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جنيف 23-21 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
البند  6من جدول األعمال املؤقت
تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك أعمال أي هيئة فرعية لالجتماع

برانمج العمل املؤقت وشروحه
مقدم من الرئيس املنتخب
األربعاء 21 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
 10/00إىل 13/00
املنتخ ا س ا ا الس ال ا د ج ن ا

رااانر ن ماان تتف ااا

-1

افتتاااا اتجتمااا ماان قباار الاال
(البند  1من جدول األعمال).

-2

أتر د انتخاب ن ا اتجتماا ؛ إقالان جادول األعماال ()CCW/MSP/2018/1؛ أتر اد
النظااال الااداك د؛ أتر ااد ت اامل امللأااا م نااا لالجتمااا ؛ تنظ ا األعمااالس مبااا يف ذل ا
عمال ي ه ئة فلع ة لالجتما (البنول من  2إىل  6من جدول األعمال).

-3

تبالل عال لآلناء (البند  7من جدول األعمال) .واألطالا املت اقادس ال اام ة والادول املوق اة
والدول اليت هلا ملر امللاق واملنظمات املشانرة يف اتجتما مدعوس اىل تقاد ي اا ت عاماة
ت تتن اااول ي م ااا ر ة اادلس ا اات اجل يف إط ااان ين ااول ك االن م اان ج اادول األعم ااال .والوف ااول
مدعوس إىل ن تقصل ي ا هتا ع ى مدس ت تتجاوز ثالث لقا ق رحد قصى.

18/00-15/00
-4

النظل يف تقليل فليق اخلرباء احلكاوم مل امل ااب تلتكنولوج اات الناأائة يف ماال منظوماات
األا ا ا ا حة الفتارا ا ااة ذات ا ا ااة التش ا ا ا ر )( (CCW/GGE.1/2018/3البن ا ا ااد  8ما ا اان ج ا ا اادول
األعمااال) .ويف إطااان هاالا البناادس اا قدل ااافم اهلنااد إىل مااؤقل نا ال ااالا تقلياال فليااق

-5

الربوتورول الثالث املت ق حبظل و تق د ااات مال األاا حة اقلقاة (البناد  9مان جادول
األعمال) .والوفول مدعوس إىل ن تقدل ت قاهتا يشأن هلا البند من جدول األعمال.

اخلرباء احلكوم مل .والوفول مدعوس إىل ن تقدل آناءها يشأن التقليل وابر املضد قدما.
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اخلميس 22 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
 10/00إىل 13/00
-6

امل ا ر الناأئة يف ا اق هدا اتتفاق ة ومقاصدها (البند 10مان جادول األعماال).

-7

حتق ق عامل ة اتتفاق ة والربوتوروتت امل حقة هبا (البند  11مان جادول األعماال) .والوفاول
مدعوس إىل ن تقدل م ومات تت ق تألنشاطة املضاط هب هباا لت يا عامل اة اتتفاق اةس فضاال
عن ي تقدل حيلز يف اإلجلاءات اق ة املت قة تلتصديق وإيدا صكوره.

-8

النظاال يف التقلياال املت ااق ياارب مة اللعايااة يف إطااان اتفاق ااة األا ا حة التق ديااة (البنااد 12
ماان جاادول األعمااال) .وا ا قدل التقلياال من ااق ياال مة اللعايااة (.)CCW/MSP/2018/4

-9

حالة تنف ل اتتفاق ة ويلوتوروتهتا واتمتثال هلا (البند  13مان جادول األعماال) .وااتقدل
األمانااة م ومااات ةدثااة عاان حالااة تقااد التقااانيل مبوجا اتتفاق ااة والربوتورااوتت امل حقااة
هبا .والوفول مدعوس إىل ن تديل أبي ت قات قد تكون لديبا يشأن هله امل ألة.

والوف ااول م اادعوس إىل ن ت اارب ع اان آنا ب ااا يش ااأن ر ف ااة لناا ااة التط ااونات يف م ااال ال ا
والتكنولوج ا ذات الصا ة تتتفاق اة يف إطاان اتتفاق اة .وت ااجل م األة األاا حة املتفجالس
يف املناطق املأهولة تل كان يضا يف إطان هلا البند من جدول األعمال.

والوفول مدعوس إىل طلا ي ائ ة قد تكون لديبا يشأن هله امل ألة.

18/00-15/00

 -10امل ااا ر املت قااة يوحاادس لعا التنف اال (البنااد  14ماان جاادول األعمااال) .والوفااول ماادعوس
إىل مناقشة التقليل املقدل من الل عن التدايم األكلن اليت ميكن النظل ف با لتح امل
ااتقلان الدع اللي تقدمه األمانة إىل اتتفاق ة (.)CCW/MSP/2018/7
 -11امل ا ر املال ة املت قة تتتفاق ة والربوتوروتت امل حقاة هباا (البناد  15مان جادول األعماال).

والوفا ا ااول م ا ا اادعوس إىل ن تن ا ا اااق التقلي ا ا اال املق ا ا اادل م ا ا اان ال ا ا اال ()CCW/MSP/2018/7
ف ما خيص اجل ء اللي يت ق تمل ا ر املال ة .ويف إطان هالا البناد مان جادول األعماالس
اااتقدل األمانااة يضااا حالااة امل ااااات والتوق ااات املال ااة اخلاصااة تتتفاق ااة فضااال عاان
التكال ف املقدنس لألنشطة املضط هب هبا مبوج اتتفاق ة يف الفرتس .2020/2019

اجلمعة 23 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
 10/00إىل 13/00

 -12م ااا ر كاالن (البنااد  16ماان جاادول األعمااال) .والوفااول ماادعوس إىل ن تناااق امل ااا ر
املتص ة يتنف ل قلانات اجتما األطلا ال ام ة املت اقدس ل ال 2017س مبا يف ذل التقليال
املقدل من الل يشأن األل ال غم األل ال املضالس لألفلال (.)CCW/MSP/2018/3
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18/00-15/00

 -13النظل يف التقليل اخلتامد واعتماله (البند  17مان جادول األعماال) .والوفاول مادعوس إىل
ن تنظل يف التقليل اخلتامد اللي يتضمن املقلنات ذات الص ة يشأن امل ا ر املوضوع ة
واإلجلا ااة وإىل ن ت تمااده و ن ت تمااد ر الل التكااال ف املقاادنس لألنشااطة املضااط هب هبااا
مبوج اتتفاق ة يف الفرتس .2020/2019
 -14اكتتال اتجتما (البند  18من جدول األعمال)
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