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ٍ
:سيناريوهات باملئات
إنتاج

كيف تُج ّدد املناهج اإلحصائية املقاربات االسترشافية
Producing Scenarios by Hundreds:
How Statistical Methods Renew Futurological Approaches*
ً
كم ًيا للسيناريوهات املختارة
 تتبع معظم املقاربات االسترشافية التي تتطلّب:ملخص
ّ تقييم
ٍ
ٍ
محدود من مجموعات الفرضيات التي
عدد
ثم اختيار
استكشاف كيفي
ٌ
،أو ًل
ّ
ّ ،للمحددات
ّ :مرحلتني
ٍ
ٍ
ثم بعد ذلك تطبيق منوذج ريايض يعكس عرب
السيناريوهات؛
من
محدود
عدد
إىل
بدورها
تُفيض
ّ
 بيد.املعرفة
تم اعتامدها من أجل تكميم مختلف السيناريوهات
ّ بيانات اإلدخال الفرضيات التي
ّ
للسياقات والتفاعالت املمكنة بني مختلف العوامل التي تدخل يف مجاالت
أن التعقيد املتزايد
ّ
ّ
 تقرتح مؤلّفتا هذا املقال،ثم
ّ  ومن.الدراسة ُيعيد وضع هذا النمط من االشتغال موضع سؤال
ٍ
بطريقة مختلفة؛ عرب بناء قواعد بيانات السيناريوهات من أجل استكشاف فضاء عدم
االشتغال
املرات من أجل الظفر مبثل ذلك
 من خالل وضع النامذج موضع التنفيذ مئات أو آالف،اليقني
ّ
ٍ
- يف "الفضاء،مرحلة ثانية
 يف،ثم إجراء الخيارات الكيفية
ّ  ومن،من السيناريوهات املمكنة
.املستهدف" لهذه السيناريوهات
 قواعد بيانات السيناريوهات، املناهج اإلحصائية، االسترشاف:كلامت مفتاحية
Abstract: Most futurological approaches that require a quantitative assessment of
scenarios proceed in two stages: a qualitative exploration of the determinants to begin
with, followed by the choice of a limited number of hypotheses, which in turn lead to
a limited number of scenarios. Next, comes the application of mathematical models
that by means of data reflect the hypotheses adopted to operationalize the various
identified scenarios. Despite the near ubiquity of this model, the increasing complexity of
contexts and possible interactions of the various factors involved in the fields of study are
challenging its mode of operation. The paper proposes that futures foresight operate in a
different way: by building databases of scenarios in order to identify areas of uncertainty.
It explains the alternative method as one implemented by running models hundreds
or thousands of times to ascertain possible scenarios and then conducting qualitative
selection, in a second stage, in the target space of those scenarios.
Keywords: Foresight, Statistical Methods, Databases of Scenarios

* Céline Guivarch &Julie Rozenberg, “Produire des scénarios par centaines: Comment les démarches statistiques
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"ال وجود للمستقبل األرجح".
هريمان كان

