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*1185359* 
 

  المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
 الحظر الشامل للتجارب النووية  

      2011أيلول/سبتمرب  23نيويورك، 
   مشروع جدول األعمال المؤقَّت

 افتتاح املؤمتر  -1

  املسائل اإلجرائية والتنظيمية  -2
  انتخاب اهليئة الرئاسية   (أ)  
  النظام الداخلي إقرار  (ب)  
  مالإقرار جدول األع  (ج)  
  انتخاب أعضاء املكتب غري اهليئة الرئاسية  (د)  
  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  )ه(  
  تأكيد تعيني أمني املؤمتر  (و)  
  مسائل تنظيمية أخرى  (ز)  

 كلمة األمني العام لألمم املتحدة  -3

  كلمة (كلمات) اهليئة الرئاسية  -4
  هدة احلظر الشامل للتجارب النوويةكلمة األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معا  -5
  اعتماد إعالن ختامي  -6
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  عرض تقرير مرحلي عن التعاون على تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -7
  تبادل آراء عام فيما بني الدول املصّدقة والدول املوّقعة حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -8
  )1(كلمات الدول غري املوقِّعة  -9

  )1(كلمة باسم املنظمات غري احلكومية  -10
  تقرير جلنة وثائق التفويض  -11
  اعتماد تقرير املؤمتر  -12
  املؤمتر. اختتام  -13

                                                         
  أالّ يزيد الوقت املتاح لكل متحّدث على مخس دقائق. ،اهليئة الرئاسية مبا تستنسبهورهناً  عام كتوجيه ،فرتضيُ   )1(
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      المرفق األول
  الجدول الزمني المقترح ألعمال المؤتمر

  
 2011أيلول/سبتمبر  23الجمعة، 

 00/13إلى الساعة  00/10من الساعة 
    

 افتتاح املؤمتر 1البند 
  املسائل اإلجرائية والتنظيمية 2البند 

  انتخاب اهليئة الرئاسية  (أ)
  النظام الداخلي إقرار  (ب)
  إقرار جدول األعمال  (ج)
  انتخاب أعضاء املكتب غري اهليئة الرئاسية  (د)

  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  )ه(
  تأكيد تعيني أمني املؤمتر  (و)
 مسائل تنظيمية أخرى  (ز)

 كلمة األمني العام لألمم املتحدة 3البند 
 كلمة (كلمات) اهليئة الرئاسية 4البند 
 كلمة األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 5البند 
 اعتماد إعالن ختامي 6البند 
 سهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةعرض تقرير مرحلي عن التعاون على ت 7البند 
 تبادل آراء عام فيما بني الدول املصّدقة والدول املوقِّعة حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 8البند 

  
 00/18إلى الساعة  00/15من الساعة 

لدول املوقِّعة حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب تبادل آراء عام فيما بني الدول املصّدقة وا 8البند 
 )تابعالنووية (

  كلمات الدول غري املوقِّعة  9البند 
 كلمة باسم املنظمات غري احلكومية 10البند 
  تقرير جلنة وثائق التفويض  11البند 
  اعتماد تقرير املؤمتر  12البند 
    اختتام املؤمتر.  13البند 


