملناقشتها من ِقبل فريق تطوير املؤرش، وبشكل مثايل مع 
مستخدمي املؤرش. ثم تتم إعادة صياغة النموذج التصوري وتنقيته، مام 
يساعد يف تشكيل فهم أكرث وضوًحا ومشاركة للموضوع. قد تؤدي هذه 

العملية إىل تغيريات أو إىل مزيد من التحديد للتساؤالت الرئيسية. يف 
مرحلة اختيار مؤرش فمن املحتمل أن تكون هناك مؤرشات لكل قضية من 

القضايا املوجودة يف النموذج التصوري وللخطوط أو الروابط فيام بينها.

بالنسبة للتساؤل الرئييس املحدد للغاية قد يكون النموذج التصوري 
بسيطًا. عىل سبيل املثال، بالنسبة للتساؤل، “هل حققنا هدفنا مبا ال يقل 
عن ٪10 من كافة النظم اإليكولوجية املدرجة يف نظام املناطق املحمية 
الخاص بنا؟” ميكن أن يكون الشكل 3 منوذًجا تصوريًا للقضايا املطروحة. 

ميكن جمع البيانات لكل خانة من الخانات أو القضايا ويكون املؤرش 
للعالقة بني القضايا، والذي من املرجح أن يشمل تحليل التطابق الخاص 

بنظام املعلومات الجغرافية.

الشكل 3. مثال عىل توجيه النموذج التصوري لوضع مؤرشات 
التساؤل الرئييس، “هل حققنا هدفنا مبا ال يقل عن ٪10 من 

كافة نظمنا اإليكولوجية املدرجة يف نظام املناطق املحمية 
الخاص بنا؟”

توزيع املناطق 
املحمية

توزيع النظم اإليكولوجية 
)أنواع النباتات(
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الشكل 4 هو مثال لرسم بياين خاص بنموذج تصوري تم وضعه لفحص 
بعض التساؤالت الرئيسية األكرث عمومية لنظام املناطق املحمية يف بلد ما 
)PAs(، مثل: “ما الوضع بالنسبة للمناطق املحمية الخاصة بنا )PAs(؟”، 
“ما الفوائد التي توفرها املناطق املحمية لدينا للمجتمعات املحلية؟”، و 
“ما أولويات اإلدارة للمناطق املحمية لدينا؟”. من املرجح أن يتم إنتاج 
مؤرشات لوصف كل خانة أو قضية يف الرسم البياين. وستتم دعم تفسري 

قيم واتجاهات املؤرش من خالل مراعاة العالقات بني الخانات أو القضايا. 

قد يتم الخلط بني الرسم البياين التصوري وأطر العمل التحليلية والخاصة 
باإلبالغ مثل إطار الضغط - الحالة - االستجابة )PSR(. غري أن الفرق 
بينهام كبري يف األساس، حيث إن هناك بعض التداخل يف استخدامهام. 

ومتثل األطر التحليلية مثل الضغط - الحالة - االستجابة مبثابة دليالً شاماًل 
للغاية يساعد يف تنظيم التساؤالت الرئيسية وتحليل ملوضوع شامل، مثل 

حالة البيئة. ويعد الرسم البياين للنموذج التصوري كام هو موضح يف 
هذا الدليل مبثابة متثيل أكرث تفصيالً للقضايا املحددة الناتجة عن معالجة 
تساؤل رئييس. قد يتم استكشاف تساؤل رئييس شائع جًدا ألول مرة من 
خالل منوذج تصوري عام ملوضوع التساؤل إلعطاء نظرة عامة، ثم مناذج 

أكرث تفصيالً للقضايا الفردية.

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  ما التساؤالت الرئيسية األكثر أهمية أو شموالً التي يمكن دراستها 
بمساعدة نموذج تصوري؟

●  ما مستوى التفصيل المطلوب للنموذج التصوري؟

●  مْن يجب عليه أن يشارك في تعريف النموذج التصوري؟

الشكل 4، مثال للرسم 
البياين للنموذج التصوري 

للقضايا املتعلقة بإدارة 
نظام املناطق املحمية 

)PAs(

تدفق وجودة املياه من 
املناطق املحمية

مجموعات األنواع الرئيسية 
يف املناطق املحمية

 نطاق وجودة أنواع
 النباتات يف

املناطق املحمية

نطاق املناطق املحمية

موقع املناطق املحمية

 األهداف اإلدارية
للمناطق املحمية

 عدد زوار املناطق
املحمية وأنشطتهم

جلب البضائع من املناطق 
املحمية - املرشوع وغري 

املرشوع

 املستوطنات البرشية
 غري املرشوعة يف
املناطق املحمية

 القدرة اإلدارية
للمناطق املحمية:

- امليزانيات
- الخطط

- املوظفون
- املعدات
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تحديد املؤرشات املحتملة 
ميكن للمؤرشات الجديدة والقامئة أن تساعد يف 

اإلجابة عن أحد التساؤالت الرئيسية. فجدوى تلك 
املؤرشات واستدامتها تحتاج إىل تقييم.

إن تحديد املؤرشات التي تجيب عن تساؤالت رئيسية 
محددة وتستجيب الحتياجات املستخدم تكون أكرث 
نجاًحا من خالل املزج بني التفكري اإلبداعي والدقة 

العلمية. فقد يكون التفكري اإلبداعي مهارة مدهشة يف 
هذا السياق، غري أن املؤرشات األكرب تأثريا غالبًا ما تنتج 

من خالل استخدام وعرض البيانات بطرق مبتكرة، مبا يف 
ذلك الجمع بني أنواع مختلفة من البيانات بطرق قد ال 

تبدو واضحة عىل الفور. فالدقة العلمية رضورية لتحديد 
املؤرشات التي تكون صالحة وميكن الدفاع عن أغراضها 

من الناحية التصورية. 

كام أن املؤرشات املالمئة تحتاج إىل أن تكون رسيعة االستجابة للتغريرُّ يف 
قضية املنفعة ويسُهل فهمها للمستخدم. 

وعىل األرجح أنه سيتم تنفيذ تلك الخطوة باالشرتاك مع الخطوة “جمع 
ومراجعة البيانات”، حيث ستوجه عمليات البحث عن البيانات من خالل 

االحتياجات الالزمة للمؤرشات املحتملة، بينام سيعمل توافر واستدامة 
لية عىل الحد من عدد املؤرشات العملية. يساعد الرسم  البيانات الفعِّ

البياين للنموذج التصوري عىل توجيه اختيار املؤرشات املناسبة ومجموعات 
البيانات.

ومن املهم مراعاة عرض املؤرش
إن أحد االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تحديد وإنشاء 

املؤرشات املحتملة يتمثل يف طريقة عرضها للمستخدمني. ميكن 
تصنيف معظم مؤرشات التنوع البيولوجي إىل نوعني رئيسيني: 
إما مؤرشات مكانية وترتكز إىل الخرائط أو مؤرشات رسم بياين 

وترتكز إىل الرموز. وغالبا ما متثل املؤرشات التي ترتكز عىل 
الخرائط عامل جذب أويل كبري للمستخدمني النهائيني. ومع 
ذلك، ونظرًا ألن الكثري من عمل نظام املعلومات الجغرافية 
يعترب جديًدا نسبيًا، فغالبًا ال توجد مجموعات بيانات ترتكز 

عىل الخرائط كسالسل زمنية، وإمنا بوصفها مجموعات بيانات 
منفردة ال ميكنها إثبات التغيري طوال الوقت. وعىل الرغم من 

ذلك، ميكن أن تكون خرائط اللقطة الفوتوغرافية املوثوقة مفيدة 
باعتبارها أساًسا ميكن من خالله رصد التغرّي املستقبيل. 

ويعد أحد الجوانب املهمة لتطوير املؤرش واستخدامه هو التفكري 
يف هذا العمل من حيث “الوصف” أو الرسد الذي تود أن تحكيه 

للمستخدم حول املوضوع. وسوف تكون الخطوات السابقة يف 
العملية قد بدأت لتلخيص نطاق ‘القصة’ الذي سريمي إىل اإلجابة 

عىل التساؤل )التساؤالت( الرئييس. ويجب أن يراعى اختيار ووضع املؤرشات 
كيف ميكن تفصيل ‘القصة’ ونرشها. كام أنه من املهم أيًضا تذكرُّر أن مؤرش واحد 

لن يخربك أبًدا مبا تود معرفته، حيث إنه فقط يشري إىل قضية أخرى، وغالبًا ما 
تكون أكرث تعقيًدا.

