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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 

ذج انمالسيناريوهات و ال برنامج عمل المنبر:
التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم فيما يتعلق ب
: تقييم منهجي وُمقترح بشأن اإليكولوجية

 تطوير األدوات والمنهجياتمواصلة 

)الناتج ذج اُمقترح بشأن مواصلة تطوير األدوات والمنهجيات المتعلقة بالسيناريوهات والنم
 ((ج) 3

 مذكرة األمانة

 المقدمة -أوالا 
، اعتمد االجتماع العاـ للمنرب 2108-2104، بشأف برنامج العمل للفًتة 2/5-ـ ح د يف مقرره -0

شأف بتقييمًا منهجيًا  ةظم اإليكولوجياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النُ احلكومي الدويل للعلـو والسي
تماع العاـ أثناء ذج التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية لبحثو من جانب االجاربليل السيناريوىات ومن

 دورتو الرابعة.

ا يف ذلك تلك اليت تقـو على الطرؽ السيناريوىات والنماذج، دب’’وذُكر يف ادلرفق األوؿ للمقرر بأف  -2
التشاركية، قد مت تعريفها كأدوات دعم، ومنهجيات لدعم السياسات، ميكن أف تساعد ُصناع القرارات على 
ربديد مسارات التطوير اليت تكتنفها خماطر وتأثريات غري مرغوب فيها على رفاه اإلنساف، وتتصور مسارات 

استناداً ’’وأنو  ‘‘على التنوع البيولوجي واستخدامو استخدامًا مستداماً  بديلة من شأهنا أف ربقق ىدؼ احلفاظ
إىل نتائج التقييم ادلنهجي، سوؼ ُيسفر ىذا الناتج عن دليل آخذ يف التطور تليو جهود طبقًا لتوجيهات 

يانات، االجتماع العاـ اليت تقضي بتشجيع طرائق استخداـ أنواع ادلعارؼ ادلختلفة، وربفيز تطوير قواعد الب
 ‘‘والبيانات اجلغرافية ادلكانية، وأدوات ومنهجيات لتحليل ومنذجة السيناريوىات.
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ونزواًل على ىذا الطلب ببذؿ جهود ادلتابعة، أعدت األمانة، بالتعاوف مع فريق اخلرباء ادلتعدد  -3
نهجيات اليت التخصصات وادلكتب، ىذه ادلذكرة، اليت تفرد يف مرفقها اختصاصات مواصلة تطوير األدوات وادل

ذج، دبا يف ذلك الًتتيبات ادلؤسسية، واجلدوؿ الزمين للفعاليات والتكاليف. وليس من اتتعلق بالسيناريوىات والنم
تماع العاـ أثناء دورتو اليت حبثها االج 2108-2106ادلقًتح تكاليف إضافية مقارنًة بادليزانية اإلشارية للفًتة 

 الثالثة.

ذكرة أف تنبين أعماؿ ادلتابعة للسيناريوىات حوؿ نشاطني: )أ( تقدمي مشورة اخلرباء قًتح يف ىذه ادلػُ ومن ادل -4
بشأف استخداـ النماذج والسيناريوىات القائمة من أجل الوفاء باحتياجات ادلنرب )واليت تشمل الدليل اآلخذ يف 

 ية األوسع نطاقاً.الدوائر العلم التطور(؛ و)ب( حفز تطوير السيناريوىات والنماذج ادلرتبطة هبا على

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب االجتماع -ثانياا 

 لعاـ يف ازباذ التدابري التالية:قد يرغب االجتماع ا -5

يطلب إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات أف يواصل اإلشراؼ على السيناريوىات والنماذج  )أ(
عني رلموعة خرباء ألداء ىذا العمل، وذلك طبقاً درجة يف مرفق ىذه ادلذكرة، وأف يُ ػُ يف حدود االختصاصات ادل

 اخلي ادلعتمد وطبقاً لالختصاصات؛للنظاـ الد
شار إليو يف  )ب(

ُ
يطلب إىل األمني التنفيذي أف يتخذ اإلجراءات الضرورية ادلؤسسية على النحو ادل

 االختصاصات الواردة يف مرفق ىذه ادلذكرة.
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 قالمرف

 جا المتعلقة بالسيناريوهات والنموات والمنهجيات االختصاصات لمواصلة تطوير األد
 السند المنطقي واألهداف -ألف

