CCM/MSP/2019/4

اتفاقية الذخائر العنقودية
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االجتماع التاسع للدول األطراف

جنيف 4-2 ،أيلول/سبتمرب 2019
البند  7من جدول األعمال املؤقت
تنظيم العمل

برانمج العمل املشروح املؤقت
مقدم من رئيس االجتماع التاسع للدول األطراف
االثنني  2أيلول/سبتمرب 2019
13:00-10:00
افتتاح االجتماع
 -1افتتاح الدورة منن جابن رئني اججتمناا التاسن للندول األرنفا (البنند  1منن جندول
األعمال املؤقت).
 -2مالحظات افتتاحية لفئي اججتماا التاس للدول األرفا  ،سفري سنف جبانا السنيد
علي ننار لي ننا عب نند ال ي ن  ،ي ننف فيه ننا عوق اع ننم لالجتم نناا وي نند حمل ننة عام ننة ع نن أعم ننال التنفين ن
املضطل هبا على مدى اثين عشف شهفا من اب اد اججتماا الثامن للدول األرفا .
 -٣س ن ننيدعو ال ن نفئي يف البداي ن ننة مم ن ننثال لسويس ن نفا ،الدول ن ننة املض ن ننيفة ،إىل إل ن ناء كلم ن ننة أم ن ننا
اججتمناا .مث سنيدعو النفئي  ،ابطالقنا منن روح الشنفاكة الن عشنا السنمة املمين ة ججتماعننات
النندول األرننفا يف اعفاقيننة ال ن لائف ال ن وديننة ،ممثل ن ك ن مننن األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة
للصلي األمحف ،واجئتال املناهض لل لائف ال ن ودية إىل إل اء كلمة أما اجللسة ال امة.
املسائل اإلجرائية
 -4إق نفار ج نندول األعم ننال ( )CCM/MSP/2019/1وأتكي نند النظ ننا ال نندالل ()CCM/MSP/2019/3
(البندان  2و ٣من جدول األعمال املؤقت).
 -٥أتكيد ع يني األمني ال ا لالجتماا وابتخنا بنوا النفئي (البنندان  4و ٥منن جندول
األعمال املؤقت).
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تنظيم العمل
-٦
املؤقت).

عن ننف ال ن نفئي للواثئ ن ن وملشن نناري امل ن ننفرات الفئيسن ننية (البنن نند  ٦من ننن جن نندول األعمن ننال

الت فيننف املفحل ن جعفاقيننة ال ن لائف ال ن وديننة ل ننا  2019ال ن يف نند الت نند
(أ)
احملننف يف عنفي ن لطننة عم ن دوافوفنيننت لننالل الف ن ة املمتنندة مننن  1متو /يوليننم  2018إىل ٣0
ح يفان/يوبيم  ،2019امل د من الفائسة السفيالباية ()CCM/MSP/2019/11 tbc؛
( ) املنهديننة املتب ننة يف رلبننات متدينند املواعينند النهائيننة وج ن املننادعني  ٣و 4مننن
اعفاقية ال لائف ال ن ودية  -م دمة من جلنة التنسي ()CCM/MSP/2019/12 tbc؛
(ج)

حتلي رل التمديد املتص ابملادة  ٣امل د من الغاراي ()CCM/MSP/2019/10؛

(د)

