CCM/MSP/2016/WP.1

اتفاقية الذخائر العنقودية

4 August 2016
Arabic
Original: English

االجتماع السادس للدول األطراف

جنيف 7-5 ،أيلول/سبتمرب 2016
البند  6من جدول األعمال املؤقت 
املنقح
عرض الرئيس مشاريع الوثائق ومشاريع المقررات الرئيسية
ْ

اقتراح بشأن مشروع مقرر يتعلق بإعادة تشكيل لجنة التنسيق
مقدم من كرواتيا
إن اجتماع الدول األطراف،
إذ يشيير إىل املقيير ال ي ا اعتمييد املييؤ ر اتستارا ي األول( )1بش ي ن اسييتاراا ايلي ي ،
وأهداف وتواتر اجتماعات الدول األطراف،
يقيير أن يض ي إىل جلن ي التنقييير ال يرسيب القييابر والرسيقييا ا يا ي واملقبييل تجتماعييات
الييدول األط يراف أو امل يؤ رات اتستارا يي  ،لك ي يكف ييل سالس ي الف ينات اتةتقالي ي واس ييتمرا ي
تنفي اتتفاقي با الرساسات.

__________
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"تتلقيين جلن ي التنقييير املقيياعدم ميين و،ييدم لع ي التنفي ي  ،وسييتت لف اللون ي ميين ال يرسيب وال يرسيب املاييا واملنقييقا
املاني ييا با الي ي الاامي ي لالتفاقيي ي وتنفيي ي ها ،وعامليي ي اتةض ييماإل ،وت ييدمر امل لوة ييات ،وا الي ي والت قي ييف لل ييد م يين
امل اطر ،ومقاعدم الض ايا ،والتااون واملقاعدم ،و تد وتياهت مجيااً لقينتا واملنقيقا املانييا باملقياسل املتالقي
بتييدابر التنفي ي الوطني ي وري ي لا تييدابر الشييفامي  ،و تييد وتي ي ريييل منيمييا لقيين وا،ييدم (قابل ي للتوديييد) ،وتر يييح
واختيييا منقييق األمرقي الااملي بواسييت اجتماعييات الييدول األطيراف عليين أسيياا مشيياو ات واسييا النتييا هبييدف
ا فاظ علن الشمولي وتوسيع ةتا تو ي ماإل األمر من النا،ي القياساتي  .وقير اتجتمياع أيضياً ،ومقياً للمما سي
القيابق  ،أةي جييو للوني التنقيير طلي املقياعدم مين جييات أخير مين أجيل ت ليي عملييا علين الن يو املناسي ،
وا بق ييا عل يين ال ييدعوم املوجيي ي إىل اللوني ي الدوليي ي للص ييلي األو يير واألمي ي املت ييدم واتس ييتالف املن يياه للقناب ييل
الانقولي من أجل اتةضماإل إىل جلن التنقير بصف مراق " ( ،CCM/CONF/2015/7الفقرم (30ج)).
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