
 

K1503814 120115 

األمم 
 المتحدة

 
 

 
 

 

 BES 

  

IPBES/4/4 

 

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ا
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 اإليكولوجية

Distr.: General 

25 November 2015 

Arabic 

Original: English 

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
لتنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال ا

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 

 2106فرباير /شباط 28-22، كواالدلبور
*من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت )ب( 5البند 

 

برنامج عمل المنبر: سيناريوىات ونماذج التنوع 
: التقييم البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

المنهجي والمقترح بشأن مواصلة تطوير 
 ت والمنهجياتاألدوا

موجز لمقرري السياسات بشأن التقييم المنهجي لسيناريوىات ونماذج التنوع البيولوجي 
 )ج(( 3وخدمات النظم اإليكولوجية )الناتج 

 مذكرة من األمانة
أقر االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

إجراء تقييم منهجي لتحليل سيناريوىات وظلذجة التنوع  2/5يف دورتو الثانية ومبوجب مقرره ـ ح د اإليكولوجية 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لينظر فيها االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة على النحو ادلبني يف تقرير 

قرر، أعد فريق خرباء تقرير تقييم وموجزاً حتديد النطاؽ الوارد يف ادلرفق السادس لذلك ادلقرر. واستجابة للم
دلقرري السياسات وفقًا إلجراءات إعداد نواتج ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وتقدـ ىذه ادلذكرة يف مرفقها ادلوجز دلقرري السياسات بشأف التقييم 

)ج(( الذي يستند إىل  3وظلاذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الناتج  ادلنهجي لسيناريوىات
 دورتو(. وُقدـ ادلوجز لبلجتماع العاـ للنظر فيو وإمكانية اعتماده يف IPBES/4/INF/3تقرير التقييم الكامل )أنظر 

 الرابعة.

                                                      
*  IPBES/4/1. 
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 مرفق
ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات موجز لمقرري السياسات بشأن التقييم المنهجي لسيناريوىات 

 النظم اإليكولوجية
 المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 )ج(( 3)الناتج 
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 مقدمة
شورة بدأ التقييم ادلنهجي لسيناريوىات وظلاذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل تقدمي ادل

للخرباء بشأف استخداـ ىذه ادلنهجيات يف كل العمل الذي يتم االضطبلع بو يف إطار ادلنرب احلكومي الدويل 
للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لضماف مبلءمة السياسات لنواتج 

بيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على النحو ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع ال
احملدد يف تقرير حتديد النطاؽ الذي أقره االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع 

، ادلرفق السادس(. وىذا التقييم ىو أحد IPBES/2/17البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورتو الثانية )
ة التقييم األوىل للمنرب ألنو يقدـ اإلرشاد بشأف استخداـ السيناريوىات والنماذج يف التقييمات اإلقليمية أنشط

والعادلية وادلواضيعية، فضبًل عن تقييمات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء األخرى التابعة للمنرب احلكومي الدويل للعلـو 
 ظم اإليكولوجية.والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الن

وألف التقييم يركز على الطرؽ، فإف ادلوجز ادلقدـ دلقرري السياسات وتقرير التقييم الكامل يتسماف بطابع أكثر 
تقنية من التقييمات ادلواضيعية واإلقليمية والعادلية للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع 

 ية. ويركز التقييم بصفة خاصة على ما يلي:البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج
التحليبلت الناقدة ألحدث وأفضل ادلمارسات الستخداـ السيناريوىات والنماذج يف التقييمات، ورسم  •

 السياسات، وتنفيذ السياسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
دوات ذات الصلة بالسيناريوىات ألدلعارؼ، والطرؽ واوالسبل ادلقًتحة لسد الفجوات يف البيانات وا •

 والنماذج؛
والتوصيات بشأف اإلجراءات اليت يتخذىا ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع  •

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتنفيذ وتشجيع انتهاج أفضل ادلمارسات ادلذكورة، وادلشاركة يف 
 ت، وحشد ادلعارؼ األصلية واحمللية.بناء القدرا

وخبلفًا للتقييمات ادلواضيعية واإلقليمية والعادلية للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، فإف التقييم ادلنهجي ال ػللل احلالة، واالجتاىات أو التوقعات ادلستقبلية 

لوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بل ينصب تركيز التقييم على تقدمي اإلرشادات بشأف استخداـ للتنوع البيو 
السيناريوىات والنماذج لتستنري هبا عمليات إقرار السياسات واختاذ القرارات يف سلتلف السياقات، مع التشديد 

ي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ بصفة خاصة على دور السيناريوىات والنماذج يف حتقيق نواتج ادلنرب احلكوم
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

على ضلو ؽُلكن  0وىناؾ رتاىري كثرية معنية بالتقييم ادلنهجي. ودتت صياغة ادلوجز دلقرري السياسات والفصل 
والسياسات يف رلاؿ إطبلع رتهور عريض عليهما، مبا يف ذلك اجلماىري داخل ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، فضبًل عن أصحاب ادلصلحة، ومقرري السياسات الذين ال 
يشاركوف بصورة مباشرة يف ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

بطابع أكثر تقنية، وختاطب األوساط  8-2 الواردة يف الفصوؿ اإليكولوجية. وتتسم التحليبلت الناقدة وادلناظري
العلمية األوسع باإلضافة إىل أفرقة اخلرباء، وأفرقة العمل التابعة للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف 

 رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
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الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وتشمل اجلماىري ادلستهدفة خارج ادلنرب احلكومي 
 وخدمات النظم اإليكولوجية اجلهات التالية:

مقرري السياسات، واجلهات ادلنفذة على ادلستويني احمللي والعادلي، وادلمارسني الذين يستخدموف  •
ف االستخداـ ادلبلئم السيناريوىات والنماذج لدعم عملية اختاذ القرارات: يقدـ التقييم اإلرشادات بشأ

 والفعاؿ للسيناريوىات والنماذج على نطاؽ رلموعة كبرية من سياقات ومستويات اختاذ القرار.
األوساط العلمية ووكاالت التمويل: يقدـ التقييم حتليبلت للفجوات الرئيسية يف ادلعارؼ، ويقًتح سبل سد  •

 للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي الفجوات على ضلو يزيد من استفادة ادلنرب احلكومي الدويل
وخدمات النظم اإليكولوجية من السيناريوىات والنماذج، ومن أجل االستخداـ يف عملية إقرار السياسات 

 واختاذ القرارات على نطاؽ أوسع.
ولوجي وخدمات وتشمل اجلماىري ادلستهدفة داخل ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البي

 النظم اإليكولوجية اجلهات التالية:
استعراضًا عاماً  0والفصل  زادلوجاالجتماع العاـ، وادلكتب، وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات: يقدـ  •

أوسع دلقرري السياسات للمنافع واحملدوديات فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات والنماذج، ورلاالت 
نرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم تطبيقها على نواتج ادل

اإليكولوجية واألولويات اخلاصة بالتنمية يف ادلستقبل اليت ؽلكن أف ييسرىا ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو 
 والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

اخلرباء: يقدـ تقرير التقييم الكامل اإلرشادات بشأف حتفيز، وتيسري، ودعم استخداـ  أفرقة العمل وأفرقة •
السيناريوىات والنماذج داخل وخارج ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي 

 وخدمات النظم اإليكولوجية.
لكل اخلرباء استعراضاً  0جز دلقرري السياسات والفصل التقييمات اإلقليمية والعادلية وادلواضيعية: يقدـ ادلو  •

للخرباء  8-2عامًا للمنافع واحملاذير فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات والنماذج، وتقدـ الفصوؿ 
العاملني بصفة خاصة يف رلاؿ السيناريوىات والنماذج إرشادات بشأف ادلسائل األكثر تقنية لتطبيق 

 تقييمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. يف والنماذجالسيناريوىات 
إرشادات يف رلاؿ العلم ’’، و ‘‘نتائج رئيسية’’وتنقسم الرسائل الواردة يف ادلوجز دلقرري السياسات إىل 

إرشادات للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات ’’، و ‘‘والسياسات
 ‘‘.ولوجية وأفرقة العمل واخلرباء التابعة لوالنظم اإليك

والنتائج الرئيسية ىي رسائل منبثقة عن التحليبلت الناقدة الواردة يف التقييم، وىي موجهة إىل رتهور عريض 
داخل ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وخارجو 

ادلنبثقة عن التقييم على النحو ‘‘ الرسائل العالية ادلستوى’’وىي مصنفة يف ثبلث رلموعات ىي  على حد سواء.
 اآليت:

: ؽلكن أف تساىم السيناريوىات والنماذج بقدر كبري يف دعم السياسات، ولكن 0الرسالة العالية ادلستوى  •
 حالت عوائق كثرية دوف استخدامها على نطاؽ واسع؛

: ُتوجد طرؽ وأدوات عديدة، ولكن ينبغي مضاىاهتا بدقة باحتياجات أي نشاط 2ادلستوى الرسالة العالية  •
 بعينو من أنشطة التقييم، أو اختاذ القرارات، أو الدعم، كما ينبغي تطبيقها حبذر؛
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: ال تزاؿ ىناؾ حتديات كبرية تواجو عملية وضع وتطبيق السيناريوىات والنماذج، 3الرسالة العالية ادلستوى  •
 ولكن ؽلكن التغلب على ىذه التحديات بالتخطيط ادلبلئم، واالستثمار، وبذؿ اجلهود.

وتسنتد اإلرشادات يف رلاؿ العلم والسياسات إىل النتائج الرئيسية، وختاطب بوجو عاـ اجلماىري ادلستهدفة خارج 
اإليكولوجية، كما دعا إىل  ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم

 ذلك تقرير حتديد النطاؽ الذي أقره االجتماع العاـ يف دورتو الثانية.
وتستند اإلرشادات للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

ة، وختاطب بصفة خاصة االجتماع العاـ اإليكولوجية وأفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة لو إىل النتائج الرئيسي
للمنرب، والفريق، وادلكتب، واخلرباء ادلشاركني يف إصلاز النواتج، كما دعا إىل ذلك تقرير حتديد النطاؽ الذي أقره 
االجتماع العاـ يف دورتو الثانية. وتقًتح اإلرشادات اإلجراءات اليت ؽلكن اختاذىا أو اإلجراءات اليت يتطرؽ إليها 

  احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ادلنرب
 النتائج الرئيسية

: يمكن أن تساىم السيناريوىات والنماذج بقدر كبير في دعم السياسات، 1الرسالة العالية المستوى 
 ولكن حالت عوائق كثيرة دون استخدامها على نطاق واسع.

: توفر السيناريوىات والنماذج وسيلة فعالة لتناول العالقة بين العناصر الرئيسية 1-1يسية النتيجة الرئ
لإلطار المفاىيمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

عارف األصلية اإليكولوجية، ولذلك يمكن أن تضيف قيمة كبيرة الستخدام أفضل المعارف العلمية والم
. وتؤدي موجز ُصناع السياسات( 1الشكل  ،1والمحلية في التقييمات ودعم القرارات )الفصل 

السيناريوىات والنماذج دورًا تكميلياً، فهناؾ سيناريوىات تصف احلاالت احملتملة يف ادلستقبل لدوافع التغيري، أو 
وىات إىل عواقب متوقعة فيما يتعلق بالطبيعة، أو إجراءات السياسة العامة، وىناؾ ظلاذج تًتجم ىذه السيناري

منافع الطبيعة للناس. وعادة ما تتأثر مساعلات السيناريوىات والنماذج يف عملييت إقرار السياسات واختاذ 
القرارات بشكل من أشكاؿ التقييم، أو عملية دعم القرارات، وىي تستخدـ عادة باالقًتاف مع ادلعرفة ادلستقاة 

 ع، غالباً ما يكوف معقداً للغالية، من السياقات االجتماعية، واالقتصادية، وادلؤسسية.من سياؽ أوس
مهمًا في العالقة بين المراحل  : يمكن أن تؤدي مختلف أنواع السيناريوىات دوراً 2-1النتيجة الرئيسية 

ذ السياسات؛ تنفي ‘3’رسم السياسات؛  ‘2’وضع برامج العمل؛  ‘1’الرئيسية لدورة السياسات العامة: 
، 4)موجز ُصناع السياسات( و 4الشكل  3، 2، واألشكال 3-1استعراض السياسات )الفصول  ‘4’

اليت تدرس رلموعة من احلاالت ‘‘ السيناريوىات االستطبلعيةو ’’موجز صناع السياسات(. 1والجدول 
رة )مثل العوامل االجتماعية والسياسية، إما غري ادلباش - احملتملة يف ادلستقبل استناداً إىل مسارات الدوافع احملتملة

بقدر كبري يف  تسهمؽلكن أف  - (واالقتصادية، والتكنولوجية(، وإما ادلباشرة )مثل حتويل ادلوئل، وتغري ادلناخ
حتديد ادلشاكل ووضع برامج العمل على ادلستوى الرفيع. وتقدـ السيناريوىات االستطبلعية وسائل ىامة للتعامل 

لعالية حلاالت عدـ القدرة على التنبؤ، ومن مث إىل حالة من عدـ اليقني ادلرتبطة بطبيعتها مبسار مع ادلستويات ا
لتقييم السياسات البديلة، أو اخليارات اإلدارية ‘‘ لسيناريوىات اإلجراءات’’مستقبل العديد من الدوافع. وؽلكن 

أف تسهم بقدر كبري يف رسم  -‘‘فرز السياسات’’وإما ‘‘ البحث عن اذلدؼ’’إما عن طريق حتليل  -
السياسات وتنفيذىا. وحىت اآلف، ُاستخدمت السيناريوىات االستطبلعية على نطاؽ أوسع يف التقييمات على 

، (صناع السياسات موجز 0صناع السياسات، اجلدوؿ  موجز  3ادلستويات العادلية واإلقليمية والوطنية )الشكل 
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الغالب األعم على عملية اختاذ القرارات على ادلستويني الوطين واحمللي بينما طُبقت سيناريوىات اإلجراءات يف 
 صناع السياسات(. موجز 0صناع السياسات، واجلدوؿ  موجز 4)الشكل 

 
نظرة عامة على األدوار اليت تؤديها السيناريوىات والنماذج يف ترشيد صنع  -صناع السياسات  موجز 1الشكل 

