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اجل ا اـــخل

جلنـــخل اءـــعاي املإناـــخل عـــادااة املإلةمـــا
املكاناخل على الصإاد الإاملي
الدواة ال اعإخل
ناةيةاك  8-6آب/أغسطس 4102
البند  5من جدول األعمال املؤقت*
االجتاها يف الت تابا املؤسسـاخل الةنناـخل يف لـال
إدااة املإلةما اجل ا اخل املكاناخل

االجتاهـــا يف الت تابـــا املؤسســـاخل الةنناـــخل يف لـــال إدااة املإلةمـــا
اجل ا اخل املكاناخل
مذك ة من األمانخل الإامخل
تتش ف األمانخل الإامخل عـن تةجـن ن ـ جلنـخل اءـعاي املإناـخل عـادااة املإلةمـا اجل ا اـخل
املكانا ـ خل علــى الصــإاد الإــاملي إر التل ي ـ الــذي أعــدا الا يــب الإامــيف املإ ـ عاالجتاهــا يف
الت تابا املؤسساخل الةنناخل ،وهـة متـاب عالل ـخل الـم قـدف طـا لـمل علـى املةقـل الشـبكي لل نـخل
اءــعاي  .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلنــخل اءــعاي مــدعةة إر اعلانــخل علمــا
عالتل ي واعع اب عن آاائها عشن سبيف املضي قدما للكاانا الةنناـخل والإاملاـخل املإناـخل عـادااة
املإلةما اجل ا اخل املكاناـخل ع اـخل اعسـهاف يف تطـةي أ ضـيف املمااسـا  ،ولمةعـا النمـا
املؤسساخل ،واألن اللانةناخل ،يف لال إدااة املإلةما اجل ا اخل املكاناخل الةنناخل.
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مةجز التل ي
أق جلنخل اءـعاي ،يف دوااـا اللاللـخل ،املإلـةدة يف يةل/يةلاـن  ،4102عةجـةد لاجـخل
ماسخل ملناقشخل املسـائيف ا الصـلخل عالت تابـا املؤسسـاخل الةنناـخل وأديـد أ ضـيف املمااسـا يف
تلــا الت تابــا مــن أجــيف إدااة املإلةمــا اجل ا اــخل املكاناــخل .والبــت جلنــخل اءــعاي عــالإ
الذي تلدف عن عدد من البلدا للإميف مإاً ضمن يب عامـيف غـ م مـل األمانـخل الإامـخل ملةاغـلخل
هذا الإملاخل ،عناي على الإميف التمهادي واألعمال املن ـزة يف املنـانب اعقلاماـخل ،وتلـدر تل يـ
يتضمن ما تتةغيف إلان من نتائج إر جلنخل اءعاي يف دوااا امللبلخل ،يف عاف .4102
ويصف التل ي إنشاي الا يب الإاميف املإ عاالجتاها يف الت تابا املؤسسـاخل الةنناـخل،
واملهاف الم جي ي االضطالع طا ععداد خ يطخل الط يب وخطخل الإميف الـم تـدوف سـنتو ،والـم
أدد األهداف والنةاتج املزمل ألالها يف ثالثخل لاال ع يضخل للإميف ،هـي أ) ألاـيف ذـة
األعمـــال للمإلةمـــا اجل ا اـــخل املكاناـــخلن ب) هاكـــيف من مـــا إدااة املإلةمـــا اجل ا اـــخل
املكاناــخلن ) دوا النــاف عصــاتهم مســتعدمو للمإلةمــا اجل ا اــخل املكاناــخل ومنــت و ــا،
مبا يشميف إنشاي األ قخل الا عاخل.
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