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  المتحدة للبيئة
   

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

  النظم اإليكولوجية
  الدورة الثانية

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤- ٩كيا، أنطاليا، تر 
  *من جدول األعمال املؤقت (أ) ٤البند 

برنامج العمل األولي للمنبر: برنامج العمل للفترة 
٢٠١٨-٢٠١٤  

ولوجي وخدمات الُنظم تحديد النطاق األولي للتقييم السريع لسيناريوهات ونمذجة التنوع البي
  اإليكولوجية

  مذكرة من األمانة

  مقدمة  - أوالً 
عندما يعتمده  ٢٠١٨- ٢٠١٤املضي ُقدمًا يف برنامج العمل للفرتة إدراكًا ألنه سيكون من الضروري   - ١

االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية 
ات على إعداد عدد من وثائق حتديد النطاق األويل يف دورته الثانية، اتفق املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصص

يف مشروع برنامج الواردة  النواتجو املقدمة إىل املنرب  املدخالتو على أساس ترتيب أولويات الطلبات، واملقرتحات 
النطاق األويل  حتديدهذه املذكرة  وتوردلكى ينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة.  (IPBES/2/2)العمل 
لسيناريوهات ومنذجة التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية. وقد ُوضعت  مقرتح منهجي سريع ملتقيي
 .(IPBES/2/9)بإعداد نواتج املنرب  ةشروع اإلجراءات اخلاصمل وفقا

                                                      
*  IPBES/2/1.  
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  النطاق، والسند المنطقي واالفتراضات  -  ثانياً 
  النطاق  - ألف

يناريوهات ولنمذجة التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم الغرض من التقييم املقرتح السريع لس يتمثل  - ٢
وضع حجر األساس الستخدام السيناريوهات والنماذج يف األنشطة يف إطار املنرب احلكومي  يف اإليكولوجية

ثاقبة  آراءالدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية وذلك ألجل تقدمي 
مسارات التنمية االجتماعية واالقتصادية املستقبلية املقبولة وكذلك خيارات السياسات بشأن التنوع  تأثرياتيف 

البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية وللمساعدة يف تقييم التدابري اليت ميكن اختاذها حلماية التنوع البيولوجي 
قدمي توجيهات بشأن تقييم خيارات بدائل وخدمات الُنظم اإليكولوجية. وسوف ُيستخدم حجر األساس هذا لت

السياسات وذلك باستخدام السيناريوهات والنماذج، مبا يف ذلك العوامل احملركة املتعددة داخل عمليات تقييم 
ا تقييم نوعية السيناريوهات والنماذج، وكفالة التماثل بني  التأثريات املستقبلية، وحتديد املعايري اليت ميكن 

ليمية والعاملية، مبا يف ذلك املدخالت من أصحاب املصلحة على خمتلف املستويات، وتنفيذ السياسات اإلق
آليات بناء القدرات للنهوض بتطوير واستخدام وتفسري السيناريوهات والنماذج من جانب طائفة واسعة من 

ع السياسات صناع السياسات وأصحاب املصلحة، وتوصيل نتائج حتليالت السيناريوهات والنماذج إىل صنا 
، فسوف تركز ٢٠١٥وغريهم من أصحاب املصلحة. أما املرحلة األوىل من التقييم املقرر استكماهلا يف مطلع 

  على تقييم الُنهج املتنوعة لتطوير واستخدام السيناريوهات والنماذج.
 السند المنطقي  - باء

العملي الدولية للعلوم بشأن تقييمات  يرد بالتفصيل السند املنطقي هلذا الناتج يف تقرير حلقة التدريب  - ٣
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية الذي ُعقد يف 

. وُجممل القول، إن (UNEP/IPBES.MI/1/INF/12) ٢٠١١ همتوز/يولي ٢٩إىل  ٢٥طوكيو خالل الفرتة من 
السيناريوهات والنماذج يف عمليات تقييم التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم  الغايات املبتغاة من استخدام

االرتقاء بفهم وتوحيد طائفة واسعة من املالحظات، وىف تنبيه ُصناع القرارات بشأن يف  اإليكولوجية تتمثل
واألنواع الغريبة التأثريات املستقبلية غري املرغوب فيها اليت تنتج عن تغريات عاملية كتغري استخدام األراضي، 