حتلي رل التمديد املتص ابملادة  4امل د من أملابيا ()CCM/MSP/2019/6؛

(ه) حتلين ن رلن ن التمدي نند املتصن ن ابمل ننادة  4امل نند م ننن مجهوري ننة جو الدا فاري ننة
الش بية ()CCM/MSP/2019/8؛
(و) الت نندااري املما ننن اعاجله ننا مل اجل ننة إماابي ننة التنب ننؤ اب ال ننة املالي ننة واس ننتدامتها -
م دمة من الفئي (.)CCM/MSP/2019/5 tbc
 -7وسيدعو الفئي ففي الت،لي امل ين ابملنادة  ٣وففين الت،لين امل نين ابملنادة  4إىل ع ند
املنهدي ننة الن ن وض ن ت واس ننتخدمت يف حتلي ن رلب ننات التمدي نند األوىل وجن ن اجعفاقي ننة .وا نند
جللننت ،سني ف ففي ننا الت،لين منوج ات لطلبننات متدينند املواعيند النهائينة امل دمننة وجن املننادة ٣
واملننادة  4مننن اجعفاقيننة ،علننى الت نوا  ،فضننال عننن حتليلهم نا لا ن رل ن فننفد  .وسننتدعى النندول
األرفا ال قدمت رلبات متديد إىل ع د عفو وعوفري عوضي،ات ردا على حتلنيالت ففي ن
الت،لي (البند  8من جدول األعمال املؤقت).
استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية (البند 8
من جدول األعمال املؤقت)

حت ي عاملية اجعفاقية (البند (9أ) من جدول األعمال املؤقت)
 -8سيدعو الفئي املنس ني امل نيني ات ،ي عاملينة اجعفاقينة ،انمنا وشنيل  ،إىل ع ند ع فينف
عن املفحلة ال الغها الت د يف ه ا الصدد والت،دايت ال ائمة أما حت ي عاملية اجعفاقية.
 -9وعشن ن لد الن ندول األرن نفا عل ننى ع نند م لوم ننات مس ننتاملة ع ننن آل ننف األبش ننطة الن ن
اضننطل ت هبننا إسننهاما يف حت ي ن عامليننة اجبضننما إىل اجعفاقيننة ،م نن قبين اججتماعننات الثنائيننة،
وحل ات ال م  ،واملساع املب ولة ،والفسائ  ،وا ثات الدعوة ،وامل كفات الدالوماسية.
 -10وعنندعى ال نندول املوق ننة إىل ع ند م لوم ننات ع ننن آلننف املس ننتددات يف إجفاءاهت ننا احمللي نة
املت ل ة ابلتصدي وإيداا اوك التصدي .
 -11كمن ننا عن نندعى الن نندول طن ننري األر ن نفا إىل ا ع ن نفا عن ننن أتيين نندها لالعفاقين ننة وإىل ع ن نند
م لومات عن آلف املستددات يف ا جفاءات احمللية ال عسب اجبضما .
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 -12وعنندعى األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة للصننلي األمحننف ،واجئننتال املننناهض للن لائف
ال ن ودي ننة ،واملنظم ننات األل ننفى ال ن ن ع م ن ن عل ننى حت ي ن ن عاملي ننة اجعفاقي ننة إىل ع ننف أبش ننطتها
وأهدافها املت ل ة ات ،ي عاملية اجعفاقية.
 -1٣وقد حددت يف الت فيف املفحل جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  2019املسائ الن قند
عود الوفود النظف فيها حتضريا لالجتماا التاس للدول األرفا .

