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 للدول األطراف تاسعاالجتماع ال
 2019أيلول/سبتمرب  4-2جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 تنظيم العمل

 املؤقت املشروح برانمج العمل  
 للدول األطراف تاسعمقدم من رئيس االجتماع ال  

 2019أيلول/سبتمرب  2 االثنني  
  10:00-13:00 

  افتتاح االجتماع  
منن جندول  1)البنند  للندول األرنفا  تاسن رئني  اججتمناا ال الدورة منن جابن  افتتاح -1

 األعمال املؤقت(.
 السنيد سفري سنف  جبانا ،للدول األرفا  تاس لفئي  اججتماا الافتتاحية مالحظات  -2

أعمنننال التنفيننن   نعامنننة عننن حملنننة فيهنننا عوق اعنننم لالجتمننناا وي ننند   نننف يعلينننار لينننا عبننند ال  يننن ، 
 ألرفا .لدول ال ثامنمن  اب  اد اججتماا ال شهفا  اثين عشف  على مدى هبا املضطل 

اء كلمنننننة أمنننننا  ، إىل إل نننننةاملضنننننيف دولنننننةال سنننننفا،سويلممنننننثال   يف البداينننننة سنننننيدعو النننننفئي  -٣
 ة ججتماعننات السنمة املمي ن عشنا الشننفاكة الن   روحابطالقنا  منن  ،سنيدعو النفئي  مثاججتمناا. 
األمنننمل املت،ننندة، واللدننننة الدولينننة  منننن كننن     ممثلننن  ،ا  يف اعفاقينننة الننن لائف ال ن ودينننةالننندول األرنننف 

 للصلي  األمحف، واجئتال  املناهض لل لائف ال ن ودية إىل إل اء كلمة أما  اجللسة ال امة.

 املسائل اإلجرائية  
( CCM/MSP/2019/3( وأتكيننند النظنننا  النننندالل  )CCM/MSP/2019/1إقنننفار جننندول األعمننننال ) -4

 من جدول األعمال املؤقت(. ٣و 2)البندان 
منن جندول  ٥و 4أتكيد ع يني األمني ال ا  لالجتماا وابتخنا  بنوا  النفئي  )البنندان  -٥

 األعمال املؤقت(.
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 تنظيم العمل  
منننننن جننننندول األعمنننننال  ٦شننننناري  امل نننننفرات الفئيسنننننية )البنننننند مللواثئننننن  و ل النننننفئي     عنننننف   -٦

 املؤقت(.
النن   يف ننند الت ننند   2019الت فيننف املفحلننن  جعفاقيننة الننن لائف ال ن وديننة ل نننا   )أ( 

 ٣0إىل  2018متو /يولينننم  1احملنننف  يف عنفيننن  لطنننة عمننن  دوافوفنينننت لنننالل الفننن ة املمتننندة منننن 
 ؛ (CCM/MSP/2019/11 tbc) سفيالباية، امل د  من الفائسة ال2019ح يفان/يوبيم 

مننن  4و ٣ملنهديننة املتب ننة يف رلبننات متدينند املواعينند النهائيننة  وجنن  املننادعني ا ) ( 
 ؛ (CCM/MSP/2019/12 tbc)جلنة التنسي  م دمة من  - ية ال لائف ال ن وديةاعفاق
 ؛ (CCM/MSP/2019/10) الغارايامل د  من  ٣ابملادة  تص رل  التمديد امل حتلي  )ج( 
 ؛ (CCM/MSP/2019/6أملابيا )امل د  من  4ابملادة  تص رل  التمديد امل حتلي  )د( 
مجهورينننة جو الدا فاريننننة امل ننند  منننن  4ابملننننادة  تصننن رلننن  التمديننند امل حتليننن  (ه) 

 ؛(CCM/MSP/2019/8)الش بية 
 - التننندااري املماننننن اعاجلهننننا مل اجلنننة إماابيننننة التنبننننؤ اب النننة املاليننننة واسننننتدامتها )و( 

 (.CCM/MSP/2019/5 tbcم دمة من الفئي  )
ع ند  إىل  4 ملنادةاب امل نين ت،لين ال ففين و  ٣ملنادة اب امل ين ت،لي ال ففي  سيدعو الفئي و  -7
ا ننند و يف حتليننن  رلبنننات التمديننند األوىل  وجننن  اجعفاقينننة.  و ضننن ت واسنننت خدمتنهدينننة الننن  امل

