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اقبي عضاء ل  دعوة  غير  الدول ) (IPBES 10) اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في  والسياسات للعلوم الدولي الحكومي  املنبر  ومر

  النظم وخدمات البيولوجي  التنوع مجال  في والسياسات للعلوم  الدولي الحكومي لمنبر ل العام لالجتماع العاشرة الدورة لحضور  املنبر( في العضاء 

 ( IPBES 10) اإليكولوجية

 ، املنبر( في األعضاء  غير  )الدول  املنبر  ومراقبو أعضاء السادة 

 البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي للمنبر  العام لالجتماع العاشرة  الدورة  في للمشاركة أدعوكم أن يشرفني

  أعضاء نسيتمك أملانيا. ، بون  في 2023 أيلول /سبتمبر  2 إلى آب/أغسطس  28 بين ما الفترة  في عقدها املقرر  ،(IPBES 10) اإليكولوجية النظم اتوخدم

 ترجمتها تمت ولن فقط  اإلنجليزية باللغة اإلنترنت عبر  خالتادامل وستكون  اإلنترنت.  شبكة عبر  الفعاليات في املشاركة من األصول  حسب املسجلين الوفود

 األخرى.  الخمس الرسمية املتحدة  األمم لغات إلى

 يوم العام لالجتماع اشرة الع ة الدور  سُتفتتحو  .2023  آب/أغسطس  27 في املصلحة أصحاب ويوم اإلقليمية املشاورات تنظيم املقرر  من

  10 الساعة ،2023 آب/أغسطس  28 ،االثنين
 
 أيلول /سبتمبر  2 السبت يوم الدورة  تختتم أن املقرر  ومن  (.CEST) الصيفي أوروبا وسط بتوقيت صباحا

   (UNEP) للبيئة املتحدة  األمم لبرنامج  الرئاسية الهيئات أمين  أرسل وقد .2023
 
 أو املتحدة  األمم في األعضاء ول الد جميع في البيئة وزراء جميع إلى دعوة

  الدائمة البعثات إلى وكذلك ،للبيئة املتحدة  األمم برنامج لدى الدائمين املمثلين ولجميع ،الذرية للطاقة الدولية لةلوكاا أو املتخصصة الوكاالت أعضاء

  سيتمو  املتحدة. األمم لدى
 
 بة.املراق   املنظمات إلى موجه دعوة  خطاب إصدار قريبا

 التالي: الرابط عبر  اإلنترنت على املنبر  موقع على متاح   العام لالجتماع العاشرة  للدورة  املؤقت األعمال جدول 

10-https://ipbes.net/events/ipbes . 

 

  ،ممكن وقت   أقرب في تسجيلهم لتأكيد وفودهم أعضاء أسماء  على تحتوي  التي الرسمية املراسالت لتحميل  مدعوون املنبر  ومراقبو أعضاء

nomination-eshttps://ipbes.net/user/login?destination=ipb/10-  :اإلنترنت شبكة على املنصة عبر  2023 حزيران/يونيو 30 أقصاه موعد   وفي

credentials-and-letters . 

 الرابط: طريق عن اإلنترنت عبر  التسجيل نموذج الإكم الوفد في  عضو   كل  من  ُيطلب ، ذلك إلى باإلضافةو 

10/registration-https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes التسجيل .2023 حزيران/يونيو 30 أقصاه موعد   وفي ،ممكن  وقت   أقرب في  

  حساب أن مالحظة يرجىو  االجتماع.ب تصالباال الخاصة تفاصيلال ومشاركة الجلسات أثناء املستندات إلى لوصول ا إمكانية املسجلين ملنح  مهم   الفردي

  وقتأخذ وب .https://ipbes.net/user/registerتسجيل. يمكن إنشاء حساب مستخدم عبر الرابط ال استمارة  الستكمال مطلوب IPBES مستخدم

  خطابات تحميلشيرات دخول إلى أملانيا بتأ يطلبون   الذين ن املندوبو  بشدة  يوص ى ، االجتماع في املشاركة ولضمان ،باالعتبار املطلوب التأشيرة  معالجة