الغازية، واالستخدام املفرط وتغري املناخ والتلوث، وذلك من أجل تقدمي دعم القرارات من أجل وضع 
ضمرة للُسبل البديلة للتنمية االجتماعية واإليكولوجية ُـ اسرتاتيجيات إدارة تكيفية والستكشاف التأثريات امل
الستخدام السيناريوهات والنماذج هو االبتعاد عن الطريقة  وللخيارات السياساتية. ومن بني األهداف الرئيسية

احلالية الختاذ القرارات على أساس ردود األفعال واليت يَرد فيها اجملتمع على تدهور التنوع البيولوجي وخدمات 
تمع الُنظم اإليكولوجية بأسلوب جزئي وغري منسق والقيام بدًال من ذلك باتباع أسلوب ابتداري يتوقع فيه اجمل

التغري ويواجهه، وبذلك يقلل إىل أبعد حد من التأثريات الضارة ويستفيد إىل أبعد حد من الفرص املهمة، وذلك 
  ع سياسات التخفيف من حدة التغري.عن طريق التكيف املتأين والرتوي واتبا 

ات السابقة، والوضع بدراسة االجتاه واملرتقبة (أنظر املراجع)تقوم التقييمات البيئية العاملية األخرية   - ٤
احلايل يف املسارات املستقبلية للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية. إن تقييمات الوضع احلايل 
م يعتمدون اعتمادًا كبرياً  واالجتاهات يفهمها جيدًا بصورة اعتيادية ُصناع السياسات وأصحاب املصلحة أل

بل هو أمٌر أكثر تعقيدًا ألنه يعتمد على اقرتان سيناريوهات التطور على حتليل املالحظات. إن النظر إىل املستق
واالقتصادي مع مناذج تأثريات التغيريات العاملية اليت تلحق بوظائف التنوع البيولوجي  ياالجتماع ياملستقبل

 والُنظم اإليكولوجية. وتنهض السيناريوهات والنماذج صراحة أو ضمنياً على أربعة مكونات رئيسية:

سيناريوهات التنمية االجتماعية واالقتصادية (مثال النمو السكاين، النمو االقتصادي، نصيب   أ)(
الفرد من استهالك األغذية، انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة الصوبة احلرارية) وخيارات السياسات (مثال تقليل 

   ُتدفع للطاقة األحيائية، أخل.)؛، واإلعانات اليت)انبعاثات الكربون من إزالة األحراج وتدهور الغابات
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النماذج اليت ُتظهر التغيريات اليت تطرأ على العناصر احملركة املباشرة لوظائف التنوع البيولوجي   (ب)
والُنظم اإليكولوجية (مثال التغري يف استخدامات األرض، الضغط الناجم عن كثرة صيد األمساك، التغري املناخي، 

  رتوجني)؛يوترسب الن األنواع الغريبة الغازية،
يف  مناذج تقييم تأثريات العناصر احملركة على التنوع البيولوجي (مثال؛ انقراض األنواع، التغريات  (ج)

  وفرة األنواع، والتحوالت يف النطاقات اليت تشغلها األنواع، وجمموعات األنواع واملناطق األحيائية)؛
ات يف التنوع البيولوجي على خدمات الُنظم ري والتغي التحريكمناذج تقييم تأثريات عوامل   (د)

اإليكولوجية (مثال ذلك، إنتاجية الُنظم اإليكولوجية، التحكم يف تدفق املياه ونوعيتها، ختزين الكربون داخل 
  النظام اإليكولوجي، والقيم الثقافية).

