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 االجتماع الثامن عشر 

 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 تنظيم العمل

 برانمج العمل املؤقت  

 مقدم من الرئيس  

 تشرين الثاين/نوفمرب 16االثنني،   

  10:00-13:00 

 االفتتاح الرمسي لالجتماع -1

 مراسم افتتاح االجتماع -2

 إقرار جدول األعمال -3

 االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرينانتخاب نواب رئيس  -4

 إقرار تعيني األمني العام لالجتماع -5

 تنظيم العمل -6

(1)تبادل عام لآلراء -7
 

  [خمتلطةجلسة ] 15:00-17:00  

  عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املادة 5 وحتليل هذه الطلبات -8

__________ 

                                                                                                            نظرررا  إح م ررم العمررل الررذو هررب تناولررا ث االجتمرراع الثررامن عشررر، ت شرر  ق الرردول األتررراع واملراقبررو  علرر  االمتنرراع عررن ا دالء   (1)
مرررن جررردول األعمرررال     9                                                                                          ببيررراعت عامرررة واالبتقررراء بتقررردَّ معلومرررات ذد ملرررة بشررري  تنقيرررذ املهرررائل املوا ررريعية املشرررار إلي رررا ث البنرررد  

                                                                     للوفود، إذا رغبت ذلك، أ  توزع بياعت خطية بدال  من ا دالء ببياعت شقوية   واب  افة إح ذلك ميكن
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ــة  ـظــر  ــدألط اف ــراف ق ات اقـي اجتـمــاع اـل
ـاج ألنقـألإنـتـــ  زين اط ألـتـــ ـاستعـمـــ  ــ ـام ـــــ ل افلغـــ

 املضادة لألفراد ألتدمري تلك افلغام
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 تشرين الثاين/نوفمرب 17الثالاثء،   

 [خمتلطةجلسة ] 10:00-12:00  

 عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املادة 5 وحتليل هذه الطلبات )اتبق( -8

 النظر ث احلالة العامة لالتقاقية وتنقيذها  -9

بواليررة الل نررة املعنيررة مبهرراعدة  مهرراعدة الضرر االس االسررتنتاجات والتوملرريات املت ررلة )أ(
 الض اال 

 [خمتلطةجلسة  ] 15:00-17:00  

 )اتبق(النظر ث احلالة العامة لالتقاقية وتنقيذها  -9

مهرراعدة الضرر االس االسررتنتاجات والتوملرريات املت ررلة بواليررة الل نررة املعنيررة مبهرراعدة  )أ(
 )اتبق(الض اال 

 تشرين الثاين/نوفمرب 18افربعاء،   

 [خمتلطةجلسة ] 10:00-12:00  

 )اتبق(النظر ث احلالة العامة لالتقاقية وتنقيذها  -9

تط ري املناتق امللغومة والتوعية مبخاتر األلغام واحلد من اس االستنتاجات والتومليات  )ب(
  5املتعلقة بوالية الل نة املعنية بتنقيذ املادة 

 [خمتلطةجلسة ] 15:00-17:00  

 )اتبق(حلالة العامة لالتقاقية وتنقيذها النظر ث ا -9

تط ري املناتق امللغومة والتوعية مبخاتر األلغام واحلد من اس االستنتاجات والتومليات  )ب(
 (اتبق) 5املتعلقة بوالية الل نة املعنية بتنقيذ املادة 

 تشرين الثاين/نوفمرب 19 ،اخلميس  

  10:00-13:00 
 )اتبق(العامة لالتقاقية وتنقيذها النظر ث احلالة  -9

مهررراعدة الضررر االس االسرررتنتاجات والتوملررريات املت رررلة بواليرررة الل نرررة املعنيرررة بتع يررر   )ج(
 التعاو  واملهاعدة

منرررق األنشرررطة اوظرررورة وقمع رررا وتيهرررري االمتثرررالس االسرررتنتاجات والتوملررريات املت رررلة  )د(
 او بوالية الل نة املعنية ابالمتثال القائم عل  التع

  15:00-18:00 

 )اتبق(النظر ث احلالة العامة لالتقاقية وتنقيذها  -9

 تدمري خم وعت األلغام املضادة لألفراد  )هر(
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 حتقيق عاملية االتقاقية )و(

 الشقافية وتبادل املعلومات )ز(

 تشرين الثاين/نوفمرب 20اجلمعة،   

  10:00-13:00 

 )اتبق(تبادل عام لآلراء  -7

 )اتبق(ر ث احلالة العامة لالتقاقية وتنقيذها النظ -9

 دعم التنقيذ )ح(

                                                                    عررن أنشررطة ومرردة دعررم التنقيررذ وأدائ ررا وماليت ررا، وعرررض خطررة عمررل  ومي انيررة   تقريررر ‘1’
 2021ألنشطة ومدة دعم التنقيذ ث عام 

 مهائل أخرى متعلقة بدعم التنقيذ ‘2’

 من االتقاقية  14                                        مالة االشرتابات املقررة الواردة عمال  ابملادة  -10

  15:00-18:00 

 5وجب املادة النظر ث الطلبات املقدمة مب -11

 أو املطرومة ث سياق هذه التقارير   7النظر ث املهائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب املادة   -12

 8النظر ث الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -13

 انتخاب رئيس االجتماع العشرين للدول األتراع -14

ا ومكانررررا، واملهررررائل املت ررررلة اتريررررع انعقرررراد االجتمرررراع التاسررررق عشررررر للرررردول األتررررراع ومدترررر  -15
 ابألعمال الت ضريية لالجتماعني التاسق عشر والعشرين للدول األتراع

 أو مهائل أخرى -16

 النظر ث الومليقة اخلتامية واعتمادها -17

 اختتام االجتماع الثامن عشر للدول األتراع  -18

    


