
المنبر الحكومي الدولي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

www.ipbes.net
secretariat@ipbes.net :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0570 815 228 49+

10th floor, 
Platz der Vereinten Nationen 1,

D-53113 Bonn, Germany

:IPBES لمتابعة
Twitter: @IPBES | Instagram: ipbes_

youtube.com/ipbeschannel | facebook.com/IPBES
linkedin.com/company/ipbes

يتم تمويل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES(من خالل تبرعات 

تطوعية سخية من الدول األعضاء في المنبر إلى الصندوق االستئماني 
.IPBES Trust Fund

FSC مطبوع على ورق
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Empowered lives.
Resilient nations.  

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

كيف يمكنك المشاركة؟
يضم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES( حالًيا 127 دولة من الدول األعضاء. 

ويشارك أيًضا عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات، 
واالتفاقيات، وفئات المجتمع المدني في العملية الرسمية الخاصة بالمنبر 

الحكومي الدولي  بصفتهم مراقبين، إلى جانب اآلالف من الجهات المعنية، 
التي تتراوح بين الخبراء العلميين إلى ممثلي المؤسسات األكاديمية 

والبحثية، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، الذين يساهمون بدورهم 
في عملنا ويحققون االستفادة منه.

تتوفر مجموعة كبيرة من الفرص للمشاركة في المنبر الحكومي الدولي للعلوم 
،)IPBES( والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 تتضمن بعضها ما يلي:
المساهمة بصفتك خبير معين في عملية التقييمات المستمرة الخاصة بنا، من خالل 

العمل كمؤلف، أو محرر، أو مراجع.
دعم مهمة بناء القدرات والمعرفة الخاصة بنا من خالل المساهمة بالخبرات أو 

توفير البيانات أو غيرها من المصادر.  
العمل كشريك في االتصال والتوعية على المستوي اإلقليمي أو دون اإلقليمي.

تنسيق عملية إنشاء شبكة قطاعية أو خاصة بصناعة محددة للجهات المعنية 
المشاركة مع المنبر الحكومي الدولي.

.IPBES Fellows المشاركة في برنامج زمالة المنبر الحكومي الدولي

.)IPBES( تتمثل الخطوة األولى في التسجيل كجهة معنية تابعة للمنبر الحكومي الدولي 
هذا التسجيل مجاني وسيضمن لك تلقي معلومات منتظمة عن عمل المنبر الحكومي 
الدولي فضالً عن فرص المشاركة به. للتسجيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

www.ipbes.net/stakeholders

أو استخدام أي هاتف ذكي أو جهاز محمول لمسح رمز االستجابة السريعة:
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كيف تم تنظيم المنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

النظم اإليكولوجية )IPBES(؟

االجتماع العام: ينعقد مجلس إدارة المنبر الحكومي الدولي - الذي يتكون من ممثلي 
الدول األعضاء في المنبر الحكومي الدولي - عادًة مرة واحدة كل عام.

المراقبون: أي دولة لم تصبح عضًوا في المنبر الحكومي الدولي حتى اآلن، واتفاقية 
التنوع البيولوجي )CBD( واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهيئات 

األمم المتحدة المعنية، فضالً عن العديد من المنظمات والوكاالت المعنية األخرى.

المكتب: يتكون المكتب من رئيس المنبر الحكومي الدولي، السير روبرت واتسون، 
وأربعة نواب للرئيس، وخمسة أعضاء آخرين يراقبون المهام اإلدارية الخاصة 

بالمنبر الحكومي الدولي.

فريق الخبراء المتعدد التخصصات )MEP(:  يتكون من خمسة خبراء مشاركين من 
كل منطقة من مناطق األمم المتحدة الخمس، يراقبون جميع المهام العلمية والتقنية 

الخاصة بالمنبر الحكومي الدولي. 

الجهات المعنية: جميع المساهمين في منجزات المنبر الحكومي الدولي والمستخدمين 
النهائيين لها.

فرق الخبراء وفرق العمل: مجموعة مختارة من العلماء وأصحاب المعرفة يقومون 
بإجراء تقييمات المنبر الحكومي الدولي وغيرها من النتائج المراد تحقيقها. 

األمانة العامة )تشمل وحدات الدعم الفني(: تضمن تحقيق األداء الوظيفي الفعال 
للمنبر الحكومي الدولي من خالل دعم االجتماع العام، والمكتب، وفريق الخبراء 
المتعدد التخصصات، باإلضافة إلى تنفيذ عمل المنبر ومهامه اإلدارية. ويرأس 

األمانة العامة د. آن الريجوديري األمين التنفيذي للمنبر الحكومي الدولي. وتستضيف 
حكومة ألمانيا االتحادية مقر األمانة العامة في مدينة بون.

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

)IPBES(؟  

إن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES( و هيئة حكومية دولية مستقلة، أسستها 

الدول األعضاء في عام  2012. ويقدم المنبر الحكومي الدولي لمتخذى 
القرارات والسياسات تقييمات علمية موضوعية عن حالة المعرفة فيما 

يخص التنوع البيولوجي  لكوكب األرض، والنظم اإليكولوجية، والمنافع 
التي يقدموها للناس، فضالً عن األدوات والوسائل التي تهدف إلى حماية 

هذه األصول الطبيعية الحيوية واستعمالها المستدام. 
وتكمن مهمتنا في تعزيز األسس المعرفية من أجل وضع السياسة األمثل 
من خالل العلوم، والحفاظ على التنوع البيولوجي واستعماله المستدام، 
ورفاه البشر في األجل الطويل والتنمية المستدامة.ويتشابه الدور الذي 

يقوم به المنبر الحكومي الدولي مع الدور الذي تقوم به الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC( في مجال تغير المناخ إلى حٍد ما.

