
 

 
 
 
 
 
 
 

ِنبرِالحكوميِالدوليِللعلومِوالسياساتِمِ ال

ِ(IPBESِفيِمجالِالتنوعِالبيولوجيِوخدماتِالنظمِاإليكولوجيةِ)
 

ِتنبيهِإعالمي:ِ
(ِبصددِإصدارِتقريرِالتقييمIPBESِالبيولوجيِوخدماتِالنظمِاإليكولوجيةِ)نبرِالحكوميِالدوليِللعلومِوالسياساتِفيِمجالِالتنوعِمِ ال

ِالعالميِاألولِبشأنِ

ِ:ِدليلِتمهيدي2005التنوعِالبيولوجيِوخدماتِالنظمِاإليكولوجيةِمنذِعامِ
 
كماِستكونِحمايةِ. هددِرفاهيةِالبشري ِوعلىِمستوىِاألجيالِِا ِيعالمِرا ِبالفعلِخطِمثلالجينيِي ِاألنواعِوفقدانِالنظمِاإليكولوجيةِوالتنوعِِإنِانقراض"

ِالتي ِالمقبلةت ِِالمساهماتِالقيمة ِفيِالعقود ِحاسم ِتحٍد ِبمنزلة ِللبشر ِالطبيعة ِواإلجراءاتِ. قدمها ِوالجهود، علىِجميعِ -ومعِذلكِلنِتنجحِالسياسات،

ِاستندتِإلىِأفضلِالمعارفِواألدلة -المستوياتِ ِهوِما. إالِإذا ِالتنوعِي ِِوهذا ِوالسياساتِفيِمجال ِالعالميِللمنبرِالحكوميِالدوليِللعلوم قدمهِالتقييم

 (." IPBES)البيولوجيِوخدماتِالنظمِاإليكولوجيةِ
 (.  IPBES)روبرتِواتسون،ِرئيسِالمنبرِالحكوميِالدوليِللعلومِوالسياساتِفيِمجالِالتنوعِالبيولوجيِوخدماتِالنظمِاإليكولوجيةِ / السير -

 

 
 

نهائي لحالة وحكومة لمناقشة التقرير والموافقة المحتملة عليه، مع وجود تقرير تجميعي عالمي جديد  130 وُممث ِّل لتقىيس  ، 2019مايو لعام / في شهر أيار

تقييم النظام البيئي لأللفية البارز في عام  صدوررير من هذا القبيل منذ وهو أول تق –الطبيعة، والنظم اإليكولوجية، والمساهمات التي تقدمها الطبيعة للبشر 

 . ، واألول على اإلطالق على المستوى الحكومي الدولي2005
 

قديم مساهمات وتجتماعية، الالتمثيل بين العلوم الطبيعية وا، من أجل موازنة دولةِلهذاِالتقرير 50منِكبارِالخبراءِالدوليينِمنِِا ِخبير 150على إعداد  اعطف  

سيقدمِ، (IPBES)المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يعمل مع  ا  آخر ا  خبير 250إضافية من 

 . وسياساتِأفضلِفيِالعقدِالقادمإجراءات  اإليكولوجيةالتقييمِالعالميِفيِمجالِالتنوعِالبيولوجيِوخدماتِالنظمِ
 

جتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع اليه في الدورة السنوية السابعة لوستوضع الصيغة النهائية لهذا التقرير ويتم النظر ف

عن  فصلمُ " لواضعي السياساتموجز "ومن المقرر نشر  (.2019أيار/مايو  4 –ل نيسان/إبري IPBES7 ،29# (البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

مايوِ / أيار 6وذلكِيومِاإلثنينِالموافقِللعامةِفيِمقرِمنظمةِاليونسكوِالعالمي،ِفيِباريسِالتقرير، يُسلط الضوء على الرسائل الرئيسية والنتائج والخيارات 

حسبِ 0070:)بتوقيتِوسطِأوروباِالصيفيِ 0031:فيِالساعةِ( http://bit.ly/IPBESWebcastمتاحِعلىِ)ِة ِ،ِوسيتمِبثهِعلىِالهواءِمباشر2019

ِالمتحدة ِالواليات ِلشرق ِالصيفي ِ 11:00/ التوقيت ِغرينيتش ِهنا –بتوقيت ِمن ِالعالم ِأنحاء ِجميع ِفي ِاألخرى ِالتوقيتات ِعلى ف : تعرَّ

http://bit.ly/2G6uU54) . 
 