التخ ين وعدمري املخ وانت (البند  ) (9من جدول األعمال املؤقت)
 -14سننيدعو ال نفئي املنس ن ني امل نيننني ابلتخ ن ين وعنندمري املخ ن وانت ،مو امبي ن والنمسننا ،إىل
ع د ع فيف عن املفحلة ال الغهنا عنفين املنادة  ٣منن اجعفاقينة والت ند احملنف والت،ندايت ال ائمنة
يف ه ا الصدد.
 -1٥وعدعى الدول األرفا ال ع على عاع ها الت امات وج املنادة  ٣إىل ع ند ع فينف
عن الت ند احملنف يف لنال التندمري املنومون والسنفي للن لائف ال ن ودينة ،والت،ندايت ال ائمنة ،وإىل
ع اسمل اخلطط يف ه ا الصدد.
 -1٦وعنندعى النندول املوق ننة والنندول طننري األر نفا ا ننائ ة ملخ ن وانت مننن ال ن لائف ال ن وديننة
إىل عب ننادل امل لوم ننات جلات الص ننلة ا نندد وأب ن نواا املخ ن ن وانت ولطن نط ع نندمريها أو ال ب ننات ال ن ن
عدمريها.
ع
 -17وع نندعى ال نندول إىل إا ننداء آرائه ننا اش ننون التخن ن ين وع نندمري املخ ن ن وانت واجحتف ننا هب ننا.
وعش ن لد النندول ال ن التننارت اجحتفننا ا ن لائف عن وديننة يف إرننار الف نفعني  ٦و 7مننن املننادة ٣
على ع د م لومات حمدلثة عن عدد علت ال لائف وأبواعها ،والايفينة الن هبنا اسنتخدامها يف
الف ة قيد اجست فا  ،ولطط استخدامها ،ولطط عدمريها يف النهاية.
 -18وعدعى الوفود األلفى إىل إاداء آرائها اشون عنفي الف فات من  ٦إىل  8من املادة .٣
 -19وعنندعى األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة للصننلي األمحننف ،واجئننتال املننناهض للن لائف
ال ن ودية ،واملنظمات األلفى إىل إانداء آرائهنا اشنون عنفين املنادة  ،٣فضنال عنن عو نياهتا اشنون
كيفية ا فا على ال لمل املت ل اتدمري املخ وانت.
 -20وقد حددت يف الت فيف املفحل جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  2019املسائ الن قند
عود الوفود النظف فيها حتضريا لالجتماا التاس للدول األرفا .

إ الة خملفات الن لائف ال ن ودينة وعندمريها والتث ينف يف لنال ا ند منن املخنارف (البنند (9ج) منن
جدول األعمال املؤقت)
 -21سيدعو الفئي املنس ني امل نيني إب الة خملفات ال لائف ال ن ودية وعندمريها والتث ينف يف
لننال ا نند مننن املخننارف ،مجهوريننة جو الدا فاريننة الشن بية والسننويد ،إىل ع نند ع فيننف عننن املفحلننة
ال الغها عنفي املادة  4من اجعفاقية والت د احملف والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد.
 -22وعشن لد النندول األر نفا ال ن ع ن علننى عاع هننا الت امننات وج ن املننادة  4علننى ع نند
م لومات حم لدثنة عنن لططهنا وأولوايهتنا ومنا أحف عنم منن ع ند يف لنا إ النة املخلفنات والتث ينف
املت ل اب د من املخارف .واان أن يشم جللنت اجلهنود املب ولنة لت،ديند مانان ومسناحة مجين
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املنار امللوثة خلفات ال لائف ال ن ودية أبكرب قدر ممان من الدقة ،وك لت اجلهود أو اخلطط
الفامية إىل عطهري ه ه املنار أو ا ففاج عنها على حنو آلف يف أقف وقت ممان.
 -2٣وع نندعى ال نندول املوق ننة وال نندول ط ننري األر نفا املل لوث ننة خلف ننات ال ن لائف ال ن ودي ننة إىل
عبننادل امل لومننات عننن شنندة التلننو وعاوينننم ،وعننن لططهننا الفاميننة إىل م اجلننة التلننو وكفالننة
سالمة الساان امل فضني للخطف.
 -24وعدعى الدول إىل عبادل آرائهنا اشنون الت ند احملنف يف جهنود التطهنري وال بنات ال ائمنة
يف ه ا الصدد ،وعش لد اوجنم لنا علنى عبنادل األفانار وامل حنات اشنون الايفينة الن اانن
هبا ج جهود املسح والتطهري أكثف ف الية وكفاءة.
 -2٥وعنندعى األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة للصننلي األمحننف ،واجئننتال املننناهض للن لائف
ال ن ودية ،واملنظمات األلفى إىل إانداء آرائهنا اشنون عنفين املنادة  ،4فضنال عنن عو نياهتا اشنون
السب املتاحة لتاون ه ه اجلهود مستدامة ووافية ابلغف وأكثف ف الية وكفاءة.
 -2٦وقد حددت يف الت فيف املفحل جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  2019املسائ الن قند
عود الوفود النظف فيها حتضريا لالجتماا التاس للدول األرفا .
18:00-15:00

استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية (اتبع)
مساعدة الض،ااي (البند (9د) من جدول األعمال املؤقت)
 -27سيدعو الفئي املنس ني امل نينني سناعدة الضن،ااي ،إسنبابيا وأيفلنندا ،إىل ع ند ع فينف عنن
املفحلة ال الغها عنفي املادة  ٥من اجعفاقية والت د احملف والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد.
 -28وع َشن لد النندول األر نفا ال ن ع ن علننى عاع هننا الت امننات وج ن املننادة  ٥علننى ع نند
م لومات حم لدثة عنن جهودهنا الفامينة إىل عنوفري مسناعدة مفاعينة للسنن وبنوا اجلنن  ،نا يف جللنت
الفعايننة الطبيننة وإعننادة التوهين والنندعمل النفسن  ،وكن لت عننن جهودهننا الفاميننة إىل كفالننة ا دمنناج
اججتم نناع واجقتص نناد للض نن،ااي .وع َش ن لد ال نندول األر نفا اوج ننم ل ننا عل ننى إدراج آرائه ننا
اشنون الايفينة الن ااننن هبنا إدمناج مسنناعدة الضن،ااي علنى حننو أفضن يف بظنمل الفعاينة الصنن،ية
واججتماعية الورنية ال ائمة.
 -29وعدعى الدول املوق ة والدول طري األرفا إىل عبادل آرائها اشون عنفي املادة .٥
 -٣0وعنندعى األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة للصننلي األمحننف ،واجئننتال املننناهض للن لائف
ال ن ودية ،واملنظمات األلفى إىل إانداء آرائهنا اشنون عنفين املنادة  ،٥فضنال عنن عو نياهتا اشنون
السب املتاحة لتاون ه ه اجلهود مستدامة ووافية ابلغف وأكثف ف الية وكفاءة.
 -٣1وقد حددت يف الت فيف املفحل جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  2019املسائ الن قند
عود الوفود النظف فيها حتضريا لالجتماا التاس للدول األرفا .
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الت اون واملساعدة الدوليان (البند (9هن) من جدول األعمال املؤقت)
 -٣2سيدعو الفئي املنسن ني امل نينني ابلت ناون واملسناعدة الندوليني ،انريو وهولنندا ،إىل ع ند
ع فيننف عننن املفحلننة ال ن الغهننا عنفي ن امل نادة  ٦مننن اجعفاقيننة والت نند احملننف حننح اتن والت،نندايت
ال ائمة يف ه ا الصدد.
 -٣٣وعش لد الدول األرنفا الن علنتم املسناعدة منن أجن عنفين الت اماهتنا وجن اجعفاقينة
علننى ع نند م لومننات حم لدثننة عننن لططهننا واحتياجاهتننا ،وك ن لت عننن التنندااري ال ن عتخ ن ها لتيسننري
ع د املساعدة من جاب الدول األلفى ولت ي الت اون اني الدول واجلهات الفاعلة األلفى.
 -٣4وعشن لد النندول الن يسن ها ع ند املسنناعدة علننى علبينة اجحتياجننات وسند الثغنفات الن
حتددها الدول املتضفرة يف إرار البنود الففعية املت ل ة اتدمري املخ وانت واجحتفا هبا ،والتطهنري
وا ند منن املخنارف ،ومسناعدة الضن،ااي .وعشن لد الوفنود علنى ع ند م لومنات عنن الايفينة الن
عتولى هبا ع د املساعدة.
 -٣٥وعدعى الدول إىل إاداء آرائها اشون الت اون واملساعدة.
 -٣٦وعنندعى األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة للصننلي األمحننف ،واجئننتال املننناهض للن لائف
ال ن ودي ننة ،واملنظم ننات األل ننفى إىل و ننف م ننا ع ننو ا ننم لتيس ننري الت نناون واملس نناعدة الن ندوليني،
ومنا ع دمنم أو عسنتطي ع داننم مننن مسناعدة ،وإىل إاننداء آرائهنا اشننون عنفين املنادة  ،٦فضننال عننن
عو ياهتا اشون السب املتاحة لتاون ه ه اجلهود مستدامة ووافية ابلغف وأكثف ف الية وكفاءة.
 -٣7وقد حددت يف الت فيف املفحل جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  2019املسائ الن قند
عود الوفود النظف فيها حتضريا لالجتماا التاس للدول األرفا .