اليسار توضح كيف ُتسهم السيناريوىات والنماذج يف صنع السياسات والقرارات عن  القرارات. اللوحة ادلوجودة إىل
(. وىو 2طريق التقييمات، وأدوات دعم ادلقررات الرمسية والعمليات غري الرمسية )الصناديق واألسهم أعبله، الفصل 

ا واختبارىا، وتوفري قيمة ُمضافة يؤكد كذلك أف السيناريوىات والنماذج تعتمد مباشرة على البيانات وادلعارؼ لتطويرى
عن طريق جتميع ادلعارؼ وتنظيمها )الصندوؽ والسهم أسفل الشكل(. أما اللوحة إىل اليمني فتقدـ نظرة تفصيلية 

لعناصر الرئيسية لئلطار للعبلقات بني السيناريوىات )أسهم باللوف األرجواين(، والنماذج )األسهم الزرقاء(، وا
كومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الصناديق للمنرب احل يادلفاىيم

يعين أف التقييم الشامل لرفاه ‘‘ النمذجة القطاعية الشاملة والتكامل’’(. إف عنصر 0الزرقاء خفيفة اللوف، الفصل 
ج عرب قطاعات متعددة )مثل قطاعات الصحة، اإلنساف، وارتفاع مستوى ادلعيشة سوؼ يستتبع غالبًا إدماج النماذ 

 والتعليم، والطاقة( لتناوؿ رلموعة أوسع من القيم واألىداؼ مقارنة باألىداؼ والقيم ادلرتبطة مباشرة بالطبيعة ومنافعها.
لطبيعة بأهنا حاالت زلتملة يف ادلستقبل لدوافع التغيري يف ا‘‘ السيناريوىات’’ألغراض التقييم، تُعرؼ  السيناريوىات:

 ومنافع الطبيعة )السيناريوىات االستطبلعية(، أو سياسات بديلة، أو خيارات إدارية )سيناريوىات إجراءات(.
الدوافع غري ادلباشرة  ‘0’تشري النماذج يف التقييم إىل األوصاؼ الكمية والنوعية للعبلقات بني ما يلي: النماذج:

( الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس. وُتستخدـ النماذج لًترتة ‘3’بيعة؛ الدوافع ادلباشرة والط ‘2’والدوافع ادلباشرة؛ 
 سيناريوىات الدوافع واإلجراءات يف رلاؿ السياسة العامة إىل عواقب بالنسبة للطبيعة ومنافعها.

اإلطار المفاىيمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
يصف ىذا اإلطار العناصر الرئيسية والعبلقات داخل النظم البيئية، وىو األساس الذي تقـو عليو كل  جية:اإليكولو 

أنشطة ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )دياز وآخروف 
ب أف تكوف مفهومة بالنسبة لكل أصحاب ادلصلحة وغل‘‘ فئات شاملة’’. ويُعرب عن ادلكونات بأهنا (0)(2105

، لبلطبلع على التفاصيل كاملة(. وتُقدـ األمثلة ذات 0 )احلروؼ الكبرية يف كل صندوؽ أزرؽ، انظر دياز وآخروف
الصلة بسيناريوىات ادلناخ وتغري استخداـ األرض، وظلاذج تأثريات تلك السيناريوىات بالنسبة لكل مكوف من 

 ر ادلفاىيمي. وُتشري األسهم الرمادية إىل العبلقات اليت ليست ىى ادلناط الرئيسي للتقييم.مكونات اإلطا

                                                      
(0) 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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[Figura MSP.1] 
  Policy and decision making  رسم السياسات واختاذ القرارات

 Assessment and decision-support interface واجهة التقييم ودعم القرارات

صلية، اخلاصة بالشعوب األية، علمالالبيانات وادلعارؼ )
 لية(احملو 

Data and knowledge (scientific, indigenous, local) 

لطبيعة ومنافع عواقب مًتتبة على اتررتة السيناريوىات إىل 
 الطبيعة ونوعية احلياة

translating scenarios into consequences for nature, nature’s 

benefits and quality of life  

احلاالت احملتملة يف ادلستقبل وصف  -السيناريوىات 
 السياسات وخياراتللدوافع ادلباشرة وغري ادلباشرة 

Scenarios – describing plausible futures for indirect and 

direct drivers and policy options  

بيئة اليدة و اجلصحة اليدة  )مبا يف ذلك اجلياة احلنوعية 
 سليمة(ال

Good quality of life (e.g. good health, safe environment) 

 Cross-sectoral modeling &integration التكامل بني القطاعاتالنمذجة و 

ختفيف و ًتفيهية، الثقافية و النافع ادلمثبلً منافع الطبيعة للناس )
 الفيضانات(

Nature’s benefits to people (e.g cultural and recreational 

benefits, flood mitigation)  

 Anthropogenic assets  (e.g. dams, roads) )مثاؿ السدود والطرؽ( ادلوجودات الناشئة عن أنشطة بشرية

 Scenarios السيناريوىات

ادلؤسسات وأدوات احلكم والدوافع غري ادلباشرة األخرى 
)مثاؿ استعماؿ الوقود األحفوري، وضوابط استخدامات 

 رض(األ

Institutions and governance and other Indirect drivers (e. g. 

fossil fuel use, land use regulations) 

 Models النماذج

)مثاؿ فقداف األنواع، والتغريات يف تدفقات ادلياه الطبيعة 
 يف النظاـ اإليكولوجي(

Nature (e.g. species loss, changes in ecosystem water 

fluxes) 

)مثاؿ تغري ادلناخ أو إزالة الغابات أو زراعة  الدوافع ادلباشرة
 الغابات(

Direct drivers (e. g. climate change, deforestation or 

reforestation) 

: توفر النماذج وسيلة قوية لترجمة السيناريوىات البديلة للدوافع، أو اإلجراءات 3-1لنتيجة الرئيسية ا
، 5-3، و1اسة العامة إلى عواقب متوقعة بالنسبة للطبيعة والمنافع للناس )الفصول في مجال السي

. ويركز التقييم على صناع السياسات( موجز 1صناع السياسات، والجدول  موجز 4و 3، 1واألشكال 
دوافع غري اآلثار اليت تتوقعها النماذج للتغيريات يف الدوافع ادلباشرة وال ‘0’ثبلث فئات رئيسية من النماذج: 

اآلثار اليت تتوقعها النماذج للتغيريات يف الدوافع ادلباشرة بالنسبة للطبيعة )التنوع البيولوجي، والنظم  ‘2’ادلباشرة؛ 
العواقب اليت تتوقعها النماذج للتغيريات يف التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية بالنسبة  ‘3’اإليكولوجية(؛ 

الطبيعة )مبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية(. وستكوف مساعلاهتا أكثر فعالية  للمنافع اليت غلنيها الناس من
 إذا طُبقت أنواع النماذج الثبلثة رلتمعة.
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يبني ىذا الشكل األدوار اليت تلعبها سلتلف أنواع السيناريوىات واليت تناظر  -صناع السياسات  موجز 2الشكل 

واع السيناريوىات موضحة بواسطة رسومات توضيحية ُتشري إىل التغيريات يف ادلراحل الرئيسية يف دورة السياسات. أن
الطبيعة وادلزايا اليت تعود من الطبيعة مع مرور الوقت. وُتشري بطاقات الوسم واألسهم الرمادية خارج ادلربعات باللوف 

الستطبلعية، دتثل اخلطوط ادلتقطعة األزرؽ للدائرة إىل ادلراحل األربع الرئيسية لدورة السياسات. ويف السيناريوىات ا
)وتُعرؼ  ‘‘سيناريوىات البحث عن اذلدؼ’’سلتلف احلاالت ادلقبولة يف ادلستقبل، وغالباً ما تستند إىل وصف تفصيلي 

مستقبلياً متفق عليو، وتشري اخلطوط ادلتقطعة ادللونة إىل  (، وؽلثل الشكل اللؤلؤي ىدفاً ‘‘بالسيناريوىات ادلعيارية’’أيضاً 
سيناريوىات فرز السياسات )اليت تُعرؼ أيضاً بالسيناريوىات ’’السيناريوىات اليت توفر مسارات بديلة لتحقيق اذلدؼ. 

، ودتثل اخلطوط ادلتقطعة خيارات سياساتية متنوعة مطروحة على بساط البحث. ويف تقييم السياسات ‘‘(القبلية
تتم مقارنة ادلسار ادلبلحظ للسياسات اليت نُفذت يف ادلاضي )خط ( و ‘‘بالتقييم الَبعدي’’)الذي يُعرؼ  ‘‘االرجتاعي’’

 أسود ثقيل( بالسيناريوىات اليت كاف من ادلمكن أف حتقق اذلدؼ ادلنشود )خط متقطع(.

[Figure MSP.2] 
 Agenda setting وضع جدوؿ األعماؿ

 Exploratory scenarios السيناريوىات االستطبلعية

 Nature or nature’s benefits عةمنافع الطبي والطبيعة أ

 Past, present, future ادلستقبل، احلاضر، ادلاضي

 Design التصميم

 Target-seeking scenarios سيناريوىات البحث عن ىدؼ

 Retrospective Policy Evaluation التقييم الرجعي للسياسات

 Policy-screening scenarios فرز السياساتسيناريوىات 

 Policy A ألف لسياسةا

 Policy B باء السياسة

 Gap فجوة

  Review االستعراض

  Implementation التنفيذ

 Intervention scenarios سيناريوىات التدخل

 Target اذلدؼ

 Observed trajectory ادلسار ادلرصود

 Expected pathways ادلسارات ادلتوقعة
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عوائق دوف االستخداـ الواسع النطاؽ وادلثمر لسيناريوىات وظلاذج التنوع  : حالت عدة4-1النتيجة الرئيسية 
. وتشمل (7و 2)الفصوؿ  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف عمليات إقرار السياسات واختاذ القرارات

ارات، االفتقار بصورة عامة إىل الفهم يف أوساط مقرري السياسات، ومتخذي القر  ‘0’ىذه العوائق ما يلي: 
 وادلمارسني بشأف ادلنافع واحملدوديات ادلتعلقة باستخداـ السيناريوىات والنماذج يف التقييم ودعم القرارات؛ 

عدـ   ‘3’نقص ادلوارد البشرية والتقنية ادلطلوبة لوضع واستخداـ السيناريوىات والنماذج يف بعض ادلناطق؛  ‘2’
أوجو  ‘4’ماذج للمساعدة يف رسم السياسات وتنفيذىا؛ كفاية مشاركة العلماء يف وضع السيناريوىات والن

عدـ كفاية تصنيف حاالت عدـ اليقني ادلرتبطة  ‘5’القصور يف شفافية وضع وتوثيق السيناريوىات والنماذج؛ 
 الناجتة وطرؽ التعامل مع ىذه احلاالت يف سياؽ عملية اختاذ القرار. باإلسقاطات

 
ىذا الشكل مثااًل الستخداـ السيناريوىات والنماذج لوضع جدوؿ  ويبني -موجز صناع السياسات 3الشكل 

األعماؿ وتصميم السياسات للتقرير الرابع لتقييم التوقعات العادلية للتنوع البيولوجي التابع لبلتفاقية ادلتعلقة بالتنوع 
من السيناريوىات والنماذج  البيولوجي. أستخدـ التقرير الرابع للتوقعات العادلية للتنوع البيولوجي أنواعًا متعددة

واعتمدت بشدة على سيناريوىات البحث عن األىداؼ من أجل استطبلع ادلسارات ضلو حتقيق األىداؼ ادلتعددة 
درجة مئوية  2. واشتملت األىداؼ يف تلك السيناريوىات على إبقاء االحًتار العادلي حتت 2151لبلستدامة الدولية 

)اخلطة  2151تغري ادلناخ(، ووقف فقداف التنوع البيولوجي حبلوؿ عاـ بشأف ة )اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطاري
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( انظر الرسم أسفل الشكل ادلوجود إىل اليسار(، والقضاء على اجلوع 2121-2100االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي 
)األىداؼ اإلظلائية لؤللفية(. اسُتخدـ النموذج ادلتكامل لتقييم االحًتار العادلي 

(http://themasites.bpl.nl/models/image)   لوضع سيناريوىات للعوامل احملركة غري ادلباشرة ولنمذجة العبلقات للعوامل
باستخداـ ظلوذج التنوع  وظلذجتاحملركة غري ادلباشرة وادلباشرة. إف التأثريات الواقعة على التنوع البيولوجي الربي الذي دتت 

. وقد مت استكشاؼ ثبلثة سيناريوىات مقبولة لتحقيق األىداؼ CLOBIO3 (http://www.globio.info\)البيولوجي 
ادلتعددة لبلستدامة. ويوضح الرسم أسفل الشكل البياين ادلوجود إىل اليسار الكيفية اليت اختلفت هبا ىذه 

الرسم ادلوجود  السيناريوىات عن سيناريو العمل كادلعتاد من حيث التأثريات على التنوع البيولوجي العادلي. ويوضح
أسفل الشكل ادلوجود إىل اليمني ادلساعلات النسبية للمحركات غري ادلباشرة لوقف فقداف التنوع البيولوجي حبلوؿ 

مقارنة بسيناريو العمل كادلعتاد. وكاف التقرير الرابع للتوقعات العادلية للتنوع البيولوجي عامبًل مهمًا يف  2151
جتماع الثاين عشر دلؤدتر األطراؼ يف االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، واليت انتهت ادلناقشات اليت دارت أثناء اال

للتنوع البيولوجي. لبلطبلع على ادلراجع انظر  تشيآيبالتزامات إضافية الختاذ التدابري وتقدمي التمويل لتحقيق أىداؼ 
 .0الفصل 

[Figure SPM-3] 
-2101تنوع البيولوجي ( خطة األمم ادلتحدة االسًتاتيجية لل0)

2121 
(1) UN Strategic Plan for Biodiversity 2010-

2020 

( ىل ؽلكن حتقيق رؤية التنوع البيولوجي كجزء من رتيع أىداؼ 2)
 التنمية ادلستدامة؟

(2) Can the 2050 biodiversity vision be 

achieved as part of all sustainable development 

goals? 