يوضح الشكل أدناه كيف الذي مت تطويره ألجل املنرب، و  هيكل اإلطار املفاهيميوتُناِظر هذه العناصر   - ٥
أن التصورات (السيناريوهات) والنماذج تكون مقرونة يف العادة لتقدمي إسقاطات بشأن املسارات املستقبلية 
ا كمية  للتنوع البيولوجي، وخدمات النظام اإليكولوجي والرفاه البشري. وميكن هلذه العناصر أن تتفاوت بني كو

مثال ذلك (، والكيفية، )اس االقتصادي للتنمية االجتماعية واالقتصاديةمثال ذلك، مناذج القي(بدرجة عالية، 
السيناريوهات املتوقعة مستقبًال للتنمية املوضوعة على أساس احلوارات بني اخلرباء وأصحاب املصلحة (كورو 

  ).٢٠٠٩وآخرون. 
، نماذج العناصر المحركة تكامل السيناريوهات االجتماعية واالقتصادية (أي العناصر المحركة غير المباشرة)

المباشرة ونماذج التأثيرات الواقعة على التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية على النحو المستخدمة به 
  في معظم عمليات التقييم على النطاقين العالمي واإلقليمي

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  .٢٠١٠: برييريا وآخرون، املصدر
  ان إىل التفاعالت املهمة وإىل عمليات التغذية املرتدة اليت يتم معاجلتها بصورة متقطعة داخل التقييمات.: السهمان املنقطان ُيشري ملحوظة

  سيناريوهات لمسارات التنمية االجتماعية واالقتصادية
النمو السكاين، استخدام الوقود األحفوري، استخدام الغذاء 

  واأللياف، أخل.
مثال ذلك السيناريوهات الواردة ىف التقرير اخلاص بشأن 

سيناريوهات االنبعاثات التابع للفريق احلكومي الدويل املعين 
ريوهات االجتماعية االقتصادية التابعة بتغري املناخ، السينا

  لعمليات التقييم املتعددة

  إسقاطات العناصر المحركة المباشرة 
تغري املناخ، فقدان املوائل، التلوث، األنواع الغازية، االستغالل 

  املفرط، أخل
مثال مناذج الدوران العاملي، نظام الرموز املتكامل للخرائط 

  )IMAGE( واجلغرافيا

التأثيرات على خدمات النظم  إسقاطات
  اإليكولوجية 

توفري اإلمدادات، التنظيم، اخلدمات الداعمة
  واخلدمات الثقافية 

مثال: النماذج الدينامية للغطاء اخلضري 
(أسر الكربون) مناذج التذكارات البحرية، 

  توفري الغذاء

  إسقاطات التأثيرات على التنوع البيولوجي

  اع التغيرات على مستوى األنو 

نماذج المثال ذلك، 
، منحنيات املناطقاملتخصصة

اليت تشغلها األنواع، 
 جلرعةبني االعالقات العملية 

  االستجابةو 

التغيرات التي تنتاب الموئل أو
التغيرات على مستوى 
  المجموعات الوظيفية

مثال ذلك، مناذج حركية 
الغطاء اخلضري، مناذج 
  التذكارات البحرية
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السهمان املنقطان إىل التفاعالت املهمة وإىل عمليات التغذية املرتدة اليت يتم معاجلتها بصورة متقطعة  يشري  -  ٦
تحضري وإعمال الفكر لوضع هياكل السيناريوهات وأنشطة حيتاج األمر إىل قدر ال بأس به من ال داخل التقييمات

النمذجة للمنرب من أجل كفالة أن ُتستخدم املقارنات يف مجيع عمليات التقييم، وهذا أمر يكتسب أمهية خاصة 
مجيع أنشطة التقييم. يف  عند مقارنة اإلسقاطات اإلقليمية والعاملية، واحلرص على إبقاء معيار النوعية املرتفعة

اف إىل ذلك، أن هناك عدداً من الثغرات املعرفية املهمة املتبقية اليت جيب ملؤها من أجل تقدير كمي أفضل يض
لعدم اليقني، ومن أجل فهم أفضل للصالت بني التنوع البيولوجي، وخدمات الُنظم اإليكولوجية والرفاه البشرى 

، ٢٠١٠وآخرون.  ذجة عمليات التقييم (ليديلهات ومن(انظر الشكل) مع زيادة يف أمهية السياسات يف سيناريو 
). إن أنشطة التقييم، والتوجيه، والرتويج والتحفيز يف هذا الناتج إمنا ترمي إىل توفري ٢٠١٠جروت وآخرون.  دي

قاعدة ملثل هذا التحضري منذ البداية األوىل لتشغيل املنرب حبيث تنبين مجيع األنشطة املعتمدة على السيناريوهات 
  ج على أساس متني.والنماذ 

ويستجيب هذا الناتج للطلبات، واملدخالت واالقرتاحات اليت وردت من فرنسا، واملكسيك، واجمللس   - ٧
 الدويل للعلوم، ومن برنامج األمم املتحدة للبيئة. 