، الذي استغرق ((IPBESتجدر اإلشارة إلى أن التقييم العالمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

، بما في ذلك األبحاث العلمية والمعلومات ألفِمرجع 15إلىِماِيقربِمنِدوالر أمريكي، يستند  مليون 2.4إعداده ثالث سنوات، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 

ِبشكٍلِعي ِِكما. الحكومية ِويشملها ِومعارفِالشعوبِاألصلية، ِوالمعارفِالمحلية، ِوالقضايا، ِالعالميِاألولِعلىِاإلطالقِالذيِيدرسِاألولويات، ِالتقييم د

  . منهجي
 
الهيئة سم "اب في كثير من األحيان ((IPBESالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  ىشار إليُ و

أفضل األدلة  تقديم منوط بهللعلوم والسياسات  الحكومى الدولىمنبر الف، "فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي (IPCC)الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

 . المتوفرة لجميع متخذي القرارات فيما يتعلق بالبشر والطبيعة
  

 2020شهادة خبرة جوهرية للعمل العالمي واإلقليمي بشأن الطبيعة بعد عام  ▪

 أول تقييم يتضمن بشكٍل منهجي المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية على نطاق عالمي  ▪
 ألف مرجع 15يستند إلى ما يقرب من  ▪

 دولة 50من كبار الخبراء الدوليين من أكثر من  ا  رخبي 150أعده أكثر من  ▪

 مليون دوالر أمريكي 2.4سنوات، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من  3رق إعداده ستغا ▪

 تفاق باريسامن شأنه أن يساعد على تقييم التقدم المحرز )أو عدم إحراز تقدم( في أهداف التنمية المستدامة، وأهداف أيتشي، و ▪
 بشأن تغير المناخ

https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
http://bit.ly/IPBESWebcast
http://bit.ly/2G6uU54
http://www.ipcc.ch/


 

وأهداف أيتشي للتنوع ، ( (SDGs أهداف التنمية المستدامةفيما يخص األهداف الدولية الرئيسية، بما في ذلك  لوضعِالعالموسيقدم التقرير رؤية عامة متكاملة 

التيِتمسِالبشر،ِوخياراتِ اآلثار، وعِالبيولوجي،ِوالنظمِاإليكولوجيةأسبابِتغيراتِالتنوكما يبحث التقرير . واتفاق باريس بشأن تغير المناخ البيولوجي،

 . اريوهاتالسياسةِالعامة،ِوالمساراتِالمحتملةِفيِالمستقبلِخاللِالعقودِالثالثةِالمقبلةِفيِحالةِاستمرارِاالتجاهاتِالحالية،ِوغيرهاِمنِالسين

ِتقييمِالعالميِللمةِاالهجوانبِال
 
السابقة الصادرة عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  اتميتقارير التقيستفادة من البا

IPBES)) ، ىوأوروبا وآسيا الوسط وآسيا والمحيط الهادئوتقارير التقييم اإلقليمية المتعلقة بأفريقيا واألمريكتين  صالحهاإوال سيما تقييم تدهور األراضي 
 :   ، فإن التقييم العالميا  الصادرة مؤخر( 2018مارس / آذار)

 
 المفتوحة ، والمياه الداخلية، والمحيطات(ستثناء القارة القطبية الجنوبيةإب) ة  يشمل النظم اإليكولوجية البرية كاف ▪
 واآلثار التي تمس اقتصاداتنا، وسبل العيش، واألمن الغذائي، ونوعية المعيشة –الماضية  ا  التي حدثت على مدار الخمسين عام التغيرات يُق ي ِّم ▪

 تأثيرات التجارة وغيرها من العمليات العالمية في التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بحثي   ▪

النسبية لتغير المناخ واألنواع الغازية والتلوث وتغير استخدام البحار واألراضي ومجموعة من التحديات األخرى التي تواجه التأثيرات نف ص  يُ  ▪

 الطبيعة

 حدد الفجوات ذات األولوية في المعرفة المتوفرة لدينا التي يتعين سدهايُ  ▪

التفاؤل االقتصادي؛ والمنافسة اإلقليمية؛ : ستة سيناريوهات مستقبلية، هييتصور ما قد يغدو إليه التنوع البيولوجي في العقود المقبلة في إطار  ▪

 واالستدامة العالمية؛ وبقاء األمور على حالها؛ واالستدامة اإلقليمية؛ وإصالح األسواق
المية من خالل النظر إلى أوجه التآزر السياسة، والتكنولوجيا، والحوكمة، وتغيرات السلوك، والخيارات، والمسارات الالزمة لتحقيق األهداف الع يُق ي ِّم ▪