 Use of target-seeking scenarios (3) خداـ سيناريوىات البحث عن ىدؼ( است3)

 Policy and decision making – Convention on اتفاقية التنوع البيولوجي -السياسات وصنع القرارات رسم 

Biological Diversity (CBD) 

الرابعة  الدراسة االستشرافيةتقييم  - واجهة التقييم ودعم القرارات
  لتنوع البيولوجي يف العاملل

Assessment and decision-support interface – 

Global Biodiversity Outlook 4 assessment  

 Scenarios - plausible socio-economic  ادلسارات احملتملة للتنمية االجتماعية واالقتصادية -السيناريوىات 

development pathways  

وضع النماذج للعواقب ادلًتتبة بالنسبة للتنوع  :GLOBIO -النماذج 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

GLOBIO: modelling consequences for 

biodiversity & ecosystem services 

وضع ظلاذج : IMAGE الحتباس احلراريلتقييم أثر االنموذج ادلتكامل 
 لدوافع ادلباشرةبالنسبة لالتأثريات 

IMAGE (integrated assessment model): 

modelling effects on direct drivers  

 Data and knowledge – Observed relationships ادلباشر والدوافعادلرصودة بني توافر األنواع العبلقات 

bentween species abundance and direct drivers 

البيولوجي يف العامل، ( التقرير الرابع للدراسة االستشرافية للتنوع 6)
2104 

(6) Global Biodiversity Outlook 4 Report, 2014 

( ؽلكن حتقيق أىداؼ متعددة للتنمية ادلستدامة عن طريق 5)
 رلموعات متنوعة من اخليارات

(5) Multiple sustainability goals can be 

achieved by various combinations of options 

ماذج الستكشاؼ اخليارات ادلتعلقة بالسياسات ( استخداـ الن4)
 ضمن ادلسارات

(4) Use of models to explore policy options 

within pathways 

 Mean species abundance متوسط توافر األنواع البيولوجية

 Global biodiversity – Loss - Gain الزيادة -النقصاف  –التنوع البيولوجي العادلي 
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 b To define pathways.2 تعريف ادلسارات.ب ل2

 UN biodiversity 2050 target 2151غاية األمم ادلتحدة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي حبلوؿ عاـ 

 Rio+20 scenarios (―Buisiness-as-usual‖) )بقاء األمور على حاذلا( 21سيناريوىات ريو+

ات الرامية إىل التخفيف ادلساعلة النسبية للخيارات ادلتعلقة بالسياس
من فقداف التنوع البيولوجي يف مساراهتا الثبلثة يف عاـ حىت عاـ 

 )نسبة مئوية( 2151

The relative contribution of policy options to reduce 

biodiversity in three pathways in 2050 (%) 

 Global technology pathway التكنولوجيا العادليةمسار 

 Descentralised solutions pathway احللوؿ البلمركزيةر مسا

 Consumption change pathway أظلاط االستهبلؾمسار تغيري 

 Restore abandoned lands استصبلح األراضي ادلهملة

 Reduce nitrogen emmissions تقليل إنبعاثات النًتوجني

 Mitigate climate chang التخفيف من تغري ادلناخ

 Reduce nature fragmentation الطبيعةة زئجتاحلد من 

 Reduce infrastructure expansion احلد من توسع اذلياكل األساسية

 Expand protected areas توسيع نطاؽ ادلناطق احملمية

  Reduce consumption and waste تقليل االستهبلؾ والنفايات

 Increase agricultural productivity زيادة اإلنتاجية الزراعية
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الستخداـ السيناريوىات والنماذج لدعم تصميم  يقدـ ىذا الشكل مثاالً  –موجز لُصناع السياسات  4لشكل ا

حيث تدىورت إمدادات ادلياه للمزارعني  ،السياسات وتنفيذىا، يف مستجمع مياه ثادي، جنويب تايبلند يف ىذه احلالة
حتويل الغابات الطبيعية إىل مزارع مطاط. ووضعت سيناريوىات لفرز السياسات تستند إىل  واالستهبلؾ ادلنزيل بسبب

قواعد البيانات احمللية وادلعارؼ على يد أصحاب ادلصلحة والعلماء الستكشاؼ استخدامات مقبولة لؤلراضي يف 
ط األمطار على زلتوى الطمي سقو ثبلثة مستويات معقولة لالنماذج لتقييم تأثريات خدمت ستُ ذلك ا بعدو ادلستقبل. 

احلفظ سيناريو أف ينتج يف األهنار نتيجة لتآكل الًتبة، وعلى خدمات الُنظم اإليكولوجية األخرى. وكاف من ادلنتظر 
وسع سريع يف مزارع ادلطاط وزلاصيلو، مث اسُتخدـ بعد التطور الذي ينطوي على تسيناريو  من بكثريأقل  اً ىذا ترسب

استثمار ادلوارد لًترتة ىذه التأثريات إىل تكاليف ومنافع اقتصادية.  ترشيددي ألداة نظاـ االقتصا العنصرذلك 
استثمار ادلوارد من جانب العلماء وُصناع القرار احملليني لتحديد  ترشيددعم القرارات التابع لنظاـ  عنصرواستخدـ 

و زراعة احملاصيل ادلختلطة. ووافقت البلدية على ادلناطق اليت يكوف من األفضل فيها زتاية الغابات وإعادة التحريج، أ
لتمويل ىذه األنشطة. ‘‘ خدمات مستجمع ادلياه’’إغلاد وسائل لتحصيل رسـو حفظ على أساس ادلدفوعات مقابل 

وللمزيد من  Trisurat (2103)(2) للتفاصيل اإلضافية. ادلصدر: تريسورات 0يف الفصل  2-0أنظر الصندوؽ 
 نظراالنمذجة ادلستخدمة يف الدراسة، ادلعلومات عن أدوات 

http://www.naturalcapitalproject.org/invest/ 

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

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

                                                      

(2  )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. 

التقييم اإليكولوجي: تقييم ظروؼ واجتاىات خدمات النظاـ اإليكولوجي لدى مستجمع مياه ثادي، إقليم ناخوف سي تامارات )
. وقُدـ التقرير األخري إىل مشروع إيكو بست. بانكوؾ كلية احلراجة. جامعة  )باللغة التايلندية مع مقتبس باللغة اإلصلليزية(

 (.كاسيتثارت

http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
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[Figure SPM-4] 
 Implementation of ecosystem restoration and (5) ( تطبيق رسـو استصبلح وحفظ النظاـ اإليكولوجي5)

conservation fee 

 Projection of economic consequences of land-use (4) ادية خليارات استخداـ األراضيتقدير العواقب االقتص( 4)

options 

 Modelling of impacts on water supply and (3) ( وضع النماذج لآلثار ادلًتتبة على إمدادات ادلياه والًتسبات3)

sedimentation 

 Policy and decision making – Municipality and جمعات ادلياهالبلدية وجلنة مت -رسم السياسات وصنع القرارات 

Watershed committee 

 تواجهة التقييم ودعم القرارا
 ادلوارد  استثمارحلقة العمل االستشارية وأدوات نظاـ ترشيد 

Assessment and decision –support interface 

Consultation workshop and RIOS tools 

 Models النماذج

 RIOS: economic model نظاـ ترشيد استثمار ادلوارد: ظلوذج اقتصادي

InVEST ،USLE :خلدمات النظاـ اإليكولوجي ظلاذج InVEST, USLE: ecosystem service models 

s-CLUE  :وضع النماذج احليزية الصرػلة لتغري استخداـ األراضي CLUE-s: Spatially explicit land-use change models 

السيناريوىات: خيارات االستخدامات البديلة لؤلراضي: التنمية 
 الزراعية، حفظ الطبيعة

Scenarios: Alternative land-use options: agricultural 

development, conservation 

 البيانات وادلعارؼ
البيانات ادلتعلقة بإدارة ادلستجمعات ادلائية واستخداـ األراضي، 

 ؼ التقليديةادلعار 

Data and knowledge 

Watershed management & land-use data, traditional 

knowledge 

 Predicted Sediment Load (tons/yr) زتل الًتسب ادلتوقع

 Plausible rainfall levels ادلستويات ادلعقولة ذلطوؿ األمطار

  Average rainfall (2800 mm/yr) مستوى متوسط ذلطوؿ األمطار

  Drought (1900 mm/yr) اجلفاؼ

 Extreme rainfall (3800 mm/yr) األمطار بشدة مستوى ىطوؿ

 a. Development Scenario أ. سيناريو التنمية

 b. Conservation Scenario ب. سيناريو احلفظ

 Use of policy-screening (1) ( استخداـ سيناريوىات فرز السياسات0)

 Land-use modeling (2) ماذج الستخداـ األراضي( وضع الن2)

 Alternative land-use scenarios for 2030 2131سيناريوىات االستخداـ البديل لؤلراضي لعاـ 

 Thadee watershde مستجمع مياه ثادي

 Thailand تايبلند

 NakhonSrithammarat Province إقليم ناخوف سي تامارات

  Development scenario سيناريو التنمية أ. 

  Conservation scenario  احلفظسيناريو ب. 

 Evergreen forest الغابات الدائمة اخلضرة

 Degraded forest غابات األراضي اجلافة

 Multilayer cropping الزراعة ادلتعددة الطبقات

 Rubber ادلطاط

 Fruit الفاكهة

 Water ادلياه

 Settlement االستيطاف

 Others أخرى

 Numbers indicate sub-watershed تشري األرقاـ إىل ادلنطقة اجلغرافية احمليطة مبستجمع ادلياه
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للتوقعات العالمية  4التقرير 
 (2114للتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2114والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2115) 

ييم الوطني للنظم التق
اإليكولوجية في المملكة 

 (2111المتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

حليل  إقليمي: يشمل الت وطين: ادلملكة ادلتحدة عادلي عادلي عادلي النطاق المكاني
كمبوديا، والصني، 

 تي، وفيايلندوالوس، وت
 ناـ

وطين: مصائد األمساؾ 
الساحلية يف جنوب 

 أفريقيا

 2134 -الوقت احلايل  2131 2161 2151 2191 2151 2151-2121 -الوقت احلايل  اآلفاق الزمنية
الموقف في دورة 
 السياسات العامة

حتديد جدوؿ األعماؿ ووضع 
 السياسات

وضع السياسات  جدوؿ األعماؿ حتديد حتديد جدوؿ األعماؿ حتديد جدوؿ األعماؿ
 وتنفيذىا

 تنفيذ السياسات

البيئة التي يخرج 
 منها الترخيص

التقييم الذي طلبتو البلداف 
األعضاء يف االتفاقية ادلتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي

تقييم طلبتو البلداف األعضاء 
يف الفريق احلكومي الدويل 

 ادلعين بتغري ادلناخ

بدأتو األوساط العلمية، 
بت بو بعد ذلك ورح

 األمم ادلتحدة

أوصى بو رللس العمـو 
الربيطاين كمتابعة لتقييم 

األلفية للنظم 
 اإليكولوجية 

تقييم بيئي اسًتاتيجي 
 ُأجري للجنة هنر ادليكونغ

تقييم أجرتو إدارة الزراعة 
والغابات ومصائد 

 األمساؾ يف جنوب أفريقيا

المسائل التي تم 
تناولها باستخدام 

  ىل من ادلرجح بلوغ أىداؼ
آيكي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي 

كيف ؽلكن أف يؤثر تغري 
ادلناخ يف ادلستقبل على التنوع 

ما ىي احلاالت احملتملة 
يف ادلستقبل للتنوع 

ما ىي التغيريات اليت قد 
حتدث يف النظم 

قيم اآلثار االجتماعية 
سيما  والبيئية لبنا سد، ال

تنفيذ السياسات بشأف 
اإلدارة ادلستدامة دلصائد 

                                                      
(3  )Bateman, I.J., Harwood, A.R., Mace, G.M., Watson, R.T., Abson, D.J., Andrews, B., Binner, A., Crowe, A., Day, B.H., Dugdale, S., Fezzi, C., Foden, J., Hadley, D., Haines-

Young, R., Hulme, M., Kontoleon, A., Lovett, A.A., Munday, P., Pascual, U., Paterson, J., Perino, G., Sen, A., Siriwardena, G., van Soest, D. and Termansen, M., 2013: Bringing 

Ecosystem Services into Economic Decision-Making: Land Use in the United Kingdom. Science, 341(6141): 45-50. (Footnote continues on next page.) 
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تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية
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ات السيناريوى
 والنماذج

 ؟2121حبلوؿ عاـ 
  ما ىو ادلطلوب لتحقيق الرؤية

 2151االسًتاتيجية لعاـ 
االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع 

 البيولوجي؟

البيولوجي والنظم اإليكولوجية 
 جملتمع؟وا

البيولوجي وخدمات 
 النظم اإليكولوجية؟

اإليكولوجية وخدمات 
وقيم النظم اإليكولوجية 

على مدى اخلمسني سنة 
ادلقبلة يف ادلملكة 

 ادلتحدة؟

على اجملرى الرئيسي لنهر 
 ادليكونغ

 األمساؾ

Footnote 3 continued: ICEM, 2010: MRC Strategic Environmental Assessment of hydropower on the Mekong mainstream. International Centre for Environmental Management 

Hanoi, Viet Nam. 

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. 

Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge, United Kingdom and 

New York, NY, USA. 

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge University Press, [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. 

Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)], Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 

Kok, M., Alkemade, R., Bakkenes, M., Boelee, E., Christensen, V., Van Eerdt, M., Van der Esch, S., Karlsson-Vinkhuyzen, S., Kram, T., Lazarova, T., Linderhof, V., Lucas, P., 

Mandryk, M., Meijer, J., Van Oorschot, M., L., T., Van Hoof, L., Westhoek, H. and Zagt, R., 2014: How Sectors can Contribute to Sustainable Use and Conservation of 

Biodiversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada. 

Leadley, P.W., Krug, C.B., Alkemade, R., Pereira, H.M., Sumaila, U.R., Walpole, M., Marques, A., Newbold, T., Teh, L.S.L., Van Kolck, J., Bellard, C., Januchowski-Hartley, 

S.R. and Mumby, P.J., 2014: Progress towards the Aichi Biodiversity Targets: An Assessment of biodiversity Trends, Policy Scenarios and Key Actions. Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, Technical Series 78, Montreal, Canada. 

MA, 2005: Ecosystems and Human Well-being: Scenarios, Volume 2. Island Press, Washington, DC. 

Plagányi, É.E., Rademeyer, R.A., Butterworth, D.S., Cunningham, C.L. and Johnston, S.J., 2007: Making management procedures operational - innovations implemented in 

South Africa. ICES Journal of Marine Science, 64(4): 626-632. 

