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� ا��كومي للمن�
 التاسعة للدورة التحض�
ية العملية� ):IPBES 9( اإليكولوجية النظم وخدمات البيولو'� بالتنوع املع#" والسياسات للعلوم الدو

� ا��كومي املن�
 عمل فرق  عمل خطط مشروع استعراض�  اإليكولوجية النظم وخدمات البيولو'� بالتنوع املع#" والسياسات للعلوم الدو


@م واملراقبون  اإلي$ولوجية، النظم وخدمات البيولو5' بالتنوع املع01 والسياسات للعلوم الدو)' ا&%$ومي املن�
 أعضاء السادة،Aاب من وغ%Eة أ%Fاملص 

  الشأن، JKذا املHتمAن

'N اإلخطار EM/2021/24، عِلن
ُ
ھ أ  النظم وخدمات البيولو5' بالتنوع املع01 والسياسات للعلوم الدو)' ا&%$ومي للمن�
 التاسعة الدورة عقد املقرر  من أنَّ


ة N' اإلي$ولوجيةV3 من الف Y(2022 يوليو/تموز  9 إ 'N ،̂رد أملانيا، بون 
ية العملية عن إضافية معلومات EM/2021/36 اإلخطار N' وAللدورة التحض 

  اإلي$ولوجية. النظم وخدمات البيولو5' تنوعال مجال N' والسياسات للعلوم الدو)' ا&%$ومي للمن�
 التاسعة

� ا��كومي للمن�
 التاسعة للدورة التحض�
ية العملية خطوات وضمن� النظم وخدمات البيولو'� بالتنوع املع#" والسياسات للعلوم الدو

تاح اإليكولوجية،
ُ
اتج مشارHع لالستعراض ت   ،2030 معا حST للمن�
 املتجدد العمل برنامج من 4و 3و 2 األLداف نو

ً
 العمل فرق  عمل خطط عن فضال


ة لھ التاXعةZن ما للف�ن ب�عد .2023-2022 الدورتdائية الصيغة سُتوَضع االستعراض، وJkذه الHتاح العناصر ل
ُ
 للمن�
 العام االجتماع N' فJoا للنظر وت

 املؤقت األعمال جدول  من 8 البند إطار N' التاسعة، دورتھ N' اإلي$ولوجية النظم وخدمات البيولو5' بالتنوع املع01 والسياسات للعلوم الدو)' ا&%$ومي

 السياسات. ودعم املعارف، أسس vعز^زو القدرات، بناء tشأن


 بصفة املشاركة N' ترغبون  كنتم إذاAاستعراض خب 'N ا&}ار5'، االستعراض @ذا Y5التالية: ا&}طوات اتباع يُر  

 لوجيةاإلي$و النظم وخدمات البيولو5' بالتنوع املع01 والسياسات للعلوم الدو)' ا&%$ومي للمن�
 الشب$ي للموقع مستخدم بصفة ال���يل )1

)https://ipbes.net/user/register( ّ�لوا لم كنتم إذا�
ُ
v عد؛t  

  الدخول  ��vيل عند فقط ذلك (ي�سwp/ipbes9-force-khttps://ipbes.net/registration/tas �1ّ ع�
 االستعراض N' للمشاركة طلب تقديم )2
ً
 أوال

  اإلي$ولوجية)؛ النظم وخدمات البيولو5' التنوع مجال N' والسياسات للعلوم الدو)' ا&%$ومي للمن�
 الشب$ي للموقع مستخِدم بصفة

  س�تلقون  ال���يل، بمجرد )3
ً

ونية رسالة فوراVتمنحكم إلك  

ً
  منفذا

ً
 اإلنجلA ية اللغة v 'Nعليقاتكم إرسال منكم وسُيطلب املشروع وثائق إ)Y خصوصيا

 الشبكية. الصفحة نفس ع¢Y متاح نموذج باستخدام

  بالشكر إليكم أتوّجھ أن و¤سّر£ي
ً
 النظم وخدمات البيولو5' التنوع مجال N' والسياسات للعلوم الدو)' ا&%$ومي للمن�
 املتواصل دعمكم ع¢Y سلفا

  ).IPBES( اإلي$ولوجية

 التحيات، أطيب وتقّبلوا
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ع01 الدو)' ا&%$ومي املن�
َ
  )IPBES( اإلي$ولوجية النظم وخدمات البيولو5' بالتنوع امل


