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 ٔ/ٗ -ـ ح د للمقرر  رابعالمرفق ال
بشأف التقييم المنهجي لسيناريوىات ونماذج التنوع البيولوجي  السياسات مقرريخاص بموجز 

 وخدمات النظم اإليكولوجية

لمنبر الحكومي الدولي للعلـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اأمانة 
 ٕٙٔٓ، بوف، ألمانيا، اإليكولوجية

 )ج(  ٖالناتج 
 على النحو التالي: مقرري السياساتب وينبغي أف يشار إلى ىذا الموجز الخاص

اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية 
لسيناريوىات اؼبنبثق عن التقييم اؼبنهجي من تقرير التقييم  قررم السياسات(: اؼبوجز اػباص دبٕٙٔٓ)

اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو الذم أجراه  يكولوجيةكمباذج التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإل
. س. فَتييو، ؾ. ف. نيناف، ب. كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية

ميشليك، ق. ر. أكساكايا، ؿ. بركتونز، ك. تيونغ، ؼ. كريستنسن، -ليدرل، ر. ألكيمادم، ؿ. أكوستا
-را، س. لونكست، ـ. أكبرشتاينر، ق. بَتيرا، غ. بيًتسن، ر. بيكسمارايا-، ج. كابودكؾ. ق. ىرىاش

درج تأ . الناشر )يأدرج الحقا(، اؼبدينة )مدركغا، ف. ق. رافندراناث، س. ركندينيٍت، ب. كنتل )احملرركف(
) ذبهيز النصوص: يأرجى إدراج الصفحات  --إذل  --الصفحات من الحقا(، البلد )يأدرج الحقا(، 

 لنص العريب بعد ذبهيزه(.اؼبقابلة من ا
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التقييم المنهجي لسيناريوىات ونماذج من تقرير التقييم المنبثق عن  مقرري السياساتخاص بموجز 
 )ج(( ٖ)الناتج  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 الرسائل الرفيعة المستوى
على الرغم بقدر كبَت يف دعم السياسات،  : يبكن أف تساىم السيناريوىات كالنماذجٔالرسالة العالية اؼبستول 

 من كجود عدة عوائق حالت دكف استخدامها حىت اآلف على نطاؽ كاسع.
: تأوجد طرؽ كأدكات عديدة، كلكن ينبغي مضاىاهتا بدقة باحتياجات أم نشاط بعينو ٕالرسالة العالية اؼبستول 

تطبيقها حبذر، مع مراعاة أكجو عدـ التيقن كقصور من أنشطة التقييم، أك ازباذ القرارات، أك الدعم، كما ينبغي 
 القدرة على التوقع اليت تًتافق مع التوقعات القائمة على النماذج.

يبكن بالتخطيط اؼببلئم، كاالستثمار، كبذؿ اعبهود التغلب على التحديات الكبَتة : ٖالرسالة العالية اؼبستول 
 ماذج.اؼبتبقية يف ؾباؿ كضع كتطبيق السيناريوىات كالن

 مقدمة
بدأ التقييم اؼبنهجي لسيناريوىات كمباذج التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية من أجل تقدًن اؼبشورة 
للخرباء بشأف استخداـ ىذه اؼبنهجيات يف كل العمل الذم يتم االضطبلع بو يف إطار اؼبنرب اغبكومي الدكرل 

دمات النظم اإليكولوجية لضماف مبلءمة السياسات لنواتج للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخ
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على النحو 
احملدد يف تقرير ربديد النطاؽ الذم أقره االجتماع العاـ للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ 

قييم ىو ، اؼبرفق السادس(. كىذا التIPBES/2/17وع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف دكرتو الثانية )التن
للمنرب ألنو يقدـ اإلرشاد بشأف استخداـ السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات  أحد أنشطة التقييم األكرل

عمل كأفرقة اػبرباء األخرل التابعة للمنرب اغبكومي اإلقليمية كالعاؼبية كاؼبواضيعية، فضبلن عن تقييمات أفرقة ال
 الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

. أما الوثيقة اغبالية فهي عبارة عن موجز IPBES/4/INF/3/Rev.1يف الوثيقة كالتقرير عن نتائج التقييم متاح 
 ل.ت الواردة يف التقرير الكاممن اؼبعلوما قررم السياساتخاص دب

ىي األكصاؼ الكمية كالنوعية للعناصر الرئيسية اليت يتألف منها نظاـ للعبلقات بُت تلك العناصر.  “النماذج”
الدكافع غَت اؼبباشرة كالدكافع ‘ ٔ’كيركز ىذا التقييم أساسان على النماذج اليت تصف العبلقات بُت كل من:

 الطبيعة كمنافع الطبيعة للناس. ‘ ٖ’شرة كالطبيعة؛ الدكافع اؼببا‘ ٕ’اؼبباشرة؛ 
فهي سبثيبلت للحاالت اؼبستقبلية اؼبمكنة بالنسبة لواحد أك أكثر من مكونات النظاـ، كيف  ‘‘السيناريوىات’’أما 

  ة البديلة.ىذا التقييم، بالنسبة لدكافع التغيَت يف الطبيعة كمنافع الطبيعة دبا يف ذلك اػبيارات السياساتية أك اإلداري
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كتقرير التقييم الكامل يتسماف بطابع أكثر  قررم السياساتكألف التقييم يركز على الطرؽ، فإف اؼبوجز اؼبقدـ ؼب
تقنية من التقييمات اؼبواضيعية كاإلقليمية كالعاؼبية للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع 

 . كيركز التقييم بصفة خاصة على ما يلي:البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
التحليبلت الناقدة ألحدث كأفضل اؼبمارسات الستخداـ السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات، كرسم  •

 السياسات، كتنفيذ السياسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية؛
دكات ذات الصلة بالسيناريوىات ألعارؼ، كالطرؽ كاكالسبل اؼبقًتحة لسد الفجوات يف البيانات كاؼب •

 كالنماذج؛
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف  تتخذىا الدكؿ األعضاء يفكالتوصيات بشأف اإلجراءات اليت  •

لتنفيذ  ، كأصحاب اؼبصلحة كاألكساط العلمية،ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
، كاؼبشاركة يف بناء فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات كالنماذج أفضل اؼبمارسات اؼبذكورةكتشجيع انتهاج 

 القدرات، كحشد اؼبعارؼ األصلية كاحمللية.
كخبلفان للتقييمات اؼبواضيعية كاإلقليمية كالعاؼبية للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع 

كولوجية، فإف التقييم اؼبنهجي ال وبلل اغبالة، كاالذباىات أك التوقعات اؼبستقبلية البيولوجي كخدمات النظم اإلي
 للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

على كبو  ٔكالفصل  قررم السياساتاػباص دبكىناؾ صباىَت كثَتة معنية بالتقييم اؼبنهجي. كسبت صياغة اؼبوجز 
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو من اعبهات اؼبهتمة بيف ذلك اعبماىَت  يبأكن إطبلع صبهور عريض عليهما، دبا

مقررم كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، فضبلن عن أصحاب اؼبصلحة، ك 
يشاركوف بصورة مباشرة يف اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع  الذين ال السياسات

بطابع  ٛ-ٕيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية. كتتسم التحليبلت الناقدة كاؼبناظَت الواردة يف الفصوؿ الب
أكثر تقنية، كزباطب األكساط العلمية األكسع باإلضافة إذل أفرقة اػبرباء، كأفرقة العمل التابعة للمنرب اغبكومي 

 النظم اإليكولوجية. الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات
كتشمل اعبماىَت اؼبستهدفة خارج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات 

 النظم اإليكولوجية اعبهات التالية:
السيناريوىات كالنماذج كمقررك السياسات الذين يرغبوف يف استخداـ  اؼبمارسوف يف ؾباؿ دعم السياسات •

: يقدـ التقييم اإلرشادات بشأف من احمللية إذل العاؼبيةاؼبختلفة  على النطاقات عملية ازباذ القرارات إلرشاد
االستخداـ اؼببلئم كالفعاؿ للسيناريوىات كالنماذج على نطاؽ ؾبموعة كبَتة من سياقات كمستويات ازباذ 

 القرار.
للفجوات الرئيسية يف اؼبعارؼ، كيقًتح سبل سد األكساط العلمية كككاالت التمويل: يقدـ التقييم ربليبلت  •

الفجوات على كبو يزيد من استفادة اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي 
كخدمات النظم اإليكولوجية من السيناريوىات كالنماذج، كمن أجل االستخداـ يف عملية إقرار السياسات 

 .أكسع كازباذ القرارات على نطاؽ
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كتشمل اعبماىَت اؼبستهدفة داخل اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات 
 النظم اإليكولوجية اعبهات التالية:

استعراضان عامان  ٔكالفصل  زاالجتماع العاـ، كاؼبكتب، كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات: يقدـ اؼبوج •
فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات كالنماذج، كؾباالت  نقائصللمنافع كال اساتقررم السيأكسع ؼب

تطبيقها على نواتج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم 
دكرل للعلـو اإليكولوجية كاألكلويات اػباصة بالتنمية يف اؼبستقبل اليت يبكن أف ييسرىا اؼبنرب اغبكومي ال

 ؛ولوجي كخدمات النظم اإليكولوجيةكالسياسات يف ؾباؿ التنوع البي
أفرقة العمل كأفرقة اػبرباء: يقدـ تقرير التقييم الكامل اإلرشادات بشأف ربفيز، كتيسَت، كدعم استخداـ  •

وع البيولوجي السيناريوىات كالنماذج داخل كخارج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التن
 ؛م اإليكولوجيةكخدمات النظ

لكل اػبرباء  ٔكالفصل  قررم السياساتاػباص دبالتقييمات اإلقليمية كالعاؼبية كاؼبواضيعية: يقدـ اؼبوجز  •
 ٛ-ٕاستعراضان عامان للمنافع كاحملاذير فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات كالنماذج، كتقدـ الفصوؿ 

اصة يف ؾباؿ السيناريوىات كالنماذج إرشادات بشأف اؼبسائل األكثر تقنية لتطبيق للخرباء العاملُت بصفة خ
 السيناريوىات كالنماذج يف تقييمات التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

إرشادات يف ؾباؿ العلم ’’ ، ك‘‘نتائج رئيسية’’إذل  قررم السياساتاػباص دبكتنقسم الرسائل الواردة يف اؼبوجز 
إرشادات للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات ’’ ، ك‘‘لسياساتكا

 ‘‘.النظم اإليكولوجية كأفرقة العمل كاػبرباء التابعة لو
كالنتائج الرئيسية ىي رسائل منبثقة عن التحليبلت الناقدة الواردة يف التقييم، كىي موجهة إذل صبهور عريض 

نرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية كخارجو داخل اؼب
 .اؼبنبثقة عن التقييم الثبلث ‘‘الرسائل العالية اؼبستول’’ على حد سواء. كىي مصنفة يف ؾبموعات

و عاـ اعبماىَت اؼبستهدفة خارج كتستند اإلرشادات يف ؾباؿ العلم كالسياسات إذل النتائج الرئيسية، كزباطب بوج
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، كما دعا إذل 

 ذلك تقرير ربديد النطاؽ الذم أقره االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية.
ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم  كتستند اإلرشادات للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف

اإليكولوجية كأفرقة العمل كأفرقة اػبرباء التابعة لو إذل النتائج الرئيسية، كزباطب بصفة خاصة االجتماع العاـ 
، كاػبرباء اؼبشاركُت يف إقباز النواتج، كما دعا إذل ذلك تقرير كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كمكتبوللمنرب، 

طاؽ الذم أقره االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية. كتقًتح اإلرشادات اإلجراءات اليت يبكن ازباذىا أك ربديد الن
اإلجراءات اليت يتطرؽ إليها اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم 

 اإليكولوجية. 
اػباص  ىذا اؼبوجزكنقطة توجيو ضمن هناية كل نتيجة رئيسية متعرجُت يف  بُت قوسُتالواردة راجع كتشَت اؼب

 أك التوجيهات.ستنتاجات االاليت قد تدعم التقييم ؿبتويات تقرير إذل {، ٔ-ٖ-ٕ} دبقررم السياسات، مثبلن 
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 النتائج الرئيسية
سات، : يمكن أف تساىم السيناريوىات والنماذج بقدر كبير في دعم السيأالرسالة العالية المستوى 

 على نطاؽ واسع. حتى اآلف دوف استخدامها حالتعوائق على الرغم من عدة 
الطبيعة توفر السيناريوىات والنماذج وسيلة فعالة لتناوؿ العالقة بين يمكن أف : ٔ-ٔالنتيجة الرئيسية 

، ولذلك يمكن أف تضيف قيمة كبيرة الستخداـ أفضل ومنافع الطبيعة للناس ونوعية الحياة الجيدة
 -(ٔ-ـ ؽ س معارؼ العلمية والمعارؼ األصلية والمحلية في التقييمات ودعم القرارات )الشكلال

كتؤدم السيناريوىات كالنماذج دكران تكميليان، فهناؾ سيناريوىات تصف اغباالت احملتملة يف اؼبستقبل لدكافع 
إذل عواقب متوقعة فيما يتعلق التغيَت، أك إجراءات السياسة العامة، كىناؾ مباذج تًتجم ىذه السيناريوىات 

بالطبيعة، أك منافع الطبيعة للناس. كعادة ما تتأثر مسانبات السيناريوىات كالنماذج يف عملييت إقرار السياسات 
كازباذ القرارات بشكل من أشكاؿ التقييم، أك عملية دعم القرارات، كىي تستخدـ عادة باالقًتاف مع اؼبعرفة 

، ٕ-ٔ} للغايةة كوف معقدتغالبان ما اليت كسع، األتماعية، كاالقتصادية، كاؼبؤسسية االج اتسياقالاؼبستقاة من 
ٔ-ٖ ،ٔ-ٗ ،ٕ-ٔ ،ٕ-٘}. 

