
GE.22-11678 (A) 

 ون عشر االجتماع ال
 2022تشرين الثاني/نوفمبر  25-21 ،جنيف

 من جدول األعمال المؤقت  6البند 

 تنظيم العمل 

 برنامج العمل المؤقت  
 االجتماع العشرين للدول األطراف  رئيسمقدم من    

 تشرين الثاني/نوفمبر 21االثنين،   

 00/12إلى الساعة    00/10من الساعة    

 لالجتماعاالفتتاح الرسمي  -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    

 حلقة نقاش مواضيعية -7

 00/16إلى الساعة    00/15من الساعة    

  ( 1) لآلراء تبادل عام -8

  

، ُتشجَّع الدول األطراف والمراقبون على االمتناع عن اإلدالء ببيانات ينعشر النظرًا إلى حجم العمل الذي يجب تناوله في االجتماع   (1)
ثة بشأأ ن تنفيذ المئأأائل المواضأأيعية المشأأار إليبا في البند  من جدول األعمال. وباإلضأأافة   10عامة واالكتفاء بتقديم معلومات محدَّ

 إلى ذلك يمكن للوفود، إن شاءت، أن توزع بيانات خطية بداًل من اإلدالء ببيانات شفوية.

 
APLC/MSP.20/2022/2 

ــر  ــة  ظـ ــدول األطراف في اتـاقيـ ــاع الـ اجتمـ
استعمـــال وتينين وتنتـــاق ونقــــــل األل ــــــام 

 المضادة لألفراد وتدمير تلك األل ام

26 July 2022 
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 00/18إلى الساعة    00/16من الساعة    

 وتحليل هذه الطلبات 5المقدمة بموجب المادة  لطلباتلعرض غير رسمي  -9

 تشرين الثاني/نوفمبر 22الثالثاء،   

 00/13إلى الساعة    00/10الساعة  من    

 )تابع(وتحليل هذه الطلبات  5المقدمة بموجب المادة  لطلباتلعرض غير رسمي  -9

 النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها -10

 حايا مئاعدة الضحايا: االستنتاجات والتوصيات المتصلة بوالية اللجنة المعنية بمئاعدة الض  )أ( 

 00/18إلى الساعة    00/15من الساعة    

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

مئأأأاعدة الضأأأحايا: االسأأأتنتاجات والتوصأأأيات المتصأأألة بوالية اللجنة المعنية بمئأأأاعدة  )أ(
 )تابع(الضحايا 

 تشرين الثاني/نوفمبر 23األربعاء،   

 00/13إلى الساعة    00/10من الساعة    

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

تطبير المنأأأاطل الملةومأأأة والتوخيأأأة بمخأأأاطر األلةأأأام والحأأأد منبأأأا: االسأأأأأأأأأأأأأأتنتأأأاجأأأات   )ب(
 5والتوصيات المتصلة بوالية اللجنة المعنية بتنفيذ المادة 

 00/18إلى الساعة    00/15من الساعة    

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

تطبير المنأأأاطل الملةومأأأة والتوخيأأأة بمخأأأاطر األلةأأأام والحأأأد منبأأأا: االسأأأأأأأأأأأأأأتنتأأأاجأأأات   )ب(
 )تابع( 5والتوصيات المتصلة بوالية اللجنة المعنية بتنفيذ المادة 

مئأأأأأاعدة الضأأأأأحايا: االسأأأأأتنتاجات والتوصأأأأأيات المتصأأأأألة بوالية اللجنة المعنية بتع ي    )ج(
 التعاون والمئاعدة

 اني/نوفمبرتشرين الث 24اليميس،    

 00/13إلى الساعة    00/10من الساعة    

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10
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التعاون والمئأأأأأاعدة: االسأأأأأتنتاجات والتوصأأأأأيات المتصأأأأألة بوالية اللجنة المعنية بتع ي    )ج(
 )تابع(التعاون والمئاعدة 

السأأأتنتاجات والتوصأأأيات المتصأأألة  منع األنشأأأطة المحظورة وقمعبا وتيئأأأير االمت ال: ا )د(
 بوالية اللجنة المعنية باالمت ال القائم على التعاون 

 00/18إلى الساعة    00/15من الساعة    

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

 تدمير مخ ونات األلةام المضادة لألفراد )هأ(

 تحقيل عالمية االتفاقية )و(

 ل المعلوماتالشفافية وتباد )ز(

 تشرين الثاني/نوفمبر 25الجمعة،   

 00/13إلى الساعة    00/10من الساعة    

 )تابع(لآلراء  تبادل عام -8

 )تابع(النظر في الحالة العامة لالتفاقية وتنفيذها  -10

 دعم التنفيذ )ح(

تقرير عن أنشأأأأأأأأأأأأأأطأة وحأدة دعم التنفيأذ وأدائبأا وحأالتبأا المأاليأة، وعرض خطة   ‘1‘
 2023 عمٍل ومي انيٍة ألنشطة وحدة دعم التنفيذ في عام

 مئائل أخرى ذات صلة بدعم التنفيذ ‘2‘

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

 00/18إلى الساعة    00/15من الساعة    

 5النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  -12

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

 8النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة  -14

 ( 3) والمؤتمر االستعراضي الخامس لدول األطرافاالجتماع الحادي والعشرين ل انتخاب رئيس -15

  

اُتخذ قرار في المؤتمر االسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأي الرابع بمواصأأأأأأأألة إدراج بند في جدول أعمال االجتماعات الئأأأأأأأأنوية للدول األطراف بشأأأأأأأأ ن  (2)
 من االتفاقية". 14دت عماًل بالمادة االشتراكات المقررة التي ور  "حالة

ترشأأأأأأس لرئاسأأأأأأة االجتماع الحادي والعشأأأأأأرين للدول  الفي الجدي  ألمانيا  تفكير ب  أحاط االجتماع التاسأأأأأأع عشأأأأأأر للدول األطراف علماً  (3)
 .األطراف
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العشأأأأأأأأأرين للدول األطراف، والمئأأأأأأأأأائل المتصأأأأأأأأألة باألعمال التحضأأأأأأأأأيرية الحادي و مدة االجتماع  -16
  ( 4) اضي الخامسوالمؤتمر االستعر  الحادي والعشرين للدول األطراف لالجتماع

 أي مئائل أخرى  -17

 الختامية واعتمادهاالنظر في الوثيقة  -18

 للدول األطرافعشرين  اختتام االجتماع ال -19
    

  

أسأأبوع  في   ، سأأويئأأرا،األطراف في جنيفالعشأأرين للدول  الحادي و عشأأر للدول األطراف على عقد االجتماع  تاسأأع  اتفل االجتماع ال (4)
 .2023تشرين ال اني/نوفمبر  20-24
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