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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية
الدورة الثالثة
بون ،أملانيا 21-21 ،كانون الثاين/يناير 1025
*
البند ( 1أ) من جدول األعمال املؤقت
القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر:

ترشيح واختيار أعضاء فريق الخبراء
المتعدد التخصصات

فريق الخبراء المتعدد التخصصات :عملية الترشيح واالختيار ،واالقتراحات المقدمة فيما
يخص أعضاء الفريق
مذكرة من األمانة
 - 2اعتمد االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ،يف دورته الثانية اليت عددت يف أنطاليا ،تركيا ،يف الفرتة من  9إىل  21كانون األول/ديسمرب
 ،1022املدرر م ح د  2/1 -بشأن التعديالت على النظام الداخلي لالجتماع العام فيما يتعلق باملواد اليت
تنظم عمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات .وكجزء من ذلك املدرر مت التوصل إىل اتفاق بشأن املبادئ
التوجيهية لرتشيح واختيار أعضاء الفريق ،وفق ما هو مبني يف املادتني  12و ،11وإجراءات اختيار أعضاء
الفريق ،وفق ما هو مبني يف املادة .12
 - 1ووفداً للمادة  ،12يدرتح أعضاء املنرب أمساء املرشحني لعضوية الفريق لكي ترشحهم املناطق وينتخبهم
االجتماع العام .ومع مراعاة التوازن اجلنساين والتوازن بني التخصصات ،تسمي كل منطدة مخسة مرشحني
لعضوية الفريق .إضافةً إىل ذلك ،تددم املادة  12معايري لتؤخذ يف احلسبان عند ترشيح واختيار أعضاء الفريق،
مبا يف ذلك ما يلي:
اخلربة العلمية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،فيما يتعلق بكل من
(أ)
العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واملعارف التدليدية واحمللية يف صفوف أعضاء الفريق؛
* .IPBES/3/1
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(ب)

اخلربة واملعرفة العلمية أو التدنية أو السياساتية بالعناصر الرئيسية يف برنامج عمل املنرب؛

(ج)

اخلربة يف توصيل ونشر وإدماج املعارف العلمية يف عمليات وضع السياسات؛

(د)

الددرة على العمل يف إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية.