 ٣املننادة امل دمننة  وجنن   ةد النهائيننيننعالطلبننات متدينند املو  وج اتالت،لينن  منن ففي ننا  ف يجللننت، سنن
سننت دعى النندول و لنن  فننفد . ا لانن  رمننحتليله فضننال  عنننمننن اجعفاقيننة، علننى التننوا ،  4واملننادة 

 ففي ن  تحتلنيالعلى  ا  رد  ،ات عوضي وفري  وعو رلبات متديد إىل ع د  عف األرفا  ال  قدمت 
 من جدول األعمال املؤقت(. 8الت،لي  )البند 

 8البند استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية )  
 من جدول األعمال املؤقت(

 من جدول األعمال املؤقت( )أ(9حت ي  عاملية اجعفاقية )البند   
، إىل ع ند  ع فينف شنيل ي  عاملينة اجعفاقينة، انمنا و سيدعو الفئي  املنس ني امل نيني ات،  -8

 حت ي  عاملية اجعفاقية. أما والت،دايت ال ائمة  يف ه ا الصدد الت د  املفحلة ال  الغهاعن 
األبشننننطة النننن   آلننننف عننننن مسننننتاملة األرننننفا  علننننى ع نننند  م لومنننناتدول وع شنننندل  النننن -9

اججتماعننات الثنائيننة،  ن قبينن اجعفاقيننة، منن اجبضننما  إىل حت ينن  عامليننةإسننهاما  يف اضننطل ت هبننا 
 ، وامل كفات الدالوماسية.دعوةب ولة، والفسائ ، وا ثات الوحل ات ال م ، واملساع  امل

ة إجفاءاهتنننا احملليننن آلنننف املسنننتددات يف عنننن د  م لومنننات نننة إىل ع نننوع ننندعى الننندول املوق    -10
 .التصدي  املت ل ة ابلتصدي  وإيداا  اوك

ع ننننند  إىل الننننندول طنننننري األرنننننفا  إىل ا عنننننفا  عنننننن أتييننننندها لالعفاقينننننة و  ع ننننندعىكمنننننا  -11
 ا جفاءات احمللية ال  عسب  اجبضما . يف آلف املستددات عنم لومات 
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واللدنننة الدوليننة للصننلي  األمحننف، واجئننتال  املننناهض للنن لائف  وع نندعى األمننمل املت،نندة، -12
حت ينننن  عامليننننة اجعفاقيننننة إىل عننننف  أبشننننطتها    ع منننن  علننننىيننننة، واملنظمننننات األلننننفى الننننال ن ود

 وأهدافها املت ل ة ات، ي  عاملية اجعفاقية.
ائ  الن  قند املس 2019ة ل ا  الت فيف املفحل  جعفاقية ال لائف ال ن ودي قد ح ددت يفو  -1٣
 للدول األرفا . تاس لالجتماا ال ا  حتضري  النظف فيهاالوفود  ودع

 ) ( من جدول األعمال املؤقت(9 التخ ين وعدمري املخ وانت )البند  
، إىل والنمسننا مو امبينن لتخنن ين وعنندمري املخنن وانت، اب سننيدعو الننفئي  املنسنن ني امل نيننني -14

منن اجعفاقينة والت ند  احملنف  والت،ندايت ال ائمنة  ٣فين  املنادة عن املفحلة ال  الغهناع د  ع فيف عن 
 يف ه ا الصدد.

إىل ع ند  ع فينف  ٣الت امات  وج  املنادة  على عاع ها ع   وع دعى الدول األرفا  ال  -1٥
إىل ، و  ائمنةوالت،ندايت ال ،ل ن ودينةعن الت ند  احملنف  يف لنال التندمري املنومون والسنفي  للن لائف ا

 .يف ه ا الصددع اسمل اخلطط 
 نننة والنندول طنننري األرننفا  ا نننائ ة ملخنن وانت منننن النن لائف ال ن ودينننة وع نندعى النندول املوق    -1٦
ط عنننندمريها أو ال  بننننات النننن   نننندد وأبننننواا املخنننن وانت ولطنننناامل لومننننات جلات الصننننلة  عبننننادل إىل

