
  األمــم املتحـدة 

EP
IPBES/1/9/Rev.2

 

            
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 
Distr.: General 
7 January 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

100113    100113    13-20389 (A) 

*1320389* 

االجتمــــاع العــــام للمنــــرب احلكــــومي الــــدويل للعلــــوم 
ــدمات    ــوجي وخـ ــوع البيولـ ــال التنـ ــسياسات يف جمـ والـ

  النظم اإليكولوجية
  الدورة األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦-٢١بون، أملانيا، 

  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 
        اختيارهمترشيح أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و

  املقترحات الواردة بشأن أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات    
    

  مذكرة من األمانة    
  
يف الدورة الثانية لالجتماع العام لتحديد الطرائـق والترتيبـات املؤسـساتية إلنـشاء منـربٍ                 - ١

جيـة  حكومي دويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولو                 
، اتُّفق علـى دعـوة أعـضاء      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢١ إىل   ١٦املعقود يف بنما سييت يف الفترة من        

املنــرب إىل اقتــراح مرشــحيهم لــشغل عــضوية مؤقتــة يف فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات حــىت  
يتــــــــسىن للمنــــــــاطق تــــــــسميتهم ويتــــــــسىن لالجتمــــــــاع العــــــــام املوافقــــــــة علــــــــيهم        

  ).٢٤فق األول، التذييل الثاين، املادة ، املرUNEP/IPBES.MI/2/9 انظر(
ما اتُّفق عليه يف بنما، سيوضع ترتيب مؤقت لعضوية الفريق إىل حـني حتديـد               حسب  و  - ٢

وستـستند هـذه العـضوية      . االجتماع العام للهيكل اإلقليمي وتـشكيلة اخلـرباء النـهائيني للفريـق           
مــن منــاطق األمــم املتحــدة  املؤقتــة إىل متثيــل متــساو قوامــه مخــسة مــشاركني مــن كــل منطقــة    

ــد علــى ســنتني      ــرة ال تزي ــات لفت ــسري هــذه الترتيب ــسىناخلمــس، وت  االتفــاق علــى اهليكــل  ليت
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ــام      اإل ــاع العـــــ ــن دورات االجتمـــــ ــهائيني يف دورة مـــــ ــرباء النـــــ ــشكيلة اخلـــــ ــي وتـــــ قليمـــــ
ويــــرد مزيــــد ). ١٦، املرفــــق األول، التــــذييل األول، الفقــــرة UNEP/IPBES.MI/2/9 انظــــر(

شأن ترشيح واختيار أعـضاء الفريـق يف النظـام الـداخلي لالجتمـاع العـام للمنـرب                  التفاصيل ب  من
)UNEP/IPBES.MI/2/9    والوثيقة التوجيهية بشأن عمليـة ترشـيح       ) ، املرفق األول، التذييل الثاين

  ).IPBES/1/INF/11(واختيار أعضاء املكتب وأعضاء الفريق 
األمـم    اليت عممها املدير التنفيذي لربنـامج  ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٩املؤرخة   وردا على الرسالة    - ٣

بـني  مـن العمليـات الـيت جتـري فيمـا           ، يف إطار عمليـة       إىل القيام  املتحدة للبيئة، ودعا فيها أعضاء املنرب     
ت أمانـة املنـرب املؤقتـة يف برنـامج          تلقـ اقتراح أمسـاء مرشـحني مناسـبني لعـضوية الفريـق، و            بـ  الدورات،

ــة املقترحــ  األمــم ــاهاملتحــدة للبيئ ــة  . ات املــوجزة أدن  وميكــن االطــالع علــى الــسري الشخــصية الكامل
) www.ipbes.net/plenary/mep-nominations.html ( يف املوقـــع اإللكتـــروين للمنـــرب  للمرشـــحني

  .IPBES/1/INF/13الوثيقة  ويف
  

 /الثـاين  كانون ٣ يف(املقترحات الواردة بشأن أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات             
  )٢٠١٣ر يناي
  

  اجلنس  جهة االنتساب  االسم  الدولة املرشحة

        الدول األفريقية
أســتاذ علــم النبــات، كليــة علــوم احليــاة، جامعــة أديــس     سيسييب دمييسيو  إثيوبيا

  أبابا، إثيوبيا
  ذكر

  ذكر  قسم علم النبات، جامعة غانا، غانا  ألفريد أباو أوتنغ يبوه  غانا
رئيسة قسم، مركز التنوع البيولوجي، املتاحف الوطنيـة          ابياتريس نانغامي خايوت  كينيا

