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 املؤمتر

 واظـالثقنماظلابعةماظدورة

 3122ممتقز/ؼقظققم3م–محزؼران/ؼقغققم32مروعا،

  واؾعلمي اؾسواداتي ؾلتعاون اؾدوؾي احلكوؿي هاجاملن

  اإلقكوؾوجوة اؾنظم وخدؿات اؾبووؾوجي اؾتنوع جمال يف

    

 ؿوجز 

م مإغشاء مععؾقعاتمحقل ماظقثقؼة مػذه ممـفاجادلتقصر ماظؿـقعماحلؽقعلماظدوظلمظؾؿعاون اظلقاداتلمواظعؾؿلميفمذبال

سؾكماتػؼتموسؾكماظرشؿمعـمأنماحلؽقعاتم.م(ادلـفاجماحلؽقعلماظدوظل)ماظؾققظقجلموخدعاتماظـظؿماإلؼؽقظقجقة

ادلمدلقةموعؼرماظرتتقؾاتمملمؼؿؿمحؿكماآلنمادباذماظؼراراتماظالزعةمبشلنم،ماحلؽقعلماظدوظلمـفاجادلضرورةمإغشاءم

برغاعجماألعؿمادلؿقدةمإىلمضدمرؾؾتموطاغتماجلؿعقةماظعاعةمظألعؿمادلؿقدةم.ماظدوظلمؽقعلاحلمـفاجادلإغشاءمأعاغةم

ممظؾؾقؽة ماجؿؿاعمُؼصارميفمأضربمصرصةمممؽـة،مأنمؼؼقم مععممجقعمادلـظؿاتمواهلقؽاتمادلعـقة،مبؿـظقؿ باظؿشاور

ممممم.مدوظلاظماحلؽقعلمـفاجادلخالظفمإىلمحتدؼدماظطرقمواظرتتقؾاتمادلمدلقةماظالزعةمإلغشاءم

 اإلجراء املقرتح أن قتخذه املؤمتر

 .ممفذهماظقثقؼةبمرصؼادلاسؿؿادمعشروعماظؼرارماظقاردميفممضدمؼقدمادلممتر

ممم:ميكن توجوه أي ادتفسارات بشأن ؿضمون فذه اؾوثوقة إىل

 (Linda Collette)ؾوندا ؽوؾوت  اؾسودة

 ػقؽةمادلقاردماظقراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمةأعقـ

 ادلعـقةمبندارةمادلقاردماظطؾقعقةمواظؾقؽةماإلدارة

 57052089 3906+:ماهلاتػ
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 احملتوقات

م

ماظصػقةم

م3معؼدعة -اًل أو

م3مععؾقعاتمأدادقةم -ثاـوًا 

وخدعاتميفمذبالماظؿـقعماظؾققظقجلممةاظعادلقماتعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمواظؿؼققؿ - ثاؾثًا

ماظـظؿماإلؼؽقظقجقة

م

5 

م5معـمحقثماظؿؽاظقػمماآلثار -رابعًا 

م4ماالدؿـؿاجات  -خاؿسًا 

م8معشروعمضرارمم-ادلرصؼم

م

م
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مؿقدؿة -اًل أو

م

إىلمادباذممبرغاعجماألعؿمادلؿقدةمظؾؾقؽة،م0212طاغقنماألولم/دؼلؿربم02دستماجلؿعقةماظعاعةمظألعؿمادلؿقدةميفم-م1

واظعؾؿلميفمذبالماظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتماظـظؿمماحلؽقعلماظدوظلمظؾؿعاونماظلقاداتلمـفاجادلاخلطقاتماظالزعةمإلغشاءم

م.ماإلؼؽقظقجقة

م

م:م،ماظؼقامممبامؼؾلبرغاعجماألعؿمادلؿقدةمظؾؾقؽةورؾؾتماجلؿعقةماظعاعةمإىلم

م

م ماظعؾؿم")...( مبني مظؾصؾة ماظدوظل ماحلؽقعل ماظعؿؾ مدلـفاج ماظـفائقة مادلمدلقة مباظرتتقؾات مادللاس دون

اظؾققظقجلموخدعاتماظـظؿماإلؼؽقظقجقةموباظؿشاورمععممجقعمادلـظؿاتممواظلقاداتماظعاعةميفمذبالماظؿـقع

