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الجهات  والمراقبين وغيرهم من   (IPBESية ) بيئ ال الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم أعزائي أعضاء المنبر

 ، وخصوصا الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، المعنية

 

 . 2020أيلول/سبتمبر   15سيُمدد إلى   المساهماتيسرنا أن نعلن أن الموعد النهائي للدعوة إلى تقديم 

 

دعوة إلى تقديم مساهمات في المعارف األصلية   "  ( IPBESية )بيئ الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الأطلق المنبر 

". الدعوة موجهة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء العالم للمساهمة في التقييمات الثالث الجاري القيام  والمحلية

 بها العمل عليهم حاليًا حول التنوع البيولوجي، وهي: 

 االستخدام المستدام لألنواع البرية  •
 ت المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعة  التصورا •
 األنواع الدخيلة التوسعية  •

 

علي نهج لالعتراف     IPBES-5/1في القرار رقم    (IPBESية )بيئ الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم ال  لقد وافق المنبر

طموحة ورائدة لجلب المعارف األصلية والمحلية    ةالمنبر عملي (، مما يمنح  متاح هنافي المنبر)  بهابالمعارف األصلية والمحلية والعمل  

بها المنبر لتنفيذ هذا    جزء من األنشطة التي يضطلع  "لتقديم المساهمات"الدعوة الحالية    وتعدإلى صميم تقييمات المنبر واسعة النطاق.  

   .النهج

على أن يعكسوا دور المعارف والممارسات   الجارية ستساعد المساهمات من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مؤلفي التقييمات

لتحديات  لتطرق لما سيتم االتقييمات، كبتلك  المحلية في حفظ التنوع البيولوجي  المجتمعات  األصلية و  النشاطات الخاصة بالشعوب والقيم و

  وسيلة  التقييمات حيث ستوفر  .عامل معها مستقبال، وطرق الت في الوقت الحالي التي تواجهها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

        عرض هذه المعلومات على صانعي السياسات. ل

التي تعبر عن المعرفة المجتمعية والممارسات والقيم واالحتياجات و/ أو الخبرات ذات الصلة   المواد والمصادر نخن نأمل في تلقي 

بواحدة أو أكثر من هذه التقييمات. ويمكن تقديم المواد ذات الصلة باللغات الوطنية أو المحلية. كما نرحب ايضا  بتوصيات األفراد  

الجارية من خالل المشاركة  كمراجعين أو كمؤلفين   التقييماتفي تطوير والمجتمعات والمنظمات والشبكات التي يمكن أن تساهم 

 .مساهمين

 

 survey-global-https://ipbes.net/ar/ilk لقراءة المزيد عن الدعوة والمشاركة فيها، يرجى اتباع هذا الرابط: 

  

 

 .يةبيئ ال الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم راهماتكم ودعمكم للمنب نشكركم مقدًما على مس

 

 مع خالص التحية، 
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