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 اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر الثامنة بالدورة الخاصة الوثائق

(IPBES) إتاحة أثره للمنبر املفاهيمي اإلطار باستخدام املتعلقة الدراسات / النهائية التعليقات لتقديم الحكومات أمام الفرصة و  / و

 القيم بتقييم يتعلق ما في السياسات واضعي ملوجز اإلضافي االستعراض

 والجهات واملراقبون  (IPBES) اإليكولوجية النظم وخدمات يالبيولوج التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي املنبر أعضاء السادة/

 األخرى، املعنية

علن أن سبق
ُ
 مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر العامة للجلسة الثامنة الدورة أن   EM/2021/07 رقم اإلخطار في أ

  سُتعَقد (IPBES 8) اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع
 
 الصدد، هذا وفي .2021 حزيران/يونيه 24 إلى 14 من الفترة في إلكترونيا

ني َسخ بأن   إعالمكم يسرُّ
ُ
  .plenary-8-https://ipbes.net/event/ipbes التالي: الرابط عبر اآلن متاحة أصبحت الدورة ملع وثائق من األولية الن

 
 
 النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر الثامنة للدورة اإللكترونية للطبيعة ونظرا

تيحت وقد .2020 عام من األول/ديسمبر كانون  في للمنبر الثامنة للدورة التحضيرية األعمال بدأت فقد اإليكولوجية،
ُ
 النطاق تحديد تقارير أ

 للعلوم ليالدو الحكومي للمنبر الثامنة للدورة التابعة الخمسة العمل بأفرقة الخاصة املؤقتة العمل وخطط التحويلي والتغيير الصلة لتقييمات

 2020 األول/ديسمبر كانون  17 في إضافي استعراض إجراء أجل من اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات

(EM/2020/39.) الوثيقة في النهائية صيغتها في وُوضعت للتنقيح الوثائق خضعت وقد IPBES/8/3 الصلة(، لتقييم النطاق تحديد )تقرير 

 أجل ومن العمل(. ألفرقة املؤقتة العمل )خطط IPBES/8/7 والوثيقة التحويلي(، التغيير لتقييم النطاق تحديد )تقرير IPBES/8/4 والوثيقة

 التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر الثامنة للدورة التحضير إطار في واملكتب اتالتخصص املتعدد الخبراء فريق دعم

ة الحكومات فإن اإليكولوجية، النظم وخدمات البيولوجي  على املتاحة االستمارة باستخدام الثالث الوثائق على نهائية تعليقات تقديم إلى مدعوَّ

 أيار/مايو 24 بحلول  اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي املنبر أمانة إلى الرابط هذا

حة نسخ إتاحة اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي املنبر لرئيس ويجوز  .2021  من منق 

رات بصفتها الوثائق هذه
 
 البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر الثامنة الدورة انعقاد قبْيل املنبر رئيس من مذك

 قصير. بوقت اإليكولوجية النظم وخدمات

  أود
 
  أنه إلى انتباهكم أوجه أن أيضا

 
 الدولي الحكومي للمنبر دداملتج العمل برنامج بشأن IPBES-7/1 املقرر  في ورد لطلب   استجابة

 في التخصصات املتعدد الخبراء فريق شرع فقد ،2030 عام حتى اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم

دة وستتاح وأثره. للمنبر املفاهيمي اإلطار استخدام تستعرض دراسة تنفيذ  حزيران/يونيه 1 نم الفترة في الخارجي لالستعراض الدراسة مسو 

 لكي للدراسة النهائية الصيغة إعداد أثناء في ترد تعليقات أي االعتبار في التخصصات املتعدد الخبراء فريق وسيأخذ .2021 تموز/يوليه 31 إلى

 التاسعة. دورتها في العامة الجلسة فيها تنظر
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 وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي املنبر استعراض بشأن ،IPBES-7/2 للمقرر  استجابة

 عملية في واآلراء التفاعلية التعقيبات واملكتب التخصصات املتعدد الخبراء فريق استعرض األول، عمله برنامج ختام في اإليكولوجية النظم

 جانب من االستعراض من إضافية جولة إجراء مع الثامنة دورتها في العامة الجلسة جانب من ليهاع باملوافقة يوصيا أن وقررا املنبر تقييم

 الجولة هذه شأن ومن .2021 وآب/أغسطس تموز/يوليه بين ما الفترة في القيم بتقييم يتعلق ما في السياسات واضعي ملوجز الحكومات

 قبل من النهائية صيغته في النظر وتيسير السياسات واضعي ملوجز السياسات مالءمة مدى تعزيز في تساهم أن االستعراض من اإلضافية

   التاسعة. دورتها في العامة الجلسة

ني ه أن ويسر    بالشكر إليكم أتوج 
 
 البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر املتواصل دعمكم على سلفا

 (.IPBES) اإليكولوجية النظم وخدمات

لوا  التحيات، أطيب وتقب 

 

 التنفيذي األمين  | الريغوديري  آن د.

عني  الدولي الحكومي املنبر
َ
   (IPBES)  اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي بالتنوع امل
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