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 ٢٠١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٥
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الدورة االستثنائية الثانية
  

 

 جدول األعمال المؤقت
 
 
  
اء ١العام من النظام الداخلي للمؤتمر ٦وفقاً للمادة   -١ ، يخطر المدير العام بموجب هذه الوثيقة جميع أعض

تح في قاعة المجلس  فتـَ ُ في مركز فيينا الدولي يوم  Mبالمبنى  Bالوكالة بأنَّ دورة استثنائية للمؤتمر العام ستـ
مبر  ٢االثنين  اعة ٢٠١٩كانون األول/ديس باحاً. وعمالً بالمادة  ٠٠/١٠، على الس من النظام الداخلي، فأنَّ  ٣ص

تشرين األول/أكتوبر  ٣٠هذه الدورة االستثنائية سيعقدها المدير العام بالنيابة بعد طلب قدَّمه مجلس المحافظين في 
٢٠١٩.  

ت ١٦ادة وعمالً بالم  -٢ ، وضع المدير العام بالنيابة بالتشاور مع مجلس المحافظين جدول األعمال المؤقـَّ
ة  أن ما إذا كان ينبغي مناقش رح كل بند اقتراحاً لكي ينظر فيه المكتب بش من ش تثنائية. ويتض المرفق للدورة االس

  البند أوال في جلسة عامة أو في إحدى اللجان.
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  ٢الصفحة 

 جدول األعمال المؤقت

  انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه  -١

  الترتيبات الخاصة بالمؤتمر  -٢

  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود إلجراء المناقشة االستهاللية  (أ)

  تحديد تاريخ اختتام الدورة  (ب)

  اعتماد المندوبينفحص وثائق   -٣

  الموافقة على تعيين المدير العام  -٤
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 ٣الصفحة 

 

 

 الشروح

  الجلسة العامة انتخاب مسؤولي المؤتمر وتعيين مكتبه  -١
 

يُدعى المؤتمر العام، بموجب المادة  ً ٣٤س يُدعى المؤتمر، وفقا من نظامه الداخلي، إلى انتخاب رئيس له. كما س
ثمانية نواب للرئيس ورئيس للجنة الجامعة وخمسة أعضاء إضافيين يتم انتخابهم، إلى انتخاب ٤٠و ٣٤للمادتين 

 بناًء على اقتراح الرئيس.

  الترتيبات الخاصة بالمؤتمر  -٢

  المكتباعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود إلجراء المناقشة االستهاللية  (أ) 

ي الفقرة (أ) من المادة   الداخلي بأن يقِدّم المكتب تقريراً إلى المؤتمر عنمن النظام  ٤٢تقض
جدول األعمال بإقرار  قة. ثم يقوم المؤتمر  هذه الوثي ت الوارد في  جدول األعمال المؤقـّ

 ) وتوزيع البنود إلجراء المناقشة االستهاللية.١٨ (المادة

  المكتب تحديد تاريخ اختتام الدورة  (ب) 

ي المادة   يقِدّمها المكتببأن يحِدّد  ٨تقض ية س المؤتمر تاريخ اختتام الدورة بعد النظر في توص
 بشأن هذا الموضوع.

  المكتب فحص وثائق اعتماد المندوبين  -٣

ي المادة  فته لجنة لوثائق االعتماد، بفحص وثائق ٢٨تقض من النظام الداخلي بأن يقوم المكتب، مجتِمعاً بص
م تقريراً عنها إلى المؤتمر.اعتماد جميع المندوبين وأن    يقّدِ

  الجلسة العامة الموافقة على تعيين المدير العام  -٤

ي بأن يعيِّن مجلس المحافظين، بموافقة المؤتمر العام، اس ابعة من النظام األس ي الفقرة ألف من المادة الس تقض
نوات. وفي  رين األول/أكتوبر  ٣٠المدير العام لمدة أربع س يد٢٠١٩تش ر مجلس المحافظين تعيين الس ، قرَّ
ي بالتزكية للعمل من  مبر  ٣رافائيل غروس مبر  ٢لى غاية إ ٢٠١٩كانون األول/ديس .٢٠٢٣كانون األول/ديس

  موافقة المؤتمر على هذا التعيين. GC (SPL.2)/2ويلتمس المجلس في الوثيقة 

  


