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اقب�ن (الدول غ��  األعضاء    دعوة إ(2 أعضاء املن-� ا,+كومي الدو(� للعلوم والسياسات #� مجال التنوع البيولو�� وخدمات النظم اإليكولوجية واملر

إ(2 الدورة التاسعة   املن-�)   �البيولو�� وخدمات النظم  # التنوع  � مجال # للعلوم والسياسات   �ا,+كومي الدو( للمن-�  اإليكولوجية لالجتماع العام 

)IPBES 9.( 

� وخدمات � النظم اإلي,ولوجية)،  أعضاء املن�� واملراقبون األعزاء (الدول غ�3 األعضاء %� املن�� ا.-,ومي الدو*� للعلوم والسياسات %� مجال التنوع البيولو

� وخدمات النظم  �شرفIJ أن أدعوكم إ*G املشاركة %� الدورة التاسعة لالجتماع العام للمن�� ا.-,ومي  �الدو*� للعلوم والسياسات %� مجال التنوع البيولو

 . أملانيا، #� بون  2022تموز/يوليو  9إ(2  3من ) املقرر عقدSا %� الف�Qة IPBES 9اإلي,ولوجية (

  �تموز/يوليو   3األحد،  اع العام يوم  وسُتفتتح الدورة التاسعة لالجتم  .2022تموز/يوليو    2من املقرر تنظيم مشاورات إقليمية وZوم ألY-اب املصV-ة %

 بتوقيت وسط أوروaا الصيفي. ومن املقرر أن ُتخَتتم الدورة يوم    10الساعة    2022
ً
ھ أم3ن الiيئات اإلدارZة 2022تموز/يوليو    9السNت،  صباحا . وقد وجَّ

مم املتحدة أو األعضاء %� الو�االت املتخصصة أو %� الو�الة الدولية  ل��نامج األمم املتحدة للبmئة دعوة إ*G جميع وزراء البmئة %� جميع الدول األعضاء %� األ 

 خطاب دعوة  للطاقة الذرZة، وG*w جميع املمثل3ن الدائم3ن لدى برنامج األمم املتحدة للبmئة، وكذلك إ*G البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة. وسيص
ً
در قرZبا

راِقبة.
ُ
 إ*G املنظمات امل

ً
 موجiا

 Gzاملوقع الشب,ي للمن�� ع Gzجدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة لالجتماع العام ع Gzيمكن االطالع عhttps://ipbes.net/events/ipbes-9. 

 

راِقبة لتحميل رسالة رسمية تتضمن أسماء أعضاء
ُ
� أقرب وقت ممكن، و#� موعد أقصاه وفودSم لتأكيد ���يلiم    وندعو أعضاء املن�� واملنظمات امل#

 .credentials-and-letters-9/nomination-https://ipbes.net/ipbesع�� منصة اإلن�Qنت عGz  2022أيار/مايو  20

ب من �ل عضو من أعضاء الوفود  
َ
https://ipbes.net/ipbes-ملء استمارة الUVWيل ع-� اإلن�Sنت من خالل املوقع  باإلضافة إ*G ذلك، ُيطل

9/registration  ،�مكن لعضٍو %� الوفد أن ���ل أعضاء آخرZن %� الوفد. ُير�G  ومن غ�3 امل.  2022أيار/مايو    27أقرب وقت ممكن، و#� موعد أقصاه    #

الصفحة  ع��  مستخدم  حساب  إ�شاء  يمكن  ال���يل.  استمارة  مللء  للمن��  مستخِدم  حساب  وجود  ُيطلب  بأنھ   
ً
علما اإلحاطة 

https://ipbes.net/user/register . 

مالحظة    G�الصفحة  ُير ع��  املصV-ة  أY-اب  ليوم  منفصل  ���يل  إجراء  يلزم  ھ  .  day-stakeholder-9/registration-https://ipbes.net/ipbesأنَّ

 لالجتماع العام للمن��.وال���يل ليوم أY-اب املصV-ة ال ينطوي عGz حضور الدورة التاسعة 

بعة %� الدورات السابقة، يتع3ن عGz �ل   � لدورات االجتماع العام للمن��، واملمارسة املتَّzمع النظام الداخ 
ً
أن يقدم وثائق تفوZض  املن-�    عضو #� تماشيا

تصدر وثائق التفوZض إما عن طرZق رئmس الدولة أو ا.-,ومة أو  رسمية ملمثليھ، إ*G جانب أسماء املمثل3ن واملس�شارZن املناو3aن، إ*G أمانة املن��. وZتع3ن أن  

اِقبون عن طرZق وزZر ا.¨ارجية، بما يتفق مع سياسة �ل دولة وقانو§¦ا.   ر
ُ
غ�3 مطالب3ن بتقديم وثائق تفوZض. وZُر�G أن يقدم أحد أعضاء الوفد ��¨ة   وامل

 من وثائق التفوZض، تتضمن 
ً
ران/يونيو   15بحلول ورة التاسعة للمن-�، أسماء املمثل�ن #� الدممسوحة ضوئيا ، من خالل املنصة ع�� اإلن�Qنت  2022ح̂ز

  Gzعcredentials-and-letters-9/nomination-https://ipbes.net/ipbes  أمانة املن�� عن G*ض إZإرسال ال©�¨ة املطبوعة األصلية من وثائق التفو G�. وZُر

ران/يونيو  15طرZق ال��يد %� موعد أقصاه   . 2022تموز/يوليو  4أو �سليمiا إ*G األمانة %� مكتب ال���يل بحلول  2022ح̂ز
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نوا جiة ت©سيق وطنية مسؤولة عن االتصال بأمانة املن�� إ*G القيام بذلككما أغتن بملء االستمارة   م Sذه الفرصة ألدعو أعضاء املن�� واملراقب3ن الذين لم ُ�عّيِ

ُيمِكن االطالع عGz قائمة جiات  .  government-https://ipbes.net/form/national_focal_point_designationع�� اإلن�Qنت وتقديم خطاب ترشيح ع��  

 Gzالت©سيق الوطنية القائمة عpoints-focal-https://ipbes.net/national  . 

fgا من ذلك أن تنظر #� استضافة الدورة ا,+ادية عشرة لالجتماع العام، املقرر  ِ
ّ
 أن أدعو أي حكومة #� وضع ُيمك

ً
عقدmا #� عام  و#� ا,lتام، أود أيضا

2024 . :G*و�ي إ�Qد إلكZالتفضل بإرسال رسالة بر G*تمة باستضافة الدورة ا.-ادية عشرة لالجتماع العام إiوأدعو ا.-,ومات املsecretariat@ipbes.net  . 

� وخدم�البيولو التنوع  مجال   �% للعلوم والسياسات   �الدو* ا.-,ومي  للمن��  املتواصل  عGz دعمكم   
ً
بالشكر مجددا إليكم  أتوّجھ  أن  النظم و°سّر�ي  ات 

 ). IPBESاإلي,ولوجية (

 واالح�Qام،وتفضلوا بقبول خالص التقدير  

 

 | األمينة التنفيذية د. آن الرoغوديري 


