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الدورة الخامسة والسبعون

البند  172من جدول األعمال

منح مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
تقرير اللجنة السادسة
المقرر :السيد سولومون كوربيه (غانا)

أوال  -مقدمة
التنـاون لسـدول النـابقـت كـالتركزـت مركق الم ار ـ

-1

أُدرج البنـد المننون ممن ملس

-2

و ررت اللمعزت النامت ،في جسس ـ ـ ـ ـ ــتلا النامت الوانزت المنقودة في  18أيسول/س ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ،2020بناء

-3

ونظرت السلنت السـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــت في تها البند في جسسـ ـ ـ ــتلا التاسـ ـ ـ ــنت ع ـ ـ ـ ـرة ،المنقودة في  19ت ـ ـ ـ ــر ن

لـد اللمعزـت النـامـت

في جدول األعمال المؤ ت لسدورة الخامست والسبنين لسلمعزت النامت عمال كمقرر اللمعزت .523/74
عسى توصزت المكت  ،أن تدرج البند في جدول أعماللا وأن تحيسه إلى السلنت السادست.

الواني/نوفمبر  .2020و رد سرد لنظر السلنت في البند في المحضر الموجق ذي الصست .
()1

وكان منروضـعا عسى السلنت من أجن نظرتا في تها البند رســالت مؤر ت  2أيار/مايو  2011موجلت إلى
-4
األمين النام من المموسين الدائمين ألذربزلان وتركزا و يرغيقستان وكا از ستان لد األمم المتحدة (.)A/66/141

ثانيا  -النظر في البند  172من جدول األعمال
-5

أن المكت
ملس

-6

في اللسسـ ـ ـ ـ ــت التاسـ ـ ـ ـ ــنت ع ـ ـ ـ ـ ـرة ،المنقودة في  19ت ـ ـ ـ ـ ــر ن الواني/نوفمبر  ،2020أعسن رئز

د أُبسغ كأن وفد أذربزلان يطس  ،كاسـ ـ ــم مقدمي م ـ ـ ــرو القرار ،أن ترجت السلنت البت في بس

التناون لسدول النابقت كالتركزت مركق الم ار
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من

لد اللمعزت النامت إلى الدورة السادست والسبنين لسلمعزت.

وفي اللسست نفسلا ،اعتمدت السلنت م رو مقرر بدون تصو ت (انظر الفقرة .)7

__________

السلنت

A/75/440

ثالثا  -توصية اللجنة السادسة
-7

توصي السلنت السادست اللمعزت النامت كاعتماد م رو المقرر التالي:

منح مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية مركز المراقب لدى الجمعية العامة
تقرر اللمعزت النامت ،بناء عسى توصـ ـ ـ ــزت السلنت السـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــت ،أن ترجت البت في بس

التناون لسدول النابقت كالتركزت مركق الم ار

لد اللمعزت

()1

من ملس

إلى الدورة السادست والسبنين لسلمعزت.

__________
( )1انظر .A/66/141
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