 - 2عالوًة على ذلك ،قدم االجتماع العام ،يف املدرر م ح د ،1/1-توجيهات إضافية بشأن عملية
الرتشيح واالختيار تشمل ما يلي:
(أ) احلاجة إىل كفالة أن يعكس الفريق التوازن بني اجلنسني والتوازن اإلقليمي والتوازن بني
التخصصات مبا يتسق مع النظام الداخلي ،وخباصة املادة 12؛
(ب) االختيار النهائي ملرشحي كل جمموعة إقليمية تظل مسؤولية تلك اجملموعة؛
(ج) يتعني على الفريق املؤقت أن يع ّد تدريراً ،حبلول حزيران/يونيه  ،1021يعكس الدروس
املستفادة فيما يتصل بأدائه وكيفية حتسني ذلك األداء؛
(د) يتعني على اجملموعات اإلقليمية أن تأخذ يف احلسبان ،لدى تددمي ترشيحاهتا لعضوية الفريق،
احلاجة إىل التوازن يف التشكيلة اجلنسانية والتنوع يف التخصصات وذلك لبلوغ توازن عام بني اجلنسني وبني
التخصصات يف عضوية الفريق؛
(ه) يتعني على اجملموعات اإلقليمية أن تبدأ ،يف وقت مبكر ،املشاورات بشأن املرشحني احملتملني
وتتصل بأعضاء مكاتبها ،كل على حدة ،ما كان ممكناً ،تيسرياً للمناقشات داخل املناطق وفيما بينها ،وذلك
ضماناً إلجياد توازن يف تشكيلة الفريق؛
(و) يتعني على اجملموعات اإلقليمية التماس تسمية مرشحني حمتملني لعضوية الفريق من أوسع
نطاق ممكن من أصحاب املصلحة؛
(ز) يتعني على كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية النظر يف ترشيح ما بني عضو وثالثة أعضاء
لفرتة والية أخرى لضمان االستمرارية يف الفريق؛
(ح) يتعني على الفريق واملكتب أن يديِّما ،بنهاية برنامج العمل األول ،أداء اهليكل اإلقليمي لألمم
املتحدة يف ضمان إقامة التوازن اإلقليمي األنسب داخل الفريق لتدييم واقرتاح خيارات بشأن التوزيع اإلقليمي
ألعضاء الفريق.
 - 1ووفداً للمادة  ،19تكون فرتة عمل كل األعضاء يف الفريق ثالث سنوات ،مع إمكانية إعادة االختيار
لفرتة عمل واحدة تالية.
 - 5ولتحديق هذه الغاية دعت األمانة ،وفداً للمادة  ،11أعضاء املنرب إىل أن يددموا لألمانة ترشيحات
مكتوبة وبيانات السرية الذاتية للمرشحني لعضوية الفريق يف أجل أقصاه  25آب/أغسطس  .1021وأرفدت مع
الدعوة وثيدة توجيهات (انظر  )IPBES/3/INF/16بشأن عملية اقرتاح أعضاء الفريق من جانب أعضاء املنرب
وترشيحهم من جانب املناطق واختيارهم من جانب االجتماع العام مع مراعاة التوازن اإلقليمي واجلنساين
والتوازن يف التخصصات مبا يتسق مع النظام الداخلي لالجتماع العام ووظائف املنرب ومبادئ عمله وترتيباته
املؤسسية واملدررات ذات الصلة اليت اختذت يف الدورة الثانية لالجتماع العام (انظر الفدرة  1أعاله) .إضافةً إىل
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ذلك وبناءً على طلب االجتماع العام ،أعد الفريق املؤقت تدريراً يف أيار/مايو  ،1021يعكس الدروس املستفادة
فيما يتعلق بعمله ويبني كيفية حتسني عمله ( ،IPBES/3/INF/16املرفق الثاين).
 - 2ويف بداية أيلول/سبتمرب  ،1021نُشرت على املوقع الشبكي للمنرب وقُدمت إىل املناطق اخلمسة
املناظرة أمساء وبيانات السرية الذاتية جلميع املرشحني ،إضافةً إىل هوية البلد املرشِّح .وتضمنت الدائمة أعضاءً
حاليني يف الفريق املؤقت أُعيد ترشيحهم لفرتة عمل أخرى ،مبا يتماشى مع توصية االجتماع العام يف دورته الثالثة
(انظر الفدرة ( 2ز) أعاله) والفريق املؤقت يف تدريره املتعلق بالدروس املستفادة.
 - 1وافق مكتب االجتماع العام أيضاً على عدد مشاورات إقليمية قبل الدورة الثالثة لالجتماع العام للمنرب
مباشرةً (انظر  )IPBES/3/1/Add.1لتيسري املشاورات بني األقاليم وداخلها الختيار أعضاء الفريق.
 - 2وترد يف هذه املذكرة قائمة جبميع املرشحني مددمة حبلول  25آب/أغسطس  1021لكي ينظر فيها
االجتماع العام للمنرب يف دورته الثالثة .وترد بيانات السرية الذاتية جلميع املرشحني يف الوثائق IPBES/3/INF/15
و.Add.6 - Add.1
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االقتراحات المقدمة فيما يخص أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات (بحلول  51آب/أغسطس )4152
اجلهة املرشِّحة

