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االجتمــاع العــام للمنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم      
والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات  

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

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 
جتمـاع  انتخاب أعـضاء مكتـب اال     : سائل تنظيمية م

الــرئيس، ونــواب الــرئيس، وأعــضاء  (العــام للمنــرب 
        )املكتب اآلخرين

   املكتب أعضاءاملقترحات الواردة بشأن    
  

  مذكرة من األمانة    
  
يف الــدورة الثانيــة مــن االجتمــاع العــام لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســسية إلنــشاء   - ١

ــرب حكـــومي دويل للعلـــوم والـــسياسات يف جمـــال التنـــو      ع البيولـــوجي وخـــدمات الـــُنظُم   منـ
، اُتفـق علـى دعـوة     ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢١ إىل   ١٦مـن   سـييت   اإليكولوجية، املعقود يف بنمـا      

ــب    ــراح مرشــحيهم للمكت ــرب القت ــة  أعــضاء املن ــاهتم اإلقليمي ــسميهم جمموع ــذين ت ــهم  ال  وينتخب
  ).١٦ملادة ، املرفق األول، التذييل الثاين، اUNEP/IPBES.MI/2/9انظر (االجتماع العام 

 من النظام الداخلي لالجتمـاع العـام للمنـرب،          ١٦وعلى النحو املنصوص عليه يف املادة         - ٢
يتــألف مكتــب االجتمــاع العــام مــن الــرئيس وأربعــة نــواب للــرئيس، ومخــسة أعــضاء آخــرين،  

 مـن منـاطق األمـم املتحـدة اخلمـس            إقليميـة  وُتمثـل كـل منطقـة     . ُينتخبون من بني أعـضاء املنـرب      
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رد املزيد مـن التفاصـيل بـشأن تـسمية     يو. ن يف املكتب، مع مراعاة مبدأ التمثيل اجلغرايف      بعضوي
، UNEP/IPBES.MI/2/9(واختيار موظفي املكتـب يف النظـام الـداخلي لالجتمـاع العـام للمنـرب          

ويف الوثيقــة اإلرشــادية املتعلقــة بعمليــة تــسمية واختيــار أعــضاء   ) املرفــق األول، التــذييل الثــاين 
  ).IPBES/1/INF/11( وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املكتب

وردا على الرسالة الـيت عممهـا املـدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة املؤرخـة                   - ٣
 اليت دعا فيها أعضاء املنرب إىل اقتراح مرشحني مالئمـني ليكونـوا أعـضاء        ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩

 عمليــة فيمــا بــني الــدورات، تلقــت األمانــة املؤقتــة للمنــرب يف املكتــب، باعتبــار ذلــك جــزءا مــن
وتـرد الـسرية الشخـصية للمرشـحني        . برنامج األمم املتحدة للبيئـة املقترحـات املـوجزة أدنـاه           يف

) www.ipbes.net/plenary/nominations-to-the-bureau.html(منــــرب شبكي للوقــــع الــــاملعلــــى 
  .IPBES/1/INF/12الوثيقة  ويف
  

  )٢٠١٣يناير /كانون الثاين ١٠ لغاية( املكتب  أعضاءات الواردة بشأناملقترح    
  الدول األفريقية    

  
  اجلنس  جهة االنتساب  االسم  مرشح ملنصب  مرشح من

مــدير عــام، معهــد حفــظ التنــوع      جيميدو دال توسي عضو يف املكتب إثيوبيا
 البيولوجي، إثيوبيا

  ذكر

  ذكر قسم علم النبات، جامعة غانا، غانا ينغ يبواهألفريد أباو أوت عضو يف املكتب غانا
ــني دائـــــم   علي داود حممد عضو يف املكتب كينيا كـــــبري املـــــوظفني  (أمـــ

ــذيني ــوارد  )التنفي ــة وامل ، وزارة البيئ
 املعدنية، كينيا

  ذكر

نائب مدير، شعبة احلفـظ، الـوزارة        جون إسيتادميا أونيكورو عضو يف املكتب نيجرييا
  نيجرييااالحتادية للبيئة،