وعىل الرغم من أن أي بلد يحتاج إىل تحديد املؤرشات أوالً لتلبية احتياجاتها 
الخاصة، ميكن أن تكون هناك مزايا يف اختيار املؤرشات التي تُستخدم أيًضا لإلبالغ 

عن األهداف العاملية أو التي تُستخدم من ِقبل البلدان املجاورة. فعىل املستوى 
العميل، من املحتمل املحتمل أن يساعد استخدام طرق ُمجربة ومختربة يف 

تقليل الوقت املستغرق يف تطوير املؤرش. وعىل مستوى أوسع، فإن املساهمة 
بالبيانات عىل املستوى الوطني يف املبادرات اإلقليمية أو العاملية تفيد كال الطرفني. 

فاملبادرة اإلقليمية أو العاملية يتم تعزيزها من خالل إضافة بيانات عىل نطاق 
وطني كام ميكن وضع نتائج مبادرة املؤرشات التي تتم عىل املستوى الوطني 

يف سياق أوسع. ومن األمثلة القوية لعملية املؤرشات ذات النطاق اإلقليمي 
هو مرشوع تبسيط مؤرشات التنوع البيولوجي يف أوروبا )SEBI(، والذي وضع 

مجموعة تتألف من 26 مؤرشا من املؤرشات املقرتحة للرصد واإلبالغ عن التقدم 
املحرز لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي األوروبية. 

“يجب أن تقدم املؤرشات رؤى ثاقبة إىل العامل الطبيعي. حيث يجب أن 
تكون ذات صلة بالسياسة ولكن أيًضا واقعية من حيث توافر البيانات.”

)SNH( مؤسسة اسكوتش ناتشورال هرييتيدج ,Ed Mackey   
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قد تقع مسؤولية اختيار أنسب مؤرش أو مؤرشات عىل عاتق مؤسسة 
واحدة، أو قد تحدد من ِقبل لجنة تضم ممثلني من منظامت أو مجموعات 

بحثية متعددة، كلجنة توجيهية أو استشارية. وقد يكون لكل صاحب 
مصلحة وجهة نظر مختلفة وقد تكون هناك العديد من االقرتاحات 

املختلفة حول كيفية معالجة املشكلة وأفضل السبل للرد عىل التساؤل 
الرئييس. ودامئًا ما تكون املدخالت والتعليقات من هذا النوع ذات قيمة، 
ولكن يف النهاية يجب تحديد املؤرش أو مجموعة املؤرشات ويتم االتفاق 
عىل النهج قبل أن مييض املرشوع قُدًما نحو املرحلة املقبلة. ويجدر األخذ 
يف االعتبار طوال هذه الخطوة من خطوات التطوير أنه ال يوجد حل أو 
نهج مثايل ودامئًا ما سيكون هناك عىل األرجح بعض االنتقادات املوجهة 
إليه. من املهم ملؤسسة واحدة أو مجموعة أو فرد أن يكون لديهم نظرة 
عامة عن عملية أو مرشوع وضع املؤرشات ككل وأن يكونوا قادرين عىل 

اتخاذ قرار نهايئ حول املؤرش أو النهج الذي سيجري تحديده.

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  ��هل هناك مؤشرات موجودة يمكن أن تساعد في اإلجابة عن التساؤل 
)التساؤالت( الرئيسي؟ 

●  ��كيف يمكن لكل مؤشر من المؤشرات المحتملة أن يجيب بالشكل 
األفضل عن التساؤل )التساؤالت( الرئيسي؟ 

●  ��هل العالقة بين المقياس الُمستخدم كمؤشر وغرض المؤشر مدعمة 
علمًيا ويسهل على المستخدم فهمها؟

●  ��هل تم فهم األسباب المحتملة للتغيُّر في قيمة المؤشر جيًدا؟

●  ��كيف يمكن فهمها بسهولة من قِبل المستخدمين المستهدفين؟

●  ��هل هناك بيانات مناسبة لكل من المؤشرات المحتملة؟

●  ��هل يمكن تحويل البيانات الموجودة إلى مؤشرات مالئمة؟

●  ��ما الموارد المتاحة في الوقت الراهن وفي المستقبل إلنتاج المؤشرات 
المحتملة؟

●  ��مْن الذي سيقرر أي المؤشرات سيتم حسابها؟

“إن فكرة وجود مجموعة رئيسية من املؤرشات، التي يسهل فهمها 
ونرشها للجميع، مدعومة من خالل مستوى أدىن للمساعدة يف تفسريها 
وتقديم مزيد من التفاصيل، قد أثبتت أنها منوذج قوي وأنها الحل األكرث 
الية لنرش هذا املوضوع الصعب لذلك القطاع العريض من الجمهور.” فعَّ

UK ,JNCC ,James Williams

“دامئا ما ستكون هناك انتقادات، ولكن إذا مل تتمكن تلك االنتقادات من 
اقرتاح طريقة أفضل للقيام بذلك بشكل ممكن من الناحية العملية، ال 

تأخذها عىل محمل الجد” 

SANBI ,Jessica Grobler
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جمع ومراجعة البيانات
عادًة ما تكون بعض البيانات ذات الصلة متوفرة، 

غري أنها تحتاج إىل مراجعة مدى مالءمتها

عادًة ما تكون بعض البيانات ذات الصلة متوفرة، غري أنها 
تحتاج إىل مراجعة مدى مالءمتها

نظرًا العتامد إنتاج املؤرشات عىل البيانات فمن املرجح 
إجراء هذه الخطوة مع الخطوة “تحديد املؤرشات 

املحتملة”. وسوف تسرتشد عمليات البحث عن البيانات 
بالتساؤالت الرئيسية واملؤرشات املحتملة. كام ستحتاج 

كل مجموعة مفيدة محتملة من مجموعات البيانات إىل 
مراجعتها لتحديد مدى مالءمتها. عىل سبيل املثال، إذا كان 
من املطلوب من املؤرش أن يوضح التغيري، فإنه يجب جمع 

البيانات بتواتر كاٍف واستخدام طريقة مناسبة إلعطاء 
الحساسية الالزمة للتغيري. كام قد تشمل عملية املراجعة توحيد البيانات 

إىل وحدات ومقاييس مشرتكة، وضامن أن الطرق املستخدمة لجمعها 
تكون قابلة للمقارنة. ويجب تنفيذ هذه املراجعة بشكل مثايل دوريًا 

للحفاظ عىل جودة واتساق البيانات. فاالتساق أمر رضوري، ليس فقط 
بني مجموعات البيانات، ولكن أيًضا بني األعوام داخل مجموعة البيانات 
نفسها، بحيث ميكن إجراء مقارنات صحيحة بني نقاط مختلفة يف الزمن. 

ميكن العثور عىل البيانات ذات الصلة ملؤرشات التنوع البيولوجي يف 
أشكال مختلفة كثرية، مبا يف ذلك البيانات املحددة مكانيًا )غالبًا يف شكل 

نظم معلومات جغرافية )GIS( رقمية(، وقواعد البيانات القابلة للتنزيل، 
واملجموعات اإلحصائية، ونتائج املسح أو املضمنة يف املستندات أو الكتب 

املوجودة عىل اإلنرتنت. قد تحتاج البيانات املتوفرة بتنسيقات مختلفة 
إىل دمجها قبل القيام بتحليلها، وإذا كانت البيانات متوفرة عرب مجموعة 

من املصادر فقد يكون ذلك صعبًا ومستهلكاً للوقت عىل حد سواء. إن 
تصميم تنسيق موحد أو سلسلة من قواعد البيانات لتخزين البيانات 

يف بداية املرشوع ميكن أن يساعد عىل حل هذه املشكلة، بحيث ميكن 
إضافة البيانات إليها أثناء القيام بجمعها. إذا تم جمع البيانات من مصادر 

متعددة، فإنه من الرضوري وضع نظام مرجعي صارم للتمكن من تتبع 
مصادر البيانات والرجوع إىل مصدر البيانات األصيل إذا لزم األمر. إذا كانت 
هناك عدة مؤسسات تتوىل جمع البيانات، فإن هذه العملية تحتاج إىل أن 

تكون موحدة عىل مستوى جميع املؤسسات.