 .عدمريها ع   
مري املخنننن وانت واجحتفننننا  هبننننا. آرائهننننا اشننننون التخنننن ين وعنننند إاننننداءوع نننندعى النننندول إىل  -17

 ٣املننادة مننن  7و ٦الف ننفعني  إرنناراجحتفننا  انن لائف عن وديننة يف  وع شنندل  النندول النن  التننارت
اسنتخدامها يف  الن    هبنا ايفينةالعلت ال لائف وأبواعها، و  عددعن  دلثةعلى ع د  م لومات حم

 .نهايةال الف ة قيد اجست فا ، ولطط استخدامها، ولطط عدمريها يف
 . ٣من املادة  8إىل  ٦ من وع دعى الوفود األلفى إىل إاداء آرائها اشون عنفي  الف فات -18
وع نندعى األمننمل املت،نندة، واللدنننة الدوليننة للصننلي  األمحننف، واجئننتال  املننناهض للنن لائف  -19
عو نياهتا اشنون   فضنال  عنن ،٣هنا اشنون عنفين  املنادة آرائ إانداءودية، واملنظمات األلفى إىل ال ن 

 تدمري املخ وانت.ا املت ل على ال لمل  فا كيفية ا 
املسائ  الن  قند  2019الت فيف املفحل  جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا   قد ح ددت يفو  -20
 للدول األرفا . تاس لالجتماا ال ا  حتضري  هافي النظف الوفود عود

( منن ج)9 البنند) والتث ينف يف لنال ا ند منن املخنارفإ الة خملفات الن لائف ال ن ودينة وعندمريها   
 جدول األعمال املؤقت(

سيدعو الفئي  املنس ني امل نيني إب الة خملفات ال لائف ال ن ودية وعندمريها والتث ينف يف  -21
املفحلننة ، إىل ع نند  ع فيننف عننن السننويدجو الدا فاريننة الشنن بية و  لننال ا نند مننن املخننارف، مجهوريننة

 من اجعفاقية والت د  احملف  والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد. 4عنفي  املادة  اال  الغه
علننى ع نند   4الت امننات  وجنن  املننادة  علننى عاع هننا ع نن وع شنندل  النندول األرننفا  النن   -22

والتث ينف  املخلفنات  النةإومنا أحف عنم منن ع ند  يف لنا   ثنة عنن لططهنا وأولوايهتنام لومات حمدل 
 د من املخارف. واان أن يشم  جللنت اجلهنود املب ولنة لت،ديند مانان ومسناحة مجين  املت ل  اب
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املنار  امللوثة  خلفات ال لائف ال ن ودية أبكرب قدر ممان من الدقة، وك لت اجلهود أو اخلطط 
 يف أقف  وقت ممان. على حنو آلفج عنها عطهري ه ه املنار  أو ا ففا إىل  الفامية
لفنننات الننن لائف ال ن ودينننة إىل  نننة والننندول طنننري األرنننفا  امللولثنننة  خاملوق   وع ننندعى الننندول  -2٣
 كفالنننةالفامينننة إىل م اجلنننة التلنننو  و  ، وعنننن لططهننناعاويننننمالتلنننو  و  شننندةامل لومنننات عنننن  بنننادلع

 سالمة الساان امل فضني للخطف.
ت ال ائمنة وال  بنا يف جهنود التطهنري ف اشنون الت ند  احملن آرائهناوع دعى الدول إىل عبادل  -24
الايفينة الن  اانن  األفانار وامل  حنات اشنون بنادللنا  علنى ع وجنموع شدل  ا ،ه ا الصدديف 

 ف الية وكفاءة.أكثف  جهود املسح والتطهريهبا ج   
وع نندعى األمننمل املت،نندة، واللدنننة الدوليننة للصننلي  األمحننف، واجئننتال  املننناهض للنن لائف  -2٥

عو نياهتا اشنون  فضنال  عنن، 4ن عنفين  املنادة آرائهنا اشنو إانداء ية، واملنظمات األلفى إىلال ن ود
 .ف الية وكفاءةأكثف و  وافية ابلغف مستدامة و ه ه اجلهود لتاون  املتاحةسب  ال

املسائ  الن  قند  2019الت فيف املفحل  جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا   قد ح ددت يفو  -2٦
 للدول األرفا . تاس لالجتماا ال ا  حتضري  النظف فيهاالوفود  عود

