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 ٢٠٢١ أبريل/نيسان ١٦

EM/2021 /09 

ص مقرري السياسات بشأن تقييم  
ّ

إشعار: فتح باب املشاركة في استعراض املسّودة الثانية لنظام الفصول واملسّودة األولى مللخ

 االستخدام املستدام لألنواع البرية!

 

( واملراقبون والجهات املعنية IPBESللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )السادة/ أعضاء املنبر الحكومي الدولي  

 األخرى،

ني أن أعلن عن إطالق االستعراض الخارجي للمسّودة الثانية لنظام 2021شباط/فبراير    16)الصادر في    EM/2021/05باإلشارة إلى اإلشعار رقم   (، يسرُّ

ص مقرري السياسات بشأن تقييم االستخدام املستدام لألنواع البرية، في الفترة من  
ّ

حزيران/يونيه   10نيسان/أبريل إلى    16الفصول واملسّودة األولى مللخ

2021 . 

عرفة.  االستعراض الخارجي الثاني الحكومات والخبراء املعنيين واملؤهلين، بمن فيهم العلماء، وصّناع القرار، واملمارسين وغيرهم من أصحاب امليخاطب هذا 

ينتمون إلى  ولضمان أعلى جودة علمية وأهمية سياساتية لهذا التقييم، يسعى فريق الخبراء املتعدد التخصصات إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة من خبراء  

مدعوون جميع التخصصات والخلفيات ذات الصلة. ولضمان االتساق مع االستعراض الخارجي األول واستمراريته، فإّن َمن شاركوا في االستعراض األول  

 بشكٍل خاص إلى إرسال تعليقاتهم. 

 ع الخطوات التالية: إذا كنتم ترغبون في املشاركة بصفة ُمراجع خبير في هذا االستعراض الخارجي، ُيرجى اتبا

 (، وذلك إذا لم يكن قد سبق لكم التسجيل؛ https://ipbes.net/user/registerالتسجيل بصفة مستخدم جديد على املوقع الشبكي للمنبر ) (1

التالي:   (2 الرابط  على  التقييم  مسّودة  استعراض  في  للمشاركة  species-wild-use-https://ipbes.net/sustainable-التسجيل 

assessment/sod/registration 

الخصوصية للدخول إلى مشروع التقييم. ويجب وضع التعليقات في  بمجرد التسجيل سوف تتلّقون رسالة بريد إلكتروني تزّودكم بالبيانات   (3

 اللغة اإلنجليزية باستخدام االستمارة املتوفرة على نفس صفحة الويب. 

للمنبر وممثلي الحكومات اآلخرين يومي   التابعة  الوطنية  التنسيق  م اجتماع تحاوري لجهات 
َّ
رَسل تفاصيل إضافية ع2021أيار/مايو    12و  11ُينظ ن  . وتُ

م حلقة دراسية شبكية مفتوحة لجميع املشاركين
َّ
نظ تُ  إلى جهات التنسيق الوطنية التابعة للمنبر. وباإلضافة إلى ذلك، 

ً
في االستعراض    االجتماع مباشرة

ين في 
ّ
 أعاله.   2. ويمكنكم التسجيل في الحلقة الدراسية الشبكية بمجرد إتمام الخطوة 2021أيار/مايو  12املسجل

 

 ية أتوّجه إليكم بالشكر على دعمكم املتواصل للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج ويسّرني أن

(IPBES .) 
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