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 واجبنا! البيئة مراعاة

 
 ٢٠١٩آذار/مارس  ٢١، الخميس  

 الجمعية العامة
 مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

 اجللسات العامة قاعة ]بث شبكي[ الثالثة العامة  اجللسة  10:00-13:00
: 2030مناقشةةةةة عامة بشةةةةلت دور المعاوت بيما با بلدات اجلنو  وةنايت مطة المنمية املسةةةةمدامة لعا    

 )ةابع([ 8]البند المحديات والارص 
 

لالطالع على قائمة املمكلما يف املناقشةةةةةةةةةةةةةة العامةد يف  طار البند  
من جدول األعمالد يرجى مسةةةةةةةةةةةا رما اريةةةةةةةةةةةم ابة السةةةةةةةةةةةريعة  8

 النقر هناجبهازكم احملمول أو 
  

 ]بث شبكي[  ١حلقة النقاش التحاورية 
 Dغربة ارجمماعات      10:00-13:00

املاايا النسةةةةةةةةةةةةبية والارص املماية للمعاوت بيما با بلدات اجلنو  وةبادل اخلمات وأب ةةةةةةةةةةةةل املماريةةةةةةةةةةةةات   
 ([)أ 9والم ار  الناجحة ]البند 

 الرئيسات املشاركات:  
 صايب املعايل السيد أبو الكال  عبد املؤمند وزير مارجية بنغالديش   

http://webtv.un.org/
https://docs.google.com/document/d/1pGcdoteleKqAlEhrqkQ6fSMwpDiAKcrxCy6Bymn6DCM/edit?ts=5c914f96
http://webtv.un.org/
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صةةةةايبة املعايل السةةةةيدد يةةةةحر أملد ممد عبد املنعم نسةةةةرد وزيرد اريةةةةمثمار والمعاوت الدويل    
 مسر يف

 أع اء يلقة النقاش:  
 يف الساصايب السعادد السيد دونغيو كود نائب وزير الاراعة    
 السيد رملات نوردوتد نائب رئيس الوكالة الرتكية للمعاوت والمنسيق   
المعاوت والمنمية يف السةةةةةةةةيد مورمي مورسيرا دا يةةةةةةةةيلااد مدير مديرية المعاوت ا  ائي يف من مة    

 امليدات ارقمسادي
 السيدد كورنيليا رخيرتد نائبة رئيس السندوق الدويل للمنمية الاراعية    
 السةةةةةةةةةةةةةةةيد  نريكيأ ماروريد مدير أنشةةةةةةةةةةةةةةةطة الدعود وا مالت يف من مة أوكسةةةةةةةةةةةةةةةاا   نرتموت   

(Oxfam Intermón) 
 مناقشة حتاورية    

 
 ]بث شبكي[  ٢حلقة النقاش التحاورية 

 Dغربة ارجمماعات      15:00-18:00
اليت ةواجأ المعاوت بيما با بلدات اجلنو  والمعاوت الثالثي وةعايا ا طار املؤيةةةةةةسةةةةةةي الالز   المحديات  

 ) ([ 9هلما ]البند 
 الرئيسات املشاركات:  
صةةةةةةةةةةةةةةةةايب املعةايل السةةةةةةةةةةةةةةةيةد بامبةانت  ي سي برودجونيغورود وزير  طي  المنميةة الوطنيةة يف    

  ندونيسيا
 د نائب وزير مارجية  كوادورالسيد يانمياغو ةشابيس املعايلصايب    
 أع اء يلقة النقاش:  
 وكالة المعاوت المازيليةالسيد روي برييراد مدير    
 السيد أنمونيو غونساليس نوريسد املدير المنايتي للوكالة البريوبية للمعاوت   
 األمريكي -السيدد ريبيكا غرينسباتد األمينة العامة للمؤمتر ا يبريي    
بيكيمامويلوا كاةاو أوةويكامانةود املمثلة السامية املعنية بلقل البلدات  وا والبلدات النامية السيدد    

 غري السايلية والدول اجلارية السغريد النامية
 الموبيسور ياشا شاةوربيديد مدير عا  ن ا  البحوث واملعلومات املمعلقة بالبلدات النامية   

http://webtv.un.org/
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 ]بث شبكي[  3حلقة النقاش التحاورية 
 قاعة اجللسات العامة     15:00-18:00

