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ــ      ــا  الـ ــا االجتما ـ ــااال مـ ــال السـ االجتمـ
ت فيـــ   تعقـــداا الـــدسن نيـــن رـــ ت  ل   ـــ    

ب نامج العمن املتع ق مب ع االجتار غري املش سل 
باألر حة الصغرية ساألر حة اخلفيفة ما مجيـع  

 جوانبه سمكافحته سالقضاء   يه  

    2016حزي ان/يونيه  10-6نيويورك، 
 جدسن األ مان املؤقت  

 
 افتتاح املمثن السامي لشؤسن نزل السالح االجتمال. - 1
 انتخاب ال ئيس. - 2
 بيان ال ئيس. - 3
 إق ار جدسن األ مان سمسائن ت  يمية أخ ى. - 4
 انتخاب أ ضاء مكتب االجتمال اآلخ يا.   - 5
  ت فيــ  ب نــامج العمــن املتع ــق مب ــع االجتــار غــري املشــ سل باألرــ حة الصــغرية  ال  ــ   - 6

ر حة اخلفيفة ما مجيع جوانبه سمكافحتـه سالقضـاء   يـه،   ـص الصـعيد الـو  ،       ساأل
مبــا   كلــ  مــا خــالن الت تيبــا  سامل  مــا  الق يميــة ساسن    -سالصــعيد الق يمــي 

 .  2030س  ص الصعيد العاملي، س  ضوء خطة الت مية املستدامة لعام  -الق يمية 
الــدسن مــا الكشــأل  ــا األرــ حة الصــغرية     ت فيــ  الصــ  الــدسني لــتمك   ال  ــ   - 7

ساألرــ حة اخلفيفــة غــري املشــ س ة ستعقبــ ا   الوقــت امل ارــب سبط يقــة مو ــو   ــا،  
  كلــ  التطــورا  األخــرية   تك ولوجيــا األرــ حة الصــغرية ساألرــ حة اخلفيفــة   مبــا

 ساآل ار املت تبة   ي ا   الص  الدسني ل تعقب.
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دة الـدسلي  مـا أجـن ت فيـ  ب نـامج العمـن سالصـ  الـدسني           التعاسن ساملسـا  ال     - 8
 ل تعقب ت في ا نيامال سفعاال، مبا   كل  ما خالن ب اء القدرا    ما ي ي:

رــبن تعزيــز ت فيــ  ب نــامج العمــن سالصــ  الــدسني ل تعقــب مــا خــالن تــوفري   )أ( 
 التدريب ساملعدا  سنقن التك ولوجيا؛

تدامة املسـا دة املقدمـة لت فيـ  ب نـامج العمـن      ربن ضمان نيفاية سفعاليـة سارـ   )ب( 
 سالص  الدسني ل تعقب، مبا   كل  املسا دة املالية سالتق ية.

 مسائن سمواضيع أخ ى كا  ص ة بالت في  الفعان لربنامج العمن سالص  الدسني ل تعقب. - 9
 ال      مش سل الو يقة اخلتامية. - 10
 سا تمااه.ال      تق ي  االجتمال  - 11
 