  15:00-18:00 

 (اتبع)استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية   

 د( من جدول األعمال املؤقت()9مساعدة الض،ااي )البند   
 ع فينف عنن ، إىل ع ند يفلننداإسنبابيا وأسيدعو الفئي  املنس ني امل نينني  سناعدة الضن،ااي،  -27

 من اجعفاقية والت د  احملف  والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد. ٥عنفي  املادة  املفحلة ال  الغها
علننى ع نند   ٥الت امننات  وجنن  املننادة علننى عاع هننا  ع نن وع َشنندل  النندول األرننفا  النن   -28

ثة عنن جهودهنا الفامينة إىل عنوفري مسناعدة مفاعينة للسنن وبنوا اجلنن ،  نا يف جللنت م لومات حمدل 
ا دمنناج  كفالننةوكنن لت عننن جهودهننا الفاميننة إىل  الفعايننة الطبيننة وإعننادة التوهينن  والنندعمل النفسنن ، 

لنننا  علنننى إدراج آرائهنننا  وجنننماي. وع َشننندل  الننندول األرنننفا  ااججتمننناع  واجقتصننناد  للضننن،ا
أفضنن  يف بظنمل الفعاينة الصنن،ية  علنى حننواننن هبنا إدمناج مسنناعدة الضن،ااي  ااشنون الايفينة الن 

 واججتماعية الورنية ال ائمة.
 .٥اشون عنفي  املادة  آرائهادول طري األرفا  إىل عبادل  ة والوع دعى الدول املوق    -29
للنن لائف وع نندعى األمننمل املت،نندة، واللدنننة الدوليننة للصننلي  األمحننف، واجئننتال  املننناهض  -٣0
عو نياهتا اشنون  فضنال  عنن، ٥ن عنفين  املنادة آرائهنا اشنو إانداءودية، واملنظمات األلفى إىل ال ن 
 مستدامة ووافية ابلغف  وأكثف ف الية وكفاءة.د ه ه اجلهو لتاون  املتاحةسب  ال

 املسائ  الن  قند 2019املفحل  جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  الت فيف  قد ح ددت يفو  -٣1
 للدول األرفا . تاس لالجتماا ال ا  حتضري  النظف فيهاالوفود  ودع
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 هن( من جدول األعمال املؤقت()9الت اون واملساعدة الدوليان )البند   
، إىل ع ند  وهولنندا انريون واملسناعدة الندوليني، سيدعو الفئي  املنسن ني امل نينني ابلت ناو  -٣2

مننن اجعفاقيننة والت نند  احملننف  حننح اتن والت،نندايت  ٦ادة عنفينن  املنن املفحلننة النن  الغهنناع فيننف عننن 
 ال ائمة يف ه ا الصدد.

وع شدل  الدول األرنفا  الن  علنتم  املسناعدة منن أجن  عنفين  الت اماهتنا  وجن  اجعفاقينة  -٣٣
 ها لتيسننري ثننة عننن لططهننا واحتياجاهتننا، وكنن لت عننن التنندااري النن  عتخننعلننى ع نند  م لومننات حمدل 

 الدول األلفى ولت  ي  الت اون اني الدول واجلهات الفاعلة األلفى. جاب ساعدة من ع د  امل
علبينة اجحتياجننات وسند الثغننفات النن   علننىع ند  املسنناعدة    يسنن هاوع شندل  النندول الن -٣4

 خ وانت واجحتفا  هبا، والتطهنريحتددها الدول املتضفرة يف إرار البنود الففعية املت ل ة اتدمري امل
النن   لايفينةام لومنات عنن ا ند منن املخنارف، ومسناعدة الضن،ااي. وع شندل  الوفنود علنى ع ند  و 

 ع د  املساعدة. عتولى هبا
 آرائها اشون الت اون واملساعدة. إاداءوع دعى الدول إىل  -٣٥
وع نندعى األمننمل املت،نندة، واللدنننة الدوليننة للصننلي  األمحننف، واجئننتال  املننناهض للنن لائف  -٣٦

دوليني، ال ن وديننننة، واملنظمننننات األلننننفى إىل و ننننف مننننا ع ننننو  اننننم لتيسننننري الت نننناون واملسنننناعدة النننن
فضننال  عننن ، ٦آرائهنا اشننون عنفينن  املنادة  إاننداءطي  ع داننم مننن مسناعدة، وإىل م أو عسنت دمننع مناو 