إف تقييم السيناريوىات والنماذج ىو تقييم منهجي. فهو ميثل ادلرحلة األوىل من عمل ادلنرب بشأف  -0
ة اخلرباء قد بدأ إلسداء مشور ، ادلرفق السادس(. وكاف ىذا التقييم 2/5-ـ ح د ذج )ادلقرراالسيناريوىات والنم

استخداـ مثل ىذه ادلنهجيات يف مجيع األعماؿ اليت تُتخذ داخل إطار ادلنرب، وذلك لضماف أمهية نواذبو ’’بشأف 
، ادلرفق األوؿ(. وىو من النواتج األوىل للمنرب ألنو يُرسى اأُلسس 2/5-ـ ح د)ادلقرر  ‘‘بالنسبة للسياسات

مجيع األعماؿ التقييمات ادلواضيعية اإلقليمية والعادلية، ويف  لالستخداـ ادلستقبلي للسيناريوىات والنماذج يف
 ادلستقبلية للمنرب.

تدعو احلاجة اآلف إىل بدء مرحلة ادلتابعة، وذلك نزواًل على طلب االجتماع العاـ، وذلك من أجل توفري  -2
قليمية والعادلية بشأف ادلشورة جلميع أفرقة اخلرباء، وخباصة تلك األفرقة العاملة يف التقييمات ادلواضيعية اإل

 طوير تلك السيناريوىات والنماذج.استخداـ السيناريوىات، وحلفز مواصلة ت

 العمل المقترح -باء

 يوىات والنماذج األنشطة التالية:تتضمن مواصلة العمل بشأف السينار  -3

 : إسداء مشورة اخلرباء بشأف استخداـ النماذج والسيناريوىات احلالية للوفاء0النشاط  )أ(
اليت تقـو حاليًا بعمليات باالحتياجات احلالية للمنرب، وألفرقة اخلرباء ذات الصلة التابعة للمنرب، وخباصة تلك 

 تقييم؛
: حفز تطوير السيناريوىات والنماذج ذات الصلة علي يد الدوائر العلمية األوسع 2النشاط  )ب(

 بلية للمنرب.نطاقاً، وذلك من أجل األعماؿ ادلستق

ذج، اليت تتصف باألمهية احلرجة بالنسبة جلميع تقييمات االعمل بشأف السيناريوىات والنم إف مواصلة -4
اية برنامج العمل ادلنرب، من شأهنا أف تبدأ فورًا عقب الدورة الرابعة لالجتماع العاـ للمنرب وأف تستمر حىت هن

 .2108األوؿ يف 

واجهة االحتياجات لسيناريوهات الحالية لم: إسداء مشورة الخبراء بشأن استخدام النماذج وا1النشاط 
 الحالية للمنبر

تشمل مجيع تقييمات ادلنرب تقييمًا لألعماؿ اجلارية بشأف السيناريوىات والنماذج للمناطق ادلهمة كل  -5
وجي منطقة على حدة أو للموضوعات، وذلك من أجل إلقاء نظرة متفحصة علي مستقبل التنوع البيول

 ية.وخدمات النظم اإليكولوج

وىناؾ أربعة أنشطة فرعية تدعو احلاجة إىل القياـ هبا جلعل ىذا العمل ممكناً: )أ( تيسري الوصوؿ إىل  -6
الكتابات ادلهمة بشأف السيناريوىات والنماذج؛ )ب( تيسري الوصوؿ إىل خمرجات السيناريوىات ذات الصلة؛ 

ارنات فيما بني عمليات التقييم ادلواضيعية )ج( تنسيق استخداـ السيناريوىات والنماذج ألجل السماح بعمل ادلق
 استخداـ السيناريوىات والنماذج: اإلقليمية، والعادلية؛ و)د( مواصلة بلورة الدليل اآلخذ يف التطور بشأف

تيسري الوصوؿ إىل الكتابات ادلهمة: سوؼ يتم إنشاء قاعدة بيانات للكتابات احلالية ادلعنية  )أ(
فاظ عليها، لكي توفر ادلادة ادلصدرية لعمليات توحيد ادلوضوعات اليت ذُبر  خالؿ بالسيناريوىات والنماذج واحل
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ادلواضيعية، اإلقليمية والعادلية على النطاقات احمللية، والوطنية، ودوف اإلقليمية واإلقليمية. وسوؼ  التقييمات
ارير ادلتاحة للجمهور، تشتمل قاعدة البيانات على ورقات خضعت لالستعراض النظري، كما ستشتمل على التق

وسوؼ ُتشِجْع كذلك ادلمارسني واخلرباء على تقاسم التقارير ادلنشورة والتقارير اليت يصعب الوصوؿ إليها، دبا يف 
لغة. وسوؼ تقاـ قاعدة البيانات ىذه من خالؿ التعاوف الوثيق مع  يذلك بشأف ادلعارؼ األصلية واحمللية بأ