 
 نظرة عامة على األدوار التي تؤديها السيناريوىات والنماذج في ترشيد صنع القرارات. - ٔـ ؽ س الشكل 

السيناريوىات كالنماذج يف صنع السياسات كالقرارات عن طريق اللوحة اؼبوجودة إذل اليسار توضح كيف تأسهم 
كتعكس (. ٕك ٔ فالتقييمات، كأدكات دعم اؼبقررات الرظبية كالعمليات غَت الرظبية )الصناديق كاألسهم أعبله، الفصبل

عدئذ إذل كتًتصبها النماذج ب مقررم السياساتالسيناريوىات خيارات سياساتية ـبتلفة هبرم النظر فيها من جانب 
أف عواقب تًتتب على الطبيعة كمنافع الطبيعة للناس كنوعية اغبياة اعبيدة. كتؤكد اللوحة اؼبوجودة يساران على 

السيناريوىات كالنماذج تعتمد مباشرة على البيانات كاؼبعارؼ لتطويرىا كاختبارىا، كتوفَت قيمة مأضافة عن طريق ذبميع 
فل الشكل(. أما اللوحة إذل اليمُت فتقدـ نظرة تفصيلية للعبلقات بُت كالسهم أس طاراؼبعارؼ كتنظيمها )اإل

للمنرب  لعناصر الرئيسية لئلطار اؼبفاىيميالسيناريوىات )أسهم باللوف األرجواين(، كالنماذج )األسهم الزرقاء(، كا
لصناديق الزرقاء خفيفة اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية )ا

. كتشَت األسهم الرمادية إذل العبلقات اليت ال سبثل ؿبل تركيز رئيسي (ٖ٘)(Diaz et al. 2015يف  ٔاللوف، الفصل 
يعٍت أف التقييم الشامل لرفاه اإلنساف، كارتفاع مستول اؼبعيشة ‘‘ القطاعي الشامل تكاملال’’. إف عنصر للتقييم

ذج عرب قطاعات متعددة )مثل قطاعات الصحة، كالتعليم، كالطاقة( لتناكؿ ؾبموعة أكسع يستتبع غالبان إدماج النماس
 من القيم كاألىداؼ مقارنة باألىداؼ كالقيم اؼبرتبطة مباشرة بالطبيعة كمنافعها.

  

                                                      
(ٖ٘ )Díaz, S., Demissew, S., Joly, C., Lonsdale, W.M. and Larigauderie, A., 2015: A Rosetta Stone for nature’s 

benefits to people. PLoS Biology 13(1): e1002040. 
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دورًا مهمًا في العالقة بين المراحل  المختلفة : يمكن أف تؤدي أنواع السيناريوىاتٕ-ٔالنتيجة الرئيسية 
تنفيذ ‘ ٖ’رسم السياسات؛ ‘ ٕ’وضع برامج العمل؛ ‘ ٔ: ’، وىيرئيسية لدورة السياسات العامةال

 -(ٔـ ؽ س ، والجدوؿ ٗو ٖو ٕ ـ ؽ س استعراض السياسات )األشكاؿ‘ ٗ’السياسات؛ 
اليت تدرس ؾبموعة من اغباالت احملتملة يف اؼبستقبل استنادان إذل مسارات ‘‘ كالسيناريوىات االستطبلعية’’

إما غَت اؼبباشرة )مثل العوامل االجتماعية كالسياسية، كاالقتصادية، كالتكنولوجية(، كإما  -الدكافع احملتملة 
يبكن أف تسهم بقدر كبَت يف ربديد اؼبشاكل ككضع برامج العمل  -اؼبباشرة )مثل ربويل اؼبوئل، كتغَت اؼبناخ( 

كسائل ىامة للتعامل مع اؼبستويات العالية غباالت عدـ على اؼبستول الرفيع. كتقدـ السيناريوىات االستطبلعية 
القدرة على التنبؤ، كمن مث إذل حالة من عدـ اليقُت اؼبرتبطة بطبيعتها دبسار مستقبل العديد من الدكافع. كيبكن 

البحث ’’إما عن طريق ربليل  -لتقييم السياسات البديلة، أك اػبيارات اإلدارية ‘‘ لسيناريوىات اإلجراءات’’
أف تسهم بقدر كبَت يف رسم السياسات كتنفيذىا. كحىت اآلف،  -‘‘فرز السياسات’’كإما ‘‘ عن اؽبدؼ

اأستخدمت السيناريوىات االستطبلعية على نطاؽ أكسع يف التقييمات على اؼبستويات العاؼبية كاإلقليمية 
ات يف الغالب األعم على بينما طأبقت سيناريوىات اإلجراء (،ٔ س ؽ ـ ، اعبدكؿٖ-س ؽ ـ الشكلكالوطنية )

-ٕ، ٕ-ٖ-ٔ} (ٔ-ـ ؽ س ، كاعبدكؿٗ-ـ ؽ س عملية ازباذ القرارات على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي )الشكل
ٔ-ٔ ،ٖ-ٕ-ٕ.} 

 

يبين ىذا الشكل األدوار التي تلعبها مختلف أنواع السيناريوىات والتي تناظر المراحل  - ٕ ـ ؽ سالشكل 
أنواع السيناريوىات موضحة بواسطة رسومات توضيحية تأشَت إذل التغيَتات يف  -ورة السياساتالرئيسية في د

الطبيعة كاؼبزايا اليت تعود من الطبيعة مع مركر الوقت. كتأشَت بطاقات الوسم كاألسهم الرمادية خارج اؼبربعات باللوف 
 السيناريوىات االستطبلعية، سبثل اػبطوط اؼبتقطعة األزرؽ للدائرة إذل اؼبراحل األربع الرئيسية لدكرة السياسات. كيف

)كتأعرؼ  ‘‘سيناريوىات البحث عن اؽبدؼ’’ـبتلف اغباالت اؼبقبولة يف اؼبستقبل، كغالبان ما تستند إذل كصف تفصيلي 
طعة اؼبلونة إذل مستقبليان متفق عليو، كتشَت اػبطوط اؼبتق (، كيبثل الشكل اللؤلؤم ىدفان ‘‘بالسيناريوىات اؼبعيارية’’أيضان 

سيناريوىات فرز السياسات )اليت تأعرؼ أيضان بالسيناريوىات ’’السيناريوىات اليت توفر مسارات بديلة لتحقيق اؽبدؼ. 
، كسبثل اػبطوط اؼبتقطعة خيارات سياساتية متنوعة مطركحة على بساط البحث. كيف تقييم السياسات ‘‘(القبلية

( كتتم مقارنة اؼبسار اؼببلحظ للسياسات اليت نأفذت يف اؼباضي )خط ‘‘ييم البرعدمبالتق’’)الذم يأعرؼ  ‘‘االرذباعي’’
 أسود ثقيل( بالسيناريوىات اليت كاف من اؼبمكن أف ربقق اؽبدؼ اؼبنشود )خط متقطع(.

  

 عن ىدؼ سيناريوىات البحث السيناريوىات االستطالعية
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لترجمة السيناريوىات البديلة للدوافع، أو اإلجراءات  مفيدة: توفر النماذج وسيلة ٖ-ٔلنتيجة الرئيسية ا
 ٔـ ؽ س  للناس )األشكاؿ ومنافع الطبيعةمجاؿ السياسة العامة إلى عواقب متوقعة بالنسبة للطبيعة في 

: العبلقاتثبلث فئات رئيسية من اليت تعاجل النماذج كيركز التقييم على  - (ٔ ـ ؽ س ، والجدوؿ ٗو ٖو
، دبا يف ذلك التدخبلت السياساتية، باشرةاؼبغَت لتغيَتات يف الدكافع اؼبًتتبة على ا اآلثاراليت تتوقع  النماذج ‘ٔ’

لتغيَتات يف الدكافع اؼبباشرة بالنسبة للطبيعة اليت تتوقع اآلثار اؼبًتتبة على االنماذج  ‘ٕ’لدكافع اؼبباشرة؛ بالنسبة ل
ع تغيَتات يف التنو اليت تتوقع العواقب اؼبًتتبة على الالنماذج ‘ ٖ’)التنوع البيولوجي، كالنظم اإليكولوجية(؛ 

البيولوجي كالنظم اإليكولوجية بالنسبة للمنافع اليت هبنيها الناس من الطبيعة )دبا يف ذلك خدمات النظم 
كيبكن أف تصاغ  أكثر فعالية إذا طأبقت ؾبتمعة. ىذه النماذج مسانبات كيف حاالت كثَتة تكوفاإليكولوجية(. 

اذج اؼبًتابطة، اليت تستخدـ فيها البيانات التجريبية العبلقات اؼبذكورة أعبله باستخداـ ثبلثة هنج عامة: )أ( النم
اؼبتاحة لتقدير قيم البارامًتات اليت ال يكوف ؽبا بالضركرة مدلوؿ إيكولوجي ؿبدد مسبقان، كاليت تكوف العمليات 

)ب( النماذج القائمة على العمليات، اليت توصف فيها العبلقات من ك بالنسبة ؽبا ضمنية كليست صروبة؛
على الفهم العلمي اؼبثبت، كبالتارل تكوف بارامًتات اعتمادان صراحة  اؼبنصوص عليهامليات أك اآلليات حيث الع

)ج( النماذج اؼببنية على مسانبات اػبرباء، كالنماذج اػباصة هبا ذات تفسَت إيكولوجي كاضح كؿبدد مسبقان؛ 
دبا يف ذلك أصحاب اؼبعارؼ احمللية اليت يتم فيها استخداـ اػبربات العملية للخرباء كأصحاب اؼبصلحة، 

 .[ٗ-٘، ٗ، ٖ-ٕ-ٖ، ٔ-ٖ-ٔ، ٕ-ٕ-ٔ] كاألصلية، من أجل كصف العبلقات
: حالت عدة عوائق دوف االستخداـ الواسع النطاؽ والمثمر لسيناريوىات ونماذج ٗ-ٔالنتيجة الرئيسية 

كتشمل  - خاذ القراراتالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات إقرار السياسات وات
، كمتخذم القرارات، مقررم السياساتاالفتقار بصورة عامة إذل الفهم يف أكساط  ‘ٔ’ىذه العوائق ما يلي: 

 اؼبتعلقة باستخداـ السيناريوىات كالنماذج يف التقييم كدعم القرارات؛  نقائصكاؼبمارسُت بشأف اؼبنافع كال
اؼبطلوبة لوضع كاستخداـ السيناريوىات كالنماذج يف بعض البيانات ككذلك نقص اؼبوارد البشرية كالتقنية  ‘ٕ’

يف كضع  مقررم السياساتكأصحاب اؼبصلحة ك  العلماء االلبراط كالتفاعل فيما بُتعدـ كفاية  ‘ٖ’اؼبناطق؛ 
نقص التوجيهات فيما يتعلق باختيار  ‘ٗ’السيناريوىات كالنماذج للمساعدة يف رسم السياسات كتنفيذىا؛ 

عدـ كفاية تصنيف حاالت عدـ  ‘٘’أكجو القصور يف شفافية كضع كتوثيق السيناريوىات كالنماذج؛ ذج ك النمو 
 اليت تنجم عن قيود البيانات كاؼبشكبلت اليت تعًتم فهم النظاـ أك سبثيلو أك البفاض قابلية توقع النظاـ اليقُت

وائق كالنهج اليت تستخدـ . كترد مناقشة عبميع ىذه الع{ٕ-ٛ، ٕ-ٔ-ٚ، ٙ-ٗ، ٕ-ٖ-ٗ، ٙ-ٕ، ٙ-ٔ}
 .ؼبعاعبتها يف النتائج الرئيسية كنقاط التوجيو البلحقة
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ويبين ىذا الشكل مثااًل الستخداـ السيناريوىات والنماذج لوضع جدوؿ األعماؿ وتصميم  - ٖ ـ ؽ س الشكل

للتنوع البيولوجي التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتقييم  السياسات للتقرير الرابع لتقييم التوقعات العالمية
كاستخدـ التقرير الرابع للتوقعات العاؼبية  -(ٔ)الخطوة  ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

ىات البحث عن األىداؼ من أجل للتنوع البيولوجي أنواعان متعددة من السيناريوىات كالنماذج كاعتمدت بشدة على سيناريو 
. كاشتملت األىداؼ يف تلك ٕٓ٘ٓربقيق األىداؼ اؼبتعددة لبلستدامة الدكلية الرامية إذل  استطبلع السيناريوىات

درجة مئوية )اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ( ككقف فقداف  ٕالسيناريوىات على إبقاء االحًتار العاؼبي ربت 
( انظر الرسم أسفل الشكل اؼبوجود ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓ)اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي  ٕٓ٘ٓالبيولوجي حبلوؿ عاـ التنوع 

(. كجرل استكشاؼ ثبلثة سيناريوىات معقولة لتحقيق ٕإذل اليسار(، كالقضاء على اعبوع )األىداؼ اإلمبائية لؤللفية( )اػبطوة 
الشكل يف األسفل إذل اليمُت كيفية اختبلؼ ىذه السيناريوىات عن سيناريو العمل ىذه األىداؼ اؼبتعددة لبلستدامة. كيبُت 

(. كاستأخدـ النموذج اؼبتكامل لتقييم االحًتار العاؼبي ٖاؼبعتاد من حيث التأثَتات على التنوع البيولوجي )اػبطوة 
(http://themasites.bpl.nl/models/image) غَت اؼبباشرة كلنمذجة العبلقات للعوامل احملركة سيناريوىات للعوامل احملركة  لتقييم

غَت اؼبباشرة كاؼبباشرة. إف التأثَتات الواقعة على التنوع البيولوجي الربم الذم سبت مبذجتو باستخداـ مبوذج التنوع البيولوجي 
(http://www.globio.info\) GLOBIO3اؼبسانبات النسبية للمحركات غَت  وجود يف األسفل إذل اليسار. كيوضح الرسم اؼب

التقرير الرابع للتوقعات  يشَت(. ك ٗمقارنة بسيناريو العمل اؼبعتاد )اػبطوة  ٕٓ٘ٓاؼبباشرة لوقف فقداف التنوع البيولوجي حبلوؿ 
 اؼبناقشات اليت دارت أثناء االجتماع الثاين العاؼبية للتنوع البيولوجي أنو يبكن الوصوؿ إذل أىداؼ متعددة ككاف عامبلن مهمان يف

ق عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف االتفاقية اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي، كاليت انتهت بالتزامات إضافية الزباذ التدابَت كتقدًن التمويل لتحقي
   ل كمراجع إضافية.لبلطبلع على تفاصي ٔيف الفصل  ٔ-ٔ طار(. انظر اإل٘شي للتنوع البيولوجي )اػبطوة تأىداؼ آي

