
 

 

:في لإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي التابعين نقاط اإلتصال الوطنيةلى إ  
ودية المغرب وعمان وقطر والسعا و موريتاني ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا و جيبوتي و جزر القمر الجزائر والبحرين و

والمنظمات ذات الصمة  اإلمارات العربية المتحدةو والصومال والسودان وسوريا وتونس  
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 إخطار 
 

 (TEEB) قتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيحمقة عمل حول بناء القدرات بشأن إ 
 لبمدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 3123شباط /فبراير 34ولغاية  32منعقدة في بيروت، لبنان، من 
 

 ،دةأصحاب السعا

حمقة عمل حول بناء القدرات بشأن إقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  أنّ عالمكم إ سّرنيي
(TEEB)  2012شباط /فبراير 23ولغاية  21ستعقد في بيروت، لبنان، من . 

 

 مع برنامج األمم المتحدةحمقة العمل  (SCBD) قة بالتنوع البيولوجيوتنظم أمانة اإلتفاقية المتعم
 آسيا جنة االقتصادية واالجتماعية لغربوالم (ROWA) بواسطة مكتبو اإلقميمي لغرب آسيا  (UNEP)لمبيئة

(ESCWA)،  بالتعاون الوثيق مع مكتب اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في برنامج األمم المتحدة
 Deutsche Gesellschaft für Internationale)دولي الوكالة األلمانية لمتعاون اللمبيئة، وجامعة الدول العربية و 

Zusammenarbeit)،  بالتعاون مع مركز ىمميولتز لألبحاث البيئية(Helmholtz Centre for 



Environmental Research) . وتستضيف لمجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا حمقة العمل في مقّرىا في
 . بيروت

 

مت بناء عمى طمب اإلجتماع نظّ و  ،حمقات عمل حول بناء القدراتمجموعة من وتشكل حمقة العمل واحدة 
صمة، بيدف دعم البمدان والمنظمات األخرى ذات  برنامج األمم المتحدة لمبيئةالعاشر لمؤتمر األطراف وبالتعاون مع 

دماج و  (TEEB)إقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في إستخدام نتائج دراسة  قيم التنوع البيولوجي ا 
فيما بين الخبرات العممية تبادل باإلضافة الى تعزيز  ،خطيطات التوالبرامج وعممي المحمية والوطنيةضمن السياسات 

 (. 7، الفقرة X/44المقرر ، (و)و (ى) 17، الفقرة X/2المقرر )الممارسين بشأن التدابير الحافزة 
 

 : األىداف التالية وتسعى حمقة العمل الى المساىمة في تحقيق

  تزويد أصحاب القرار في المنطقة بالحجج اإلقتصادية من أجل حفظ التنوع البيولوجي
ستخدامو المستدام فضاًل عن معمومات بشأن األدوات الحديثة التي تحسن من نوعية  ،وا 

  ؛إجراءات صنع القرار تجاه الحفظ واإلستخدام المستدام، بما فييا األدوات المالية

  لمتآزر وتعزيز التعاون بين الترويج التنوع البيولوجي وخدمات األنظمة اإليكولوجية بيدف تعميم
 القطاعات ومجاالت السياسة ذات الصمة؛

  دعم إستعراض وتحديث أو تنقيح اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي عمى
 3، الفقرة X/2المقرر ) 2020-2011نوع البيولوجي ضوء الخطة اإلستراتيجية الجديدة لمت

أىداف أيتشي، واألىداف األخرى ذات ، وخاصة فيما يتعمق باليدف الثاني والثالث من ((ج)
 .الصمة

 

عمى ضوء ما ورد أعاله، يشرفني أن أدعوكم الى تعيين مسؤولين إثنين في حكومتكم لممشاركة في حمقة 
  ةالتنظيم المدني أو وزار ، اإلقتصاد، واآلخر من وزارة المالية( ما يعادليا أو)العمل ىذه، مسؤول من وزارة البيئة 

تقاسم الخبرات الميمة في تعميم التنوع البيولوجي ضمن يمّكنو من موقع نبغي عمى ىذا األخير أن يكون في وي. مماثمة
تحويل القدرة المكسبة الى من كما ينبغي عمى ىذين المسؤولين أن يكونا في موقع يمّكنيما . التنمية الوطنيةخطط 

 . إجراءات ممموسة دعمًا لمتنفيذ المحمي



تحدد بشكل واضح أسماء المشاركين  رسالة رسمية موقعة وموجية الى األمين التنفيذي في التعيينات تقًدمو 
رفاقيا إلكترونيًا بنسخة . رونياإلتصال الكاممة وعنوان البريد اإللكتومعمومات  األمانة الى   PDFويتم مسح الرسالة وا 

 15، بتاريخ أقصاه 6588 288 514 1+ أو الفاكس عمى الرقم  secretariat@cbd.intعمى العنوان التالي 
 . 2012كانون الثاني /يناير

 

يابًا، بدرجة سياحية  ستكون مدعومة بتذكرة سفر ذىاباً مؤىمة  كما نؤكد أن مشاركة الممثَمين عن كل دولة وا 
ويتم إتاحة الوثائق . باإلضافة الى بدل اإلقامة اليومي طوال مدة حمقة العمل وتوفر بموجب قواعد األمم المتحدة

 .ستعقد بالمغتين العربية واإلنكميزية، وىي بحمقة العمل في الوقت المناسبالخاصة 
  

-Silva Mediterraneaتزودكم عبر مشروعيا اإلقميمي الوكالة األلمانية لمتعاون الدولينرجو إعالمكم أن 
CPMF، وىي ستصدر دعوة ليا في ىذا الخصوص. الدول ذات الصمة غاباتمزيد من الدعم لممشاركة في إدارة بال .  

 

 . ى دعمكم وتعاونكمممسبقًا ع ونأمل أن نتمقى تعييناتكم في أقرب وقت ممكن ونشكركم
 

 .الحترامدتكم، بقبول فائق اسيا وتفضموا،
 

 أحمد جغالف
 األمين التنفيذي
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