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Meža māja 



IPBES 

The 'Intergovernmental Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services' (IPBES).  

 

IPBES izveidota 2012. gadā un ir netkarīga 
starptautiska organizācija, kas atvērta visām 
Apvienoto Nāciju dalībvalstīm. 

Šobrīd ir pievienojušās 123 dalībvalstis 

 

IPBES dalībniekiem jāsekmē IPBES attīstība 
kā vadošajai starptautiskajai platformai, lai 
sniegtu izvērtējumu sabiedrībai par planētas 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumus.   
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IPBES vēsture 

Diskusijas par IPBES aizsākās 2007 gada 
novembrī, kad (IMoSEB) starptautiskā 
pārraudzības komiteja uzsāka diskusijas 
procesu sadarbībā ar UNEP par  
nepieciešamību ciešākai sadarbībai ar valstu 
valdībām un dažādām iesaistītajām pusēm 
(uzņēmēji, iedzīvotāji, eksperti, zinātnieki un 
resursu lietotāji).  

 

 

 

«International Mechanism of Scientific 
Expertise on Biodiversity (IMoSEB)» 
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IPBES vēsture 

Notika trīs starptautiskās tikšanās 

 

2008.gadā Malaizijā 

2009.gadā Kenijā 

2010.gadā Korejā (Busan) 

 

Ar mērķi diskutēt kā stiprināt zinātnes un 
lēmumu pieņemšanas mijiedarbību 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu jautājumos. 
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IPBES vēsture 

2010.gadā Korejā (Busan Outcome) tika 
nolemts, ka nepieciešams izveidot IPBES. 

 

Lēmuma dokuments tika skatīts 10tajā 
Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 
dalībvalstu sanāksmē un citās lēmējinstitūtos. 

 

Līdz IPBES uzsāka darbu 

IPBES 1 – Bonnā, Vācijā 2013.gada janvārī 

IPBES 2 – Antālijā, Turcijā 2014.gada 
decembrī 

IPBES 3 – Bonnā, Vācijā 2015.gada janvārī 
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Kas tad īsti ir IPBES? 

IPBES sniedz mehānismu jeb darba kārtības veidu, kuru 
atzīst gan zinātniskā gan politikas veidotāju puses.  
 
Darba organizācijas mehānisms -  iesaistīta ir uzticamu 
vispasaules ekspertu grupa, kura veic izvērtējumus un 
pētījumus, kuri balstīti uz datiem un zināšanām, 
maksimāli ievērojot informācijas atklātības principus. 
Iesaistītie eksperti pārstāv zinātniskās organizācijas, 
nevalstisko sektoru, valdību eksperti, vietējās 
sabiedrības.  
 
Kā viens no IPBES virsmērķiem ir stiprinat kapacitāti 
visos līmeņos, lai pēc iespējas mērķētāk sekmētu 
lēmumu pieņešanas procesu, kas balstīts uz zinatniskiem 
datiem. 
 
Kā arī nodrošināt IPBES sinerģiju ar citiem 
starptautiskajiem vides līgumiem, kas saistīti ar 
bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem. 
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Un kas mums - šeit un tagad?  
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Vairāk informācijas: 

 

www.ipbes.net 
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Paldies par uzmanību! 