 السيناريوىات
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يقدـ ىذا الشكل مثااًل الستخداـ السيناريوىات والنماذج لدعم تصميم السياسات  – ٗ ـ ؽ س لشكلا

حيث تدىورت إمدادات اؼبياه للمزارعُت  ،ند يف ىذه اغبالةمستجمع مياه ثادم، جنويب تايل كترد ىنا حالة. وتنفيذىا
 (ٔ)اػبطوة  زرل بسبب ربويل الغابات الطبيعية إذل مزارع مطاط. ككضعت سيناريوىات لفرز السياساتكاالستهبلؾ اؼبن

تستند إذل قواعد البيانات احمللية كاؼبعارؼ على يد أصحاب اؼبصلحة كالعلماء الستكشاؼ استخدامات مقبولة 
سقوط ثبلثة مستويات معقولة لَتات خدمت النماذج لتقييم تأثستأ بعد ذلك ا. ك (ٕ)اػبطوة  لؤلراضي يف اؼبستقبل

. (ٖ)اػبطوة  يف األهنار نتيجة لتآكل الًتبة، كعلى خدمات النأظم اإليكولوجية األخرل ياألمطار على ؿبتول الطم
وسع سريع يف التطور الذم ينطوم على تسيناريو  من بكثَتأقل  ان سيناريو اغبفظ ىذا ترسبأف ينتج ككاف من اؼبنتظر 
استثمار اؼبوارد لًتصبة ىذه  ترشيداالقتصادم ألداة نظاـ  العنصراصيلو، مث استأخدـ بعد ذلك مزارع اؼبطاط كؿب

استثمار اؼبوارد  ترشيددعم القرارات التابع لنظاـ  عنصر. كاستخدـ (ٗ)اػبطوة  التأثَتات إذل تكاليف كمنافع اقتصادية
يكوف من األفضل فيها ضباية الغابات كإعادة التحريج،  القرار احملليُت لتحديد اؼبناطق اليت مقررممن جانب العلماء ك 

أك زراعة احملاصيل اؼبختلطة. ككافقت البلدية على إهباد كسائل لتحصيل رسـو حفظ على أساس اؼبدفوعات مقابل 
 كاؼبراجعللتفاصيل  ٔيف الفصل  ٕ-ٔ طارنظر اإلا. (٘)اػبطوة  لتمويل ىذه األنشطة‘‘ خدمات مستجمع اؼبياه’’

كللمزيد من اؼبعلومات عن أدكات النمذجة اؼبستخدمة يف  (ٗ٘)(ٖٕٔٓ) Trisurat فية. اؼبصدر: تريسوراتاإلضا
 /http://www.naturalcapitalproject.org/invest       نظراالدراسة، 

http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios 

http://www.ivm.vu.nl/en/Organisation/departments/spatial-analysis-decision-support/Clue/index.aspx 
 

                                                      
(٘ٗ)Trisurat, Y., 2013: Ecological Assessment: Assessing Conditions and Trends of Ecosystem Services of Thadee 

watershed, Nakhon Si Thammarat Province (in Thai with English abstract). Final Report submitted to the ECO-

BEST Project. Bangkok, Faculty of Forestry, Kasetsart University.. 

ستجمع مياه ثادم، إقليم ناخوف سي تامارات التقييم اإليكولوجي: تقييم ظركؼ كاذباىات خدمات النظاـ اإليكولوجي لدل م)
)باللغة التايلندية مع مقتبس باللغة اإلقبليزية(. كقأدـ التقرير األخَت إذل مشركع إيكو بست. بانكوؾ كلية اغبراجة. جامعة  

 (.كاسيتثارت

 النماذج

 رسم السياسات كصنع القرارات
 البلدية كعبنة متجمعات اؼبياه

 كاجهة التقييم كدعم القرارات
 حلقة العمل االستشارية كأدكات نظاـ ترشيد استثمار اؼبوارد

تطبيق رسـو  (٘)
استصبلح كحفظ 
 النظاـ اإليكولوجي

 

تقدير العواقب  (ٗ)
االقتصادية ػبيارات 

 استخداـ األراضي

 

كضع النماذج  (ٖ)
لآلثار اؼبًتتبة 

على إمدادات 
 اؼبياه كالًتسبات

 

 استخداـ سيناريوىات فرز السياسات (ٔ)

 كضع النماذج الستخداـ األراضي (ٕ)
 مبوذج اقتصادم نظاـ ترشيد استثمار اؼبوارد:

خيارات االستخدامات 
البديلة لؤلراضي: 

التنمية الزراعية، حفظ 
 الطبيعة

 السيناريوىات:

 لتغَت استخداـ األراضيكضع النماذج اغبيزية الصروبة 

ـ مباذج ػبدمات النظا  اإليكولوجي

 البيانات كاؼبعارؼ
البيانات اؼبتعلقة بإدارة اؼبستجمعات اؼبائية كاستخداـ 

 األراضي، اؼبعارؼ التقليدية

اؼبستويات اؼبعقولة 
 ؽبطوؿ األمطار

 سنة()طن/ ٖٕٓٓلعاـ  ضبل الًتسب اؼبتوقع

مستول ىطوؿ األمطار 
 ٓٓٛ,ٖ بشدة

 ملم/سنة

مستول متوسط ؽبطوؿ 
 ملم/سنة األمطار

 اعبفاؼ
 ملم/سنة ٜٓٓٔ

 سيناريو اغبفظ -ب سيناريو التنمية -أ

 سيناريوىات االستخداـ البديل لؤلراضي
 مستجمع مياه ثادم، ٖٕٓٓلعاـ 

 أ. سيناريو التنمية

 سيناريو اغبفظ -ب

تشَت األرقاـ إذل 
اؼبنطقة اعبغرافية 

ة دبستجمع احمليط
 اؼبياه

http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
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النظم اإليكولوجية لوضع جدكؿ األعماؿ، كرسم السياسات كتنفيذىا على  التنوع البيولوجي كخدمات ؾبموعة توضيحية غَت شاملة لتطبيقات سيناريوىات كمباذج - ٔ ـ ؽ س الجدوؿ
 ٔيف الفصل  ٔ-ٔ)انظر اعبدكؿ  اؼبستويُت العاؼبي كالوطٍت

للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

أكبر نطاؽ 
 مساحةممكن لل

إقليمي: يشمل  كطٍت: اؼبملكة اؼبتحدة عاؼبي عاؼبي عاؼبي
حليل كمبوديا، الت

كالصُت، كالكس، 
 ناـ تي، كفيكتايلند

كطٍت: مصائد األظباؾ 
الساحلية يف جنوب 

 أفريقيا

-ٕٕٓٓ -الوقت اغبارل  اآلفاؽ الزمنية
ٕٓ٘ٓ 

كما بعد  ٜٕٓٓ ،ٕٓ٘ٓ
 ذلك

 ٖٕٗٓ –الوقت اغبارل  ٖٕٓٓ ٕٓٙٓ ٕٓ٘ٓ
تكمل كل سنتُت أك تس
 سنوات ٗ

الموقف في دورة 
 السياسات العامة

ربديد جدكؿ األعماؿ ككضع 
 السياسات

كضع السياسات  ربديد جدكؿ األعماؿ ربديد جدكؿ األعماؿ ربديد جدكؿ األعماؿ
 كتنفيذىا

 تنفيذ السياسات

البيئة التي يخرج 
 منها الترخيص

األطراؼ التقييم الذم طلبتو 
ؼبتعلقة بالتنوع يف االتفاقية ا

 البيولوجي

تقييم طلبتو البلداف األعضاء 
يف الفريق اغبكومي الدكرل 

 اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ

بدأتو األكساط العلمية، 
كرحبت بو بعد ذلك 

 األمم اؼبتحدة

أكصى بو ؾبلس العمـو 
الربيطاين كمتابعة لتقييم 

 األلفية للنظم اإليكولوجية 

تقييم بيئي اسًتاتيجي 
ة هنر أأجرم للجن

 اؼبيكونغ

تقييم أجرتو إدارة الزراعة 
كالغابات كمصائد 

 األظباؾ يف جنوب أفريقيا

المسائل التي تم 
تناولها باستخداـ 

السيناريوىات 
 والنماذج

ىل من اؼبرجح بلوغ أىداؼ 
اؼبتعلقة بالتنوع  آيتشي

 ؟ٕٕٓٓالبيولوجي حبلوؿ عاـ 
ما ىو اؼبطلوب لتحقيق الرؤية 

 ٕٓ٘ٓاالسًتاتيجية لعاـ 

كيف يبكن أف يؤثر تغَت اؼبناخ 
يف اؼبستقبل على التنوع 

البيولوجي كالنظم اإليكولوجية 
 كاجملتمع؟

ما ىي اغباالت احملتملة 
يف اؼبستقبل للتنوع 

البيولوجي كخدمات 
 النظم اإليكولوجية؟

ما ىي التغيَتات اليت قد 
لوجية ربدث يف النظم اإليكو 
كخدمات كقيم النظم 

اإليكولوجية على مدل 
اػبمسُت سنة اؼبقبلة يف 

 اؼبملكة اؼبتحدة؟

قيم اآلثار االجتماعية 
سد، ال  ءكالبيئية لبنا

سيما على اجملرل 
 لنهر اؼبيكونغ يالرئيس

تنفيذ السياسات بشأف 
اإلدارة اؼبستدامة ؼبصائد 

 األظباؾ
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

االتفاقية اؼبتعلقة بالتنوع 
 البيولوجي؟

السيناريوىات 
والنماذج للدوافع 

رة المباش
والدوافع غير 

 المباشرة

االستقراءات اإلحصائية 
الذباىات الدكافع حىت عاـ 

ٕٕٓٓ* 
سيناريوىات كمباذج البحث عن 

ىدؼ للتحليبلت حىت عاـ 
سيناريوىات ريو ’’) ٕٓ٘ٓ

 ـ ؽ س ، أنظر الشكل‘‘ٕٓ+
ٖ) 

ربليل ؾبموعة كبَتة من 
السيناريوىات االستطبلعية 
كسيناريوىات الفرز اؼبنشورة 

 ؼبستويُت احمللي كالعاؼبيعلى ا

التشديد على السيناريوىات 
يف دراسات  االستطبلعية

)التقرير اػباص عن  اآلثار
سيناريوىات اإلنبعاثات الذم 
أعده الفريق اغبكومي الدكرل 

 *(اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ
الًتكيز بقوة على مباذج تغَت 

اؼبناخ بوصفها من الدكافع 
اؼبباشرة، كبعض السيناريوىات 

 رتبطة باستخداـ األرضاؼب
سيناريوىات  الًتكيز على

يف كضع  البحث عن أىداؼ
مباذج اؼبناخ كالتخفيف من 

)مسارات تركيز  آثار تغَت اؼبناخ
 التمثيلية(*

السيناريوىات 
االستطبلعية اليت 

تستخدـ أربعة أكصاؼ 
 تفصيلية* 

مباذج الدكافع اؼبباشرة من 
الصورة اؼبدرجة يف مبوذج 

 التقييم*

يناريوىات االستطبلعية الس
اليت تستخدـ ستة أكصاؼ 

 تفصيلية*
التشديد على استخداـ 

 األراضي كدكافع تغَت اؼبناخ

سيناريوىات فرز 
السياسات باستخداـ 
العديد من ـبططات 

 بناء السدكد
الًتكيز على النمو 

االقتصادم كالطلب 
على توليد الكهرباء  

كدافعُت غَت مباشرين 
 رئيسيُت

يم مت أيضان تقي
 سيناريوىات تغَت اؼبناخ

تركز سيناريوىات  -
عن ىدؼ على البحث 

مؤكدة ربديد مسارات 
لكميات الصيد 

 اؼبستدامة

نماذج اآلثار على 
 الطبيعة

االستقراءات اإلحصائية 
لبلذباىات يف مؤشرات التنوع 

 *ٕٕٓٓالبيولوجي حىت عاـ 

ربليل جملموعة كبَتة منشورة من 
النماذج اؼبًتابطة كالقائمة على 

 العمليات

النماذج اؼبًتابطة )أم 
ات بُت ؾباؿ العبلق

 األنواع(

النموذج اؼبًتابط الستجابة 
األنواع )الطيور( الستخداـ 

 األراضي

تقديرات ربويل اؼبوئل 
استنادان إذل ارتفاع 

 السد، كخرائط اؼبوئل

مباذج أثر ديناميات 
السكاف على األظباؾ 

 ذات األنبية االقتصادية
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

ربليل ؾبموعة كبَتة منشورة من 
ة على النماذج اؼبًتابطة كالقائم

 العمليات 
الًتكيز على آثار ؾبموعة كبَتة 

من الدكافع على التنوع 
 البيولوجي

الًتكيز على آثار تغَت اؼبناخ 
على التنوع البيولوجي ككظائف 

 النظاـ اإليكولوجي

الًتكيز على آثار ؾبموعة 
كبَتة من الدكافع على 

 التنوع البيولوجي

ثار آلالتقييم النوعي 
استخداـ األراضي كتغَت 

اؼبناخ على كظائف النظاـ 
 اإليكولوجي 

الًتكيز على تغَت اؼبوئل  
 بيئيةكمؤشر لآلثار ال

تقديرات مستول 
التأثَت على األنواع 

استنادان إذل إعاقة السد 
ؽبجرة األظباؾ، كعلى 

العبلقات يف موئل 
 األنواع

النماذج اليت أأضيفت 
لؤلنواع اؼبتأثرة  مؤخران 

بشكل غَت مباشر )مثل 
 البطريق(

استخداـ النظاـ 
اإليكولوجي استنادان إذل 

 النماذج قيد النظر

نماذج اآلثار على 
 منافع الطبيعة

 ربليل الدراسات اؼبنشورة
الًتكيز على خدمات النظم 

اإليكولوجية من الغابات 
كالنظم الزراعية كمصائد األظباؾ 

 البحرية
كد للركابط اؼبباشرة تقييم ؿبد

 بالتنوع البيولوجي

ربليل ؾبموعة كبَتة من 
 الدراسات اؼبنشورة

تقييم ؿبدكد للركابط اؼبباشرة 
بالتنوع البيولوجي باستثناء 
 النظم اإليكولوجية البحرية