دعما للمعاوت بيما با بلدات اجلنو  والمعاوت  2030زيادد ويةةائل ةنايت مطة المنمية املسةةمدامة لعا    
 )ج([ 9الثالثي ]البند 

 الرئيسات املشاركات:  
 املعايل السيدد ْديِنيأ كسيماد وزيرد المعاوت والمكامل األبريقيا يف غينياصايبة    
 أندريأ بالنشارد املمثل الدائم لكندا لدى األمم املمحدد-صايب السعادد السيد مارك   
 أع اء يلقة النقاش:  
 السيدد ةريياا ريبسريود نائبة وزير مارجية المةغال املعايلصايبة    
 س ماريا كورِّياد املدير المنايتي ملركا اجلنو  السيد كارلو    
 السيد أميم شماينرد مدير برنامج األمم املمحدد ا  ائي   
 السيد باولو  يمياياد مدير مركا جمموعة الميكس للسيايات   
ةكوت يلقات النقاش ذات طابع حتاوري وةشارك بيها جهات ممعددد من أصحا  املسلحةي ويكوت   

كة يف كل منها مامويا أما  ممثلي الدول املشةةةةارِكةد وممثلي املن مات ا كومية الدولية بعدد با  املشةةةةار 
أقسةةةةةةةةةةةةةةةامم لانية ممثلاد وممثلي لانية على األكثر من كيانات من ومة األمم املمحدد املعنيةد وما ر يايد 

 على يمة من ممثلي املن مات غري ا كومية واجلهات األمرى صايبة املسلحةي
ولن ةُعد قائمة بلمساء املمكلماي وُُيدَّد ةرةيب املمكلما يف املناقشةةةةةةةةةةةةةةةات المحاورية لكل جلسةةةةةةةةةةةةةةةة من   

جلسةةةةةةةةةات ا وار على أيةةةةةةةةةاس األولوية باأليةةةةةةةةةبقيةد مع مراعاد الموزيع اجلغرايف العادل و ةاية قدر من 
ة الةةدوليةةة والكيةةانةةات املرونةةة و عطةةاء األولويةةة للةةدول وبقةةا ملسةةةةةةةةةةةةةةةموى الممثيةةلد ةليهةةا املن مةةات ا كوميةة

األمرىد واألع ةةةةةاء املنمسةةةةةبوت يف الل ات ا قليميةد ووكارت األمم املمحدد املميسةةةةةسةةةةةة وصةةةةةناديقها 
وبراجمهاد واملن مات غري ا كوميةد واجلهات األمرى الااعلة ذات السةةلةي و بسةةاا األال ألكم عدد 

 يئقثالث دقااملدامالت من املشاركاد ينبغي أرا ةم اوز مدد 
وممثلو الدول املشةةارِكة وارحتاد األوروو واألع ةةاء املنمسةةبا يف الل ات ا قليمية مدعووت     بالن األمانة العامة   

النقاش اليت يودوت ةسةةةةةةةةةةةة يل أمسائهم ( حبلقات pricec@un.orgو  duap@un.orgعن طريق الميد ا لكرتوين )
 للمكلم بيهاد ُمرةبًة يسب األب ليةد و   ةاويدها بايم املمكلم ولقبأ ومسموى املشاركةي

 (يقر هناانواملالي ات املااهيمية بشلت يلقات النقاش مماية على املوقع الشبكي للمؤمتر )  

http://webtv.un.org/
mailto:duap@un.org
mailto:pricec@un.org
https://www.unsouthsouth.org/bapa40/programme/
https://www.unsouthsouth.org/bapa40/programme/
https://www.unsouthsouth.org/bapa40/programme/
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مناقشةةةةةةةةة عامة بشةةةةةةةةلت دور المعاوت بيما با بلدات ”يةةةةةةةةمو ةةةةةةةةع قائمة املمكلما يف اجللسةةةةةةةةات العامةد   
(د على أيةةةةةةةةةةةةاس 8)البند “ : المحديات والارص2030اجلنو  وةنايت مطة المنمية املسةةةةةةةةةةةةمدامة لعا  