 ه ه اجلهود مستدامة ووافية ابلغف  وأكثف ف الية وكفاءة.لتاون  املتاحةسب  العو ياهتا اشون 
الن  قند املسائ   2019الت فيف املفحل  جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا   قد ح ددت يفو  -٣7
 للدول األرفا . تاس لالجتماا ال ا  حتضري  النظف فيهاالوفود  ودع

 اجللسات غري الرمسية - 2019أيلول/سبتمرب  3 الثالاثء  
  10:00-13:00  

 4يااوم األربعاااء  علااأ أساسااها مقااررات سااتخت ذاملسااائل الاا   بشاا  تبااادل غااري رمسااء لاا راء   
  2019أيلول/سبتمرب 

 يننو  اجثنننني  تننتمل لننالل جلسننمل ع  النن   املسننائ  املواضنني ية اشننون اتراء عبننادل وا ننلةم -٣8
 (.من جدول األعمال املؤقت)هن( 9)أ( إىل 9)البند 
إبشاء عملية جلتيار عن مشاوراعم اشون  ألرفا ئي  اججتماا التاس  للدول اع فيف ر  -٣9

 )ط( من جدول األعمال املؤقت( واملناقشة.9رائسة اعفاقية ال لائف ال ن ودية )البند 
لنننءراء حنننول ا النننة املالينننة لالعفاقينننة ومناقشنننة اشنننون الوثي نننة امل دمنننة منننن   مننن تعبننادل م -40

إماابينة التنبنؤ اب النة التدااري املمان اعاجلها مل اجلة رئي  اججتماا التاس  للدول األرفا  عن 
منن جنندول  10)البنند ( CCM/MSP/2019/5 tbc) واسنتدامتها عفاقينة الن لائف ال ن وديننةج املالينة
 (.املؤقت عمالاأل
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  15:00-18:00 

يااوم سااتخت ذ علااأ أساسااها مقااررات الاا   املواضاايعية املسااائل بشاا  تبااادل غااري رمسااء لاا راء   
 (اتبع) 2019أيلول/سبتمرب  4األربعاء 

 نننفرات املت ل نننة اطلبنننات التمديننند ومشننناري  امل تت،لنننيالالمناقشنننات طنننري رأينننة اشنننون  -41
 من جدول األعمال املؤقت(.  11)البند  الثالثة
مننننن جننندول األعمننننال  14عبنننادل طنننري رأنننن  لنننءراء اشننننون مشنننفوا الت فينننف النهننننائ  )البنننند  -42

 املؤقت(.

  2019أيلول/سبتمرب  4 األربعاء  
  10:00-13:00  

 (اتبع)ستعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية ا  

 )و( من جدول األعمال املؤقت(9عدااري الشفافية )البند   
املفحلنة الن  ، إىل ع ند  ع فينف عنن ال نفا امل ين اتندااري الشنفافية،  سيدعو الفئي  املنس  -4٣
 من اجعفاقية والت د  احملف  حح اتن والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد. 7عنفي  املادة  الغها
ينة الت ناريف أو أم شنا  اشنون آرائهناالندول عبنادل  ودالبنند الففعن ، قند عنويف إرار هن ا  -44

غ الن  اناللشنفافية أو ا اب املت ل نة تدااريالعف   الدول أيضا   ودلشفافية. وقد عاب املت ل ا االغ 
 املت لنن  اننالغ اب فيمننا يت لنن عواجههننا  قننداعنن هتا ابلف نن ، أو ع نند  م لومننات عننن أ   نن وابت 

 لشفافية.اب
وع نندعى األمننمل املت،نندة، واللدنننة الدوليننة للصننلي  األمحننف، واجئننتال  املننناهض للنن لائف  -4٥
 . 7آرائها اشون عنفي  املادة  إاداءودية، واملنظمات األلفى إىل ال ن 
املسائ  الن  قند  2019املفحل  جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  الت فيف  قد ح ددت يفو  -4٦
 للدول األرفا . تاس ماا اللالجت ا  حتضري  النظف فيهاالوفود  عود

 ) ( من جدول األعمال املؤقت(9اجمتثال )البند   
 شنواط  لندى هنناك تكابنمن اجعفاقينة عيسنري اجمتثنال وعوضني،م. فن جلا   8عتناول املادة  -47

لدولنة الطنف  أن ع ند  برلن  رنف  ألنفى لالعفاقينة،  نو  ل أ  دولة رنف  اشنون امتثنال دولنة
 عوضيحب إىل األمني ال ا  لألممل املت،دة.