مق ّدمة
يتعي بناء ّ
محط ٍة لتوليد الكهرباء بالغاز ،أو حقل توربينات الرياح ،أو س ٍّد لتوليد الطاقة الكهرومائية
هل ّ
لتوفري إمدادات الكهرباء ملنطق ٍة ما؟ وهل ينبغي حامية منطق ٍة مع ّينة بالسدود ض ّد مخاطر الفيضانات
أنواع لألشجار ينبغي
أم ال؟ ّ
وأي إسرتاتيجي ٍة لتلبية االحتياجات املائية املستقبلية ملنطق ٍة مع ّينة؟ وأ ّية ٍ
زرعها يف هذه الغابة أو تلك؟ ّ
كل هذه القرارات لها عواقب ج ّمة ،ومع ذلك يجب اتّخاذها يف سياقٍ من
ً
وتقييم
عدم اليقني عىل ُصع ٍد ع ّدة .فاتخاذ قرار "صائب" يقتيض رؤي ًة كيفي ًة لنطاق املستقبالت املمكنة،
ك ّم ًيا للمسارات املحتملة يف آنٍ م ًعا.
ففي املقاربة التقليدية ،يسبق االستكشاف الكيفي الرتجمة الكمية .وبشكلٍ أكرث تحدي ًدا ،تتمثّل الخربة
العملية االسترشافية يف انتقاء بعض مجموعات الفرضيات املتباينة ،والتي تسمح ببناء عد ٍد قليل من
ثم تجري عقب ذلك ترجمة
السيناريوهات ذات معنى ،والتي تكون ممثّل ًة لحقل املستقبالت املمكنةّ .
تم اعتامدها من أجل هذه السيناريوهات إىل بيانات إدخالٍ للنامذج الرياضية التي
الفرضيات التي ّ
توصف ديناميكية ال ّنظم قيد الدراسة ،من أجل تكميم ( )Quantizationالسيناريوهات.
ّ
والحال هذهُ ،يسائل البحث تعقيد األوضاع الواقعية ،حيث ميكن للتأثريات املتبادلة بني العوامل املؤ ّثرة
املختلفة أن تؤ ّدي إىل مسار ٍ
ات "ض ّد-بديهية" متا ًما ،ويعيد وضع تسلسل االشتغال هذا موضع سؤال:
فتمثيلية الفرضيات التي جرى اعتامدها يف مدخل العملية مل تعد تضمن متثيلية السيناريوهات التي
يجري إنتاجها يف مخرجها.
منهجا يتالىف هذه الصعوبة؛ فعوضً ا عن
ويتناول البحث املق ّدم هنا هذه اإلشكالية تحدي ًدا،
مقرتحا ً
ً
االنتقاء "ا ُملسبق" لبعض مجموعات الفرضيات من أجل بناء عد ٍد قليل من سيناريوهات الدراسة،
يتع ّلق األمر بتشغيل النامذج ملئات أو آالف املّرات من أجل استكشاف مجموع ٍة واسعة من املستقبالت
وستتم االختيارات حينئ ٍذ داخل الفضاء-املستهدف (فضاء السيناريوهات) ً
بدل من الفضاء-
املعقولة.
ّ
املصدر (فضاء الفرضيات).
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ويقرتح البحث استكشاف اآلفاق املفتوحة التي تتيحها هذه املقاربة الجديدة ،وتجسيدها انطال ًقا من
قاعدة بيانات سيناريوهات تقنية وسوسيو-اقتصادية شاملة ،جرى تطويرها يف "الوكالة الدولية لبحوث
التغي املناخي.
البيئة والتنمية"((( بواسطة منوذج ( ،((()Imaclim-Rيف مجال اقتصاد ّ

بناء قواعد بيانات السيناريوهات الستكشاف فضاء عدم اليقني
املنهج

يتم فيها تحديد
كام هو الحال يف ّأي مامرس ٍة لالسترشاف الك ّمي ،تبدأ املقاربة بهيكلة املشكلة ،التي ّ
والسياق ،واألهداف ،باإلضافة إىل املح ّددات أو أوجه
موضوع الدراسة ،والسؤال املطروح ،والرهانات ّ
منوذج أو مناذج
عدم اليقني الرئيسة التي ينبغي أخذها يف االعتبار .وهذا يقود إىل اختيار – أو تطوير –
ٍ
ع ّدة سديدة إلنجاز الدراسة؛ مبعنى أنها متثّل ٍ
املحددات التي جرى التع ّرف عليها
آليات للعمل تربط بني ّ
ثم تجري عقب ذلك ترجمة هذه املح ّددات إىل ثوابت لهذا النموذج
وتحديدها بالسؤال املطروحّ .
أو هذه النامذج.
ثم نقوم بعد ذلك ببناء ما ّدة العمل ،أي قاعدة بيانات السيناريوهات .و ُيو ّلد األخذ يف االعتبار لجميع
ّ
كل ثابتة إدخال ،أو ّ
التوليفات املمكنة لل ِق َيم التي تأخذها ّ
كل مجموعة ثوابت ،مجموع ًة واسعة من
السيناريوهات الك ّمية ،والتي غال ًبا ما تكون باملئات أو باآلالفّ ،
تم
وتغطي فضاء أوجه عدم اليقني التي ّ
تحديدها " ُمسب ًقا" بوصفها مه ّم ًة ملوضوع الدراسة.
اآلفاق املفتوحة

يفتح العمل مع مجموع ٍة واسعة من السيناريوهات الكمية عد ًدا من اآلفاق الجديدة ،والتي يجري تفصيلها
أو تجسيدها أدناه :تقييم درجة حساسية /متانة النتائج إىل عدم اليقني ،وتحديد السلوكيات الناشئة يف
مفصلة.
مجموع السيناريوهات ،واالنتقاء " َبعد ًّيا" لعد ٍد محدود من السيناريوهات السديدة من أجل دراس ٍة ّ
1