 لبيانات؛همة ادلعين بادلعارؼ وافريق ادل
تيسري الوصوؿ إىل خمرجات السيناريوىات ذات الصلة: وسوؼ ُتشَجع الدوائر العلمية على تقدمي  )ب(

خمرجاهتا، مثل اخلرائط وقواعد البيانات، وجعلها متوافرة بسهولة أماـ اخلرباء التابعني للمنرب، كما سُتستخدـ 
تالوج أدوات دعم السياسات وادلنهجيات )الناتج اآلليات اليت يف حيز التطوير حاليًا داخل ادلنرب، مثل ك

 د((، كنقاط انطالؽ ممكنة إلنشاء منصة تقـو على الويب0ج((، أو مستودع ادلعارؼ والبيانات )الناتج )4)
 ذج؛ادلخرجات السيناريوىات والنم

تنسيق استخداـ السيناريوىات والنماذج: وسوؼ يتم ذلك من خالؿ عقد العديد من حلقات  )ج(
واالفًتاضية )اليت تُنظم بالتعاوف الوثيق مع فريق ادلهمة ادلعين ببناء القدرات(، والذي يضم  ادلاديةدريب العملي الت

  خمتلف عمليات التقييم اجلارية؛خرباء يؤدوف عماًل بشأف السيناريوىات من أجل الفصوؿ ذات الصلة يف
ـ السيناريوىات والنماذج: وسوؼ يتم مواصلة بلورة الدليل اإلرشادي الناشئ، ادلعين باستخدا )د(

إنتاج دليل ناشئ واحلفاظ عليو، وذلك بالتعاوف الوثيق مع كتالوج أدوات دعم السياسات وادلنهجيات )الناتج 
ناريوىات والنماذج يف التقييم ودعم القرارات، ، ادلعين باستخداـ السي6من الفصل  باالستفادةج((، وذلك 4)

أ((، وبشأف التقييم ادلنهجي ادلعين بالسيناريوىات والنماذج 2ويف الدليل اخلاص بادلنرب ادلعين بالتقييم )الناتج )
 )ج((. 3)الناتج 

 : حفز تطوير السيناريوهات والنماذج ذات الصلة على يد الدوائر العلمية األوسع نطاقاا 2النشاط 

سوؼ تؤدي األنشطة اجلارية وادلستقبلية للمنرب إىل ربديد الثُغرات يف السيناريوىات والنماذج. وسوؼ  -7
نطاؽ ربتاج ىذه الثُغرات إىل ملئها من أجل التقدـ بادلعارؼ يف ىذا ادليداف على مستويات عديدة، ولتوسيع 

ذلك، سوؼ تدعو احلاجة إىل تطوير  ادلعارؼ بالنسبة للتقييمات ادلستقبلية لد  ادلنرب. وباإلضافة إىل
سيناريوىات جديدة، خصيصًا الحتياجات ادلنرب، على يد الدوائر العلمية. ولن يقـو ادلنرب بتوليد ىذه ادلعارؼ 

 :اجلديدة وإمنا سوؼ حيفز إنتاجها

فز على ملء ثُغرات ادلعارؼ بشأف السيناريوىات والنماذج: وسوؼ حيتاج األمر إىل ربديد احل )أ(
ثُغرات يف تقرير التقييم بشأف السيناريوىات والنماذج، وكذلك الثُغرات ادلستقبلية اليت جير  ربديدىا من خالؿ ال

 وائر العلمية حبيث يتم معاجلتها؛عمل ادلنرب، وتوصيلها إىل الد
تطوير سيناريوىات جديدة للمحركات ادلباشرة وغري ادلباشرة من أجل االستخداـ ادلستقبلي  حفز )ب(

جانب ادلنرب: على النحو الذي يظهر يف تقييم السيناريوىات والنماذج، وال توجد ىناؾ سيناريوىات حالية  من
 تفي سباماً باحتياجات ادلنرب. إف توليد ىذه السيناريوىات اجلديدة سوؼ يتم ربفيزىا بواسطة ادلنرب.