تقديرات بعض خدمات 
النظم اإليكولوجية )مثل 

إنتاج احملاصيل، كإنتاج 
األظباؾ( من الصورة 

 وذج التقييماؼبدرجة يف مب

النماذج النوعية كاؼبًتابطة 
 ػبدمات النظم اإليكولوجية

ًتابطة الًتكيز على الطرؽ اؼب
 لتقدير القيمة النقدية

الًتكيز على التقييم النقدم، 
باستثناء بالنسبة لقيمة التنوع 

 البيولوجي

تقديرات من كاقع 
التجربة آلثار مصائد 
األظباؾ استنادان إذل 

البفاض اؽبجرة، 
 ئلو لتغيَتات يف اؼبكا

طرؽ متنوعة لتقدير 
التغيَتات يف تدفق اؼبياه 

كنوعيتها، كذبميع 
الركاسب، كخدمات 

االستزراع، كما إذل 
 ذلك

تقديرات للكمية 
اإلصبالية لكمية الصيد 

اؼبسموح هبا استنادان إذل 
 مباذج الثركة السمكية

مشاركة أصحاب 
 المصلحة

اؼبناقشة كاؼبوافقة من جانب 
يف االتفاقية اؼبتعلقة ؼ األطرا

 بالتنوع البيولوجي 
اغبوارات بُت العلماء كاألمانة 

اؼبناقشة كاؼبوافقة من جانب 
البلداف األعضاء يف الفريق 

اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت 
 اؼبناخ

حوارات مع أصحاب 
اؼبصلحة أثناء كضع 

 السيناريوىات

مشاكرة أصحاب اؼبصلحة 
 أثناء كضع السيناريوىات

اعتمدت من جانب شراكة 
‘‘ العيش مع التغَت البيئي’’

حوار موسع يشمل 
العديد من اغبكومات، 

حلقات تدريبية عملية ك 
للخرباء، كمشاكرات 

 عامة

مشاكرة بُت اغبكومة 
كالعلماء كأصحاب 
اؼبصلحة أثناء كضع 

اسًتاتيجية اإلدارة ككضع 
 اغبد اؼبسموح بو للمصيد
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

االتفاقية فبثلي األطراؼ يف ك 
اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي يف 

 أثناء عملية التقييم

انب مشاركة ضئيلة من ج
أصحاب اؼبصلحة يف كضع 

 السيناريوىات

بُت أصحاب اؼبصلحة 
 اغبكوميُت كغَت اغبكوميُت

أدوات دعم 
 القرارات

ال تأوجد، كلكن األدكات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 قيد التطوير

طرؽ التقييم البيئي 
ظر االسًتاتيجي )أن

 ( ٕالفصل 

تقييم اسًتاتيجية اإلدارة 
 ( ٕ)أنظر الفصل 

ردبا تكوف االستقراءات قد  النتائج
تقدًن األطراؼ يف سانبت يف 

يف  ات غَت ملزمةتعهداالتفاقية 
بزيادة اؼبوارد  ٕٗٔٓعاـ 

 غبماية التنوع البيولوجي

الوثائق الرئيسية اليت استندت 
إليها اؼبفاكضات يف إطار 

مم اؼبتحدة اإلطارية اتفاقية األ
 تغَت اؼبناخبشأف 

ستأناقش التزامات البلداف 
بتخفيف آثار اؼبناخ يف كانوف 

 ٕ٘ٔٓاألكؿ /ديسمرب 

زيادة الوعي باحتماالت 
تدىور كبَت يف اؼبستقبل 

للتنوع البيولوجي  
كخدمات النظاـ 

 اإليكولوجي

اؼبسانبة يف الورقة البيضاء 
عن البيئة الطبيعية كإحداث 

عملية كضع  أثر يف
اسًتاتيجية التنوع البيولوجي 

 يف إقبلًتا
الًتكيز على تغَت اؼبوئل  

 كمؤشر لآلثار البيئية

أكصت ىيئة هنر 
اؼبيكونغ بوقف 

اختيارم مدتو عشر 
سنوات يف أعماؿ بناء 
سد على ؾبرل النهر. 

سد  ٔٔكىو سد من 
هبرل تشييدىا يف 

 الكس

تأعترب إدارة مصائد 
األظباؾ على نطاؽ 

 إدارة مستدامة. كاسع
مصائد ظبك النازرل 
مرخصة من جانب 

 ؾبلس اإلشراؼ البحرم

استخداـ جديد لبلستقراءات  نقاط القوة
من أجل االسقاطات على 

 اؼبدل القريب
سياؽ كاضح الزباذ القرارات 

 كالبيئة اليت ىبرج منها الًتخيص

االعتماد على سيناريوىات 
كمباذج مشًتكة للدكافع يضمن 

 االتساؽ
اضح الزباذ القرارات ياؽ ك س

 صدرة للًتخيصكالبيئة اؼب

أحد التقييمات األكذل 
على اؼبستول العاؼبي 

للتأثَتات اؼبستقبلية على 
التغَت العاؼبي يف التنوع 

 البيولوجي

الًتكيز على أكجو التآزر 
كاؼبفاضبلت بُت خدمات 

النظم اإليكولوجية كالتقييم 
 النقدم

اذ سياؽ كاضح الزب
ن جانب القرارات م

 صدرة للًتخيصالبيئة اؼب

إشراؾ قوم ألصحاب 
 اؼبصلحة

سياؽ كاضح الزباذ 
ن جانب البيئة القرارات م

 صدرة للًتخيصاؼب
دثة  مشورة كاضحة كؿبأ

تأقدـ بانتظاـ للسياسات 
 كاإلدارة
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

الًتكيز على اؼبستول العاؼبي  مواطن الضعف
وبد من نطاؽ التطبيق بالنسبة 

نية للعديد من السياقات الوط
 كاحمللية الزباذ القرارات

االفتقار إذل السيناريوىات 
كمباذج الدكافع اؼبشًتكة ذبعل 

من التحليل على نطاؽ 
 األىداؼ أمران صعبان 

ضعف معاعبة الدكافع األخرل 
تغَت اؼبناخ كالنطاقات غَت 

اؼبكانية الكبَتة، كاآلفاؽ الزمنية 
البعيدة وبد من فوائد 

علق السياسات كاإلدارة فيما يت
بالتنوع البيولوجي كالنظم 

 اإليكولوجية

ؾبموعة ؿبدكدة للغاية 
من السيناريوىات 

كالنماذج اليت جرل 
 استكشافها 

سياؽ غَت كاضح الزباذ 
القرارات كالبيئة اليت ىبرج 

 منها الًتخيص ضعيفة

اعتماد شديد على 
التقديرات النوعية آلثار 

 الدكافع
ضعف سبثيل التنوع البيولوجي 

ول النوع )الطيور على مست
 فقط(

االستناد إذل السياؽ 
سيما  بدرجة عالية، ال

يف النماذج التجريبية 
ستخدمة، كلذلك 

أ
اؼب

 يصعب التعميم أك 
االستقراء على 

 اؼبستويات األكرب
توصيات ىيئة هنر 
 اؼبيكونغ غَت ملزمة

إذل السياؽ  ان استناد
 بدرجة عالية

عدـ االعتداد بالعديد 
ة من الدكافع الرئيسي

 )مثاؿ ذلك تغَت اؼبناخ(

أمانة االتفاقية اؼبتعلقة بالتنوع  المراجع
(، كوؾ ٕٗٔٓالبيولوجي )

(, ليدرل ٕٗٔٓكآخركف )
(،  تيتنسور ٕٗٔٓكآخركف )
 (ٕٗٔٓكآخركف )

التقرير اػبامس للتقييم للفريق 
( كالفريق ٕٗٔٓالعامل الثاين )

( ٕٗٔٓالعامل الثالث )
التابعُت للفريق اغبكومي 

 رل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخالدك 

تقييم األلفية للنظم 
 (ٕ٘ٓٓاإليكولوجية )

التقييم الوطٍت للنظم 
اإليكولوجية يف اؼبملكة 

 Watson(، ٕٔٔٓاؼبتحدة )

(2012),  
Bateman et al. (2013). 

اؼبركز الدكرل إلدارة 
(، ٕٓٔٓالبيئة )

 من التقييم ٕالفصل 
ngm.nationalgeographi

c.com/2015/05/mekong

-dams/nijhuis-text 

ببلغاين كآخركف 
(, راديبَت ٕٚٓٓ)

(، ٕٚٓٓكآخركف )
 ٕالفصل 

الطرؽ اؼبوضوعة للتقرير  * مالحظات
الرابع للتوقعات العاؼبية 

 للتنوع البيولوجي

كأضعت دعمان لعملية  *
التقييم اليت هبريها الفريق 

اغبكومي الدكرل اؼبعٍت 
 بتغَت اؼبناخ

كضعت لتقييم  *
لنظم األلفية ل

 اإليكولوجية

كأضعت للتقييم الوطٍت  *
للنظم اإليكولوجية يف 

 اؼبملكة اؼبتحدة 
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: ُتوجد طرؽ وأدوات عديدة ذات صلة، ولكن ينبغي مضاىاتها بدقة ٕالرسالة العالية المستوى 
ر وتطبيقها بعناية مع مراعاة نواحي عدـ التيقن وقصو باحتياجات أي نشاط بعينو من أنشطة التقييم، 

 القدرة على التوقع المترافقة مع التوقعات المبنية على النماذج.
: يتطلب التطبيق واالستيعاب بصورة فعالة للسيناريوىات والنماذج في عمليتي ٔ-ٕالنتيجة الرئيسية 

والممارسين وأصحاب  مقرري السياساتإقرار السياسات واتخاذ القرارات المشاركة عن كثب من جانب 
صلة اآلخرين، بمن فيهم عند االقتضاء، أصحاب المعارؼ األصلية والمحلية على المصلحة ذوي ال

كاف عادة ما يشارؾ يف التطبيقات   (٘ ـ ؽ س نطاؽ كل عملية وضع السيناريوىات والتحليل )الشكل
أصحاب اؼبصلحة منذ بداية ك السابقة للسيناريوىات اليت سانبت بنجاح يف نتائج حقيقية يف ؾباؿ السياسات 

بُت العلماء كأصحاب اؼبصلحة يف أثناء كل بصورة متواترة آلراء اتبادؿ استمر حلة ربديد اؼبشكلة، كما مر 
-ٔ} . كيف الغالب وبقق ىذا اؼبستول من اؼبشاركة أكرب فعالية لو عن طريق استخداـ النأهج التشاركيةالعملية

انظر نقطة  ،{ٗ-ٛ، ٕ-ٙ-ٚ، ٘-ٚ، ٗ-ٚ، ٖ-٘-٘، ٕ-ٖ-ٗ، ٕ-ٔ-ٕ-ٖ، ٙ-ٕ، ٗ-ٕ، ٕ-ٗ
 .لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذه اؼبسألة‘‘ لعلـو كالسياساتبشأف اتوجيهات ’’ربت  ٕالتوجيو 

 

 
، توضح اغباجة إذل كالعلماء كأصحاب اؼبصلحة مقررم السياساتاػبطوات الرئيسية للتفاعبلت بُت  - ٘ ـ ؽ س الشكل

السيناريوىات كالنماذج كتطبيقها. كتشمل كل خطوة االستخداـ التفاعلي للنماذج  اؼببادالت اؼبتكررة طواؿ عملية تطوير
كالبيانات )األسهم الرمادية( كتتطلب تدفق اؼبعلومات بُت النماذج كالبيانات )األسهم اػبضراء(. كيتم توصيف ذلك كدكرة، 

للمزيد من  ٛمن الفصل   ٔ-ٛكالشكل  ٔ-ٗ-ٛ البندغَت أنو يف الكثَت من اغباالت تتداخل ىذه اػبطوات كتتفاعل. أنظر 
 االجتماعية التنمية معهدك  KK Daviesك Thinkstock كاؽبولندية للتقييم البيئي،  PBL ككالةكالصور منقولة عن  التفاصيل.

 .(http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes3/12jan.htm)عنوانو الشبكي:  الدكلية

 اػبطوات

 تدفق اؼبعلومات

 التأثَت

 تالبيانا

 النماذج

http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes3/12jan.htm


IPBES/4/19 

97 

: غالبًا ما تتطلب السياقات المختلفة في مجالي إقرار السياسات واتخاذ القرارات ٕ-ٕالنتيجة الرئيسية 
تطبيق سيناريوىات، ونماذج، وأدوات دعم مختلفة لذلك ينبغي توخي قدر كبير من الحذر عند وضع 

ال يبكن أف تعاجل  -(ٕو ٔ -ـ ؽ س ، والجدوالف ٙ ـ ؽ س النهج المالئم في أي سياؽ بعينو )الشكل
ؾبموعة كحيدة من السيناريوىات، كالنماذج، كأدكات دعم القرارات لوحدىا كل السياقات يف ؾبارل إقرار 

-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ، ٖ-ٕ، ٕ-ٕ، ٘-ٔ} السياسات كازباذ القرارات، لذلك ىناؾ حاجة إذل ؾبموعة من النأهج
توجيهات بشأف ’’ربت  ٔانظر نقطة التوجيو  .{ٕ-ٔ-ٙ، ٖ-٘ ،ٖ-ٗ ،ٕ-ٗ ،٘-ٖ ؛ٕ-ٖ-ٕ-ٖ، ٕ

 لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذه النتيجة.‘‘ العلـو كالسياسات
أمثلة توضيحية غَت شاملة للنماذج الرئيسية ػبدمات النظم اإليكولوجية، توضح االختبلفات  - ٕ ـ ؽ س الجدوؿ

اغبذر يف اختيار اغبل اؼببلئم يف أم سياؽ بعينو. كالنماذج  يإذل توخيف أىم صفات النموذج، كمن مث اغباجة 
‘‘ الثابتة’’قادرة على التنبؤ بالتغيَتات يف خدمات النظم اإليكولوجية دبركر الوقت، بينما تقدـ النماذج ‘‘ الدينامية’’

من أكصاؼ ىذه النماذج،  للمزيد ٘حملة سريعة غبالة خدمات النظم اإليكولوجية يف كقت معُت كاحد. أنظر الفصل 
 .كمناقشة النماذج اإلضافية كاؼبراجع

