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*1383368*
 

  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
 احلظر الشامل للتجارب النووية

        ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧نيويورك، 
   املؤقَّتمشروع جدول األعمال 

 ملؤمترا افتتاح  -١

  املسائل اإلجرائية والتنظيمية  -٢
   اهليئة الرئاسية انتخاب  )أ(  
   الداخليالنظام اعتماد  )ب(  
  الاألعم جدول إقرار  )ج(  
  غري اهليئة الرئاسية املكتب أعضاء انتخاب  )د(  
   أعضاء جلنة وثائق التفويضتعيني  )هـ(  
  تأكيد تعيني أمني املؤمتر  )و(  
  مسائل تنظيمية أخرى  )ز(  

  لألمم املتحدةالعام األمني كلمة  -٣

  اهليئة الرئاسية) كلمات (كلمة  -٤
  هدة احلظر الشامل للتجارب النووية للجنة التحضريية ملنظمة معاالتنفيذي األمني كلمة  -٥
  ختامي إعالن اعتماد  -٦
   عن التعاون على تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةمرحلي تقرير عرض  -٧
 حــول تــسهيل بــدء نفــاذ معاهــدة احلظــر الــشامل املوقّعــةالــدول و آراء عــام فيمــا بــني الــدول املــصّدقة تبــادل  -٨

  )١(للتجارب النووية

                                                         
  .ث على مخس دقائق ُيفترض أالّ يزيد الوقت املتاح لكل متحدِّ،اهليئة الرئاسية مبا تستنسبه عام، ورهناً وجيهكت  )1(
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  )١(عة املوقِّغري الدول كلمات  -٩
  )١( غري احلكوميةاملنظمات باسم كلمة  - ١٠
  تقرير جلنة وثائق التفويض  - ١١
  املؤمتر تقرير اعتماد  - ١٢
  .املؤمتر اختتام  - ١٣
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     األولاملرفق
   الزمين املقترح ألعمال املؤمتراجلدول

  
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧اجلمعة، 

 ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة 
 ملؤمترا افتتاح ١ البند

  املسائل اإلجرائية والتنظيمية ٢ البند
  اهليئة الرئاسية انتخاب  )أ(
   الداخليالنظام اعتماد  )ب(
  األعمال جدول إقرار  )ج(
  اهليئة الرئاسية املكتب غري أعضاء انتخاب  )د(
   أعضاء جلنة وثائق التفويضتعيني  )هـ(
  تأكيد تعيني أمني املؤمتر  )و(
 مسائل تنظيمية أخرى  )ز(

  لألمم املتحدةالعام األمني كلمة ٣ البند

 اهليئة الرئاسية) كلمات (كلمة ٤ البند

  للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةالتنفيذي األمني كلمة ٥ البند

 ختامي إعالن اعتماد ٦ البند

 سهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية عن التعاون على تمرحلي تقرير عرض ٧ البند

 حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل عةاملوقِّالدول و آراء عام فيما بني الدول املصّدقة تبادل ٨ البند
    للتجارب النووية

 ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥من الساعة 

 حول تسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل عةاملوقِّالدول وقة  آراء عام فيما بني الدول املصدِّتبادل ٨ البند
 )تابع( النووية للتجارب

  عة املوقِّغري الدول كلمات  ٩البند 
  غري احلكوميةاملنظمات باسم كلمة ١٠ البند

  تقرير جلنة وثائق التفويض  ١١البند 
  املؤمتر تقرير اعتماد  ١٢البند 
  .املؤمتر اختتام  ١٣البند 

 