لماذا يُعد المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية )IPBES( مهًما؟
يدعم التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس جميع جوانب التطور البشري 

تقريًبا، وهما من العناصر األساسية في نجاح أهداف التنمية المستدامة 
الجديدة. كما يساهمان في إنتاج الغذاء، والحصول على مياه نظيفة، وتنظيم 

المناخ وكذلك في السيطرة على األمراض. ومع ذلك، يتعرض التنوع 
البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس لالستنزاف والتدهور بصورٍة أسرع من 
أي وقٍت مضى في تاريخ البشرية. لذا، ُيعد المنبر الحكومي الدولي هيئة 

فريدة من نوعها - حيث ُتسخر أفضل الخبرات من جميع التخصصات 
العلمية ومجتمعات المعرفة - لتقديم المعرفة ذات الصلة بالسياسات ولتحفيز 
تطبيق السياسات القائمة على المعرفة على جميع المستويات في الحكومة، 

والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

ما هو دور المنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

النظم اإليكولوجية )IPBES(؟     
يمكن تصنيف عمل المنبر الحكومي الدولي بشكٍل عام إلى أربعة مجاالت 

تكميلية على النحو التالي:
التقييمات: بشأن موضوعات محددة )على سبيل المثال، »الملقحات، 

والتلقيح واإلنتاج الغذائي«(، ومسائل منهجية )على سبيل المثال، 
»السيناريوهات والنمذجة«(، وعلى الصعيدين اإلقليمي والدولي )على 
سبيل المثال، »التقييم العالمي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية«(. 
دعم السياسة العامة: تحديد األدوات والمنهجيات المتعلقة بالسياسة 

العامة، وتيسير استخدامها وتحفيز عملية تطويرها المستمر.
بناء القدرات والمعرفة: تحديد القدرات ذات األولوية، واحتياجات 

المعرفة والبيانات للدول األعضاء، والخبراء والجهات المعنية لدينا.
االتصال والتوعية: ضمان وصول العمل الذي نقوم به إلى أقصى مدى 

وتحقيق أقصى تأثير ممكن.

ما هي إنجازات المنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

النظم اإليكولوجية )IPBES(؟  
تم االنتهاء من إجراء التقييم المواضيعي 
األول الخاص بالمنبر الحكومي الدولي 

بشأن الملقحات، والتلقيح، واإلنتاج الغذائي 
في عام 2016،  وهو ثمار عامين من 

العمل المكثف من جانب 77 خبيًرا 
من جميع أنحاء العالم. ويستشهد التقييم 
بما يقرب من 3000 بحث علمي، كما 

يتضمن معلومات عن الممارسات القائمة 
على المعرفة األهلية والمحلية مستمدة من 
أكثر من 60 مكاًنا حول العالم. وقد صدق 

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي 
على ملخص التقرير الخاص بمقرري 

السياسات بنصه.

بعض النتائج
األساسية الرسائل
يعتمد اإلنتاج الغذائي العالمي السنوي الذي تصل قيمته إلى 577 مليار دوالر على 

مساهمات مباشرة من الملقحات.
ازداد اإلنتاج الزراعي الذي يعتمد على التلقيح الحيواني بنسبة 300% على مدار 

السنوات الخمسين الماضية، إال أن المحاصيل المعتمدة على الملقحات تظهر انخفاًضا 
في معدالت النمو واالستقرار في المحصول مقارنًة بالمحاصيل التي ال تعتمد على 

الملقحات.
تعتمد حوالي 90% من جميع النباتات الزهرية البرية على التلقيح الحيواني بدرجٍة ما.

16% من الملقحات الفقارية مهددة باالنقراض عالمًيا، بينما ترتفع النسبة إلى %03 
بالنسبة لألنواع التي تعيش على الجزر، مع وجود اتجاه نحو مزيد من عمليات 

االنقراض.
تهدد مبيدات اآلفات، بما في ذلك مبيد الحشرات نيونيكوتينويد، الملقحات في جميع 

أنحاء العالم، على الرغم من أن اآلثار طويلة األجل ال تزال مجهولة.
يمكن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لحماية الملقحات، بدًءا من ضمان تنوع أكبر في 

الموائل وصوالً إلى تعزيز الزراعة المستدامة، ودعم الممارسات التقليدية مثل تلك 
الممارسات التي تدير تجزأ الموائل وتعاقب المحاصيل، وتوسيع نطاق التعليم وتبادل 

المعرفة، والحد من تعرض الملقحات لمبيدات اآلفات، وتحسين إدارة تربية النحل.

و

لمعرفة المزيد يرجى االطالع على الموجز الكامل الخاص بمقرري السياسات 
على موقعنا اإللكتروني:

http://www.ipbes.net 

علوم متطورة تساهم في وضع السياسات المثلى.

االجتماع العام
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