قرار رقم 6
GA-2018-87-RES-06

الموضووو  :التحضريتاإل شاءريريكت اتريريا الإلنريريكل لناقةريريلك رييب ريرية الاريريكلة
سكات كةال (ةرةكد س)

ريريكل كلريرية

ن اجلمعية العك ة للميظمة الد لية للءر ة اجليكئية (اشاقةلك) ،اجملتمعة
العرةية ارتحدة) الفقة ن  18ىل  21إلءرةن الثكين/الفمرب ،2018
إذ تضع في اعتبارها ارلاد

31 30 8

CARICOM-IMPACS

د لهتك ال ري

87

ديب (اش ريكلاإل

ن ال كالن األسكسي للميظمة،

وإذ تووّرر ةري ري ’’اإلفريريكا التعريريك ن ة ري اريظمريرية الد ليريرية للءريرير ة اجليكئيريرية (اشاقةريريلك) اجلمكعريرية الاكلةنيريرية‘‘ ال ري
اف ت عليه اجلمعية العك ة د لهتك الري ( 77ال رال ُ )AG-2008-RES-15قِّع  25شنكل/فرباةر ،2009

وفووي ضووو التلصريريية لقري  8الريريا اعتمريريد ك ريرير ر اريظمريرية الد ليريرية للءريرير ة اجليكئيريرية (اشاقةريريلك) اشقليمريريي ال ري
لأل ري ريرةات  ،اريع ريريد فيلمر ريريتكد ( للاس ريريك ) الف ريريقة ريرين  1ىل  3لز/ةللي ريريل  ،2013ارعيلا ريرية ’’التير ريريي ة ري ري
اشاقةلك الل كلة ارعييرية ةتيفيري إلريداةت اكفحرية اجلرارية اشتريراتاإل األ ييرية التكةعرية للكمكعرية الاكلةنيرية (CARICOM-
 )IMPACSن أتل إلعزةز قدلاإل اراكإلا ارر زةة الل يية ييب ة الاكلة ‘‘،
22

وق وور وور
رييب ة الاكلة ‘‘،

الت رة ريرير  GA-2018-87-REP-20ارعي ريريلن ’’التحضري ريتاإل شاء ريريكت ات ريريا الإلن ريريكل لناقة ريريلك

وإذ تضووع فووي اعتبارهووا عمليريرية التءريريك ل الريريا أُترةريريت ريريع اجلمكعريرية الاكلةنيريرية النلريريدان األعضريريكت ارعييريرية ةفضريريل
اعتمكد التلصية اآلافة ال ر،
واقتناعا منها ةأمهية اءكت اتا االلإلنكل ا ر ز االإلصكالإل اشقليمي ارءقك التكةع للل كلرية ارري للة
سكات كةال (ةرةكد س) لدع التعك ن الءر ي ييب ة الاكلة ،
تطلب ن األ العكم ترات نكحثكإل ع حال ة ةرةكد س ن أتل جنكز ءر ع اإلفكا ار رير اريك ةتمكشري
ع ارعكةت الد لية لال تيكزاإل احلصكاكإل الا ُ يح للميظمكإل ارءق ة ة احلال كإل؛
تفوض ىل اللكية التيفي ةة سليبة اليظر
عليه اشذن إللقيعه.

ءر ع اإلفكا ار ر ارتفك َ ض عليه ع حال رية ةرةريكد س ارلاف رية
اعتُمر
الصفحة
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