نوع  النموذج
 النموذج

النطاؽ المكاني 
 والزماني

سهولة 
 االستخداـ

جماعة 
 المرجع المرونة الممارسة

النموذج اؼبتكامل لتقييم أثر 
 (IMAGE)  الحتباس اغبرارما

ستيهفست  منخفضة صغَت صعب عاؼبي، دينامي  عملية
 كآخركف،
ٕٓٔٗ 

ؾبموعة برؾبيات النمذجة 
"EcoPath برنامج ؿباكاة النظاـ ،"

 "EcoSimاإليكولوجي "

كريستينسن  ةمرتفع كبَت متوسط إقليمي، دينامي عملية
كآخركف، 

ٕٓٓ٘ 

ARIES كآخركف،  فيبل مرتفقة صغَت صعب  ديناميإقليمي،  خبَت
ٕٓٔٗ 

عملية  (INVESTدليل االستثمار )
 كترابط

شارب كآخركف،  ةمتوسط كبَت متوسط  إقليمي، ثابت
ٕٓٔٗ 

TESSA بو كآخركف،  منخفضة  صغَت سهل  ،  ثابتؿبلي خبَت
ٕٓٔٗ 

: النطاقات المكانية والزمانية التي ينبغي أف ُتطبق عليها السيناريوىات والنماذج ٖ-ٕالنتيجة الرئيسية 
ارات. ال توجد مجموعة وحيدة من تتباين بقدر ملحوظ بين مختلف سياقات إقرار السياسات واتخاذ القر 

السيناريوىات والنماذج يمكن أف تعالج بمفردىا النطاقات المكانية والزمانية، وتتطلب العديد من 
التطبيقات الربط بين الكثير من السيناريوىات والنماذج التي تتعامل مع الدوافع، أو إجراءات السياسات 

. سيتطلب تقييم (ٕـ ؽ س  ، والجدوؿٙ ـ ؽ س لشكلالمقترحة التي تعمل على مستويات مختلفة )ا
هبا اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع ضطلع اأنشطة دعم القرارات، دبا فيها األنشطة اليت 

سنوات(،  ٓٔ-٘البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية أك يسرىا، إسقاطات على اآلجاؿ القصَتة )
كما بعد ذلك(. كسًتكز تقييمات اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ  ٕٓ٘ٓ)كاؼبتوسطة كالطويلة 

التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستويُت اإلقليمي كالعاؼبي، كلكن ينبغي أيضان أف تستند إذل 
السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات اؼبعرفة اؼبستمدة من سيناريوىات كمباذج اؼبستول احمللي. كيتطلب استخداـ 

كدعم القرارات على نطاؽ أكسع )على كبو يتجاكز اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع 
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البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية( تطبيقات على مستويات مكانية ذات نطاؽ كاسع. كتقنيات ربديد 
ين كاؼبكاين متوفرة لربطها على نطاؽ عدة مستويات، كلكن ىناؾ حاجة إذل النطاؽ على مستول النطاقُت الزما

-ٗ، ٕ-ٗ، ٘-ٖ، ٕ-ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ، ٕ-ٕ، ٘-ٔ} اؼبزيد من التحسُت كاالختبار بقدر كبَت
، ‘‘توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٖانظر نقطة التوجيو  .{ٕ-ٗ-ٛ، ٔ-ٗ-ٙ، ٙ-ٗ-٘، ٖ

لبلطبلع على  ‘‘لو ةتوجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابع’’ربت للمنرب  ٕكنقطة التوجيو 
 .اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج

 

  

أمثلة على استخداـ السيناريوىات كالنماذج يف كضع جداكؿ األعماؿ، كتصميم  - ٙ ـ ؽ س الشكل
خاة من التنوع البيولوجي عرب ؾبموعة من النطاقات اؼبكانية. السياسات كتنفيذىا اؼبتعلقة بتحقيق األىداؼ اؼبتو 

كيشَت الرسم التوضيحي إذل العبلقات العادية بُت النطاؽ اؼبكاين )األسهم العليا(، كنوع العبلقة البينية للعلـو 
كمرحلة دكرة السياسات )اجملموعة الوسطي أسفل  ،كالسياسات )اجملموعة العليا لؤلسهم أسفل الشكل(

 يف ٕ-ٕالشكل  كل( كنوع السيناريوىات اؼبستخدمة )ؾبموعة األسهم السفلى أسفل الشكل(. أنظرالش
 لبلطبلع على اؼبزيد من التفاصيل كاؼبراجع. ٕالفصل 

: يمكن أف تستفيد السيناريوىات والنماذج من المعارؼ األصلية والمحلية ألف ٗ-ٕالنتيجة الرئيسية 
المعلومات على العديد من المستويات، وتساىم في نجاح تطبيق ىذه المعارؼ تسد فجوات كبيرة في 

كىناؾ العديد من األمثلة على حشد اؼبعارؼ  -السيناريوىات والنماذج على رسم السياسات وتنفيذىا
األصلية كاحمللية بنجاح لتحليل السيناريوىات، ككضع النماذج، دبا يف ذلك السيناريوىات كالنماذج القائمة 

. كلكن ىناؾ حاجة إذل بذؿ جهود ىائلة لتوسيع (ٔ  ـ ؽ س)اإلطار  ذل على مصدر اؼبعارؼبالدرجة األك 
نطاؽ مشاركة ىذه اؼبعارؼ. كسيتطلب حشد كربسُت اؼبعارؼ األصلية كاحمللية بذؿ اعبهود على عدة جبهات، 

ترصبتها إذل أشكاؿ دبا فيها كضع اؼبؤشرات كاآلليات اؼببلئمة ؼبساندة أصحاب اؼبعارؼ، كصبع ىذه اؼبعارؼ ك 
، ٔ-ٕ-ٕ، ٕ-ٙ-ٔ، ٕ-ٕ-ٕ-ٔ} يبكن استخدامها يف السيناريوىات كالنماذج، كترصبتها إذل لغات مفهومة

ربت  ٗانظر نقطة التوجيو  .{٘-ٙ-ٚ، ٖ-ٙ-ٚ، ٗ-٘-ٚ، ٗ-ٗ-ٚ، ٖ-ٗ-ٚ، ٔ-ٖ-ٕ-ٗ
راءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا لبلطبلع على اإلج‘‘  توجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابعة لو’’

 االستنتاج.
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 -إدماج المعارؼ األصلية والمحلية في النماذج التي ترشد اتخاذ القرارات - ٔ طار ـ ؽ ساإل
يوضح برنامج بوليفيا الوطٍت للحفظ كاالستخداـ اؼبستداـ اؼبعٍت بالصيد التقليدم للتمساح األمريكي 

افظة عليو، إحدل دراسات اغبالة إلدماج اؼبعارؼ األصلية كاحمل (Caiman yacare)االستوائي )الكيمن( 
كاحمللية بنجاح مع مباذج التنوع البيولوجي من أجل إرشاد اػبيارات السياساتية. كيف السابق، جرل تقدير 
حصص الصيد بناء على تقديرات عامة النطاؽ للوفرة النسبية مستمدة من الدراسات االستقصائية العلمية، 

فات كبَتة بُت اؼبناطق. كبعد ازدياد مشاركة اجملتمعات احمللية يف ىذا الربنامج، مت كضع مع كجود اختبل
اقتصادية كثقافية جديدة لصحة النوع ككفرتو. كأجريت إحدل أكؿ -كذبريب مؤشرات بيولوجية كاجتماعية

، حيث أدؾبت (Isiboro Sécure)التجارب يف منطقة أراضي الشعوب األصلية كاؼبنتزه الوطٍت إزيبورك سيكوريو 
اؼبعارؼ التقليدية اؼبتعلقة حبالة الكيماف يف كضع مؤشرات قوية تسًتشد هبا حصص الصيد التقليدم يف 
اؼبنطقة احملمية. كشارؾ مستخدمو اؼبوارد التقليدية يف حلقات العمل حيث قاموا بتحديد اؼبفاىيم كمواءمة 

اؼبتعلقة دبوئل كمناطق الكيماف يف اػبرائط اؼبكانية.  اؼبعايَت ككضع تصورات مفاىيمية للمعارؼ التقليدية
كجرل تكييف مباذج تقدير كفرة أعداد الكيماف حبيث تستفيد من التقنيات اليت اقًتحتها ؾبتمعات الشعوب 
األصلية كتدرج مؤشرات نوعية مثل التغيَتات يف تصورات األفراد لوفرة الكيماف، مثل البيانات احملاسبية 

كمت تكرار العملية مع اجملتمعات احمللية يف صبيع “. أعداد الكيماف أكرب من ذم قبل”بيل معلومات من ق
أكباء منطقة إيزيبورك سيكوريو، كنتج عنها ذبميع تقدير قائم على اؼبعرفة احمللية ألعداد الكيماف يف اؼبنطقة 

، كأرشد ىذا النموذج بدكره احملمية. كاستخدـ ىذا التقدير لوضع مبوذج تنبؤم لتوفره على اؼبستول الوطٍت
اػبيارات السياساتية الوطنية كاإلقليمية كاحمللية فيما يتعلق بتحسُت اإلدارة اؼبستدامة لصيد الكيماف. كجرل 
االعًتاؼ باػبطط الناذبة اؼبتعلقة بإدارة أراضي الشعوب األصلية كاؼبناطق احملمية باعتبارىا تساىم يف زيادة 

يف  ٔ-ٚ طاراليت كاف قد استأنفذ منها كيف التقليل من الصيد غَت اؼبشركع. انظر اإل كفرة الكيماف يف اؼبناطق
 لبلطبلع على اؼبزيد من التفاصيل كاؼبراجع. ٚالفصل 

السيناريوىات والنماذج نقاط قوة ونقاط ضعف، ولذلك فمن األىمية من : لكل ٘-ٕالنتيجة الرئيسية 
 صور بحذر، وإدراجها في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.بمكاف تقييم ما لديها من قدرات ونواحي ق

كقد تعتمد مواطن . (ٕو ٔ ـ ؽ س الجدوالف(وينبغي أيضاً تقييم مصادر ومستويات عدـ اليقين وإدراجها 
القوة كالضعف على السياقات احملددة لدعم القرارات اليت تستخدـ من أجلها السيناريوىات كالنماذج، كتتعلق 

النطاقات اؼبكانية كالزمانية كأنواع مباذج اؼبدخبلت كالنواتج، ككذلك باؼبركنة كسهولة االستخداـ،  جبوانب مثل
كينبع عدـ اليقُت بشأف السيناريوىات كالنماذج من ؾبموعة من اؼبصادر، دبا فيها البيانات . من بُت أمور أخرل

ختبارىا، كعدـ الفهم، أك قصور سبثيل العمليات ، أك البيانات اػباطئة اؼبستخدمة يف كضع النماذج كاالكافيةغَت 
-ٗ، ٕ-ٖ-ٗ، ٙ-ٕ، ٖ-ٖ-ٕ، ٙ-ٔ} األساسية، كضعف قدرة النظاـ على التنبؤ )مثل السلوؾ العشوائي(

، ‘‘توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٗانظر نقطة التوجيو . {ٖ-ٗ-ٛ، ٘-ٙ، ٙ-ٙ-ٗ-٘، ٙ
لبلطبلع على ‘‘ نرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابعة لوتوجيهات للم’’للمنرب  ربت  ٘كنقطة التوجيو 

 .اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج
وبناء القدرات وغيرىا من الجهود للجزء الرفيع المستوى: التخطيط المالئم، واالستثمار،  ٖالرسالة 

 يق السيناريوىات والنماذج.وضع وتطبالمتبقية في عملية كبيرة التحديات يمكن أف تتغلب على ال
: السيناريوىات الحالية المتاحة، بما فيها السيناريوىات الواردة في التقييمات ٔ-ٖالنتيجة الرئيسية 

السابقة التي ُوضعت على المستوى العالمي ال تلبي تمامًا احتياجات تقييمات المنبر بسبب عدـ النظر 
ات، وخيارات اإلجراءات على مستوى النطاقين الزماني الكافي في الدوافع ذات الصلة، وأىداؼ السياس
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ذه النتيجة، كبصفة خاصة فيما يتعلق ؽبشرح المن مزيد  من أجل ٕ ـ ؽ س طارنظر اإلا والمكاني المالئمين.
، ٔ-ٙ-ٔ} ت تلك السيناريوىاتالفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ كمشتقا اليت يقيمها سيناريوىاتالب

توجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء ’’ربت  ٕانظر نقطة التوجيو  .{ٕ-ٗ-ٛ، ٘-ٖ، ٕ-ٗ-ٖ
 لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج.‘‘ التابعة لو

السيناريوىات في سياؽ الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وعالقتها  - ٕـ ؽ س  طاراإل
 ربالمنب

تقييمات الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ، كتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، كالدراسة استخدمت 
للتنوع البيولوجي يف العادل، كالتوقعات البيئية العاؼبية، كتوقعات الصحارل أكصافان عاؼبية مفصلة  ٕاالستشرافية 

ة. أما التقييمات اإلقليمية التابعة لتقييم األلفية ذات صلة باؼبوضوع لوضع سيناريوىات للدكافع غَت اؼبباشر 
للنظم اإليكولوجية، كتوقعات البيئة العاؼبية، ككذلك العناصر الوطنية للتوقعات البيئية العاؼبية كتلك اليت أأجريت 

 ة.للمملكة اؼبتحدة، كالصُت، كالربازيل فقد استخردمت صوران متغَتة متسقة عاؼبيان ألكصاؼ تفصيلية قائم
كقد كأضعت سيناريوىات كمسارات الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ، بالتعاكف الوثيق مع الدكائر 

، ٕٓٓٓالعلمية. كحل ؿبل سيناريوىات التقرير اػباص اؼبتعلق بسيناريوىات االنبعاثات الذم يعود إذل عاـ 
خ، إطار جديد بشأف اؼبسارات التمثيلية كالذم طاؼبا استخدمو الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبنا 

للًتكيزات، كاؼبسارات االجتماعية االقتصادية اؼبشًتكة اليت طورهتا األكساط العلمية. كيتم كضع مسارات الًتكيز 
، كسبثل ؾبموعة من اغباالت اؼبستقبلية اؼبعقولة اليت لبلحًتار العاؼبيالتمثيلية استنادان إذل قيم القسر اإلشعاعي 

