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البند  7من جدول األعمال املؤقت*
األطر القان نب وامل تةلق رالسباسا الةام  ،مبـا
املسائل املتصل رالببانا املرجةب

للـ

األطر القان نب والسباساتب  ،مبا

لل املسائل املتصل رالببانا

املرجةب

مذكرة من األمان الةام
تتشرف األمان الةام رأن ت جه عناي جلنـ اربـ امل املةنبـ رـادالة املةل مـا اجلغرافبـ
املكانب علـى الصـةبد الةـاملي تق تقريرعـا عـن املسـائل القان نبـ والسباسـاتب الـن يـتة الن ـر
فبه أثنامل وضع تطال لدعم تدالة املةل ما اجلغرافب املكانبـ علـى الصـةبد الةـاملي القطـاع
الةام وارباص ،مبا للـ املسـائل املتصـل رالببانـا املرجةبـ ن و كـن االطـع علـى التقريـر
راللغ ـ الــن ق ـدفم ــا فق ـ علــى امل قــع الشــبكي )http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlن
وجلنـ اربـ امل مــدع ة تق اعلاطـ علمــا رــالتقرير وتق ترــدامل آلائضــا رشــأن ســبل امل ــي قــدما
تناول عذه املسأل املستقبلن
م جز التقرير
سلّمت جلن ارب امل دولهتا الثالث  ،املةق دة مت ز/ي لبـه  ،٤١٠2ر ضـ ل دـديا
قان نب وسباساتب ك ى تتةلق جبمع املةل ما اجلغرافب املكانب وختزينـضا وت زيةضـا ،وتشـمل
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مســائل ختــا تــراصبا الص ـ ل علــى الببانــا والببانــا املفت ل ـ وتبــادل عــذه الببانــا
وتسةريعا وصص صبتضا وج دهتا واملسؤولب عنـضا وم ث قبتـضا وأمنـضان واعترفـت جلنـ اربـ امل
لـ ال مـع املشـرقع ومقـرلي السباسـا وا ـام
كذل رأ ّن ال ـرولة تقت ـي الشـرو
ل ل قبم املةل ما اجلغرافب املكانب  ،مبا لل الببانا املفت ل  ،والتطببقـا والةملبـا
لا الصــل  ،وأي ــا ل ـ ل ضــرولة األصــذ رــاعدالة الراــبدة للمةل مــا اجلغرافب ـ املكانب ـ ن
و عذا السباق رالذا  ،طلبت اللجن تق األمان الةام أن تت اصل مع لارط ا ام الدولبـ
ل ل ما تق م ره الرارط لالبا من أعمال ععداد مشـرو اتفاقبـ رشـأن املةل مـا اجلغرافبـ ن
وطلبــت منــضا أي ــا أن ت اصــل الةمــل مــع مركــز الق ـ ان والسباســا املكانب ـ ومــع الــدول
األع ــامل املضتم ـ  ،وأن تســتفبد لل ـ مــن أعمــال الكبانــا اعقلبمب ـ واملنتــديا األصــرى
لا الصل ن
ويتنـــاول التقريـــر ،الـــذي أعــ قد رالتةـــاون مـــع مركـــز القــ ان والسباســـا املكانبــ ،
رال صف املسائل الن تؤثر األطر القان نبـ وأطـر السباسـا العزمـ علـى الصـةبد الةـاملي،
وع يببقن ت اصل األمان الةام مع لارط ا ام الدولب فبما يتةلق مبا تقـ م رـه الرارطـ لالبـا
من أعمال ععداد مشرو اتفاقب رشأن املةل ما اجلغرافب ن
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