 االفتراضات  -جيم 

عمليات  سوف تنبين مجيع مراحل هذا الناتج على اخلربات يف جمال السيناريوهات والنمذجة لدى  - ٨
تقييم بيئية عاملية وإقليمية أخرى. وسوف يُوَىل اهتمام خاص إىل إحداث املستجدات يف السيناريوهات والنماذج 

املسار االجتماعي واالقتصادي ’’االجتماعية واالقتصادية املستخدمة يف عمليات التقييم العاملية مثال ذلك 
تقاسم

ُ
اليت يستخدمها االجتماع الثالث للفريق العامل التابع  ‘‘تقامسةسيناريوهات السياسات املفرتضة امل’’ و ‘‘امل

) يف تقرير التقييم اخلامس ٢٠١٤للمنرب احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف إعداد مسامهته (املقرر ورودها يف 
جي (املقرر صدورها يف للفريق وىف العدد الرابع من جملة التنوع البيولوجي العاملي التابعة التفاقية التنوع البيولو 

ا حكومة ٢٠١٤ )، وكذلك عمليات التقييم اإلقليمية والوطنية مثال تقييم الُنظم اإليكولوجية الوطنية اليت أجر
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وقد بدأ بالفعل ختطيط سيناريوهات تقرير التقييم السادس 

يف   بتغري املناخ، ومن املتوقع أن ميضى العمل يف السيناريوهات شوطاً أبعد مما قطعهللفريق احلكومي الدويل املعين
تقرير التقييم اخلامس من حيث استكشاف الصالت بني تغري املناخ واستخدام األرض، وكذلك الضغوط 

تيح فرصة غري األخرى على الُنظم األرضية والبحرية. إن أنشطة تقييم ومتابعة السيناريوهات والنمذجة سوف تُ 
مسبوقة لالستفادة من جوانب التآزر بني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملنرب احلكومي الدويل للعلوم 
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية. وسوف يعمل املنرب أيضًا بصورة لصيقة مع 

البيئي العاملي مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك برناجمه بشأن اهليئات األخرى الضالعة يف التقييم 
اقتصاديات خدمات الُنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، واالحتاد العاملي لصون الطبيعة. يضاف إىل ذلك أن 

لناتج سوف تطوير هذه املنهجيات. ومن مث فإن هذا ايف  هناك دوائر علمية عريضة ميكن حشدها وإشراكها
يتطلب تعبئة كبرية للموارد خارج اختصاص املنرب، وسوف حيتاج إىل تعاون وثيق مع برامج البحوث الدولية مثل 

مولِة للبحوث الدولية مثل Future Earthمبادرة أرض املستقبل 
ُ
والدوائر العلمية  Belmont Forum، واجلهات امل

ق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، الضالعة يف عمليات التقييم اليت ُجيريها الفري
 منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
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  لو الفص مخطط  -  ثالثاً 
  ما يلي:ك يتألف من مثانية فصول مرتبة تقريريف من املعتزم أن تُعرض نتائج التقييم   - ٩

االقتصادية والنماذج واالستعراض النقدي من  - : نظرة عامة على السيناريوهات االجتماعية ١الفصل   -  ١٠
  التقييمات السابقة للتنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية، وتشمل:يف  حيث استخدامها

  االقتصادية؛ -نظرة عامة على السيناريوهات االجتماعية   (أ)
التقييمات العاملية، ومن بينها تقييم يف  ادية املستخدمةاالقتص -السيناريوهات االجتماعية   (ب)

وتقارير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري توقعات التنوع البيولوجي العاملي، التوقعات البيئية العاملية األلفية، 
  املناخ؛