اجلهة اليت ينتمي إليها

االسم

اجلنس

الدول األفريقية
بنن

إيتوتييب سوغبوهوسو

الكامريون

برودنس غاليغا

مصر

مصطفى فودة

إثيوبيا

سيبسيب دمييسيو

الغابون

جان برونو ميكيسا

كينيا

أغنيس موثوميب

حماضرة أقدم ،مدرسة العلوم البيولوجية ،جامعة نريويب

كينيا

غيديون نياماسيو

أستاذ مشارك يف علم األحياء ،مدرسة العلوم البيولوجية ،جامعة
نريويب

ذكر

كينيا

ستيال سيميو

مستشارة تدنية ،وزارة البيئة

أنثى

مدغشدر

فوهانغي راهارمياالال

رئيسة وحدة نظام املعلومات البيئية ،مكتب الدولة للبيئة

أنثى

مدغشدر

إيفي ساهويب راندرياماهاليو

مساعد تدين ،وزارة البيئة واإليكولوجيا والغابات ،مدير عام
الغابات

ذكر

املغرب

حممد داكي

أستاذ ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلامس  -جامعة أكدال

ذكر

النيجر

هاميسو هاليلو ماالم غاربا

رئيس قسم ،وزارة البيئة ،الصحة احلضرية والتنمية املستدامة

ذكر

السنغال

شارلوت كاريبوهوي سيد

منسدة الربنامج اإلقليمي للمناطق البحرية احملمية ،املؤسسة
الفرنسية الدولية خلليج أركني

أنثى

جنوب أفريديا

كريوبني نايكر

مدير واجهة الرتابط بني العلوم والسياسات ،إدارة الشئون البيئية

ذكر

السودان

حممد عباس

مهندس موارد مائية ،وزارة املوارد املائية والكهرباء

ذكر

السودان

آسيا حممد

حماضرة وباحثة ،معهد الدراسات البيئية ،جامعة اخلرطوم

أنثى

أوغندا

سامسون غوايل

رئيس برنامج/موظف حبوث أقدم ،املعهد الوطين ألحباث املوارد
الغابية

ذكر

أوغندا

إيفلني لوتالو

موظفة دعم مناطدي ،اهليئة الوطنية لإلدارة البيئية

أنثى

مجهورية تنزانيا املتحدة

جورج كافومو

عضو ورئيس مشارك لفرقة العمل الوطنية املعنية خبفض االنبعاثات
الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية ،شعبة البيئة،
مكتب نائب الرئيس

ذكر

(أ)
(أ)
(أ)

أستاذة مشاركة ،كلية العلوم الزراعية ،جامعة أبومي-كااليف

أنثى

مستشارة تدنية ،وزارة البيئة ومحاية الطبيعة

أنثى

مستشار للتنوع البيولوجي ،الوكالة املصرية للشئون البيئية

ذكر

أستاذ علم النبات ،كلية العلوم احلياتية ،جامعة أديس أبابا

ذكر

نائب املدير العام ،املدرسة الوطنية للمياه والغابات

ذكر
أنثى

دول آسيا والمحيط الهادئ
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أفغانستان

غالم حممد ماليكيار

مستشار تدين بيئي أقدم ،الوكالة الوطنية حلماية البيئة

ذكر

بنغالديش

رشيد احملمود تيتومري

أستاذ مشارك ،إدارة الدراسات اإلمنائية ،جامعة داكا

ذكر

الصني

بوجي فو

أستاذ ،خمترب الدولة الرئيسي لإليكولوجيا احلضرية واإلقليمية ،مركز
أحباث العلوم اإليكولوجية والبيئية ،األكادميية الصينية للعلوم

ذكر

الصني

يي هوانغ

أستاذة ،مركز العلوم البيئية ،كلية العلوم البيئية واهلندسة ،جامعة
بيكنغ

أنثى

الصني

جنشينغ يل

أستاذ أحباث ،نائب رئيس معهد اإليكولوجيا البيئية ،األحباث
الصينية ،أكادميية العلوم البيئية

ذكر
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االسم

اجلهة اليت ينتمي إليها

اجلنس

اجلهة املرشِّحة
الصني

هايغن اكسو

أستاذ ونائب املدير العام ،معهد ناجنينغ للعلوم البيئية التابع لوزارة
محاية البيئة يف الصني

ذكر

فيجي

راندولف ثامان

أستاذ ،مدرسة اجلغرافيا وعلم األرض والبيئة ،كلية العلوم
والتكنولوجيا والبيئة ،جامعة ساوث باسيفيك

