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  مذآرة من المدير العام
  

  لمؤتمر الدول األطراف عشرة الثانيةجدول األعمال المؤقت للدورة 
  

 بهذه ، يحيل المدير العام")المؤتمر("  من النظام الداخلي لمؤتمر الدول األطراف١٢ للمادة فقًاو  -١

 أعّده ، الذيمؤتمرل لالثانية عشرةجدول األعمال المؤقت للدورة إلى الدول األعضاء  المذآرة

  . واألربعينالتاسعةالمجلس التنفيذي في دورته 

في تكميلية د و إلدراج بنطلبات، ٢٠٠٧ أآتوبر/تشرين األول ٦بحلول وإذا تسلم المدير العام،   -٢

المعنية د و الداخلي، فإن البنه من نظام١٤ للمادة مؤتمر وفقًالل عشرة الثانيةجدول أعمال الدورة 

ة حظر األسلحة الكيميائية منظم في عضاءالدول األ على توزَّع تكميليةج في قائمة دَرتـُس

  .٢٠٠٧ أآتوبر/تشرين األول ١٥ أقصاه أجل في ")المنظمة("
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  لمؤتمر الدول األطراف عشرة الثانيةجدول 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:  جدول األعمالالبند الرابع من  -٤

  تنظيم العمل وإنشاء الهيئات الفرعية: البند الخامس من جدول األعمال  -٥

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

   بيان المدير العام: البند السابع من جدول األعمال  -٧

  عامةلامناقشة ال: البند الثامن من جدول األعمال  -٨

  تفاقية االحال تنفيذ: البند التاسع من جدول األعمال  -٩

  ٢٠٠٦التقرير السنوي للمنظمة عن تنفيذ االتفاقية في عام : البند العاشر من جدول األعمال  -١٠

 لمجلس التنفيذي عن أداء أنشطتهل  السنويتقريرال: البند الحادي عشر من جدول األعمال  -١١

  ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران٢٩ إلى ٢٠٠٦ يوليه/ تموز١٠للفترة الممتدة من 

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

  األعضاء في المنظمة

لذان يقدُِّمهما  ال٢٠٠٨لعام  المنظمة ةبرنامج وميزاني:  عشر من جدول األعمالالثالثالبند   -١٣

   المتصلة بهذه الميزانيةالمواضيعلمجلس التنفيذي، وجميع ا

 تدفعها الدول أنر  االشتراآات المقرَّ أنصبةجدول:  عشر من جدول األعمالالرابعالبند   -١٤

  األطراف

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات :  عشر من جدول األعمالالخامسالبند   -١٥

  ٢٠٠٦ المالية المراَجعة للمنظمة لعام

  المسائل اإلدارية والمالية:  عشر من جدول األعمالالسادسالبند  -١٦
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تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية في مجال :  عشر من جدول األعمالالسابعالبند   -١٧

  األنشطة الكيميائية

  تفاقيةاال عالمية تحقيق:  عشر من جدول األعمالالثامنالبند   -١٨

  إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقيا: ل األعمال من جدوالتاسع عشرالبند   -١٩

   تقارير الهيئات الفرعية: البند العشرون من جدول األعمال  -٢٠

  أية مسائل أخرى: العشرون من جدول األعمالالحادي والبند   -٢١

 لمؤتمر الدول العادية المقبلة دورات المواعيد: من جدول األعمال والعشرون البند الثاني  -٢٢

   اد انعقادهَد وُم،األطراف

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

  اختتام الدورة:  والعشرون من جدول األعمالالرابعالبند   -٢٤
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