البحث عن بيانات يف قطاعات أخرى
إن نقص البيانات املناسبة يتم تحديده عىل نطاق 

واسع عىل أنه عائق رئييس أمام إنتاج مؤرشات التنوع 
البيولوجي. وعىل الرغم من أن هذه هي الحالة دون 

شك، فمن الجدير بالذكر أن العديد من جوانب حفظ 
التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام تتداخل مع 

القطاعات األخرى التي تعتمد عىل أو تؤثر عىل البيئة 
الطبيعية، مثل الزراعة والحراجة والصيد واالستجامم 

يف الهواء الطلق والسياحة وتطوير البنية التحتية. ومن 
املرجح أن يكون لهذه القطاعات إجراءات تتعلق بصنع 

السياسات واإلدارة والتي تنتج معلومات إما أنها تؤثر 
بشكل مبارش عىل التنوع البيولوجي، أو أنها قد تساعد 

يف اإلجابة عىل جوانب من التساؤالت الرئيسية. عىل 
سبيل املثال، قد تكون إحصائيات صيد األسامك من بحرية 

فيكتوريا يف أوغندا مؤرًشا لجودة املياه يف البحرية أو 
ملدى اعتامد الناس عىل مصايد األسامك يف معيشتهم أو 
إذا ما  كانت موارد البحرية تستخدم بشكل مستدام أو ألي 
مدى يؤثر سمك فرخ النيل )سمك قرش البياض( عىل النظام اإليكولوجي. 
ال متلك هذه املؤرشات ميزة استخدام املعلومات املوجودة بالفعل فقط، 

ولكن ميكنها أيضا املساعدة يف تطوير التفاعل بني القطاعات ورفع الوعي 
بالقضايا املتعلقة بالتنوع البيولوجي. كام قد يكون من املمكن أيًضا 

االستفادة من الخربات والتجارب القامئة يف هذا املجال إلنتاج معلومات 
لبناء املؤرشات. وينطبق ذلك بشكل خاص عندما تكون بيانات “املجال” 
املنهجية ُمفتقدة ويف نفس الوقت يكون لدى الباحثني واملديرين مقدار 

كبري من الخربة املرتاكمة بالنظم اإليكولوجية واألنواع محل االهتامم. عىل 
سبيل املثال، طالب مطورو املؤرش داخل حكومة أوكرانيا هيئة من الخرباء 

بتقدير مستويات مجموعات األنواع املوجودة يف املناظر الطبيعية الزراعية 
التي تتعلق بأساس ثابت، واستطاعوا دمج البيانات الناتجة يف مؤرش عام 

واحد التجاه األنواع. وبالرغم أنه من املهم متابعة حالة الشك يف هذه 
األنواع من البيانات، فإن هذه الُنهج “الحساسة” أو النوعية تحظى مبيزة 
إضافية تتمثل يف الحفاظ عىل املعرفة التي غالبًا ال يتم تسجيلها وبالتايل 

قد تختفي مع تغريرُّ وظائف األفراد.

ل وضع املؤرش أو املؤرش العام  “إن تأمني البيانات املطلوبة يف تنسيقات تُسهِّ
ميثل أحد أكرب التحديات التي تتم مواجهتها حتى اآلن. فهو ينطوي عىل 

إقامة عالقات وثيقة مع العديد من الباحثني واملنظامت واالتصال املستمر 
لتطوير عالقة موثوقة” 

CBMP ,Mike Gill
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تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  ��هل تتعلق البيانات المتاحة بالتساؤالت الرئيسية والمؤشرات 
المحتملة؟

●  ��هل البيانات محددة لفترة زمنية مناسبة ولمنطقة جغرافية تلبي 
احتياجات المستخدمين؟

●  ��هل يسهل الوصول للبيانات وُيرجح استمرار إنتاجها في المستقبل؟

●  ��هل تم جمع البيانات بطريقة متسقة وقابلة للمقارنة طوال الوقت؟

●  ��إذا كان من المطلوب من المؤشر أن يكشف عن التغيير، فهل تم 
جمع البيانات بتواتر كاٍف، أو هل طريقة جمع البيانات مالئمة لتوفير 

الحساسية المرجوة للتغيير؟

●  ��هل تم إبرام االتفاقيات الالزمة المناسبة للسماح بجمع البيانات 
واستخدامها؟

“الرتكيز عىل التأكد من أنه ميكن تكرار املؤرشات الخاصة بك مراًرا وتكراًرا 
لبناء سلسلة زمنية”   

SANBI ,Jessica Grobler

التعاون واالتفاقيات لدعم تطوير املؤرش

تتمثل العوامل الرئيسية إلجراء تعاون ناجح للمؤرش يف إدارة توقعات جميع املعنيني، بكيف كيف ومتى ميكنهم املساهمة بالبيانات يف املؤرش وماذا 
ستكون النتائج. إذا كان التعاون يشمل تبادل أو استخدام البيانات، فمن الرضوري أن يكون جميع الرشكاء واضحني ومتفقني عىل كيفية وأين وملاذا 

WCMC-سيتم استخدام البيانات. وميكن االتفاق عىل ذلك بشكل غري رسمي خالل االجتامعات, ومع ذلك فإنه يف تجربة برنامج األمم املتحدة للبيئة
والعديد من رشكاء املؤرشات الوطنية، تعد االتفاقيات املكتوبة يف شكل صالحيات واتفاقيات بشأن تبادل البيانات وخطابات االتفاق أو حتى رسائل 

الربيد اإللكرتوين مفيدة للغاية, وتعرض هذه الوثائق توقعات الرشكاء كام أنها تكون مبثابة نقطة مرجعية إذا طرأت أية تساؤالت فيام بعد. قد تتضمن 
اتفاقيات تبادل البيانات أيًضا بنوًدا للحد من طريقة استخدام البيانات، وكيف يجب االعرتاف بها وعام إذا كانت املخرجات تحتاج إىل مراجعة من 
قبل أطراف أخرى, وكلام زاد عدد الرشكاء املعنيني بتطوير املؤرش، زادت الحاجة إىل وجود االتفاقيات الرسمية وهياكل الحوكمة. قد يكون للرشكاء 

أدوار محددة أو قد يشكلون مجموعات مثل ‘مجموعة املستخدمني’ أو ‘مجموعة العمالء’.  
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حساب املؤرشات
إن تحويل البيانات إىل مؤرشات تعد عملية 

تكرارية الستكشاف طرق مختلفة. ويجب أن 
تكون الطرق املستخدمة موثقة. 

يعد حساب املؤرش عملية تكرارية
الحساب الفعيل للمؤرشات من خالل استخدام وعرض 
البيانات هو عملية تكرارية الستكشاف طرق مختلفة 

والعثور عىل أنسبها. وحيث إن هذه عملية متكررة 
وإبداعية، فمن نواٍح كثرية تتداخل هذه الخطوة مع 
التجارب السابقة لتحديد املؤرشات املمكنة ومراجعة 

البيانات، فضال عن توصيل املؤرشات. 

ويعد التساؤل الرئييس الذي تجري مناقشته هو نقطة 
البداية لحساب املؤرش، وتعريف استخدام املؤرش 

والنموذج التصوري للقضية. وقد يكون أحد األمثلة 
للتساؤل الرئييس هو “هل نحافظ فعليًا عىل الحياة الربية يف املناطق 

املحمية لدينا؟” وفيام يتعلق بهذا املثال، سيتم استخدام هذا املؤرش يف 
التقارير السنوية التي تُصِدرها الوكالة الوطنية للحياة الربية لوزراء البيئة 
والسياحة. ومتثل البيانات املتوفرة عمليات مسح سنوية للثدييات الكبرية 
املوجودة يف معظم املناطق املحمية خالل معظم السنوات يف الفرتة من 

1963 حتى 2008.

ويكمن جزء هام من حساب املؤرش يف فهم البيانات، 
مثل مكامن القوة فيها وحدودها، ومن أين أتت. يف هذا 

املثال، ال متثل البيانات كل الحيوانات الربية ولكن فقط 
الثدييات الكبرية وميكن قبول هذا باعتباره كافيًا للغرض 
املطلوب. يجب فحص طرق جمع البيانات ملعرفة ما إذا 

كانت أعداًدا أو عينات كلية، وما هي حدود الثقة يف 
النتائج. وقد متثل تساؤل آخر فيام إذا كانت هناك أعداًدا 
كافية من جميع األنواع والتي سيجري إدراجها يف املؤرش 

)املؤرشات(؟

ومبجرد تقييم مكامن قوة البيانات وحدودها ميكن 
تجريب طرق حساب املؤرش )املؤرشات(. قد تكون هناك 

طريقة بسيطة إلنتاج رسم بياين ممثل باألعمدة يوضح 
العدد اإلجاميل للحيوانات املحسوبة سنويًا. وقد يكون من 
األنسب كذلك تقديم رسوم بيانية ممثلة باألعمدة لألنواع 

الفردية طوال الوقت، وكذلك للمناطق املحمية الفردية. 
فقد يساعد ذلك يف تحديد االتجاهات املختلفة املفتقدة يف 
التجميع الشامل للبيانات. وبدالً من ذلك، ميكن تحويل أعداد املجموعة 

املدمجة إىل رقم متوسط متحرك لفرتات كل خمس سنوات محددة 
إذا كانت طرق املسح مناسبة لذلك، للمساعدة يف تحديد أية تغيريات. 
وميكن لحساب املؤرش استخدام طريقة إلنتاج قيمة املؤرش العام، مثل 

طريقة مؤرش الكوكب الحي. قد تكون هناك طرق أخرى إلعادة صياغة 
البيانات للمساعدة يف اإلجابة عن التساؤل الرئييس تتمثل يف تحويل أعداد 
الحيوانات إىل كتلة إحيائية، أو تقسيم البيانات إىل بيانات تخص الحيوانات 

آكلة األعشاب والحيوانات املفرتسة.
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قد تتنوع الطرق املختلفة لحساب املؤرش يف صالحيتها كمؤرش قائم 
عىل أسس علمية للقضية محل االهتامم، إىل جانب الصالحية اإلحصائية 

الستخدام البيانات. وميثل ذلك أحد األسباب وراء تنفيذ وضع املؤرش 
بوصفه عملية تكرارية، لتحديد أنسب الطرق. 

