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

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 
 اعتماد جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت  
 مقدم من الرئيس  

 االفتتاح الرمسي لالجتماع. -١
 َمرَاِسم افتتاح االجتماع. -٢
 إقرار جدول األعمال. -3
 انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرين. -٤
 إقرار تعيني األمني العام لالجتماع. -٥
 تنظيم األعمال. -٦
 .(١)تبادل عام لآلراء -٧
ولتحويرررره  رررر    ٥عررررر  مسررررل رمسرررري لملوبررررال هديررررد املواعيررررد الن ائيرررر   وجررررب املرررراد   -٨

 الملوبال. 
 م  لالتفاقي  وتنفي  ا:النظر يف احلال  العا -9

مسرررراعد  الضررررحات: االسررررتنتاجال والتوبرررريال املت ررررو   واليرررر  الو نرررر  املعنيرررر   ()أ
  ساعد  الضحات؛

 تمل ل املناطق املوغم ؛ )ب(
__________ 

ه يف االجتمرراع السررا ر عترررَّ تاترر  ر الرردول األطررراع واملراقبررو  عورر  نظررراإ إح م ررم العمرره الرر و  ررب تناولرر (١)
ث   ترن  تنفير  املسرائه املوايريعي  املترار إلي را  االمتناع عن اإلدالء  بياانل عام  واالكتفاء  تقدمي معوومال حمد 

انل خمليرر  مررن جرردول األعمررال. و إليرراف  إح للررو ،كررن لووفررودَّ إلا رمسبررت للرروَّ أ  تررو ع  يررا 9يف البنررد 
   دالإ من اإلدالء  بياانل شفوي .
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 ؛٥االستنتاجال والتوبيال املتعوق   والي  الو ن  املعني   تنفي  املاد   '١'
 ؛٥النظر يف تنفي  املاد   '٢'
واملسرراعد : االسررتنتاجال والتوبرريال املت ررو   واليرر  الو نرر  املعنيرر   تع يرر   التعرراو  )ج(

 ؛واملساعد  التعاو 
منرر األنتررمل  ارظرور  وقمع ررا وتيسرل االمتسررال: االسرتنتاجال والتوبرريال املت ررو   )د(

  والي  الو ن  املعني   المتسال القائم عو  التعاو ؛
 ؛لألفراد تدمل خم وانل األلغام املضاد  ) ر(
 ؛إيفاء الملا ر العاملي عو  االتفاقي  )و(
 ؛التفافي  وتبادل املعوومال ) (
 ؛دعم التنفي  )ح(
تقريررر عررن أنتررمل  ومررد  دعررم التنفيرر  وأدائ ررا لعمو ررا وماليت رراَّ وعررر  خملرر   '١'

 ؛٢0١9ألنتمل  ومد  دعم التنفي  يف عام  عمٍه ومي اني ٍ 
 .مسائه أخرى متعوق   دعم التنفي  '٢'

لويررر املرراش لالشررااكال املقرررر  الجتماعررال الرردول األطررراع: تقريررر عررن املترراورال الرر  ا -١0
 الرئيس من أجه تع ي  إمكاني  التنبؤ واالستدام  املالي . أجرا ا

 .٥النظر يف الملوبال املقدم   وجب املاد   -١١
أو اململرومرر  يف سرريا   ٧النظررر يف املسررائه الناشررا  عررن التقررارير املقدمرر   وجررب املرراد   -١٢

     التقارير.
 .٨النظر يف الملوبال املقدم   وجب املاد   -١3
 انتخاب رئيس املؤهر االستعرايي الرا ر. -١٤
و   ألعمرررال موعرررد املرررؤهر االستعرايررري الرا رررر ومدتررره ومكرررا  انعقررراد َّ واملسرررائه املت ررر -١٥

 التحضلي  لومؤهر االستعرايي.
 أو مسائه أخرى. -١٦
 النظر يف الوثيق  اخلتامي  واعتماد ا. -١٧
 اختتام االجتماع السا ر عتر لودول األطراع. -١٨

    


