
  مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
  تار�خ وم�ان االج��اعات القادمة ل��ت�� األ��اف

األ��اف في ال���، وأن أن �عق� االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� 

أن �عق� االج��اع ال�ادس ع�� ل��ت�� األ��اف، واالج��اع ال�اد� ع�� ل��ت�� األ��اف 
العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ام� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في 

ال�س�ى وال����ة إلى إخ�ار األم��ة ال��ف���ة �ع�وضه� 
االج��اع ال�ا�ع ع�� ل��ت�� األ��اف و��ل� االج��اع ال�اني ع�� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع 

  لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ادس ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا؛

�ا لإلى اله��ة الف���ة لل��ف��، في ض�ء ن��ها في ال�ق��حات لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي 
��� ل�ي یاأل��اف �ع� االج��اع ال�ادس ع��، 
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  م�ت�� األ��اف في االتفا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
 ال�ا�ع ع�� االج��اع

  2018ت���� ال�اني /ن�ف��� 29-17ش�م ال��خ، م��، 
  م� ج�ول األع�ال

مق�ر مع��� م� م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
تار�خ وم�ان االج��اعات القادمة ل��ت�� األ��اف  14/38ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،
أن �عق� االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� ال�� ق�ر ��ه  13/33إلى ال�ق�ر  إذ ����

  �عق� االج��اع ال�ادس ع�� ل��ت�� األ��اف في ت���ا،
أن �عق� االج��اع ال�ادس ع�� ل��ت�� األ��اف، واالج��اع ال�اد� ع�� ل��ت�� األ��اف  �ق�ر -

العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ام� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في 
  ؛2022ال��ع األخ�� م� عام ب�وت���ل ناغ��ا في 

ال�س�ى وال����ة إلى إخ�ار األم��ة ال��ف���ة �ع�وضه� األ��اف م� م��قة أورو�ا ی�ع�  -
االج��اع ال�ا�ع ع�� ل��ت�� األ��اف و��ل� االج��اع ال�اني ع�� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع  س��افة

لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ادس ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا؛

إلى اله��ة الف���ة لل��ف��، في ض�ء ن��ها في ال�ق��حات لإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي  �ل�� -
األ��اف �ع� االج��اع ال�ادس ع��،  م�ت��، أن تع� مق��حا ��أن وت��ة انعقاد اج��اعات �2020ع� عام 

 .م�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع����ه و�ع���ه 

______ 

 
 

  

م�ت�� األ��اف في االتفا��ة ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي
االج��اع

ش�م ال��خ، م��، 
م� ج�ول األع�ال 5ال��� 

  

�عق� االج��اع ال�ادس ع�� ل��ت�� األ��اف في ت���ا،
1-

العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ام� ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في 
ب�وت���ل ناغ��ا في 

2-
س��افةال

لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ادس ل��ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا؛

3-
�ع� عام 

��ه و�ع���ه 

 

 
 