  يف كينيا، كينيا
  أنثى

  ذكر  مدير تنفيذي، مجعية الطبيعة الكينية، كينيا  ماتيكو بول موسنغيئا  كينيا
رئيسة قسم علوم مياه البحر واملياه العذبة، كليـة العلـوم             موثوميب. أغنيس وانغي ن  كينيا

  كينياالبيولوجية، جامعة نريويب، 
  أنثى

  ذكر  كينيا حماضر أقدم، كلية العلوم البيولوجية، جامعة نريويب،  نياماسيو. ن.غيديون هـ  كينيا
  أنثى  مستشارة تقنية، وزارة البيئة واملوارد املعدنية، كينيا  ستيال واتيما سيميو  كينيا

لبيئيـة، قـسم إدارة   نائبة عميد كلية املـوارد الطبيعيـة واإلدارة ا     أكاتشوكو. كارولني أ  نيجرييا
  الغابات والبيئة، جامعة مايكل أوكبارا للزراعة، نيجرييا

  أنثى

ــة     كاليستوس أكوسيم  نيجرييا ــة، جامعـ ــاة الربيـ ــر، قـــسم إدارة الغابـــات واحليـ حماضـ
  موديبو أداما للتكنولوجيا، والية أداماوا، نيجرييا

  ذكر

أوغــــــــسطني إيبوكونولــــــــووا  نيجرييا
  أيوديلي

 كليـة الزراعـة   اة الربية ومصايد األمساك، أستاذ إدارة احلي  
   جامعة إيبادان، إيبادان، والية أويو، نيجريياواحلراجة،

  ذكر

حماِضرة، قسم العلـوم البيولوجيـة، كليـة العلـوم، جامعـة              باتريشيا دونلي  نيجرييا
  مايدوغوري، نيجرييا

  أنثى
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  اجلنس  جهة االنتساب  االسم  الدولة املرشحة

  ذكر  عة مايدوغوري، نيجرييا قسم العلوم البيولوجية، جام،أستاذ  سوسو مسيلي سانوسي  نيجرييا
ئيسي، قسم خدمات التنوع البيولوجي والنظم      رباحث    لوثاندو دزيبا  جنوب أفريقيا

اإليكولوجيــــة، جملــــس البحــــوث العلميــــة والــــصناعية  
  واملوارد الطبيعية والبيئة، جنوب أفريقيا

  ذكر

ث والــسياسات  قــسم إدارة البحـو ة املـدير العــام ورئيـس  ةنائبـ   كارميل مبيزفو  جنوب أفريقيا
 ، الـوطين للتنـوع البيولـوجي       جنوب أفريقيا  واملعارف، معهد 
  جنوب أفريقيا

  أنثى

رئــيس املؤســسة الوطنيــة للبحــوث ومــسؤوهلا التنفيــذي    فان يارسفيلد. ألربت س  جنوب أفريقيا
  األول، جنوب أفريقيا

  ذكر

سـتغالل  مدير مشاريع، برنامج إدارة املناطق اجملتمعيـة ال         سيسيل ماكينا  زمبابوي
  ، زمبابوي)كامبفاير(املوارد احمللية 

  ذكر

طالب دراسات عليا يف السياسات واملمارسات املتعلقـة          رودجر لويس مباندي  زمبابوي
 معهـــد - بـــالتنوع البيولـــوجي، جامعـــة األمـــم املتحـــدة

  الدراسات املتقدمة، اليابان

  ذكر

        دول آسيا واحمليط اهلادئ
جيا املناظر الطبيعية، خمتـرب الدولـة الرئيـسي       أستاذ إيكولو  بوجي فو  الصني

لإليكولوجيــا احلــضرية واإلقليميــة، مركــز حبــوث علــوم  
   اإليكولوجيا، األكادميية الصينية للعلوم، الصني-البيئة 

  ذكر

أسـتاذ، معهـد اجلغرافيـا وعلـوم األرض والبيئـة، كليـة العلـوم          ثامان. راندولف ر  فيجي
  نوب احمليط اهلادئ، فيجيوالتكنولوجيا والبيئة، جامعة ج

  ذكر

  ذكر  عميد، معهد احلياة الربية يف اهلند، اهلند  فينود بيهاري ماثور  اهلند
ــة يف     بالين. س. م. ل  اهلند مــدير، معهــد غومنينــد باالبــاه بانــت للبيئــة والتنمي

  اهليمااليا، اهلند
  ذكر

املعهـد اهلنـدي    أستاذ، مركـز التكنولوجيـات املـستدامة،          رافيندراناث. هـ. ن  اهلند
  للعلوم، اهلند

