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 مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر التابعة اإلقليمية التنسيق مراكزو المعارف وأصحاب المهتمين العلماء جميع إلى
  الفاعلة. األطراف جميع وإلى اإليكولوجية، النظم وخدمات البيولوجي التنوع

 
 التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر العالمي التقييم لغرض اآلن مفتوح الخارجية بالمراجعة للقيام التقدم باب

  اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي
 

 األعزاء، الزمالء
 

 في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر ىالعالم التقييم لفصول األول مسودةلل الخارجية المراجعة بدء عن علنأ   أن سرنيي  
 اإليكولوجية. النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال

 
  .2017 أب/أغسطس 15 في وينتهي حزيران/يونيو 15 في العالمي للتقييم الخارجية المراجعة بدأت  

 تقييم صدور منذ الزمن، من عقد من أكثر نحو منذ العالم في البيولوجي التنوع مجال فى بارزا ( )معلما   لقطة أول التقييم هذا وسيكون
 اإليكولوجية والنظم البيولوجي بالتنوع يتعلق فيما المعرفة حالة القرار لصانعي العالمي التقييم وسيوفر اإليكولوجية. للنظم األلفية
 استدامتها. لضمان الطبيعية الثروات هذه واستخدام حماية خيارات عن فضال   ذلك، جراء البشرية على ستعود التي والفوائد لكوكبنا
 وأهداف البيولوجي للتنوع آيشي مؤتمر أهداف تحقيق في المحرز التقدم لتقييم حيوية بيانات العالمي التقييم سيوفر ذلك، إلى وإضافة  
     المستدامة. التنمية

 
 أصحاب من وغيرهم وممارسون، قرار، وصناع علماء، من والمؤهلين المهتمين الخبراء طريق عن الخارجية المراجعة عتبرت  و

 النظم وخدمات يولوجيالب التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي المنبر تقييم عملية في المراحل أهم إحدى هى المعارف
 .اإليكولوجية

 والمنهج العلمية، الجودة لضمان ا  حيوي ا  أمر خارجية مراجعة أول في الخبراء مختلف وإشراك ممكن نطاق أوسع على المشاركة عدوت  
 التقييم. فى المستخدم

 
 البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر األخرى للتقييمات الخارجية لمراجعةا جرىت   نفسه الوقت في

 تدهورل الخارجية المراجعة كذلك الوسطى، وآسيا وأوروبا ىالهاد المحيط -آسياو أفريقيا إلى بالنسبة وذلك اإليكولوجية النظم وخدمات
 (.2017 يوليه /تموز 24 في )ينتهي لألمريكتين اإلقليمي والتقييم (2017 يونيو حزيران/ 26 في )ينتهي الحهاواستص األراضي

  .التقيمات من غيرها مع ىبالتواز تتم منفصلة عملية العالمي للتقييم جيالخار االستعراض يكونو

 
   السهلة: الخطوات هذه اتباع رجىي   ،العالمي للتقييم مراجع ا تكون أن في ترغب كنت إذا
 النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر اإللكتروني الموقع في كمستخدم بالتسجيل قم (1

  قبل. من نفسك بتسجيل تقم لم أنك حال في وذلك (http://www.ipbes.net/registration_global_fod) اإليكولوجية
 

.www.ipbes  اإللكتروني الموقع على العالمي للتقييم الفردية للفصول خارجي ا مراجع ا تصبح لكي بطلب تقدم (2
http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod قيامك بعد فقط الرابط هذا )سيعمل 

 النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي المنبر لموقع مستخدم بصفتك الدخول بتسجيل
  اإليكولوجية(.

 
 منك طلبي   وسوف الفصول، مسودات إلى اآلمن الوصول رابط بها إلكتروني بريد رسالة الفور على ستتلقى التسجيل، بمجرد (3

  نفسها. الويب صفحة على متاح نموذج باستخدام وذلك اإلنجليزية باللغة تعليقاتك إرسال
 

 البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي المنبر تقييمات تعزيز في ومساعدتكم مشاركتكم على أخرى ةمر أشكركم
 الخارجي. االستعراض هذا خالل من اإليكولوجية النظم وخدمات

mailto:secretariat@ipbes.net
http://www.ipbes.net/
http://www.ipbes.net/registration_global_fod
http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod


________________________________________________________________________________ 
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

Platz der Vereinten Nationen 1, 53 113 Bonn, Germany  
secretariat@ipbes.net •  www.ipbes.net  

  
 التحيات، خالص مع

 

 
 الريغوديري آن

 التنفيذية األمينة
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