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 المجلس التنفيذي
 انخسؼىٌو انزابؼتانذورة 

 3023 أكخىبز/حطزٌٍ األول 36-34، انًكسٍك، كايبخطً

 
 
 

 لائمة الوثائك
 
 

 

 التوسيع الوثيمة بند جدول األعمال المؤلت

أٌهىل/سبخًبز CE/94/Note Inf.1 24 2رقى يذكزة إػاليٍت  -  

أكخىبز/حطزٌٍ األول CE/94/1 prog. rev.1 27 2، انًزاجؼت انبزَايج األونً -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/1 prov. 24 جذول األػًال انًؤقج -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/1 prov.annot.  24 انًطزوح انًؤقج جذول األػًال -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/2 30 بٍاٌ انزئٍس -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(I)(a) 30 3023انسٍادت انذونٍت فً ػاو  -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(I)(b) 30 إدراج انسٍادت ػهى األجُذة انؼانًٍت -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(I)(c) 30 3024-3023حُفٍذ بزَايج انؼًم انؼاو نهفخزة  -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(I)(d) 30 3026-3025إسخطالع بطأٌ بزَايج انؼًم انؼاو نهفخزة  -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(I)(e) 30 انًسخههك ويُظًً انسفزدًاٌت انسائخ/ -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(II)(a) 30 أَططت يُظًت انسٍادت انؼانًٍت فً يُظىيت األيى انًخذذة -  

حىصٍاث ودذة انخفخٍص انًطخزكت: حُفٍذها فً إطار انكخاب  -

 األبٍض

CE/94/3(II)(b) 30 أٌهىل/سبخًبز  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(II)(b)(Annexes 1-14) 30 صفذت( 293) 25-2انًزفقاث  -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(II)(b)(Annex.15) 30 انخقاطغ بٍٍ انكخاب األبٍض وحقزٌز ودذة انخفخٍص انًطخزكت -  

، 3022حىصٍاث ودذة انخفخٍص انًطخزكت فً  يزاجؼت -

 واَؼكاساحها ػهى يُظًت انسٍادت انؼانًٍت

CE/94/3(II)(b)(Annex.16) 30 ٌهىل/سبخًبزأ  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(III)(a) 30 انىضغ انًانً نهًُظًت -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(III)(a) Add.1 30 2انىضغ انًانً نهًُظًت، اإلضافت  -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(III)(b) 30 يٍ قىاػذ انخًىٌم 24يٍ انُظاو األساسً وانفقزة  45حطبٍق انًادة  -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(III)(c) 30 ُظًت كًؤسست بكم انهغاث انزسًٍتحطبٍق انصىرة انجذٌذة نهً -  

حىجٍهاث بطأٌ اخخٍار أيكُت اَؼقاد دوراث انًجهس انخُفٍذي  -

 2، انًزاجؼت وانجًؼٍت انؼايت

CE/94/3(III)(d) rev.1 30 أٌهىل/سبخًبز  

حىجٍهاث بطأٌ اخخٍار أيكُت اَؼقاد دوراث انًجهس انخُفٍذي  -

 2وانجًؼٍت انؼايت، انًزفق 

CE/94/3(III)(d) Annex.1 30 أٌهىل/سبخًبز  

حىجٍهاث بطأٌ اخخٍار أيكُت اَؼقاد دوراث انًجهس انخُفٍذي  -

 3وانجًؼٍت انؼايت، انًزفق 

CE/94/3(III)(d) Annex.2 27 أكخىبز/حطزٌٍ األول  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(III)(e) 30 اػخًاد وظٍفت يؼٍُت بانطؤوٌ األخالقٍت -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/3(III)(f) 30 حكُىنىجٍا انًؼهىياث واإلحصاالث فً األياَت -  

بؼذ اجخًاع نجُت انبزَايج  CE/94/4 حقزٌز نجُت انبزَايج وانًٍشاٍَت -

 وانًٍشاٍَت
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بؼذ اجخًاع نجُت انبزَايج  CE/94/4 Annex حقزٌز نجُت انبزَايج وانًٍشاٍَت )يزفق( -

 وانًٍشاٍَت

أٌهىل/سبخًبز CE/94/5(a) 30 ضاء انًُخسبٍٍحقزٌز رئٍس األػ -  

حطزٌٍ األول/أكخىبز CE/94/5(a) Add. 3 2، اإلضافت حقزٌز رئٍس األػضاء انًُخسبٍٍ -  

 فً يكاٌ اإلجخًاع CE/94/5(b) حقزٌز نجُت انُظز فً طهباث انؼضىٌت باإلَخساب -

اإلجزاءاث وانجذول انشيًُ الَخخاب األيٍٍ انؼاو نهًُظًت نهفخزة  -

3025-3022 

CE/94/6 30 أٌهىل/سبخًبز  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/7 30 3024إَخخاب رئٍس انًجهس انخُفٍذي وَائبً انزئٍس نسُت  -  

أٌهىل/سبخًبز CE/94/8 30 يكاٌ وحارٌخ اَؼقاد انذورة انخايست وانخسؼٍٍ نهًجهس انخُفٍذي -  

َقاش يىاضٍؼً: يخابؼت اجخًاع وسراء سٍادت بهذاٌ يجًىػت  -

 طأٌ حسهٍم حأضٍزاث انذخىل وانسفزانؼطزٌٍ ب

CE/94/9 30 أٌهىل/سبخًبز  

 
 
 
 