 آرائها اشون عفسري أحاا  اجعفاقية. عبادلوع دعى الدول إىل  -48
منا عنات  حندو  ج ي نفأتىا كنان نا عنات. وملنمن اجعفاقية عسوية امل 10وعتناول املادة  -49

للنننندول األرننننفا ، فمننننن املتوقنننن  أن عاننننون  تاسنننن ول األرننننفا  أثننننناء اججتمنننناا الفيمننننا اننننني النننند
 املناقشات يف إرار ه ا البند الففع  خمتصفة.
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 )ح( من جدول األعمال املؤقت(9عدااري التنفي  الورنية )البند   
و يلنننندا، إىل ع ننند  ع فينننف عنننن امل نننين اتننندااري التنفيننن  الورنينننة، بي املنسننن َ  سنننيدعو النننفئي    -٥0

 من اجعفاقية والت د  احملف  والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد. 9عنفي  املادة  املفحلة ال  الغها
علننننى ع نننند   9الت امننننات  وجنننن  املننننادة  علننننى عاع هننننا ع نننن وع شنننندل  النننندول األرننننفا  النننن   -٥1

. وع ننندعى 9 املننادةاعاجلهنننا   تضننى   تنن  فينن  احملننددة الننن  اعنن هتا أو ععننندااري التن ثننة عنننم لومننات حمدل 
 الدول األرفا ، على وجم اخلصو ، إىل عبادل لرباهتا اشون التشفي ات الورنية املت ل ة ابجعفاقية.

 .9دة ثة عن عنفي  املا ة والدول طري األرفا  إىل ع د  م لومات حمدل وع دعى الدول املوق    -٥2
وع نندعى األمننمل املت،نندة، واللدنننة الدوليننة للصننلي  األمحننف، واجئننتال  املننناهض للنن لائف  -٥٣
 .9آرائها اشون عنفي  املادة  إاداءودية، واملنظمات األلفى إىل ال ن 
املسائ  الن  قند  2019املفحل  جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  الت فيف  قد ح ددت يفو  -٥4
 للدول األرفا . تاس لالجتماا ال ا  حتضري النظف فيها الوفود  عود

 من جدول األعمال املؤقت()ط( 9)البند  املست ب  يف اجعفاقية رائسات التيار عملية  
 امل نوبننة سنني د  الننفئي  ع فيننفا  عننن املشنناورات ا ضننافية النن  ع نندت اشننون ورقننة ال منن  -٥٥

( وعننن بتننائ  CCM/MSP/2018/WP.3ب )ال ن وديننةبإبشنناء عمليننة التيننار رائسننة اعفاقيننة النن لائف 
 ه ه املشاورات.

 من جدول األعمال املؤقت() ( 9دعمل التنفي  )البند   
ومي ابينة  2018وحدة دعمل التنفي  إىل عف  الت فيف السنو  ل ا   مديفَ  سيدعو الفئي    -٥٦

 .2020الوحدة ولطة عملها ل ا  

  15:00-18:00 

 (اتبع)االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية استعراض حالة وسري عمل   

 )ك( من جدول األعمال املؤقت(9مسائ  ألفى مهمة لت، ي  طاايت اجعفاقية )البند   
أ  مسننائ  ألننفى  اثرةلوفننود  ل فف ننةيتننيح  مننن انننود جنندول األعمننال هنن ا اننند مفتننوح -٥7

ألنن  الالمننة  فطنن  يفيأن ي نند  أ  وفنند   انننود جنندول األعمننال. وي فضلنن طننري مدرجننة يف إرننار
ويشنري إىل املوضنوا الن    أثناء عف  ه ا البند رلبنا  مسنب ا  إىل النفئي  يطلن  فينم ألن  الالمنة