2

تأسست "الوكالة الدولية لبحوث البيئة والتنمية" ( )CIREDيف عام  1973يف "مدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية"
ّ
متغيات :أمناط االستهالك ،والخيارات التكنولوجية،
( )EHESSبباريس ،لدراسة إشكالية البيئة من خالل مجموع ٍة من ثالثة ّ
والتخطيط املجايل .ورافق هذه الوكالة منذ تأسيسها تحدّي تلبية أطروحات "نادي روما" بشأن حدود النمو وإسرتاتيجيات اتّساق
البيئة والتنمية ،ما أصبح ُيطلق عليه الح ًقا "التنمية املستدامة"( .ا ُملرتجم)
تقسيم إىل  12إقليم و 12قطاع؛ ويو ّفر هذا النموذج إطا ًرا متّس ًقا
منوذج دينامييك تكراري لالقتصاد العاملي ،عىل أساس
(ٌ )Imaclim-R
ٍ
لالقتصاد ّ
الكل لتقييم العالقة بني الطاقة واالقتصاد( .ا ُملرتجم) ولتفصيل هذا النموذج ،راجع:
Christophe Cassen et al., "The IMACLIM-R model, a modelling framework to simulate sustainable
development pathways" (April 2010), at: http://goo.gl/Q8287z
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فعندما ال نتو ّفر سوى عىل بضع سيناريوهات ،ال ميكن معرفة إن كانت التقييامت املر ّمزة وآليات العمل التي
تغي الثوابت املفتاحية ،أو إن ك ّنا نوجد يف حال ٍة خاصة .ومع قاعدة
ّ
تم تسليط الضوء عليها قوية يف وجه ّ
تم أخذها
بيانات السيناريوهات ،تقرتن عمليات التكميم بهوامش الخطأ الناجمة عن أوجه عدم اليقني التي ّ
يف االعتبار .وهذا ما يسمح بتمييز النتائج القوية عن النتائج بالغة التأ ّثر بالثوابت املوسومة بعدم اليقني.
من ناحي ٍة أخرىُ ،يرخّ ص التو ّفر عىل قاعدة بيانات السيناريوهات بدراسة التوزيع اإلحصايئ للنتائج ،وتطبيق
ٍ
احتامالت بالنسبة
منطق "احتاميل" ،حاملا نضع فرضية توزيع االحتامل بالنسبة إىل ِق َيم الثوابت ،أو نعزو
ٍ
إىل السيناريوهات التي يجري بناؤها.
ومن املمكن أيضً ا تحليل مجموع السيناريوهات من أجل تحديد السلوكيات الناشئة .فعىل سبيل املثال،
تسمح دراسة االرتباطات املتبادلة بني مختلف ّ
مؤشات النتائج بتسليط الضوء عىل القرارات متع ّددة
املعايري ،وعىل مواضع التسويات أو التداؤبات.
وللذهاب إىل أبعد من ذلك ،ميكننا تسليط الضوء عىل رشوط هذه التسويات أو "التداؤبات" .ومن أجل
يتم استخدام أساليب "استخراج البيانات" ( )Dataminingإلبراز الثوابت الرئيسة املح ّددة لفئ ٍة من
ذلكّ ،
النتائج؛ أي اقرتان عوامل املدخالت التي تقود إىل النتائج يف منطق ٍة مع ّينة من الفضاء-املستهدف.
وميكن أيضً ا تحليل مجموعة السيناريوهات بطريق ٍة ديناميكية ،وذلك من أجل ربط األمدين القصري
والطويل (انظر الشكل  .)1وتسمح املقاربة الديناميكية بالفعل باإلجابة عن أسئلة مثل "أين ينبغي أن
وضع ج ّيد لتحقيق ٍ
معي عىل املدى الطويل؟" وعىل
هدف ّ
أوجد يف املدى القصري من أجل أن أكون يف ٍ
نهتم باملدى الطويل ،فإنّ مثل هذا السؤال ليس سدي ًدا
اعتبار تن ّوع املسارات التي ميكن توليدها عندما ّ
سوى بالنسبة إىل مجموع ٍة واسعة من السيناريوهات.
وأخ ًريا ،يسمح استخدام قاعدة بيانات السيناريوهات ،يف األوضاع التي نكون فيها بحاج ٍة النتقاء عد ٍد
تجانس للدراسات التي ستعتمد عىل هذه
قليلٍ من السيناريوهات (من أجل التواصل أو من أجل خلق
ٍ
السيناريوهات) ،بانتقاء السيناريوهات التي ستكون األكرث ً
متثيل للخصائص التي نو ّد استبقاءها.