  ذكر

  ذكر  مدير، مؤسسة االستقصاءات النباتية اهلندية، اهلند  باراجميت سينغ  اهلند
أســــتاذ، مركــــز العلــــوم اإليكولوجيــــة، املعهــــد اهلنــــدي        رامان سوكومار  اهلند

  اهلند للعلوم،
  ذكر

  ذكر  هلندمدير، مؤسسة االستقصاءات احليوانية اهلندية، ا  فينكاتارمان. ك  اهلند
أســتاذ حبــوث النبــات، واملـــدير الــسابق ملركــز حبـــوث        ديدي دارنيدي  إندونيسيا

  البيولوجيا، املعاهد اإلندونيسية للعلوم، إندونيسيا
  ذكر

خبرية تقنيـة، شـعبة البيئـة الطبيعيـة والتنـوع البيولـوجي،               مهراسا مهردادي  )اإلسالمية - مجهورية(إيران 
   اإلسالميةإدارة البيئة، مجهورية إيران

  أنثى

ــز      ناصر موغاداسي  )اإلسالمية - مجهورية(إيران  ــة، مركـ ــاطق احملميـ ــل واملنـ ــام مكتـــب املوائـ ــدير عـ مـ
  البحوث، إدارة البيئة، مجهورية إيران اإلسالمية

  ذكر

ــة       مصطفى بناهي  )اإلسالمية- مجهورية(إيران  ــة، مجهوري ــرئيس، إدارة البيئ ــب ال ــدم لنائ ــشار أق مست
  ةإيران اإلسالمي

  ذكر

ــم        كازوهيكو تاكوشي  اليابان ــة بعل ــل للبحــوث املتعلق ــام املتكام ــتاذ، النظ ــدير وأس م
 األمـم االستدامة، جامعـة طوكيـو، ونائـب رئـيس جامعـة            

  ، الياباناملتحدة

  ذكر
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  اجلنس  جهة االنتساب  االسم  الدولة املرشحة

املدير التنفيذي، الربنامج الدويل لألبعاد اإلنسانية للـتغري          أنانثا كومار دوراياباه  ماليزيا
  امعة األمم املتحدة، بون، أملانياالبيئي العاملي، ج

  ذكر

جي للغابــات، معهــد ماليزيــا ومــدير شــعبة التنــوع البيولــ  لنغ غوان ساو  ماليزيا
  لبحوث الغابات، ماليزيا

  ذكر

ــة      أوميش كومار مندال  نيبال ــا، جامعـ ــة للجغرافيـ ــشارك، اإلدارة املركزيـ ــتاذ مـ أسـ
  تريبهوفان، نيبال

  ذكر

ر، مركـز أجنيلـو كينـغ للبحـوث وإدارة البيئـة التـابع              مدي  ألكاال. أخنيل ك  الفلبني
  جلامعة سيليمان، الفلبني

  ذكر

ــتاذ فخـــري لتخطـــيط املنـــاظر الطبيعيـــة والتخطـــيط      غون كيم-كوي  مجهورية كوريا أسـ
  اإليكولوجي، جامعة سول الوطنية، مجهورية كوريا

  ذكر

أستاذ باحث، مركز متيز أحباث احلياة الفطرية، مدينـة امللـك             يوسف صاحل احلافظ  اململكة العربية السعودية
  عبد العزيز للعلوم والتقنية، اململكة العربية السعودية

  ذكر

خــبري استــشاري أقــدم، اللجنــة الوطنيــة املعنيــة حبفــظ         أوتيس كوتينتارا  تايلند
  التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، تايلند

  ذكر

        دول أوروبا الشرقية
ــة       أندراس بالدي  هنغاريا ــابع ألكادميي ــة الت ــز البحــوث اإليكولوجي ــدير، مرك م

  ، هنغاريا(MTA)العلوم اهلنغارية 
  ذكر

أســــــتاذ مــــــشارك، قــــــسم علــــــم االقتــــــصاد البيئــــــي   جيورجي باتاكي  هنغاريا
  والتكنولوجيا، جامعة كورفينوس ببودابست، هنغاريا

  ذكر

مركــز البحــوث اإليكولوجيــة، معهــد زميلــة أحبــاث أقــدم،   كاتالني توروك  هنغاريا
اإليكولوجيا وعلم النبات التابع ألكادميية العلـوم اهلنغاريـة،         

  هنغاريا

  أنثى

دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة
  البحر الكارييب

      

  أنثى  أستاذة فخرية لعلم اإلنسان، الربازيل  مانويال كارنيورو داكوهنا  الربازيل
ــا النباتيــة، معهــد البيولوجيــا، جامعــة   أ  كارلوس ألفريدو جويل  الربازيل ســتاذ اإليكولوجي