ذكر

مدير معهد احلياة الربية باهلند

ذكر

رئيس قسم علم احليوان ،مركز البحوث البيولوجية ،املعهد
اإلندونيسي للعلوم (باحث – متحف بوغور للحيوان)

ذكر

املدير التنفيذي للعلوم ،الوكالة اليابانية للعلوم البحرية واألرضية
والتكنولوجيا

ذكر
ذكر

(أ)

(أ)

اهلند

فينود ماثور

إندونيسيا

روسيشون عبيد اهلل
(أ)

اليابان

يوشيهيسا شرياياما

ماليزيا

لينغ جوان ساو

مدير شعبة التنوع البيولوجي الغايب ،معهد حبوث الغابات يف
ماليزيا

املالديف

حسني زاهر

منسق الشعب املرجانية ،مشروع حفظ األراضي الرطبة ورصد
الشعب املرجانية التابع للصندوق االستئماين لتغري املناخ يف
املالديف ،وزارة اإلسكان والبيئة

ذكر

نيبال

كريشنا شاندرا بوديل

أمني دائم ،وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة

ذكر

باكستان

سيد جنم خورشيد

كبري املستشارين التدنيني ،اخلدمات العاملية لإلدارة البيئية

ذكر

الفليبني

فينسنت ف .هيلومني

املدير التنفيذي للربامج ذات األولوية ،مكتب إدارة التنوع
البيولوجي

ذكر

الفلبني

نينا ربفريا إنغل

مديرة باإلنابة ،وحدة املدرسة العليا ،جامعة أتينيو دي دافاو

أنثى

الفلبني

بريي س .أونغ

أستاذ بيولوجيا احلياة الربية ،معهد العلوم األحيائية ،جامعة الفليبني

ذكر

الفلبني

البيديو فني برييا

حمامي متمرن ،مستشارية البيديو ف .برييا الدانونية والتشريعية

ذكر

دول أوروبا الشرقية
ألبانيا

جانا بيجكو

نائبة الوزير ،وزارة البيئة بألبانيا

أنثى

بيالروس

رسالن نوفتسكي

رئيس اآلثار اإليكولوجية للتحوالت البيئية ،املركز العلمي والعملي
للموارد احليوية ،األكادميية الوطنية للعلوم يف بيالروس( ،سابداً
معهد  NASBلعلم احليوان)

ذكر

كرواتيا

رومان أوزمييك

باحث مستدل

ذكر

كرواتيا

ماجا فاسيليجيفيك

رئيسة الفريق املتخصص للحفظ العابر للحدود التابع لالحتاد
العاملي حلفظ الطبيعة ،اللجنة العاملية املعنية باملناطق احملمية

أنثى

جورجيا

تامار باتاريدز

رئيسة دائرة السياسات الغابية ،وزارة محاية البيئة واملوارد الطبيعية
يف جورجيا

أنثى

هنغاريا

جيورجي باتاكي

أستاذ مشارك ومدير حبوث ،إدارة االقتصاد البيئي والتكنولوجيا،
معهد العلوم البيئية ،جامعة كورفينوس يف بودابست

ذكر

هنغاريا

كتالني توروك

باحثة ،مركز األحباث اإليكولوجية ،معهد اإليكولوجيا وعلم النبات

أنثى

االحتاد الروسي

يوري دغيبوادز

نائب مدير معهد إي إن سفريتسوف لإليكولوجيا والتطور

ذكر

(أ)

(أ)

األكادميية الروسية للعلوم
االحتاد الروسي

فكتوريا إلياس

مديرة برنامج ،منظمة  - WWFروسيا

أنثى

االحتاد الروسي

رستام ساغيتوف

أستاذ مشارك ،جامعة سانت بطرسربج احلكومية

ذكر
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االسم

اجلهة اليت ينتمي إليها

اجلنس

اجلهة املرشِّحة
االحتاد الروسي

نيكوالي سوبوليف

باحث علمي أقدم ،معهد اجلغرافيا ،األكادميية الروسية للعلوم

ذكر

االحتاد الروسي

أليكساندر سوروكني

سلوفاكيا

راستيسالف ريبانيك

املدير العام إلدارة محاية الطبيعة وتطوير املناظر الطبيعية ورئيس
رسم اخلرائط وتدييم النظم اإليكولوجية ،وزارة البيئة ،سلوفاكيا