تجسي ٌد عرب قاعدة بيانات مستخدم ٍ
التغي املناخي
ة يف اقتصاد
ّ
جسد التطبيق العميل املعروض هنا بعض االحتامالت املفتوحة عرب مقارب ٍة تعتمد عىل عد ٍد كبري من
ُي ّ
السيناريوهات .ويستخدم هذا التطبيق قاعدة بيانات سيناريوهات تقنية وسوسيو-اقتصادية شاملة،
جرى تطويرها يف الوكالة الدولية لبحوث البيئة والتنمية بواسطة منوذج ( ،)Imaclim-Rمن أجل دراسة
التغي املناخي.
اقتصاد ّ
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السانحة
الشكل  :1نوافذ املرور ّ

يع ّد األخذ يف االعتبار ألوجه عدم اليقني ًّ
بالتغي
خاص عندما يتع ّلق األمر
مهم
وحرجا عىل نح ٍو ّ
ً
ّ
املناخي .فليست عوامل عدم اليقني متع ّدد ًة فحسب ،ولكنها تتوافق مع "أوجه عدم اليقني الجذري"،
والتي يجري تعريفها هنا بوصفها األوضاع التي ال يعرف فيها ص ّناع القرار أو ال يتوافقون فيها عىل بنية
النموذج الذي يربط األفعال والنتائج ،وال عىل التوزيعات االحتاملية للثوابت املفتاحية للنموذج أو
للنامذج .وعالو ًة عىل ذلك ،يتض ّمن املوضوع قيد الدراسة؛ أي التفاعالت بني االقتصاد واألنظمة التقنية
واملجتمعات واملناخ ،العديد من رضوب املفعول الرجعي ّ
واللخطية .وهكذا ،فنحن نوجد بالفعل يف
السديد استخدام املقاربة املقرتحة أعاله.
حال ٍة يكون فيها من ّ
تم ترتيب مجموع الثوابت التي جرى تحديدها باعتبارها
ولبناء قاعدة بيانات السيناريوهاتّ ،
التغي املناخي (امل ّتصلة بالعوملة ،والدينامية االجتامعية ،والبيئة ...إلخ) يف سبع
تؤدي دو ًرا يف اقتصاد ّ
مجموعات .وقد و ّلدت حينئ ٍذ مختلف تركيبات الفرضيات  286من السيناريوهات .وتسمح قاعدة
ٍ
معالجات إحصائية ،بتوفري إجاب ٍة جديدة (أو بتوفري إجابة ببساطة) عن األسئلة التي
البيانات هذه ،عرب
تُطرح يف إطار "اللجنة الدولية للتغريات املناخية"((( ،والتي سيجري عرض مثالني عنها يف ما ييل:
3

ٌ
منظمة دولية تابعة لألمم املتحدة
بتغي املناخ" ( )IPCCهي
للتغيات املناخية" أو "الهيئة الحكومية الدولية املعنية ّ
"اللجنة الدولية ّ
تتأ ّلف من مئات الخرباء يف مجاالت املناخ ،ومسح املحيطات ،واالقتصاد ،وغريها .وتسهر هذه اللجنة  -التي جرى إنشاؤها عام 1988
مفصلة للمعلومات واملعارف العلمية والتقنية واالجتامعية واالقتصادية
وأصدرت خمسة تقارير حتى اآلن  -عىل إجراء تقييامت ّ
تغي املناخ وأسبابه وآثاره وإسرتاتيجيات معالجته .وقد حازت هذه اللجنة جائزة نوبل للسالم لعام  ،2007مناصف ًة مع آل غور،
بشأن ّ
من أجل جهدها يف دراسة ظاهرة االحتباس الحراري( .ا ُملرتجم)
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تقدير الفائدة االقتصادية املتبادلة للسياسات املناخية

