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اجتمـاع الـدول األطراف في اتفاقيـة حظـر
استعم ـ ـال وتخ ـزين وإنت ـ ـاج ونق ـل األلغ ــام
المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام

24 November 2015
Arabic
Original: English

االجتماع الرابع عشر
جنيف 30 ،تشرين الثاين/نوفمرب  4 -كانون األول/ديسمرب 2015
البند  1من جدول األعمال المؤقت
الجلسة االفتتاحية

جدول األعمال المؤقت المنقح
مقدم من الرئيس
 -1اجللس ة ةةت احفةةا ي ة ةةت تؤك ة ةةا فيم ة ةةا ة ةةا مس ة ةةحللت اوا ة ةةوت وال يان ة ةةا يف إط ة ةةات اجلة ة ة الرفية ة ة
املسةوى).
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وض احتفاقيت وسري عملها .عرض وتقرير ومناقشت وقرات شحلن ما يلي:
أ)

عامليت احتفاقيت؛

ب) احسةنةاجا والةوصيا املة لقت اللجنت امل نيت مبساعاة الاحايا؛
ج)

احسةنةاجا والةوصيا املة لقت وحيت اللجنت امل نيت ةنفيذ املادة 5؛

د)

احسةنةاجا والةوصيا املة لقت اللجنت امل نيت ة ي الة اون واملساعاة؛

هة)

احسة ةةةنةاجا والةوصة ةةيا املة لقة ةةت وحية ةةت اللجنة ةةت امل نية ةةت احمةثة ةةال القة ةةا عل ة ة
الة اون؛

و)

تامري املخ ونا .
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الشةةفافيت وامل ةةادتة املة لقةةت ةقةةا الةقةةاتير :عةةرض ومناقشةةت وق ةرات شةةحلن امل ةةادتة ال لجي يةةت
املة لقت الشفافيت/تقا الةقاتير.
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املسا ل اإلداتيت واملاليت:
أ)
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ب) عة ةةرض ومناقشة ةةت وق ة ةرات شة ةةحلن ت ي ة ة اووكمة ةةت والشة ةةفافيت املة ةةالية دا ة ةةل و ة ةةاة
دع الةنفيذ؛
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ج)

عرض طت عمل ومي انيت الفرتة  2019-2016ومناقشةهما واعةمادمها؛

د)

عرض طت عمل ومي انيت  2016ومناقشةهما واعةمادمها؛

ه)

الةوظيفا ؛

و)

م لوما مقامت من أسرتاليا شحلن رنامج الرعايت.

حتاري احجةماع اخلامس عشر للاول األطراف:
أ)

ت ي ت يس احجةماع اخلامس عشر للاول األطراف؛

ب) ت ي أعاا جاد يف اللجنت؛
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ج)

حتا ة ةريا اجةماع ةةا  2016امل ق ةةودة فيم ةةا ة ة ال ةةاوتا واحجةم ةةاع اخل ةةامس
عشر للاول األطراف؛

د)

ق ةرات شةةحلن الة ةةاليف املق ةةاتة لالجةمةةاع اخلةةامس عش ةةر للةةاول األط ةراف ومي اني ةةت
احجةماع؛
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أي مسا ل أ رى؛
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النظر يف الةقرير النها ي لالجةماع الرا عشر للاول األطراف واعةماده.
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