ذكر

تركيا

غوين إيربول

أستاذ ،إدارة علم الرتبة وتغذية النبات ،كلية الزراعة ،جامعة أندرة

ذكر

تركيا

نيهان ينيلمظ آربا

منسدة مساعدة ،اإلدارة العامة حلفظ الطبيعة واحلدائق العامة
الوطنية ،إدارة احلدائق العامة الوطنية ،وزارة الغابات وشئون املياه

أنثى

(أ)

دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
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ذكر

(أ)

األرجنتني

ساندرا دياز

األرجنتني

ماريا غابرييال بالومو

أستاذة اجملتمع والنظم اإليكولوجية ،إدارة التنوع البيولوجي
واإليكولوجيا ،مدرسة العلوم الفيزيائية والطبيعية الدقيدة ،جامعة
ُكردبا الوطنية
باحثة أقدم ،اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

أنثى

أنثى

األرجنتني

غريفاسيو بينريو

أستاذ مساعد يف اإليكولوجيا ،إدارة املوارد الطبيعية ،كلية علم
احملاصيل الزراعية ،جامعة بيونس آيرس

ذكر

األرجنتني

سريجيو زالبا

أستاذ علم األحياء العام وعلم األحياء للحفظ ،إدارة علم األحياء
والكيمياء احليوية والصيدلة ،جامعة يونيفريسداد ناسيونال ديل
سور

ذكر

بوليفيا (دولة -املتعددة
الدوميات)

دييغو باشيكو

مستشار ،وزارة الشئون اخلارجية ووزارة البيئة واملياه

ذكر

بوليفيا (دولة -املتعددة
الدوميات)

كارلوس إيفان زامربانا فلورس

حماضر ،املدرسة العسكرية للهندسة ،الباز

ذكر

الربازيل

مريسيدس بوستامانيت

أستاذة ،إدارة اإليكولوجيا ،معهد العلوم البيولوجية ،جامعة برازيليا

أنثى

الربازيل

مانويال دا كوهنا

إدارة علم اإلنسان ،جامعة شيكاغو

أنثى

الربازيل

كارلوس جويل

أستاذ ،إدارة بيولوجيا النبات ،معهد علم األحياء ،جامعة
كامبيناس

ذكر

الربازيل

فابيو سكارانو

أستاذ مشارك إليكولوجيا النبات ،إدارة اإليكولوجيا ،معهد علم
األحياء ،جامعة ريو دي جانريو االحتادية

ذكر

كولومبيا

برجييت بابتيست

املديرة العامة ،معهد أليكساندر فون مهبولد ألحباث املوارد
البيولوجية

أنثى

اجلمهورية الدومينيكية

فينيسيا الفاريز

رئيس شعبة البيئة والعلوم والتكنولوجيا ،وزارة اخلارجية ،اجلمهورية
الدومينيكية

أنثى

اجلمهورية الدومينيكية

يوكاستا سيستينا فالينزويال آرياس

مديرة إدارة مراقبة االتفاقيات البيئية الدولية ،وزارة البيئة واملوارد
الطبيعية

أنثى

غواتيماال

إدغار برييز

نائب رئيس مؤسسة التنمية الريفية

ذكر

املكسيك

سيزار دومينغويز

إدارة إيكولوجيا التنوع البيولوجي ،معهد اإليكولوجيا ،جامعة
املكسيك الوطنية

ذكر

املكسيك

رودريغو ميدلني

باحث ،إدارة إيكولوجيا التنوع البيولوجي ،معهد اإليكولوجيا،
جامعة املكسيك الوطنية

ذكر

(أ)

