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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال 

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الرابعة
 2106شباط/فرباير  28-22كواالدلبور 

 *)أ( من جدول األعمال ادلؤقت 7البند 
قواعد وإجراءات عمل المنبر: ترشيح واختيار 

 أعضاء المكتب

 االقتراحات المستلمة بشأن أعضاء المكتب

 مذكرة من األمانة
العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي سُيطلب إىل االجتماع  - 0

بدأت فرتة عضوية ادلكتب احلايل يف وقد وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورتو الرابعة انتخاب مكتب جديد. 
حينما مت انتخاب  2103هناية الدورة األوىل لالجتماع العام اليت انعقدت يف بون، أدلانيا، يف كانون الثاين/يناير 

أعضاء ادلكتب، وستنتهي فرتة العضوية عند اختتام الدورة الرابعة اليت من ادلتوقع أن يُنتخب خالذلا مكتب 
 جديد.

من قواعد وإجراءات االجتماع العام للمنرب، سيتكون  05وعلى النحو ادلنصوص عليو يف القاعدة  - 2
وينبغي أن آخرين يتم انتخاهبم من بني أعضاء ادلنرب.  ادلكتب من رئيس، وأربعة نواب للرئيس، ومخسة أعضاء

ميثل كل منطقة من مناطق األمم ادلتحدة اخلمس ممثالن يف ادلكتب، مع مراعاة مبدأ التمثيل اجلغرايف. ويُنتخب  
أعضاء ادلكتب لفرتة عضوية مدهتا ثالث سنوات مع فرصة إعادة انتخاهبم لفرتة عضوية متعاقبة كل عضو 

، IPBES.1/12)أعضاء ادلكتب واختيارىم يف قواعد وإجراءات ادلنرب  حتفاصيل إضافية عن ترشي . وتردواحدة
 (.0/0- د ح ادلقرر م ادلرفق األول،

ورمبا يرغب أعضاء ادلكتب األول إبالغ االجتماع العام أن تعيني أعضاء ادلكتب لفرتة العضوية  - 3
دلشاركة وادلسامهة مقارنة بتقسيم فرتة الوالية بني عدة الكاملة )ثالث سنوات( أثبت أنو أكثر فعالية من حيث ا

 ويوصي بشدة بعدم تقسيم فرتة العضوية. ،أفراد من نفس ادلنطقة. ويشدد ادلكتب على ضرورة استمرارية عملو
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للمنرب يف خطاهبا ادلؤرخ  من قواعد وإجراءات ادلنرب، دعت أمانة االجتماع العام 22ًا للقاعدة قفو و  - 4
أعضاء ادلنرب إىل تقدمي ترشيحات خطية وسري ذاتية للمرشحني ادلالئمني يف موعد  2105رب /سبتملو أيل 29

، كما ميكن ادلذكرة. ويرد موجز ادلقرتحات اليت مت استالمها يف مرفق ىذه 2105تشرين الثاين/نوفمرب  31أقصاه 
 www.ipbes.net/plenary/nominations to theاإلطالع على السري الذاتية الكاملة للمرشحني على موقع ادلنرب )

bureau 2.html)، والوثيقة IPBES/4/INF/17 وAdd.1-5. 
من قواعد وإجراءات االجتماع العام للمنرب، سينتخب االجتماع العام أعضاء  20وفقًا للقاعدة  - 5

ما مل يقرر االجتماع غري ذلك. عالوة على ذلك يُطلب إىل االجتماع العام اإلحاطة علماً  ،ادلكتب بتوافق اآلراء
 لو دغرب أوروبا و رلموعة دول من باالتفاق الذي مت التوصل إليو يف دورتو األوىل بأن يكون نائب الرئيس 

 (.01الفقرة ، IPBES/1/12, II B)أخرى رئيساً للمكتب لفرتة العضوية ادلقبلة 
من اللجنة ادلعنية بتضارب ادلصاحل استعراض استمارات تضارب ادلصاحل للمرشحني  أيضاً  سُيطلب - 6

صة بسياسات وإجراءات تضارب اخلا 3وحتديد أىليتهم لالنتخاب وفقًا للقاعدة  ،النتخاهبم دلكتب ادلنرب
وستدرج اللجنة ىذه ادلسألة يف تقريرىا الذي سُيقدم  ادلصاحل اليت اعتمدىا االجتماع العام يف دورتو الثالثة.

 بداية الدورة الرابعة. منلالجتماع العام قبل أربعة أسابيع على األقل 
ت الواردة يف مرفق ىذه سُيطلب من االجتماع العام انتخاب مكتب جديد على أساس الرتشيحاو  - 7

 وجيوز أن يقبل االجتماع العام ترشيحات متأخرة حسب تقديره. ادلذكرة.

http://www.ipbes.net/plenary/nominations%20to%20the%20bureau%202.html
http://www.ipbes.net/plenary/nominations%20to%20the%20bureau%202.html
http://www.ipbes.net/plenary/nominations%20to%20the%20bureau%202.html
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 مرفق

 (5112كانون األول/ديسمبر   1المقترحات المستلمة بشأن أعضاء المكتب )في 

 الدول األفريقيـة
 نوع اجلنس جهة االنتساب االسم اجلهة ادلرشحة

 ذكر ا  البحريةوزارة مصايد األمس لرايب سباي ادلغرب

 ئلمحيط الهادادول آسيا و 
 اجلنس جهة االنتساب االسم اجلهة ادلرشحة

 ركذ  األكادميية الصينية للعلوم زىيون أويانغ الصني

 ذكر معهد العلوم اإلندونيسي ديدي دارنايدي إندونيسيا

 انثى وزارة البيئة والغابات، إندونيسيا راتنا كاسوما ساري 

 كرذ  معهد حبوث ادلنتجات الطبيعية التابع جلامعة سيول الوطنية ونغباي أويانغي مجهورية كوريا

 دول أوروبا الشرقية
 اجلنس جهة االنتساب االسم اجلهة ادلرشحة
 انثى كلية العلوم، جامعة سراييفو سينكا بارودانفيش البوسنة واذلرسك

 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 اجلنس جهة االنتساب االسم اجلهة ادلرشحة

 ذكر ادلستدامة من أجل التعدينادلبادرات  لينويل سيرياالتا جارا شيلي

 انثى اقةالبيئة والطوزارة  ،الوطين للتمويل يف رلال الغابات الصندوق كارمن لوردان شاكون كوستا ريكا

 انثى كوستاريكاجامعة   ىيلينا مولينا يورينا 

 انثى وستاريكا، ادلتحف الوطين لكالتاريخ الطبيعيإدارة  غويسيلو الفاردو 

 ذكر وستاريكا، ادلتحف الوطين لكالتاريخ الطبيعيإدارة  جاكوين سانشيز 

 ذكر البيئة والتجارةو وزارة اخلارجية،  سبنسر لينوس توماس  غرينادا

 ذكر يف بريومعهد البحوث البحرية  دميرتي غوتيريز أغويار بريو
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 أوروبا الغربية ودول أخرى
 اجلنس جهة االنتساب االسم اجلهة ادلرشحةا

 ذكر الوكالة النروجيية للبيئة إيفار أ باسيت النرويج

ادلملكة ادلتحدة 
لربيطانيا العظمى 
 وآيرلندا الشمالية

 ذكر جامعة شرق اجنيليا ومركز تيندال لبحوث ادلناخ روبرت واتسون

____________ 