منطق احتاميل ،وبفضل قاعدة بيانات السيناريوهات ،هو
السؤال األول الذي يجد له جوا ًبا من خالل
ٍ
"الفائدة املتبادلة"((( للسياسات املناخية من حيث التأمني ض ّد عدم اليقني بشأن املوارد األحفورية .فصانع
القرار السيايس قلقٌ بالفعل بشأن معرفة إن كانت القرارات التي سي ّتخذها مج ّرد عب ٍء مايل جديد ،أو
إنها ستكون جالب ًة لفوائد بعد حني أيضً ا.
تغي الناتج املحيل اإلجاميل العاملي بني عامي  2010و( 2050مع مع ّدلٍ للخصم((( يساوي
وميثّل الشكل (ّ )2
 3يف املئة) ،والذي يأيت نتيج ًة لنضوب املوارد األحفورية ،بالنسبة إىل مجموع السيناريوهات .ويصف
الرسم البياين ذو اللون الرمادي السيناريوهات من دون سياس ٍة مناخية ،يف حني ميثّل الرسم البياين ذو اللون
ٍ
سياسات تسمح بالح ّد من ظاهرة االحتباس الحراري يف  3درجات حرارية.
الكستنايئ السيناريوهات مع
متثّل الرسوم البيانية الرت ّددات النسبية ملختلف ال ِق َيم بالنسبة إىل خسائر الناتج املحيل اإلجاميل ،ومتثّل
املنحنيات وظائف الكثافة االحتاملية املع ّدلة املناسبة لها .ويف املتوسط ،يجري تقليص الخسائر بشكلٍ
ٍ
(تتم إزاحة الرسم البياين إىل اليسار) .وباإلضافة إىل
ملموس يف السيناريوهات مع
سياسات مناخية ّ
ذلك ،تقيض السياسات املناخية عىل السيناريوهات ذات الخسائر القوية ج ًدا (ذيل اليمني من التوزيع
اإلحصايئ الرمادي) ،وذلك بخلقها قدر ًة عىل مواجهة الضغط يف مقابل ارتفاع أسعار الوقود األحفوري،
من خالل إشارة-سعر مب ّكرة أكرث ومتو ّقعة بشكلٍ أفضل.
وميكننا عالو ًة عىل ذلك تكميم هذا التأمني ،الذي يبلغ يف املتوسط ،يف هذه السيناريوهات 11500 ،مليار
دوالر أمرييك؛ أي  19يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي يف عام .2009

4
5

التغي املناخي.
تكمن بطبيعة الحال الفائدة األوىل للسياسات املناخية يف الح ّد من األرضار الناجمة عن ّ
يسمح معدّل الخصم مبنح القيمة الحالية للتد ّفقات النقدية التي ستطرأ يف املستقبل.
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تغي الناتج املحيل اإلجاميل العاملي ( )2050-2010وف ًقا للسيناريوهات
الشكل ّ :2

(*)

(*) Adapted from Julie Rozenberg et al., "Climate Policies as a Hedge Against the Uncertainty on Future Oil
Supply", Climatic Change, vol. 101, no. 3 - 4 (August 2010), pp. 663 - 668.

تحديد املسارات السوسيو-اقتصادية املرجعية

يتع ّلق السؤال اآلخر الذي يجد له جوا ًبا هنا بالتوصيف  -عىل شكل سيناريوهات رصيحة  -للمسارات
تم اعتامدها يف
السوسيو-اقتصادية املرجعية الخمسة ("املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة"((() التي ّ
ٍ
سيناريوهات جديدة لألبحاث بشأن املناخ.
إطار
6

سيناريوهات للمسارات السوسيو-
"املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" ( )Shared Socioeconomic Pathways, SSPهي
ٌ
اقتصادية مك ّملة لـ "مسارات الرتكيز النموذجية" ( ،)Representative Concentration Pathways, RCPعىل اعتبار أنها أكرث
مبتغيات مثل السكان ،والناتج القومي اإلجاميل،
توج ًها نحو وصف املسارات املناخية.
ّ
ّ
وتهتم "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" ّ
ّ
التحض ،وتوافر التقنيات .وملزيد من التفصيل بشأنها( .ا ُملرتجم) راجع:
وتوزيع الرثوة ،ومستويات التعليم ،والصحة العامة ،ودرجة
Elmar Kriegler et al., "The need for and use of socio-economic scenarios for climate change analysis: A new
approach based on shared socio-economic pathways", Global Environmental Change, vol. 22, no. 4 (2012),
pp. 807 - 822.
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الشكل  :3املسارات السوسيو-اقتصادية الخمسة املرجعية التي طرحها " ُمسب ًقا" فريق العمل بشأن السيناريوهات
الجديدة لألبحاث بشأن املناخ

