
 ________________________________________________________________________________ 

� بالتنوع البيولو�� وخدمات النظم اإلي	ولوجية (�ع
َ
 ) IPBESاملن&% ا$#	ومي الدو!� امل

 بون، أملانيا   53 113، 1ميدان األمم املتحدة 

secretariat@ipbes.net  •www.ipbes.net   

 

 
 

   

 M2021انون األول/دIسم&%  20

 

EM/2021/42 

 

اِقبة إ� الدورة التاسعة   ر
ُ
لالجتماع العام للمن/. ا-,كومي الدو�  للعلوم والسياسات &  مجال التنوع البيولو!  وخدمات النظم  دعوة املنظمات امل

 اإليكولوجية  

 .) الدورة التاسعة للمن/. ا-,كومي الدو�  للعلوم والسياسات &  مجال التنوع البيولو!  وخدمات النظم اإليكولوجية (الدورة التاسعة للمن/

راِقبة وغ]%Zا من املنظمات أX#اب املصU#ة،  املمثلون األعزاء للمنظم
ُ
 ات امل

للمن&% ا$#	ومي الدو!� للعلوم والسياسات �b مجال التنوع البيولو�� وخ � أن أدعوكم للمشاركة �b الدورة التاسعة لالجتماع العام �دمات النظم  Iشرف

م يوٌم ألX#اب املصU#ة �b  أملانيا،  &  بون   2022تموز/يوليو    9إ�    3من  ) املقرر عقدZا �b الفk%ة  IPBES  9اإلي	ولوجية (
َّ
. وقد  2022تموز/يوليو    2. وpُنظ

رِسل خطاب دعوة إ!r ا$#	ومات وZو متاح Zنا (
ُ
 ) EM/2021/41أ

 .  https://ipbes.net/events/ipbes-9وقع الشب	ي للمن&% وpمكن االطالع عrv جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة لالجتماع العام عrv امل

 

راِقبة مدعّوة إ!r تحميل رسالة رسمية تتضمن أسماء أعضاء وفودZا لتأكيد ���يل�ا �b أقرب وقت ممكن، و�b موعد أقصاه  
ُ
أيار/مايو   20واملنظمات امل

2022  Bنت ع.Dع/. منصة اإلنhttps://ipbes.net/ipbes-9/nomination-letters-and-credentials . 

تاح املشاركة �b الدورة ال
ُ
 أو املنظمات ال�� اعُتمَدت بصفة منظمات ُمراِقبة �b الدورات وال ت

ً
تاسعة للمن&% إال للمندو�]ن الذين تر�#�م ح	وما��م رسميا

ب من Mل عضو من أعضاء الوفود املر�#]ن  ).  organisations-https://ipbes.net/accreditedالسابقة لالجتماع العام (
َ
ملء استمارة ال���يل عrv  وpُطل

  وال ي�س�� ألحد من أعضاء .  2022أيار/مايو    27&  أقرب وقت ممكن، و&  موعد أقصاه    registration-https://ipbes.net/ipbes/9اإلنk%نت عrv املوقع  

إ�ش ال���يل. وpمكن  استمارة  مللء  للمن&%  ُيطلب وجود حساب مستخِدم  ھ  بأنَّ  
ً
ُير�r اإلحاطة علما الوفد.   �b أعضاء آخرpن  أن ��Iل  اء حساب  الوفد 

 . https://ipbes.net/user/registerمستخدم ع&% الصفحة  

  rvة ع#Uاب املص#Xيل منفصل ليوم أ���ھ يلزم إجراء  وال ي�يح ال���يل  .  day-stakeholder-9/registration-https://ipbes.net/ipbesُير�r مالحظة أنَّ

 لالجتماع العام للمن&%. ليوم أX#اب املصU#ة إم	انية حضور الدورة التاسعة 

 معلومات للمنظمات ال`_ تطلب االعتماد

األصلية  يمكن ألي Zيئة أو منظمة أو وMالة، سواء Mانت وطنية أو دولية، أو ح	ومية أو ح	ومية دولية أو غ]% ح	ومية، بما �b ذلك منظمات الشعوب  

وسيªُت االجتماع العام �b قبول مراقب]ن جدد    ن&%، أن تتقدم بطلب لقبول�ا بصفة ُمراقب. وا©�تمعات ا©#لية وممثل¦�ا، املؤZلة �b املسائل ال�� Iُغط¦�ا امل

الفقرة    �b الوارد وصفھ  املؤقت  لإلجراء   
ً
(   22وفقا العام  لالجتماع   r!األو الدورة  تقرpر  عIPBES/1/12  rvمن  املتاح   ،-https://ipbes.net/document

catalogue/ipbes-library112  االعتماد أن يقدم   ممثل). ولطلب القبول بصفة منظمة ُمراِقبة، ُيطلب من r!إ rس� �ال�يئة أو املنظمة أو الوMالة ال�

املنظمة، ُيبِلغ ف¦�ا أمانة املن&% برغبة ا$��ة �b أن ت	ون ممثلة �b الدورة التاسعة لالجتماع، وأن ُيقِدم املعلومات ذات الصلة    رسالة رسمية، يوقع�ا رئ¯س 

  rvنت ع%kمن خالل استمارة الطلب املتاحة ع&% اإلنeditation9/accr-https://ipbes.net/ipbes    ا الصيفي &     6الساعة  بحلولeمساًء بتوقيت وسط أورو

 . 2022آذار/مارس  31
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  3اع العام بحلول  ومن املقرر أن Iعلن املن&% عن قائمة املنظمات ا$�ديدة ال�� ُيو±²� بقبول�ا �b االجتماع العام بصفة ُمراقب �b الدورة التاسعة لالجتم

وpمكن لوفود املنظمات املو²±� بقبول�ا بصفة ُمراقب أن �شرع ³عد ذلك �b تحميل رسالة رسمية تتضمن أسماء أعضاء وفودZا ع&%    .2022أيار/مايو  

 . registration-https://ipbes.net/ipbes/9وال���يل ع&% الصفحة   alscredenti-and-letters-9/nomination-https://ipbes.net/ipbesالصفحة  

البيولو�� وخدم التنوع  مجال   �b للعلوم والسياسات  الدو!�  ا$#	ومي  للمن&%  املتواصل  عrv دعمكم   
ً
بالشكر مجددا إليكم  أتوّجھ  أن  سّر�ي  النظم ات  ́و

 ). IPBESاإلي	ولوجية (

 وتفضلوا بقبول خالص التقدير واالحk%ام،

 

 | األمينة التنفيذية د. آن الرoغوديري 

 


