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 االجتماع الثامن عشر 
 2020تشرين الثاين/نوفمرب   20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت  

 مقدم من الرئيس  

 االفتتاح الرمسي لالجتماع. -1

 مراسم افتتاح االجتماع. -2

 إقرار جدول األعمال. -3

 انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرين. -4

 أتكيد تعيني األمني العام لالجتماع. -5

 تنظيم العمل. -6

 .(1)تبادل عام لآلراء -7

 ولتحليل هذه الطلبات.   5عرض غري رمسي لطلبات متديد املواعيد النهائية مبوجب املادة   -8

 النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها: -9

املتصحلة وواليحة اللةنحة املعنيحة مبسحاعدة مساعدة الضححا:: االسحتنتاجات والتواحيات  )أ(
 الضحا:؛

تطهححححححري املنححححححاال امللةومححححححة والتوعيححححححة مبخححححححاار األلةححححححام واحلححححححد منهححححححا: االسححححححتنتاجات  )ب(
 ؛5والتوايات املتعلقة ووالية اللةنة املعنية وتنفيذ املادة 

تعزيحححز التعحححاوا واملسحححاعدة: االسحححتنتاجات والتواحححيات املتصحححلة وواليحححة اللةنحححة املعنيحححة و )ج(
 التعاوا واملساعدة؛

__________ 

                                                                        اولح  يف االجتمحاع المحامن ع حرش ت  حة و الحدول األاحراق واملراقبحوا علح  االمتنحاع عحن                               نظرا  إىل حةم العمل الحذ  بحب تن (1)
من جدول  9                                                                                               اإلدالء وبياانت عامة واالكتفاء وتقدمي معلومات حمد ثة و أا تنفيذ املسائل املواضيعية امل ار إليها يف البند 

                                       وياانت خطية ودال  من اإلدالء وبياانت شفوية.األعمال. وابإلضافة إىل ذلك ميكن للوفودش إذا رغبت ذلكش أا توزع 

 
 APLC/MSP.18/2020/1 

ــ   ـ ــر  ــدول األ ــراف ق ات اقـي اجتـمــاع اـل
ـاج ونقـوإنـتـــ  زين ال وـتـــ ـاستعـمـــ  ــ ـام ـــــ ل األلغـــ

 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

  8 September 2020 

Arabic 

Original: English 
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منححو األن ححطة اةظححورة وقمعهححا وتيسححري االمتمححال: االسححتنتاجات والتواححيات املتصححلة  )د(
 ووالية اللةنة املعنية ابالمتمال القائم عل  التعاوا؛

 تدمري خمزوانت األلةام املضادة لألفراد؛ )هح(

 إضفاء الطاوو العاملي عل  االتفاقية؛ )و(

 ادل املعلومات؛ال فافية وتب )ز(

 دعم التنفيذ؛ )ح(

                                                                          تقريححر عححن أن ححطة وحححدة دعححم التنفيححذ وأدائهححا وماليتهححاش وعححرض خطححة عمححل  وميزانيححة   ’1‘
 ؛2021ألن طة وحدة دعم التنفيذ يف عام 

 مسائل أخرى متعلقة ودعم التنفيذ. ‘2’

 .(2)من االتفاقية 14           عمال  ابملادة  الواردةحالة االشرتاكات املقررة  -10

 .5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -11

 أو املطروحة يف سياق هذه التقارير.   7النظر يف املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب املادة   -12

 .8النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -13

 (3)انتخاب رئيس االجتماع الع رين للدول األاراق -14

اتريححححع انعقححححاد االجتمححححاع التاسححححو ع ححححر للححححدول األاححححراق ومدتحححح  ومكانحححح ش واملسححححائل املتصححححلة  -15
 ابألعمال التحضريية لالجتماعني التاسو ع ر والع رين للدول األاراق.

 أ  مسائل أخرى. -16

 النظر يف الوثيقة اخلتامية واعتمادها. -17

 اختتام االجتماع الساوو ع ر للدول األاراق. -18

    

__________ 

الراوو مبواالة إدراج وند يف جدول أعمحال االجتماعحات السحنوية للحدول األاحراق و حأا  االستعراضياختذ قرار يف املؤمتر  (2)
 من االتفاقية". 14           عمال  ابملادة الواردة"حالة االشرتاكات املقررة 

 التاسو ع ر للدول األاراق يف املؤمتر االستعراضي الراوو. االجتماع            انت خب رئيس  (3)