قد يشري الحساب األويل للمؤرش إىل بعض التغيريات الهامة يف القضية 
محل االهتامم، مثل انخفاضات عدد السكان، ولكن املؤرش يف حد ذاته ال 

يفرس ملاذا لوحظ هذا الوضع. ومبساعدة النموذج التصوري، ورمبا بالتشاور 
مع مقدمي البيانات، ميكن استكشاف املزيد من التساؤالت واالفرتاضات 
لتفسري التغيريات. ميكن ملجموعات البيانات واملؤرشات األخرى أن تكمل 
هذه الدراسة للقضية، مثل االنخفاضات يف أعداد الثدييات الكبرية فيام 

يتعلق بضغوط الصيد وتغريرُّ املوائل واألمطار السنوية أو توفر الغذاء.

يجب أن تكون الطرق املستخدمة موثقة
يتعني أن يكون حساب املؤرش مصحوبًا بتوثيق الطرق املستخدمة ومصادر 

البيانات. فهذا من شأنه ضامن أن تتسم عملية الحساب بالشفافية 
وخاضعة للفحص ومن املمكن تكرارها يف املستقبل من أجل إنتاج متسق 

للمؤرش. 

قد تتطلب البيانات املحتملة املناسبة يف الغالب شكالً من أشكال التحرير 
أو التحويل ليك تناسب طريقة إجراء حساب املؤرش املختار. عىل سبيل 

املثال، قد تحتاج نقاط البيانات املستخلصة من مصادر مختلفة إىل إعادة 
الصياغة إىل فرتات زمنية معينة أو إىل التنسيق للتحليل باستخدام نظام 

املعلومات الجغرافية. 

أيا كانت الطرق املستخدمة، فمن ، فمن املهم أن يكون استخدامها مربًرا 
من الناحية العملية ال سيام وأن العديد من القضايا املتعلقة بالتنوع 
البيولوجي مثرية للجدل وقد تشمل نزاعات بني مجموعات املصالح 

املختلفة. من املحتمل أن تكون املؤرشات التي يتم إدخالها للخدمة يف 
مثل هذه النزاعات خاضعة للفحص الدقيق. وبصورة عامة، يجب أن 

تكون اإلجراءات املستخدمة يف توليد املؤرشات شفافة وقابلة لالختبار وأن 
تكون مصادر البيانات قابلة للتحقق وأن يتم االعرتاف بأية نقاط ضعف أو 

انحيازات. 

صحيفة حقائق املؤرش يف املرفق 1 تعد منوذًجا مفيًدا جًدا لتوثيق الطرق 
الخاصة بحساب املؤرش. مثة مثال لصحيفة حقائق مكتملة من أوكرانيا 

والتي توجز أنواع البالد ومناطق األرايض الزراعية يف املرفق 2.

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  ��هل طرق جمع البيانات وتحليلها صالحة ومبررة من الناحية 
العملية )باألخذ في االعتبار النموذج التصوري(؟ 

●  ��هل تم توثيق جميع الخطوات الخاصة بحساب المؤشر بحيث يمكن 
لشخص ليس لديه خبرة متابعتها؟

“كن واضًحا، أكمل سجالت باملكان الذي حصلت منه عىل جميع البيانات 
وكيفية تنفيذ كافة العمليات الحسابية بطريقة تجعل أي شخص آخر 

يفهم إذا احتاج إىل تكرار ما قمت به.”

SANBI ,Jessica Grobler
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توصيل وتفسري املؤرشات
املؤرشات هي أدوات تواصل وتحتاج إىل استثامر 

يف طريقة عرضها ورشحها

يف بعض الطرق، ميكن النظر للمؤرشات يف املقام األول 
كأداة تواصل تساعد الناس يف فهم القضايا املعقدة. 

ومن ثم فهي تحتاج إىل عرضها وتفسريها بطريقة مالمئة 
لجمهورها املعني. إن اتخاذ عدة خطوات بشأن إطار عمل 
تطوير مؤرش التنوع البيولوجي قد يساعد يف تحقيق ذلك. 

عىل سبيل املثال، تتمثل إحدى فوائد تعريف التساؤل 
الرئييس يف أنه يشجع بصورة طبيعية عىل اختيار وتوصيل 
املؤرشات بشكل يساعد يف تفسريها. عادًة ما يُصحب أحد 
النصوص بالعرض الخاص باملؤرش، سواًء كان تخطيط بياين 
أو خريطة، وهذا التفسري يكون أسهل وأكرث توجها عندما 
يكون رًدا عىل تساؤل رئييس. قد يكون التفسري جزًءا من 
املفتاح املوجود أسفل الشكل أو داخل النص املحيط بها. 

أيا كان التفسري، يجب أن يحتوي عىل الغرض من املؤرش وكيفية تفسري أي 
اتجاهات.

استخدم املؤرشات يف توصيل القصص
بصفة عامة، يُوىص بتصميم توصيل املؤرشات يف شكل “قصة” أو رسد 
للموضوع رًدا عىل التساؤل )التساؤالت( الرئييس. يُعد الرسد املحيط 

باملؤرش رضوريًا، حيث إن املؤرشات يف حد ذاتها ال توفر إال فهاًم جزئيًا 
ها  )إشارة( للقضية. فهي دامئا تحتاج إىل تحليل وتفسري لسبب تغريرُّ

ات بالنظام أو القضية ككل. تتيح املعلومات  ومدى ارتباط تلك التغريرُّ
اإلضافية للقارئ بوضع املؤرش داخل السياق ورؤية مدى ارتباطه بقضايا 
أو مناطق أخرى. ولذلك يجب جمع معلومات لدعم ورشح املؤرش أثناء 

عمليه تطويره.

ويعترب التفكري اإلبداعي مطلوبًا لتطوير طرق لعرض البيانات لغري 
املتخصصني أو ملن هم خارج مجال موضوع املؤرش الحايل. وقد 

يجد العلامء والفنيون املعتادون عىل التعامل مع كم هائل من البيانات 
املعقدة أنه من الصعب فهم املشاكل التي يواجهها غري املتخصصني يف 

التعامل مع هذه البيانات وفهمها. عىل سبيل املثال، وبالرغم من أن 
التخطيطات البيانية املُعقدة والجداول املكتظة بكثافة باألشكال حتى أربع 
خانات عرشية من املمكن أن تكون مناسبة إلحدى الدوريات العلمية، قد 

يكون هذا بالنسبة لغري املتخصصني مبهام أو حتى مستبعًدا.

تبسيط رسائل املؤرش  
من الرضوري غالبًا تبسيط املعلومات ليك يتم توصيل 

رسائل تفيد جمهور عريض. ومع ذلك، فإن توصيل 
املؤرشات يعني التبسيط دون فقدان للمصداقية العلمية. 

ويتطلب هذا األمر معرفة تامة للمفاهيم التي يتم 
التعامل من خاللها إدراكاً لحدود وقيود البيانات وكيفية 

تفسريها. 

وال تكون املهارات املطلوبة لتطوير املؤرش مقترصة فقط 
عىل املجاالت الفنية بل أيضا موجودة يف مجاالت التوصيل 

والتحرير. ومع ذلك، يف بعض الظروف قد يكون من 
املفيد تطويع مساعدة خارجية أو الخربة يف معرفة أفضل 

الطرق لعرض املؤرش. قد يتم تصميم املؤرش ألحد الحضور 
أو ألحد املستخدمني فقط، لذلك قد تكون الطريقة التي 

يتم بها تصوير ورشح النتائج مفصلة جيًدا لالحتياجات 
والخلفيات املعرفية الخاصة باملعلومات. من املمكن أيًضا 

أن يتم توصيل النتائج لجامهري عديدة مختلفة، مثل 
صانعي السياسة والعلامء ورشكات األعامل ووسائل اإلعالم. ويشكل هذا 

تحديًا ملن يقوموا بتوصيل املؤرش، حيث يتوجب عليهم االختيار بني إنتاج 
تقرير واحد سيعمل عىل توفري معلومات عامة لجميع القراء أو منتجات 

متعددة صممت خصيًصا ملختلف الجامهري. 

