
 

  

 

 
 
 

 

 

 2020تموز/يوليو  3

  

EM/2020/20 

ي مجال التن
 
ي إخطار: المراجعة الخارجية لمسودة تقرير تحديد النطاق لتقييم التغيير التحولي للمنير الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ف وع البيولوجر

! وخدمات النظم اإليكولوجية   بث مباشر

  

ي وخدم ي مجال التنوع البيولوجر
 
هم  السادة أعضاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ف ات النظم اإليكولوجية، والمراقبون، وغبر

 ،  من أصحاب المصلحة المعنيير 

  

اير  EM/2020/425 )باإلشارة إل اإلخطار  ي أن أعلن أن مسودة تق2020شباط/فبر
رير تحديد النطاق لتقييم التغيبر التحولي )التقييم  (، يرسن 

ي ومحددات التغيبر التحولي وخيارات تحقيق رؤية  ( ستكون متاحة للمراجعة  2050المواضيعي لألسباب األساسية وراء فقدان التنوع البيولوجر ي للتنوع البيولوجر

 : ي
 أسابيع(.  8) 2020آب/أغسطس  28 - 2020تموز/يوليو   3 الخارجية عىل النحو اآلن 

ي عملية
ي وقت مبكر ف 

اك الحكومات وأصحاب المصلحة ف  تحديد المسائل  الهدف من هذه المراجعة زيادة الصلة السياسية لتقرير تحديد النطاق هذا من خالل إشر

ي سيعالجها هذا التقييم. يرجر النقر 
 للتسجيل بصفتك مراجًعا وللحصول عىل الوثيقة والتعليمات المتعلقة بكيفية إرسال تعليقات.   هنا السياسية الت 

 

ي وخدمات النظم اإليكولوجية ع ي مجال التنوع البيولوجر
تعليقات ىل تقديم من أجل مساعدة جهات التنسيق الوطنية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ف 

ة من   ي الفب 
ي لجهات التنسيق الوطنية ف 

اض  ي سياق عمل بناء القدرات الذي يقوم به  2020تموز/يوليو  10إل  6المراجعة الخاصة بها، سُيعقد اجتماع افب 
ف 

ي ذلك االجتماع، 
ي وخدمات النظم اإليكولوجية. وف  ي مجال التنوع البيولوجر

اء تحديد النطاق مسودة تقارير   المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ف  سُيقدم خبر

، وستتاح الفرصة للمشاركير  للتفاعل معهم. ستتم مناقشة المعلومات وتبادلها عن كيفية إرسال التعليقات مع .  تحديد النطاق لكال التقييمير   المشاركير 

 

ي المراجعة وعىل دعمكم المتواصل للمنبر 
ي وخدمات  أتوجه إليكم بالشكر مقدًما عىل مشاركتكم ف  ي مجال التنوع البيولوجر

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات ف 

 النظم اإليكولوجية. 

ام،  تفضلوا بقبول فائق االحب 

 

 األمينة التنفيذية  | د/ آن الريغوديري

ي وخدمات النظم اإليكولوجية ) ي مجال التنوع البيولوجر
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