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  موجز االجتماعات

  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٨المعقودة يوم األربعاء 

 

 المكتب

 االجتماع األول

  أوصى المكتب المؤتمر بما يلي:

ام من جميع البنود  — ة للمؤتمر الع الي دورة الح ال ال دول أعم ن ج أن يتكوَّ

، Mod.1و GC (63)/1المدرجة في جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقتين 

د  د  ٢مع حذف البن ة ٢٣والبن ة الواردة في الوثيق ، ومن جميع البنود التكميلي

GC(63)/1/Add.4؛  

درج — اقَش توزيع البنود الم ائق أن يُن ، Mod.1، وGC(63)/1ة في الوث

تهاللية كما هو مبيَّن في هذه  Add.3، وAdd.2، وAdd.1و ة االس للمناقش

  الوثائق؛

ائق  — ب البنود على النحو الوارد في الوث ، Mod.1و GC(63)/1أن تُرتَّ

  ؛Add.3، وAdd.2، وAdd.1و

 ذه الدورة؛تاريخاً الختتام ه ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٢٠أن يُحدَّد يوم الجمعة  —

بتمبر  ٢١أن يبدأ المؤتمر العام دورته العادية المقبلة يوم االثنين  — أيلول/س

  ؛٢٠٢٠

 الجلسات العامة

 االجتماع الخامس

من جدول األعمال  ٧اعتمد المؤتمر توصيات المكتب واستأنف النظر في البند 

نوي لعام  ة العامة والتقرير الس ". وأُلقيت كلمات من ٢٠١٨المؤقت، "المناقش

يلي، ومالطة،  لفادور، وش تاريكا، وتايلند، وبلغاريا، والس نيوزيلندا، وكوس

بانيا،  تان، والدانمرك، وإس را، وباكس ويس وانا، وجمهورية والهند، وس وبوتس

ال البوليفارية، وماليزيا، واليونان، وباراغواي، وتركيا، وناميبيا،  ـ فنزويـ

  والجمهورية العربية السورية، وأستراليا، واسرائيل، والبرتغال. 
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 الجلسات العامة

 االجتماع السادس

تأنف المؤتمر النظر في البند  ة  ٧اس من جدول األعمال المؤقت، "المناقش

نوي لعام  ك، ٢٠١٨العامة والتقرير الس نة والهرس ". وأُلقيت كلمات من البوس

غافورة، وجنوب إوأوغندا، و ن يا، وجمهورية مولدوفا، وس كوادور، ومنغول

ت ا، وفيي ة بولي  أفريقي ا، والفلبين، ودول ا، وكيني ربي ام، وص ددة ن ا المتع في

يك،  ودان، والمكس غال، والس ن ماال، والس كا، وغواتي ماي يات، وجا القوم

وقيرغيزستان، والجبل األسود، وجورجيا، وميانمار، وموزامبيق، وجمهورية 

عبية، و اء التالية حقها الو الديمقراطية الش ت الدول األعض تان. ومارس أفغانس

  االتحاد الروسي، والعراق، وأوكرانيا.في الرد: جمهورية إيران اإلسالمية، و

 