  طنية؛عمليات التقييم اإلقليمية والو يف  االقتصادية املستعملة -السيناريوهات االجتماعية   (ج)
جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم يف  نظرة عامة على مناذج العناصر احملركة املباشرة للتغري  (د)

  عمليات التقييم على نطاقات متعددة؛يف  اإليكولوجية واستخدامها
نظرة عامة على مناذج تأثريات العناصر احملركة اليت تقع على التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم   (هـ)

  التقييمات على نطاقات متعددة؛يف  يكولوجية، واستخدامهااإل
  يف التقييمات السابقة. استعراض نقدي للُنهج املستخدمة  (و)

جمال يف  االقتصادية احملركة للتغري، وخيارات السياسات -: سيناريوهات العناصر االجتماعية ٢فصل ال  -  ١١
  ل:التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، وتشم

ا؛ - العناصر االجتماعية   (أ)   االقتصادية الرئيسية احملركة للتغري وحركيا
  املستقبل:يف  الطرق املستخدمة لوضع سيناريوهات مقبولة للتنمية االجتماعية واالقتصادية  (ب)

  الطرق السردية؛  ‘١’
  الطرق االحتمالية؛ مثال ذلك مناذج القياس االقتصادي؛  ‘٢’
: أي العمل إىل اخللف ابتداًء من الغايات املستقبلية املتفق ‘‘سيالتنبؤ العك’’طرق   ‘٣’

  عليها؛
  السيناريوهات املستقبلية اليت تنبين على عالقات التفاعل مع أصحاب املصلحة؛  ‘٤’

  السيناريوهات؛يف  طُرق فحص خيارات السياسات  (ج)
يف  عارف احمللينيإدراج املدخالت من أصحاب املصلحة ومن السكان األصليني وأصحاب امل  (د)
  السيناريوهات؛
  االحتياجات من البيانات لتطوير السيناريوهات، ووضع املعايري واملصادقة؛  (هـ)
  النماذج ومؤشرات االتصال؛يف  املخرجات من السيناريوهات: املدخالت  (و)
  تقييم نوعية السيناريوهات االجتماعية واالقتصادية ومصادر عدم اليقني؛  (ز)
  أنشطة التقييم.يف  االقتصادية - بشأن استخدام السيناريوهات االجتماعية توجيهات   (ح)
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جمال التنوع البيولوجي ووظيفة النظام اإليكولوجي يف  : مناذج العناصر احملركة املباشرة للتغري٣الفصل   -  ١٢
  وخدمات الُنظم اإليكولوجية، وتشمل:

حركيات عناصر التغري الرئيسية املباشرة: املناخ، تعديل املوئل، استغالل التنوع البيولوجي،   (أ)
  واألنواع الغازية والتلوث؛

  ة على العناصر احملركة املباشرة؛طُرق إسقاط التغريات املستقبلي  (ب)
  تقييم نوعية إسقاطات العناصر احملركة املباشرة ومصادر عدم اليقني؛  (ج)
  أنشطة التقييم.يف  ت بشأن استخدام إسقاطات العناصر احملركة املباشرةتوجيها  (د)

  : مناذج لتأثريات العناصر احملركة على التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية:٤الفصل   -  ١٣
  طُرق منذجة تأثريات العناصر احملركة على األنواع وجمموعات األنواع:  (أ)

  ابطية؛مناذج توزيع األنواع الرت   ‘١’
مناذج اجلرعة واالستجابة: مناذج عملية تتعلق بالعناصر احملركة للتغري العاملي وتأثريها   ‘٢’

  على وفرة األنواع وخدمات الُنظم اإليكولوجية؛
النماذج املوضوعة على أساس العمليات: النماذج، ويشمل ذلك ما يتعلق   ‘٣’

سكاين، والقدرة على االنتشار، بفسيولوجية الكائنات، والقدرة التكيفية، واحلراك ال
  وتفاعالت األنواع وحركيات الُنظم اإليكولوجية؛

  النماذج اهلجينة؛  ‘٤’
طرق لنمذجة تأثريات العناصر احملركة على وظيفة النظام اإليكولوجي وخدمات الُنظم   (ب)
  اإليكولوجية؛