الثالاثء  3أيلول/سبتمرب  - 2019اجللسات غري الرمسية
13:00-10:00
تبااادل غااري رمسااء لا راء بشا املسااائل الا سااتخت ذ علااأ أساسااها مقااررات يااوم األربعاااء 4
أيلول/سبتمرب 2019
 -٣8موا ننلة عبننادل اتراء اشننون املسننائ املواضنني ية ال ن مل عتننتمل لننالل جلس ن يننو اجثنننني
(البند (9أ) إىل (9هن) من جدول األعمال املؤقت).
 -٣9ع فيف رئي اججتماا التاس للدول األرفا عن مشاوراعم اشون إبشاء عملية جلتيار
رائسة اعفاقية ال لائف ال ن ودية (البند (9ط) من جدول األعمال املؤقت) واملناقشة.
 -40عبننادل مت م ن لننءراء حننول ا الننة املاليننة لالعفاقيننة ومناقشننة اشننون الوثي ننة امل دمننة مننن
رئي اججتماا التاس للدول األرفا عن التدااري املمان اعاجلها مل اجلة إماابينة التنبنؤ اب النة
املالينة جعفاقينة الن لائف ال ن وديننة واسنتدامتها (( )CCM/MSP/2019/5 tbcالبنند  10منن جنندول
األعمال املؤقت).
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18:00-15:00
تبااادل غااري رمسااء لا راء بشا املسااائل املواضاايعية الا سااتخت ذ علااأ أساسااها مقااررات يااوم
األربعاء  4أيلول/سبتمرب ( 2019اتبع)
 -41مناقش ننات ط ننري رأي ننة اش ننون الت،ل ننيالت ومش نناري امل ننفرات املت ل ننة اطلب ننات التمدي نند
الثالثة (البند  11من جدول األعمال املؤقت).
 -42عب ننادل ط ننري رأن ن ل ننءراء اش ننون مش ننفوا الت في ننف النه ننائ (البن نند  14م ننن ج نندول األعم ننال
املؤقت).

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

استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية (اتبع)
عدااري الشفافية (البند (9و) من جدول األعمال املؤقت)
 -4٣سيدعو الفئي املنس امل ين اتندااري الشنفافية ،ال نفا  ،إىل ع ند ع فينف عنن املفحلنة الن
الغها عنفي املادة  7من اجعفاقية والت د احملف حح اتن والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد.
 -44ويف إرار هن ا البنند الففعن  ،قند عنود الندول عبنادل آرائهنا اشنون شنا الت ناريف أو أمينة
ا االغ املت ل ابلشفافية .وقد عود الدول أيضا عف التدااري املت ل نة ابلشنفافية أو ا انالغ الن
اعن هتا ابلف ن  ،أو ع نند م لومننات عننن أ ن وابت قنند عواجههننا فيمننا يت لن اب اننالغ املت لن
ابلشفافية.
 -4٥وعنندعى األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة للصننلي األمحننف ،واجئننتال املننناهض للن لائف
ال ن ودية ،واملنظمات األلفى إىل إاداء آرائها اشون عنفي املادة .7
 -4٦وقد حددت يف الت فيف املفحل جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  2019املسائ الن قند
عود الوفود النظف فيها حتضريا لالجتماا التاس للدول األرفا .

