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تذكّروا التاريخ: الدورة التاسعة للجلسة العامة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  

 اإليكولوجية

 

المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية السادة/ أعضاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 

 والمراقبون والجهات المعنية األخرى،

ني إعالمكم بأن الدورة التاسعة للجلسة العامة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي   يسرُّ

. ومن المقرر حتى اآلن أن تُعقد الدورة  بون، ألمانيا في 2022تموز/يوليو   9-3وخدمات النظم اإليكولوجية ستُعقَد في الفترة 

«  19-باجتماعٍ حضوري فعلي. فإذا تبيّن لنا مع قرب حلول موعد الدورة تعذُّر عقدها باجتماعٍ حضوري فعلي نتيجةً لجائحة »كوفيد

 يتخذ المكتُب حينها قراراً بشأن الطرائق المناسبة لعقد الدورة.

. وسوف  2022تموز/يوليو  2للمنبر عقدُ مشاورات إقليمية وتخصيص يوم للجهات المعنية في  يسبق الدورة التاسعة

 نوافيكم بمزيد من المعلومات عن هذه الفعاليات في حينه.

في الدورة التاسعة للمنبر، ستتناول الجلسة العامة، في جملة أمور، التقييم المواضيعي لالستخدام المستدام لألنواع البرية، 

ييم المنهجي بشأن وضع مفاهيم متنوعة للقيم المتعددة للطبيعة وفوائدها، بما في ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم والتق

اإليكولوجية وخدماتها، وتقرير تحديد النطاق المعني بإجراء تقييم منهجي لتأثير األعمال التجارية على التنوع البيولوجي واعتمادها  

 اه البشر.  عليه ومساهمات الطبيعة تج

ونظراً للخبرة المكتسبة في التحضير للدورة الثامنة للمنبر، تُنظَّم عملية تحضيرية تسمح بتنقيح الوثائق والمشاورات غير 

 الرسمية قبيْل عقد الدورة التاسعة للمنبر. 

ية وكذلك بمعلومات عن عملية  التسجيل ووثائق االجتماعات وسوف نوافيكم بمزيٍد من المعلومات عن العملية التحضير
ي حينه. 

 ف 

 

ي   ي بالتنوع البيولوجر
ي أن أتوّجه إليكم بالشكر عىل دعمكم المتواصل للمنير الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعن 

ويرّسن 
  وخدمات النظم اإليكولوجية. 

 
ام والتقدير،   وتقبلوا فائق االحير

  

  

  
  التنفيذية| األمينة  د. آن الريغوديري 

ي وخدمات النظم اإليكولوجية ي بالتنوع البيولوجر
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