دول أو ا كومات أورد األولوية باأليةةةةبقيةد مع مراعاد املرايةةةةم املعمادد اليت يمكلم رقم ةةةةاها ر يةةةةاء ال
يليهم ر يةةةةةةةةةةةةةةةةاء الوبود االمروتي ويُةدرسج ارحتةاد األوروو يف قةائمةةة املمكلماي ومع أمةت الوقة  املمةةاا 

يف ارعمبارد يكوت الوق  احملدد  لقاء كل بيات مخس دقائقد على أياس أت ذلك ر  للمناقشة العامة
 ُيول دوت ةوزيع نسوص أكثر  يهاباي

 
د بلي ةغيري يف اريةةةةةةةةةةةةةةم واللقب يف أقر  وق  ممكنيُرجى من الوبود أت ةبلت األمانة العامةد   

( عن طريق  ريال 8ومسموى املشاركة بالنسبة للممكلما املس لا يف املناقشة العامة )البند 
 (يgalindo@un.orgريالة بالميد ا لكرتوين    السيد كارلوس غاليندو )

 
يُرجى من مجيع الوبود أت ةريةةةةةةةةةل نسةةةةةةةةةية من بياناعاد قبل ا درء ااد عن طريق الميد ا لكرتوين      

(د على أت ُيكمب يف مانة املو ةةةوع من الريةةةالة yoko.shimura@unossc.orgالسةةةيدد يوكو شةةةيمورا )
)ُيتكر ايةةةةةةةةةةةةةةةم البلد أو املن مة( “ بيات البلد الاالين أو املن مة الاالنية” -با نكلياية  -ا لكرتونية 

(Statement and name of country or organization ي وينبغيد ييثمةا أمكند أت ةُقةدَّ  البيةانات)
ياتي وينبغي للوبود أت يةةةةةةةةةةةةةةةةاعات على األقل قبل ا درء بالب 3يوما وايدا قبل موعد ا درء اا أو 

نسية من بياناعا    مكمب مساعدي مدمات ارجمماعات يف غربة ارجمماعات لغرض  20ةُقد  
 ةوزيعها على املرتمجا الشاوياي

با  ةةةةةةةةةةابة    ممثلي الدول املشةةةةةةةةةةاركة يف املؤمتر ووبد ارحتاد األوروود لوز ملمثلي اجلهات الماليةد عماًل   
د ا درء ببيةةةات يف املنةةةاقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العةةةامةةةةد  ذا مسا الوقةةة  بةةةتلةةةك: 73/543واملقرر  71/318بةةةالقرار 

امة للمشةةةةةاركة املن مات ا كومية الدولية وغريها من الكيانات اليت ةلق  دعود دائمة من اجلمعية الع )أ(
من الن ا   60 بسةةةةةةةةةةةةةةةاة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت ةُعقسد حت  رعايمها )املادد

(؛ )ج( الوكارت املميسسة 61الداملي املؤق (؛ ) ( األع اء املنمسبوت يف الل ات ا قليمية )املادد 
(؛ )هةةةةةةةة( هي ات 63الدولية األمرى )املادد  (؛ )د( املن مات ا كومية62واملن مات ذات السلة )املادد 
(ي ولوز ملمثلي هتمم اجلهات ارةسةةةال باألمانة العامة )بوايةةةطة السةةةيدد 64األمم املمحدد املهممة )املادد 

 ( للمس يل يف قائمة املمكلماي (quiogue@un.org)لورِدس ْكيوغي 
( 65اف ممثلو املن مات غري ا كومية واجلهات األمرى صايبة املسلحة )املادد لوز أي ا أت يُةةةةةةةةةةةةةةةة   

د  ذا مسا الوق  بتلكي وكات املوعد 73/543   قائمة املمكلما يف املناقشةةةةةةةةةةةةةة العامةد وبقا للمقرر 
ي وقد 2019آذار/مارس  15با دراج يف قائمة املمكلما هو النهائي املعلن عنأ للمعبري عن ارهمما  