اجمتثال (البند  ) (9من جدول األعمال املؤقت)
 -47عتناول املادة  8من اجعفاقينة عيسنري اجمتثنال وعوضني،م .فن جلا كابنت هنناك شنواط لندى
أ دولة رنف اشنون امتثنال دولنة رنف ألنفى لالعفاقينة ،نو للدولنة الطنف أن ع ند برلن
عوضيحب إىل األمني ال ا لألممل املت،دة.
 -48وعدعى الدول إىل عبادل آرائها اشون عفسري أحاا اجعفاقية.
 -49وعتناول املادة  10من اجعفاقية عسوية املنا عنات .وملنا كنان ج ينفأتى حندو منا عنات
فيم ننا ا ننني ال نندول األر ن نفا أثن نناء اججتم نناا التاسن ن لل نندول األرن نفا  ،فم ننن املتوقن ن أن عا ننون
املناقشات يف إرار ه ا البند الففع خمتصفة.
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عدااري التنفي الورنية (البند (9ح) من جدول األعمال املؤقت)
 -٥0سننيدعو ال نفئي املنس ن َ امل ننين اتنندااري التنفي ن الورنيننة ،بيو يلننندا ،إىل ع نند ع فيننف عننن
املفحلة ال الغها عنفي املادة  9من اجعفاقية والت د احملف والت،دايت ال ائمة يف ه ا الصدد.
 -٥1وعشن ن لد ال نندول األرن نفا الن ن ع ن ن عل ننى عاع ه ننا الت ام ننات وجن ن امل ننادة  9عل ننى ع نند
م لومننات حم لدثننة عننن عنندااري التنفي ن احملننددة ال ن اع ن هتا أو ع ت ن اعاجلهننا تضننى املننادة  .9وعنندعى
الدول األرفا  ،على وجم اخلصو  ،إىل عبادل لرباهتا اشون التشفي ات الورنية املت ل ة ابجعفاقية.
 -٥2وعدعى الدول املوق ة والدول طري األرفا إىل ع د م لومات حم لدثة عن عنفي املادة .9
 -٥٣وعنندعى األمننمل املت،نندة ،واللدنننة الدوليننة للصننلي األمحننف ،واجئننتال املننناهض للن لائف
ال ن ودية ،واملنظمات األلفى إىل إاداء آرائها اشون عنفي املادة .9
 -٥4وقد حددت يف الت فيف املفحل جعفاقية ال لائف ال ن ودية ل ا  2019املسائ الن قند
عود الوفود النظف فيها حتضريا لالجتماا التاس للدول األرفا .

عملية التيار رائسات اجعفاقية يف املست ب (البند (9ط) من جدول األعمال املؤقت)
 -٥٥سنني د ال نفئي ع في نفا عننن املشنناورات ا ضننافية ال ن ع نندت اشننون ورقننة ال م ن امل نوبننة
بإبشنناء عمليننة التيننار رائسننة اعفاقيننة الن لائف ال ن وديننةب ( )CCM/MSP/2018/WP.3وعننن بتننائ
ه ه املشاورات.

دعمل التنفي (البند  ) (9من جدول األعمال املؤقت)
مديف وحدة دعمل التنفي إىل عف الت فيف السنو ل ا  2018ومي ابينة
 -٥٦سيدعو الفئي
َ
الوحدة ولطة عملها ل ا .2020
18:00-15:00

استعراض حالة وسري عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غاايت االتفاقية (اتبع)
مسائ ألفى مهمة لت ،ي طاايت اجعفاقية (البند (9ك) من جدول األعمال املؤقت)
 -٥7هن ا اننند مفتننوح مننن انننود جنندول األعمننال يتننيح فف ننة للوفننود اثرة أ مسننائ ألننفى
ض ن أن ي نند أ وفنند يفط ن يف أل ن الالمننة
طننري مدرجننة يف إرننار انننود جنندول األعمننال .ويف ل
أثناء عف ه ا البند رلبنا مسنب ا إىل النفئي يطلن فينم ألن الالمنة ويشنري إىل املوضنوا الن
يود رفحم.

