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(A)     GE.05-63174    150905    150905 

 االجتماع السادس
  ٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨زغرب، 

 ٢٠٠٥ديسمرب /   كانون األول
  من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 تنظيم العمل
 برنامج العمل املؤقت

 ة العامة لالتفاقية وتنفيذهامقدم من الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية باحلال

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧األحد 

 ٣٠/١٩الساعة 

 .سوف ُتقدم التفاصيل الكاملة يف مرحلة الحقة :حفل االفتتاح

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨االثنني 

 ٠٠/١٣ � ٠٠/١٠الساعة 

 .االفتتاح الرمسي لالجتماع -١ 

 .انتخاب الرئيس -٢ 

ألمم املتحدة، السيد كويف عنان، أو من ينوب عنه، ورئيس اللجنة           كلمة كل من األمني العام ل      -٣
الدولـية للصليب األمحر، السيد جاكوب كلينربغر، واحلائزة على جائزة نوبل للسالم السيدة             

 .جودي ويليامز

 .إقرار جدول األعمال -٤ 

 .اعتماد النظام الداخلي -٥ 

 .اعتماد امليزانية -٦ 

 .ماع وأعضاء املكتب اآلخرينانتخاب نواب رئيس االجت -٧ 
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 .إقرار تعيني األمني العام لالجتماع -٨ 

 .تنظيم العمل -٩ 

 .)١ (تبادل عام لآلراء -١٠ 

 ٠٠/١٨ الساعة - ٠٠/١٥الساعة 

 .تبادل عام لآلراء -١٠ 

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩الثالثاء 

 ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

 :يذهاالنظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنف -١١ 

 إضفاء الطابع العاملي على االتفاقية؛ )أ(   

 .تدمري املخزون من األلغام املضادة لألفراد )ب(   

 ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة 

 ):تابع(النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١١ 

 تدمري املخزون من األلغام املضادة لألفراد؛ )ب(   

 .تطهري املناطق امللغمة )ج(   

 نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠ربعاء األ

 ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

 ):تابع(النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١١ 

 .تطهري املناطق امللغمة )ج(   

                                                      

قـد تـود الدول األطراف واملراقبون االمتناع عن اإلدالء ببيانات عامة واالكتفاء بتقدمي معلومات                )١(
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للوفود إذا ما       . ١١اة عن التنفيذ فيما يتعلق باملسائل املواضيعية الواردة يف إطار البند            مستوف

 .رغبت يف ذلك أن توزع بيانات خطية بدالً من اإلدالء ببيانات شفوية
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 ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة 

 ):تابع(النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١١ 

 تطهري املناطق امللغمة؛ )ج(   

 .لضحايامساعدة ا )د(   

 ديسمرب/ كانون األول١اخلميس 

 ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

 ):تابع(النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١١ 

 .مساعدة الضحايا )د(   

 ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة 

 ):تابع(النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١١ 

 مساعدة الضحايا؛ )د(   

 :سية لتحقيق أهداف االتفاقيةمسائل أخرى أسا  )ه(   

 .التعاون واملساعدة `١`   

 ديسمرب/ كانون األول٢اجلمعة 

 ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

 ):تابع(النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -١١ 

 :مسائل أخرى أساسية لتحقيق أهداف االتفاقية  )ه(   

 الشفافية وتبادل املعلومات؛ `١`   

 ع األنشطة احملظورة وتيسري االمتثال؛منع وقم `٢`   

 .دعم التنفيذ `٣`   

 .٧يف سياق التقارير املقدمة مبوجب املادة /النظر يف املسائل الناشئة عن -١٢ 
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 .٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -١٣ 

 .٨النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -١٤ 

 ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة 

 .ة ومكان انعقاد االجتماع السابع للدول األطرافموعد ومد -١٥ 

 .أي مسائل أخرى -١٦ 

 .النظر يف الوثيقة اخلتامية واعتمادها -١٧ 

 .اختتام االجتماع السادس للدول األطراف -١٨ 

 ـ ـ ـ ـ ـ


