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جلنــا ااــااع امل نإــا ــعدامة امل ل مــا
اجلغرافإا املكانإا على الص إد ال املي

الدومة الرا ا
نإ ي مك 8-6 ،آب/أغسطس 4102
البند  3من جدول األعمال املؤقت*
اإلطام ال املي لإلسناد اجلإ ديسي

اإلطام ال املي لإلسناد اجلإ ديسي
مذكرة من األمانا ال اما
تتشرف األمانا ال اما أن ت جه عنايا جلنـا ااـااع امل نإـا ـعدامة امل ل مـا اجلغرافإـا
املكانإا على الص إد ال املي إىل التقرير الذي أعده الفريق ال امل امل ين اإلطام ال ـاملي لإلسـناد
اجلإ ديسي ،الذي ميكن االطالع علإه اللغا املقدم هبا فحسب مب قع جلنـا ااـااع علـى ةـبكا
اإلنترنـــت  .)http/ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنــــا ااـــااع مــــدع ة إىل أن ــــإ
علمـاب ــالتقرير وأن ت ــرب عــن آما نــا إواع نـ مشــروع قــرام ســإقدم إىل اجمللــس االقتصــادي
واالجتماعي واجلم إا ال اما يف ال قت املال م يف املستقبل القريب.
م جز التقرير
أقر جلنا ااااع ،يف دومهتا الثالثا اليت عقد يف مت و/ي لإـه  ،4103تزايـد الطلـب
على ويادة الدقـا يف دـدما ديـد امل اقـع واألاإـا االقتصـاديا الـيت إطـى هبـا إطـام اإلسـناد
اجلإ ديســي علــى الصـ إد ال ــاملي واحتاجــا إىل ســى الت ــاون علــى الصـ إد ال ــاملي يف إطـام
اجلإ ديسإا ،دة وسا ل مننا تقاسم البإانا عالنإا هبدف اإلسنام يف أطـر اإلسـناد اإلقلإمإـا
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وال املإــا واحتاجــا إىل االلتــزام علــى النح ـ املال ــم اإلســناما ال طنإــا الرامإــا إىل ســى
اهلإاكل األساسـإا اجلإ ديسـإا علـى الصـ إد الـ طين ك سـإلا مـن وسـا ل ت زيـز إطـام اإلسـناد
اجلإ ديســي علــى الصـ إد ال ــاملي .وقــد وافقــت جلنــا ااــااع اإل ــاع علــى احتاجــا إىل ا ــا
اإلجــراعا الكفإلــا تإس ـ تقــدىل قــرام إىل جلم إــا ال امــا يف دومهتــا الثامنــا والســتى هبــدف
الس ي إىل احتصـ ل علـى الـدعم وااللتـزام علـى أمفـع املسـت يا  ،وطلبـت مـن األمانـا ال امـا
إنشاع فريق عامـل ،يكـ ن التمثإـل اإلقلإمـي فإـه متكافيـا ،كـي يتـ ىل و ـع مـذكرة مفا إمإـا
ومشروع ن القرام من دالل عملإا مفت حا تشمل اجلمإع.
ويقدم التقرير وصفا ل ملإا إنشاع الفريق ال امل امل ين عطام اإلسناد اجلإ ديسـي علـى
الص إد ال املي ،وال ملإا الـيت قـام يف إطام ـا ـع املـذكرة املفا إمإـا ومشـروع نـ القـرام
الــذي ســإقدم إىل اجلم إــا ال امــا يف دومهتــا الثامنــا والســتى التشــاوم مــع الــدول األع ــاع
واجملتمع ال لمي الدويل ،مبا يف لك الرا طا الدولإا للجإ ديسإا.
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