ا الة املالية لالعفاقية (البند  10من جدول األعمال املؤقت)
 -٥8سي د مات األممل املت،دة يف جنيف حملة عامة عن ا الة املالية لالعفاقية.
 -٥9سنني د النفئي وثي ننة أعنندت ابلتشنناور من جلنننة التنسنني اشننون التنندااري املماننن اعاجلهننا
مل اجل ننة إماابي ننة التنب ننؤ اب ال ننة املالي ننة واس ننتدامتها من ن مفاع نناة املناقش ننات الن ن ع نندت يف إر ننار
اعفاقيات ب ا السالح األلفى (.)CCM/MSP/2019/5 tbc
GE.19-11523
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النظف يف الطلبات امل دمة رب ا للمادعني  ٣و 4من اجعفاقية (البند  11من جدول األعمال املؤقت)
 -٦0سنيدعو النفئي الوفنود إىل إانداء آرائهنا اشننون عنفو
من اجعفاقية والنظف يف مشاري امل فرات اشون الطلبات.

رلبنات التمديند وجن املننادة ٣

 -٦1سنيدعو النفئي الوفنود إىل إانداء آرائهنا اشننون عنفو رلبنات التمديند وجن املننادة 4
من ن ن ن ننن اجعفاقين ن ن ن ننة والنظن ن ن ن ننف يف مشن ن ن ن نناري امل ن ن ن ن ننفرات اشن ن ن ن ننون الطلبن ن ن ن ننات ()CCM/MSP/2019/10
و( )CCM/MSP/2019/6و(.)CCM/MSP/2019/8

األعمال الت،ضريية للمؤمتف اجست فاض الثاين (البند  12من جدول األعمال املؤقت)
اح الس ادة السيد فيلنيا اومنان ،السنفري واملمثن الندائمل لسويسنفا لندى
 -٦2ابتخا
مؤمتف ب ا السالح ،رئيسا للمؤمتف اجست فاض الثاين (البند (12أ) من جدول األعمال املؤقت).
 -٦٣موعد عنظنيمل املنؤمتف اجست فاضن الثناين للندول األرنفا ومدعنم وماابنم وعااليفنم امل ندرة
(البند  ) (12من جدول األعمال املؤقت).
 -٦4ع يني رئي (ة) اججتماا ال اشف للدول األرفا امل فر ع ده يف عا .2021

مسائ ألفى (البند  1٣من جدول األعمال املؤقت)
 -٦٥هن ا اننند مفتننوح مننن انننود جنندول األعمننال يتننيح فف ننة للوفننود اثرة أ مسننائ ألننفى
ض ن أن ي نند أ وفنند يفط ن يف أل ن الالمننة
طننري مدرجننة يف إرننار انننود جنندول األعمننال .ويف ل
أثناء عف ه ا البند رلبنا مسنب ا إىل النفئي يطلن فينم ألن الالمنة ويشنري إىل املوضنوا الن
يود رفحم.

النظف يف الوثي ة اخلتامية لالجتماا واعتمادها (البند  14من جدول األعمال املؤقت)
 -٦٦سنني د النفئي عفضننا ائيننا للوثي ننة اخلتاميننة لالجتمنناا التاسن للنندول األرنفا  .و ننو
لل نفئي أن ينندعو املنس ن ني امل نيننني إىل ا اننالغ عننن بتننائ أ مشنناورات م ننودة .ويتننيح جللننت
فف ة للوفود ال عود إاداء أ مالحظات ائية اشون الوثي ة اخلتامية لل يا ا لت.

التتا اججتماا التاس للدول األرفا (البند  1٥من جدول األعمال املؤقت)
 -٦7يف إرار ه ا البند ،سيدعو الفئي سويسفا ،الن عتنوىل رائسنة املنؤمتف اجست فاضن الثناين
للنندول األرنفا  ،إىل ا دجء الحظننات يستشننف فيهننا عمن النندول األرنفا والوفننود األلننفى
لننالل الف ن ة املمتنندة حننح امل نؤمتف اجست فاض ن الثنناين .وا نند جللننت ،س نيد ال نفئي الحظننات
لتامية وي لن التتا اججتماا.
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