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الدورة التاسعة والستون
البند  118من جدول األعمال

تنشيط أعمال اجلمعية العامة
تقرير اللجنة األوىل
املقررة :السيدة سعادة ضاهر حسن (جيبويت)
 - 1قــــررم اجلمعيــــة العامــــةل ا جلســــتةا العامــــة ال ا يــــة املعقــــودة ا  19أيلــــول
سبتمرب 2014ل بناء على توصية املكتبل إحالة البند  118إىل مجيع اللجـان الرييسـية لضـر
وحيد هو النظر ا بر امج العمل املؤقت لكل منةا لعام 2015ل واختاذ قرار بشأ ه.
 - 2و ظـــرم اللجنـــة األوىل ا هـــيفا البنـــد ا جلســـتةا  25املعقـــودة ا  15حزيـــران
يو يه ( 2015ا ظر .)A/C.1/69/PV.25
 - 3وقررم اللجنة ا جلستةا  25إعادة النظر ا بر امج عملةا وجدوهلا الزمين املـؤقت
لعــام  2015اللــيفين اعتمــديفما ا جلســتةا  24املعقــودة ا  4تشــرين ال ــاف و مرب 2014ل
والليفين أقريفما اجلمعية بعد ذلك ا مقررها ( 520 69ا ظر .)A/69/449/Rev.1
 - 4وا اجللسة فسةال اعتمدم اللجنة بر امج عملةا وجـدوهلا الـزمين املـؤقت املـنقح
لعام  2015على النحو الوارد ا مر ق هيفا التقرير.

* أعيد إصدارها ألسباب نية ا  24حزيران يو يه .2015
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توصية اللجنة األوىل
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توصي اللجنة األوىل اجلمعية العامة باعتماد مشروع املقرر التايل:

بر امج العمل واجلدول الزمين املؤقتان للجنة األوىل لعام 2015
إن اجلمعية العامةل بناء على توصية اللجنة األوىلل تقر بر امج العمل واجلـدول الـزمين
املؤقت املنقح للجنة لعام  2015على النحو الوارد ا مر ق تقرير اللجنة.
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املر ق

بر امج العمل واجلدول الزمين املؤقتان املنقحان للجنة األوىل لعام 2015
الربنامج/اجللسة

التواريخ

جلسة لتنظيم األعمال
مناقشــة عامــة جلميــع بنــود جــدول األعمــال املتعلقــة
(أ) (ب)
بنـزع السالح واألمن الدويل

األربعاء  7تشرين األول أكتوبر 1
مـــــــــن اخلمـــــــــي  8تشـــــــــرين 7
األول أكتــــــــــوبر إىل اجلمعــــــــــة
 16تشرين األول أكتوبر

تبادل وجةام النظر مع املم لة السـامية لشـؤون ـزع
السالح بشأن متابعة القرارام واملقررام الـ اختـيفيفا
اللجنة ا دورايفا السابقة عر التقارير
إقفال قايمة املـتكلم ا املناقشـة العامـة جلميـع بنـود
جدول األعمال املتعلقة بنـزع السالح واألمن الدويل
مناقشــة مواضــيعية(ج) ملواضــيع معينــة وعــر مجيــع
مشـــاريع القـــرارام املقدمـــة ا إجـــار بنـــود جـــدول
األعمال والنظر يةال بـما ا ذلك:
(أ) تبــادل وجةــام النظــر مــع املم لــة
الســامية لشــؤون ــزع الســالح و هــا مــن
املســؤول الر يعــي املســتو ا جمــال يديــد
األسلحة و زع السالح
(ب) حلقـــام قـــاد وتبـــادل وجةـــام
النظر مع خرباء مستقل
املوعد النةايي لتقدمي مشاريع القرارام واملقـررام ا
إجار مجيع بنود جدول األعمال
إقفال قايمة املتكلم ا املناقشة املواضيعية
البت ا مجيع مشاريع القرارام واملقررام املقدمة ا
إجار بنود جدول األعمال

عدد اجللسات

اجلمعــة  9تشــرين األول أكتــوبرل
الساعة 18:00
مــــــــن االثــــــــن  19تشــــــــرين 12
األول أكتــــــــــوبر إىل االثـــــــــــن
 2تشرين ال اف و مرب (صباحا)

