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 المجلس التنفيذي
 انخسؼوٌانثانثت وانذورة 

 2012حزيزاٌ/يوَيو  13-11، إسباَيا، ذريذي

 
 
 

 لائمة الوثائك
 
 

 التوسيع الوثيمة بند جدول األعمال المؤلت

مَيساٌ/أبزي CE/93/Note Inf.1 22 1رلى يذكزة إػالييت  -  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/Note Inf. 2 6 2رلى يذكزة إػالييت  -  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/1 prog. rev.1 6 1 ، انًزاجؼتانبزَايج األوني -  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/1 prov. rev.1 6 1 ، انًزاجؼتجذول األػًال انًؤلج -  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/1 prov.annot. rev.1 6 1 ، انًزاجؼتانًشزوح انًؤلج جذول األػًال -  

َيساٌ/أبزيم CE/93/2 22 بياٌ انزئيس -  

)انويثمت  إحجاهاث انسياحت انحانيت وأونوياث يُظًت انسياحت انؼانًيت -

CE/93/3 سابما) 

CE/93/3(a) 22 َيساٌ/أبزيم  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/3(b) 6 طهباث انؼضويت -  

َيساٌ/أبزيم CE/93/4(a) 22 2011-2010حمزيز يوجز ػٍ بزَايج انؼًم انؼاو  نهفخزة  -  

أيار/يايو CE/93/4(a) Annex 11 )يزفك( انخؼاوٌ انخمُي -  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/4(a) Annex Add. 6 )يزفك(، اإلضافت  انخؼاوٌ انخمُي -  

أيار/يايو CE/93/4(b) 11 2013-2012حُفيذ بزَايج انؼًم انؼاو نهفخزة  -  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/4(b) Add. 6 ضافت، اإل2013-2012حُفيذ بزَايج انؼًم انؼاو نهفخزة  -  

انجزء  –حمزيز يشخزن بيٍ نجُت انبزَايج ونجُت انًيزاَيت وانًانيت  -

 )انبزَايج( األول

CE/93/4(c) 6 حزيزاٌ/يوَيو  

أيار/يايو CE/93/5(a) 11 2011حمزيز يزاجؼي انحساباث وانحساباث اإلداريت نهسُت انًانيت  -  

أيار/يايو CE/93/5(b) 11 2012نسُت انوضغ انًاني وخطت اإلَفاق  -  

حزيزاٌ/يوَيو CE/93/5(b) Add.1 6 1، إضافت 2012انوضغ انًاني وخطت اإلَفاق نسُت  -  

 في يكاٌ اإلجخًاع CE/93/5(b) Add.2 2، إضافت 2012انوضغ انًاني وخطت اإلَفاق نسُت  -

أيار/يايو CE/93/5(c) 11 وضغ انًوارد انبشزيت -  

يٍ انمواػذ انًانيت  13انُظاو األساسي وانفمزة  يٍ 34حطبيك انًادة  -

 انًزفمت بانُظاو األساسي

CE/93/5(d) 11 أيار/يايو  

يٍ انمواػذ انًانيت  13يٍ انُظاو األساسي وانفمزة  34حطبيك انًادة  -

 1انًزفمت بانُظاو األساسي، إضافت 

CE/93/5(d) Add.1 في يكاٌ اإلجخًاع 

انجزء  –حمزيز يشخزن بيٍ نجُت انبزَايج ونجُت انًيزاَيت وانًانيت  -

 )انًيزاَيت وانًانيت(انثاَي 

CE/93/5(e) 6 حزيزاٌ/يوَيو  

َيساٌ/أبزيم CE/93/5(f) 22  انخزاخيص انخي يُحج السخخذاو شؼار يُظًت انسياحت انؼانًيت -  

، تانخزاخيص انخي يُحج السخخذاو شؼار يُظًت انسياحت انؼانًي -

 اإلضافت 

CE/93/5(f) Add. 6 حزيزاٌ/يوَيو  

َيساٌ/أبزيم CE/93/5(g) 22 صورة يُظًت انسياحت انؼانًيت كًؤسست -  

أيار/يايو CE/93/6 11 أَشطت يُظويت األيى انًخحذة -  
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أيار/يايو CE/93/7 11  إَخخاب أػضاء نجُت انبزَايج وانًيزاَيت -  

أيار/يايو CE/93/8 11 يشزوع خطت حُفيذ انكخاب األبيض -  

أيار/يايو CE/93/9(a) 11 األعضاء المنتسبون(حمزيز انزئيس ) -  

 في يكاٌ اإلجخًاع CE/93/9(b) حمزيز نجُت انُظز في طهباث انؼضويت باإلَخساب -

أيار/يايو CE/93/10 11 التحضير للدورة العشرين للجمعية العامة -  

أيار/يايو CE/93/11 11 ذيخُفييكاٌ وحاريخ اَؼماد انذورة انزابؼت وانخسؼيٍ نهًجهس ان -  

 


