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الدورة السابعة واخلمسون 
   اللجنة األوىل 

  برنامج العمل واجلدول الزمين 
املواعيد املوضوع/اجللسة 

ــــــــــــدد  ع
اجللسات 

١ األربعاء، ٢٥ أيلول/سبتمرب جلسة غري رمسية لتنظيم العمل 
١ اجلمعة، ٢٧ أيلول/سبتمرب جلسة لتنظيم العمل 

مناقشة عامة بشأن مجيع بنود جدول األعمـال املتعلقـة بنــزع 
السالح واألمن الدويل (البنود ٥٧، و ٥٨، و ٦٠-٧٣) 

االثنـــني، ٣٠ أيلـــول/ســــبتمرب - 
ـــــــرين األول/  اجلمعــــــة، ١١ تش

أكتوبر 

 ١٠

إقفـال قائمـة املتكلمـني يف املناقشـة العامـة بشـــأن مجيــع بنــود 
جدول األعمال املتعلقة بنـزع السالح واألمن الـدويل (البنـود 

٥٧، و ٥٨، و ٦٠-٧٣) 

ـــــبتمرب،  االثنــــني، ٣٠ أيلــــول/س
الساعة ١٨/٠٠ 

 

آخر موعد لتقدمي مشاريع القرارات بشأن مجيع بنود جـدول 
األعمال املتعلقة بنــزع السـالح واألمـن الـدويل (البنـود ٥٧، 

و ٥٨، و ٦٠-٧٣) 

اخلميـــــس، ١٠ تشــــــرين األول/ 
أكتوبر، الساعة ١٨/٠٠ 

 

مناقشـة مواضيعيـة للبنـود املعروضـة فضـال عـن عـــرض مجيــع 
مشـاريع القـــرارات املقدمــة يف إطــار بنــود جــدول األعمــال 

والنظر فيها (البنود ٥٧، و ٥٨، و ٦٠-٧٣) 

االثنــــــني، ١٤ تشــــــــرين األول/ 
أكتوبــر – اجلمعــــة، ١٨ تشـــرين 

األول/أكتوبر  

 ٦

اختـاذ إجـراء بشـأن مجيـع مشـاريع القـرارات املقدمـة يف إطــار 
بنود جدول األعمـال املتعلقـة بنــزع السـالح واألمـن الـدويل 

(البنود ٥٧، و ٥٨، و ٦٠-٧٣) 

االثنــــــني، ٢١ تشــــــــرين األول/ 
أكتوبــر – الثالثــاء، ٢٩ تشــــرين 

األول/أكتوبر 

 ١٠

مناقشة عامة ملا يقدم من مشاريع قرارات يف إطـار البنـد ٥٩ 
من جدول األعمال (مسـألة أنتاركتيكـا) والنظـر فيـها واختـاذ 

إجراء بشأا 

األربعـــــاء، ٣٠ تشــــــرين األول/ 
أكتوبــــر، اجلمعــــــة، ١ تشـــــرين 

الثاين/نوفمرب 

 ٣

إقفال قائمة املتكلمني يف املناقشة العامـة بشـأن البنـد ٥٩ مـن 
جدول األعمال 

األربعـــــاء، ٣٠ تشــــــرين األول/ 
أكتوبر، الساعة ١٨/٠٠ 

 

آخر موعد لتقـدمي مشـاريع القـرارات يف إطـار البنـد ٥٩ مـن 
جدول األعمال 

األربعـــــاء، ٣٠ تشــــــرين األول/ 
أكتوبر، الساعة ١٨/٠٠ 
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 املرفق 
  جدول اجتماعات اللجنة األوىل 

اجلمعة، ٢٧ اخلميس، ٢٦ األربعاء ٢٥ الثالثاء، ٢٥ االثنني، ٢٣ 
مساء صباحامساء صباحامساءصباحامساءصباحامساء صباحا ٢٣-٢٧ أيلول/سبتمرب 

     X    X 

اجلمعة، ٤ اخلمس، ٣ األربعاء، ٢ الثالثاء، ١ االثنني، ٣٠ 
مساء صباحامساء صباحامساءصباحامساءصباحامساء صباحا ٣٠ أيلــول/ســـبتمرب – ٤ 

تشرين األول/ أكتوبر 
 X  X  X  X  X 

اجلمعة، ١١ اخلميس، ١٠ األربعاء، ٩ الثالثاء، ٨ االثنني، ٧ 
مساء صباحامساء صباحامساءصباحامساءصباحامساء صباحا ٧-١١ تشـــــــرين األول/ 

أكتوبر 
  X    X X X  X

اجلمعة، ١٨ اخلميس، ١٧ األربعاء، ١٦ الثالثاء، ١٥ االثنني، ١٤ 
مساء صباحامساء صباحامساءصباحامساءصباحامساء صباحا ١٤-١٨ تشـــرين األول/ 

أكتوبر 
 X  X  X  X X X 

اجلمعة، ٢٥ اخلميس، ٢٤ األربعاء، ٢٣ الثالثاء، ٢٢ االثنني، ٢١ 
مساء صباحامساء صباحامساءصباحامساءصباحامساء صباحا ٢١-٢٥ تشـــرين األول/ 

أكتوبر 
 X  X  X X X  X X

اجلمعة، ١ اخلميس، ٣١ األربعاء، ٣٠ الثالثاء، ٢٩ االثنني، ٢٨ 
مساء صباحامساء صباحامساءصباحامساءصباحامساء صباحا

٢٨ تشــــــــــــــرين األول/ 
أكتوبــــــر – ١ تشـــــــرين 

 X X X  X  X  X الثاين/ نوفمرب 
 