ق مع افًتاض زبفيف قوم، كافًتاضُت متوسطُت لبلستقرار، كافًتاض كاحد النبعاثات عالية. كتستكشف تتواف
اؼبسارات االجتماعية كاالقتصادية اؼبشًتكة اليت كأضعت حديثػػػػان ؾبموعةكبَتة من العوامل االجتماعية 

(O’Neill et al., 2014) كاالقتصادية ذبعل من ربقيق أىداؼ التخفيف كالتكيف أمران صعبان إذل حد ما
 (٘٘) 

الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ السيناريوىات كاؼبسارات اؼبعنية كاؼبتاحة من اجملاؿ العلمي،  اغبكومي كيقيم الفريق
كبشكلها اغبارل تطرح السيناريوىات الناذبة عددان من التحديات يف ؾباؿ استخداـ التقييمات، دبا يف ذلك 

لآلثار اؼبًتتبة على التنوع  جموعة العوامل اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة البلزمة لوضع مبوذ عدـ استيفاء ؾب‘ ٔ’اؼبنرب 
اسًتاتيجيات ‘ ٕ’البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية )مثل األنواع الغازية كاستغبلؿ التنوع البيولوجي(؛ 

نطاؽ كاسع(، كذلك يف بعض التخفيف كالتكيف اليت تركز على تغَت اؼبناخ )مثل توزيع الطاقة األحيائية على 
الًتكيز على الديناميات الطويلة األجل على ‘ ٖ’األحياف على حساب التنوع البيولوجي نفسو كرفاه البشر؛ 

النطاؽ العاؼبي )فًتات من العقود إذل القركف( فبا يعٍت أف السيناريوىات تتسم غالبان بعدـ االتساؽ مع 
ات ذات النطاؽ دكف العاؼبي. كبالتارل يتطلب التنوع البيولوجي السيناريوىات القصَتة األجل كالسيناريوى

 .كخدمات النظم اإليكولوجية بذؿ جهود خاصة يف كضع السيناريوىات، كيشمل ذلك مواصلة جهود التعاكف
 كمن شأف التعاكف الوثيق بُت اؼبنرب كالفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ كاألكساط العلمية أف يتيح فرصة

للبناء على مواطن قوة سيناريوىات اؼبسارات االجتماعية االقتصادية اؼبشًتكة اعبديدة كيطابق يف الوقت نفسو 
 (.من أجل مناقشة إضافية لفوائد ىذا التعاكف احملتمل ٕاحتياجات اؼبنرب )انظر نقطة التوجيو 

 .ٕ-ٗ-ٛك  ٕ-ٗ-ٖكلبلطبلع على مزيد من اؼبعلومات انظر الفصلُت 
  

                                                      
(٘٘)  O’Neill, B.C., Kriegler, E., Riahi, K., Ebi, K.L., Hallegatte, S., Carter, T.R., Mathur, R. and van Vuuren, 

D.P., 2014: A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic 

pathways. Climatic Change, 122(3): 387-400.. 
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لتقييم آثار التي يمكن استخدامها : ىناؾ مجموعة كبيرة من النماذج المتاحة ٕ-ٖجة الرئيسية النتي
سيناريوىات الدوافع وإجراءات السياسات بشأف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ولكن ال 

خدمات النظم بوضوح  اليت تربط النماذج ‘ٔ’الفجوات التالية: كىي تشمل . تزاؿ ىناؾ فجوات كبيرة
تتناكؿ  اليت النماذج ‘ٕ’؛ مع البشر )دبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية( كنوعية اغبياة اعبيدةاإليكولوجية 

العمليات اإليكولوجية على مستول النطاقُت الزماين كاؼبكاين ذات الصلة باحتياجات تقييم أنشطة دعم 
التعادؿ  نقاطبالنماذج، كمن مث توفر اإلنذار اؼببكر، تتوقع  ‘ٖ’القرارات، دبا يف ذلك تقييمات اؼبنرب؛ 

 .{ٔ-ٖ-ٛ، ٗ-٘، ٖ-ٗ، ٕ-ٗ، ٔ-ٙ-ٔ} التحوالت يف النظاـاإليكولوجية ك -اإليكولوجية كاالجتماعية
لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ‘‘ توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٖانظر نقطة التوجيو 

 ىذا االستنتاج. 
: ينبغي أف تتسم سيناريوىات ونماذج الدوافع غير المباشرة، والدوافع المباشرة، ٖ-ٖجة الرئيسية النتي

والطبيعة، ومنافع الطبيعة للناس، ونوعية الحياة الجيدة بترابط أفضل من أجل تحسين فهم وتفسيرات 
اإليكولوجية  –عية الواردة بين عناصر النظم االجتماالعالقات الهامة بين ىذه العناصر، والمعلومات 

. كال يتم حصر الركابط بُت التنوع البيولوجي كأداء النظاـ اإليكولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية إال المقترنة
على الركابط  كينطبق األمر نفسوبشكل ضعيف يف معظم التقييمات، أك عمليات رسم السياسات كتنفيذىا. 

. كلذلك ىناؾ صعوبة يف الوقت كالتكامل على نطاؽ القطاعات بُت خدمات النظم اإليكولوجية كنوعية اغبياة
-ٔ}اغبارل فيما يتعلق بتقييم اجملموعة الكاملة للعبلقات كاؼبعلومات اؼبستقاة الواردة يف اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب 

 ٖانظر نقطة التوجيو . {ٕ-ٔ-ٖ-ٛ، ٖ-ٙ، ٗ-٘، ٗ-ٗ، ٘-ٔ-ٖ-ٗ، ٖ-ٕ-ٗ، ٖ-ٗ-ٔ، ٔ-ٕ-ٕ
 لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج. ‘‘ العلـو كالسياسات توجيهات بشأف’’ربت 

في الدراسات  واإلبالغ عنو لنماذجاتقييم عدـ اليقين المرتبط ب يساءغالبًا ما  :ٗ-ٖالنتيجة الرئيسية 
اـؤ على مفرطة في التفاؤؿ ومفرطة في التش -المنشورة، األمر الذي قد يؤدي إلى مفاىيم خاطئة خطيرة 

فيما يتعلق بدرجة الثقة التي يمكن أف ُتستخدـ بها النتائج في أنشطة التقييم واتخاذ  -حد سواء 
كضع لنهجها إزاء . كرغم أف العديد من الدراسات تتضمن مناقشة نقاط القوة كنقاط الضعف القرارات

إسقاطاهتا دبجموعات بيانات مستقلة  النماذج، ال تتضمن معظم الدراسات تقييمان ناقدان لسبلمة نتائجها دبقارنة
سبامان )أم البيانات غَت اؼبستخدمة يف كضع النماذج أك اؼبعايرة( أك األنواع األخرل من السيناريوىات أك 
النماذج. كىذا األمر يقلل بدرجة كبَتة الثقة اليت يبكن أك ينبغي أف تتوفر لصانعي القرارات يف اإلسقاطات 

-ٖ-ٛ، ٕ-ٕ-ٚ، ٘-ٙ، ٗ-٘، ٙ-ٗ، ٘-ٖ، ٗ-ٖ، ٖ-ٖ، ٖ-ٖ-ٕ، ٖ-ٙ-ٔ} استنادان إذل النماذج
لبلطبلع على اإلجراءات ‘‘ توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٗانظر نقطة التوجيو  .{ٖ-ٗ-ٛ، ٖ

 اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج. 
ماذج واختبارىا، : ىناؾ فجوات كبيرة في توفر البيانات لوضع السيناريوىات والن٘-ٖالنتيجة الرئيسية 

اؼبكاين  النطاؽكما أف   -(ٚـ ؽ س الشكل ) وال تزاؿ العوائق الكبيرة قائمة فيما يتعلق بتقاسم البيانات
كالزماين كالتفصيلي للبيانات عن التغَتات يف التنوع البيولوجي، كالنظم اإليكولوجية كخدماهتا غَت متكافئ. 

ة بالدكافع غَت اؼبباشرة كالدكافع اؼبباشرة، كغالبان ما تكوف ىناؾ كباؼبثل ىناؾ فجوات كبَتة يف البيانات اػباص
حاالت تضارب مكانية كزمانية بُت البيانات عن الدكافع كالبيانات عن التنوع البيولوجي كخدمات النظم 
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ة اإليكولوجية. كأأحرز تقدـ كبَت يف حشد البيانات اؼبوجودة عن التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي
كدكافعها، كلكن ال يزاؿ يتعُت التغلب على العوائق اليت ربوؿ دكف تقاسم البيانات، كما يتعُت سد الفجوات 

 .{ٕ-ٕ-ٛ، ٔ-ٕ-ٛ، ٗ-ٙ-ٚ، ٖ-ٚ، ٙ-٘، ٙ-ٕ، ٕ-ٙ-ٔ} الرئيسية يف تغطية البيانات اؼبوجودة
راءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة لبلطبلع على اإلج‘‘ توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٘انظر نقطة التوجيو 

 ىذا االستنتاج. 
: تتباين القدرات البشرية والتقنية على وضع واستخداـ السيناريوىات والنماذج ٙ-ٖالنتيجة الرئيسية 

. كيتطلب بناء القدرات تدريب العلماء كاؼبمارسُت يف ؾباؿ السياسات على استخداـ بقدر كبير بين المناطق
كزيادة فرص اغبصوؿ على البيانات كالربامج اغباسوبية السهلة االستخداـ ألدكات ىذه السيناريوىات كالنماذج، 

طبلع، بفضل شبكة الربليل السيناريوىات، ككضع النماذج، كدعم القرارات. كمن شأف التنامي السريع لفرص ا
، ٚ-ٗ، ٙ-ٕ} نًتنت، على ؾبموعة كبَتة من البيانات كموارد كضع النماذج أف يدعم عملية بناء القدراتإلا

، كنقطة التوجيو ‘‘توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٙانظر نقطة التوجيو  .{ٔ-ٙ-ٚ، ٕ-ٚ، ٙ-٘
لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ‘‘ توجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابعة لو’’للمنرب  ربت  ٖ

 ؼبعاعبة ىذا االستنتاج. 

 

كشبة مثاؿ للتوجو اؼبكاين يف توافر بيانات التنوع البيولوجي، فتصور  – مقرري السياساتص بالخاموجز ال ٚالشكل 
اػبريطة توزيعان مكانيان لسجبلت األنواع اليت يبكن اغبصوؿ عليها حاليان عن طريق اؼبرفق العاؼبي ؼبعلومات التنوع 

كيلومًت(.   ٓ٘الدرجة أل خلية شبكية )كبو  من جزءان  ٖٓالبيولوجي. كتأشَت األلواف إذل عدد سجبلت األنواع لكل 
 ٖ-ٚكالشكل  ٔ-ٖ-ٚنظر ا. www.gbif.orgكتأستخدـ ىذه البيانات غالبان يف كضع النماذج كاالختبارات. اؼبصدر: 

 كاؼبناقشات. لبلطبلع على التفاصيل ٚالفصل  يف

 كثافة المعلومات لدى المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

 الخلفية المائية

 درجة ٖٓواع داخل كل خلية قوس قياسها عدد سجالت األن
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 اإلرشادات في مجالي العلم والسياسات
فادة من أفضل اؼبمارسات من أجل بناء فهم أكرب للسيناريوىات جرل التعرؼ على الدركس التالية اؼبست

 كالنماذج كتعزيز النهج اؼبستخدمة إزاءىا كاالستخداـ األفضل ؽبا:
التوفيق بعناية بين أنواع  في ضماف العلماء والممارسوف في مجاؿ السياسات قد يرغب: ٔ توجيونقطة ال

مستخدمة واحتياجات كل سياؽ بعينو للسياسات أو السيناريوىات والنماذج وأدوات دعم القرارات ال
اختيار خيارات الدكافع أك السياسات اليت ربدد أنواع  ‘ٔ’كينبغي إيبلء اىتماـ خاص لآليت:  - القرارات

السيناريوىات اؼبناسبة )مثل السيناريوىات االستطبلعية، أك سيناريوىات البحث عن ىدؼ، أك سيناريوىات 
ثار على الطبيعة كمنافعها ذات األنبية اليت ربدد أنواع مباذج اآلثار اليت ينبغي حشدىا؛ اآل ‘ٕ’فرز السياسات(؛ 

نوع عملية رسم  ‘ٗ’القيم اؼبتنوعة اليت ينبغي تناكؽبا كاليت ربدد الطرؽ اؼبناسبة لتقييم ىذه القيم؛  ‘ٖ’
أدكات التقييم أك دعم القرارات السياسات أك ازباذ القرارات اليت هبرم دعمها كاليت ربدد مدل مبلءمة ـبتلف 

-ٖ، ٕ-ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ، ٕ-ٕ، ٘-ٔ} )أم التحليل اؼبتعدد اؼبعايَت كتقييم اسًتاتيجية اإلدارة(
٘ ،ٗ-ٖ-ٕ ،ٙ-ٔ-ٕ}. 

 أف تنظر في األوساط العلمية ومقررو السياسات وأصحاب المصلحة فيقد ترغب : ٕ توجيونقطة ال
يقها على نطاؽ أوسع من أجل تعزيز درجة مالءمة ومقبولية تحسين طرؽ السيناريو التشاركي وتطب

السيناريوىات بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ويشمل ذلك توسيع نطاؽ تركيز 
كمن شأف ىذه اعبهود أف تيسر  -النطاؽ المحلي السائد للُنهج التشاركية إزاء النطاقين اإلقليمي والعالمي

رباء العلميُت كأصحاب اؼبصلحة طواؿ عملية كضع السيناريوىات كالنماذج كتطبيقها. كيشكل اغبوار بُت اػب
توسيع نطاؽ الطرؽ التشاركية على النطاقُت اإلقليمي كالعاؼبي صعوبات صبة تتطلب قدران كبَتان من تنسيق اعبهود 

، ٕ-ٕ} قها على ـبتلف النطاقاتفيما بُت كل اعبهات الفاعلة اؼبشاركة يف كضع السيناريوىات كالنماذج كتطبي
ٕ-ٖ ،ٕ-ٗ ،ٕ-ٙ ،ٖ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٚ-ٗ ،ٚ-٘ ،ٚ-ٙ-ٕ ،ٚ-ٙ-ٖ ،ٛ-ٗ}. 