 أُغِلق االت با  المس يل للمن مات غري ا كومية واجلهات األمرى صايبة املسلحةي
من أجل جتميع قائمة املشاركا يف املؤمترد يرجى من ممثلي الدول املشاركة يف املؤمتر وارحتاد األوروو واملن مات   

ة والكيانات األمرى اليت هلا مكاةب يف نيويوركد والوكارت املميسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةة واملن مات ذات ا كومية الدولي
 (e-deleGATE) السةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةد  بالن األمةةةةةةانةةةةةةة بمشةةةةةةةةةةةةةةكيلةةةةةةة وبودهم من مالل بوابةةةةةةة املنةةةةةةدوبا ا لكرتونيةةةةةةة

(https://delegate.un.int  د حت  البا’’General Assembly/Mandated Conferencesي)‘‘ 
على املوقع الشةةةبكي للمؤمتر ويلقات النقاش المحاورية  الثالثة ةالعام ة]مالي ة: يةةةمُنشةةةر وقائع اجللسةةة  

 [ياليت ةسدر يف املقر يومية األمم املمحدد(د مع  ةاية راب  يوصل  ليها من انقر هنا)

mailto:galindo@un.org
mailto:yoko.shimura@unossc.org
https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
https://undocs.org/ar/A/RES/73/543
https://undocs.org/ar/A/RES/73/543
mailto:quiogue@un.org
https://undocs.org/ar/A/RES/73/543
https://undocs.org/ar/A/RES/73/543
https://delegate.un.int/
https://www.unsouthsouth.org/bapa40/
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 المقبلة الرسمية الجلسات  

 ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٢الجمعة   

 الجمعية العامة
 مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

 قاعة اجللسات العامة شبكي[]بث  الرابعة اجللسة العامة   10:00-13:00
: 2030مناقشةةةةة عامة بشةةةةلت دور المعاوت بيما با بلدات اجلنو  وةنايت مطة المنمية املسةةةةمدامة لعا   - 1 

 )ةابع([ 8]البند  المحديات والارص
 

لالطالع على قائمة املمكلما يف املناقشةةةةةةةةةةةةةة العامةد يف  طار البند  
من جدول األعمالد يرجى مسةةةةةةةةةةةا رما اريةةةةةةةةةةةم ابة السةةةةةةةةةةةريعة  8

 النقر هناجبهازكم احملمول أو 
 

 [) ( 7]البند ( A/CONF.235/5) ةقرير جلنة وثائق الماويض وثائق ةاويض املمثلا املوبدين    املؤمتر: - 2 
 [)د( 9]البند  موجاات الر ياء املشاركا يلقات النقاش ا وارية: - 3 
 [10]البند ( A/CONF.235/3 و A/CONF.235/L.1) اعمماد الوثيقة اخلمامية للمؤمتر - 4 
 [11]البند ( A/CONF.235/L.3 و A/CONF.235/L.2) اعمماد ةقرير املؤمتر - 5 
 [12]البند  اممما  املؤمتر - 6 

 إعالنات  

 وثائق تفويض الممثلين
من الن ا  الداملي ملؤمتر األمم املمحدد الربيع املسةةةةةةةةةةةةةةةموى الثاين  3نود ةتكري الوبود بلنأ وبقا للمادد   

أ  املمثلا وأمسةةةةةاء املمثلا املنةةةةةاوبا  وثةةةةةائق ةاويضاملعين بةةةةةالمعةةةةةاوت بيمةةةةةا با بلةةةةةدات اجلنو د ةُوجةةةةةَّ
املمحدد للشةؤوت القانونيةد الكائن واملسةمشةارين    األما العا  لممم املمحدد وةُقد     مكمب األمم 

)قاعة اجللسةةةةةةةةةةات العامة((د  Aد جبانب مدمل غربة ارجمماعات S-01يف مكات انعقاد املؤمتر )الغربة 
ي وينبغي أت ةكوت وثائق الماويض صةةةةةةةةادرد عن رئايةةةةةةةةة الدولة أو رئايةةةةةةةةة ا كومة يف أقر  وق  ممكن

 رئاية املاو ية األوروبيةي وزارد اخلارجيةد ويف يالة ارحتاد األوروو عن أو
 

 المناسبات الجانبية
التي ميكن ارطالع على املعلومات املمسةةةةةةةلة باملنايةةةةةةةبات اجلانبية الرمسية على املوقع الشةةةةةةةبكي للمؤمتر   