  دقة؛االحتياج من البيانات الالزمة لوضع النماذج، ووضع املعايري واملصا  (ج)
ها مؤشرات التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية: املخرجات من النماذج وارتباط  (د)

ا بالبيانات والسياسات؛   وصال
تقييم نوعية إسقاطات التأثريات على التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ومصادر   (هـ)
  عدم اليقني؛

أنشطة يف  نوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجيةتوجيهات بشأن استخدام إسقاطات الت  (و)
  التقييم.
: فحص التغذيات املرتدة فيما بني التنوع البيولوجي، وخدمات الُنظم اإليكولوجية، ٥الفصل  -  ١٤

  ذلك:يف  والسيناريوهات والنماذج املستخدمة للسكان والسياسات، مبا
  ولوجي والُنظم اإليكولوجية والسكان والسياسات؛تفسري التغذيات املرتدة فيما بني التنوع البي  (أ)

  تفسري التغذيات املرتدة فيما بني التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية والنظام املناخي؛  (ب)
  اإليكولوجية: - تفعيل التغذيات املرتدة داخل الُنظم االجتماعية   (ج)



IPBES/2/16/Add.4 

7 

ة على االقرتان بني مناذج الطرق ذات النطاق العاملي لفحص التغذيات املرتدة: أمثل  ‘١’
  التقييم املتكاملة ذات التأثريات، ومناذج هشاشة التكيف؛

الطرق ذات النطاق احمللي واإلقليمي لفحص التغذيات املرتدة بني التنوع البيولوجي،   ‘٢’
  وخدمات الُنظم اإليكولوجية والرفاه البشري؛

صادية احملركة واالستجابات وبني مناذج توصيات لتحسني الربط بني العناصر االجتماعية واالقت  (د)
  التأثريات.

  ذلك:يف  : توافق ومتاثل السيناريوهات والنماذج، مبا٦الفصل   -  ١٥
االقتصادية: مزايا ومثالب  - تعريف جمموعة أساسية من السيناريوهات االجتماعية   (أ)

  املية؛عمليات التقييم العاملية ودون العيف  السيناريوهات املشرتكة، املتقامسة
االقتصادية ومناذج التأثريات: مزايا ومساوئ  - استخدام السيناريوهات املتعددة االجتماعية   (ب)

  تنوع الُنهج املتبعة؛
  طُرق لنموذج املقارنات البينية؛  (ج)
  طُرق مقارنة السيناريوهات والنماذج عرب النطاقات املكانية والزمنية؛  (د)
  اذج وصالحيتها؛القيود على السيناريوهات والنم  (هـ)
  أنشطة التقييم.يف  توجيهات بشأن التوافق والتماثل بني إسقاطات السيناريوهات والنماذج  (و)

  : بناء القدرات لتطوير، واستخدام وتفسري السيناريوهات والنماذج، ويشمل ذلك:٧الفصل   -  ١٦
  هات والنماذج؛تطوير، واستخدام وتفسري السيناريو يف  االختالفات اإلقليمية والثقافية  (أ)

يف  إشراك صناع السياسات، وأصحاب املعارف احمللية واألصلية وغريهم من أصحاب املصلحة  (ب)
  االقتصادية؛ - وضع السيناريوهات االجتماعية 

  توصيات لزيادة توافر ما يلي وتوجيهات بشأن استخدامها:  (ج)
  اقتصادية؛ -أدوات وطرق تطوير سيناريوهات اجتماعية   ‘١’
يانات واملعارف، وتشمل معارف السكان األصليني واملعارف احمللية، وذلك لبناء، الب  ‘٢’

  االقتصادية؛ - واختبار واستخدام السيناريوهات االجتماعية 
  أدوات وطرق تطوير واستخدام مناذج التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية؛  ‘٣’
  البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية. بيانات لبناء، واختبار واستخدام مناذج التنوع  ‘٤’

  توجيهات بشأن بناء القدرات لوضع، واستخدام وتفسري السيناريوهات والنماذج.  (د)
  ذلك:يف  عملية صنع القرار واالتصال، ومبايف  : استخدام السيناريوهات والنماذج٨الفصل   -  ١٧