ال الثــــــــــــــــاء  20تشــــــــــــــــرين
األول أكتـــــــــــــوبرل الســـــــــــــاعة
 12:00ظةرا
اخلمـــــــــــــــي  22تشـــــــــــــــرين
األول أكتوبرل الساعة 18:00
من االثن 2تشـرين ال ـاف و مرب 6
(بعد الظةر) إىل االثن  9تشـرين
ال اف و مرب

(أ) تُفتح قايمة متكلم متجددة قبل بدء الدورة حبوايل شـةر .ويُرجـى مـن الو ـود يديـد مـدة بيا ايفـا
بعشــر دقــايق كحــد أقنــى وينبضــي أال تزيــد البيا ــام ال ـ يُــدىل هبــا باســم جمموعــة بلــدان عــن
 15دقيقة .وتوضع القايمة على أساس منح األولوية للمم ل الر يعي املستو مـع ضـرورة إجـالع
اللجنة عليةا با تظام حرصا على زيادة الشفا ية.
(ب) تُشجع املشاركة الواسعة للمجتمع املدف.
(ج) بعد ظةر يوم  22تشرين األول أكتوبرل وعمال بالقرار 38 69ل سيعقد اجتمـاع خمنـ مشـتر
بــ اللجنــة األوىل وجلنــة املســايل السياســية اخلاصــة وإســاء االســتعمار (اللجنــة الرابعــة) ملعاجلــة
التحديام ال ميكن أن تواجه أمن الفضاء واستدامته.
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األربعاء

اخلميس

اجلمعة

االثنني

األسبوع

الثالثاء

 16-12تشــــــــــــرين
األول أكتوبر

 12تشريــــــــــــــــــــــن
األول أكتوبر
بعد الظةر
 19تشريــــــــــــــــــــــن
األول أكتوبر
صباحا

 13تشريـــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 20تشريـــــــــن األول
أكتوبر
صباحا

 7تشريــــــــــــن األول
أكتوبر
صباحا
 14تشريـــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 21تشريـــــــــن األول
أكتوبر
صباحا

 8تشريــــــــــــن األول
أكتوبر
صباحا
 15تشريــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 22تشريــــــــن األول
أكتوبر
(أ)
صباحا وبعد الظةر

 9تشريـــــــــــــــــــن األول
أكتوبر
صباحا
 16تشريـــــــــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 23تشريـــــــــــــــن األول
أكتوبر
صباحا

 30-26تشــــــــــــرين
األول أكتوبر

 26تشريــــــــــــــــــــــن
األول أكتوبر
صباحا وبعد الظةر
 2تشريــــــــن ال ــــاف
و مرب
صباحا وبعد الظةر
 3تشريــــــــــن ال ــاف
و مرب
(ب)
صباحا

 27تشريـــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 3تشريـــــــــــن ال ـــاف
و مرب
صباحا

 28تشريـــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 4تشريـــــــــــن ال ــاف
و مرب
(أ)
صباحا

 29تشريــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 5تشريـــــــــــن ال ــاف
و مرب
صباحا

 30تشريـــــــــــــــن األول
أكتوبر
بعد الظةر
 6تشــــرين ال ــــاف و مرب
صباحا

 9-5تشــــــــرين األول
أكتوبر

 23-19تشــــــــــــرين
األول أكتوبر

 6-2تشـــرين ال ـــاف
و مرب
 13-9تشرين ال ـاف
و مرب

مالحظة :ستبدي اللجنة مرو ة ا يديد مواعيد اجللسام خالل األسبوع األخ ين من الـدورةل وذلـك دون االخـالل بـالقرارام الـ سـتت يفها

اجلمعية العامة ا دوريفا السبع .

(أ) بعـد ظةــر يــوم  22تشــرين األول أكتــوبرل وعمـال بــالقرار 38 69ل ســيعقد اجتمــاع خمنـ مشـتر بـ اللجنــة األوىل وجلنــة املســايل
السياسية اخلاصة وإساء االستعمار (اللجنة الرابعة) ملعاجلة التحديام ال ميكن أن تواجه أمن الفضاء واستدامته.
(ب) إذا لزم األمر.
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