 (يانقر هناا كومة امل ياة ) ةمعهدمم

http://webtv.un.org/
http://webtv.un.org/
http://webtv.un.org/
https://docs.google.com/document/d/1pGcdoteleKqAlEhrqkQ6fSMwpDiAKcrxCy6Bymn6DCM/edit?ts=5c914f96
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/5
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.1
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.2
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.3
https://www.cancilleria.gob.ar/en/initiatives/paba
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 عامةمعلومات   
 يA/CONF.235/INF/1الوثيقة يف يرد املايد من المااصيل بشلت املعلومات المالية   

 التفتيش األمني
يُبتسل كل جهد ممكن يىت ةكوت  جراءات الماميش األمين قبل الدمول    مكات انعقاد املؤمتر يةةلسةةة   

ورغم ذلك بإنأ من املمكن أت ُيسةةةةةةل بعض الملمري التي ر مار منأي ونود ةشةةةةةة يع مجيع ويةةةةةةريعةد 
املشةةةةةةةةةةاركا على الوصةةةةةةةةةةول مبكراد وعلى ةاادي ملل أغراض كبريد ا  مد واريةةةةةةةةةةمعداد للماميش عند 

 ارقرتا  من جهاز الكشف عن املعادتي
 

 معلومات للمشاركين
علومةةةةات للمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركا بوصةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةا الوثيقةةةةة لقةةةةد أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرت األمةةةةانةةةةة العةةةةامةةةةة مةةةةتكرد ةم ةةةةةةةةةةةةةةةمن م  

A/CONF.235/INF/1ي 
وميكن ارطالع على متكرد من يكومة األرجنما ةم ةةةةةةةةةةةةةةةمن معلومات للمشةةةةةةةةةةةةةةةةاركا عن الشةةةةةةةةةةةةةةةؤوت   

 (يانقر هناا كومة امل ياة ) التي ةمعهدمماللوجسمية على املوقع الشبكي للمؤمتر 
 

 الوثائق
لالطالع على أي وثيقةةة من وثةةائق املؤمترد رةةا يف ذلةةك اليوميةةةد يُرجى زيةةارد املوقع الشةةةةةةةةةةةةةةةبكي للمؤمتر   

 (يهنا انقر)
 ةوزيع الوثائق الرمسية  
يوجد مكمب و ةسدر الوثائق الرمسية للمؤمتر با يبانية وا نكلياية والرويية والسينية والعربية والارنسيةي   

عد للوبود ملف قاعة اجللسات العامة يف مكات انعقاد املؤمتري ويقمسر ةوزيع الوثائق 
ُ
الوثائق الرئيسي امل
وايدد لكل وبدد وأع ةةةةةةةةةةةاء الوبود مدعووت    اصةةةةةةةةةةةطحا  أجهاعم ا لكرتونية  الرمسية على جمموعة

احملمولة وبيها الوثائق اجلاهاد قبل اجللسةةةةةةاتي ويةةةةةةُمقدَّ  مدمات الطباعة بناًء على الطلب    أع ةةةةةةاء 
 الوبود التين ُيماجوت    ُنسخ مطبوعة   ابيةي

 ةعميم البيانات الكمابية  
نسةةةةةةةةةةةةةةةية من بياناعا    مكمب  20نسةةةةةةةةةةةةةةةيمها املطبوعةي وينبغي للوبود أت ُةقد  لن ةُوزَّع البيانات ب  

ر بياناعا  مسةةةةاعدي مدمات ارجمماعات يف غربة ارجمماعاتي ويُرجى من الوبود الراغبة يف أت ةُنشةةةةس
على املوقع الشةةةبكي للمؤمتر أت ةريةةةل بياناعا    األمانة قبل يو  وايدد  ت أمكند أو ثالث يةةةاعات 

(د على أت yoko.shimura@unossc.orgاألقلد قبل  درئها ااد    السةةةةةةةةةةةةةةيدد يوكو شةةةةةةةةةةةةةةيمورا )على 
)يُتكسر ايةةةةةةم “ بيات الوبد الاالين” -با نكلياية  -ُيكمسب يف مانة املو ةةةةةةوع من الريةةةةةةالة ا لكرتونية 