Rademeyer, R.A., Plagányi, É.E. and Butterworth, D.S., 2007: Tips and tricks in designing management procedures. ICES Journal of Marine Science, 64(4): 618-625. 

Tittensor, D.P., Walpole, M., Hill, S.L.L., Boyce, D.G., Britten, G.L., Burgess, N.D., Butchart, S.H.M., Leadley, P.W., Regan, E.C., Alkemade, R., Baumung, R., Bellard, C., 
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Bouwman, L., Bowles-Newark, N.J., Chenery, A.M., Cheung, W.W.L., Christensen, V., Cooper, H.D., Crowther, A.R., Dixon, M.J.R., Galli, A., Gaveau, V., Gregory, R.D., 

Gutierrez, N.L., Hirsch, T.L., Höft, R., Januchowski-Hartley, S.R., Karmann, M., Krug, C.B., Leverington, F.J., Loh, J., Lojenga, R.K., Malsch, K., Marques, A., Morgan, 

D.H.W., Mumby, P.J., Newbold, T., Noonan-Mooney, K., Pagad, S.N., Parks, B.C., Pereira, H.M., Robertson, T., Rondinini, C., Santini, L., Scharlemann, J.P.W., Schindler, S., 

Sumaila, U.R., Teh, L.S.L., van Kolck, J., Visconti, P. and Ye, Y., 2014: A mid-term analysis of progress toward international biodiversity targets. Science, 346(6206): 241-244. 

sCBD, 2014: Global Biodiversity Outlook 4. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. 

UK NEA, 2011: The UK National Ecosystem Assessment: synthesis of the key findings. Cambridge, UK, UNEP-WCMC. 

Watson, R.T., 2012: The science–policy interface: the role of scientific assessments—UK National Ecosystem Assessment. Proceedings of the Royal Society of London A: 

Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 468(2147): 3265-3281. 

 تالسيناريوىا
والنماذج للدوافع 
المباشرة والدوافع 

 غير المباشرة

االستقراءات اإلحصائية 
الجتاىات الدوافع حىت عاـ 

2121* 
سيناريوىات وظلاذج البحث عن 

ىدؼ للتحليبلت حىت عاـ 
، 21)سيناريوىات ريو + 2151

صناع  موجز 3ظر الشكل أن
 السياسات(

حتليل رلموعة كبرية من 
السيناريوىات االستطبلعية 

وسيناريوىات الفرز ادلنشورة على 
 ادلستويني احمللي والعادلي

التشديد على السيناريوىات 
االستطبلعية )التقرير اخلاص 
عن سيناريوىات اإلنبعاثات 
الذي أعده الفريق احلكومي 

 ادلناخ* الدويل ادلعين بتغري
بقوة على ظلاذج تغري  زالًتكي

ادلناخ بوصفها من الدوافع 
ادلباشرة، وبعض السيناريوىات 

 ادلرتبطة باستخداـ األرض
بعض استخدامات 

سيناريوىات البحث عن 
أىداؼ )مسارات تركيز 

 التمثيلية(*

السيناريوىات 
االستطبلعية اليت 

تستخدـ أربعة أوصاؼ 
 تفصيلية* 

باشرة من ظلاذج الدوافع ادل
الصورة ادلدرجة يف ظلوذج 

 التقييم*

السيناريوىات 
االستطبلعية اليت 

تستخدـ ستة أوصاؼ 
 تفصيلية*

التشديد على استخداـ 
األراضي ودوافع تغري 

 ادلناخ

سيناريوىات فرز 
السياسات باستخداـ 

العديد من سلططات بناء 
 السدود

الًتكيز على النمو 
االقتصادي والطلب على 

رباء كدافعني توليد الكه
 غري مباشرين رئيسيني

مت أيضاً تقييم 
 سيناريوىات تغري ادلناخ

سيناريوىات البحث عن 
تركز  -ىدؼ 

سيناريوىات البحث عن 
ىدؼ على حتديد 

مسارات قوية لكميات 
 الصيد ادلستدامة
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االستقراءات اإلحصائية 
لبلجتاىات يف مؤشرات التنوع 

 *2121حىت عاـ البيولوجي 
حتليل رلموعة كبرية منشورة من 
النماذج ادلًتابطة والقائمة على 

 العمليات 
الًتكيز على آثار رلموعة كبرية من 

 الدوافع على التنوع البيولوجي

حتليل جملموعة كبرية منشورة 
من النماذج ادلًتابطة والقائمة 

 على العمليات
الًتكيز على آثار تغري ادلناخ 

البيولوجي على التنوع 
 ووظائف النظاـ اإليكولوجي

النماذج ادلًتابطة )أي 
رلاؿ العبلقات بني 

 األنواع(
الًتكيز على آثار رلموعة 

كبرية من الدوافع على 
 التنوع البيولوجي

النموذج ادلًتابط 
الستجابة األنواع 

)الطيور( الستخداـ 
 األراضي

التقييم النوعي الُثار 
استخداـ األراضي وتغري 

على وظائف  ادلناخ
 النظاـ اإليكولوجي 

الًتكيز على تغري ادلوئل  
 كمؤشر لآلثار البيئية

تقديرات حتويل ادلوئل 
إىل ارتفاع السد، استناداً 

 وخرائط ادلوئل
تقديرات مستوى التأثري 
على األنواع استناداً إىل 

إعاقة السد ذلجرة 
األمساؾ، وعلى العبلقات 

 يف موئل األنواع

ت ظلاذج أثر ديناميا
السكاف على األمساؾ 
 ذات األعلية االقتصادية
النماذج اليت ُأضيفت 
مؤخراً لؤلنواع ادلتأثرة 

بشكل غري مباشر )مثل 
 البطريق(

استخداـ النظاـ 
اإليكولوجي استناداً إىل 

 النماذج قيد النظر

نماذج اآلثار على 
 منافع الطبيعة

 حتليل الدراسات ادلنشورة
الًتكيز على خدمات النظم 

يكولوجية من الغابات والنظم اإل
 الزراعية ومصائد األمساؾ البحرية

تقييم زلدود للروابط ادلباشرة 
 بالتنوع البيولوجي

حتليل رلموعة كبرية من 
 الدراسات ادلنشورة

تقييم زلدود للروابط ادلباشرة 
بالتنوع البيولوجي باستثناء 
 النظم اإليكولوجية البحرية

تقديرات بعض خدمات 
يكولوجية )مثل النظم اإل

إنتاج احملاصيل، وإنتاج 
األمساؾ( من الصورة 

 ادلدرجة يف ظلوذج التقييم

النماذج النوعية وادلًتابطة 
خلدمات النظم 

 اإليكولوجية
الًتكيز على الطرؽ 

ادلًتابطة لتقدير القيمة 
 النقدية   

الًتكيز على التقييم 

ديرات من واقع تق
التجربة آلثار مصائد 
األمساؾ استناداً إىل 

اطلفاض اذلجرة، 
 ئلو والتغيريات يف ادل

طرؽ متنوعة لتقدير 
التغيريات يف تدفق ادلياه 

ونوعيتها، وجتميع 

تقديرات للكمية 
اإلرتالية لكمية الصيد 
ادلسموح هبا استناداً إىل 

 ج الثروة السمكيةظلاذ 
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للتوقعات العالمية  4التقرير 
 (2114للتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2114والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2115) 

ييم الوطني للنظم التق
اإليكولوجية في المملكة 

 (2111المتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

النقدي، باستثناء 
بالنسبة لقيمة التنوع 

 البيولوجي

الرواسب، وخدمات 
 االستزراع، وما إىل ذلك

مشاركة أصحاب 
 المصلحة

ادلناقشة وادلوافقة من جانب 
البلداف األعضاء يف االتفاقية 

 ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي 
احلوارات بني العلماء واألمانة 

ومندويب االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع 
 البيولوجي يف أثناء عملية التقييم

ادلناقشة وادلوافقة من جانب 
األعضاء يف الفريق البلداف 

احلكومي الدويل ادلعين بتغري 
 ادلناخ

مشاركة ضئيلة من جانب 
أصحاب ادلصلحة يف وضع 

 السيناريوىات

حوارات مع أصحاب 
ادلصلحة أثناء وضع 

 السيناريوىات

مشاورة أصحاب 
ادلصلحة أثناء وضع 

 السيناريوىات
اعتمدت من جانب 

العيش مع التغري ’’شراكة 
 بني أصحاب‘‘ البيئي

ادلصلحة احلكوميني وغري 
 احلكوميني

حوار موسع يشمل 
العديد من احلكومات، 
وحلقات تدريبية عملية 

 للخرباء، ومشاورات عامة

مشاورة بني احلكومة 
والعلماء وأصحاب 
ادلصلحة أثناء وضع 

اسًتاتيجية اإلدارة ووضع 
 احلد ادلسموح بو للمصيد

أدوات دعم 
 القرارات

ال ُتوجد، ولكن األدوات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 قيد التطوير

طرؽ التقييم البيئي 
االسًتاتيجي )أنظر 

 ( 2الفصل 

تقييم اسًتاتيجية اإلدارة 
 ( 2)أنظر الفصل 

رمبا تكوف االستقراءات قد  النتائج
ساعلت يف تعهد البلداف األعضاء 

يف االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع 

الوثائق الرئيسية اليت استندت 
إليها ادلفاوضات يف إطار 

اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية 

زيادة الوعي باحتماالت 
تقبل تدىور كبري يف ادلس
للتنوع البيولوجي  

ادلساعلة يف الورقة البيضاء 
عن البيئة الطبيعية 

وإحداث أثر يف عملية 

أوصت ىيئة هنر ادليكونغ 
بوقف اختياري مدتو 

أعماؿ عشر سنوات يف 

تُعترب إدارة مصائد 
األمساؾ على نطاؽ 

 واسع إدارة مستدامة.
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للتوقعات العالمية  4التقرير 
 (2114للتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2114والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2115) 

ييم الوطني للنظم التق
اإليكولوجية في المملكة 

 (2111المتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

البيولوجي بالتزامات غري ملزمة يف 
بزيادة ادلوارد حلماية  2104عاـ 

 التنوع البيولوجي

 تغري ادلناخبشأف 
سُتناقش التزامات البلداف 

بتخفيف آثار ادلناخ يف كانوف 
 2105األوؿ /ديسمرب 

وخدمات النظاـ 
 اإليكولوجي

وضع اسًتاتيجية التنوع 
 البيولوجي يف إصللًتا

الًتكيز على تغري ادلوئل  
 كمؤشر لآلثار البيئية

بناء سد على رلرى 
 00النهر. وىو سد من 

سد غلرى تشييدىا يف 
 الوس

مصائد مسك النازيل 
مرخصة من جانب 

 رللس اإلشراؼ البحري

استخداـ جديد لبلستقراءات من  نقاط القوة
أجل االسقاطات على ادلدى 

 القريب
الختاذ القرارات سياؽ واضح 

 والبيئة اليت ؼلرج منها الًتخيص

االعتماد على سيناريوىات 
وظلاذج مشًتكة للدوافع يضمن 

 االتساؽ
سياؽ واضح الختاذ القرارات 

صدرة للًتخيص
ُ
 والبيئة ادل

أحد التقييمات األوىل 
على ادلستوى العادلي 

للتأثريات ادلستقبلية على 
التغري العادلي يف التنوع 

 يالبيولوج

الًتكيز على أوجو التآزر 
وادلفاضبلت بني 
خدمات النظم 

اإليكولوجية والتقييم 
 النقدي

سياؽ واضح الختاذ 
القرارات من جانب البيئة 

صدرة للًتخيص
ُ
 ادل

إشراؾ قوي ألصحاب 
 ادلصلحة

سياؽ واضح الختاذ 
القرارات من جانب البيئة 

صدرة للًتخيص
ُ
 ادل

مشورة واضحة وزُلدثة 
للسياسات تُقدـ بانتظاـ 

 واإلدارة

الًتكيز على ادلستوى العادلي ػلد  مواطن الضعف
من نطاؽ التطبيق بالنسبة للعديد 

وطنية واحمللية من السياقات ال
 الختاذ القرارات

االفتقار إىل السيناريوىات وظلاذج 
الدوافع ادلشًتكة جتعل من التحليل 

 على نطاؽ األىداؼ أمراً صعباً 

خ الًتكيز على تغري ادلنا 
والنطاقات ادلكانية الكبرية، 

واآلفاؽ الزمنية البعيدة ػلد من 
فوائد السياسات واإلدارة فيما 

يتعلق بالتنوع البيولوجي 
 والنظم اإليكولوجية

رلموعة زلدودة للغاية 
من السيناريوىات 

والنماذج اليت جرى 
 استكشافها 

سياؽ غري واضح الختاذ 
القرارات والبيئة اليت ؼلرج 

 خيص ضعيفةمنها الًت 

اعتماد شديد على 
التقديرات النوعية آلثار 

 الدوافع

االستناد إىل السياؽ 
بدرجة عالية، السيما يف 

النماذج التجريبية 
ستخدمة، ولذلك 

ُ
ادل

 يصعب التعميم أو 
االستقراء على ادلستويات 

 األكرب

استناد إىل  ••
 السياؽ بدرجة عالية

دـ االعتداد ع ••
بالعديد من الدوافع 

الرئيسية )مثاؿ ذلك تغري 
 ادلناخ(
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 (2114للتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2114والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2115) 

ييم الوطني للنظم التق
اإليكولوجية في المملكة 

 (2111المتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

توصيات ىيئة هنر 
 ادليكونغ غري ملزمة

أمانة االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع  المراجع
(، كوؾ 2104البيولوجي )
(, ليديل 2104وآخروف )
(،  تيتنسور 2104وآخروف )
 (2104وآخروف )

التقرير اخلامس للتقييم للفريق 
( 2104العامل الثاين )

لث والفريق العامل الثا
( التابعني للفريق 2104)

احلكومي الدويل ادلعين بتغري 
 ادلناخ

تقييم األلفية للنظم 
 (2115اإليكولوجية )

بيئة ادلركز الدويل إلدارة ال 
 2(، الفصل 2101)

 من التقييم
ngm.nationalgeographic.c

om/2015/05/mekong-

dams/nijhuis-text 

ببلغاين وآخروف 
(, رادؽلري 2117)

(، 2117وآخروف )
 2الفصل 

الطرؽ ادلوضوعة للتقرير  * مالحظات
الرابع للتوقعات العادلية للتنوع 

 البيولوجي 

ُوضعت دعماً لعملية  *
التقييم اليت غلريها الفريق 

احلكومي الدويل ادلعين بتغري 
 ادلناخ

ُوضعت للتقييم  *
الوطين للنظم 

اإليكولوجية يف ادلملكة 
 ادلتحدة

الًتكيز على التقييم 
نقدي، باستثناء ال

بالنسبة لقيمة التنوع 
 البيولوجي
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: ُتوجد طرق وأدوات ذات صلة عديدة، ولكن ينبغي مضاىاتها بدقة 2الرسالة العالية المستوى 
 باحتياجات أي نشاط بعينو من أنشطة التقييم، أو اتخاذ القرارات، أو الدعم، كما ينبغي تطبيقها بحذر.