  ت واإلدارة؛كتشاف خيارات السياسااستخدام السيناريوهات والنماذج ال   )(أ
  الُنهج املتعددة املعايري لدعم القرار؛  (ب)
  ذلك أدوات إدارة املخاطر؛يف  ربط السيناريوهات والنماذج مع أدوات دعم القرار، مبا  (ج)
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دورات التدريب العملي التجاوبية وذلك كوسيلة لتعزيز يف  استخدام السيناريوهات والنماذج  (د)
  ل ذلك النمذجة املصاحبة)؛احلوار بني العلوم والسياسات (مثا

  السيناريوهات والنماذج وذلك عند صنع القرارات؛يف  التعامل مع عدم اليقني املوجود  (هـ)
  توصيات بشأن زيادة توافر أدوات دعم صنع القرارات؛  (و)
  وضع اسرتاتيجية لسيناريوهات ومناذج االتصال ألصحاب املصلحة؛  (ز)
  عملية اختاذ القرارات واالتصاالت.يف  هات والنماذجتوجيهات بشأن استخدام السيناريو   (ح)

  العملية والجدول الزمني  -  رابعاً 
  :ترد يف اجلدول التايل العملية املقرتحة إلجراء التقييم املواضيعي السريع واجلدول الزمين لتنفيذها  -  ١٨

  اإلجراءات  اإلطار الزمين

٢٠١٣  

عملية حتديد النطاق األويل اليت يعدها فريق اخلرباء املتعدد يستعرض االجتماع العام ويوافق على   األولالربع 
  )٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤التخصصات (

  الربع الرابع

يصدر الفريق نداًء، عرب األمانة، إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين لرتشيح خرباء (رؤساء 
سيني وحمررين مراجعني) إلجراء مشاركني لتقرير التقييم ومؤلفني رئيسيني منسقني ومؤلفني رئي

كانون   ٩التقييم استنادًا إىل نتائج عملية حتديد النطاق اليت وافق عليها االجتماع العام (
 )٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١٠ - ٢٠١٣األول/ديسمرب 

٢٠١٤  

  الربع األول
ؤلفني الرئيسيني خيتار الفريق، عرب الربيد اإللكرتوين والتحاور من بعد، الرؤساء املشاركني وامل

الرئيسيني واحملررين املراجعني باستخدام معايري االختيار املعتمدة (أنظر  املنسقني واملؤلفني
IPBES/2/9 )كانون الثاين/يناير)  ٢٤ - ١١ 

الربع األول 
  إىل الثالث

ع تقرير يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون أول مشرو 
متوز/يوليه). وجيتمع املؤلفون الرئيسيون  ٢٥ -كانون الثاين/يناير   ٢٥وموجز ملقرري السياسات (

يف شهر شباط/فرباير لالستمرار يف وضع املخطط املشروح واألجزاء والفصول املوكلة إليهم كما 
اخلاص مبقرري  جيتمعون مرة أخرى يف متوز/يوليه لوضع الصيغة النهائية للتقرير وإعداد املوجز

 السياسات

يستعرض اخلرباء واحلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون مشروع التقرير وموجز مقرري   الربع الثالث
 أيلول/سبتمرب). ١٢ -متوز/يوليه  ٢٦السياسات (

الربع 
الثالث/الرابع

ن املشروع األول ينقح الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيو 
للتقرير وموجز مقرري السياسات بناًء على توجيهات احملررين املراجعني والفريق. وجيتمع املؤلفون 
واحملررون املراجعون، مع عدد قليل من أعضاء الفريق، مرة واحدة إلعداد املشروع النهائي للتقرير 

 مرب).تشرين الثاين/نوف ٧ -أيلول/سبتمرب  ١٣وموجز مقرري السياسات (

 - تشرين الثاين/نوفمرب ٨يُرتَجم موجز مقرري السياسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية ( الربع الرابع
 كانون األول/ديسمرب)  ٥

 الربع الرابع
يُرَسل املشروع النهائي للتقرير وموجز مقرري السياسات إىل احلكومات وأصحاب املصلحة 

