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  ٢٠١١الدورة التنظيمية املستأنفة لعام 
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٨ و ٢٧

   من جدول األعمال٢البند 
        إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

  فرنسا وكندا: مشروع مقرر    
    

  تعيني عضو إضايف يف الفريق االستشاري املخصص هلاييت    
ــشري إىل قر     ــاعي، إذ يــ ــصادي واالجتمــ ــه إن اجمللــــس االقتــ ــؤرخ ٢٠٠٤/٥٢اراتــ  املــ

 املـؤرخ   ٢٠٠٦/١٠ و   ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٧ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٤٦ و   ٢٠٠٤يوليـه   /متوز ٢٣
 املـؤرخ   ٢٠٠٨/١٠ و   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٥ املـؤرخ    ٢٠٠٧/١٣ و   ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٦
ــه / متــوز٢٣ ــه / متــوز٢٣ املــؤرخ ٢٠٠٩/٤ و ٢٠٠٨يولي  املــؤرخ ٢٠١٠/٢٨ و ٢٠٠٩يولي
ــوز٢٣ ــه / مت ــه  و٢٠١٠يولي ــؤرخ ٢٠٠٤/٣٢٢مقررات ــاين ١١ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٢٠٠٤ن
 كــــانون ١٥ املــــؤرخ ٢٠٠٩/٢٦٧ و ٢٠٠٩أبريــــل / نيــــسان٢٠ املــــؤرخ ٢٠٠٩/٢١١ و

 املوجهــة إىل ٢٠١١مــارس / آذار٢٤، وقــد نظــر يف الرســالة املؤرخــة   ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
 املمثـل الـدائم لفرنـسا لـدى         ، يقرر تعـيني   )١(رئيسه من املمثل الدائم لفرنسا لدى األمم املتحدة       

  .األمم املتحدة عضوا إضافيا يف الفريق االستشاري املخصص هلاييت
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