بيعة، والتنمية والمقايضات بين إنتاج الغذاء، واألمن المائي، والطاقة، والتوسع في البنية التحتية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الط

 االقتصادية
 

 هيكلِالتقييمِالعالمي
 

جميع أوجه الدعم الفني فيما تقدم  ستةِفصولإلى مجموعة مكونة من  بشأن التقييم العالمي( SPM)عد لواضعي السياسات المُ  وجزمُ المن المقرر أن يستند 

 : وصف الفصول وفيما يلي (. SPM)عد لواضعي السياسات مُ ال للموجزيخص الرسائل الرئيسية 
 
 طريق وتحديد العناصر الرئيسية في العالقات بين البشر والطبيعة الطة راختوفير  .1

 تسليط الضوء على الوضع واالتجاهات الحالية في الطبيعة، والمساهمات التي تقدمها الطبيعة للبشر، وعوامل التغيير .2
 ، واتفاق باريس ((SDGsتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيتشي، وأهداف التنمية المستدامة  .3
 2050استكشاف سيناريوهات مستقبلية معقولة للطبيعة والبشر حتى عام  .4
 التركيز على السيناريوهات، والمسارات، والخيارات التي تقود إلى مستقبٍل مستدام .5
 استعراض الفرص والتحديات أمام متخذي القرارات على جميع المستويات وضمن مجموعة من السياقات .6
 

 اآلثارِالمتوقعة
 

 : على( IPBES)سيعمل التقييم العالمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 
 تقديم معارف متفق عليها وتستند إلى األدلة إلثراء واضعي السياسات في العقد المقبل ▪
تنوع البيولوجي لتحقيق اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وأهداف التنوع البيولوجي العالمي، المساهمة في تقديم تحليل اآلثار المترتبة على فقدان ال ▪

 وأهداف التنمية المستدامة، وغير ذلك من األهداف العالمية الرئيسية
 عرض تقييم متعدد الجوانب لألصول العالمية المشتركة وكيفية المحافظة عليها ▪
 عليه في تحسين ظروف الطبيعة والنظم اإليكولوجية، وأهمية مواءمة الجهود التعرف على دور كل جهة فاعلة والتأكيد ▪
غير المباشرة زيادة الوعي بأهمية السياسات التحويلية متعددة القطاعات والهياكل اإلدارية، بما في ذلك التأثيرات التي تُحدثها السياسات والعوامل  ▪

 ين عملية وضع السياسات عبر اإلقليميةاألخرى على نطاق عالمي والخيارات التي من شأنها تحس
 بداية لعمليات التحليل المتعمقة للدور المنوط باإلجراءات وتأثيراتها على الصعيد العالمي نقطة ▪

 

 المراجعونِوالجمهور
 

لعلوم والسياسات لضمان أعلى مستويات ممكنة من الدقة، والمصداقية، ووثاقة الصلة بالسياسات، فقد تمت مراجعة التقييم العالمي للمنبر الحكومي الدولي ل

ن الخبراء الخارجيين، فاضة مرتين، من خالل عملية علنية وشفافة قام بها مئات مستإب( IPBES)في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 . ، والممارسون، وأصحاب المعارف المحلية، والمعارف المتعلقة بالشعوب األصلية(بما في ذلك الحكومات) القرارمن بينهم العلماء، ومتخذو 
 

ومجموعات المجتمع المدني،  القرار في الحسبان، بما في ذلك قادة الحكومات واألعمال، ىوستُقدَّم التقييمات مع وضع أكبر مجموعة ممكنة من متخذ

 . والشعوب، والمجتمعات األصلية
 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
https://www.ipbes.net/assessment-reports
https://www.ipbes.net/assessment-reports
https://www.ipbes.net/assessment-reports
https://www.ipbes.net/assessment-reports


 

 الجدول الزمني

2016شباط/فبراير 
  

 الموافقة على تقرير تحديد النطاق الذي وضع معايير التقييم. عتمادا

راجع الخبراء الخارجيون مسودة التقييم األولى، وأُدرجت تعليقات المراجعة في المسودات  2017أيار/مايو 
الالحقة من جانب خبراء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 

 (.IPBESالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )

راجعت الحكومات والخبراء مسودة التقييم الثانية والمسودة األولى للموجز المعد لواضعي  2018نيسان/إبريل 
ستُدرج في المسودة النهائية من جانب خبراء المنبر السياسات. تمت مناقشة هذه التعليقات و

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
(IPBES.) 

