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من االجتماعـا  الـت قعهـد ا     سادساالجتماع ال
الدول كل سـتت  لنترـيف ت قتذيـر ايفجـامع العمـل      

ــ    ــا   ـ ــر اال ـ ــن  تـ ــنحة   املتعنـ ــيفوع ااألسـ املشـ
الصـــ  ة واألســـنحة امذيذـــة مـــن  يـــر ج اج ـــ   

 ومكافحت  والهضاء عني 
    2016حزييفان/ي جي   10-6جي ي  ك، 

 ايفجامع العمل املؤقت  
 

 التاريخ/الساعة
بنددج وددج    

 املوضوع األعما 
 حزييفان/ي جي  6االثت ،    

 االجتماع املمثل السامي لشؤون جزع السالحافتتاح  1 10:00-13:00
 اجتخاب اليفئيس 2 
 ايان اليفئيس 3 
 إقيفا  جدول األعمال ومسائل قتريمية أخيفى 4 
 اجتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخيفين 5 
ــر اال ــا   ــ  املشــيفوع ااألســنحة الصــ  ة        الترــيف 6  ــن  ت ــامع العمــل املتعن ــر ايفج ت قتذي

واألســنحة امذيذــة مــن  يــر ج اج ــ  ومكافحتــ  والهضــاء عنيــ ، عنــ  الصــعيد الــ   ، 
 ــا ت كلــ  مــن خــالل التيفقي ــا  واملترمــا  القنيميــة ودون        -والصــعيد القنيمــي  

 2030ض ء خطة التتمية املستدامة لعام  وعن  الصعيد العاملي، وت -القنيمية 



 A/CONF.192/BMS/2016/L.2 

 

2/3 16-07092 

 

 التاريخ/الساعة
بنددج وددج    

 املوضوع األعما 
ــر اال ــا   ــ  املشــيفوع ااألســنحة الصــ  ة         6 15:00-18:00    ــن  ت ــامع العمــل املتعن ــر ايفج الترــيف ت قتذي

واألســنحة امذيذــة مــن  يــر ج اج ــ  ومكافحتــ  والهضــاء عنيــ ، عنــ  الصــعيد الــ   ، 
ترمــا  القنيميــة ودون   ــا ت كلــ  مــن خــالل التيفقي ــا  وامل     -والصــعيد القنيمــي  

 (تابع) 2030وعن  الصعيد العاملي، وت ض ء خطة التتمية املستدامة لعام  -القنيمية 
 حزييفان/ي جي  7الثالثاء، 
 (مسير اوتماع غري حنهة جهاش اشأن التيفقي ا  واملترما  القنيمية ودون القنيمية )  9:00-10:00
العمل املتعنن  تر اال ا     املشيفوع ااألسنحة الص  ة واألسـنحة  التريف ت قتذير ايفجامع  6 10:00-11:00

امذيذة من  ير ج اج   ومكافحت  والهضاء عني ، عن  الصعيد ال   ، والصعيد القنيمي 
وعنـ  الصـعيد    - ا ت كل  من خالل التيفقي ا  واملترمـا  القنيميـة ودون القنيميـة     -

 (تابع) 2030املستدامة لعام العاملي، وت ض ء خطة التتمية 
التريف ت قتذير الص  الدويل لتمك  الدول من الكشف عن األسنحة الصـ  ة واألسـنحة    7 11:00-13:00

ــ          ــا ت كل ــا،   ــ     ــة م ث ــت املتاســب واطيفيه ــقا ت ال ق ــ  املشــيفوعة وقعه  ــة   امذيذ
ة واآلثا  املتيفق ـة عنيقـا   التط  ا  األخ ة ت قكت ل جيا األسنحة الص  ة واألسنحة امذيذ

 ت الص  الدويل لنتعهب
التريف ت قتذير الص  الدويل لتمك  الدول من الكشف عن األسنحة الصـ  ة واألسـنحة    7 15:00-18:00

ــ          ــا ت كل ــا،   ــ     ــة م ث ــت املتاســب واطيفيه ــقا ت ال ق ــ  املشــيفوعة وقعه  ــة   امذيذ
  ة واألسنحة امذيذة واآلثا  املتيفق ـة عنيقـا   التط  ا  األخ ة ت قكت ل جيا األسنحة الص

 (تابع) ت الص  الدويل لنتعهب
 حزييفان/ي جي  8األ اعاء، 
الترــيف ت التعــاون واملســاعدة الــدولي  مــن أجــل قتذيــر ايفجــامع العمــل والصــ  الــدويل     8 10:00-13:00

 يني: لنتعهب قتذيرا كامال وفعاال،  ا ت كل  من خالل اتاء الهد ا  ت ما
س ل قعزيز قتذير ايفجامع العمل والصـ  الـدويل لنتعهـب مـن خـالل قـ ف  التـد يب         )أ(

 واملعدا  وجهل التكت ل جيا
ســ ل ضــمان كذايــة وفعاليــة واســتدامة املســاعدة املهدمــة لتتذيــر ايفجــامع العمــل    )ب(

 والص  الدويل لنتعهب،  ا ت كل  املساعدة املالية والتهتية
ــدويل       8 15:00-18:00 ــامع العمــل والصــ  ال ــر ايفج ــدولي  مــن أجــل قتذي الترــيف ت التعــاون واملســاعدة ال

 يني: لنتعهب قتذيرا كامال وفعاال،  ا ت كل  من خالل اتاء الهد ا  ت ما
س ل قعزيز قتذير ايفجامع العمل والص  الدويل لنتعهب من خالل ق ف  التـد يب   )أ(

 واملعدا  وجهل التكت ل جيا
ــامع العمــل    ســ ل ضــ )ب( ــر ايفج ــة واســتدامة املســاعدة املهدمــة لتتذي ــة وفعالي مان كذاي

 (تابع) والص  الدويل لنتعهب،  ا ت كل  املساعدة املالية والتهتية
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 التاريخ/الساعة
بنددج وددج    

 املوضوع األعما 
 حزييفان/ي جي  9امميس،    

 ات د جدول األعمال السااهةالتريف ت م اصنة   10:00-13:00
ــدويل     مســائل وم اضــير أخــيفى كا  صــنة    9 15:00-18:00 ــامع العمــل والصــ  ال ــال لجج ــر الذع االتتذي

 لنتعهب
ــ           ــ  املســت يا  ال ــ  عن ــر ج اج  ــن  ي ــامع العمــل م ــر ايفج ــي  الترــيف ت قتذي والقنيم
ــا        ــا مترم ــة، قنيق ــة وإقنيمي ــا  دولي ــا مترم ــديل   ــا  ق ــاملي )اياج ــة   والع ــ  حك مي  

 (ومترما  من اجملتمر املدين
 حزييفان/ي جي  10اجلمعة، 
 امتامية ال ثيهةالتريف ت مشيفوع  10 10:00-13:00
 التريف ت قهيفييف االجتماع واعتماده 11 15:00-18:00

 
 