 ريق ادلهمة ادلعين بادلعارؼوسوؼ يتم القياـ هبذين النشاطني كليهما من خالؿ التعاوف الوثيق مع ف -8
عارؼ )د((، وذلك يف سياؽ احلوارات اليت سيعقدىا فريق ادلهمة ىذا لتحفيز توليد م 0)الناتج والبيانات 

 جديدة وذبسري نُظم ادلعارؼ.
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 المتعلقة بالسيناريوهات والنماذجالترتيبات المؤسسية للقيام باألعمال  -جيم

عضوًا يُعينوف من بني الرؤساء ادلشاركني،  25إىل  21يتألف من  سيتوىل تنفيذ ىذا العمل فريق خرباء -9
وادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني، وادلؤلفني الرئيسيني التابعني لفريق خرباء تقييم السيناريوىات احلايل، وكذلك من بني 

. وسوؼ يتم البت يف خرباء السيناريوىات الذين يتم اختيارىم للعمل يف عمليات التقييم اإلقليمية أو ادلواضيعية
وسوؼ يتم اعتماده من جانب فريق اخلرباء ادلتعدد  ،التكوين النهائي لفريق اخلرباء طبقًا للنظاـ الداخلي ادلعتمد

التخصصات. وسوؼ يضمن ىذا الًتتيب استمرارية عمل فريق خرباء السيناريوىات، ويسمح بتقدمي دعم مهم 
وسيتم ملء الثغرات احملتملة يف اخلرباء باستخداـ قييم العادلي القادـ. جدًا وفوري لعمليات التقييم اجلارية وللت

إجراء ملء الثغرات، إذا وافق عليو االجتماع العاـ أثناء دورتو الرابعة. وسيقـو فريق اخلرباء ىذا بالتعاوف الكامل 
 عارؼ.مع أفرقة ادلهمة بشأف بناء القدرات، ونُظم ادلعارؼ األصلية واحمللية والبيانات وادل

سوؼ تواصل وحدة الدعم التقنية اليت يوجد مقرىا يف وكالة التقييم البيئي يف ىولندا، واليت تقدـ الدعم  -01
 .2108اية برنامج العمل األوؿ يف إىل إنتاج التقييم ادلنهجي بشأف السيناريوىات والنماذج، عملها حىت هن

 الجدول الزمني للعمل -دال

 العمل:ين ذلذا يرد أدناه اجلدوؿ الزم -00

 التدابري والًتتيبات ادلؤسسية  اإلطار الزمين

 اختيار فريق اخلرباء على يد فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات الُربع األوؿ 

)أ(: تطوير قاعدة بيانات وخطة لتيسري الوصوؿ إىل  0 بدء النشاط الُربع الثاين 
انة ؛ وربديث وصيالسيناريوىات والنماذجالكتابات ذات الصلة بشأف 

 2108-2106قاعدة البيانات يف 

2106  

)ب(: إنشاء منصة على الويب دلخرجات  0 بدء النشاط
، باستخداـ اآلليات احلالية داخل ادلنرب وذلك السيناريوىات والنماذج

 2108-2106لتيسري الوصوؿ إليها، وربديث وصيانة ادلنصة يف 
داخل  ماذجالسيناريوىات والن)ج(: تنسيق استخداـ  0 بدء النشاط

نطاؽ ادلنرب عن طريق عدٍد من حلقات التدريب العملية االفًتاضية؛ 
 2108-2106ادلتواصلة طواؿ 

اجتماع لفريق اخلرباء دلواصلة بلورة الدليل الناشئ  )د(: 0 بدء النشاط
، وذلك من خالؿ التعاوف السيناريوىات والنماذجبشأف استخداـ 

بتطوير كتالوج أدوات دعم الوثيق مع فريق اخلرباء الذي يقـو 
 السياسات وادلنهجيات

)أ( و)ب(: حلقة التدريب العملي األوىل لفريق اخلرباء  2النشاط  ثالثالُربع ال 
 السيناريوىات والنماذجألجل ربفيز ملء الثغرات يف ادلعارؼ بشأف 

جديدة للمحركات ادلباشرة وغري ادلباشرة التابعة سيناريوىات وتطوير 
 للمنرب

 ُربع األوؿال 
الدورة اخلامسة 
 لالجتماع العاـ

: تقدمي عرض بشأف قاعدة بيانات 2و 0تقرير مرحلي بشأف النشاطني 
، وتنسيق تالكتابات، وادلنصة القائمة على الويب اخلاصة بادلخرجا

عرب برنامج العمل، ومشروع الدليل  السيناريوىاتالعمل بشأف 
 وىل ادلعنية دبلء الثغراتالناشئ؛ ونتائج حلقة التدريب العملي األ
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 التدابري والًتتيبات ادلؤسسية  اإلطار الزمين