الشكل  :4مقاربة املجموعات الخمس للسيناريوهات باملسارات املبدئية
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فقد وضع فريق العمل عىل هذه السيناريوهات الجديدة بشكلٍ " ُمسبق" مبدأ هذه املسارات الخمسة
التغي املناخي من جهة ،والتك ّيف
بالفعل ،والتي تتاميز وف ًقا لقدرتها عىل رفع تحديات التخفيف من ّ
التغي من جه ٍة أخرى (الشكل  .)3واملسألة املطروحة حينئ ٍذ هي التحديد بشكلٍ ملموس ملا
مع هذا ّ
هي عليه هذه املسارات املرجعية بالنسبة إىل األبحاث بشأن املناخ.
سيناريوها للقاعدة يف نظام إحداثيات مرجعية محوراه
ومن ثم ،تأيت فكرة تحديد وضع الـ 286
ً
ّ
نسجل هنا درجة الفقر
مامثالن ملحوري
املخطط املبديئ (الشكل  .)4فبالنسبة إىل محور الفواصلّ ،
بالنسبة إىل الـ  20يف املئة األكرث فق ًرا يف البلدان النامية (تُقاس انطال ًقا من الناتج املحيل اإلجاميل
نسجل االنبعاثات العاملية لثاين أكسيد الكربون .وبحساب
للفرد الواحد) .وبالنسبة إىل محور الرتاتيبّ ،
املؤشين يف ّ
قيمة ٍّ
كل من هذين ّ
كل واح ٍد من هذه السيناريوهات ،ميكننا تحديد وضعهام يف نظام
اإلحداثيات املرجعية هذا.
يتم توحيد قياسات ِق َيم ّ
املؤشات بني صفر وواحد ،عىل اعتبار أنّ هذين الح ّدين ميثّالن القيم الدنيا
ّ
ّ
والقصوى للمؤشات بالنسبة إىل التوزيع اإلحصايئ لنتائج السيناريوهات الـ  .286ومن أجل حرص
ٍ
مجاالت متامثلة للوضعيات املبدئية لـ "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" الخمسة ،نقوم عندئ ٍذ
بتحديد عتبتني بالنسبة إىل ّ
كل محور ،بحيث يقع ثلث السيناريوهات تحت العتبة األوىل ،وثلثها
ٍ
مجموعات من السيناريوهات ،وهي التي نقاربها بـ "املسارات
فوق العتبة الثانية .وهكذا تظهر خمس
السوسيو-اقتصادية املشرتكة" الخمسة.
يتم استخدام الخوارزمية "بريم"((( للعثور عىل الخصائص املح ّددة ّ
لكل مجموعة .فعىل سبيل املثال،
ثم ّ
ّ
التغي
يتم ّيز "املسار السوسيو-اقتصادي األول" (( )SSP1الذي سيكون فيه من السهل التك ّيف والتخفيف من ّ
ٍ
وبتكنولوجيات "منخفضة-الكربون" رخيصة،
املناخي) بساكن ٍة ضئيلة نسب ًيا ،وبتق ّد ٍم من حيث اإلنصاف،
وبرصان ٍة طاقية كبرية .وقد تبدو هذه النتائج بديهي ًة إىل ح ٍّد ما ،ولكن من املثري لالهتامم أيضً ا أن نالحظ أنّ
املح ّددات األخرى التي جرت منذجتها  -عىل سبيل املثال رسعة منو إنتاجية العمل  -ليس لها تأث ٌري عىل كون
هذا السيناريو أو ذاك يوجد أو ال يوجد يف هذا املجال من فضاء "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة".
وميكننا أيضً ا أن نالحظ أنه ال يوجد سيناريو يف أعىل الزاوية اليمنى ،أي يف الزاوية التي من شأن مشاكل
الفقر أن ت ّ
ُحل فيها ،يف حني تكون انبعاثات ثاين أكسيد الكربون عالي ًة ج ًدا .وبعبار ٍة أخرى ،ليس من
املمكن ،وف ًقا للنموذج املستخدم ،التغ ّلب عىل مشاكل التنمية والفقر املدقع من دون بذل جه ٍد يف
7

