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 االجتماع التاسع عشر

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  19-15الهاي، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت  

 قّدمه الرئيس  

 االفتتاح الرسمي لالجتماع. -1

 مراسم افتتاح االجتماع. -2

 إقرار جدول األعمال. -3

 انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء المكتب اآلخرين. -4

 ن األمين العام لالجتماع.تأكيد تعيي -5

 تنظيم العمل. -6

 فريق نقاش رفيع المستوى بشأن بناء القدرات. -7

 .تبادل عام لآلراء -8

 ولتحليل هذه الطلبات. 5عرض غير رسمي لطلبات تمديد المواعيد النهائية بموجب المادة  -9

 :بصورة عامة النظر في حالة االتفاقية وتنفيذها -10

مسااااعدة الضاااحاسا: االساااتنتاجات والتوصااايات المتصااالة بوالسة اللانة المعنية بمسااااعدة   )أ(
 الضحاسا؛

تطهير المناطق الملغومة والتوعية بمخاطر األلغام والحد منها: اسااااتنتاجات وتوصاااايات   )ب(
 ؛5تتعلق بوالسة اللانة المعنية بتنفيذ المادة 

 ق بوالسة لانة تعزيز التعاون والمساعدة؛ التعاون والمساعدة: استنتاجات وتوصيات تتعل )ج(

منع األنشااااطة المحظورة وقمعها وتيسااااير االمتنال: اسااااتنتاجات وتوصاااايات تتعلق بوالسة  )د(
 اللانة المعنية باالمتنال القائم على التعاون؛

 تدمير المخزون من األلغام المضادة لألفراد؛ )ها(
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 إضفاء الطابع العالمي على االتفاقية؛ )و(

 لشفافية وتبادل المعلومات؛ا )ز(

 دعم التنفيذ: )ح(

دعم التنفيذ وطريقة أدائها وماليتها وعرض خطة عمل وميزانية  وحدةتقرير عن أنشااطة   '1'
 ؛2022في عام  دعم التنفيذ وحدةأنشطة ألجل 

 مسائل أخرى تتعلق بدعم التنفيذ. '2'

 .ةمن االتفاقي 14حالة االشتراكات المقررة التي جرى استالمها عماًل بالمادة  -11

 .5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  -12

 أو المطروحة في سياق هذه التقارير.   7النظر في المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب المادة   - 13

 .8النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  -14

 انتخاب رئيس االجتماع العشرين للدول األطراف واالجتماع الحادي والعشرين للدول األطراف. -15

المدة التي ساااااااايسااااااااتغرقها االجتماع العشاااااااارين للدول األطراف والمسااااااااائل المتعلقة بالتحضاااااااايرات   -16
 األطراف.لالجتماعين العشرين والحادي والعشرين للدول 

 أي مسائل أخرى. -17

 النظر في الوثيقة الختامية واعتمادها. -18

 اختتام االجتماع التاسع عشر للدول األطراف. -19
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