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 مذآرة من المدير العام

 
 جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة

  لمؤتمر الدول األطراف
 

 من النظام الداخلي لمؤتمر الدول األطراف، يحيل المدير العام مشروع جدول 12وفقا للقاعدة  -1
 األعمال المؤقت للدورة الثالثة لمؤتمر الدول األطراف آما وضعه المجلس التنفيذي في دورته 

سبتمبر / أيلول4 المؤرخة بـ EC-XI/2 من الوثيقة 8-18الفقرة الفرعية (الحادية عشرة 
1998.( 

، طلبا إلدراج بند إضافي في جدول 1998أآتوبر / تشرين األول17وإذا تسلم المدير العام، قبل  -2
 من النظام الداخلي لمؤتمر الدول 14أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول األطراف وفقا للقاعدة 

 األطراف، فإن هذا البند سيدرج في قائمة إضافية ترسل إلى جميع أعضاء المنظمة 
 .1998أآتوبر / تشرين األول26ي تاريخ أقصاه ف
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 مرفق

 جدول األعمال المؤقت 
 للدورة الثالثة لمؤتمر الدول األطراف

 

 افتتاح الدورة: البند األول من جدول األعمال -1

 انتخاب الرئيس: البند الثاني من جدول األعمال -2

انتخاب نواب الرئيس وغيرهم من أعضاء هيئة : البند الثالث من جدول األعمال -3
 المكتب

 اعتماد جدول األعمال: البند الرابع من جدول األعمال -4

 تنظيم العمل وإنشاء الهيئات الفرعية: البند الخامس من جدول األعمال -5

 تعيين لجنة وثائق التفويض: البند السادس من جدول األعمال -6

 انتخاب لجنة السرية: البند السابع من جدول األعمال -7

 بيان من المدير العام: البند الثامن من جدول األعمال -8

 مناقشة عامة: البند التاسع من جدول األعمال -9

 1997مشروع تقرير المنظمة عن عام : البند العاشر من جدول األعمال -10

 تقرير المجلس التنفيذي عن أداء أنشطته: البند الحادي عشر من جدول األعمال -11

 انتخاب أعضاء في المجلس التنفيذي: البند الثاني عشر من جدول األعمال -12

برنامج المنظمة وميزانيتها المقدمان من : البند الثالث عشر من جدول األعمال -13
 المجلس التنفيذي للفترة المالية التالية، وجميع البنود المتصلة بهذه الميزانية

ت التي تدفعها الدول جدول االشتراآا: البند الرابع عشر من جدول األعمال -14
 األطراف

تعزيز التعاون الدولي لألغراض السلمية : البند الخامس عشر من جدول األعمال -15
 في مجال األنشطة الكيميائية

 :تقارير الهيئات الفرعية: البند السادس عشر من جدول األعمال -16
 اللجنة الجامعة )أ(
 اللجنة العامة )ب(
 لجنة السرية )ج(
 لجنة وثائق التفويض )د(
 المجلس االستشاري العلمي )هـ(

 النظام األساسي للموظفين: البند السابع عشر من جدول األعمال -17

 أية مسائل أخرى: البند الثامن عشر من جدول األعمال -18
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 تاريخ انعقاد دورة مؤتمر الدول : البند التاسع عشر من جدول األعمال -19

 األطراف العادية القادمة ومدتها

 اعتماد تقرير مؤتمر الدول األطراف: البند العشرون من جدول األعمال -20

 اختتام الدورة: البند الواحد والعشرون من جدول األعمال -21
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