الدول األعضاء في الدورة السنوية السابعة لالجتماع العام للمنبر الحكومي  المفاوضات بين 2019أيار/مايو 
( IPBESسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الدولي للعلوم وال

على النص النهائي للموجز المعد لواضعي السياسات للتقييم العالمي في باريس، بفرنسا، 
 .2019مايو/أيار  6المخطط له في ويعقبه اإلصدار العام 

 
ِاإل ِل: صدارمكان ِالسابعة ِالسنوية ِالالدورة ِالعام ِالبيجتماع ِالتنوع ِمجال ِفي ِوالسياسات ِللعلوم ِالدولي ِالحكومي ِالنظمِللمنبر ِوخدمات ولوجي

 2019مايوِ/ أيار 4 –إبريلِ/ نيسان 29،ِمنظمةِاليونيسكو،ِباريس،ِفرنسا؛ِ((IPBESاإليكولوجيةِ
 

ِوأحدثِ ِالعاجلة، ِاألخبار ِالتصريحاتلمعرفة ِمنِذلك، ِأكثر ِهو ِوما ِإلىِالخبراء ِوالدعواتِالموجهة ِبصفتك، ِاليوم ِبالتسجيل ِأطرافبادروا معنيةِ ا ِم
 (IPBES)بالمنبرِالحكوميِالدوليِللعلومِوالسياساتِفيِمجالِالتنوعِالبيولوجيِوخدماتِالنظمِاإليكولوجيةِ

www.ipbes.net/stakeholders 
 
ِإلىلإل ِاإليكولوجيةِقائمةِالتغطيةِاإلعالميةِِنضمام ِوالسياساتِفيِمجالِالتنوعِالبيولوجيِوخدماتِالنظم ِ(PBES)Iللمنبرِالحكوميِالدوليِللعلوم

" اشتراك: "معِكتابةِكلمةipbes.netmedia@  رجىِإرسالِعنوانِالبريدِاإللكترونيِالخاصِبكمِإلىِي ِِوالتصريحات،ِواإلصدارات،ِالتنبيهاتلتلقيِ
 الموضوع خانةفيِ

 

 IPBESنبذةِعنِ
 

من مختلف  ا  عضو 130، الذي يضم (IPBES)إن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
، وتحدد خيارات المستقبل القرارلطلبات متخذي  ة  لإلنسان، استجابمساهمات الطبيعة الحكومات، هو الهيئة العالمية التي تُقي ِّم حالة التنوع البيولوجي و

 . اقتصادية مختلفةوجتماعية إإلى خيارات  ا  ستنادا
 

في تعزيز السياسات والقرارات ( IPBES)تتمثل مهمة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 .  علم، بغرض حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ورفاهية اإلنسان على المدى الطويل، والتنمية المستدامةمن خالل ال

 
عالم من جميع أنحاء العالم في أعمال  1000شارك أكثر من يُ . الكائن مقرها في حرم األمم المتحدة في مدينة بونوأمانة المنبر  ستضيف الحكومة األلمانيةت  

ترشحهم حكوماتهم أو . على أساس تطوعي( IPBES)المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
سات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم منظماتهم، ويختارهم فريق الخبراء متعدد التخصصات التابع للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسيا

 (. IPBES)اإليكولوجية 
 

، الذي ((IPBESتمت تغطية تقييم التلقيح الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
: لمشاهدة النشرة اإلخبارية، تُرجى زيارة. دولة 80منفذ إعالمي في أكثر من  1300، بثماني عشرة لغة وذلك من خالل أكثر من  2016صدر في عام 

http://bit.ly/2sq6gbQ 
 
( IPBES)إليكولوجية تمت تغطية التقييمات اإلقليمية الصادرة عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ا 

 24منفذ إعالمي في أكثر من  2500، بسبع وثالثين لغة من خالل أكثر من 2017، التي صدرت في عام صالحهاإويم المواضيعي لتدهور األراضي والتقي
 http://bit.ly/2ylipyoو http://bit.ly/2C0tnNu : لمشاهدة النشرة اإلخبارية، تُرجى زيارة. دولة

 
 www.ipbes.net     media@ipbes.net: للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

 

 : IPBES لمتابعة
  

Twitter.com/@IPBES 
  facebook.com/IPBES 
 youtube.com/ipbeschannel 

 
 
 

linkedin.com/company/ipbes 
instagram.com/ipbes_  
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