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09-50473 (A) 

*0950473* 

  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

      ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٥-٢٤نيويورك، 
  مشروع جدول األعمال املؤقت    

  
 لمؤمترل هممثلأو  لألمم املتحدة العام األمني افتتاح  - ١

  املؤمتر رئيس انتخاب  - ٢
   الداخليالنظام اعتماد  - ٣
   واملسائل التنظيمية األخرىمالاألع جدول إقرار  - ٤
   املكتب غري الرئيسأعضاء انتخاب  - ٥
  : لدى املؤمتراملمثّلني تفويض وثائق  - ٦

   أعضاء جلنة وثائق التفويضتعيني  )أ(  
   جلنة وثائق التفويضتقرير  )ب(  

   املؤمترأمني تعيني إقرار  - ٧
   لألمم املتحدةالعام األمني بيان  - ٨
  ئيسالر) بيانات (بيان  - ٩

 للجنــة التحــضريية ملنظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب   التنفيــذي األمــني كلمــة  - ١٠
  النووية
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   عن التعاون على تسهيل بدء نفاذ املعاهدةمرحلية تقارير عرض  - ١١
 حـول تـسهيل بـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر       واملوقّعـة  آراء عـام فيمـا بـني الـدول املـصّدقة             تبادل  - ١٢

  )١(ويةالشامل للتجارب النو
 إعالن ختامي ويف تـدابري لتـسهيل بـدء نفـاذ معاهـدة احلظـر الـشامل            مشروع يف   النظر  - ١٣

  النوويةللتجارب 
  )١( املوقّعةغري الدول بيانات  - ١٤
  )٢( غري احلكوميةاملنظمات باسم بيان  - ١٥
  ختامية وثيقة اعتماد  - ١٦
  من املعاهدة من املادة الرابعة عشرة ٣ عن الفقرة ناشئة مسائل أي  - ١٧
  املؤمتر تقرير اعتماد  - ١٨
  .املؤمتر اختتام  - ١٩

__________ 

  . ُيفترض أالّ يزيد الوقت املتاح لكل متحّدث على مخس دقائقالرئيس، عام، ورهناً بتقدير كتوجيه  )١(  
  . بتقدير الرئيسرهناً حدود مخس دقائق تقريبا، يف  )٢(  
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     األولاملرفق
             الزمين املقترح ألعمال املؤمتراجلدول  

     ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤اخلميس، 
 ٥٠/٨-٠٠/٨الساعة 

  للمؤمترهممثلأو  األمني العام لألمم املتحدة افتتاح ١ البند

 املؤمتر رئيس انتخاب ٢ البند

  الداخليالنظام اعتماد ٣ البند

  األعمال واملسائل التنظيمية األخرىجدول إقرار ٤ البند

  املكتب غري الرئيسأعضاء انتخاب ٥ البند

 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض:  املمثّلني لدى املؤمترتفويض وثائق )أ (٦ البند

  أمني املؤمترتعيني إقرار ٧ البند

  العام لألمم املتحدةاألمني بيان ٨ البند

 الرئيس) بيانات (بيان ٩ البند

      التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةاألمني كلمة ١٠ البند
 ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 

  مرحلية عن التعاون على تسهيل بدء نفاذ املعاهدةتقارير عرض ١١ البند

 فيما بني الدول املصّدقة واملوقّعة حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشاملتبادل آراء عام  ١٢البند 
      للتجارب النووية

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

الشامل عام فيما بني الدول املصّدقة واملوقّعة حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر آراء تبادل )تابع (١٢ البند
     للتجارب النووية

      ٢٠٠٩مرب سبت/ أيلول٢٥اجلمعة، 
 ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 

الشامل عام فيما بني الدول املصّدقة واملوقّعة حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر آراء تبادل )تابع (١٢ البند
 للتجارب النووية
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 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

الشاملذ معاهدة احلظر  عام فيما بني الدول املصّدقة واملوقّعة حول تسهيل بدء نفاآراء تبادل )تابع (١٢ البند
 للتجارب النووية

 بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةلتسهيل يف مشروع إعالن ختامي ويف تدابري النظر ١٣ البند
 أثناءوقت األمر، ميكن تناول هذا البند يف جلسة موازية تعقدها اللجنة اجلامعة يف أي لزم إذا 

 .مؤمتر املادة الرابعة عشرة
  غري املوقّعةالدول بيانات ١٤ البند

  املنظمات غري احلكوميةباسم بيان ١٥ البند

 تقرير جلنة وثائق التفويض:  املمثّلني لدى املؤمترتفويض وثائق )ب (٦ البند

  ختاميةوثيقة اعتماد ١٦ البند

  من املادة الرابعة عشرة من املعاهدة٣ ناشئة عن الفقرة مسائل أي ١٧ البند

  املؤمترتقرير اعتماد ١٨ بندال

 .املؤمتر اختتام ١٩ البند

  


