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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 الدورة اخلامسة

 2017آذار/مارس  10-7بون، أملانيا، 
 2018آذار/مارس  24-17مييني، كولومبيا، 

 *جدول األعمال املؤقت )ج( من 2البند 
املسائل التنظيمية: انتخاب أعضاء فريق اخلرباء املتعدد 

 التخصصات

واملقرتحات الواردة بشأن أعضاء  ،فريق اخلرباء املتعدد التخصصات: عملية الرتشيح واالختيار
 الفريق

 مذكرة من األمانة
جمال التنوع البيولوجي وخدمات  انتخب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف -1

عضواً لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وفقًا للنظام الداخلي لالجتماع  25النظم اإليكولوجية يف دورته الثالثة 
. وستنتهي مدة عضوية أولئك األعضاء املعدل 2/1-د.ح.واملقرر م 1/1-د.ح.العام بصيغته املعتمدة يف املقرر م

 يف هناية الدورة السادسة لالجتماع العام. 
وخالل الدورة اخلامسة لالجتماع العام، اختري السيد ماريتيو شيمري دايو )الدول األفريقية(، والسيدة  -2

والسيد مارسيلو  كااتلني توروك )دول أورواب الشرقية(، والسيد مريسودين أفديبيغوفيتش )دول أورواب الشرقية(،
كابيدو )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(، مناوبني للحلول حمل أربعة أعضاء مستقيلني، لشغل تلك 

 من النظام الداخلي. 2٩مع املادة  املناصب حىت هناية الدورة السادسة لالجتماع العام، متشياً 
يف فريق اخلرباء املتعدد  عضواً  25انتخاب ولذلك سُيدعى االجتماع العام يف دورته السادسة إىل  -3

 التخصصات.
كي ترشحهم املناطق الفريق  ابقرتاح أعضاء املنرب من النظام الداخلي، يقوم أعضاء  2٦مع املادة  ومتشياً  -4

وينتخبهم االجتماع العام. وتقرتح كل منطقة مخسة مرشحني لعضوية الفريق، آخذة يف اعتبارها التوازن بني 
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معايري ميكن أخذها يف احلسبان عند ترشيح  2٦بني اجلنسني. وإضافة إىل ذلك، تتضمن املادة االختصاصات و 
 واختيار أعضاء الفريق، منها ما يلي:

ما ميلكه أعضاء الفريق من خربة علمية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  (أ)
 لتقليدية واحمللية؛كل من العلوم الطبيعية واالجتماعية واملعارف اخبصوص  

 اخلربة واملعرفة العلمية أو التقنية أو السياساتية ابلعناصر الرئيسية لربانمج عمل املنرب؛ (ب)
 اخلربة يف توصيل ونشر وإدماج املعارف العلمية يف عمليات وضع السياسات؛ (ج)
 القدرة على العمل يف إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية. (د)

مدة عضوية مجيع أعضاء الفريق ثالث سنوات، مع إمكانية إعادة االنتخاب ملدة لغ تب 2٩للمادة  ووفقاً  -5
 عضوية اتلية واحدة.

، دعت األمينة التنفيذية أعضاء املنتدى إىل تقدمي ترشيحات خطية 2017ويف تشرين األول/أكتوبر  -٦
. وأُرفقت 2017األول/ديسمرب كانون   4مصحوبة ابلسري الذاتية للمرشحني لعضوية الفريق يف موعد ال يتجاوز 

ابلدعوة وثيقة توجيهية بشأن عملية تقدمي أعضاء املنرب مقرتحات، وتقدمي املناطق ترشيحات، وبشأن املشاورات 
، كان 2017كانون األول/ديسمرب   4واختيار االجتماع العام ألعضاء الفريق واألهلية إلعادة االنتخاب. ويف 

. ويف ضوء اخنفاض عدد الرتشيحات الواردة، ُمددت مهلة تقدمي الرتشيحات اً ترشيح 27منسقو املنرب قد تلقوا 
. وترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة للرتشيحات 2018شباط/فرباير   2كانون األول/ديسمرب، أي إىل   4إىل ما بعد 

 ذكرة.كانون األول/ديسمرب، وهو موعد وضع الصيغة النهائية للم  15حىت وردت  اليت 35البالغ عددها 
يف املائة من وقتهم  20وقد أُبلغت احلكومات بضرورة تكريس أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  -7

أسابيع يف السنة، وقيامهم بعدد كبري من األسفار على الصعيد الدويل.  10لعمل الفريق، أي ما يعادل حوايل 
د املالية الالزمة متاحة للمرشحني من البلدان إىل النظر يف ضرورة التأكد من كون املوار  وتدعى احلكومات أيضاً 

املتقدمة النمو حلضور اجتماعني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، ابإلضافة إىل عدة اجتماعات وحلقات عمل 
 يعقدها املنرب يف كل عام.