ب التطبيق واالستيعاب بصورة فعالة للسيناريوىات والنماذج في عمليتي : يتطل1-2النتيجة الرئيسية 
إقرار السياسات واتخاذ القرارات المشاركة عن كثب من جانب مقرري السياسات والممارسين وأصحاب 
المصلحة ذوي الصلة اآلخرين، بمن فيهم عند االقتضاء، أصحاب المعارف األصلية والمحلية على 

صناع  موجز 5والشكل  ؛8، و7، و5-2السيناريوىات والتحليل )الفصول نطاق كل عملية وضع 
كاف عادة ما يشارؾ يف التطبيقات السابقة للسيناريوىات اليت ساعلت بنجاح يف نتائج حقيقية يف   السياسات(

رلاؿ السياسات أصحاب ادلصلحة منذ بداية مرحلة حتديد ادلشكلة، كما كاف ىناؾ تبادؿ لآلراء متكرر بني 
 لعلماء وأصحاب ادلصلحة يف أثناء كل العمليةا

 

 

اخلطوات الرئيسية للتفاعبلت بني العلماء وأصحاب ادلصلحة، توضح  -موجز ُصناع السياسات 5الشكل 
احلاجة إىل ادلبادالت ادلتكررة طواؿ عملية تطوير السيناريوىات والنماذج وتطبيقها. وتشمل كل خطوة 

لبيانات )األسهم الرمادية( وتتطلب تدفق ادلعلومات بني النماذج والبيانات االستخداـ التفاعلي للنماذج وا
)األسهم اخلضراء(. ويتم توصيف ذلك كدورة، غري أنو يف الكثري من احلاالت تتداخل ىذه اخلطوات وتتفاعل. 

 للمزيد من التفاصيل. 8أنظر الفصل 
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[Figure SPM-5] 
 Engaging Actors and Stakeholders اجلهات الفاعلة وأصحاب ادلصلحة إشراؾ

 Linking Policy Options to Models ربط السياسات بالنماذج

 Communicating Results اإلببلغ بشأف النتائج

 From Scenarios to Decision-making من النماذج إىل صنع القرارات

 DATA البيانات

 MODELS النماذج

 Steps اخلطوات

 Information flow تدفق ادلعلومات

 Influence التأثري

: غالبًا ما تتطلب السياقات المختلفة في مجالي إقرار السياسات واتخاذ القرارات 2-2النتيجة الرئيسية 
تطبيق سيناريوىات، ونماذج، وأدوات دعم مختلفة لذلك ينبغي توخي قدر كبير من الحذر عند وضع 

صناع السياسات،  موجز 6، والشكل 5، و2، و1النهج المالئم في أي سياق بعينو )الفصول 
ال ؽلكن أف تعاجل رلموعة وحيدة من  صناع السياسات( موجز 2صناع السياسات، و موجز 1والجدوالن 

السيناريوىات، والنماذج، وأدوات دعم القرارات لوحدىا كل السياقات يف رلايل إقرار السياسات واختاذ 
 ة من الُنهج.القرارات، لذلك ىناؾ حاجة إىل رلموع

: النطاقات المكانية والزمانية التي ينبغي أن ُتطبق عليها السيناريوىات والنماذج 3-2النتيجة الرئيسية 
تتباين بقدر ملحوظ بين مختلف سياقات إقرار السياسات واتخاذ القرارات. ال توجد مجموعة وحيدة من 

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

صناع السياسات،  موجز 6، والشكل 8، و6-1المقترحة التي تعمل على مستويات مختلفة )الفصول 
. سيتطلب تقييم أنشطة دعم القرارات، مبا فيها األنشطة اليت إضطلع هبا صناع السياسات( موجز 2 والجدول

ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أو يسرىا، 
وما بعد ذلك(. وسًتكز  2151سنوات(، وادلتوسطة والطويلة ) 01-5إسقاطات على اآلجاؿ القصرية )

يمات ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على تقي
ادلستويني اإلقليمي والعادلي، ولكن ينبغي أيضًا أف تستند إىل ادلعرفة ادلستمدة من سيناريوىات وظلاذج ادلستوى 

يمات ودعم القرارات على نطاؽ أوسع )على ضلو احمللي. ويتطلب استخداـ السيناريوىات والنماذج يف التقي
يتجاوز ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية( 
تطبيقات على مستويات مكانية ذات نطاؽ واسع. وتقنيات حتديد النطاؽ على مستوى النطاقني الزماين 

نطاؽ عدة مستويات، ولكن ىناؾ حاجة إىل ادلزيد من التحسني واالختبار بقدر  وادلكاين متوفرة لربطها على 
 كبري.
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أمثلة على استخداـ السيناريوىات والنماذج يف وضع جداوؿ  - موجز لُصناع السياسات 6الشكل 
رلموعة من األعماؿ، وتصميم السياسات وتنفيذىا ادلتعلقة بتحقيق األىداؼ ادلتوخاة من التنوع البيولوجي عرب 

النطاقات ادلكانية. ويشري الرسم التوضيحي إىل العبلقات العادية بني النطاؽ ادلكاين )األسهم العليا(، ونوع 
العبلقة البينية للعلـو والسياسات )اجملموعة العليا لؤلسهم أسفل الشكل(, ومرحلة دورة السياسات )اجملموعة 

دمة )رلموعة األسهم السفلى أسفل الشكل(. أنظر الوسطي أسفل الشكل( ونوع السيناريوىات ادلستخ
 لبلطبلع على ادلزيد من التفاصيل وادلراجع. 2الفصل 

[Figure SPM-6] 
 Global-scale ادلستوى العادلي

 Regional-scale ادلستوى اإلقليمي

 National-scale ادلستوى الوطين

 Local-scale ادلستوى احمللي

 Policy and decision making رسم السياسات وصنع القرارات

 Assessment and decision-support interface دعم القراراتو التقييم واجهة 

 Scenarios and models السيناريوىات والنماذج

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 األىداؼ ادلتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي -

 
 يولوجيمؤخراً أىداؼ آيتشي للتنوع الب -

Convention on Biological Diversity 

- Internationally agreed upon 

biodiversity goals 

- Most recently the Aichi 

Biodiversity Targets 

 لدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العاملالتقرير الثاين ل
(2116) 

يف العامل التقرير الثالث للدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي 
(2101) 

التقرير الرابع للدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل 
(2104) 

Global Biodiversity Outlook 2 (2006) 

Global Biodiversity Outlook 3 (2010) 

Global Biodiversity Outlook 4 (2014) 

 Global scale scenarios of direct and -دلباشرة السيناريوىات على ادلستوى العادلي للدوافع ادلباشرة وغري ا -

indirect drivers (IMAGE Modelled 



IPBES/4/4 

24 

 النموذج ادلتكامل لتقييم أثر االحتباس احلراري )ظلاذج ادلناخ حسب
IMAGE) 

ادلناخ واستخدامات األراضي وأثر توضع النيًتوجني على التنوع  - 
 البيولوجي على اليابسة

 السيناريوىات والنماذج األخرى -

Climate) 

- Climate, land use and nitrogen deposition 

impact on terrestrial biodiversity 

(GLOBIO) 

 

- Other scenarios and models 

 قانوف التنوع البيولوجي اإلدارة الوطنية البيئية يف جنوب أفريقيا:
 

 لتنوع البيولوجي العمل الوطنية لخطة 

South Africa National Environmental 

Management: Biodiversity Act 

National Biodiversity Action Plan 

 South Africa National Biodiversity (2100التقييم الوطين للتنوع البيولوجي يف جنوب أفريقيا )

Assessment (2011) 

السيناريوىات الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري  -
 خادلنا 
 ظلاذج تأثريات ادلناخ على ادلناطق األحيائية وزليطات ادلناخ -

- Climate scenarios from IPCC 

- Modelled climate impacts on biomes and 

species using climate envelope models 

 االتفاؽ اإلقليمي للغابات يف نيوساوث ويلز
 

 (0996قانوف الغابات وشلتلكات احملميات الطبيعية )

New South Wales Regional Forest 

Agreement 

Forestry and National Park Estate Act 

(1996) 

 التقييم اإلقليمي الشامل يف يف نيوساوث ويلز
 

 جيم-أداة دعم قرارات اخلطة

New South Africa Comprehensive 

Regional Assessment (1998) 

C-Plan decision support tool 

 نماذج احليزية الصرػلة الستخداـ أراضي الغاباتال -
 
ظلاذج توزيع األنواع والتجمعات السكانية، وظلاذج مساحات  -

 ادلوائل القابلة لبلستمرار، وظلاذج احملصوؿ ادلستقبلي من األخشاب

- Spatially-explicit options for forest land 

use 

- Species and community distribution 

models, viable habitat area models, future 

timber-yield models 

 Assessment التقييم

 Decision support تقدمي الدعم الختاذ القرارات

 Agenda setting and policy design جدوؿ األعماؿ وتصميم السياسات  وضع

 Policy implementation and management تنفيذ وإدارة السياسات

 Exploratory scenarios يناريوىات االستطبلعيةالس

 Intervention scenarios سياسات التدخل

: ويمكن أن تستفيد السيناريوىات والنماذج من المعارف األصلية والمحلية ألن 4-2النتيجة الرئيسية 
تطبيق ىذه المعارف تسد فجوات كبيرة في المعلومات على العديد من المستويات، وتساىم في نجاح 

. وىناؾ العديد من األمثلة على حشد (7السيناريوىات والنماذج على رسم السياسات وتنفيذىا )الفصل
ادلعارؼ األصلية واحمللية بنجاح لتحليل السيناريوىات، ووضع النماذج، مبا يف ذلك السيناريوىات والنماذج 

ذؿ جهود ىائلة لتوسيع نطاؽ مشاركة القائمة بالدرجة األوىل على مصدر ادلعارؼ. ولكن ىناؾ حاجة إىل ب
ىذه ادلعارؼ. وسيتطلب حشد وحتسني ادلعارؼ األصلية واحمللية بذؿ اجلهود على عدة جبهات، مبا فيها وضع 
ادلؤشرات واآلليات ادلبلئمة دلساندة أصحاب ادلعارؼ، ورتع ىذه ادلعارؼ وتررتتها إىل أشكاؿ ؽلكن استخدامها 

 وتررتتها إىل لغات مفهومة.يف السيناريوىات والنماذج، 
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أمثلة توضيحية غري شاملة للنماذج الرئيسية خلدمات النظم اإليكولوجية، توضح  -)موجز لُصناع السياسات( 2الجدول 
االختبلفات يف أىم صفات النموذج، ومن مث احلاجة إىل توخي احلذر يف اختيار احلل ادلبلئم يف أي سياؽ بعينو. والنماذج 

حملة سريعة ‘‘ الثابتة’’قادرة على التنبؤ بالتغيريات يف خدمات النظم اإليكولوجية مبرور الوقت، بينما تقدـ النماذج ‘‘ الدينامية’’
للمزيد من أوصاؼ ىذه النماذج، ومناقشة النماذج  5حلالة خدمات النظم اإليكولوجية يف وقت معني واحد. )أنظر الفصل 

 (4).اإلضافية وادلراجع

 

                                                      
(4) Christensen, V., Walters, C.J. and Pauly, D., 2005: Ecopath with Ecosim: A User’s Guide. Vancouver, Canada, 

Fisheries Centre, University of British Columbia.. 
Peh, K.S.H., Balmford, A.P., Bradbury, R.B., Brown, C., Butchart, S.H.M., Hughes, F.M.R., Stattersfield, A.J., 

Thomas, D.H.L., Walpole, M. and Birch, J.C., 2014: Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment 
(TESSA). Version 1.2. Cambridge, UK. 

Sharp, R., Tallis, H.T., Ricketts, T., Guerry, A.D., Wood, S.A., Chaplin-Kramer, R., Nelson, E., Ennaanay, D., 

Wolny, S., Olwero, N., Vigerstol, K., Pennington, D., Mendoza, G., Aukema, J., Foster, J., Forrest, J., Cameron, D., 

Arkema, K., Lonsdorf, E., Kennedy, C., Verutes, G., Kim, C.K., Guannel, G., Papenfus, M., Toft, J., Marsik, M., 

Bernhardt, J., Griffin, R., Glowinski, K., Chaumont, N., Perelman, A., Lacayo, M., Mandle, L., Griffin, R. and 
Hamel, P., 2014: InVEST tip User’s Guide. Stanford, The Natural Capital Project. 

Stehfest, E., Van Vuuren, D., Kram, T., Bouwman, L., Alkemade, R., Bakkenes, M., Biemans, H., Bouwman, A., 

den Elzen, M., Janse, J., Lucas, P., van Minnen, J., Müller, M. and Prins, A., 2014: Integrated Assessment of Global 

Environmental Change with IMAGE 3.0. Model description and policy applications. The Hague, PBL Netherlands 

Environmental Assessment Agency. 

Villa, F., Bagstad, K.J., Voigt, B., Johnson, G.W., Portela, R., Honzák, M. and Batker, D., 2014: A Methodology 

for Adaptable and Robust Ecosystem Services Assessment. PLoS ONE, 9(3): e91001. 