 .رفحميود 

 من جدول األعمال املؤقت( 10ا الة املالية لالعفاقية )البند   
 املالية لالعفاقية.حملة عامة عن ا الة سي د  مات  األممل املت،دة يف جنيف  -٥8
التنندااري املماننن اعاجلهننا  عنندت ابلتشنناور منن  جلنننة التنسنني  اشننونسنني د  الننفئي  وثي ننة أ   -٥9

 إرننننار يف ع  نننندتمنننن  مفاعننناة املناقشننننات الننن   مل اجلنننة إماابيننننة التنبنننؤ اب الننننة املالينننة واسننننتدامتها
 (.CCM/MSP/2019/5 tbc) اعفاقيات ب ا السالح األلفى
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 من جدول األعمال املؤقت( 11)البند من اجعفاقية  4و ٣امل دمة رب ا  للمادعني  النظف يف الطلبات  
 ٣التمديند  وجن  املننادة  اتاشننون عنفو  رلبن اآرائهن إانداءو النفئي  الوفنود إىل سنيدع -٦0

 من اجعفاقية والنظف يف مشاري  امل فرات اشون الطلبات.
 4التمديند  وجن  املننادة  اتاشننون عنفو  رلبن اآرائهن إانداءو النفئي  الوفنود إىل سنيدع -٦1

( CCM/MSP/2019/10) منننننننننننن اجعفاقينننننننننننة والنظنننننننننننف يف مشننننننننننناري  امل نننننننننننفرات اشنننننننننننون الطلبنننننننننننات
 (.CCM/MSP/2019/8)( وCCM/MSP/2019/6)و

 من جدول األعمال املؤقت( 12لمؤمتف اجست فاض  الثاين )البند لاألعمال الت،ضريية   
لندى  ويسنفاائمل لس، السنفري واملمثن  الندلنيا  اومنانيفالسيد   اح  الس ادةابتخا   -٦2

 . )أ( من جدول األعمال املؤقت(12 )البند اجست فاض  الثاين مؤمتفلل ، رئيسا  مؤمتف ب ا السالح
ماابنم وعااليفنم امل ندرة للندول األرنفا  ومدعنم و  اجست فاضن  الثناين ؤمتفملنا موعد عنظنيمل -٦٣
 . عمال املؤقت() ( من جدول األ12 )البند
 .2021عا   يف ع ده رئي )ة( اججتماا ال اشف للدول األرفا  امل فرع يني  -٦4

 من جدول األعمال املؤقت( 1٣ مسائ  ألفى )البند  
أ  مسننائ  ألننفى  اثرةلوفننود  ل فف ننةيتننيح  مننن انننود جنندول األعمننال هنن ا اننند مفتننوح -٦٥

ألنن  الالمننة  فطنن  يف  أن ي نند  أ  وفنند يانننود جنندول األعمننال. وي فضلنن طننري مدرجننة يف إرننار
ويشنري إىل املوضنوا الن    أثناء عف  ه ا البند رلبنا  مسنب ا  إىل النفئي  يطلن  فينم ألن  الالمنة

 .رفحميود 

 من جدول األعمال املؤقت( 14 النظف يف الوثي ة اخلتامية لالجتماا واعتمادها )البند  
للنندول األرننفا . و ننو   تاسنن تاميننة لالجتمنناا الللوثي ننة اخلسنني د  الننفئي  عفضننا   ائيننا   -٦٦

 يتننيح جللننت. و م  ننودةعننن بتننائ  أ  مشنناورات  ا اننالغو املنسنن ني امل نيننني إىل للننفئي  أن ينندع
 اشون الوثي ة اخلتامية لل يا  ا لت.  ائيةأ  مالحظات  إاداء ودفف ة للوفود ال  ع

 من جدول األعمال املؤقت( 1٥)البند  التاس  للدول األرفا  التتا  اججتماا  
ملنؤمتف اجست فاضن  الثناين ا الن  عتنوىل رائسنة ،ويسفاسيدعو الفئي  س، ر ه ا البنديف إرا -٦7

ستشننف  فيهننا عمنن  النندول األرننفا  والوفننود األلننفى إىل ا دجء  الحظننات ي   ،األرننفا للنندول 
 الحظنننات  ي د  النننفئي . وا ننند جللنننت، سنننملنننؤمتف اجست فاضننن  الثننناينا لنننالل الفننن ة املمتننندة حنننح

 لتامية وي لن التتا  اججتماا.
    


