
اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية حظر
ونقل األلغاماستعمال وتكديس وإنتاج    

  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
 

(A)     GE.06-61532    240506    240506 

 السابع الجتماعا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢-١٨جنيف، 

  من جدول األعمال املؤقت٩البند 
 تنظيم العمل

 برنامج العمل املؤقت

 مة املعنية باحلالة العامة لالتفاقية وتنفيذهامقدم من الرئيسني املشاركني للجنة الدائ

 سبتمرب/ أيلول١٨االثنني 

 ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 

 حفل االفتتاح

 ٠٠/١٣-٠٠/١١الساعة 

 .االفتتاح الرمسي لالجتماع -١

 .انتخاب الرئيس -٢

سالم، كـلمات موجزة تلقى مباشرة أو بالنيابة، من السيدة جودي ويليامز، احلائزة على جائزة نوبل لل                -٣
ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، ورئيس جملس مؤسسة مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض 

 .اإلنسانية، واألمني العام لألمم املتحدة

 .إقرار جدول األعمال -٤

 .اعتماد النظام الداخلي -٥

 .اعتماد امليزانية -٦

 .رينانتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخ -٧

 .إقرار تعيني األمني العام لالجتماع -٨

 .تنظيم العمل -٩
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 .)١(تبادل عام لآلراء -١٠

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 ).تابع(تبادل عام لآلراء  -١٠

 سبتمرب/ أيلول١٩الثالثاء 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 :النظر يف احلالة العامة لالتفاقية وتنفيذها -١١

 .غامتطهري املناطق املزروعة باألل )أ( 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

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

 .تطهري املناطق املزروعة باأللغام )أ( 

 .مساعدة الضحايا )ب( 

 سبتمرب/ أيلول٢٠األربعاء 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

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

 .مساعدة الضحايا )ب( 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 .٥مناقشات غري رمسية بشأن مسائل تتعلق بتنفيذ املادة  -١٢

 سبتمرب/ أيلول٢١اخلميس 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

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

                                                      

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

 .نات خطية بدالً من اإلدالء ببيانات شفويةرغبت يف ذلك أن توزع بيا
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 .تدمري املخزون من األلغام املضادة لألفراد )ج( 

 ):تابع(تنفيذها النظر يف احلالة العامة لالتفاقية و -١١

 .جعل مجيع الدول أطرافاً يف االتفاقية )د( 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

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

 :مسائل أخرى أساسية لتحقيق أهداف االتفاقية  )ه( 

 التعاون واملساعدة؛ `١` 

 .الشفافية وتبادل املعلومات `٢` 

 سبتمرب/ أيلول٢٢اجلمعة 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

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

 :مسائل أخرى أساسية لتحقيق أهداف االتفاقية  )ه( 

 منع وقمع األنشطة احملظورة وتيسري االمتثال؛ `٣` 

 .دعم التنفيذ `٤` 

 .٧دة يف سياق التقارير املقدمة مبوجب املا/النظر يف املسائل الناشئة عن -١٣

 .٥النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -١٤

 .٨النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة  -١٥

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 .موعد ومدة ومكان انعقاد االجتماع القادم للدول األطراف -١٦

 .أي مسائل أخرى -١٧

 .النظر يف الوثيقة اخلتامية واعتمادها -١٨

 .ابع للدول األطرافاختتام االجتماع الس -١٩

- - - - - 