 ادلرجع ادلرونة رتاعة ادلمارسة سهولة االستخداـ النطاؽ ادلكاين والزماين نموذجنوع ال النموذج

النموذج ادلتكامل لتقييم أثر 
 (IMAGE)  الحتباس احلراريا

ستيهفست  منخفضة صغري صعب عادلي، دينامي  عملية
 2104وآخروف، 

رلموعة بررليات النمذجة 
"EcoPath برنامج زلاكاة ،"

النظاـ اإليكولوجي 
"EcoSim" 

كريستينسن  ةمرتفع كبري متوسط إقليمي، دينامي عملية
 2115وآخروف، 

ARIES وآخروف،  فيبل منخفضة صغري صعب  ديناميإقليمي،  خبري
2104 

شارب وآخروف،  ةمتوسط كبري متوسط إقليمي، ثابت  عملية وترابط (INVESTدليل االستثمار )
2104 

TESSA بو وآخروف،  منخفضة  صغري سهل  إقليمي،  ثابت خبري
2104 
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: لكل السيناريوىات والنماذج نقاط قوة ونقاط ضعف، ولذلك فمن األىمية 5-2النتيجة الرئيسية 
بمكان تقييم ما لديها من قدرات ونواحي قصور بحذر، وإدراجها في عمليات التقييم واتخاذ القرارات. 

صناع  موجز 1جها )كل الفصول، والجدوالن وينبغي أيضًا تقييم مصادر ومستويات عدم اليقين وإدرا
. وينبع عدـ اليقني بشأف السيناريوىات والنماذج من رلموعة من صناع السياسات( موجز 2السياسات و

ادلصادر، مبا فيها البيانات غري الكفاية، أو البيانات اخلاطئة ادلستخدمة يف وضع النماذج واختبارىا، وعدـ 
ات األساسية، وضعف قدرة النظاـ على التنبؤ )مثل السلوؾ العشوائي(. ومن شأف الفهم، أو قصور دتثيل العملي

استخداـ أفضل ادلمارسات يف وضع البيانات وتوثيقها، وادلقارنات بني رلموعات البيانات ادلستقلة، فضبًل عن 
 شأهنا.ادلقارنات فيما بني السيناريوىات والنماذج أف يساعد يف فهم مصادر عدـ اليقني واإلببلغ ب

للجزء الرفيع المستوى: ال تزال ىناك تحديات كبيرة تواجو عملية وضع وتطبيق السيناريوىات  3الرسالة 
 والنماذج، ولكن يمكن التغلب على ىذه التحديات بالتخطيط المالئم، واالستثمار، وبذل الجهود.

يوىات الواردة في التقييمات : السيناريوىات الحالية المتاحة، بما فيها السينار 1-3النتيجة الرئيسية 
السابقة التي ُوضعت على المستوى العالمي ال تلبي تمامًا احتياجات تقييمات المنبر الحكومي الدولي 
للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية بسبب عدم النظر الكافي في 

اإلجراءات على مستوى النطاقين الزماني والمكاني  الدوافع ذات الصلة، وأىداف السياسات، وخيارات
صناع  موجز 0)أنظر الصندوؽ  صناع السياسات(. موجز 1والصندوق  8و 3المالئمين )الفصالن 

السياسات للمزيد من شرح ىذه النتيجة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسيناريوىات الفريق احلكومي الدويل ادلعين 
 بتغري ادلناخ ومشتقاهتا(.

سيناريوىات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  - موجز صناع السياسات 1ندوق الص
وعالقتها بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم 

 اإليكولوجية:
لعادلي من حيث اتساقها مع غالبًا ما ُتصمم السيناريوىات الطويلة األجل للتقييمات البيئية على ادلستوى ا

ة ادلوجودة يف التقرير اخلاص عن سيناريوىات اإلنبعاثات الذي أعده الفريق احلكومي الدويل ياألوصاؼ التفصيل
ادلعين بتغري ادلناخ. واستخدمت، على سبيل ادلثاؿ، تقييمات الفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ، وتقييم 

للتنوع البيولوجي يف العامل، والتوقعات البيئية العادلية،  2 لفية، والدراسة االستشرافيةالنظم اإليكولوجية يف األ
والتوقعات العادلية للصحارى ىذه األوصاؼ ادلفصلة، أو مشتقات قريبة منها لوضع سيناريوىات للدوافع غري 

لتوقعات البيئة العادلية، وكذلك ادلكونات ادلباشرة. التقييمات اإلقليمية التابعة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وا
الوطنية للتوقعات البيئية العادلية كتلك اليت ُأجريت ألجل ادلملكة ادلتحدة، والصني، والربازيل اليت استَخدمت 

 ادلتغريات اإلقليمية ادلتسقة عادلياً ذلذه الوقائع ادلنظورة القائمة. 
ادلعين بتغري ادلناخ بالتعاوف الوثيق مع الدوائر العلمية. وحلت وقد ُوضعت سيناريوىات الفريق احلكومي الدويل 

زلل سيناريوىات التقرير اخلاص بشأف سيناريوىات اإلنبعاثات اليت طادلا استخدمو الفريق احلكومي الدويل ادلعين 
دلشًتكة. ويتم بتغري ادلناخ إطار جديد بشأف ادلسارات التمثيلية للًتكيزات، وادلسارات االجتماعية االقتصادية ا

، ودتثل رلموعة من الحتباس احلراريوضع مسارات الًتكيز التمثيلية استنادًا إىل قيم القسر اإلشعاعي لغازات ا
احلاالت احملتملة يف ادلستقبل تتألف من سيناريو ختفيف قوي، وسيناريوىني متوسطني لتثبيت التدىور، وسيناريو 

 اً رلموعة ػػػػرات االجتماعية واالقتصادية ادلشًتكة اليت ُوضعت حديثنبعاثات العالية. وتستكشف ادلسابلواحد ل
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كبرية من العوامل االجتماعية واالقتصادية جتعل من حتقيق أىداؼ التخفيف والتكيف أمرًا صعبًا إىل حد ما 

 (5)(2104 ،)أونيل، وآخروف
ا احلالية عددًا من التحديات فيما يتعلق وتشكل سيناريوىات الفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ بصيغته

  باستخدامها يف تقييمات ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم
رلموعة غري كاملة من الدوافع ادلباشرة والدوافع غري ادلباشرة ‘ 0’اإليكولوجية، وتشمل ىذه التحديات ما يلي: 

ظلاذج اآلثار على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )مثل األنواع الغريبة الغازية،  ادلطلوبة لوضع
اسًتاتيجيات التخفيف والتكيف اليت تركز على تغري ادلناخ )مثل توزيع الطاقة ‘ 2’واستغبلؿ التنوع البيولوجي؛ 

الًتكيز على ‘ 3’فاه البشر؛ اإلحيائية على نطاؽ واسع، وذلك على حساب التنوع البيولوجي نفسو ور 
الديناميات الطويلة األجل على النطاؽ العادلي )عقود بالنسبة للبلداف( شلا يعين أف السيناريوىات غالبًا ما تتسم 
بعدـ االتساؽ مع السيناريوىات القصرية األجل والسيناريوىات ذات النطاؽ دوف العادلي. ومن شأف التعاوف 

الدويل ادلعين بتغري ادلناخ وادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع الوثيق مع الفريق احلكومي 
البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية أف يهيئ الفرصة لبلستفادة من نقاط القوة لسيناريوىات ادلسارات 

جات ادلنرب احلكومي الدويل االجتماعية واالقتصادية ادلشًتكة اجلديدة، ويف نفس الوقت حتقيق التوفيق بني احتيا
 لللتفاصي 8و 3للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية. )أنظر الفصلني 

: ىناك مجموعة كبيرة من النماذج المتاحة لتقييم آثار سيناريوىات الدوافع 2-3النتيجة الرئيسية 
مات النظم اإليكولوجية، ولكن ال تزال ىناك فجوات  وإجراءات السياسات بشأن التنوع البيولوجي وخد

تربط النماذج صراحة خدمات  ‘0’. وتتسم ىذه النماذج بالفجوات التالية: (8، و5، 4كبيرة )الفصول 
تتناوؿ النماذج  ‘2’النظم اإليكولوجية )أو ادلنافع األخرى اليت غلنيها الناس من الطبيعة( بالتنوع البيولوجي؛ 

ولوجية على مستوى النطاقني الزماين وادلكاين ذات الصلة باحتياجات تقييم أنشطة دعم العمليات اإليك
القرارات، مبا يف ذلك تقييمات ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات 

 ادؿ والتحوالت يف النظاـ.تتوقع النماذج، ومن مث توفر اإلنذار ادلبكر، نقاط التع ‘3’الُنظم اإليكولوجية ؛ 
: ينبغي أن تتسم سيناريوىات ونماذج الدوافع غير المباشرة، والدوافع المباشرة، 3-3النتيجة الرئيسية 

والطبيعة، ومنافع الطبيعة للناس، ونوعية الحياة الجيدة بترابط أفضل من أجل تحسين فهم وتفسيرات 
. وال يتم حصر الروابط بني التنوع (6لمستقاة )الفصل العالقات الهامة بين ىذه العناصر، والمعلومات ا

البيولوجي وأداء النظاـ اإليكولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إال بشكل ضعيف يف معظم التقييمات، أو 
(. ويصدؽ نفس القوؿ على الروابط بني خدمات النظم 5و 4عمليات رسم السياسات وتنفيذىا )الفصبلف 

(. ولذلك ىناؾ صعوبة يف الوقت احلايل فيما يتعلق بتقييم اجملموعة الكاملة 5ياة )الفصل اإليكولوجية ونوعية احل
للعبلقات وادلعلومات ادلستقاة الواردة يف اإلطار ادلفاىيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ 

 التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية. 

                                                      
(5)  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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البًا ما يتم تقييم عدم اليقين المرتبط بالسيناريوىات والنماذج بصورة سيئة في غ :4-3النتيجة الرئيسية 
مفرطة في التفاؤل ومفرطة في  -الدراسات المنشورة، األمر الذي قد يؤدي إلى مفاىيم خاطئة خطيرة 

ييم فيما يتعلق بدرجة الثقة التي يمكن أن ُتستخدم بها النتائج في أنشطة التق -التشاؤم على حد سواء 
. ورغم أف العديد من الدراسات تتضمن مناقشة نقاط القوة ونقاط الضعف واتخاذ القرارات )جميع الفصول(

لسيناريوىاهتا أو هنجها لوضع النماذج، ال تتضمن معظم الدراسات تقييمًا ناقدًا لسبلمة نتائجها مبقارنة 
ستخدمة يف وضع النماذج أو ادلعايرة( أو األنواع إسقاطاهتا مبجموعات بيانات مستقلة دتاماً )أي البيانات غري ادل

األخرى من السيناريوىات أو النماذج. وىذا األمر يقلل بدرجة كبرية الثقة اليت ؽلكن أو ينبغي أف تتوفر لصانعي 
 القرارات يف اإلسقاطات استناداً إىل السيناريوىات والنماذج.

لبيانات لوضع السيناريوىات والنماذج واختبارىا، : ىناك فجوات كبيرة في توفر ا5-3النتيجة الرئيسية 
صناع  موجز 7، والشكل 8و 7وال تزال العوائق الكبيرة قائمة فيما يتعلق بتقاسم البيانات )الفصالن 

. كما أف التغطية ادلكانية والزمانية والتفصيلية للبيانات عن التغريات يف التنوع البيولوجي، والنظم السياسات(
خدماهتا غري متكافئة. وبادلثل ىناؾ فجوات كبرية يف البيانات اخلاصة بالدوافع غري ادلباشرة اإليكولوجية و 

والدوافع ادلباشرة، وغالبًا ما تكوف ىناؾ حاالت تضارب مكانية وزمانية بني البيانات عن الدوافع والبيانات عن 
د البيانات ادلوجودة عن التنوع التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وُأحرز تقدـ كبري يف حش

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ودوافعها، ولكن ال يزاؿ يتعني التغلب على العوائق اليت حتوؿ دوف 
 تقاسم البيانات، كما يتعني سد الفجوات الرئيسية يف تغطية البيانات ادلوجودة.

لى وضع واستخدام السيناريوىات والنماذج : تتباين القدرات البشرية والتقنية ع6-3النتيجة الرئيسية 
. ويتطلب بناء القدرات تدريب العلماء وادلمارسني يف رلاؿ السياسات (7بقدر كبير بين المناطق )الفصل 

على استخداـ ىذه السيناريوىات والنماذج، وزيادة فرص احلصوؿ على البيانات والربامج احلاسوبية السهلة 
ناريوىات، ووضع النماذج، ودعم القرارات. ومن شأف التنامي السريع لفرص االستخداـ ألدوات حتليل السي

نًتنت، على رلموعة كبرية من البيانات وموارد وضع النماذج أف يدعم عملية بناء إلطبلع، بفضل شبكة االا
 القدرات.
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البيولوجي، فتصور اخلريطة وذتة مثاؿ للتوجو ادلكاين يف توافر بيانات التنوع  –موجز لُصناع السياسات  7الشكل 
توزيعًا مكانيًا لسجبلت األنواع اليت ؽلكن احلصوؿ عليها حاليًا عن طريق ادلرفق العادلي دلعلومات التنوع البيولوجي. 

كيلومًت(. وُتستخدـ   51من الدرجة أى خلية شبكية )ضلو  جزءاً  31وُتشري األلواف إىل عدد سجبلت األنواع لكل 
للحصوؿ على  8و  7. أنظر الفصلني www.gbif.orgيف وضع النماذج واالختبارات. ادلصدر:   ىذه البيانات غالباً 

 التفاصيل وادلناقشات.