ؼؿقحمجلؿقعماظدولماألسضاء،ممماجؿؿاعمساتـظقؿمبشؽؾمطاعؾ،ممـفاجادلإىلمتػعقؾممواهلقؽاتمادلعـقة،مدعقًا

مظؿقدؼدمررائؼموترتقؾاتمعمدلقةمدل موصعاظة مطاعؾة مـفاجوخباصةمدلؿـؾلماظؾؾدانماظـاعقة،مادلشارطةمبصقرة

م1"عؿؾميفمأضربمصرصةمممؽـة؛اظ

م

مإىلمعدؼر0211ذؾاطم/ويفمصرباؼر-م0 مظؾؾقؽة مادلؿقدة مبرغاعجماألعؿ مإىلمسؼدماظؿـػقذيممه،مرؾبمذبؾسمإدارة اظدسقة

م مسام مخالل ماظعام مو0211االجؿؿاع مواظزراسة ماألشذؼة موعـظؿة ماظققغلؽق معع مباظؿعاون م، مادلؿقدة ماألعؿ ،مماإلمنائلبرغاعج

م2.فظإىلمأنمؼؿؿمإغشاءمأعاغةمماحلؽقعلماظدوظلمـفاجادلوتلفقؾمأؼةمسؿؾقةمضدمترتتبمسؾكمتـػقذم

م

رصعمإىلماظدوظلمدُقاحلؽقعلممـفاجادلأنمعشروعمضرارمبشلنم"ماظػاو"ذبؾسمعـظؿةممالحظ،م0211غقلانم/ويفمأبرؼؾ-م3

قثقؼةمععؾقعاتمأدادقةمتؿضؿـمعشػقسًامب،م(0211متقزم/ؼقظققم-حزؼرانم/ؼقغققم)ادلـظؿةمدلممترماظدورةماظلابعةمواظـالثنيم

م.ميفمادلرصؼؼردموتعرضمػذهماظقثقؼةمادلعؾقعاتماألدادقةموعشروعمضرارمظؾؿممترممم3.عـمحقثماظؿؽاظقػماآلثار

م

 ؿعلوؿات أدادوة -ثاـوًا 

م

،مثالثةماجؿؿاساتمزبصصةم0212حزؼرانم/ؼقغققوم0228أؼؾقلم/ظؾؾقؽة،مبنيمدؾؿؿربؿمبرغاعجماألعؿمادلؿقدةمغّظ-م4

،مبصػةمعراضب،ميفم"اظػاو"موذارطتمعـظؿة.ماحلؽقعلماظدوظلمـفاجادلبشلنمألصقابمادلصؾقةمادلؿعددؼـمعػؿقحةماظعضقؼةم

موادلؼؾؾةميفمذبالماظؿـقعم ماظلابؼةمواحلاظقة مادلؿعددة موأغشطؿفا ماالجؿؿاساتموسرضتمتؼققؿاتفا وخدعاتماظؾققظقجلمػذه

يفمبقدان،مم0212حزؼرانم/واسؿؿدمممـؾقماحلؽقعاتماظذؼـمحضرواماالجؿؿاعماظـاظثمادلعؼقدميفمؼقغققم4.ةاظـظؿماإلؼؽقظقجق

                                                      
1
مA/RES/65/162 ماظقثقؼةم 

2
مUNEP GC/GMEF 26 ماظقثقؼةم 

3
مCL 141/REPاظقثقؼةميفمم49ماظػؼرةم 

4
ممسؾكمادلقضعم(UNEP/IPBES/1/INF/2/Rev.1)ماغظرمتؼرؼرمادلـظؿةم 

 ipbes.html-on-meeting-meetings/1st-ipbes-http://ipbes.net/previousم

http://ipbes.net/previous-ipbes-meetings/1st-meeting-on-ipbes.html
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حؽقعلمدوظلمظؾعؾقممواظلقاداتميفمذبالماظؿـقعممعـفاجؼـؾغلمإغشاءم"مفاظيتمأوصتمبلغمغؿائجمبقدانمجفقرؼةمطقرؼا،م

ممواظلقاداتميفمذبالماظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتماظـظامماظؾققظقجلموخدعاتماظـظامماإلؼؽقظقجلمظؿدسقؿماظرتابطمبنيماظعؾق