قيم كبرية
"بريم" ( )Patient Rule Induction Method, PRIMهي تقنية الستخراج البيانات ضمن فضاء مدخالت عايل األبعاد ،مع ٍ
ملتغي املخرجات .لتفصيل هذه الطريقة( .املرتجم) راجع:
ّ
Wolfgang Polonik & Zailong Wang, "Prim Analysis", Research paper, University of California Davis/
Department of Statistics (2009), at: http://goo.gl/PYmcLJ
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مجال نجاعة استخدام الطاقة وتطوير الطاقات البديلة ،وذلك بسبب محدودية فرص الحصول عىل
املوارد األحفورية بحلول نهاية القرن الحادي والعرشين.
ّ
املؤشات التي جرى اعتامدها لقياس تح ّديات التخفيف
وبطبيعة الحال ،تعتمد النتائج عىل
مؤش ٍ
ات بديلة أو ّ
مؤش ٍ
والتك ّيف .وميكننا تكرار التحليل مع ّ
يتم
ات مر ّكبة .وانطال ًقا من املعلومات التي ّ
الحصول عليها بشأن املح ّددات الرئيسة ٍّ
لكل من "املسارات السوسيو-اقتصادية املشرتكة" ،فمن املمكن
حينئ ٍذ اختيار سيناريوهات متثيلية ح ًّقا ٍّ
لكل من هذه املسارات.

خامتة
يرفع بناء قواعد بيانات السيناريوهات واستخدامها املنهجي التحديات التي يفرضها أخذ أوجه عدم
اليقني العديدة يف مامرسات االسترشاف الك ّمي يف االعتبار .فباالنتقال من عد ٍد قليل من السيناريوهات،
ٍ
بيانات تستكشف فضاء أوجه املعقول،
تجسد رؤى بديلة من املستقبالت املمكنة ،إىل قاعدة
والتي ّ
تسمح قواعد بيانات السيناريوهات بالتح ّرر من االختيار "ا ُملسبق" ،والذي غال ًبا ما يكون صع ًبا ومق ّي ًدا،
بشأن الفرضيات االستهاللية التي ينبغي اعتامدها .ومن خالل تحليل قاعدة بيانات النتائج ،من املمكن
ٍ
وضعيات مص ّممة سل ًفا.
العثور عىل نتائج من شأنها أن تكون "ضد-بديهية" وتتجاوز
ٍ
إضاءات جديدة بالنسبة إىل القرار:
ومتنح هذه املقاربة
ö öتقييم مدى متانة النتائج وآليات العمل التي جرى تسليط الضوء عليها.
ö öتحديد "السلوكيات" الناشئة يف مجموع ٍة من السيناريوهات ،والتي تسمح باستخالص معلومات
أكرث ثرا ًء من أجل اتخاذ القرار ،مثل رشوط التسويات أو "التداؤبات" بني معايري متع ّددة يف
إطار قرا ٍر متع ّدد املعايري ،أو تحليل دينامييك من أجل ربط الديناميات عىل املدى القصري مع
التط ّورات عىل مدى أطول.
مفصلة.
ö öانتقاء عد ٍد قليل من السيناريوهات السديدة من أجل دراس ٍة ّ

تع ّد أصالة هذه املقاربة الجديدة أيضً ا عكس األدوار املعتادة يف الوصل املفصيل بني الكيفي والك ّمي؛
ٍ
ملجموعات كبرية
دروس كيفي ٍة من االستكشاف املنهجي
فالك ّمي يصبح استكشاف ًيا ،من أجل استخالص
ٍ
من املسارات التي جرى تكميمها.
التغي املناخي ،مبساعدة منوذج ( .)Imaclim-Rولكن
وقد جرى تجسيد هذه املقاربة هنا من خالل حالة ّ
خاص يف الحاالت التي تكون
منوذج وعىل ّأي موضوع .وستكون منري ًة عىل نح ٍو ّ
ميكن بالطبع تطبيقها مع ّأي ٍ
فيها أوجه عدم اليقني العديدة معني ًة وحيث تتض ّمن اآلليات قيد العمل رضوب ّ
اللخطية واملفعول الرجعي.
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