“لقد اكتشفت أن تطوير الرسائل الرئيسية من املؤرشات أو 
الجداول الخاصة بك أمر رضوري وأنك تحتاج للتشاور عىل نطاق واسع 

مع موفري البيانات لضامن الحصول عىل حق املراسلة وأن هذا ال يتعارض 
مع مجموعات البيانات الفردية.” 

CBMP ,Mike Gill

“ميكن تحديد مدى نجاح مبادرة املؤرش من خالل اسرتاتيجية 
التوصيل الخاصة به. لقد أعرنا اهتامًما خاًصا يف تصميم صفحات حقائق 

املؤرشات وأدوات التوصيل ليك نصل إىل العامة.”

 Cesar Rodriguez-Ortega. القيادة العامة للمعلومات واإلحصاءات 
البيئية. وزارة البيئة واملوارد الطبيعية يف املكسيك.
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ميكن العثور عىل أمثلة للتوصيل الجيد والرديء للمؤرشات يف تقارير 
ع البيولوجي والبيئة، وهذا الجانب للتقارير املختلفة  عديدة معنية بالتنورُّ
يستحق الدراسة. لقد اتفق املشاركون يف ورش عمل تأسيس قدرة مؤرش 

ع البيولوجي اإلقليمي الخاص برشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي عىل  التنورُّ
ما ييل:

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

الجمهور املستهدف
●  ����مْن هو الجمهور المستهدف؟

●  ��هل هناك أكثر من جمهور واحد مستهدف؟

●  ��لماذا هم مستهدفون؟ 

●  ��إلى أي مدى يكون الموضوع مألوفًا بالنسبة للجمهور؟

تعزيز طرق توصيل الرسائل
●  ��ما المعلومات األخرى المتاحة لموضوع المؤشر؟

●  ��ما الوسيط الذي سيستخدم في التوصيل من المؤشر؟ هل سيكون 
هناك تقريًرا مطبوًعا أو وثيقة موجودة على الموقع اإللكتروني أو 

إحصائية أو صفحة إلكترونية تفاعلية أو موجز قصير داخل فصل أو 
تقرير أكبر؟

الجمهور املستهدف ]بالنسبة للمؤرشات الذي ننتجها[ هو جمهور ُمطلِّع 
ومهتم بشكل أسايس. بالرغم من الوصول لعامة الناس فإن الرتكيز حتى 

اآلن كان عىل من هم داخل أو خارج الحكومة ممن لديهم اهتامم مهني/ 
فني/ بحثي يف مجال التنوع البيولوجي.

)SNH( مؤسسة اسكوتش ناتشورال هرييتيدج ,Ed Mackey 

“اجعل األمر بسيطًا ــــ حاول أال يكون لديك مؤرشات كثرية جًدا وإال 
سيكون الجمهور متحريًا بني الرسائل املتناقضة”.

JNCC ,James Williams

عرشة دروس مستفادة من توصيل وعرض املؤرشات:

 1. يجب أن تستهدف املؤرشات جمهور معني وأن تعتمد طريقة عرض هذه املؤرشات عىل هذا الجمهور.
● عىل سبيل املثال، قد ال يكون املؤرش املعقد الذي يتم عرضه بطريقة علمية مناسبًا لجمهور عادي أو لصانعي السياسة.

 2. يجب أن يكون مستوى املعلومات املوجودة باملؤرش مناسًبا للسؤال الذي تريد اإلجابة عليه.
● قد يكون هذا املستوى عاملي أو وطني أو محيل وفًقا لكيفية استخدام املؤرش.

3. يعترب تبسيط املعلومات داخل املؤرش أمًرا رئيسًيا لنقل رسالة واضحة.

 4. ليس من الرضوري أن يعرض املؤرش التغيري املستمر طوال الوقت.
�● ميكن أن تكون الخرائط والبيانات املكانية األخرى طريقة مفيدة جًدا لتوصيل الرسالة

● ميكن أن تعرض الخرائط صور متعددة مبرور الوقت، عىل سبيل املثال عرض املناطق ذات األولوية

 5. إن دمج أو وجود أنواع عديدة من املعلومات ضمن مؤرش واحد يجعل من الصعب تفسريه.
● إذا كان هناك عدد من أنواع البيانات املختلفة، فيمكن حينئذ استخدام عدد من الصور مجتمعة لنقل الرسالة.

6. يتعني أن تكون الفئات والرموز املُستخدمة ضمن املؤرش واضحة وُمعرَّفة جيًدا، كجزء من الصورة أو يف مفتاح الشكل.

 7. يعترب استخدام األلوان من األمور املساعدة جًدا يف القدرة عىل نقل الرسائل بوضوح.
●  يجب استخدام األلوان املتباينة بينام يجب تجنب استخدام مجموعة األلوان املركبة من األحمر/ األخرض حيث إن بعض األشخاص يعاين من عمى 

األلوان.
●  ميكن أن تكون األلوان املتدرجة مؤثرة جًدا يف عرض االتجاهات عىل الخرائط أو االختالفات بني املناطق ولكن يجب رشحها بطريقة واضحة وتكون 

سهلة التفسري.

8. يجب أن تكون املقارنات بني النقاط الزمنية والظروف واضحة.

9. يجب أن يحدد عرض املؤرش بوضوح الغرض من املؤرش وكيفية التفسري عىل الشكل ويف النص امللحق.

10. غالًبا ما ال يكون مؤرش واحد قادًرا عىل رسد الوضع بالكامل.
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اختبار وتحسني املؤرشات مع أصحاب 
املصلحة

تحقق من فهم املستخدمني املعنيني للمؤرشات 
وأنها مفيدة

 WCMC -يف تجربة برنامج األمم املتحدة للبيئة
والرشكاء فيه، فإن الخطوة الرئيسية يف إنتاج مؤرشات 

تنوع بيولوجي ناجحة هي اختبار املؤرشات وتنقيتها مع 
أصحاب املصلحة املستخدمني لها. وبالنسبة للمؤرشات 

التي تتضمن تطوير طرق جديدة أو مجموعات جديدة 
من مجموعات البيانات، فإن هذا االختبار والتنقيح يُعد 

مبثابة جزًءا محوريًا لتطوير املؤرش. 

كام أن عرض مسودة أو مؤرشات متهيدية يعترب أمرًا 
مفيًدا جًدا ملطّوري املؤرش وأصحاب املصلحة. فبالنسبة 
م سري  ألصحاب املصلحة، فهو يسمح لهم مبشاهدة تقدرُّ
املؤرش سواء كان يجيب عىل أسئلتهم أم ال وكيف ميكن 

استخدامه يف صناعة القرار. ويجب أن يكون القامئون بإنتاج املؤرشات 
وعرضها مستعدين إلجراء تغيريات عليهام استجابة لهذا التعقيب. ومن ثم 

يجب النظر إىل هذه االستشارة كعملية تكرارية مستمرة.

قد تحتاج توقعات أصحاب املصلحة إىل التوازن
إذا كان تطوير املؤرش يتضمن عدًدا من أصحاب املصلحة، 

فقد يكون لكل منهم توقعات مختلفة للدرجة املتوقع 
مشاركتهم بها يف عملية املراجعة املستمرة للمؤرش. عىل 

سبيل املثال، فأثناء تطوير مؤرشات التنوع البيولوجي 
لألرايض الرطبة يف كينيا، كان هناك أربع فئات من أصحاب 

املصلحة لديهم توقعات مختلفة فيام يتعلق مبشاركتهم. 
وقد كان اهتامم مستخدمي املوارد ومجتمعات األرايض 

الرطبة املحلية ينصب بصورة رئيسية فقط عىل املؤرشات 
الناتجة وتفسري القضايا ملساعدتهم عىل صناعة القرار 

واستخدام املوارد. وقد اهتم أيًضا صانعو السياسة 
والجهات التنظيمية بشكل أسايس بالنتائج النهائية 

للعملية حيث إنها توفر لهم معلومات أساسية عن حالة 
املوارد. ويف املقابل، فإن املؤسسات الحكومية لبحوث 
وإدارة األرايض الرطبة، والتي كانت مشاركة بفّعالية 

يف عملية تطوير املؤرش، استخدمتها يف تشكيل قدراتها 
وفهمها. وقد كانت املنظامت غري الحكومية يف الغالب مهتمة أيًضا 

بالعملية بقدر االهتامم بالناتج النهايئ حيث اعتربوها طريًقا ممكًنا لتعزيز 
مشاركة اجتامعية أكرب يف صناعة القرار. 

قد تتباين آراء واحتياجات منظامت أصحاب املصلحة ومثة حدود 
عملية ملدى التغيريات التي ميكن ملطوّري املؤرش إجراؤها ملالءمة كافة 

احتياجاتهم. من الرضوري للمنظمة أو املجموعة التي ترتأس تطوير املؤرش 
أن تقوم بإدارة هذه التوقعات والتنسيق ملراجعة املؤرش بطريقة يتسنى 

بها ألصحاب املصلحة تقديم املدخالت املناسبة ومراجعتها بطريقة إيجابية 
وبناءة.