مم5".اإلؼؽقظقجلمعـمأجؾمصقنماظؿـقعماظؾققظقجلموادؿكداعفمادللؿدام،مورصاهماظؾشرميفماألجؾماظطقؼؾ،مواظؿـؿقةمادللؿداعة

م

مبقدانوأوصتم-م5 ممغؿائج ماظـؿقذمـفاجادلبنغشاء مشرار مسؾك ماظدوظل ماحلؽقعقةممجاحلؽقعل مباهلقؽة مادلؿؿـؾ األوظل

األعؿمادلؿقدةمأوممعـظؿاتتؿقىلمإدارتفامواحدةمأومأطـرمعـماظدوظقةمادلعـقةمبؿغريمادلـاخ،مطقغفامػقؽةمحؽقعقةمدوظقةمعلؿؼؾةم

ماظؼائؿةموطاالتفا مبراذبفا مأو مأومصـادؼؼفا ماظعاعة،مادلشارطةميفمأنمتؽقنممعـماظضروريو. اظيتمؼـؾغلمأنمتؽقنماجلؾلة

مبقؽةماهل موأعامماحلؽقعلماظدوظلمـفاجادليفمؼراراتماظصـعمادلعـقة مادلؿقدة ميفماألعؿ مأعامممجقعماظدولماألسضاء ،معػؿقحة

مادلـظؿاتم ماإلضؾقؿقةاالضؿصادؼة مو. ماظدوظقة متشاركمادلـظؿاتماحلؽقعقة موؼـؾغلمأن معـ مادلعـقنيأصقابمشريػا يفمماظشلن

م.ماحلؽقعلماظدوظلمـفاجدقعؿؿدهمادلاظداخؾلماظذيمماجلؾلةماظعاعةمبصػةمعراضؾنيموصؼًامظؾـظام

م

مرؾبماحلؽقعات،م-م6 مسـد ماظؿقضقتمريمجيأنمؽقعلماظدوظلماحلمؿـفاجؼـؾغلمظؾوغزواًل موحلـة تؼققؿاتمعـؿظؿة

وجيبمأنمتؽقنمػذهماظؿؼققؿاتمذاتمعصداضقةمم.اإلؼؽقظقجلمواظصالتماظؼائؿةمبقـفاظؿـقعماظؾققظقجلمواظـظاممامخلدعات

أنمحيددمماحلؽقعلماظدوظلمؿـفاجؼـؾغلمظؾو.مسؾؿقةموعلؿؼؾةموعقضعمادؿعراضمعـماألغداد،موأنمحتددمعقارـمسدمماظقؼني

ماظرئقلقة مبنجراءمحبقثمجدؼدةوظؽـمدونممادلعؾقعاتماظعؾؿقة معؾاذرة ماظؼقام مو. ادلعؾقعاتماحلؽقعلماظدوظلممـفاجادلؼقصر

وأنمردؿماظلقاداتموتـػقذػامسؿؾقةمأنمؼدسؿممظفؼـؾغلمطؿام.ماظصؾةمباظلقاداتموالمؼلديمعشقرةممتؾلماظلقاداتذاتم

م.مإىلمبـاءماظؼدراتمظؿقلنيماظرتابطمبنيماظعؾقممواظلقاداتمسؾكمادللؿقؼاتمادلالئؿةاظرئقلقةمأوظقؼاتماحلاجاتمحيددم

م

م-م7 مبقدانمحتددوال مظؾمغؿائج مادلمدلقة ماألعاغةمؿـفاجاظؿدابري معؼر موال ماظدوظل ماحلؽقعل مادل. مػذه متزال لائؾموال

اهلقؽاتماإلدارؼةمظؽؾمعـمبرغاعجماألعؿمادلؿقدةمظؾؾقؽةمواظققغلؽقموعـظؿةماألشذؼةممغؿائجمبقدانوتشفعم.محباجةمإىلماظؾت

م.ماإلرارؿؾارمظؿقدؼدمأدوارمػذهمادلـظؿاتميفمػذامؾكمإؼالءمادلزؼدمعـماالسسواظزراسةم

م

مبقدانظقتموح-م8 ماالجؿؿاعممغؿائج مضؾؾ موعـ ماظـؿاغل مسـمذبؿقسة ماظصادر معقدؽقطا مإسالن مضؾؾ باظرتحقبمعـ

