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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 الجلسة العامة واللجنة التنفيذية وجميع اللجان األخرى

 احالة بنود جدول األعمال الى اللجنة التنفيذية واللجان األخرى   :١-٥البند رقم 
 والتوجيهات الخاصة بتنسيق أعمال تلك الهيئات 

 لالجدول الزمني للنظر في بنود جدول األعما

 -قة  في ظهر هذه الور    –، أعد جـدول زمني مقترح      في تصريف أعمال الجمعية العمومية    لتسهيـل التنسيق    -١
 .للنظر في بنود جدول أعمالها

 . A35-WP/1 P/1تشير األرقام المذكورة في الجدول الى بنود جدول األعمال كما تظهر فـي ورقـة العمـل     -٢
 للنظر في التقارير المحالة اليها من اللجنة التنفيذيـة          ٨/١٠/٢٠٠٤عقدها يوم الجمعة    ، المقرر   وفيما يتعلق بالجلسات العامة   

 .A35-WP/4 P/4، يرجى االطالع على ورقة العمل ن األخرى حسب توافر تلك التقاريرواللجا

 الذي يسبق رقم البند في الجدول المرفق الى أن الغرض هو الموافقة على تقرير عن ذلـك                " R"يشير الحرف    -٣
أضافت  ل تعديالت على الجدول الزمني اذا     وسوف يتطلب األمر ادخا   . نة التنفيذية أو غيرها من اللجان     البنـد من جانب اللج   

 .أيا منها ، أو اذا حذفت الجلسة العامةA35-WP/1 P/1الجلسة العامة بنودا أخرى الى البنود المدرجة في ورقة العمل 

  صـباحا فـي قاعـة الجمعيـة    ١١، الساعة ٢٨/٩/٢٠٠٤ا يوم الثالثاء ستعقد الجمعية العمومية أول جلساته     -٤
وستكون ساعات عمـل   .  صباحا٩,٤٥ المتعاقدة في الساعة ، ويسبق ذلك اجتماع غير رسمي لرؤساء وفود الدول     العمومية

 . بعد الظهر٥  الى الساعة٢,٣٠ بعد الظهر ومن الساعة ١٢,٣٠ صباحا الى ٩,٣٠الجمعية  العمومية من 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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  والثالثونالخامسة الدورة - يالجدول الزمن
  هذا الجدول الى أرقام البنود المقرر مناقشتها يتشير األرقام ف: مالحظة

 الجلسة   
 العامة

 اللجنة
 التنفيذية

 اللجنة
 اللجنة اللجنة القانونية اللجنة االقتصادية الفنية

 االدارية
فريق 
 الميزانية

فريق 
 االشتراكات

 الثالثاء        6 ,3 ,10 ,5 ,1 صباحا
 ,R3, 5.1, 7, 8 مساء ٢٨/٩/٢٠٠٤

9, 2         

       12.1 ,12.2  صباحا

        R12.2, 2 صباحا
 األربعاء

٢٩/٩/٢٠٠٤ 
        2 ,6 ,4 مساء

 الخميس        2 ,7 صباحا
 34 ,33 ,8 ,7   14.2 ,14.1  مساء ٣٠/٩/٢٠٠٤

39.1, 39.2, 40.3, 7, 
8, 40.1, 40.2, 41.1, 
41.2, 41.3 

  

 ,43 ,42 ,41.4 38 ,37 ,36 ,35   16.2 ,16.1 ,16  صباحا
 الجمعة   45 ,44

 ,39.1    23 ,22 ,8 ,7 15  مساء ١/١٠/٢٠٠٤
39.2  

 السبت 40.3       2 ,10 صباحا
      24.3 ,24.2 ,24.1 7 ,18  مساء ٢/١٠/٢٠٠٤

 األحد
  اجتماعاتال ٣/١٠/٢٠٠٤

  R7, R8 7, 8, 27, 28   39.1,39.2 ,26 ,25   صباحا
 االثنين

   20 ,13.2 ,13.1  مساء ٤/١٠/٢٠٠٤
R7, R8, R33, 
R34, R35, R36, 
R37, R38 

R7, R8, R40.1, 
R40.2, R41.1, 
R41.2, R41.3, 
R41.4 

  

 ,R39.1   30 ,29  19 ,17 ,21  صباحا
R39.2  الثالثاء 

 R40.3       2 ,10 ساءم ٥/١٠/٢٠٠٤

 ,R13.1, R13.2  صباحا
R7, R20, R21 

R22, R23 31, 32, R7, R8, 
R27, R28     األربعاء 

 ,R14.1, R14.2  مساء ٦/١٠/٢٠٠٤
R15, R18 

R24.1, R24.2, 
R24.3, R25, R26   

R42, R43, R44, 
R45, R40.3, 
R39.1, R39.2   

 ,R16, R16.1  صباحا
R16.2  R29, R30, 

R31, R32     الخميس 
 ,R17, R19  مساء ٧/١٠/٢٠٠٤

R12.1       

 الجمعة        11 صباحا
        11 مساء ٨/١٠/٢٠٠٤

  ـانتهــىـ 


