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السادة األعضاء، والمراقبون، وأصحاب المصلحة التابعون للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي  
 النظم اإلیكولوجیة،  وخدمات 

یسرني أن أعلن أن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة  
حلقة دراسیة شبكیة ألصحاب المصلحة بشأن مسودة تقاریر تحدید النطاق المعنیة بتقییمي العالقات والتغیر   ى تنظیمسیعكف عل

  14التحویلي الخاصة بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في  
  16المعرفة المحلیة ومعرفة الشعوب األصلیة فیما یتعلق بھذه المسّودات في  وحلقة عمل للحوار بخصوص  2020تموز/یولیو  
 . 2020تموز/یولیھ  

ولعلكم الحظتم أنھ تجري حالیًا مراجعة مسّودة تقریر تحدید النطاق لتقییم العالقات (التقییم المواضیعي ألوجھ الترابط بین  
  2020تموز/یولیھ    31حزیران/یونیھ إلى   5ر المناخ) في الفترة من التنوع البیولوجي، والماء، والغذاء، والصحة في سیاق تغی 

)). EM/2020/14  سیتبع ذلك بوقٍت قصیر مراجعة مسودة تقریر تحدید النطاق؛ لتقییم التغیر التحویلي (التقییم المواضیعي لألسباب
للتنوع البیولوجي): في   2050ء فقدان التنوع البیولوجي ومحددات التغیر التحویلي والخیارات المتاحة لتحقیق رؤیة العام  الكامنة ورا
. وسیُعقد اجتماع تحاوري افتراضي لجھات التنسیق الوطنیة لدعمھا في مراجعة  2020آب/أغسطس  28تموز/یولیو إلى   3الفترة من 

 . EM/2020/17، على النحو المعلن في اإلخطار  2020تموز/یولیو    10إلى   6المسّودات في الفترة من 

، یستعرض  حلقة دراسیة شبكیةللمشاركة في  أصحاب المصلحة المعنیینباإلضافة إلى ذلك، ُوجھت الدعوة إلى جمیع  
ر اإلجابة عن األسئلة التي  خاللھا خبراء تحدید النطاق مسّودة تقاریر تحدید النطاق ومناقشة التوضیحات المعنیة بالتقاریر في إطا

بتوقیت   16:45 حتى الساعة 15:00، من الساعة 2020تموز/یولیو   14ستُعقد الحلقة الدراسیة الشبكیة في  یطرحھا المشاركون. 
في سیاق عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم    وسط أوروبا الصیفي

من أھداف برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم   5و  2على بناء القدرات وإشراك أصحاب المصلحة (الھدفان  اإلیكولوجیة 
 ).   2030والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة حتى 

وجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة  وعالوة على ذلك، یعمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیول
اجتماع تحاوري افتراضي بخصوص االعتراف بالمعرفة المحلیة ومعرفة الشعوب األصلیة واستخدامھا في تقییمي  على تنظیم 

  16.00حتى الساعة   14.00، من الساعة  2020تموز/یولیھ  16وسیعقد االجتماع التحاوري في    .العالقات والتغیر التحویلي 
في سیاق تنفیذ نھج المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات    وروبا الصیفيبتوقیت وسط أ

النظم اإلیكولوجیة في االعتراف بالمعرفة المحلیة ومعرفة الشعوب األصلیة التي اعتمدتھا الجلسة العامة للمنبر الحكومي الدولي  
واستخدامھا. وجمیع الخبراء   IPBES-5/1یولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في القرار للعلوم والسیاسات في مجال التنوع الب 

المھتمین بالمعرفة المحلیة ومعرفة الشعوب األصلیة وأعضاء الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة مدعوون لحضور االجتماع  
 التحاوري االفتراضي وتبادل اآلراء مع خبراء تحدید النطاق. 

من المقرر انعقاد كل من الحلقة الدراسیة الشبكیة واالجتماع التحاوري االفتراضي باللغة اإلنجلیزیة. وللتسجیل في الحلقة   
 الدراسیة الشبكیة و/أو االجتماع التحاوري االفتراضي، یُرجى النقر على الرابطین الواردین أدناه: 

 دید النطاق الحلقة الدراسیة الشبكیة المعنیة بمسّودة تقاریر تح  •
 2020تموز/یولیھ   14التاریخ: 

 بتوقیت وسط أوروبا الصیفي 16:45حتى الساعة  15:00الوقت:من الساعة 
 https://bit.ly/2YaxWiE یُرجى النقر ھنا للتسجیل: 

 االجتماع التحاوري االفتراضي المعني بالمعرفة المحلیة ومعرفة الشعوب األصلیة   •

https://ipbes.net/nexus-scoping-review-invitation
https://bit.ly/2YaxWiE
https://bit.ly/2YaxWiE
https://bit.ly/2YaxWiE


 2020تموز/یولیھ  16التاریخ:
 بتوقیت وسط أوروبا الصیفي 16.00حتى الساعة    14.00الوقت:  من الساعة 

 https://ipbes.net/ilk-nexus-transformative-meetingیُرجى النقر ھنا للتسجیل:  

لى جمیع المشاركین التسجیل أیًضا بصفتھم مراجعین لمسودة تقاریر تحدید النطاق لتقییَمي العالقات  مھم: یتعین ع 
 التغیر التحویلي: و

 /https://ipbes.netفیما یخص مسودة تقریر تحدید النطاق لتقییم العالقات:   -
registration-document-user/login?destination=nexus/scoping 

فیما یخص مسودة تقریر تحدید النطاق لتقییم التغیر التحویلي:    -
-document-change/scoping-https://ipbes.net/user/login?destination=transformative

registration    تموز/یولیھ)  3(یتوفر بعد 

نفیذیة للمنبر الحكومي الدولي  إذا كان لدیكم أسئلة بخصوص كیفیة التسجیل بصفة مراجع، یُرجى التواصل مع األمانة الت 
إذا كان لدیكم أسئلة  registration@ipbes.net .للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة على 

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع  متخلقة بالحلقة الدراسیة الشبكیة، یُرجى التواصل مع وحدة الدعم الفني  
إذا كان لدیكم أسئلة  tsu.capacitybuilding@ipbes.net .البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة المعنیة ببناء القدرات على  

، یُرجى التواصل مع وحدة الدعم الفني للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال  متعلقة باالجتماع التحاوري االفتراضي
التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة المعنیة بالمعرفة المحلیة ومعرفة الشعوب األصلیة على  

)).ilk.tsu.ipbes@unesco.org 
 

جھ إلیكم بالشكر مقدًما على مشاركتكم في عملیات المراجعة وعلى دعمكم المتواصل للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في  أتو
 مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 

 | األمینة التنفیذیة آن الریغودیري

 لدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة المنبر الحكومي ا
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