  والية كامبيناس، الربازيل
  ذكر

ــة     بيتر هريمان ماي  الربازيل ــانريو الريفيــ ــة ريــــو دي جــ ــتاذ مــــشارك، جامعــ أســ
  االحتادية، الربازيل 

  ذكر

مدير، املكتب التقين للتنوع البيولـوجي، اجمللـس الـوطين            إدغار سليفني برييز  غواتيماال
  ناطق احملمية، غواتيماالللم

  ذكر

الربنــــامج اإلقليمــــي إلدارة املــــوارد املائيــــة والبــــدائل       أدوين كوباس غريا  هندوراس
  االقتصادية، مؤسسة كيمونكس الدولية

  ذكر

أســتاذ أقــدم لإليكولوجيــا، معهــد اإليكولوجيــا، جامعــة   رودريغو ميديلني ليغوريتا  املكسيك
  املكسيك، املكسيك

  ذكر

عضوة هيئة تدريس، كلية العلوم، جامعـة املكـسيك الوطنيـة        ليا كارابياس ليلوهو  املكسيك
  املستقلة، املكسيك

  رئيسة املركز املتعدد التخصصات للتنوع البيولوجي والبيئة

  أنثى
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منسق وطين، اللجنة الوطنيـة للمعـارف املتعلقـة بـالتنوع             خوسيه ساروخان  املكسيك
  البيولوجي واستخداماته، املكسيك

  ذكر

ــديز،      تشادي. ديف د  ترينيداد وتوباغو ــة غـــرب اإلنـ ــاة، جامعـ ــوم احليـ ــسم علـ ــتاذ، قـ أسـ
  ترينيداد وتوباغو

  ذكر

أخصائي يف التنـوع األحيـائي، وحـدة االتفاقـات البيئيـة              هومر. فلويد م  ترينيداد وتوباغو
املتعددة األطراف، شعبة السياسات والتخطيط يف جمـال        

   املائية، ترينيداد وتوباغوالبيئة، وزارة البيئة واملوارد

  ذكر

حماضـــر، قـــسم علـــوم احليـــاه، جامعـــة غـــرب اإلنـــديز،    نيلسون. هوارد ب  ترينيداد وتوباغو
  ترينيداد وتوباغو

  ذكر

      دول أوروبا الغربية ودول أخرى
ــة، منظمــــة       مارك لونسديل  أستراليا ــنظم اإليكولوجيــ ــوم الــ ــيس، إدارة علــ رئــ

  ناعية، أسترالياالكومنولث للبحوث العلمية والص
  ذكر

أستاذ مساعد، قـسم علـوم النبـات واحليـوان ومركـز حبـوث            جديديا فاريل برودي  كندا
  التنوع البيولوجي، جامعة كولومبيا الربيطانية، كندا

  ذكر

أستاذ مشارك، معهد املوارد والبيئة واالستدامة، جامعـة          تشان. أ. كاي م  كندا
  كولومبيا الربيطانية، كندا

  ذكر

  ذكر  أستاذ، قسم العلوم السياسية، جامعة الفال، كندا  لوبرستر.فيليب غ  كندا
  أنثى  أستاذة، قسم علم احليوان، جامعة كولومبيا الربيطانية، كندا  سارة بريين أوتو  كندا

  ذكر  أستاذ، قسم علوم البيولوجيا، جامعة أرهوس، الدامنرك  فولكر لوشكي  الدامنرك
ركة ورئيسة، قسم اقتـصاد البيئـة واألعمـال         أستاذة مشا  إيفا روث  الدامنرك

  التجارية، جامعة جنوب الدامنرك، الدامنرك
  أنثى

  أنثى  مديرة، مركز السياسة البيئية، معهد البيئة الفنلندي، فنلندا  إيفا فورمان  فنلندا
ــة     يان ساكاري كوتياهو  فنلندا ــة، جامعــ ــة والبيئيــ ــوم البيولوجيــ ــتاذ، قــــسم العلــ أســ

  يفسكيال، فنلندا
  كرذ

  ذكر  أستاذ، قسم العلوم البيولوجية، جامعة هلسنكي، فنلندا  أيت مواالنني  فنلندا
ــة     ميكو مونكونني  فنلندا ــة، جامعــ ــة والبيئيــ ــوم البيولوجيــ ــتاذ، قــــسم العلــ أســ

  يفسكيال، فنلندا
  ذكر

ــة     جريي كاليفي نييميال  فنلندا ــة، جامعــ ــة والبيئيــ ــوم البيولوجيــ ــتاذ، قــــسم العلــ أســ
  هلسنكي، فنلندا