[Figure SPM-7] 
 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) كثافة ادلعلومات لدى ادلرفق العادلي دلعلومات التنوع البيولوجي 

density 

 Number of species records in 30 arcminute grid cells درجة 31كل خلية قوس قياسها اخل  عدد سجبلت األنواع د

 Water background اخللفية ادلائية
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 اإلرشادات في مجالي العلم والسياسات
: ينبغي أن يضمن العلماء والممارسون في مجال السياسات التوفيق بعناية بين أنواع 1النقطة اإلرشادية 

ريوىات والنماذج وأدوات دعم القرارات المستخدمة واحتياجات كل سياق بعينو للسياسات أو السينا
اختيار خيارات الدوافع أو السياسات اليت  ‘0’وينبغي إيبلء اىتماـ خاص لآليت:  (.5-2القرارات )الفصول 

البحث عن ىدؼ، أو  حتدد أنواع السيناريوىات ادلناسبة )مثل السيناريوىات االستطبلعية، أو سيناريوىات
اآلثار على الطبيعة ومنافعها ذات األعلية اليت حتدد أنواع ظلاذج اآلثار اليت  ‘2’سيناريوىات فرز السياسات(؛ 

نوع عملية  ‘4’القيم ادلتنوعة اليت ينبغي تناوذلا واليت حتدد الطرؽ ادلناسبة لتقييم ىذه القيم؛  ‘3’ينبغي حشدىا؛ 
رارات اليت غلري دعمها واليت حتدد مدى مبلءمة سلتلف أدوات التقييم أو دعم رسم السياسات أو اختاذ الق

 القرارات )أي التحليل ادلتعدد ادلعايري وتقييم اسًتاتيجية اإلدارة(.
: ينبغي أن تنظر األوساط العلمية ومقررو السياسات وأصحاب المصلحة في تحسين 2النقطة اإلرشادية 

ها على نطاق أوسع من أجل تعزيز درجة مالءمة ومقبولية السيناريوىات طرق السيناريو التشاركي وتطبيق
بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ويشمل ذلك توسيع نطاق تركيز النطاق المحلي 

. ومن شأف ىذه (8، و7، و3، و2السائد للُنهج التشاركية إزاء النطاقين اإلقليمي والعالمي )الفصول 
ف تيسر احلوار بني اخلرباء العلميني وأصحاب ادلصلحة طواؿ عملية وضع السيناريوىات والنماذج اجلهود أ

وتطبيقها. ويشكل توسيع نطاؽ الطرؽ التشاركية على النطاقني اإلقليمي والعادلي صعوبات رتة تتطلب قدراً  
ريوىات والنماذج وتطبيقها على كبريًا من تنسيق اجلهود فيما بني كل اجلهات الفاعلة ادلشاركة يف وضع السينا

 سلتلف النطاقات.
: ينبغي أن تنظر األوساط العلمية في معالجة الفجوات الرئيسية في طرق وضع نماذج 3النقطة اإلرشادية 

آثار سيناريوىات الدوافع وإجراءات السياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي 
. وؽلكن أف يركز (6-3، وترد تفاصيل في الفصول 8ترد لمحة عامة في الفصل تم تحديدىا في التقييم )

العمل على طرؽ ربط ادلدخبلت وادلخرجات فيما بني العناصر الرئيسية لسلسلة السيناريوىات ووضع النماذج 
إيبلء أعلية (، وعلى ربط السيناريوىات والنماذج على مستوى النطاقني ادلكاين والزماين. وينبغي أيضاً 8)الفصل 

عالية لتشجيع وحتفيز وضع النماذج وادلعارؼ اليت تستند إليها ىذه النماذج اليت تربط على ضلو أكثر صراحة 
خدمات النظم اإليكولوجية، وادلنافع األخرى اليت غلنيها الناس من الطبيعة بالتنوع البيولوجي، فضبًل عن 

لتحقيق ذلك ىي النهوض بعملية وضع هُنج متكاملة  خصائص النظاـ اإليكولوجي وعملياتو. وإحدى الوسائل
على مستوى النظاـ لربط السيناريوىات والنماذج للدوافع غري ادلباشرة والدوافع ادلباشرة، والطبيعة ومنافعها 
للناس، ونوعية احلياة اجليدة حلصر العبلقات اذلامة بني ىذه العناصر وادلعلومات ادلستقاة على ضلو أفضل 

صناع السياسات (. وؽلكن أف يشمل ذلك تشجيع وحفز توسيع نطاؽ أدوات  موجز 8الشكل ، 6)الفصل 
التقييم ادلتكاملة اليت غلري استخدامها بالفعل على نطاؽ واسع يف اجملاالت األخرى )مثل ادلناخ، والطاقة، 

وع البيولوجي وخدمات والزراعة( من أجل إدراج عملية وضع ظلاذج الدوافع واآلثار ذات األعلية ادلباشرة للتن
 النظم اإليكولوجية.
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الربط بني السيناريوىات والنماذج يف أربعة أبعاد رئيسية حيث األسهم  - موجز لصناع السياسات 8الشكل 
الرمادية الثقيلة ُتشري إىل االرتباطات داخل كل بُعد. وتوضح اللوحة ألف االرتباطات بني السيناريوىات والنماذج عرب 

)األسهم الرمادية الثقيلة(، وكذلك بني مكوناهتا الفرعية )األسهم الزرقاء اخلفيفة  يات ادلختلفة لئلطار ادلفاىيمادلكون
اللوف؛ مثاؿ ذلك ربط التنوع البيولوجي بادلكونات الفرعية للطبيعة الداخلة يف وظيفة النظاـ اإليكولوجي(. وتوضح 

واع السيناريوىات، مثل السيناريوىات االستطبلعية وسيناريوىات التدخل. اللوحة باء الطرؽ اليت ؽلكن هبا الربط بني أن
أما اللوحة جيم فُتشري إىل االرتباطات عرب النطاقات ادلكانية من احمللي إىل العادلي. وتوضح اللوحة داؿ االرتباط 

 رلموعة من السيناريوىات السابق واحلايل كما تبني بصورة متعددة اآلفاؽ ادلستقبلية )وُتشري اخلطوط ادلتقطعة إىل
شافية(. وتوضح اللوحة داؿ االرتباط فيما بني ادلاضي واحلاضر واآلفاؽ الزمنية ادلتعددة يف ادلستقبل )ُتشري كاالست

اخلطوط ادلتقطعة إىل رلموعة من السيناريوىات االستطبلعية(. وؽلكن استخداـ بُعدين أو أكثر من أبعاد الربط ىذه 
 6لف أنواع السيناريوىات عرب النطاقات ادلكانية(. ولبلطبلع على التفاصيل انظر الفصل معاً )مثاؿ ربط سلت

[Figure SPM- 8 ] 
 A Multiple system components عناصر النظم ادلتعددة –ألف 

 Good quality of life نوعية احلياة اجليدة

 Nature’s benefits منافع الطبيعة

 Sub-component العنصر الفرعي

 Nature الطبيعة

 Direct drivers الدوافع ادلباشرة

 Indirect drivers الدوافع غري ادلباشرة

 B Multiple scenario types أنواع السيناريوىات ادلتعددة –باء 



IPBES/4/4 

32 

 State of nature  or nature’s benefits حالة الطبيعة أو حالة منافع الطبيعة

 Intervention options خيارات التدخل

 Exploratory scenarios 1 0 السيناريوىات االستطبلعية

 Exploratory scenarios 2 2 السيناريوىات االستطبلعية

 Present, future ادلستقبل، احلاضر

 C Multiple spatial scales ادلقاييس احليزية ادلتعددة –جيم 

 Global, Regional, Local زللية، ة، إقليميةعادلي

 D Multiple temporal scales ادلقاييس الزمنية ادلتعددة –داؿ 

 State of nature  or nature’s benefits حالة الطبيعة أو حالة منافع الطبيعة

 Past, Present احلاضرادلاضي، 

 Short-term, future ادلستقبل القريب

 Medium-term future ادلستقبل يف ادلدى ادلتوسط

 Long-term future ادلستقبل البعيد

: ينبغي أن تنظر األوساط العلمية في وضع نُهج عملية وفعالة لتقييم مستويات عدم 4اإلرشادية النقطة 
اليقين المرتبطة بالسيناريوىات والنماذج واإلبالغ بشأنها، فضاًل عن أدوات تطبيق ىذه الُنهج على 

.وسيشمل ذلك (7-2، وتفاصيل في الفصول 8التقييمات واتخاذ القرارات )ترد لمحة عامة في الفصل 
وضع ادلعايري ألفضل ادلمارسات، واستخداـ مقارنات مشًتكة فيما بني النماذج والبيانات، وفيما بني النماذج 
والنماذج لتوفري تقييمات سليمة وشفافة حلاالت عدـ اليقني، وتشجيع البحوث اجلديدة يف رلاؿ طرؽ قياس 

 ا على عملية اختاذ القرارات واإلببلغ بشأهنا.حاالت عدـ اليقني وتأثرياهت

: ينبغي أن تكفل الجهات والمؤسسات التي تقوم بإعداد البيانات إمكانية الوصول 5النقطة اإلرشادية 
إلى مصادر البيانات الموثقة بطريقة جيدة، وأن تعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات التي تضطلع باألنشطة 

ه الجهات المواطنين، واألوساط العلمية( واألوساط التي تقوم بإعداد البحثية، والرصد )تشمل ىذ
، وتفاصيل 8المؤشرات لسد الفجوات في عمليات جمع البيانات وتوفيرىا )ترد لمحة عامة في الفصل 

. ويف العديد من احلاالت، ال تتزامن ىذه اجلهود مع اجلهود الرامية إىل حتسني (7-2أكثر في الفصول 
البيانات وإمكانية احلصوؿ عليها للتحديد الكمي للحالة واالجتاىات. ومع ذلك حتتاج النماذج عمليات رتع 

والسيناريوىات إىل أنواع إضافية من البيانات ألغراض االستحداث واالختبار اليت ينبغي مراعاهتا عند استحداث 
 أو بلورة نظم الرصد ومنابر تقاسم البيانات.

تعزيز القدرات البشرية والتقنية على وضع السيناريوىات والنماذج، بما في : ينبغي 6النقطة اإلرشادية 
ذلك عن طريق تعزيز الوصول بطريقة مفتوحة وشفافة إلى السيناريوىات وأدوات وضع النماذج، فضالً 

صناع  موجز 3، الجدول 7عن البيانات المطلوبة لوضع واختبار ىذه السيناريوىات والنماذج )الفصل 
دعم الدورات التدريبية  ‘0’. وؽلكن تيسري ذلك عن طريق رلموعة من اآلليات تشمل ما يلي: السياسات(

تشجيع إنشاء شبكات  ‘3’تشجيع التوثيق الدقيق للسيناريوىات والنماذج؛  ‘2’للعلماء وصانعي القرارات؛ 
تديات ادلستخدمني، ؽلكن أف هتيئ الفرص للعلماء من كل ادلناطق لتقاسم ادلعارؼ، مبا يف ذلك عن طريق من

استخداـ كتالوج أدوات دعم السياسات  ‘4’وحلقات العمل، وبرامج التدريب الداخلي وادلشاريع التعاونية؛ 
الذي أعده ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية 

 والسيناريوىات بعدة لغات إذا كاف ذلك شلكناً. لتشجيع إمكانية الوصوؿ بصورة مفتوحة للنماذج
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إرشادات للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
 الُنظم اإليكولوجية وأفرقة العمل وأفرقة الخبراء التابعة لو

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 1النقطة اإلرشادية 
الُنظم اإليكولوجية: ينبغي أن ينظر المنتدى في العمل بالتعاون الوثيق مع األوساط العلمية لوضع نظام 

ومن  - مرن وقابل للتكييف للسيناريوىات المتعددة النطاقات يتم وضعو خصيصًا لتلبية أىداف المنتدى
ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي سيناريوىات ’’شأف اجملموعة ادلشًتكة 

أف حتسن االتساؽ وقابلية ادلقارنة على نطاؽ التقييمات ادلواضيعية واإلقليمية ‘‘ وخدمات الُنظم اإليكولوجية
ؿ السياسة اليت والعادلية. وسيتعني أف يستوعب ىذا النظاـ تكامل الدوافع ذات الصلة واإلجراءات احملتملة يف رلا

صناع  موجز 4، واجلدوؿ 8، و3، و0تطبق على نطاؽ طائفة واسعة من النطاقات ادلكانية والزمانية )الفصوؿ 
السياسات(. ونظراً لضيق الوقت، فمن غري ادلرجح وضع ىذه اإلجراءات للتقييمات ادلواضيعية واإلقليمية اجلارية 

سيناريوىات ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو ’’وينبغي النظر إىل وضع  بالفعل، رغم إمكانية وضعها للتقييم العادلي.
على أهنا ىدؼ اسًتاتيجي أطوؿ أجبلً ‘‘ والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية 

ري لربامج عمل الحقة، وىو ىدؼ شبيو بالنهج الطويل األجل الذي اتبعو الفريق احلكومي الدويل ادلعين بتغ
ادلناخ. ولكن من أجل ادلعاجلة الفعالة للتحديات اليت تواجو ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ 
التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية بوجو خاص يف التعامل مع الدوافع واإلجراءات يف رلاؿ 

ولوجي متطلبات بناء القدرات من أجل تطوير واستخداـ سيناريوىات وظلاذج التنوع البي -موجز صناع السياسات  3جدول 
 .7وخدمات النظم اإليكولوجية. للحصوؿ على التفاصيل انظر الفصل 

 متطلبات بناء القدرات  النشاط 
العمليات والقدرات البشرية لتيسري إشراؾ أصحاب ادلصلحة ادلتعددين مبا يف   إشراؾ أصحاب ادلصلحة 

  ذلك حائزو ادلعارؼ التقليدية واحمللية
ة السياسات أو احتياجات اإلدارة إىل سيناريوىات وظلاذج القدرة على تررت  تعريف ادلشكلة 

 مناسبة
القدرة على ادلشاركة يف وضع واستخداـ السيناريوىات الستطبلع األفاؽ   حتليل السيناريوىات 

  ادلستقبلية احملتملة والتدخبلت يف رلاؿ السياسات أو اإلدارة
اذج لًترتة السيناريوىات إىل نتائج القدرة على ادلشاركة يف وضع واستخداـ النم  النمذجة 

 متوقعة بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظاـ اإليكولوجي
  القدرة على إدماج ادلخرجات من حتليل السيناريوىات والنمذجة إىل ُصنع قرارات  ُصنع القرارات للسياسات واإلدارة 
الوصوؿ إىل البيانات، وادلعلومات 

 وادلعارؼ 
  لى البياناتسهولة احلصوؿ ع

  إدارة البنيات التحتية وقواعد البيانات 
  أدوات لتجميع البيانات واستقرائها 
  توحيد االستمارات وتواـؤ الربرليات 
  قاعدة للموارد وادلهارات البشرية للمساعلة يف، والوصوؿ إىل، وإدارة وحتديث

 قواعد البيانات 
 أدوات وعمليات إلدماج البيانات وادلعارؼ احمللية 
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ة، رمبا حتتاج السيناريوىات اليت ُتوضع للمنرب السياسات اليت تطبق على مستوى نطاقات مكانية وزمانية سلتلف
احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية إىل تنظيم ؼلتلف 
دتامًا عن تنظيم السيناريوىات ادلستخدمة بصورة تقليدية يف عمليات من قبيل العمليات ادلستخدمة يف تقييمات 

ومي الدويل ادلعين بتغري ادلناخ وتقييمات النظاـ اإليكولوجي يف األلفية. وبداًل من أف تأخذ الفريق احلك
‘‘ سيناريوىات ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية’’

فضل تنظيمها يف شكل إطار مرف شكل رلموعة أوصاؼ تفصيلية أو مسارات عادلية شليزة، قد يكوف من األ
لسيناريوىات استطبلعية وسيناريوىات إجراءات متعددة تتناوؿ الدوافع واخليارات يف رلاؿ السياسات، وتتسم 
باألداء على سلتلف النطاقات ادلكانية والزمانية. وينبغي أف ينظر ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف 

ات الُنظم اإليكولوجية يف وضع اسًتاتيجية دلشاركة األوساط العلمية بصورة سريعة رلاؿ التنوع البيولوجي وخدم
 من أجل تنفيذ ىذا النشاط اذلاـ.

