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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

 وخدمات النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت)ج(  7البند 

  مناوبينالضعاا  األ: انتخاب المسائل التنظيمية
 فريق الخبرا  المتعدد التخصصاتل

 فريق الخبرا  المتعدد التخصصات: ترشيحات الستبدال األضعاا  المستقيلين
 مذكرة من األمانة

انتخب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  -0
للنظام الداخلي لالجتماع  فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، وفقاً ل عضواً  72النظم اإليكولوجية يف دورتو الثالثة 
وستنتهي مدة عضوية أولئك األعضاء يف هناية . 7/0-د ح م و 0/0-د ح العام بصيغتو ادلعتمدة يف ادلقررين م

 الدورة السادسة لالجتماع العام.
وقد استقال أربعة من أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات منذ انعقاد الدورة الرابعة لالجتماع  -7

يتش والسيد العام، وىم: السيدة ساندرا دياز )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(، والسيدة مايا فاسيليف
من  10غيورغي باتاكي )منطقة أوروبا الشرقية(، والسيدة شارلوت كاريبوىوي )منطقة أفريقيا(. وتنص ادلادة 

النظام الداخلي على أنو إذا استقال أحد أعضاء الفريق أو أصبح ألسباب أخرى غري قادر على إمتام الوالية 
 ب ترشحو نفس ادلنطقة وخيتاره االجتماع العام.ادلنوطة بو أو تأدية مهام منصبو، حيل حملو عضو مناو 

هناية والية العضو الذي  ىتب تلك ادلهام حمن النظام الداخلي، يتوىل العضو ادلناو  72للمادة  ووفقاً  -1
حل حملو، أي من هناية الدورة اخلامسة حىت هناية الدورة السادسة لالجتماع العام. ويُنتخب أعضاء الفريق مع 

 خاهبم لفًتة عضوية تالية واحدة.إمكانية إعادة انت
، دعا األمني التنفيذي ادلناطق الثالث ادلعنية إىل تقدمي ترشيحات 7102ويف تشرين األول/أكتوبر  -4

كانون األول/ديسمرب، مل ترد سوى أربعة ترشيحات،   02. وحىت ستقيلنييحلوا حمل األعضاء ادلدلناوبني ل
كانون   10دد األمني التنفيذي ادلوعد النهائي للًتشيح إىل تغطي مجيع ادلناطق ادلعنية. ولذلك فقد م ال
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. وستُتاح معلومات عن مجيع الًتشيحات اليت وردت حبلول ادلوعد النهائي، مبا يف ذلك السري 7107الثاين/يناير 
، ويف ادلوقع الشبكي (IPBES/5/INF/20)الذاتية للمرشحني، يف ادلذكرة اليت ُتصدرىا األمانة هبذا اخلصوص 

 .www.ipbes.net/plenary/ipbes-5لمنرب احلكومي الدويل على الرابط ل
)أ( من  7وسُتدعى ادلناطق ادلعنية إىل النظر يف الًتشيحات اليت وردت، كما سُتدعى يف إطار البند  -2

من منطقة  واحداً  جدول أعمال الدورة اخلامسة لالجتماع العام، إىل أن ترشح لالختيار يف االجتماع العام عضواً 
من ادلنطقة األفريقية، للحلول حمل األعضاء  واحداً  أمريكا الالتينية، وعضوين من منطقة أوروبا الشرقية، وعضواً 

 ادلستقيلني.
من النظام الداخلي، ينبغي أن تأخذ الًتشيحات يف اعتبارىا التوازن بني جماالت  72 ادةمع ادل ومتشياً  -2

ك، جيوز أخذ ادلعايري التالية يف احلسبان عند ترشيح واختيار أعضاء التخصص وبني اجلنسني. وإضافة إىل ذل
 الفريق:

اخلربة العلمية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، فيما يتعلق بكل من  )أ( 
 العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية وادلعارف التقليدية واحمللية يف صفوف أعضاء الفريق؛

 ة وادلعرفة العلمية أو التقنية أو السياساتية بالعناصر الرئيسية لربنامج عمل ادلنرب؛اخلرب  )ب( 
 السياسات؛ اخلربة يف توصيل ونشر وإدماج ادلعارف العلمية يف عمليات وضع )ج( 
 القدرة على العمل يف إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية. )د( 

يف ادلائة من  71تكريس أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وقد أُبلغت ادلناطق أيضا بضرورة  -7
أسابيع يف السنة، وقيامهم بعدد كبري من األسفار على الصعيد  01وقتهم لعمل الفريق، أي ما يعادل حوايل 

 الدويل.
____________ 