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  ��هل يجيب المؤشر على التساؤل )التساؤالت( الرئيسية للمستخدم؟؟

●  ��هل يناسب المؤشر الغرض؟

●  ��هل تم فهم المؤشر بالطريقة المنشودة من قبل المستخدمين؟ 

●  ��ما التحسينات التي يمكن إجراؤها على المؤشر وعرضه؟

“]إن أحد أكرب إنجازات مبادرة املؤرشSEBI 2010[ هي حقيقة إقرار العمل 
من قبل صانعي قرار عىل مستوى عاٍل وعىل مستويات سياسية”  

)EEA( الوكالة األوربية للبيئة ، Frederik Schutyser 
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تطوير نظم املراقبة واإلبالغ
توفر املراقبة بيانات متناسقة طوال الوقت ومتّكن 
نظام اإلبالغ من إنتاج منتظم للمؤرش )املؤرشات(

ويعترب نقص البيانات املناسبة وخاصة البيانات ذات سالسل 
الوقت التي ميكن مقارنتها غالبًا مبثابة سبب ملنع إنتاج 

مؤرشات التنوع البيولوجي. إذا تم تحديد مؤرشات تنوع 
بيولوجي ذات قيمة وتم اختيارها لالستخدام طوال الوقت، 
فسيتطلب االستثامر حينئذ يف أنظمة املراقبة إلنتاج بيانات 

يسهل الوصول إليها وجديرة بالثقة.

كام يتطلب أيًضا اإلنتاج املستمر واإلبالغ مبؤرشات التنوع 
البيولوجي تأسيس قدرة تقنية ومؤسسية لهذا العمل. قد 

ال توجد هذه القدرة يف وكالة واحدة حيث إنها قد تتضمن 
الوكاالت الحكومية واملنظامت غري الحكومية العاملة ضمن 

رشاكات إلنتاج املؤرشات. قد ال تكون الحاجة إىل هذه القدرة يف تحليل علمي 
فقط ولكن ميكن أن تكون يف مجاالت مثل االتصاالت ومهارات الكتابة. وعىل 
ذلك، ميكن أن تكون الفرق التي تتميز بخلفيات ثقافية وتدريب متنوع أكرث 

فّعالية يف إنتاج وتواصل املؤرشات.

ميكن أن تساعد صفحات حقائق املؤرشات يف الحصول عىل بيانات متناسقة
إن العمل ضمن رشاكات وهيئات مؤسسية مختلفة يجعل الحاجة إىل توثيق العمل 

الذي يتم إنجازه بعناية وخاصة البيانات التي يتم أكرث أهمية، حيث تعترب اإلدارة 
الدقيقة للبيانات والبيانات املشتقة املتعلقة بها جزءًا حيويًا من هذه العملية. وقد 
وجد مطورو املؤرشات الوطنية أن إنتاج صفحة حقائق املؤرش تعترب طريقة قوية 

 لتوجيه ودعم كافة مراحل تطوير املؤرش 
 واإلنتاج املستمر. ومثة منوذج مثال لصفحة 

م يف امللحق 1   حقائق املؤرش مقدرُّ
 وصفحة حقائق كاملة يف

 امللحق 2.

إن اإلنتاج املتناسق واإلبالغ عن مؤرش طوال الوقت يتطلب أن 
تتحمل مؤسسة واحدة هذه املسؤولية عىل الرغم من أنها قد ال 

تكون نفس املؤسسة التي تنتج وتستخدم املؤرش.

وتتمثل إحدى الطرق لدعم اإلنتاج املستدام للمؤرش يف متييزها 
وتبنيها من قبل وكالة إحصائية وطنية. إن هذا التصديق 

وطلب عملية حسابه املنتظمة يوفر حالة قوية الستثامر املوارد 
الرضورية طويلة املدى. يجب أن يتضمن هذا االستثامر صيانة 
نظام املراقبة إلنتاج بيانات ميكن االعتامد عليها طوال الوقت. 

كام أنه كلام زادت قدرة املؤرش عىل الوفاء باالحتياجات الحقيقة 
لصناعة القرار وتم إبالغه بفعالية أكرث، زادت احتاملية العثور 

عىل موارد لإلنتاج املستمر.

تساؤالت ميكن طرحها خالل هذه الخطوة:

●  ��هل يوجد موارد وقدرة تقنية مؤسسية كافية إلنتاج 
المؤشر اآلن ومستقبالً؟

●  ��هل هناك مسؤولية مؤسسية واضحة لإلبالغ واإلنتاج 
المستمر للمؤشر؟

●  ��هل تحتاج نظم المراقبة وجمع البيانات أو االتفاقيات 
إلى دعم؟
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املرفق 1: صحيفة وقائع تطوير املؤرش: 
املخطط التمهيدي

اسم املؤرش:

املؤسسة والشخص املسؤوالن عن حساب املؤرش وتوصيله

االستخدام والتفسري:
 التساؤالت الرئيسية التي يساعد املؤرش يف اإلجابة عنها

 مستخدمو املؤرش
نطاق االستخدام املالئم 

احتامالت التجميع:
معنى االتجاهات صعوًدا وهبوطًا )“جيدة أو سيئة”(

األسباب املحتملة لالتجاهات صعوًدا وهبوطًا:

آثار إدارة التنوع البيولوجي للتغيري عىل املؤرش:

 الوحدات التي يتم التعبري بها فيها:
)عىل سبيل املثال، كم،2 عدد األفراد، % التغيري(

 وصف بيانات املصدر: 
)األصول، التواريخ، الوحدات، حجم العينة ونطاقها، األوصياء(

 عملية إجراء الحساب: 
)تشمل طرقًا مالمئة وقيود للتجميع(:

 مناذج العرض األكرث فّعالية:
)أنواع املخططات البيانية، الخرائط، الرسد، إلخ ــــ اذكر أمثلة إن أمكن(:

 حدود الفائدة والدقة: 
)عىل سبيل املثال، التغريُّ البطيء استجابة للضغوط، بيانات رديئة الجودة، النطاق املحدود للتحديث(

 تحديث املؤرش: 
)كم مرة؟ ما العملية املتبعة؟(

املؤرشات وثيقة الصلة

املعلومات اإلضافية والتعليقات
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مالحظات:
اسم املؤرش:

الوكالة الرائدة:

االستخدام والتفسري:

احتامالت التجميع:

األسباب املحتملة لالتجاهات صعوًدا وهبوطًا:

آثار إدارة التنوع البيولوجي للتغيري عىل املؤرش:

www.bipnational.net
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مالحظات:
الوحدات التي يتم التعبري بها فيها:

وصف بيانات املصدر:

عملية إجراء الحساب:

مناذج العرض األكرث فّعالية:

www.bipnational.net
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مالحظات:
حدود الفائدة والدقة:

تحديث املؤرش:

املؤرشات وثيقة الصلة

املعلومات اإلضافية والتعليقات

www.bipnational.net
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 املرفق 2 ــــ 
صحيفة وقائع تطوير املؤرش: مثال تام

تم تقديم صحيفة الوقائع هذه عن طريق مركز إدارة األرايض واملوارد األوكراين )ULRMC( وقد تم إعدادها كجزء من مرشوع “مؤرشات التنوع البيولوجي 
لالستخدام الوطني”الذي قام به برنامج األمم املتحدة للبيئة - ومرفق البيئة العاملية يف عام 2005.

أنواع ومناطق األرايض الزراعية اسم املؤرش  

ULRMC الوكالة الرائدة:  

االستخدام والتفسري
الهيئات املركزية للسلطة التنفيذية بدولة أوكرانيا والسلطات املحلية التابعة لها، مبا يف ذلك املستفيدين واملتلقني ملؤرشات التنوع البيولوجي الخاصة بربنامج 

األمم املتحدة للبيئة - مرفق البيئة العاملية املعنيني مبرشوع االستخدام الوطني، وغريهم من املستخدمني.

التساؤالت الرئيسية
يساعد املؤرش يف اإلجابة عن سؤالني رئيسيني: “ما الوضع الحايل للتنوع الزراعي يف أوكرانيا؟” - وذلك فيام يتعلق مبساحة ونطاق سطح األرايض الزراعية 

ات يف مامرسات استخدام األرايض عىل فقد  )املجال الزراعي( أو املوائل؛ “ما العوامل الرئيسية التي تسبب فقد التنوع الزراعي أو زيادته، وكيف تؤثر التغريُّ
التنوع البيولوجي أو زيادته؟” يُشار إىل هذا املؤرش مبجموعة مؤرشات القوى الدافعة )D( والحالة )S(، وينبغي أن ينظر إليه جنبًا إىل جنب مع بيانات التنوع 

البيولوجي.

