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 عشر السابع االجتماع
 ٢٠١٨ الثاين/نوفمرب تشرين ٣٠-٢٦ جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من ٦ البند
 األعمال تنظيم

 املنقح املؤقت العمل برانمج  
 الرئيس من مقدم  
 الثاين/نوفمرب تشرين ٢٦ ثننياال  
  00/10-00/13 

 لالجتماع الرمسي االفتتاح -١
 االجتماع افتتاح َمرَاِسم -٢
 األعمال جدول إقرار -٣
 اآلخرين املكتب وأعضاء االجتماع رئيس نواب انتخاب -٤
 لالجتماع العام األمني تعيني إقرار -٥
 األعمال تنظيم -٦
 (١)لآلراء عام تبادل -٧

  00/15-00/18 
 )اتبع( لآلراء عام تبادل -٧
 الطلبات هذه ولتحليل ٥ املادة مبوجب النهائية املواعيد متديد لطلبات رمسي غري عرض -٨

__________ 

نظررراإ إح م ررم العمررل الررذو هررب تناولررا س االجتمرراع الَّررابع عشررر، ت شرر اع الرردول األ رررا  واملراقبررو  علرر   (١)
ثة بشرن  تنفيرذ املَّرائل املوايريعية املشرار  إليهرا االمتناع عن اإلدالء ببياانت عامة واالكتفاء بتقدمي معلومات حمدا

ذلر ، أ  ترو ع بيراانت خطيرة  س من جدول األعمال. وابإليافة إح ذلر  ككرن للوفرود، إذا رغبرت 9س البند 
  .بدالإ من اإلدالء ببياانت شفوية
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 الثاين/نوفمرب تشرين ٢٧ الثالاثء  
  00/10-00/13 

ولتحليررررل هررررذه  ٥ عرررررض غررررري رمسرررري لطلبررررات متديررررد املواعيررررد النهائيررررة مبوجررررب املررررادة -٨
 )اتبع( الطلبات

 وتنفيذها لالتفاقية العامة احلالة س النظر -9
 املعنيررررة الل نررررة بواليررررة املتصررررلة والتوصرررريات االسررررتنتاجات الضررررحا   مَّرررراعدة )أ(

  الضحا  مبَّاعدة

  00/15-00/18 
 )اتبع( وتنفيذها لالتفاقية العامة احلالة س النظر -9

 املعنيررررة الل نررررة بواليررررة املتصررررلة والتوصرررريات االسررررتنتاجات الضررررحا   مَّرررراعدة )أ(
 )اتبع( ضحا ال مبَّاعدة

  امللغمة املنا ق تطهري )ب(
  ٥ املادة بتنفيذ املعنية الل نة بوالية املتعلقة والتوصيات االستنتاجات '١'

 تشرين الثاين/نوفمرب ٢8األربعاء   
 يوم غري رمسي )اجتماعات ثنائية وأنشطة جانبية( لن تعقد جلَّة عامة  

 تشرين الثاين/نوفمرب  ٢9 اخلميس  
  00/10-00/13 

 )اتبع(النظر س احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -9
   تطهري املنا ق امللغمة )ب(

 )اتبع( ٥والتوصيات املتعلقة بوالية الل نة املعنية بتنفيذ املادة  االستنتاجات '١'

  00/15-00/18 
 )اتبع( وتنفيذها لالتفاقية العامة احلالة س النظر -9

   امللغمة املنا ق تطهري )ب(
 )اتبع( ٥ املادة بتنفيذ املعنية الل نة بوالية املتعلقة والتوصيات االستنتاجات '١'
 ٥ املادة تنفيذ س لنظرا '٢'

 املعنيررررة الل نررررة بواليررررة املتصرررلة والتوصرررريات االسررررتنتاجات واملَّرررراعدة  التعررراو  )ج(
 واملَّاعدة التعاو  بتعزيز
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 تشرين الثاين/نوفمرب 30اجلمع    
  00/10-00/13 

 )اتبع(النظر س احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -9
التعررراو  واملَّرررراعدة  االسررررتنتاجات والتوصرررريات املتصرررلة بواليررررة الل نررررة املعنيررررة  )ج(

 )اتبع( بتعزيز التعاو  واملَّاعدة
 والتوصرررريات االسررررتنتاجات االمتثرررال  وتيَّررررري وقمعهررررا احملظرررورة األنشررررطة منرررع )د(

 التعاو  عل  القائم ابالمتثال املعنية الل نة بوالية املتصلة
  لألفراد املضادة األلغام خمزوانت تدمري )هر(
 االتفاقية عل  العاملي الطابع إيفاء )و(
 املعلومات وتبادل الشفافية ) (

  00/15-00/18 
 )اتبع(النظر س احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -9

 التنفيذ دعم )ح(
 خطررة وعرررض وماليتهررا، لعملهررا وأدائهررا التنفيررذ دعررم ومرردة أنشررطة عررن تقريررر '١'

 ٢٠١9 عام س التنفيذ دعم ومدة ألنشطة وميزانية   عمل  
 التنفيذ بدعم متعلقة أخرى مَّائل '٢'

 املشرراورات عررن تقريررر األ رررا   الرردول الجتماعررات املقررررة لالشرركاكات املرراي الويررع -١٠
 املالية واالستدامة التنبؤ إمكانية تعزيز أجل من الرئيس أجراها اليت

 ٥ املادة مبوجب املقدمة الطلبات س النظر -١١
 سرريا  س املطرومررة أو ٧ املررادة مبوجررب املقدمررة التقررارير عررن الناشرر ة املَّررائل س النظررر -١٢

 التقارير هذه
 ٨ املادة مبوجب املقدمة الطلبات س النظر -١٣
 الرابع االستعرايي املؤمتر رئيس انتخاب -١٤
 ابألعمرررال املتصرررلة واملَّرررائل انعقررراده، ومكرررا  ومدترررا الرابرررع االستعرايررري املرررؤمتر موعرررد -١٥

 االستعرايي للمؤمتر التحضريية
 أخرى مَّائل أو -١٦
 واعتمادها اخلتامية الوثيقة س النظر -١٧
 .األ را  للدول عشر الَّابع االجتماع اختتام -١٨

    