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  2النقطة اإلرشادية 
ت المواضيعية واإلقليمية غير كاف لوضع الُنظم اإليكولوجية: الوقت المتاح للجولة الحالية من التقييما

سيناريوىات جديدة بشكل دقيق. وبالتالي، ينبغي أن ينظر العلماء الذين يخططون الستخدام 
السيناريوىات والنماذج في ىذه التقييمات في التركيز على توليف النتائج المنبثقة عن التطبيقات القائمة 

شري التجربة ادلستمدة من التقييمات السابقة على مستوى وت - (5-3للسيناريوىات والنماذج )الفصول 
النطاقات العادلية واإلقليمية إىل أف الدورة الكاملة لوضع سيناريوىات جديدة من بدايتها وحىت بلوغ مرحلة 
التحليل النهائي لآلثار استنادًا إىل وضع النماذج يتطلب بذؿ اجلهود على مدى ثبلث سنوات على األقل، 

ا تكوف ىذه الفًتة أطوؿ، من أجل التوصل إىل نتائج تتسم بالدقة وادلصداقية بالقدر الكايف لتحقيق وغالبًا م
تقييمات ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم ’’أغراض 

اإلقليمية على العمل بالتعاوف الوثيق ولذلك ينبغي أف يركز خرباء التقييم ادلواضيعي والتقييمات ‘‘. اإليكولوجية
مع خرباء نواتج ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
واخلرباء خارج ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية 

الُنهج اجلديدة واستخدامها يف حتليل وتوليف أفضل السيناريوىات ادلتاحة من بني السيناريوىات  الستغبلؿ قوة
االستطبلعية، وسيناريوىات البحث عن ىدؼ، وسيناريوىات فرز السياسات على مستوى النطاقات العادلية 

اإلقليمية األربعة متسقة بالقدر  واإلقليمية والوطنية واحمللية. وينبغي أف تكوف الُنهج اليت اعتمدهتا التقييمات
الكايف لتساعد يف ادلساعلة اجلماعية للنتائج يف التقييم العادلي، ويف نفس الوقت اتاحة ىامش لبلختبلفات 

 اإلقليمية الكبرية.
للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  3النقطة اإلرشادية 
ية: من أجل التغلب على العوائق التي تعترض استخدام السيناريوىات والنماذج، فمن الُنظم اإليكولوج

المهم أن يواصل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
رار اإليكولوجية دعم وتيسير بناء القدرات داخل األوساط العلمية وفي أوساط الممارسين في مجالي إق

وؽلكن أف تؤدي فرقة العمل التابعة للمنرب احلكومي الدويل  - (7و 2السياسات واتخاذ القرارات )الفصالن 
للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية وادلعنية ببناء القدرات دورًا حيويًا يف 

ية والتقنية اليت تستهدؼ على وجو التحديد تطوير حتقيق ذلك عن طريق ادلساعدة يف بناء القدرات البشر 
قتضاء، الادلهارات البلزمة لوضع النماذج والسيناريوىات واستخدامها. وينبغي أف حتقق ىذه ادلشاركة، عند ا
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الربط بالشبكات وادلنتديات ذات الصلة اليت أُنشئت بالفعل يف األوساط العلمية وأوساط ادلمارسني. وينبغي 
ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية  أيضًا أف يضع

معايري عالية للشفافية بالنسبة لكل السناريوىات والنماذج ادلستخدمة يف تقييماتو، أو اليت يتم تعزيزىا عن طريق 
 الناتج اخلاص بأدوات ومنهجيات دعم السياسات.

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  4 النقطة اإلرشادية
الُنظم اإليكولوجية: نظرًا للطبيعة التقنية العالية المستوى للسيناريوىات والنماذج، يُفضل أن يشارك في  

ظم كل نواتج المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النُ 
اإليكولوجية خبراء على دراية بمنفعة ومحدوديات السيناريوىات والنماذج وأدوات دعم اتخاذ القرارات 

وؽلكن ضماف مشاركة  - ، وإرشادات محددة في كل الفصول األخرى(1)ترد لمحة عامة في الفصل 
ماذج مع مراعاة اخلربة ادلطلوبة ىؤالء اخلرباء عن طريق تشجيع ترشيح واختيار اخلرباء ادللمني بالسيناريوىات والن

على نطاؽ سلتلف فئات النماذج والسيناريوىات. ونظرًا لتنوع السيناريوىات والنماذج وطبيعتها اليت غالبًا ما 
تتسم مبستوى عاؿ من التقنية، ينبغي أف تسعى أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمنرب إىل احلصوؿ على ادلشورة 

إىل التقرير الكامل عن التقييم ادلنهجي، والدليل ادلتطور ادلرتبط بو واخلاص بالسيناريوىات والدعم استنادًا 
والنماذج، واالستفادة من اإلخصائيني ادلشاركني يف نواتج ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ 

عنية بادلعارؼ، وادلعلومات والبيانات. التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، ويشمل ذلك فرقة العمل ادل
ونظرًا ألعلية ادلعارؼ األصلية واحمللية لتحقيق أىداؼ ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع 
البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، ينبغي إيبلء اىتماـ خاص إىل عملية حشد اخلرباء ذوي اخلربة يف صوغ 

(. وينبغي 7ناريوىات والنماذج اليت تستخدـ ىذه ادلعارؼ، مبا يف ذلك الُنهج التشاركية )الفصل واستخداـ السي
أف يعمل اخلرباء ادلشاركوف يف نواتج ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات 

ارؼ األصلية واحمللية من أجل تطبيق ىذه الُنهج. النظم اإليكولوجية بالتعاوف الوثيق مع فرقة العمل ادلعنية بادلع
ويُعترب االستخداـ األوسع نطاقاً للطرؽ التشاركية لوضع السيناريوىات يف العمل الذي يضطلع بو ادلنرب احلكومي 
الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أو يعززه أحد ادلسارات اذلامة 

 تملة لزيادة االستفادة من ادلعارؼ األصلية واحمللية.احمل
للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  5النقطة اإلرشادية 

الُنظم اإليكولوجية: ينبغي أن ينظر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
يكولوجية في وضع آليات لمساعدة الخبراء المشاركين في إنجاز نواتج المنبر وخدمات النظم اإل

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
 ينبغي أف تندرج يف تقييمات ادلنرب احلكومي - استخدام السيناريوىات والنماذج واإلبالغ عن النتائج بفعالية

الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية السيناريوىات والنماذج اليت 
تعمل على مستوى سلتلف النطاقات، لذلك فمن ادلرجح أف ػلتاج اخلرباء ادلشاركوف يف التقييمات إىل ادلساعدة 

-2عديد من النطاقات ادلكانية والزمانية )الفصوؿ يف تطبيق الطرؽ لربط السيناريوىات والنماذج على مستوى ال
(. وسيحتاج العديد من اخلرباء ادلشاركني يف نواتج ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ 8، و6

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إىل اإلرشاد بشأف تقييم قدرات وزلدوديات السيناريوىات 
مة يف ىذه األنشطة واإلببلغ بشأهنا، باإلضافة إىل أنواع حاالت عدـ اليقني ادلرتبطة والنماذج ادلستخد

بالتوقعات ادلنشودة ومصادر ومستويات حاالت عدـ اليقني )كل الفصوؿ(. وذلذا الغرض، ينبغي النظر، يف 
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ادلتطور للسيناريوىات  سياؽ العمل اجلاري لفرقة العمل ادلعنية بادلعارؼ وادلعلومات والبيانات اخلاصة بالدليل
والنماذج والنواتج األخرى ذات الصلة، يف وضع مبادئ توجيهية عملية لتقييم القدرات واحملدوديات، وحاالت 

 عدـ اليقني ادلرتبطة هبذه السيناريوىات والنماذج واإلببلغ بشأهنا. 
ع البيولوجي وخدمات المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنو  6النقطة اإلرشادية 

الُنظم اإليكولوجية: ُتوجد إمكانية لتعزيز السيناريوىات والنماذج على نطاق جميع نواتج المنبر، لذلك 
لالستعراض، وكل  1ينبغي استعراض خطط تنفيذ ىذه النواتج للتأكد من أنها تبرز ىذه اإلمكانية )الفصل 

النماذج بفعالية يف وضع السياسات والتنفيذ إدراج ىذه وسيتطلب استخداـ السيناريوىات و  - الفصول كأمثلة(
الُنهج يف عمليات اختاذ القرارات على نطاؽ رلموعة كبرية من السياقات وادلستويات ادلؤسسية. وؽلكن أف 
يساعد ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف 

استكماؿ استخداـ السيناريوىات والنماذج يف التقييمات اإلقليمية والعادلية وادلواضيعية، وتعزيز حتقيق ذلك ب
وتيسري استيعاهبا يف العمليات األخرى اليت تتجاوز ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع 

ومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عن طريق فرقة عمل ادلنرب احلك
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ادلعنية ببناء القدرات، وادلعارؼ األصلية واحمللية، وفرقة عمل ادلنرب 
احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ادلعنية بادلعارؼ 

البيانات، فضبًل عن الناتج اخلاص بأدوات ومنهجيات دعم السياسات، والدليل ادلتطور اخلاص وادلعلومات و 
 بالسيناريوىات والنماذج.
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اخلصائص ادلهمة يف سيناريوىات ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع  -موجز صناع السياسات  4جدول 
البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية اليت ؽلكن تطويرىا لدعم أنشطة ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع 

اإليكولوجية. وؽلكن أف يتألف إطار ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي  البيولوجي وخدمات الُنظم
وخدمات الُنظم اإليكولوجية من رلموعة من ادلكونات ادلًتابطة فيما بينها بداًل من رلموعة وحيدة من التصورات. وؽلكن لتلك 

اريوىات احلالية والسيناريوىات اليت غلري تطويرىا اآلف يف سياقات أخرى، مع التأكيد شديداً على السين ادلكونات أف تعتمد اعتماداً 
بقوة على الطرؽ التشاركية وعلى تطوير األدوات خللق وحتليل االرتباطات بني النطاقات ادلكانية، وعرب النطاقات الزمنية، وفيما بني 

دلوجز صناع  8، على النحو ادلوضح يف الشكل (بل سيناريوىات تدخلسلتلف أنواع السيناريوىات )أى سيناريوىات استطبلعية مقا
 لبلطبلع على ادلزيد من التفاصيل. 6و 3السياسات. انظر الفصلني 

خصائص مجموعة مثالية من 
سيناريوىات المنبر الحكومي 
الدولي للعلوم والسياسات في 

مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
 الُنظم اإليكولوجية

 أمثلة سبب األىمية

تعمل احملركات ادلختلفة للتغري على  نطاقات مكانية متعددة 
مستويات مكانية سلتلفة. وختتلف األعلية 

النسبية للمحركات أيضاً وبصورة كبرية عرب 
احملليات، والبلداف، وادلناطق. إف إدراج 

النطاقات اإلقليمية والوطنية واحمللية من شأنو 
 أف ػُلسن فرص بناء القدرات. 

يم الُنظم اإليكولوجية لدى جنوب تقي
 :أفريقيا، مشروعا

"OPERAS" "OPENNESS" 

تتطلب صناعة القرارات غالباً كبلً من  النطاقات الزمنية ادلتعددة
سنوات  01ادلنظورين القصري األجل )حوايل 

أو أقل( وطويل األجل )عقود متعددة(. وقد 
ركزت معظم التقييمات البيئية الدولية فقط 

 طاقات الزمنية األطوؿ أجبلً على الن

للتوقعات العادلية للتنوع البيولوجي  4التقرير 
 دلوجز صناع السياسات(  0)انظر اجلدوؿ 

سيناريوىات استكشافية، باحثة عن  أنواع متعددة للسيناريوىات 
األىداؼ، وسيناريوىات معنية بفرز 

السياسات وتتناوؿ ادلراحل ادلختلفة داخل 
 دورة السياسات 

للتوقعات العادلية للتنوع البيولوجي  4تقرير ال
)وىو يركز بالدرجة األوىل على 

افية والباحثة عن شالسيناريوىات االستك
 األىداؼ(

إف إشراؾ الناشطني يف وضع السيناريوىات  تشارُكية
ُيسهم مساعلة كبرية يف بناء القدرات يف 
العبلقة البينية للعلـو والسياسات، وؼللق 

 كة مع ادلعارؼ األصلية واحمللية فرصاً للمشار 

تعترب أفضل األمثلة موجودة على النطاقات 
موجز  0من احمللي إىل الوطين )انظر جدوؿ 

دلوجز صناع  4صناع السياسات، والشكل 
 السياسات( 

حتدث اآلف تفاعبلت قوية مع وضع 
 السيناريوىات يف قطاعات أخرى 

من ادلهم تفادي ازدواجية بذؿ اجلهود 
بئة ادلبالغ فيها للعلماء وُصناع والتع

السياسات. كما أف االستفادة من أوجو 
التكامل القوية ؽلكن أف يفيد رتيع األطراؼ 

 الضالعة

إف االرتباطات مع ادلسارات االجتماعية 
االقتصادية ادلشًتكة التابعة للفريق الدويل 

ادلعين بتغري ادلناخ لوضع السيناريوىات 
دلوجز صناع  0العادلية )انظر اإلطار 

السياسات( وارتباطات مع مبادرات أخرى 
 تعمل بشأف السيناريوىات ادلتعددة النطاؽ. 

 