(أ)
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اجلهة املرشِّحة

االسم

اجلهة اليت ينتمي إليها

اجلنس

املكسيك

دانييل بينريو

املكسيك

فيكتور سانشيز كورديرو

بريو

مارينا روزاليس بينيتس دي فرانكو

إدارة إيكولوجيا التنوع البيولوجي ،معهد اإليكولوجيا ،جامعة
املكسيك الوطنية
باحث ،إدارة علم احليوان ،معهد علم األحياء ،جامعة املكسيك
الوطنية
رئيسة التنوع البيولوجي يف املناطدة احملمية ،اإلدارة الوطنية للمناطق
احملمية
اختصاصي التنوع البيولوجي ،وحدة االتفاقيات البيئية املتعددة
األطراف ،شعبة السياسات البيئية والتخطيط ،وزارة البيئة واملوارد
املائية
باحثة ،مدرسة العلوم ،جامعة اجلمهورية

ذكر

(أ)

ترينيداد وتوباغو

فلويد هومر

أوروغواي

سوزانا غونزاليس

دول أوروبا الغربية ودول أخرى
مارك لونسدايل
أسرتاليا

(أ)

كندا
كندا
فرنسا

جيك رايس
سارا ويلسون
(أ)
بول ليديل

فرنسا

ماري روي

آيرلندا
هولندا

جيمس ويلسون
كريستيان مولدير

إسبانيا
إسبانيا

أربانو فرا
استيبان مانريك ريول

إسبانيا

أوناي باسكوال

إسبانيا

لويس إي .سانتاماريا غالدون

السويد
سويسرا
الواليات املتحدة األمريكية

ماري ستينسيك
ماركوس فيشر
جوديث ويس

الدول المراقبة
أرمينيا

ارام أغاسيان

كازاخستان
كازاخستان

فيتايل غروموف
إلينا مالتسيفا

مدير حمفظة التنوع البيولوجي ،منظمة الكمونولت للبحوث العلمية
والصناعية
كبري العلماء ،إدارة مصائد األمساك واحمليطات
مديرة أحباث رأس املال الطبيعي واالستشارات
أستاذ ومدير خمترب اإليكولوجيا وعلم التصنيف والتطور ،جامعة
باريس سود ،فرنسا
كبرية مديري حبوث ،خمترب األنثروبولوجيا اإليكولوجية والبيولوجيا
اإلثنية ،املتحف الوطين للتاريخ الطبيعي
أستاذ ،علم احليوان ،العلوم البيئية ،كلية ترينييت ،جامعة دبلن
كبري علماء ،املعهد الوطين البيولوجي للصحة العامة والبيئة
(بتهوفن)
أستاذ ،جامعة إكسرتمياديورا ،كامبس يونيفريسيتاريو
أستاذ حبوث ،إدارة اجلغرافيا البيولوجية والتغري العاملي ،املتحف
الوطين للعلوم الطبيعية
أستاذ حبوث ،مؤسسة إكريباسك العلمية (مركز الباسك للعلوم)
مركز الباسك لتغري املناخ ،بلباو
باحث دائم ،إدارة إيكولوجيا املناطق الرطبة ،حمطة دونانا
البيولوجية
أستاذة اجلغرافيا البشرية ،إدارة االقتصاد واجملتمع ،جامعة جوتنبريغ
مدير معهد علوم النبات ،جامعة برين
أستاذة إدارة العلوم البيولوجية ،جامعة روتغرز
رئيس شعبة إدارة املناطق احملمية ،وكالة إدارة املوارد البيولوجية ،وزارة
محاية الطبيعة ،مجهورية أرمينيا
نائب املدير ،املختربات احليوانية ،شراكة ذات مسؤولية حمدودة
باحثة مبتدئة ،معهد بيولوجيا اجلزيئات والكيمياء احليوية،
كازخستان

ذكر
أنثى
ذكر

أنثى
ذكر
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر
أنثى

(أ) أعضاء حاليون مؤقتون يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
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