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 االجتماع السادس عشر
 2017كانون األول/ ديسمرب   21-18فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 إقرار جدول األعمال املؤقت

 جدول األعمال املؤقت  
 الرئيس من مقدم  

 االفتتاح حفل -1
 االفتتاح الرمسي لالجتماع -2
 إقرار جدول األعمال -3
 املكتب اآلخرينانتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء  -٤
 إقرار تعيني األمني العام لالجتماع -٥
 العمل تنظيم -٦
 (1)لآلراء عام تبادل -7
 "202٥ق وعد االتفاقية حبلول عام عاماً من النجاح: حتقي 20حلقة نقاش: " -8
 ولتحليل هذه الطلبات ٥عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املادة  -٩

 يف بؤرة اهتمام االتفاقية: تقدمي مساعدة فعالة إىل الضحااي"حلقة نقاش: "إبقاء الناس  -10
 ية وتنفيذهالالتفاق العامة احلالة يف النظر -11

مساااااعدة الضااااحااي: اال ااااتنتاجات والتوباااايات املت اااالة بواليااااة اللجنااااة املعنيااااة  )أ( 
 مبساعدة الضحااي

__________ 

نظااراً إىل حجاام العماال الااذو هااب تناولااا يف االجتماااع السااادس ع اار، ت  ااجاق الاادول األ اارا  واملراقبااون علاا   (1)
ر إليهاا ملواضايعية امل ااااملسائل  االمتناع عن اإلدالء ببياانت عامة واالكتفاء بتقدمي معلومات حمداثة ب أن تنفيذ

 خطياة بيااانت وزعتا أن ذلا ، رغبات إذا للوفاود، نميكا ذلا  إىل وابإلضاافةمن جادول األعماال   11يف البند 
   ةشفوي ببياانت اإلدالء من بدالً 
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ظـــر حاجتمـــاع الـــدول األ ــراف ق اة اقيـــ  
ــــ زينال وتـــــاستعمــــ ـــــاج ونقـوإنت ــــل األلغـ م ـاـ

 املضادة لألفراد وةدمري ةلك األلغام

  27 July 2017 

Arabic 

Original: English 
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 بوالياااااة املت اااالة والتوباااايات اال ااااتنتاجات: ابأللغااااام املزروعااااة املنااااا ق تطهااااري )ب( 
 ٥ املادة بتنفيذ املعنية اللجنة

التعاااااون واملساااااعدة: اال ااااتنتاجات والتوباااايات املت اااالة بواليااااة اللجنااااة املعنيااااة  )ج( 
 بتعزيز التعاون واملساعدة

 والتوبااايات اال اااتنتاجات: االمتثاااال وتيساااري وقمعهاااا، احملظاااورة األن اااطة مناااق )د( 
 التعاون عل  القائم ثالابالمت املعنية اللجنة بوالية املت لة

 تدمري خمزوانت األلغام املضادة لألفراد )ها( 
 العاملي عل  االتفاقية الطابق إضفاء )و( 
 املعلومات وتبادل ال فافية )ز( 
 التنفيذ دعم )ح( 

تقرياار عاان أن ااطة وحاادة دعاام التنفيااذ وأدائهااا لعملهااا وماليتهااا، وعاارض خطااة  '1'
 2018التنفيذ يف عام طة وحدة دعم عمٍل وميزانيٍة ألن 

ا ااتعراض منت ااد املاادة لطااة عماال وحاادة دعاام التنفيااذ لفاا ة األربااق  اانوات  '2'
(201٤ -201٩) 

 تعاون وحدة دعم التنفيذ مق اآلليات املعنية األخرى '3'
 مسائل أخرى متعلقة بدعم التنفيذ '٤'

 املقررة الجتماعات الدول األ را الوضق املايل لالش اكات  -12
 ٥ات املقدمة يف إ ار املادة النظر يف الطلب -13
و املطروحاااة يف  ااايا  أ 7النظااار يف املساااائل الناشاااقة عااان التقاااارير املقدماااة مبوجاااب املاااادة  -1٤

 هذه التقارير
 8النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -1٥
اتريااا انعقاااد االجتماااع السااابق ع اار للاادول األ اارا  ومدتااا ومكااان انعقاااده ور  ااتا،  -1٦

 واملسائل املت لة ابألعمال التحضريية لالجتماع السابق ع ر
 أو مسائل أخرى -17
 واعتمادها التامية الوثيقة يف النظر -18
 اختتام االجتماع السادس ع ر للدول األ را  -1٩

    