 .ممكن وقت   أقرب في والتسجيل الترشيح

https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes- عبر الرابط املصلحة أصحابيوم ل  نفصلامل تسجيلوجوب ال مالحظة يرجى

day-stakeholder-10/registration يتم أن يجبو  للمنبر. العام لالجتماع العاشرة  الدورة  إلى الوصول  حقال يمنح  املصلحة أصحاب يومل التسجيل، وأن  

 . 2023 آب/أغسطس 10 بحلول  املصلحة أصحاب يوم في التسجيل

https://ipbes.net/events/ipbes-10
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/nomination-letters-and-credentials
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/nomination-letters-and-credentials
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/registration
https://ipbes.net/user/register
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/registration-stakeholder-day
https://ipbes.net/user/login?destination=ipbes-10/registration-stakeholder-day
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 و 
 
 أوراق تقديم في املنبر   عضو   كل  ُيطلب من السابقة، الدورات في واملمارسات  للمنبر، العام االجتماع لدورات الداخلي النظام مع تمشيا

 الحكومة أو الدولة رئيس عن  صادرة  االعتماد أوراق تكون  أن يجب املنبر. أمانة إلى واملستشارين،  املناوبين املمثلين أسماء جانب إلى ملمثليه، رسمية اعتماد

اقبين من ُيطلب الو  وقانونها. دولة كل  سياسة مع يتفق بما الخارجية، وزير أو  رسمية. ترشيح خطابات تقديم عليهم يتعين  ولكن ،اعتماد أوراق تقديم املر

  ممسوحة نسخة تقديم يجبو 
 
 31 بحلول  الوفد أعضاء أحد  جانب من للمنبر، العاشرة  الدورة  في املمثلين أسماء على تحتوي  االعتماد أوراق من ضوئيا

 ينبغيو  .credentials-and-letters-10/nomination-https://ipbes.net/ipbesعبر الرابط  اإلنترنتشبكة   على املنصة خالل من 2023 تموز /يوليو

 بريد املنبر  أمانة إلى االعتماد أوراق من األصلية املطبوعة النسخة إرسال
 
 مكتب في األمانة إلى  تسليمها أو 2023 تموز /يوليو 31 أقصاه   موعد   في يا

  سيتمو  الرسمية. االتصاالتتلقيها  أو االعتماد أوراق استالمها بعد للدورة  التسجيل بتأكيد األمانة وستقوم ،2023 آب/أغسطس  29 بحلول  التسجيل

 اإلشارة  يجبو  انتقالية. بمرحلة اقتصاداتها تمر التي والدول  النامية الدول  من وفد  كل  نم واحد لعضو   (DSA)  اليومي اإلقامة وبدل السفر دعم تقديم

 الرسمي.  الترشيح خطاب أو االعتماد أوراق في الشخص هذا اسم إلى

   لم الذين واملراقبين املنبر  أعضاء  ألدعو الفرصة هذه  أغتنم كما
  بذلك وامأن يقو   املنبر  بأمانة االتصال عن مسؤولة وطنية اتصال جهة نوايعي 

https://ipbes.net/form/national_focal_point_designation-الرابط  عبر  ترشيح خطاب  وتقديم اإلنترنتشبكة  عبر  االستمارة  ملء طريق عن

government.  أن 
 
 . points-focal-https://ipbes.net/nationalبر الرابط ع متاحة املوجودة  الوطنية االتصال نقاط قائمةعلما

  أود ، الختام في 
 
 عشرة والثانية عشرة الحادية الدورتين استضافة أمر   في  النظر  إلى بذلك، لها  يسمح وضع في حكومة  أي أدعو  أن أيضا

 االتصال إلى العام االجتماع دورات  من أي   باستضافة املهتمة الحكوماتوندعو  التوالي. على 2025و 2024 ي عام   في عقدهما املقرر  العام، لالجتماع 

 (.secretariat@ipbes.net) املنبر  بأمانة

  أشكركم
 
 للمنبر. املستمر دعمكم على أخرى  مرة

 االحترام،  فائق بقبول  تفضلواو 
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