ماظؾققظقجل ماظؿـقع ماتػاضقة ماألررافميف مدلممتر مام6م.اظعاذر ماظققغلؽقوأحاط ممجملؾسماظؿـػقذيمدلـظؿة ماظققغلؽقمسؾؿًا بـقة

مم7.احلؽقعلماظدوظل،ميفمحالمإغشائفمـفاجاظلعلمإىلمحتاظػمعمدللمععمادل

م

وؼعؿؾمبرغاعجماألعؿمادلؿقدةمظؾؾقؽةميفماظقضتماظراػـمبؿعاونموثقؼمععماظققغلؽقموادلـظؿةموبرغاعجماألعؿمادلؿقدةم-م9

ودقؿعنيمسؾكم.مدورتنيميفاإلمنائلمظؿـظقؿماجؿؿاعمسام،مسؾكمذؽؾماجؿؿاعمحؽقعلمدوظلمعػؿقحماظعضقؼة،مؼزععمسؼدهم

،ماظـظرميفمعشروعمادلؾادئمواظعؿؾقاتماظيتم0211تشرؼـماألولم/عاتميفماالجؿؿاعماألولمادلزععمسؼدهميفمأطؿقبرممـؾلماحلؽق

                                                      
 

مipbes.html-on-meeting-meetings/3rd-ipbes-vioushttp://ipbes.net/preماغظرم5
6
م.X/11ماظؼرارم 

7
مم.54ةم،مصػقEX/Decisions 185ماظقثقؼةم 
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مسؿؾمادل ممـفاجتـّظؿ ماظؿـظقؿل،موآظقاتمتعقنيمادلقزػنيمواغؿكابفؿ،موتعقنيمواخؿقار ادلمدلةماحلؽقعلماظدوظل،موػقؽؾف

م.مؿـفاجظؾمػادلضقمادلضقػةمواظؾؾد(مادلمدلات)

م

 ؿنظمة األغذقة واؾزراعة واؾتقوومات اؾعاملوة  - ثاؾثًا

 وخدؿات اؾنظم اإلقكوؾوجوةيف جمال اؾتنوع اؾبووؾوجي 

 

عامؼؿعؾؼممويفمضقءموالؼةمادلـظؿة،موصضاًلمسؿامتؿؿؿعمبفمعـمخربةموعامتضطؾعمبفمعـمدورمعـذمصرتةمرقؼؾةميفم-م12

واظزراسةميفماظعاملمواظؿؼققؿاتماألخرىمذاتماظصؾةمباظؿـقعماظؾققظقجلمباظؿؼققؿاتماظدورؼةمحلاظةمادلقاردماظقراثقةمظألشذؼةم

ماإلؼؽقظقجل،مضاممممـؾقماحلؽقعاتمادلشارطةميفمعشاوراتمادل بؿقدؼدمادلـظؿةمبصػؿفامجفةمصاسؾةممـفاجوخدعاتماظـظام

م.احلؽقعلماظدوظلمؿـفاجعفؿةموذرؼؽًامرئقلقًامممؽـًامظؾ

م

مو-م11 معـ مبؿقجقف مادلـظؿة، مواظزراسةمػقؽةأسدت مظألشذؼة ماظقراثقة مدوظقة،م،(اهلقؽة)مادلقارد محؽقعقة مػقؽة موػل

م مسادلقة ماظـؾاتقةتؼققؿات ماظقراثقة مواظزراسةمقةواحلققاغمظؾؿقارد مظألشذؼة ماظؿؼققؿاتم. مهلذه مادؿفابة ماهلقؽة، ووضعت

ماظقراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة،دوظقةمبشلنمادلقاردماظعاػدةمادلوادؿـادًامإظقفا،مدقاداتموخططمسؿؾموعدوغاتمدؾقكمو

مأػؿقةمادلعؾقعاتمواظؿقؾقالتماظعؾؿقةم صقنماظؿـقعماظؾققظقجلميفمصقاشةمدقاداتمصّعاظةمظمذاتمادلصداضقةأثؾؿتممجقعفا

م0217ورؾؾتماهلقؽةمإىلمادلـظؿةمأنمتؼدمميفمسامم.م،مسؾكمادللؿقؼنيماظقرينمواظدوظلوادؿكداعفمادللؿداممظألشذؼةمواظزراسة

وتضطؾعمادلـظؿة،مإضاصةمإىلمذظؽ،مجبؿعم.محاظةماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼةمواظزراسةميفماظعاملولمتؼرؼرمعـمغقسفمبشلنمأ

موحتؾقؾفا موجتؿقعفا ماألمساك، موعصاؼد مظؾغابات مدقؿا مال مواظزراسة، مباألشذؼة مادلؿعؾؼة موادلعؾقعات ماظؾقاغات وضقاسدم.