  ذكر

أســـتاذ، قـــسم العلـــوم البيولوجيـــة،  حممد الوال باالريب عضو يف املكتب نيجرييا
 جامعة أمحدو بيلو، زاريا، نيجرييا

  ذكر

التنوع البيولوجي  : نائب مدير عام    فونديسيل غودمان مكيتيين  عضو يف املكتب  فريقياأجنوب 
ــة،   واحل ــشؤون البيئيـ ــظ، إدارة الـ فـ

  فريقياأجنوب 

  ذكر

  
  



IPBES/1/8/Rev.2  
 

13-20396 3 
 

  دول آسيا واحمليط اهلادئ    
  

 اجلنس  جهة االنتساب  االسم  مرشح ملنصب  مرشح من

ــران  إيـــــــــــــــــــ
 -مجهوريـــــــة (

 )اإلسالمية

  نائب رئيس، إدارة شؤون البيئة أصغر حممدي فاضل عضو يف املكتب
ــة،    ــا البيئ ــوم وتكنولوجي ــيس، معهــد عل رئ
منظمــة املؤســسات االقتــصادية، مجهوريــة 

 إيران اإلسالمية

  ذكر

ــدويل،     يو ييون تشول  عضو يف املكتب  مجهورية كوريا ــاون الـ ــام، مكتـــب التعـ ــدير عـ مـ
  وزارة البيئة، مجهورية كوريا

  ذكر

ــرئيس  ماليزيا نائــــب /الــ
  الرئيس

ــا؛     زكري عبد احلميد ــرئيس وزراء ماليزيـ ــي لـ ــشار علمـ مستـ
 ورئيس اجمللس الوطين لألساتذة يف ماليزيا

  ذكر

، )للــشؤون التقنيـــة (وكيــل األمــني العـــام     ذيكاريجاي رام أ  عضو يف املكتب  نيبال
  وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا، نيبال

  ذكر

    
  دول أوروبا الشرقية    

  
  اجلنس  جهة االنتساب  االسم  مرشح ملنصب  مرشح من

، مركز اإليكولوجيـا  ة مساعد ةأستاذ  سينكا بارودانوفيتش  عضو يف املكتب  البوسنة واهلرسك
طبيعيــة، جامعــة ســراييفو، واملــوارد ال

  البوسنة واهلرسك

  أنثى

    
   الكارييب البحردول أمريكا الالتينية ومنطقة    

  
  اجلنس  جهة االنتساب  االسم  مرشح ملنصب  مرشح من

املعهـد الـوطين لبحـوث      مدير عام،    أدالربتو لويس فال عضو يف املكتب الربازيل
 األمازون، الربازيل

  ذكر

ــة     ليونيل سيريالتا هارا بعضو يف املكت شيلي ــوارد الطبيعيــ ــعبة املــ ــيس شــ رئــ
ــددة والتنــــوع البيولــــوجي،    املتجــ

 وزارة البيئة، شيلي

  ذكر

ــشؤون    سبنسر توماس عضو يف املكتب غرينادا ــاص لـ ــوث خـ ــفري ومبعـ سـ
االتفاقــــــــات البيئيــــــــة املتعــــــــددة 
األطــراف، وزارة اخلارجيــة والبيئــة 

 والتجارة، غرينادا

  ذكر

، جامعـة هنـدوراس الوطنيـة       ةأستاذ  ليليان فريوفينو  ملكتبعضو يف ا  هندوراس
  املستقلة، هندوراس

  أنثى
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  دول أوروبا الغربية والدول األخرى    
  

  اجلنس  جهة االنتساب  االسم  مرشح ملنصب  مرشح من

اململكة املتحدة  
ــا  لربيطانيـــــــــــــ
العظمــــــــــــــــى 
ــدا  وأيرلنــــــــــــــ

 الشمالية

ــرئيس نائــــب /الــ
 الرئيس

 شــــؤون التنميــــة االســــتراتيجية، مــــدير واتسون. روبرت ت
مركز تياندال، قسم علوم البيئة، جامعة      
إيست أنغليا، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا        

 العظمى وأيرلندا الشمالية

  ذكر
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