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 المجلس التنفيذي
 انرسؼىٌو انزاتؼحانذورج 

 3023 أكرىتز/ذشزٌٍ األول 36-34، انًكسٍك، كايثرشً

 
 
 

 لائمة الوثائك
 
 

 تاريخ النشز الوثيمة بند جدول األعمال المؤلت

م/ٍَساٌأتزٌ CE/95/Note Inf.1 22 2رلى  يؼهىياخيذكزج  -  

أٌار/ياٌى CE/95/1 prog. rev.1 32 2، انًزاخؼح انثزَايح األونً -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/1 prov. 22 خذول األػًال انًؤلد -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/1 prov.annot. 22 انًشزوذ انًؤلد خذول األػًال -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/2 37 تٍاٌ انزئٍس -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(I)(a) 37 3024اخ نسُح وانرىلؼ 3023انسٍازح انذونٍح فً ػاو  -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(I)(b) 37 إدراج انسٍازح ػهى األخُذج انؼانًٍح -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(I)(c) 37 زًاٌح انسائر/انًسرههك ويُظًً انسفز -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(I)(c) Annex 2 37 3زًاٌح انسائر/انًسرههك ويُظًً انسفز، انًزفك  -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(I)(d) 37 أَشطح يُظًح انسٍازح انؼانًٍح فً يُظىيح األيى انًرسذج -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(I)(e) 37 انهداٌ انرمٍُح انًؼٍُح تًسائم انرُافسٍح واإلسرذايح -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(II)(a) 37 انىضغ انًانً نهًُظًح -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(II)(a) Add.1 37 2انىضغ انًانً نهًُظًح، اإلضافح  -  

ذمزٌز يزاخؼً انسساتاخ وانسساتاخ اإلدارٌح نهًُظًح نهسُح انًانٍح  -

3023 

CE/95/3(II)(b) 37 ٌأتزٌم/ٍَسا  

إغالق انسساتاخ اإلدارٌح انًزاخؼح نهفرزج انًانٍح انثايُح ػشزج  -

(3020-3022) 

CE/95/3(II)(c) 37 ٌأتزٌم/ٍَسا  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(II)(d) 37 يٍ لىاػذ انرًىٌم 24و األساسً وانفمزج يٍ انُظا 45ذطثٍك انًادج  -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(II)(e) 37 انرزاخٍص انرً يُسد السرخذاو شؼار يُظًح انسٍازح انؼانًٍح -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(II)(f) 37 شؤوٌ انًىارد انثشزٌح -  

اٌأتزٌم/ٍَس CE/95/3(II)(g) 37 ذمزٌز راتطح انًىظفٍٍ -  

أٌار/ياٌى CE/95/3(III)(a) 32 ذمزٌز ندُح انثزَايح وانًٍزاٍَح -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(III)(b)  37 ذمزٌز األيٍٍ انؼاو زىل ذُفٍذ تزَايح انؼًم انؼاو -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/3(III)(b) Annex 37 يزفك ، ذمزٌز األيٍٍ انؼاو زىل ذُفٍذ تزَايح انؼًم انؼاو -  

أٌار/ياٌى CE/95/3(III)(b) Add. 20 إضافح، ذمزٌز األيٍٍ انؼاو زىل ذُفٍذ تزَايح انؼًم انؼاو -  

توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح لمنصب  -
 4102-4102األمين العام للفترة 

CE/95/4 37 ٌأتزٌم/ٍَسا  

أٌار/ياٌى CE/95/5(a) 32 ذمزٌز ندُح انثزَايح وانًٍزاٍَح -  

أٌار/ياٌى CE/95/5(a) Add. 32 إضافحزٌز ندُح انثزَايح وانًٍزاٍَح، ذم -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/5(b) 37 يشزوع تزَايح انؼًم وانًٍزاٍَح -  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/6(a) 37 ذمزٌز رئٍس األػضاء انًُرسثٍٍ -  

 فً يكاٌ اإلخرًاع CE/95/6(b) ذمزٌز ندُح انُظز فً طهثاخ انؼضىٌح تاإلَرساب -
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خطح اإلفادج يٍ انؼضىٌح انًشرزكح نألػضاء انًُرسثٍٍ فً  -

 ٍى واندىدجانًُظًح فً شثكح انًؼارف وانرذرٌة وانرؼه

CE/95/6(c) 32 أٌار/ياٌى  

ىف سٌىو انسٍازح انؼانًً: انشؼاراخ وانثهذاٌ انًضٍفح انرً  -

 3026وسُح  3025ذمرزذ ػهى اندًؼٍح انؼايح نسُح 

CE/95/7 32 أٌار/ياٌى  

أتزٌم/ٍَساٌ CE/95/8 37 انرسضٍز نهذورج انؼشزٌٍ نهدًؼٍح انؼايح -  

يكاٌ وذارٌخ اَؼماد انذورج انسادسح وانرسؼٍٍ وانذورج انساتؼح  -

 س انرُفٍذيوانرسؼٍٍ نهًده

CE/95/9 37 ٌأتزٌم/ٍَسا  

 
 
 
 