مصقف ممبا مظؾؿـظؿة، ماظؿابعة ماظعادلقة ماظؾقاغات ماألرضا مظرصد ماظعادلل ماظؾقاغاتماإلحصائقةوماظـظام مPlus  Fishstatمضاسدة

ماظعادللمظؿؼدؼرمادلقاردماحلرجقة،معـمضؾقؾماظؿؼققؿمدلطؾقساتماظرئقلقةمظؾؿـظؿة،مصضاًلمسـماعادللمظؿدػقرماألراضلاظؿؼققؿمواظ

ماظغاباتميفماظعاملو مومحاظة ماألحقاء ماألمساكموتربقة معصاؼد محاظة ماظعادللمادلائقةغشرة مظؾؿؼققؿ مأدواتمأدادقة ،ممجقعفا

م.موخدعاتماظـظؿماإلؼؽقظقجقةموتلاسدمادلـظؿةموأسضاءػاميفمصقاشةماظلقاداتموتـػقذػااظؾققظقجلمظؾؿـقعم

م

 اآلثار ؿن حوث اؾتكاؾوف -رابعًا 

 

مادل-م10 مبشلنمػقؽؾمإدارة ممـفاجملمُؼؿكذمحؿكماآلنمأيمضرار مادلمدلات)احلؽقعلماظدوظل،موادلمدلة مظفم( ادلضقػة

ظذامصؿـماظصعبميفمػذهمادلرحؾةمتؼدؼرمادلقاردمادلاظقةماظالزعةمواظؿؽاظقػم.مواظؾؾدمادلضقػ،موالمبشلنمبرغاعجمسؿؾفموعقزاغقؿف

ـؾغل،موصؼًامدلامجاءمواجلدؼرمباظذطرمأغفمؼ.موتشغقؾفماحلؽقعلماظدوظلمـفاجيفمإغشاءمادلماظيتمضدمتـفؿمسـمعلاػؿةمادلـظؿة

م مبقدانيف مغؿائج م، ماظعاعة ماجلؾلة مأدادلمدبصصف مادؿؽؿاغل مصـدوق ممؿـفاجظؾإغشاء ماظدوظل متؾؼلماحلؽقعل مأجؾ عـ

ماألخرىم ماظدوظقة موادلـظؿاتماحلؽقعقة ماظعادلقة، ماظؾقؽة موعرصؼ مادلؿقدة معـماحلؽقعاتموػقؽاتماألعؿ ادللاػؿاتماظطقسقة

م.ؼطاعماخلاصموادلمدلاتماخلريؼةوأصقابمادلصؾقةماآلخرؼـ،معـؾماظ

م
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مو-م13 مسرضًا ماجلدولمادلؾنيمأدغاه مؼؼدم ماظؿؼدؼريساعًا ظؾكقارؼـماألدغكمواألضصكمظعؿؾممةؾؿؽاظقػماظلـقؼظمظؾؿؿقدط

ممـفاجادل ماالجؿؿاع مخالل مظؾؾقؽة مادلؿقدة ماألعؿ مبرغاعج مأعاغة مسرضؿفا مطؿا ماظدوظل، احلؽقعلماظـاظثمادلكصصماحلؽقعل

م ماظدوظل مادلؿعددؼـ مادلصؾقة ممؿـفاجؾظألصقاب ماحلؽقعل م/ؼقغققم11-7)اظدوظل م0212حزؼران ميفمو(. ماظؿؼدؼرات تشري

م مإىل ممأّناجلدول ماظلـقؼة ماجلدؼدمؿـفاجظؾماإلذارؼةادلقزاغقة مبني، مؼرتاوح مضد ماظعؿؾ، مظربغاعج موصؼًا

مأعرؼؽلم8م141م222وم5م731م222 مدوالر ميفمذظؽماظؿؼدؼريموؼصؾمادلؾؾغماإلمجاظلم. مظألعاغة،ممبا ظؾؿؽاظقػماظلـقؼة

