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 االجتماع التاسع عشر 

 2021الثاني/نوفمبر تشرين  19-15الهاي، 

 من جدول األعمال المؤقت  6البند 

 تنظيم العمل 

 برنامج العمل المؤقت  

 *مقدم من الرئيس  

 تشرين الثاني/نوفمبر 15االثنين،   

 00/12إلى الساعة  00/10من الساعة   

 االفتتاح الرسمي لالجتماع -1

 مراسم افتتاح االجتماع -2

 إقرار جدول األعمال -3

 انتخاب نواب رئيس االجتماع وأعضاء المكتب اآلخرين -4

 إقرار تعيين األمين العام لالجتماع -5

 تنظيم العمل -6

 00/13إلى الساعة  00/12من الساعة   

 الفريق الرفيع المستوى المعني ببناء القدرات -7

 00/16إلى الساعة  00/15من الساعة   

  (1)لآلراء تبادل عام -8

  

 الوثيقة لظروف خارجة عن إرادة الجهة المقد ِّمة لها.تأخر تقديم هذه  *
نظرًا إلى حجم العمل الذي يجب تناوله في االجتماع التاسعععععع عُعععععرل تلُعععععج ع الدول األ راف والمراقبون عإلى االمتناع عن ا دالء   (1)

من جدول األعمال.    10يها في البند ببيانات عامة واالكتفاء بتقديم معإلومات محد ثة بُعععععأن تنفيذ المسعععععائل الموااعععععي ية المُعععععار إل
 وبا اافة إلى ذلك يمكن لإلوفودل إن شاءتل أن توزع بيانات خطية بداًل من ا دالء ببيانات شفوية.
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ــر   ــة  ظـ ــدألط اف را  في اتـاقيـ ــاع الـ اجتمـ
نتــــاـ ألنقــــــــل افل ــــــــام   استعمــــاط ألتن ين أـل

 المضادة لألفراد ألتدمير تلك افل ام

29 September 2021 

Arabic 

Original: English 



APLC/MSP.19/2021/2 

GE.21-13753 2 

 00/18إلى الساعة  00/16من الساعة   

 وتحإليل هذه الطإلبات  5المقدمة بموجب المادة    تمديد المواعيد النهائية  لطإلباتعرض غير رسمي  -9

 تشرين الثاني/نوفمبر 16الثالثاء،   

 00/13إلى الساعة  00/10من الساعة   

وتحإليل هذه الطإلبات   5المقدمة بموجب المادة    تمديد المواعيد النهائية  لطإلباتعرض غير رسمي  -9
 )تابع(

 النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها -10

مسعععاعدة الضعععحايان االسعععتنتاجات والتوصعععيات المتلعععإلة بوالية الإلجنة المعنية بمسعععاعدة   )أ(
 الضحايا

 00/18إلى الساعة  00/15من الساعة   

 )تابع(وتنفيذها النظر في الحالة العامة لالتفاقية  -10

مسعععاعدة الضعععحايان االسعععتنتاجات والتوصعععيات المتلعععإلة بوالية الإلجنة المعنية بمسعععاعدة   )أ(
 )تابع(الضحايا 

 تشرين الثاني/نوفمبر  17افربعاء،   

 00/13إلى الساعة  00/10من الساعة   

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

تطهير المنعععا ق المإلةومعععة والتوخيعععة بمخعععا ر األلةعععام والحعععد منهعععان االسععععععععععععععتنتعععاجعععات   )ب(
 5والتوصيات المتلإلة بوالية الإلجنة المعنية بتنفيذ المادة 

 00/18إلى الساعة  00/15من الساعة   

 )تابع(يذها النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنف -10

تطهير المنعععا ق المإلةومعععة والتوخيعععة بمخعععا ر األلةعععام والحعععد منهعععان االسععععععععععععععتنتعععاجعععات   )ب(
 )تابع( 5والتوصيات المتلإلة بوالية الإلجنة المعنية بتنفيذ المادة 

مسعععععاعدة الضعععععحايان االسعععععتنتاجات والتوصعععععيات المتلعععععإلة بوالية الإلجنة المعنية بتع ي   )ج(
 التعاون والمساعدة

 تشرين الثاني/نوفمبر 18 النميس،  

 00/13إلى الساعة  00/10من الساعة   

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

التعاون والمسعععععاعدةن االسعععععتنتاجات والتوصعععععيات المتلعععععإلة بوالية الإلجنة المعنية بتع ي   )ج(
 )تابع(التعاون والمساعدة 
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وتيسعععير االمت:الن االسعععتنتاجات والتوصعععيات المتلعععإلة  منع األنُعععطة المحظورة وقمعها   )د(
 بوالية الإلجنة المعنية باالمت:ال القائم عإلى التعاون 

 00/18إلى الساعة  00/15من الساعة   

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

 تدمير مخ ونات األلةام المضادة لألفراد )هع(

 تحقيق عالمية االتفاقية )و(

 الُفافية وتبادل المعإلومات )ز(

 تشرين الثاني/نوفمبر 19الجمعة،    

 00/13إلى الساعة  00/10من الساعة   

 )تابع(لآلراء  تبادل عام -8

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

 دعم التنفيذ )ح(

المعاليعةل وعرض خطعة تقرير عن أنُععععععععععععععطعة وحعدة دعم التنفيعذ وأدائهعا وحعالتهعا   ‘1‘
 2022 عمٍل ومي انيٍة ألنُطة وحدة دعم التنفيذ في عام

 مسائل أخرى ذات صإلة بدعم التنفيذ ‘2‘

  (2)من االتفاقية 14حالة االشتراكات المقررة التي وردت عماًل بالمادة  -11

 00/18إلى الساعة  00/15من الساعة   

 5النظر في الطإلبات المقدمة بموجب المادة  -12

المطروحة في سعععععيا  هذه   أو  7النظر في المسعععععائل الناشعععععاة عن التقارير المقدمة بموجب المادة   -13
 التقارير 

 8النظر في الطإلبات المقدمة بموجب المادة  -14

 انتخاب رئيسي االجتماع العُرين لإلدول األ راف واالجتماع الحادي والعُرين لإلدول األ راف -15

العُعععععرين لإلدول األ رافل والمسعععععائل المتلعععععإلة باألعمال التحضعععععيرية لالجتماعين  مدة االجتماع   -16
  (3)العُرين والحادي والعُرين لإلدول األ راف

 أي مسائل أخرى  -17

 النظر في الوثيقة الختامية واعتمادها -18

 اختتام االجتماع التاسع عُر لإلدول األ راف -19
    

  

اتلخذ قرار في المؤتمر االسععععععععتعرااععععععععي الرابع بمواصععععععععإلة إدراج بند في جدول أعمال االجتماعات السععععععععنوية لإلدول األ راف بُععععععععأن   (2)
 من االتفاقية". 14ت المقررة التي وردت عماًل بالمادة االشتراكا "حالة

  28اتفق االجتماع ال:امن عُععر لإلدول األ راف عإلى عقد االجتماع العُععرين لإلدول األ راف في جني  في األسععبوع الذي يبدأ في  (3)
 .2022تُرين ال:اني/نوفمبر 
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