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ال��اسات  الف��ل وال��ّ�دة األولى ل�ل� واضعي  ال�ان�ة ل��ام  إشعار: ف"ح )اب ال�&ار$ة في اس"ع!اض ال��ّ�دة 

 )&أن تق��3 األن�اع ال1خ�لة الُ�غ�!ة!

 

للعل�م وال �اسات ال�ع�ي �ال���ع ال
��ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وال�	اق
�ن ال ادة/ أع2اء ال��
	 ال���مي ال�ولي  
 وال7هات ال�ع��ة األخ	5،

 

�اإلشارة إلى اإلشعار  EM/2021/32    3(ال=ادر في    	
)، � 	ُّني أن أعل? ع? إEالق  2021تA	@? ال<اني/ن�ف�
االس�ع	اض الKارجي لل� ّ�دة ال<ان�ة ل��ام الف=�ل وال� ّ�دة األولى ل�لJK واضعي ال �اسات �Aأن ال�ق��� ال��اض�عي 

 . 2022ش9ا>/ف9!ای!  15إلى  2021د:��9! /$ان�ن األول 15لألن�اع ال�خ�لة الُ�غ�	ة وم�اف��ها، في الف�	ة م? 

 

الق	ارات  العل�اء وصانعي  ف�ه�   ?��ال�ع���? وال�Uهل�?،  
	اء Kال���مات وال الKارجي  K�ُاWEِ هVا االس�ع	اض 
وال��ارس�? وغ�	ه� م? أص�اب ال�عارف. ول2�ان أعلى م ��@ات ال�7دة العل��ة وال=لة ال �اسات�ة لهVا ال�ق���، � عى  

K@[ ال	لف�ات  فKات وال==K�
	اء ال��ع�د ال�K==ات إلى ض�ان أوسع مAار0ة م���ة م? ِق
ل خ
	اء ی����ن إلى ج��ع ال
ذات ال=لة. ول2�ان االت اق مع االس�ع	اض الKارجي األول واس��	ار@�ه، فإن م? شار�0ا في االس�ع	اض األول م�ع�ون 

�=فٍة خاّصٍة إلى إرسال تعل�قاته�.   

 

 �� ت	غ
�ن في ال�Aار0ة �=فة خ
�	 اس�ع	اض في هVا االس�ع	اض الKارجي، ُی	جى ات
اع ال�fKات ال�ال�ة: إذا 0�


�ي لل��
	 ال���مي ال�ولي للعل�م وال �اسات ال�ع�ي �ال���ع ال
��ل�جي  -1Aم على ال��قع ال�K�ال� �7ل �=فة م 

 ) إذا ل� ��? ق� س
[ ل�i ال� �7ل؛https://ipbes.net/user/registerوخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة (

https://ipbes.net/registration/invasive-ال� �7ل لل�Aار0ة في اس�ع	اض م ّ�دة ال�ق��� على ال	ا�k ال�الي:   -2

assessment/sod-species-alien 

تق	@	 ت��ی�  -3 إلى مA	وع  لل�خ�ل  الK=�ص�ة  �ال
�انات  تlّود�0  �	وني iإل ب	@�  �لق�ن رسالَة �ال� �7ل، س ��7	د 

nة على نف	ف��
��ة. ال�fاق. و@لlم وضع ال�عل�قات في اللغة اإلن7ل�l@ة �اس��Kام االس��ارة ال�Aال=ف�ة ال 
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�	ون�ة ال�ال�ة: iحلقات الع�ل ال��ار@ة اإلل �َّ��ُ� في أث�اء ف�	ة االس�ع	اض، س

�	ون�ة ل7هات ال�� �[ ال�E��ة ال�ا�عة لل��
	 ال���مي ال�ولي للعل�م وال �اسات  •iحلقة ع�ل ح�ار@ة إل
���مات. والس��عاب م�اE[ ال�ع�ي �ال���ع ال
��ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة وغ�	ها م? م�<لي ال

في   عق�ه�ا  م
�ئ�ًا  ال�ق	ر   ،?��ال�ال�  ?��ال7ل  إح�5  اخ��ار ح�2ر  لل�Aار�0?  ��7ز  �لفة، Kم زم��ة 
 ال��اع�� ال�
ّ��ة أدناه: 

ال�اني/ی�ای!    19 • اللغة      ص
احًا ب��ق�w وسk أوروvا  11:00  -  9:00  :2022$ان�ن  (في 
 ال=���ة، وال	وس�ة، والع	�vة، والف	ن �ة) مع ت	ج�ة ف�ر@ة إلى اللغات -اإلن7ل�l@ة 

(في اللغة    �ع� ال�ه	 ب��ق�w وسk أوروvا  1:00  -  11:00  :2022$ان�ن ال�اني/ی�ای!    19 •
 مع ت	ج�ة ف�ر@ة إلى اللغة اإلس
ان�ة) –اإلن7ل�l@ة 


	اء اس�ع	اض،   •K0 ?ال� 7ل� 
	اء Kال ال�=ل�ة، م�احة ل7��ع  �	ون�ة ألص�اب iإل حلقة ع�ل ح�ار@ة 
(في      �ع� ال�ه	. ب��ق�w وسk أوروvا  3  -  1:  2022$ان�ن ال�اني/ی�ای!    20ال�ق	ر م
�ئ�ًا عق�ها في  

 اللغة اإلن7ل�l@ة)

نهج  •  Vف��ت إEار  في  ال��ل�ة  وال�عارف  األصل�ة  الAع�ب  معارف  �Aأن  �	ون�ة iإل ح�ار@ة  ع�ل  حلقة 
���مي ال�ولي للعل�م وال �اسات ال�ع�ي  االع�	اف �ال�عارف األصل�ة وال��ل�ة والع�ل معها في ال��
	 ال

�ال���ع ال
��ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة (ال�	ف[ ال<اني لل�ق	ر IPBES-5/1  .( 

سُ��اح را�k ال� �7ل في االج��اعات الKاصة ��لقة ح�ار أص�اب ال�=ل�ة، وV0ل} ال	ا�k الzV ���? م? خالله  
لل�Aار0ة في حلقة الع�ل ال�E��ة لل��ار مع جهات ال�� �[، ع? E	@[ ال
	@�    ل7هات ال�� �[ ال�E��ة ت �7ل م�فٍ� تا�ع لها 

�	وني �ع� ال� �7ل ب�7اح �=فة خ
�	 اس�ع	اض (ان�	 أعاله). iاإلل 

ُی	جى ال��اصل مع وح�ة ال�ع� الفّ�ي ال�ع��ة ب
�اء الق�رات �Aأن أz أس{لة تق��ة م�علقة ��لقات الع�ل ال��ار@ة  
 ).Etsu.capacitybuilding@ipbes.net��ة وأص�اب ال�=ل�ة (ل7هات ال�� �[ ال� 

 

�ام، � 	ُّني أن أت�ّجه إل��� �ال�A	 الl7@ل على دع��� ال���اصل لل��
	 ال���مي ال�ولي للعل�م وال �اسات ال�ع�ي Kوفي ال
 ال��� اإل���ل�ج�ة. �ال���ع ال
��ل�جي وخ�مات 

 

  | األم��ة ال��ف��Vةد. آن الر?غ�دی!< 
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