شحني تضارب املصاحل للمر إلفصاح عن وستسعرض اللجنة املعنية بتضارب املصاحل االستمارات املتعلقة اب -8
من  3النتخاهبم أعضاء يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، من أجل حتديد أهليتهم لالنتخاب وفقًا للقاعدة 

ريد س. و 3/3-د.ح.وإجراءات التنفيذ اليت اعتمدها االجتماع العام يف املقرر ماملصاحل السياسات بشأن تضارب 
مال للتقرير ضمن التقرير الشفوي الذي تقدمه األمينة ، وسُيدرج استكIPBES/6/INF/22تقرير اللجنة يف الوثيقة 

 من جدول األعمال. 5التنفيذية أمام االجتماع العام يف دورته السادسة، يف إطار البند 
، لكي ينظر 2017كانون األول/ديسمرب   11وترد يف مرفق هذه املذكرة قائمة جلميع املرشحني حىت  -٩

جتميع مستكمل للرتشيحات الواردة  IPBES/6/INF/25ريد يف الوثيقة سو فيها االجتماع العام يف دورته السادسة. 
إىل  IPBES/6/INF/26، بينما ترد السري الذاتية للمرشحني يف الواثئق من 2018شباط/فرباير  2حىت 

IPBES/6/INF/30 لكل من مناطق األمم املتحدة اخلمس. وميكن االطالع على الرتشيحات اليت وردت يف املوقع ،
 .https://www.ipbes.net/nominations/mep-2017ي للمنرب على الرابط الشبك

وسُييسر أعضاء املكاتب إجراء املشاورات بني املناطق وداخلها من أجل اختيار أعضاء الفريق أثناء  -10
 قبل  الدورة السادسة لالجتماع العام.املشاورات اإلقليمية املقرر عقدها مباشرة 
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 املرفق
 (٢٠1٧كانون األول/ديسمرب   11فريق اخلرباء املتعدد التخصصات )حىت املقرتحات الواردة بشأن أعضاء 

 اجلنس جهة االنتساب االسم اجلهة املرشحة
    الدول األفريقية

 ذكر النموذجيةاملنظمة األفريقية للغاابت  )أ(شيمري دايوماريتيو  الكامريون
 أُنثى املكتب الوطين لشؤون البيئة )أ(فواهانغي راهارمياالال مدغشقر

 أُنثى جامعة عبد املالك السعدي نرد بناس املغرب
 أُنثى الرابط-مؤسسة حممد السادس حلماية البيئة براهيم هدان املغرب
 ذكر اخلامس ابلرابطمعهد حممد اخلامس العاملي، جامعة حممد  حممد صغري طالب املغرب
 ذكر حكومة والية كروس ريفر، نيجرياي إدو إفيوم نيجرياي

 ذكر يعمل حلسابه نيكوالس كينغ جنوب أفريقيا
 أُنثى مركز حبوث األحياء الربية عائشة الفكي السودان
 أُنثى اجمللس األعلى للبيئة واملوارد الطبيعية اخلتمة حممد السودان

 أُنثى جامعة زامبيا، معهد البحوث االقتصادية واالجتماعية غرترود نغيندا زامبيا
   دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

 ذكر معهد شنغدو للبيولوجيا، األكادميية الصينية للعلوم نينغ وو الصني
 ذكر املدرسة العليا للزراعة وعلوم احلياة، جامعة طوكيو شيزوكا هاشيموتو الياابن
 أُنثى وزارة البيئة واملوارد الطبيعية، مكتب إدارة التنوع البيولوجي مونديتا ليمترييزا  الفلبني

  دول أورواب الشرقية
 ذكر األكادميية الوطنية للعلوم، بيالروس )أ(رسالن نوفيتسكي بيالروس

 ذكر كلية احلراجة، جامعة سراييفو )أ(مريسودين أفديبيغوفيتش البوسنة واهلرسك
 أُنثى أكادميية العلوم اهلنغارية ،معهد اإليكولوجيا وعلم النبات توروككااتلني  هنغاراي

 ذكر مصائد األمساك وتربية األحياء املائية، كلية الزراعة، جامعة أنقرة قسم  إمري كيسكني تركيا
   دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 أُنثى الغاابتالصندوق الوطين لتمويل  كارمن رولدان كوستاريكا
 أُنثى كلية سري أرثر لويس اجملتمعية لويز فيليكس-ماري سانت لوسيا
 أُنثى حكومة سانت لوسيا فرانسيليا ن. سولومون سانت لوسيا

 أُنثى جامعة ترينيداد وتوابغو راي غويب ترينيداد وتوابغو
 أُنثى معهد الشؤون البحرية رهانة مجان ترينيداد وتوابغو

   الغربية ودول أخرى دول أورواب
 أُنثى جامعة هيسلت، مركز االقتصاد البيئي نيلي ويرتز بلجيكا
 ذكر متحف التاريخ الطبيعي يف الدامنرك، جامعة كوبنهاغن كارسنت رحبيك الدامنرك

 ذكر جامعة يفسكيال، قسم العلوم البيولوجية والبيئية جان كاتياهو فنلندا
 أُنثى املوارد الطبيعية، لوك، فنلندامعهد  تينا نيمنن فنلندا
 أُنثى املركز الوطين للبحوث العلمية، معهد اإليوكولوجيا والبيئة فرانسواز غايل فرنسا
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 اجلنس جهة االنتساب االسم اجلهة املرشحة
 ذكر مركز التعاون الدويل يف جمال البحوث الزراعية من أجل التنمية أالن كارسنيت فرنسا
 أُنثى للتاريخ الطبيعي معهد البحوث اإلمنائية، املتحف الوطين إستري كاتز فرنسا
 أُنثى جامعة غرينوبل األلب ساندرا الفوريل فرنسا
 أُنثى مركز اإليكولوجيا الوظيفية والتطورية، املركز الوطين للبحوث العلمية فريجيين ماريس فرنسا
 أُنثى الفريق املعين بسياسات الغاابت واحملافظة على الطبيعة، جامعة واغننغن إسرت تورهنو هولندا

 أُنثى جامعة بورتو إيزابيل سوزا بينتو الربتغال
 أُنثى قسم االقتصاد واجملتمع، جامعة غوتنربغ )أ(ماري ستينسيكا السويد
 ذكر جامعة برن ماركوس فيشر سويسرا

 عضو حايل يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. ومجيع هؤالء األعضاء مؤهلون لفرتة اثنية. )أ( 

____________ 
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