مممم8.دوالرمأعرؼؽلم1م366م222مإىلادلقزػنيمواظؿؽاظقػماألخرىم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 االدتنتاجات  -خاؿسًا 

 

مادل-م14 مسؿؾ مبرغاذبل مأن مسؾك ماظؿلطقد ماظضروري معـ مؼؾدو ممـفاجضد ماحلؽقعل ماظدوظل ماظػاو"وعـظؿة ؼؿؽاعالنم"

ؼـلؼانموؼؿعاوغانمسؾكمسبقموثقؼمبشلنم"ماظػاو"وعـظؿةماحلؽقعلماظدوظلممـفاجوؼؿكزران،معـمدونمأنمؼؿضاربا،موأنمادل

مؼقّدو.مصؾةذاتماظاألخرىماظؿؼققؿاتمواألغشطةم معـظؿةممضد ماظػاو"أسضاء مباظعؿؾم" ماظعام وثقؼمععممبشؽؾاظلؿاحمظؾؿدؼر

اظدوظقةمذاتماظصؾةمظؾؿقضريممؿقدةماإلمنائلموشريػامعـمادلـظؿاتواظققغلؽقموبرغاعجماألعؿمادلمبرغاعجماألعؿمادلؿقدةمظؾؾقؽة

حؽقعلمدوظلموادلشارطةميفمادؿضاصؿفمععمادلـظؿاتممعـفاجوسرضمإغشاءماحلؽقعلماظدوظل،ممؿـفاجظؾمادلؼؾؾمظالجؿؿاعماظعام

دلدؼرماظعامموأنمؼؿؿمصرفماظؿؽاظقػمعـمادلقاردمعـمخارجمإىلمااظدوظقةمذاتماظصؾة،مذرطمأنمتؽقنماظؿدابريمعالئؿةمباظـلؾةم

م.ملقاداتمادلـظؿةمخبصقصمتؽاظقػماظدسؿظاإلداريمواظؿشغقؾلمادلالئؿموصؼًامإرجاعمتؽاظقػماظدسؿمؼؿّؿمادلقزاغقة،مسؾكمأنم

                                                      
8
مرذادؼةمدلـفاجمحؽقعلمدوظلمظؾعؾقممواظلقاداتميفمذبالماظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتماظـظامماإلؼؽقظقجلاإلقزاغقةماغظرمادلم 

(UNEP/IPBES/3/INF/6)مرذادؼةمدلـفاجمحؽقعلمدوظلمظؾعؾقممواظلقاداتميفمذبالماظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتماظـظامماإلؼؽقظقجلاإلقزاغقةماغظرمادلوم

مسؾكمادلقضعم(UNEP/IPBES/3/INF/6/Add.1)ادلقجزماظؿـػقذيمم-

مhttp://ipbes.net/previous-ipbes-meetings/3rd-meeting-on-ipbes.htmlم

ـكػضةماظؿؽؾػةادلاخلقاراتم  عاظقةماظاخلقاراتم 

 اظؿؽؾػة

   برغاعجماظعؿؾ

 000 40 000 30 ادلعارفمإغؿاج

 000 275 3 000 375 2 وحلـةماظؿقضقتمـؿظؿةادلؿؼققؿاتماظ

 000 240 000 90 اظدسؿمظصقاشةماظلقاداتموتـػقذػاتؼدؼؿم

 000 400 1 000 50 بـاءماظؼدرات

  م

 000 955 4 000 545 2 اجملؿقعماظػرسل

   ـفاجإدارةمادل

 000 200 1 000 200 1 ماهلقؽاتماإلدارؼةاجؿؿاساتم

 000 620 000 620 ادلطؾقسات،ماظؿقسقةمواالتصاالت،ماألعاغةم

 000 120 1 000 120 1 ادلقزػقن(مأ)

 000 246 000 246 تؽاظقػمأخرى(مب)

   

 000 186 3 000 186 3 اجملؿقعماظػرسل

 8,141,000 5,731,000 دوالرمأعرؼؽل  اجملؿقعم
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 املرػق

 ؿشروع ؼرار

 

