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 االجتماع الخامس عشر
 2016كانون األول/ديسمرب   1 -تشرين الثاين/نوفمرب  28سانتياغو، 

 من جدول األعمال املؤقت 3د البن
 إقرار جدول األعمال

 نقحجدول األعمال الم  
 الرئيس من مقدم  

 فتتا حفل اال -1
 افتتا  االجتماع رمسيا   -2
 إقرار جدول األعمال -3
 انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرين -٤
 تأكيد تعيني األمني العام لالجتماع -٥
 تنظيم العمل -6
 املبادرة العاملية إلزالة األلغام :فريق النقاش املعين بالتعاون الدويل -٧
 (1)تبادل عام لآلراء -8
 ذه الطلباتوحتليل ه 5عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املادة  -٩

 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيِذها -10

__________ 

حلجررم العمررل الررذ  يتعررني تناولررع يف االجتمرراع اجررامس عشررر، تشررجملر الرردول األ رررا  واملراقبررون ا  نظررر  (1)
علرررال االمتنررراع عرررن اإلدالء ببيانرررات عامرررة واالكتفررراء بتقررردت معلومرررات عدمل رررة عرررن التنفيرررذ فيمرررا يتعلرررق 

ميكن للوفود، إذا وباإلضافة إىل ذلك،  - من جدول األعمال 10باملسائل املواضيعية املذكورة يف البند 
  .شاءت ذلك، أن توزع بيانات خطية بدال  من اإلدالء ببيانات شفوية
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اجتمـاع الــدول األرـراف  ـت اقياقيـــ   ــر 
ـام ـــــل األلغــــــاج ونقـوإنتــــ خــــ  نال وقـاستعمــــ

 المضادة لأل راد وقدمير قلك األلغام

  14 October 2016 

Arabic 

Original: English 
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ة بواليررررة اللجنررررة املعنيررررة صررررلاالسررررتنتاجات والتو رررريات املت :مسرررراعدة الضرررر ايا )أ( 
 ؛مبساعدة الض ايا

االسرتنتاجات والتو ريات املتصرلة بواليرة اللجنرة املعنيرة  :تطهري املنا ق امللغومة )ب( 
 ؛٥ بتنفيذ املادة

االسررررتنتاجات والتو رررريات املتصرررلة بواليررررة اللجنررررة املعنيررررة  :التعررراون واملسرررراعدة )ج( 
 ؛بتعزيز التعاون واملساعدة

االسرررتنتاجات والتو رررريات  :منرررر األنشررررطة اقظرررورة وقمعهررررا وتيسرررري االمتثررررال )د( 
 ؛املتصلة بوالية اللجنة املعنية باالمتثال القائم علال التعاون

 ؛لغام املضادة لألفرادتدمري املخزونات من األ )ه( 
 ية؛حتقيق عاملية االتفاق )و( 
 الشفافية وتبادل املعلومات؛ )ز( 
 ؛دعم التنفيذ ( ) 
 ، وعررررض خطرررة عمرررل  أنشرررطة وحررردة دعرررم التنفيرررذ وأدائهرررا وماليتهررراتقريرررر عرررن  ‘1‘

 ؛201٧ألنشطة وحدة دعم التنفيذ يف عام  وميزانية  
 .مسائل أخرى متعلقة بدعم التنفيذ ‘2‘

  املسائل اجلنسانية يف اإلجراءات املتعلقة باأللغامب فريق النقاش املعين -11
 ٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -12
 ٧يف سياق التقارير اليت تقدملم مبوجب املادة /النظر يف املسائل الناشئة عن -13
 8النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -1٤
االجتماع السادس عشر للدول األ را  ومكانع ومدتع ورئاستع، واملسرائل تاريخ انعقاد  -1٥

 املتصلة باألعمال الت ضريية لالجتماع السادس عشر
 أ  مسائل أخرى -16
 واعتمادها اجتامية الو يقة يف النظر -1٧
 اختتام االجتماع اجامس عشر للدول األ را  -18

    