معالجة الفجوات الرئيسية في طرؽ أف تضع أولوية ل األوساط العلمية فيقد ترغب : ٖ توجيونقطة ال
 .جيةوضع نماذج آثار الدوافع وإجراءات السياسات بشأف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو 

 -ٙ-ٖفي الفصوؿ عنها إضافية معلومات ، وترد التقييممن  ٛالفصل في  ىذه الفجوات تحديد وجرى
سلسلة السيناريوىات كيبكن أف يركز العمل على طرؽ ربط اؼبدخبلت كاؼبخرجات فيما بُت العناصر الرئيسية ل

اين كالزماين. كينبغي أيضان إيبلء ، كعلى ربط السيناريوىات كالنماذج على مستول النطاقُت اؼبكككضع النماذج
أنبية عالية لتشجيع كربفيز كضع النماذج كاؼبعارؼ اليت تستند إليها ىذه النماذج اليت تربط على كبو أكثر 
صراحة خدمات النظم اإليكولوجية، كاؼبنافع األخرل اليت هبنيها الناس من الطبيعة بالتنوع البيولوجي، فضبلن عن 

ج متكاملة خصائص النظاـ اإليكول وجي كعملياتو. كإحدل الوسائل لتحقيق ذلك ىي النهوض بعملية كضع هنأ
على مستول النظاـ لربط السيناريوىات كالنماذج للدكافع غَت اؼبباشرة كالدكافع اؼبباشرة، كالطبيعة كمنافعها 

قاة على كبو أفضل للناس، كنوعية اغبياة اعبيدة غبصر العبلقات اؽبامة بُت ىذه العناصر كاؼبعلومات اؼبست
(. كيبكن أف يشمل ذلك تشجيع كحفز توسيع نطاؽ أدكات  قررم السياساتاؼبوجز اػباص دب ٛ)الشكل 

التقييم اؼبتكاملة اليت هبرم استخدامها بالفعل على نطاؽ كاسع يف اجملاالت األخرل )مثل اؼبناخ، كالطاقة، 
ار ذات األنبية اؼبباشرة للتنوع البيولوجي كخدمات كالزراعة( من أجل إدراج عملية كضع مباذج الدكافع كاآلث

، ٖ-ٙ، ٕ-ٙ، ٘-ٔ-ٖ-ٗ، ٗ-ٖ-ٕ-ٗ، ٘-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٔ-ٙ-ٔ، ٔ-ٕ-ٕ-ٔ} النظم اإليكولوجية
ٛ-ٖ-ٔ}. 
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عناصر النظم، كأنواع  :الربط بين السيناريوىات والنماذج في أربعة أبعاد رئيسية - ٛ ـ ؽ س الشكل
األسهم الرمادية الثقيلة إذل االرتباطات داخل كل بأعد. كتوضح اللوحة  اريوىات كاؼبستويات الزمنية، حيث تشَتالسين

)األسهم الرمادية الثقيلة(،  يألف االرتباطات بُت السيناريوىات كالنماذج عرب اؼبكونات اؼبختلفة لئلطار اؼبفاىيم
فيفة اللوف؛ مثاؿ ذلك ربط التنوع البيولوجي باؼبكونات الفرعية ككذلك بُت مكوناهتا الفرعية )األسهم الزرقاء اػب

للطبيعة الداخلة يف كظيفة النظاـ اإليكولوجي(. كتوضح اللوحة باء الطرؽ اليت يبكن هبا الربط بُت أنواع السيناريوىات، 
ت عرب النطاقات اؼبكانية مثل السيناريوىات االستطبلعية كسيناريوىات التدخل. أما اللوحة جيم فتأشَت إذل االرتباطا

من احمللي إذل العاؼبي. كتوضح اللوحة داؿ االرتباط السابق كاغبارل كما تبُت بصورة متعددة اآلفاؽ اؼبستقبلية )كتأشَت 
شافية(. كتوضح اللوحة داؿ االرتباط فيما بُت اؼباضي كاغباضر كاػبطوط اؼبتقطعة إذل ؾبموعة من السيناريوىات االست

ية اؼبتعددة يف اؼبستقبل )تأشَت اػبطوط اؼبتقطعة إذل ؾبموعة من السيناريوىات االستطبلعية(. كيبكن كاآلفاؽ الزمن
استخداـ بأعدين أك أكثر من أبعاد الربط ىذه معان )مثاؿ ربط ـبتلف أنواع السيناريوىات عرب النطاقات اؼبكانية(. 

 .ٔ-ٙكالشكل  ٕ-ٙكلبلطبلع على التفاصيل انظر الفصل 

أف تنظر في وضع نُهج عملية وفعالة لتقييم مستويات في األوساط العلمية  قد ترغب: ٗ توجيونقطة ال
عدـ اليقين المرتبطة بالسيناريوىات والنماذج واإلبالغ بشأنها، فضاًل عن أدوات تطبيق ىذه الُنهج على 

ـ مقارنات مشًتكة كسيشمل ذلك كضع اؼبعايَت ألفضل اؼبمارسات، كاستخدا - التقييمات واتخاذ القرارات
فيما بُت النماذج كالبيانات، كفيما بُت النماذج كالنماذج لتوفَت تقييمات سليمة كشفافة غباالت عدـ اليقُت، 
كتشجيع البحوث اعبديدة يف ؾباؿ طرؽ قياس حاالت عدـ اليقُت كتأثَتاهتا على عملية ازباذ القرارات كاإلببلغ 

 .{ٖ-ٗ-ٛ، ٖ-ٖ-ٛ، ٕ-ٕ-ٚ، ٘-ٙ، ٖ-ٙ-ٗ، ٘-ٖ، ٖ-ٖ-ٕ، ٖ-ٙ-ٔ} بشأهنا

السيناريوىات 
 ٔ االستطالعية

 نواع السيناريوىات المتعددةأ -باء  عناصر النظم المتعددة -ألف 

 المقاييس الزمنية المتعددة – داؿ المقاييس الحيزية المتعددة – جيم

 عالمية

 المستقبل الحاضر

 محلية إقليمية
المستقبل  الماضي، الحاضر

 القريب
المستقبل في 
 المدى المتوسط

المستقبل 
 البعيد

 أو
يعة

لطب
لة ا

حا
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ح
 

 أو
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ح
 

 نوعية الحياة الجيدة

خيارات 
 لالتدخ

السيناريوىات 
 ٕاالستطالعية 

خيارات 
 التدخل

 الدوافع غير المباشرة منافع الطبيعة

 الطبيعة الدوافع المباشرة
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إمكانية في النظر في تحسين والمؤسسات  التي تملك البيانات الجهاتقد ترغب : ٘ توجيونقطة ال
التي تضطلع  األوساطبالتعاوف الوثيق مع  والعملالوصوؿ إلى مصادر البيانات الموثقة بطريقة جيدة، 

إعداد تعمل على واألوساط التي ( علـو المواطنينوالرصد )تشمل ىذه الجهات  بأنشطة البحث
كيف العديد من اغباالت، ال تتزامن ىذه  - المؤشرات لسد الفجوات في عمليات جمع البيانات وتوفيرىا

اعبهود مع اعبهود الرامية إذل ربسُت عمليات صبع البيانات كإمكانية اغبصوؿ عليها للتحديد الكمي للحالة 
سيناريوىات إذل أنواع إضافية من البيانات ألغراض االستحداث كاالذباىات. كمع ذلك ربتاج النماذج كال

، ٙ-ٕ، ٕ-ٙ-ٔ} كاالختبار اليت ينبغي مراعاهتا عند استحداث أك بلورة نظم الرصد كمنابر تقاسم البيانات
ٖ-٘ ،ٙ-ٖ ،ٙ-ٗ ،ٚ-ٖ ،ٚ-ٙ-ٗ ،ٛ-ٕ}. 

يوىات والنماذج، بما في ذلك تعزيز القدرات البشرية والتقنية على وضع السينار  قد يلـز: ٙ توجيونقطة ال
عن طريق تعزيز الوصوؿ بطريقة مفتوحة وشفافة إلى السيناريوىات وأدوات وضع النماذج، فضاًل عن 

كيبكن تيسَت ذلك  - (ٖ ـ ؽ س البيانات المطلوبة لوضع واختبار ىذه السيناريوىات والنماذج )الجدوؿ
 القرارات؛صانعي دكرات التدريبية للعلماء ك دعم ال ‘ٔ’عن طريق ؾبموعة من اآلليات تشمل ما يلي: 

تشجيع إنشاء شبكات يبكن أف هتيئ الفرص للعلماء  ‘ٖ’تشجيع التوثيق الدقيق للسيناريوىات كالنماذج؛  ‘ٕ’
من كل اؼبناطق لتقاسم اؼبعارؼ، دبا يف ذلك عن طريق منتديات اؼبستخدمُت، كحلقات العمل، كبرامج التدريب 

أدكات دعم السياسات الذم أعده اؼبنرب لتشجيع إمكانية  الئحةاستخداـ  ‘ٗ’تعاكنية؛ الداخلي كاؼبشاريع ال
-ٚ، ٔ-ٔ-ٚ، ٚ-ٗ، ٙ-ٕ} الوصوؿ بصورة مفتوحة للنماذج كالسيناريوىات بعدة لغات إذا كاف ذلك فبكنان 

ٕ ،ٚ-ٙ-ٔ}. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إرشادات للمنبر وأفرقة العمل وأفرقة الخبراء التابعة لو

متطلبات بناء القدرات من أجل تطوير كاستخداـ سيناريوىات كمباذج التنوع  - الموجز الخاص بمقرري السياسات ٖجدوؿ 
 .ٔ-ٚكالشكل  ٔ-ٔ-ٚانظر الفصل  للبلطبلع على التفاصيالبيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية. 

 متطلبات بناء القدرات -أوالً  النشاط
العمليات كالقدرات البشرية لتيسَت إشراؾ أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين دبا يف  إشراؾ أصحاب اؼبصلحة 

 ذلك حائزك اؼبعارؼ التقليدية كاحمللية
ة إذل سيناريوىات كمباذج القدرة على ترصبة السياسات أك احتياجات اإلدار  تعريف اؼبشكلة 

مناسبة
القدرة على اؼبشاركة يف كضع كاستخداـ السيناريوىات الستطبلع األفاؽ  ربليل السيناريوىات 

 اؼبستقبلية احملتملة كالتدخبلت يف ؾباؿ السياسات أك اإلدارة
ائج القدرة على اؼبشاركة يف كضع كاستخداـ النماذج لًتصبة السيناريوىات إذل نت النمذجة 

متوقعة بالنسبة للتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي
القدرة على إدماج اؼبخرجات من ربليل السيناريوىات كالنمذجة إذل صأنع  صأنع القرارات للسياسات كاإلدارة 

 قرارات
الوصوؿ إذل البيانات، كاؼبعلومات 

 كاؼبعارؼ 
  سهولة اغبصوؿ على البيانات

 حتية كقواعد البيانات إدارة البنيات الت
 أدكات لتجميع البيانات كاستقرائها 

 توحيد االستمارات كتواـؤ الربؾبيات 
قاعدة للموارد كاؼبهارات البشرية للمسانبة يف، كالوصوؿ إذل، كإدارة كربديث 

 قواعد البيانات 
 أدكات كعمليات إلدماج البيانات كاؼبعارؼ احمللية
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الذين يخططوف الستخداـ السيناريوىات والنماذج في قد يرغب الخبراء للمنبر:  ٔ توجيونقطة ال
تقييمات المنبر المواضيعية واإلقليمية والعالمية في النظر في الحصوؿ على أكبر فائدة ممكنة من تحليل 

حىت ك  - ياساتذات الصلة بالس توليف النتائج المنبثقة عن التطبيقات القائمة للسيناريوىات والنماذجو 
يف اغباالت اليت يسمح فيها توقيت التقييمات اؼبستقبلية للمنرب، دبا يف ذلك التقييم العاؼبي، بوضع سيناريوىات 

للمنرب( تتطلب عمليات الوضع ىذه االعتماد على التحليل كالتجميع الفعاؿ  ٕجديدة )انظر نقطة التوجيو 
تشَت التجربة اؼبستمدة من التقييمات السابقة ل كالتجميع ؽبا. ك للسيناريوىات كالنماذج القائمة كإكماؿ التحلي

على مستول النطاقات العاؼبية كاإلقليمية إذل أف الدكرة الكاملة لوضع سيناريوىات جديدة من بدايتها كحىت 
من  سنوات عدةبذؿ اعبهود على مدل  تتطلببلوغ مرحلة التحليل النهائي لآلثار استنادان إذل كضع النماذج 

تقييمات اؼبنرب اغبكومي الدكرل ’’أجل التوصل إذل نتائج تتسم بالدقة كاؼبصداقية بالقدر الكايف لتحقيق أغراض 
 رباءاػبكلذلك ينبغي أف يركز ‘‘. للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النأظم اإليكولوجية

كمع ى العمل بالتعاكف الوثيق مع خرباء نواتج اؼبنرب التقييم اؼبواضيعي كالتقييمات اإلقليمية عل اؼبشاركوف يف
الستغبلؿ قوة النأهج اعبديدة كاستخدامها يف ربليل كتوليف أفضل السيناريوىات األكساط العلمية األكسع 

اؼبتاحة من بُت السيناريوىات االستطبلعية، كسيناريوىات البحث عن ىدؼ، كسيناريوىات فرز السياسات 
لتقييمات مت اعتمادىا لالعاؼبية كاإلقليمية كالوطنية كاحمللية. كينبغي أف تكوف النأهج اليت  على مستول النطاقات

اإلقليمية األربعة متسقة بالقدر الكايف لتساعد يف اؼبسانبة اعبماعية للنتائج يف التقييم العاؼبي، كيف نفس الوقت 
 .{ٕ-ٗ-ٛ، ٘-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٔ-٘-ٔ} اتاحة ىامش لبلختبلفات اإلقليمية الكبَتة

والعمل قد يرغب المنبر في أف ينظر في تشجيع األوساط العلمية األوسع نطاقًا للمنبر:  ٕ توجيونقطة ال
الوثيق معها من أجل تطوير مجموعة مرنة وقابلة للتكييف من السيناريوىات المتعددة النطاقات المعدة 