 )د( طواؿ العاـ)ج( و ،)ب( ،)أ( 0وتتواصل األنشطة  طواؿ العاـ 2107
)أ( و)ب(: حلقة التدريب العملي الثانية لفريق اخلرباء  2 النشاطني ثاينالُربع ال 

 السيناريوىات والنماذجبوذلك حلفز ملء الثغرات يف ادلعارؼ ادلتعلقة 
دة بشأف احملركات ادلباشرة وغري ادلباشرة جديسيناريوىات وتطوير 
  للمنرب

2108 
 الُربع األوؿ

الدورة السادسة 
 لالجتماع العاـ

 عرض أعماؿ فريق اخلرباء أثناء الدورة السادسة لالجتماع العاـ

 تتواصل مجيع األنشطة طواؿ العاـ طواؿ العاـ  

الدورة السابعة  2109
 لالجتماع العاـ

 يق اخلرباء بشأف مجيع األنشطةالتقرير النهائي لفر 

 التكلفة -هاء
يوضح اجلدوؿ الوارد أدناه التكلفة التقديرية دلواصلة تطوير األدوات وادلنهجيات ادلتعلقة بالسيناريوىات  -02
اليت حبثها  2108-2106درجة يف ادليزانية اإلشارية للفًتة ػُ ذج. وتتشابو ىذه التكلفة مع التكلفة ادلاوالنم

 دية يتحملها الصندوؽ االستئماين.تكاليف غري عا يأثناء دورتو الثالثة، ولكنها ال تتنبأ بأ االجتماع العاـ

 61عرضت وكالة التقييم البيئي اذلولندية، اليت تستضيف وحدة الدعم التقين للتقييم ادلنهجي تقدمي  -03
بادلائة كمسامهة  51 ، وذلك بداًل من2108و 2107بادلائة يف  75، و2106بادلائة من التكاليف التقنية يف 

عينية للمنرب. وباإلضافة إىل ذلك، سوؼ تُقِدـ ادلنظمات الشريكة سبوياًل الستكماؿ التمويل من جانب 
 الصندوؽ االستئماين لدعم سفر ادلشاركني.

 االفًتاضات بند التكاليف السنة
التكاليف التقديرية 
)بدوالرات 

 الواليات ادلتحدة(

2106 

فريق )د(: اجتماع  0 النشاط
اخلرباء دلواصلة تطوير الدليل 

 الناشئ

تكلفة مقر االجتماع )أسبوع واحد، 
 بادلائة عينياً( 25مشاركًا( ) 21

511 7 

 75السفر وبدؿ ادلعيشة اليومي لدعم 
 3751×05بادلائة من ادلشاركني )

 دوالراً أمريكياً(

251 56 

)أ( و)ب(: حلقة  2النشاط 
التدريب العملي األوىل بشأف 
ملء الثغرات وربفيز بلورة 

سيناريوىات جديدة، دبعاونة فريق 
 مشاركني إضافيني 8خرباء و

تكاليف مقر االجتماع )أسبوع واحد، 
 بادلائة عينياً( 25مشاركًا( ) 51

251 00 

 51السفر وبدؿ ادلعيشة اليومي لدعم 
 3751×25بادلائة من ادلشاركني )

 دوالراً أمريكياً(

751 93 

ما يعادؿ وظيفة موظف فين واحد  دعم تقين
 بادلائة عينياً( 61متفرغ )

111 61 
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 االفًتاضات بند التكاليف السنة
التكاليف التقديرية 
)بدوالرات 

 الواليات ادلتحدة(

2107 

)أ( و)ب(: حلقة  2النشاطاف 
التدريب العملي الثانية بشأف 
ملء الثغرات، وربفيز بلورة 

سيناريوىات جديدة، دبعاونة فريق 
  مشاركني إضافيني 8خرباء و

تكاليف مقر االجتماع )أسبوع واحد، 
 دلائة عينياً(با 25مشاركًا( ) 61

251 00 

 51السفر وبدؿ ادلعيشة اليومي لدعم 
 3751×31بادلائة من ادلشاركني )

 دوالراً أمريكياً(

511 002 

ما يعادؿ وظيفة موظف فين واحد  دعم تقين
 بادلائة عينياً( 75متفرغ )

511 37 

ما يعادؿ وظيفة موظف فين واحد  دعم تقين 2108
 بادلائة عينياً( 75متفرغ )

511 37 

 424 555   المجموع

 ادلشاركني سوؼ حيتاجوف إىل دعم. بادلائة من 75ُحسبت ىذه التكاليف على أساس يفًتض أف  ملحوظة:
____________ 


