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 العاشرةالدورة 
 ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١ - ٧

 مذآرة من المدير العام
 

 لمؤتمر الدول األطرافالعاشرة جدول األعمال المؤقت للدورة 
 

 بهذه  ، يحيل المدير العام   ")المؤتمر("  من النظام الداخلي لمؤتمر الدول األطراف       ١٢لمادة  وفقا ل  -١

 المجلس التنفيذي في دورته       أعدهمؤتمر آما    ل ل العاشرة جدول األعمال المؤقت للدورة         المذآرة

 .الحادية واألربعين

في تكميلي   راج بند     ، طلبا إلد    ٢٠٠٥أآتوبر   / تشرين األول    ٧بحلول   وإذا تسلم المدير العام،          -٢

ج  الداخلي، فإن هذا البند سيدرَ       ه من نظام  ١٤مؤتمر وفقا للمادة     للالعاشرة  جدول أعمال الدورة     

 أجل في     ")المنظمة("منظمة حظر األسلحة الكيميائية           أعضاء     على توزَّع تكميليةفي قائمة     

 .٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول٢١أقصاه 
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 لمؤتمر الدول األطرافة العاشرجدول األعمال المؤقت للدورة 

 افتتاح الدورة: البند األول من جدول األعمال -١

 انتخاب الرئيس: البند الثاني من جدول األعمال -٢

  أعضاء هيئة المكتبوسائرانتخاب نواب الرئيس : البند الثالث من جدول األعمال -٣

 اعتماد جدول األعمال: البند الرابع من جدول األعمال -٤

 تنظيم العمل وإنشاء الهيئات الفرعية: خامس من جدول األعمالالبند ال -٥

 وثائق التفويض تعيين لجنة: البند السادس من جدول األعمال -٦

  بيان المدير العام: البند السابع من جدول األعمال -٧

 عامةالمناقشة ال: البند الثامن من جدول األعمال -٨

 تفاقية االيذحال تنف: البند التاسع من جدول األعمال -٩

 ٢٠٠٤منظمة عن عام التقرير : البند العاشر من جدول األعمال -١٠

 تقرير المجلس التنفيذي عن أداء أنشطته: البند الحادي عشر من جدول األعمال -١١

 انتخاب أعضاء في المجلس التنفيذي: البند الثاني عشر من جدول األعمال -١٢

 المسائل اإلدارية والمالية:  عشر من جدول األعمالالثالثالبند  -١٣

لذان  المنظمة للفترة المالية التالية ال      ةبرنامج وميزاني :  عشر من جدول األعمال     الرابعالبند   -١٤

  المتصلة بهذه الميزانيةالمواضيعالمجلس التنفيذي، وجميع يقدُمهما 

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي:  عشر من جدول األعمالالخامسالبند  -١٥

 تدفعها الدول   أنر   االشتراآات المقرَّ   أنصبة جدول:  عشر من جدول األعمال     لسادساالبند   -١٦

 األطراف

تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية في مجال         :  عشر من جدول األعمال     السابعالبند   -١٧

 األنشطة الكيميائية

 تفاقيةاال عالمية تحقيق:  عشر من جدول األعمالالثامنالبند  -١٨
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 تقارير الهيئات الفرعية:  من جدول األعماللتاسع عشراالبند  -١٩

 تعيين المدير العام: البند العشرون من جدول األعمال -٢٠

 أية مسائل أخرى: العشرون من جدول األعمالالحادي والبند  -٢١

مؤتمر القادمة ل    العادية  دورةال انعقاد     موعد: من جدول األعمال     والعشرون     البند الثاني   -٢٢

  ومدتها،طرافالدول األ

 اعتماد تقرير مؤتمر الدول األطراف: العشرون من جدول األعمالالثالث والبند  -٢٣

 اختتام الدورة:  والعشرون من جدول األعمالالرابعالبند  -٢٤
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