تحفيز كضع ل نسبيان األجل  ةطويل ةسًتاتيجيا نظرةاعتماد  ىذا يعٍتكس -خصيصًا لتلبية أىداؼ المنبر
السيناريوىات اليت تليب االحتياجات، كينطوم على العمل عن كثب مع األكساط العلمية من أجل كضع معايَت 

عدة معايَت ىامة فيما  ٗس ؽ ـ دكؿ اعبيلخص ك عملية إعداد ىذه األكساط للسيناريوىات اعبديدة.  توجو
، اليت يتجاكز كثَت منها اؼبعايَت اليت يستند (ٛ ـ ؽ س الشكل لمنرب )انظر أيضان يتعلق باالحتياجات احملددة ل

 االقتصادية اؼبشًتكة اليت وبفزىا الفريق-إليها التطوير اغبارل لسيناريوىات أخرل مثل اؼبسارات االجتماعية
عاكف الوثيق كالتنسيق فيما كلكن اؼبنرب سيستفيد من الت .(ٕ ـ ؽ سطار الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ )اإل اغبكومي

كتشمل االقتصادية اؼبشًتكة. -يتعلق باألنشطة اعبارية يف األكساط العلمية اليت تقـو بوضع اؼبسارات االجتماعية
 باعتبارىا موردان مشًتكان بُت اؼبنرب كالفريق اغبكومي ،االقتصادية اؼبشًتكة-استخداـ اؼبسارات االجتماعيةميزات 
من اؼبسارات اليت تنطوم توفَت يف اعبهد، كزيادة االتساؽ كربسُت جوانب ال ،اؼبناخ للمنرب اؼبعٍت بتغَت الدكرل

. كسيتطلب كضع ؾبموعة كاملة من السيناريوىات اؼبًتابطة، على النحو اؼببُت على مناقع مشًتكة للمنرب كالفريق
تعلقة بنطاقات مكانية كزمانية ، ربفيز البحوث بشأف ؾبموعة متنوعة من السيناريوىات اؼبٗ ـ ؽ س يف اعبدكؿ

 .{ٕ-ٗ-ٛ، ٚ-ٗ، ٘-ٖ} متعددة. كلذلك ينبغي أف يعترب ىذا ىدفان طويل األجل
للمنبر: من أجل التغلب على العوائق التي تعترض استخداـ السيناريوىات والنماذج، من  ٖ توجيونقطة ال

القدرات داخل األوساط العلمية المهم أف تواصل الدوؿ األعضاء في المنبر القياـ بدعم وتيسير بناء 
كيبكن أف تؤدم فرقة العمل التابعة  - القرارات وفي أوساط الممارسين في مجالي إقرار السياسات واتخاذ

للمنرب كاؼبعنية ببناء القدرات دكران حيويان يف ربقيق ذلك عن طريق اؼبساعدة يف بناء القدرات البشرية كالتقنية اليت 
د تطوير اؼبهارات البلزمة لوضع النماذج كالسيناريوىات كاستخدامها. كينبغي أف تستهدؼ على كجو التحدي

ربقق ىذه اؼبشاركة، عند االقتضاء، الربط بالشبكات كاؼبنتديات ذات الصلة اليت أأنشئت بالفعل يف األكساط 
ناريوىات يلكل السالعلمية كأكساط اؼبمارسُت. كينبغي أيضان أف يضع اؼبنرب معايَت عالية للشفافية بالنسبة 
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كالنماذج اؼبستخدمة يف تقييماتو، أك اليت يتم تعزيزىا عن طريق الناتج اػباص بأدكات كمنهجيات دعم 
-ٙ-ٚ، ٔ-ٙ-ٚ، ٗ-٘-ٚ، ٔ-ٗ-ٚ، ٕ-ٚ، ٔ-ٙ، ٘-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٙ-ٕ} السياسات

ٕ}. 
والنماذج، يُفضل أف يشارؾ  للمنبر: نظرًا للطبيعة التقنية العالية المستوى للسيناريوىات ٗ توجيونقطة ال

السيناريوىات والنماذج وأدوات دعم اتخاذ  نقائصفي كل نواتج المنبر خبراء على دراية بمنفعة و 
كيبكن ضماف مشاركة ىؤالء اػبرباء عن طريق تشجيع ترشيح كاختيار اػبرباء اؼبلمُت بالسيناريوىات  - القرارات

اؽ ـبتلف فئات النماذج كالسيناريوىات. كنظران لتنوع السيناريوىات كالنماذج مع مراعاة اػبربة اؼبطلوبة على نط
أفرقة العمل كأفرقة اػبرباء التابعة  تستندكالنماذج كطبيعتها اليت غالبان ما تتسم دبستول عاؿ من التقنية، ينبغي أف 

ينبغي ؽبا أيضا أف ذج، ك للمنرب إذل التقييم اؼبنهجي، كالدليل اؼبتطور اؼبرتبط بو كاػباص بالسيناريوىات كالنما
نواتج اؼبنرب، كيشمل ذلك فرقة العمل اؼبعنية ربقيق من اإلخصائيُت اؼبشاركُت يف تطلب اؼبشورة كالدعم 

باؼبعارؼ، كاؼبعلومات كالبيانات. كنظران ألنبية اؼبعارؼ األصلية كاحمللية لتحقيق أىداؼ اؼبنرب ، ينبغي إيبلء اىتماـ 
ذكم اػبربة يف صوغ كاستخداـ السيناريوىات كالنماذج اليت تستخدـ ىذه  خاص إذل عملية حشد اػبرباء

اؼبعارؼ، دبا يف ذلك النأهج التشاركية. كينبغي أف يعمل اػبرباء اؼبشاركوف يف نواتج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو 
قة العمل اؼبعنية كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية بالتعاكف الوثيق مع فر 

باؼبعارؼ األصلية كاحمللية من أجل تطبيق ىذه النأهج. كيأعترب االستخداـ األكسع نطاقان للطرؽ التشاركية لوضع 
السيناريوىات يف العمل الذم يضطلع بو اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي 

 حد اؼبسارات اؽبامة احملتملة لزيادة االستفادة من اؼبعارؼ األصلية كاحملليةكخدمات النظم اإليكولوجية أك يعززه أ
{ٕ-ٙ ،ٖ-٘ ،ٙ-ٔ ،ٙ-ٗ ،ٚ-ٗ-ٖ ،ٚ-ٗ-ٗ ،ٚ-٘-ٗ ،ٚ-ٙ-ٖ ،ٚ-ٙ-٘}. 

للمنبر: ينبغي أف ينظر المنبر في وضع آليات لمساعدة الخبراء المشاركين في إنجاز  ٘ توجيونقطة ال
يقـو أف  كمن الضركرم - ىات والنماذج واإلبالغ عن النتائج بفعاليةنواتج المنبر على استخداـ السيناريو 

السيناريوىات كالنماذج اليت تعمل على بالتحليل النقدم كذبميع تقييمات اؼبنرب اػبرباء الذين يشاركوف يف إجراء 
كُت يف نواتج سيحتاج العديد من اػبرباء اؼبشار كذلك . ك كبالتارل وبتمل أف تلزمهم اؼبساعدة، مستويات ـبتلفة

السيناريوىات كالنماذج اؼبستخدمة يف ىذه األنشطة كاإلببلغ  نقائصك اؼبنرب إذل اإلرشاد بشأف تقييم قدرات 
بشأهنا، باإلضافة إذل أنواع حاالت عدـ اليقُت اؼبرتبطة بالتوقعات اؼبنشودة كمصادر كمستويات حاالت عدـ 

كللمشاركُت يف العمل اعبارم باؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات  اليقُت. كؽبذا الغرض، ينبغي لفرقة العمل اؼبعنية
يف كضع مبادئ توجيهية النظر  الدليل اؼبتطور للسيناريوىات كالنماذج كالنواتج األخرل ذات الصلةخبصوص 

 ، كحاالت عدـ اليقُت اؼبرتبطة هبذه السيناريوىات كالنماذج كاإلببلغ بشأهنانقائصعملية لتقييم القدرات كال
{ٕ-ٙ ،ٖ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٖ-ٕ-ٕ ،ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-ٖ ،ٖ-ٗ ،ٖ-٘ ،ٗ-ٚ ،ٙ-ٔ ،ٙ-ٖ ،ٙ-ٗ ،ٙ-٘ ،
ٚ-ٕ-ٕ ،ٛ-ٖ-ٔ-ٖ} . 

لمنبر: ُتوجد إمكانية لتعزيز السيناريوىات والنماذج على نطاؽ جميع نواتج المنبر، ل ٙ توجيونقطة ال
كسيتطلب استخداـ  - لذلك ينبغي استعراض خطط تنفيذ ىذه النواتج للتأكد من أنها تبرز ىذه اإلمكانية

السيناريوىات كالنماذج بفعالية يف كضع السياسات كالتنفيذ إدراج ىذه النأهج يف عمليات ازباذ القرارات على 
نطاؽ ؾبموعة كبَتة من السياقات كاؼبستويات اؼبؤسسية. كيبكن أف يساعد اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو 

لنظم اإليكولوجية يف ربقيق ذلك باستكماؿ استخداـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات ا
السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات اإلقليمية كالعاؼبية كاؼبواضيعية، كتعزيز كتيسَت استيعاهبا يف العمليات 
األخرل اليت تتجاكز اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم 

ية عن طريق فرقة عمل اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات اإليكولوج
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النظم اإليكولوجية اؼبعنية ببناء القدرات، كاؼبعارؼ األصلية كاحمللية، كفرقة عمل اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو 
ة اؼبعنية باؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات، فضبلن كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي

-ٔ} عن الناتج اػباص بأدكات كمنهجيات دعم السياسات، كالدليل اؼبتطور اػباص بالسيناريوىات كالنماذج
ٔ ،ٕ-ٔ ،ٕ-٘ ،ٖ-ٕ-ٕ ،ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-٘ ،ٙ-ٔ ،ٚ-ٗ-ٕ ،ٚ-٘-ٖ}. 
. يف األنشطة اليت يقـو هبااؼبنرب  فزىاأف وبسيناريوىات اليت يبكن الاػبصائص اؼبهمة يف  - ٗ ـ ؽ س جدوؿال

من ؾبموعة من اؼبكونات اؼبًتابطة فيما بينها بدالن من ؾبموعة كحيدة  ىذه السيناريوىاتكيبكن أف يتألف إطار 
شديدان على السيناريوىات اغبالية كالسيناريوىات اليت  من التصورات. كيبكن لتلك اؼبكونات أف تعتمد اعتمادان 

آلف يف سياقات أخرل، مع التأكيد بقوة على الطرؽ التشاركية كعلى تطوير األدكات ػبلق كربليل هبرم تطويرىا ا
 ماالرتباطات بُت النطاقات اؼبكانية، كعرب النطاقات الزمنية، كفيما بُت ـبتلف أنواع السيناريوىات )أ

 ٔ-ٕ-ٖ. انظر ٛ ؽ سـ  ، على النحو اؼبوضح يف الشكل(سيناريوىات استطبلعية مقابل سيناريوىات تدخل
 لبلطبلع على اؼبزيد من التفاصيل. ٘-ٖك  ٕ-ٕ-ٖك

وعة مثالية خصائص مجم
 أمثلة سبب األىمية من سيناريوىات المنبر

تعمل احملركات اؼبختلفة للتغَت على مستويات  نطاقات مكانية متعددة 
مكانية ـبتلفة. كزبتلف األنبية النسبية 

احملليات،  للمحركات أيضان كبصورة كبَتة عرب
كالبلداف، كاؼبناطق. إف إدراج النطاقات 

سن اإلقليمية كالوطنية كاحمللية من  شأنو أف وبأ
 فرص بناء القدرات.

تقييم النأظم اإليكولوجية لدل جنوب 
(، OPERASأكبَتاس ) أفريقيا، مشركعا

 (.OPENNESSأكبينيس )

بلن من تتطلب صناعة القرارات غالبان ك النطاقات الزمنية اؼبتعددة
سنوات  ٓٔاؼبنظورين القصَت األجل )حوارل 

أك أقل( كطويل األجل )عقود متعددة(. كقد 
ركزت معظم التقييمات البيئية الدكلية فقط 

 على النطاقات الزمنية األطوؿ أجبلن 

للتوقعات العاؼبية للتنوع  ٗالتقرير 
 ( ٔ ـ ؽ س البيولوجي )انظر اعبدكؿ

أنواع متعددة 
 للسيناريوىات 

يناريوىات استكشافية، باحثة عن س
األىداؼ، كسيناريوىات معنية بفرز 
السياسات كتتناكؿ اؼبراحل اؼبختلفة داخل 

 دكرة السياسات 

للتوقعات العاؼبية للتنوع  ٗالتقرير 
البيولوجي )كىو يركز بالدرجة األكذل على 

افية كالباحثة عن شالسيناريوىات االستك
 األىداؼ(

لناشطُت يف كضع السيناريوىات إف إشراؾ ا تشارأكية
العبلقة البينية للعلـو كالسياسات، كىبلق فرصان يأسهم مسانبة كبَتة يف بناء القدرات يف 

 للمشاركة مع اؼبعارؼ األصلية كاحمللية 

تعترب أفضل األمثلة موجودة على 
النطاقات من احمللي إذل الوطٍت )انظر 

 ( ٗ ـ ؽ س ، كالشكلٔ ـ ؽ س دكؿاعب

آلف تفاعبلت ربدث ا
قوية مع كضع 

السيناريوىات يف قطاعات 
 أخرل 

من اؼبهم تفادم ازدكاجية بذؿ اعبهود كالتعبئة 
. كما مقررم السياساتاؼببالغ فيها للعلماء ك 

أف االستفادة من أكجو التكامل القوية يبكن 
 أف يفيد صبيع األطراؼ الضالعة

اؼبسارات أنشطة االرتباطات مع 
دية اؼبشًتكة لوضع االجتماعية االقتصا

ـ ؽ اإلطار السيناريوىات العاؼبية )انظر 
من أجل دعم الفريق اغبكومي  (ٕس

 الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ.
رتباطات مع مبادرات أخرل تعمل االك 

 بشأف السيناريوىات اؼبتعددة النطاؽ
  