ائي    )٢٠١٥ شباط/فرباير ٦ -كانون األول/ديسمرب   ٦(اآلخرين الستعراضه بشكل 
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  اإلجراءات  اإلطار الزمين

٢٠١٥ 

كانون   ٣١ترسل احلكومات تعليقات مكتوبة بشأن موجز مقرري السياسات إىل األمانة حبلول  الربع األول
 الثاين/يناير

 ٨يستعرض االجتماع العام التقرير ويقبله ويوافق على موجز مقرري السياسات (يبدأ ذلك بعد  الربع األول
 باط/فرباير)ش

  الربع األول
وبناء على التقييم املنهجي، يطلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء أن يعد وينجز حبلول 

، دليًال بشأن كيفية استخدام منهجيات حتليل ومنذجة السيناريوهات عند ٢٠١٥آب/أغسطس 
  قإعداد تقييمات مواضيعية إقليمية، وشبه إقليمية وعاملية حتت رعاية الفري

  تقدير التكاليف  – خامساً 
  إجراء التقييم وإعداد تقرير التقييم. تكاليفويبني اجلدول أدناه تقدير   -  ١٩

  (بدوالرات الواليات املتحدة)

 التكلفة الفروض بند التكاليف  السنة 

٢٠١٤ 

رئيساً  ٧٠( للمؤلفني االجتماع األول
 ومؤلفاً تنسيقيًا رئيسيًا  ومؤلفامشاركًا 
من أعضاء فريق  ٤ داً زائرئيسيًا 
موظف دعم  ١ زائداً املكتب /اخلرباء
 تقين)

مشاركاً)  ٧٥أسبوع،  ١تكاليف االجتماع (
 )عينيةباملائة  ٢٥(

١٥  ٠٠٠ 

 ٣٠٠٠×  ٥٦اليومي ( اإلقامةالسفر وبدل 
 دوالر)

١٦٨  ٠٠٠ 

رئيساً  ٧٠( للمؤلفنياالجتماع الثاين 
 ومؤلفاً تنسيقيًا رئيسيًا  مؤلفاً مشاركاً، 
من أعضاء فريق  ٤ زائداً رئيسيًا 
موظف دعم  ١ زائداً املكتب /اخلرباء
 تقين)

مشاركاً)  ٧٥أسبوع،  ١تكاليف االجتماع (
 )عينيةباملائة  ٢٥(

١٥  ٠٠٠  

 ٣٠٠٠×  ٥٦اليومي ( اإلقامةالسفر وبدل 
 دوالر) 

١٦٨  ٠٠٠  

رئيساً  ٧٠( للمؤلفنياالجتماع الثالث 
 ومؤلفاً ئيسيًا تنسيقيًا ر  ومؤلفاً مشاركاً، 

 ٤ زائداً  مراجعاً  اً حمرر  ١٥ زائداً  رئيسياً 
 ١ زائداً املكتب /من أعضاء فريق اخلرباء

 موظف دعم تقين)

مشاركاً)  ٩٠أسبوع،  ١تكاليف االجتماع (
 )عينيةباملائة  ٢٥(

١٨  ٧٥٠  

 ٣٠٠٠×  ٦٨اليومي ( اإلقامةالسفر وبدل 
 دوالر)

٢٠٤  ٠٠٠  

 الدعم التقين
 ٥٠( فة متفرغ من الفئة الفنيةما يعادل وظي

 )عينيةباملائة 
٧٥  ٠٠٠  

٢٠١٥ 

املشاركة يف الدورة الثالثة لالجتماع العام 
تنسيقيني  ومؤلفنيبرئيسني مشاركني 

 اثننيرئيسيني 

 ٣٠٠٠×  ٣اليومي ( اإلقامةالسفر وبدل 
 دوالر)

٩  ٠٠٠  

صناع السياسات ل (موجز توعيةو  توزيعال
 ٢٠٠( تقرير صفحات) زائداً  ١٠(

  صفحة)

لغات إىل مجيع موجز صناع السياسات  ترمجة
 توعيةلا النشر ،األمم املتحدة الرمسية

١١٧  ٠٠٠  

 ٧٨٩  ٧٥٠   المجموع
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