نطاق االستخدام املالئم واحتامالت التجميع
إقليم أوكرانيا بالكامل. يف نفس الوقت، تتيح املامرسة الحالية واإلبالغ إعداد حسابات يف قطاع األقاليم واملقاطعات اإلدارية. لذلك، يتوافق املؤرش مع مؤرشات 
ات يف استخدام األرايض، ومساحة األرايض املروية والجافة، وأجزاء األرايض التي تشهد اضطرابًا يف أرض الدولة،  من نفس املجال، عىل سبيل املثال، مؤرش التغريرُّ

]1[ وغريه من املؤرشات املهمة،  NCI إلخ. من املهم اإلشارة إىل أن البيانات املُستخدمة عند إجراء حسابات املؤرش ميكن استخدامها أيضا عند حساب مؤرش
عىل سبيل املثال، مؤرش املوارد البرشية وتكاليف الطاقة لكل وحدة يف منطقة أو فئة من األرايض. ويف الواقع، فإن االسم املمنوح للمؤرش يحمل يف طياته عدًدا 

من املؤرشات )الجدول 1، شكل 1( والتي يكون لديها احتامالت تجميع هائلة:مساحة األرايض الزراعية الصالحة للزراعة لكل فرد، املناطق الزراعية املحمية 
)مناطق زراعية داخل املناطق املحمية(، مناطق صيد داخل األرايض الزراعية، إلخ.1 يجرى أيضا حسابها مرة أخرى داخل املؤرشات املعنية بتحسني استخدام 

األرايض )انظر أدناه(. 

األسباب املحتملة لالتجاهات الصاعدة والهابطة
يتضمن التقرير اإلحصايئ للحالة مجموعة مؤرشات مختلفة. يتم تحديد املؤرش سنويًا. وهو مهم جًدا لرصد حالة األنظمة اإليكولوجية الزراعية يف أوكرانيا. 

يف الواقع، نحن نتكلم عن مثل هذه األسطح املهمة )مبا يف ذلك املوائل النباتية والحيوانية( مثل األرايض الزراعية واألرايض الصالحة للزراعة واملراعي والجزر 
والحراج واألرايض املغطاة باألعشاب والتي ميكن أيضا اعتبارها أحادية املؤرشات. تتيح هذه البيانات معرفة إىل أي مدى يتم زراعة املنطقة الزراعية )الجدول 
1(.. وبصورة عامة، ياُلحظ يف أوكرانيا انخفاض يف نسبة مناطق األرايض الزراعية التي تتم زراعتها بكثافة إضافة إىل األرايض الزراعية ككل والذي يكون مرتبطًا 

بتنفيذ مجموعة برامج استدامة. من الناحية النظرية، من املفرتض أن يكون لالنخفاض يف املناطق الزراعية التي يتم زراعتها تأثري إيجايب عىل التنوع البيولوجي 
لعديد من فصائل األحياء الربية. 

آثار إدارة التنوع البيولوجي للتغيري عىل املؤرش
يوصف املؤرش عادة يف التقارير السنوية لحالة البيئة يف أوكرانيا، ومع ذلك فلم يتم تطوير طريقة لتحويله إىل مؤرش خاص بالتنوع البيولوجي. ومن اآلن 

فصاعًدا، سيؤخذ بعني االعتبار أيضا عند تنفيذ مفهوم توقعات االستخدام وحفظ وإعادة إنتاج التنوع البيولوجي الزراعي يف أوكرانيا. يرتبط املؤرش باقرتاح 
خاص بتحسني األرايض يف أوكرانيا)شكل 2(.. تم نرش األحكام الرئيسية لهذا املفهوم عام 2003 ]2[.. مل يتم تضمني املؤرش املُقّدم يف القامئة التي تم جمعها عىل 

)SBSTTA( أساس نتائج املسح للدول املشاركة يف اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي والذي أجرته الهيئة الفرعية املختصة باملساعدة الفنية العلمية والتقنية
]3[ ومع ذلك، فإن هذا مهم جًدا بالنسبة ألوكرانيا. عىل سبيل املثال، يف نفس الوقت، فقد أدرجت 43 دولة مشاركة يف االتفاقية املؤرش  للمناطق الزراعية 
م )أنواع ومناطق األرايض الزراعية( للعمل به.  )املزروعة بكثافة، واملزروعة بكثافة أقل وغري املزروعة(يف القامئة السالف ذكرها ومُيكن استخدام املؤرش املُقدَّ

وقد أقر املشاركون يف ورش عمل BINU التي عقدت يف 2004-2002 أن أنواع املؤرشات ومناطق األرايض الزراعية متثل أمرًا حيويًا.
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الوحدات التي تم التعبري بها فيها )عىل سبيل املثال، كم2، عدد األفراد، % تغيري(
يف التقرير اإلحصايئ السنوي، تُستخدم وحدات مثل ألف هكتار )th ha(، النسب املئوية للمنطقة كلها )%(، إلخ يف توضيح املؤرشات املختلفة.

وصف بيانات املصدر: )األصول، التواريخ، الوحدات، حجم العينة ونطاقها، األوصياء(
يُحَدد املؤرش عىل أساس إحصائيات تقرير الحالة عن طريق النموذج зем-6 )تقرير بشأن توفر األرايض وتوزيعها عن طريق مالكها ومستخدمي األرايض 

وأنواعها واالقتصاد- أوكرانيا( والنموذج тп-2 )أي، استصالح األرايض(. هذه النامذج يتم تجميعها سنويًا وتعالجها لجنة أوكرانيا املعنية بأرايض الدولة 
ولجنة أوكرانيا املعنية بإحصاءات الدولة.

عملية إجراء الحسابات )مبا يف ذلك الطرق املالمئة وقيود التجميع(
تُجرى عملية الحساب عىل املستوى املحيل وفًقا للمتطلبات بشأن كيفية ملء منوذج зем-6)تقرير بشأن توفر األرايض وتوزيعها عن طريق مالكها 

ومستخدميها وأنواعها واالقتصاد - يف أوكرانيا( والنموذج тп-2 )استصالح األرايض(. منهجية حساب املساحة اإلجاملية لألرايض الزراعية وزراعة املناطق 
الزراعية )الجدول 1( كام ييل ]5[:

 Ос= S с_у /)Sкр-Sв(*100, حيث
 Ос - زراعة املساحات الزراعية، %؛

 S с_у - زراعة األرايض الزراعية، ألف هكتار؛
 Sкр - مجموع مساحة األرايض، ألف هكتار؛

 Sв - املياه الجوفية، ألف هكتار.

ومن الناحية النظرية، هناك قيود خاصة بالتجميع يف املؤرشات املتعلقة بتوضيح فئات األرايض املختلفة يف املناطق الطبيعية. ويرجع ذلك إىل حقيقة أن حدود 
املناطق الطبيعية والوحدات اإلدارية، التي تستند إليها اإلحصاءات عادة، ال تتطابق مع بعضها البعض.

مناذج العرض األكرث فعالية أنواع املخططات البيانية، الخرائط، الرسد، إلخ - اذكر أمثلة إن أمكن(
بلغت املساحة اإلجاملية ألرايض الدولة يف األول من يناير عام 2003 مساحة 60354.8 ألف هكتار، فيام بلغت مساحة املياه الداخلية - 2421 ألف هكتار، 

ومساحة األرايض الزراعية - 41800.4 ألف هكتار، وإجاميل مساحة األرايض الزراعية املزروعة %72.2 - الجدول 1، الشكل 1. مثة اتجاه لزيادة املساحة املغطاة 
بالغابات، وتقليل زراعة األرايض الزراعية واملوائل، )الجدول 1، الشكل 1، املرفق 1(، التي تؤثر عىل التنوع البيولوجي للمناظر الطبيعية الزراعية )انظر أدناه(. إيل 

جانب الجداول واألشكال، فنحن نقرتح استخدام منوذج أكرث حداثة لعرض النتائج - وهي عبارة عن خريطة موضوعية )املرفق 1(. تم تطوير العينة مبساعدة نظام 
املعلومات الجغرافية. وعىل الرغم من تنفيذ مرشوع مؤرشات التنوع البيولوجي لالستخدام الوطني فقد تجلت أيًضا فكرة استخدام بيانات االستشعار عن بعد 

لبيانات كوكب األرض لرشح إحصاءات البحث ]6[ وتحديد التغريات التي تطرأ عىل موائل الحيوانات بسبب التغريات يف مامرسات استخدام األرض]8[.