 3122/___  رؼم قراراؾؿشروع 

 واؾعلمي احلكوؿي اؾدوؾي ؾلتعاون اؾسواداتي نهاجامل

 يف جمال اؾتنوع اؾبووؾوجي وخدؿات اؾنظم اإلقكوؾوجوة

م

ممادلممترمإّن

م

مؿـفاجؾظادلػؿقحماظعضقؼةمألصقابمادلصؾقةمادلؿعددؼـماظـاظثماحلؽقعلماظدوظلمادلكصصمبـؿائجماالجؿؿاعممإذ حيوط علمًا

ماحلؽقعلماظدوظلمادلعؼقدميفمبقدان،ممجفقرؼةمطقرؼا؛م

م

اجلؿعقةماظعاعةمظألعؿمادلؿقدةمواظذيمرؾؾتمصقفمإىلمبرغاعجماألعؿمفمتاظذيماسؿؿدم65/160اظؼرارمرضؿمماعتبارهقضع  يف وإذ 

ظؾؿعاونماظلقاداتلمواظعؾؿلميفمدونمادللاسمباظرتتقؾاتمادلمدلقةماظـفائقةمدلـفاجماظعؿؾماحلؽقعلماظدوظلمادلؿقدةمظؾؾقؽة،م

إىلمتػعقؾممؿشاورمععممجقعمادلـظؿاتمواهلقؽاتمادلعـقة،مدعقًاوباظمذبالماظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتماظـظؿماإلؼؽقظقجقة

ؼؿقحمجلؿقعماظدولماألسضاء،موخباصةمدلؿـؾلماظؾؾدانماظـاعقة،مادلشارطةمبصقرةمماجؿؿاعمسامتـظقؿمبشؽؾمطاعؾ،ممـفاجادل

م؛يفمأضربمصرصةمممؽـةماحلؽقعلماظدوظلمؿـفاجظؾطاعؾةموصعاظةمظؿقدؼدمررقموترتقؾاتمعمدلقةم

م

اظذيمرحبمادلممترمعـمخالظفممعممترماألررافميفماتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجلاظصادرمسـمم12/11مرضؿمباظؼرارمط علمًاوإذ حيو

محؽقعلمدوظل؛ممعـفاجبنغشاءم

م

مادلـظؿةموإذ ققّر مرقؼؾةميفمخبربة متضطؾعمبفمعـمدورمعـذمصرتة مؼؿعؾؼمباظؿؼققؿاتماظدورؼةمحلاظةمادلقاردماظقراثقةمموعا عا

م؛مواظزراسةميفماظعاملمواظؿؼققؿاتماألخرىمذاتماظصؾةمباظؿـقعماظؾققظقجلموخدعاتماظـظامماإلؼؽقظقجلظألشذؼةم

م

محؽقعلمدوظل؛ممعـفاجمبؼرارماحلؽقعاتمإغشاءمبقرّحم-1

إىلمادلدؼرماظعامماظؿعاونمسؾكمسبقموثقؼمععمبرغاعجماألعؿمادلؿقدةمظؾؾقؽةموشريهمعـمادلـظؿاتمواهلقؽاتماظدوظقةممقطلبم-0

ماحلؽقعلماظدوظل؛ممـفاجاظؿقضريمظالجؿؿاساتمادلؼؾؾةمبفدفمتشغقؾمادلعـمأجؾمذاتماظصؾةم

ذرطممعمادلـظؿاتماظدوظقةمذاتماظصؾة،وادلشارطةميفمادؿضاصؿفمعحؽقعلمدوظلممعـفاجسرضمإغشاءمماظعامظؾؿدؼرممقسمحم-3

ؼؿؿمدلدؼرماظعامموأنمؼؿؿمصرفماظؿؽاظقػمعـمادلقاردمعـمخارجمادلقزاغقة،مسؾكمأنمإىلماأنمتؽقنماظؿدابريمعالئؿةمباظـلؾةم

م.ملقاداتمادلـظؿةمخبصقصمتؽاظقػماظدسؿظإرجاعمتؽاظقػماظدسؿماإلداريمواظؿشغقؾلمادلالئؿموصؼًام
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مادلمقطلب إىل-م4 ماظعاممرصعمتؼرؼرمإىلماجملؾسمبشلنماظؿؼدمماحملرزميفمذبالمإغشاء احلؽقعلماظدوظلموآثارهممـفاجادلدؼر

م.رؼةادلاظقةمواإلدا

( 0211..../ؿدميفماسُؿ ) 