 رذك

أســتاذ ومــدير علمــي مــشارك، معهــد البحــر األبــيض         فولفغانغ كراميه  فرنسا
  املتوسط للتنوع البحري والربي واإليكولوجيا، فرنسا

 ذكر

عــامل أقــدم ومــدير حبــوث، معهــد البحــوث ألغــراض         فيليب موريس كوري  فرنسا
  التنمية، فرنسا

  ذكر

 الـنظم والتطـور،     أستاذ ومدير، خمترب اإليكولوجيا وعلـم       بول ليديل  فرنسا
  جامعة باريس اجلنوبية، فرنسا

  ذكر

ــوث الغابـــات يف        بروكرهوف. إيكهارد ج  نيوزيلندا ــامل رئيـــسي، املعهـــد احملـــدود لبحـ عـ
  نيوزيلندا، نيوزيلندا

  ذكر
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عامل رئيـسي، إدارة التنـوع البيولـوجي البحـري واألمـن              دينيس بريستون غوردون  نيوزيلندا
ــاه والغـــالف  البيولـــوجي، املعهـــد الـــوطين لب  حـــوث امليـ

  اجلوي، نيوزيلندا

  ذكر

ــة،       فيليب اليفر نيوزيلندا ــة الربيـ ــة البيئـ ــوث رعايـ ــسة حبـ ــا، مؤسـ ــامل إيكولوجيـ عـ
  نيوزيلندا

  ذكر

أســـتاذ فخـــري، كليـــة االقتـــصاد واملاليـــة، جامعـــة ماســـي،    أنطون ديديريك مايستر نيوزيلندا
  نيوزيلندا

  ذكر

يـــسي، الــنظم اإليكولوجيـــة الــساحلية، املعهـــد   عــامل رئ   سيمون فرانسيس ثراش  نيوزيلندا
  الوطين لبحوث املياه والغالف اجلوي

  ذكر

كليــة الدراســات /أســتاذ، كليــة البيئــة، جامعــة أوكالنــد     
  العليا املشتركة للعلوم البحرية، نيوزيلندا

  

أســتاذ، مركــز التحليــل اإليكولــوجي والتطــوري، قــسم    داغ أوالف هسن  النرويج
  ة أوسلو، النرويجالبيولوجيا، جامع

  ذكر

قائدة برنـامج حبـوث التنـوع البيولـوجي، املعهـد القطـيب               كوفاكس. كيت م النرويج
  النروجيي، النرويج

  أنثى

أســـتاذ بكليـــة االقتـــصاد واألعمـــال، اجلامعـــة النروجييـــة   ستال نافرود النرويج
  لعلوم احلياة، النرويج

  ذكر

  أنثى   معهد فريدوف نانسن، النرويج،السياسية العلوم ،أستاذة  كريستني روزندال. ج النرويج
أســـتاذ، قـــسم الـــنظم اإليكولوجيـــة، مركـــز ســـتكهومل    توماس إملكفيست  السويد

  للتكيف، ستكهومل، جامعة ستكهومل، السويد
  ذكر

  ذكر  أستاذ، معهد علوم النبات، جامعة برين، سويسرا  ماركوس فيشر  سويسرا
لس حبوث البيئة الطبيعيـة، مركـز اإليكولوجيـا       أستاذ، جم  جيمس بولوك  اململكة املتحدة

  واهليدرولوجيا، اململكة املتحدة
  ذكر

املسؤول التنفيذي األول واملدير، معهد جيمس هـاتون،          إيان جيمس غوردون  اململكة املتحدة
  اململكة املتحدة

  ذكر

يــة، أســتاذ فخــري، قــسم إدارة امليــاه والــنظم اإليكولوج  إدوارد مالتيب  اململكة املتحدة
  جامعة ليفربول، اململكة املتحدة

  ذكر

ــكتلندية،       دومينيك موران  اململكة املتحدة ــة االس ــة الزراع ــي، كلي ــصاد البيئ ــتاذ، االقت أس
  اململكة املتحدة

  ذكر

أسـتاذ ومـدير، مركــز البحـوث الزراعيــة البيئيـة، جامعــة       كني نوريس  اململكة املتحدة
  ريدينغ، اململكة املتحدة

  ذكر

نائبــة وكيــل وزارة الزراعــة بالواليــات املتحــدة لــشؤون    بارتوسكا. آن م  تحدة األمريكيةالواليات امل
  البحث والتعليم واالقتصاد، الواليات املتحدة األمريكية

  أنثى
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