جدول 1: عينة: البيانات املستخدمة لحساب مساحة األرايض املزروعة )اعتباًرا من األول من يناير 2003(: مصدر املعلومات: لجنة 
UNEP,-GEF BINUاإلحصاءات الحكومية األوكرانية، برنامج األمم املتحدة للبيئة

19851990199520002002املؤرشات

60354,860354,860354,860354,860354,8إجاميل مساحة أرايض الدولة، باأللف هكتار

2403,32435,12403,32423,52421,0مساحة املياه الداخلية، باأللف هكتار 

42402,042030,341852,941827,041800,4مساحة األرايض الزراعية، باأللف هكتار 

73,272,672,272,272,2مساحة األرايض الزراعية املزروعة، بالنسبة املئوية )%(

 شكل 1. ديناميكيات وتوزيع موارد األرايض يف أوكرانيا )بتاريخ 1 يناير، 2003(
مصدر املعلومات: إحصاءات الحالة يف أوكرانيا

مجموع األرايض، ألف هكتار

األرايض الزراعية

الغابات واألرايض املغطاة بالغابات

أرايض مستصلحة

أرايض مغطاة باملياه

أرايض املستنقعات املفتوحة

أرايض أخرى
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رشاكة مؤرشات التنوع البيولوجي

مصدر البيانات وعملية التحديث
منوذج зем-6 )تقرير حول توافر األرايض وتوزيعها وفًقا ملالكيها، ومستخدميها، وأنواعها واالقتصاد أوكرانيا(. ميكن الوصول أيًضا لألرشيفات واإلحصاءات 

السنوية من خالل املوقع اإللكرتوين الرسمي للجنة اإلحصاءات الحكومية األوكرانية ]4[.

املؤرشات وثيقة الصلة
إيل جانب املؤرشات املذكورة أعاله، يوجد أيًضا مؤرشات مهمة ملرشوع مؤرشات التنوع البيولوجي لالستخدام الوطني مثل:)1( الضغط االصطناعي: استجابة 

األنواع املذكورة بكتاب البيانات األحمر للضغط االصطناعي )أو مؤرش كتاب البيانات األحمر(، و)2( مساحات التنوع البيولوجي ذات األنواع املهددة باالنقراض. 

معلومات إضافية وتعليقات مهمة
يف نتيجة دراسة املواد بشأن االستشعار عن بعد - و Terra MODIS ، وتحليل نظم املعلومات الجغرافية، التي أعدها مركز إدارة املوارد واألرايض األوكراين، 
تسنى توضيح: )أ( مجموعة كبرية من مجموع املساحات املزروعة )الغالف الزراعي( - يف هذه املناطق تتغري حساسية السطح للضوء باستمرار - واملساحات 

األخرى )التي ال تشكل جزًءا من الغالف الزراعي(- حيث تتغري الحساسية للضوء يف هذه املناطق بصورة أقل نشاطًا ]6[. يسهم الجزء املحسوب من املساحات 
الزراعية بنسبة %64 من إجاميل مساحة السطح يف أوكرانيا2. لكن البيانات الرسمية ذكرت نسبة مختلفة )%72.2(، األمر الذي ميكن تفسريه ليس فقط عىل 

أنه خطأ يف طريقة البحث، بل أيًضا يعكس حقيقة وجود املزيد من األرايض غري املزروعة.

وقد قام العلامء األوكرانيني مؤخًرا بتطوير توصيات عامة لتحسني األرض يف أوكرانيا، مبا يف ذلك األرايض الزراعية )الشكل )2(.

من الرضوري مالحظة أن هذه التوصيات تتطلب مزيًدا من الدعم املناسب لوضع الخرائط والبحث اإلضايف وذلك من أجل الحصول عىل املزيد من التعميامت. 
وكام تم بيانه يف مثال تجمعات طيور كيف، فإنه ال يكفي تخطيط تغري مساحات فئات األرايض فقط، لرصد التغري عىل صعيد التنوع البيولوجي بل يجب 
أن يؤخذ يف االعتبار أيضا أبعادها)هندستها(، وخصائص مجموعاتها ومساحتها أيضا ]8[. كذلك تخضع مؤرشات الطيور والحيوانات الكمية والنوعية للتغري 

بسبب انخفاض إجاميل امتداد أحزمة الغابات ومتوسط طولها، وتفكك عنارص مجموعة املساحات الزراعية. أوال وقبل كل شئ، أثرت هذه الضغوط عىل طيور 
املساحات املفتوحة، وبخاصة طائر القنربة )Alauda arvensis Linnaeus, 1758; Galerida cristata Linnaeus, 1758(.. يالحظ هنا توازن القوي: فعندما 

تتغري هندسة فئات األرايض املختلفة، تتحسن أوضاع بعض األنواع، يف حني تسوء أوضاع البعض اآلخر.

مصادر معلومات إضافية
   )Біорізноманіття: скільки його залишилось? Особливості Індексу природного капіталу )ІПК 

.]Natural Capital Index )NCI([ - http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/prmaterials/nci_flyer_ua.pdf

 Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні. )Відповідальні 
.редактори академік УААН, проф. Патика В.П., д.б.н., проф. Соломаха В.А.(.(. Київ: ”Хімджест“, 2003, 254 с

املؤرشات وتقييم األثر البيئي. UNEP/ CBD/SBSTTA/7/12، سبتمرب20، 2001، صفحة21 .

 Офіційний сайт Держкомстат України / Річна статистична інформація/ Сільське господарство  
/http://www.ukrstat.gov.ua -

 الشكل 2 عينة: توصيات العلامء حول تحسني استخدام األرض الزراعية يف أوكرانيا، مليون هكتار 
 مصدر املعلومات: املوارد الطبيعية مظهر من مظاهر التنمية بأوكرانيا، 2001

V.Prydatko التفسري الجغرايف من إعداد

األرايض الزراعية

األرايض الصالحة للزراعة

املراعي واملروج

املحميات

الغابات واملساحات التي تشغلها الغابة

املستنقعات

الوضع )الحايل( الواقعي الوضع األمثل
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دليل إرشادي لوضع واستخدام مؤرشات التنوع البيولوجي الوطنية

 Поточні результати пошуку та тестування індикаторів біорізноманіття/агробіорізноманіття та приклади їх 
 використання в Україні )пояснювальна записка( – додаток до листа УЦМЗР №848/2 від 29.01.2004, переданого в

.Держкомстат України
 Созинов А.А., Штепа Ю.Н, Придатко В.И. Агросфера как объект целевого исследования с помощью ДЗЗ и 

 ГИС для улучшения управления территориальным развитием и сохранения природного биоразнообразия/
 .Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Т.17 )26(, №2.−С.72-85

 Природно-ресурсний аспект розвитку України / Проект «Програма сприяння сталому розвитку України». 

.Керівники розділів: І.Андрієвський, Ю.Шеляг-Сосонко(.. Київ: Видавничий дім ”KM Academia“, 2001, 107 C

الخريطة املوضوعية: تغري مساحة األرايض الزراعية يف أوكرانيا)1990-2002(

مصدر اإلحصائيات: لجنة اإلحصاءات الحكومية األوكرانية. يتم عرض الحدود اإلدارية باستخدام خريطة رقمية مبقياس 1:500 000، قام بتطويرها إدارة مركز الخرائط الرقمية بوزارة الطوارئ األوكرانية)1998(.

. BINU 2004 برنامج األمم املتحدة البيئي- صندوق البيئة العاملي ومرشوع .V. Prydatko, ULRMCوA. Ischuk :مؤلفو الخريطة املوضوعية

A.Ischuk )ULRMC(و ,V. Prydatko, Y. Apetova :أعده

Liudmyla Antoniak : ترجمه لإلنجليزية

أخر تحديث يف 27 يناير 2005.

 http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/index.html ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات عرب املوقع اإللكرتوين

 ال تتطابق تقييامت وآراء املؤلف )املؤلفني( دامئًا مع وجهة النظر الرسمية لوزارة املوارد البيئية األوكرانية، أمانة االتفاقية،برنامج األمم املتحدة للبيئة، صندوق 
البيئة العاملي، وغريهم من الجهات املانحة والتنفيذية.



www.bipnational.net

الدليل اإلرشادي لتطوير واستخدام مؤرش التنوع البيولوجي الوطنية
 وضعت هذه الوثيقة للمساعدة يف تطوير مؤرشات التنوع البيولوجي عىل املستوي الوطني لتستخدم يف رفع التقارير ووضع السياسات اإلدارة 

البيئية والتعليم. فهي موجهة ملطوري مؤرش التنوع البيولوجي املحتملني، سواء كانوا يف الهيئات الحكومية، أو األوساط األكادميية، أو املنظامت غري 
الحكومية

يأيت هذا الدليل يف قسمني:

يعرف القسم األول ماهية املؤرش، كام يربز االستخدامات املتعددة ملؤرشات التنوع البيولوجي.

يرشح القسم الثاين مجموعة خطوات التطوير الناجح للمؤرش .

 ملزيد من املعلومات عن تطوير املؤرش يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
www.bipnational.net
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