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اجتمـاع الــدول األرـراف ـت اتياقيـــ ظــر
استعم ـ ـال وتخـ ـ ين وإنت ـ ـاج ونقـ ـ ـل األلغ ـ ــام
المضادة لأل راد وتدمير تلك األلغام

27 July 2017
Arabic
Original: English

االجتماع السادس عشر

فيينا 21-18 ،كانون األول/ديسمرب 2٠1٧
البند  6من جدول األعمال املؤقت
تنظيم األعمال

برنامج العمل المؤقت
مقدم من

الرئيس

االثنين  ١٨كانون األول/ديسمبر
١١/30 - ١0/00
-1

حفل االفتتاح

-2

افتتاح االجتماع رمسيا

-٣

إقرار جدول األعمال

-٤

انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء املكتب اآلخرين

-٥

تثبيت تعيني األمني العام لالجتماع

-6


العمل
تنظيم

-٧

تبادل عام لآلراء

()1

١6/00 - ١5/00
-8
__________

()1

حلقة نقاش 2٠" :عاما من النجاح :حتقيق وعد االتفاقية حبلول عام "2٠2٥

نظ ررا ج ررم العمررل ال رريف الررب إا رراس ش االجتمرراع الس ررادا عوررر ،تنو ررج الرردول األ ررا واملراقبررون عل ر
االمتناع عن اإلدالء ببيانات عامة وعل تقدمي معلومات حمدثة عن التنفيريف صرا املسرائل املوايريعية املريفكور ش
البند  11من جدول األعمال ،بدال مرن للر وباإليرافة إىل للر  ،ميكرن للوفرود أن تروسع بيانرات خطيرة بردال
من اإلدالء ببيانات شفوية ،إلا رغبت ش لل

)GE.17-10908(A



APLC/MSP.16/2017/2

١٨/00 - ١6/00
-٩

عرض غري رمسي للطلبات املقدمة مبوجب املاد  ٥ولتحليل هيف الطلبات


ديسمبر
الثالثاء  ١٩كانون األول/

١١/00 - ١0/00
 -1٠حلق ررة نق رراش" :الثب ررات عل ر ر جع ررل اإلنس رران حم ررورا لالتفاقي ررة :تق رردمي مس رراعد فعال ررة
للضحايا"
١3/00 - ١١/00

وتنفييفها
 -11النظر ش ا الة العامة لالتفاقية

(أ)

مس رراعد الض ررحايا :االا ررتنتاجات والتوع رريات املتعلق ررة بوالي ررة اللجن ررة املعني ررة
مبساعد الضحايا

١٨/00 - ١3/00

 -11النظر ش ا الة العامة لالتفاقية وتنفييفها (تاب )
(ب) تطهري املنا ق امللغومة :االارتنتاجات والتوعريات املتصرلة بواليرة اللجنرة املعنيرة
بتنفييف املاد ٥

ديسمبر
األربعاء  ٢0كانون األول/

١3/00 - ١0/00

 -11النظر ش ا الة العامة لالتفاقية وتنفييفها (تاب )
(ج)

التع رراون واملس رراعد  :االا ررتنتاجات والتوع رريات املتص ررلة بوالي ررة اللجن ررة املعني ررة
بتعزيز التعاون واملساعد

(د)

منر ر األنو ررطة اقظ ررور وقمعه ررا وتيس ررري االمتث ررال :االا ررتنتاجات والتوع رريات
املتصلة بوالية اللجنة املعنية باالمتثال القائم عل التعاون

١٨/00 - ١5/00

 -11النظر ش ا الة العامة لالتفاقية وتنفييفها (تاب )

2

(هر)

تدمري خمزونات األلغام املضاد لألفراد

(و)


االتفاقية
إيفاء الطاب العاملي عل

(س)


املعلومات
الوفافية وتبادل
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ديسمبر
الخميس  ٢١كانون األول/

١3/00 - ١0/00

 -11النظر ش ا الة العامة لالتفاقية وتنفييفها (تاب )
(ح)


التنفييف
دعم

''1

تقريررر عررن أنوررطة وحررد دعررم التنفيرريف وأدائهررا وماليتهررا ،وعرررض خطررة عمررل
وميزانية ألنوطة وحد دعم التنفييف ش عام 2٠18

''2

ااررتعراض منتصررة املررد طررة عمررل وحررد دعررم التنفيرريف لف ر أرب ر اررنوات
()2٠1٩-2٠1٤

''٣

تعاون وحد دعم التنفييف م األجهز املعنية األخرى

''٤

مسائل أخرى متعلقة بدعم التنفييف

١٨/00 - ١5/00
 -12الوي املايل لالش اكات املقرر الجتماعات الدول األ را
 -1٣النظر ش الطلبات املقدمة مبوجب املاد ٥
 -1٤النظر ش املسائل الناشئة عن/ش اياق التقارير املقدمة مبوجب املاد ٧
 -1٥النظر ش الطلبات املقدمة مبوجب املاد 8
 -16ترراريا انعقرراد االجتمرراع السرراب عوررر للرردول األ ررا ومكرران انعقرراد ومدتر ورئااررت ،
واملسائل املتصلة باألعمال التحضريية لالجتماع الساب عور
 -1٧أ مسائل أخرى
 -18النظر ش الوثيقة ا تامية واعتمادها
 -1٩اختتام االجتماع السادا عور للدول األ را
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