 (يStatement and name of delegationالوبد( )

https://undocs.org/ar/A/CONF.235/INF/1
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/INF/1
https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/logistic_note_-_26_feb_0.pdf
https://www.unsouthsouth.org/bapa40/programme/
mailto:yoko.shimura@unossc.org
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 ترتيبات االجتماعات الثنائية
بيما يمعلق بعقد ارجمماعات الثنائية با الدول على مسةةةةةةةةةةةموى ر يةةةةةةةةةةةاء الدول أو ا كومات أو على   

املسموى الوزاريد يُميسص أربع غرفد لكل منها قدرد على ايميعا  عشرد مشاركا كحد أقسىد 
آذار/مةةةارسد ويىت يو   20مةةةداء من اليو د د اب2مقةةةابةةةل غربةةةة ارجممةةةاعةةةات  2 -يف ردهةةةة الطةةةابق 

ي وبيما يمعلق بطلبات عقد ارجمماعات الثنائيةد يُرجى ايةةةةةةةةةةةةةةةميدا  2019آذار/مارس  22اجلمعةد 
ي ولطلب الدعمد يُرجى  ريةةةةةةةةةةةال ريةةةةةةةةةةةالة بالميد gMeets (icms.un.org/gmeets)بوابة اخلدمة التاةية 

مع ذكر عبةةةةةةارد  د(dilanzot@un.org لكرتوين: ا لكرتوين    السةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةد ةوين دي رناو )الميةةةةةةد ا
”BILATS-SSC“  ل الملكيد النهائي بشةةةةةةلت ي ا يف مانة املو ةةةةةةوع من الريةةةةةةالة ا لكرتونيةي ويُريةةةةةةس

ا  ا ر يُةقسدَّ  طلب ينبغي أا  وزات املادوجةد  يولمااد مجيع الغرف قبل يو  من موعد ارجمماعي 
 ر عن طريق الوبد الداعي    عقد ارجمماع الثنائيي وةُقبسل طلبات ا  ا على أياس  سيص مدد 

دقيقة لالجمماعي  ومن ال ةةةةةةروري أت حتدد مجيع الطلبات ةاريخ كل اجمماع وةوقيمأ وأت ةم ةةةةةةمن  20
كن لإلبقاء على أي ةةةةةا ايةةةةةم ومسةةةةةموى الوبدين املشةةةةةاركا يف ارجمماع الثنائيي ويةةةةةيُبتسل كل جهد مم

 مواعيد ارجمماعات املممالية للوبد ناسأ يف الغربة ناسهاي
 

 التغطية بالبث الشبكي المباشر 
يةةةموبر مدمات البث الشةةةبكي لممم املمحدد ةغطية مباشةةةرد وعند الطلب لل لسةةةات العامة ويلقات   

د بةةةةا نكليايةةةةة وبةةةةاللغةةةةة األصةةةةةةةةةةةةةةةليةةةةة http://webtv.un.orgالنقةةةةاش واملؤمترات السةةةةةةةةةةةةةةةحايةةةةة على املوقع 
 املمكلمي للشيص

          

 يتيةةةةةةةةةةةمدير يكومة البلد امل ةةةةةةةةةةةيف المنامج المااعلي للمنايةةةةةةةةةةةبات اجلانبية )مارج املوقع( ال  
ن َّم مالل مؤمتر األمم املمحدد الربيع املسةةةةةةةةةةةةةةةموى الثاين املعين بالمعاوت بيما با بلدات مُ يةةةةةةةةةةةةةةة

البلد امل يف  التي يمعهدمممماا على املوقع الشبكي للمؤمتر  ويف بوينس آيرسد وهاجلنو  
(https://cancilleria.gob.ar/en/initiatives/pabaي) 

  
 ةعدها وةسدرها يف بوينس آيرس  

 يواملؤمتةرات دارد شؤوت اجلمعيةة العامة 

mailto:dilanzot@un.org
http://webtv.un.org/
https://cancilleria.gob.ar/en/initiatives/paba

